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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
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
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
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
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
Remco Geesken,
Geesken, 2020,
2020, www.wijwarentabakkers.nl,
www.wijwarentabakkers.nl, email:
email: remco@wiiwarentabakkers.nl
remco@wiiwarentabakkers.nl
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OFFICIËEL ORGAAN VAN De
ONDERAFDELING AMSTERDAM VAN
DE

IN EN OM AMSTERDAM
Hoofdredacteur C. H. GEUDEKER

NEDERLANDSE

VOETBALBOND
E—

REDACTIË, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTI
EXPLOITÄATIE : ZUIDER AMSTELLAAN 224
GEF
2
TELEFOON 27988 — POSTGIRO 39416
SSO BANK
INCA
NING
REKE
BANK
—
0
1140
S
GIRO

f 5,— PER JAAR f 2.60 PER HALF
CER
3\TGEVERSMu. „SPORTWEEKBLADEN”, AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS
E NUMMERS 15
R

LOSS
KWARTAAL, 124 CENT PER WEEK. Alles bij jaarabonnement en bij vooruitbet.

IN MEMORIAM C. KOK
vernemen

van

dnt onze

het

vriend

leider van de bergen werk ver—
zettende strafcommissie, Kok,
die, alle weer, wind en slechte

wegen ten spijt, altijd op zijn
post was, ook al moest hij steeds
gezéllígen‚ Jovzalen‚

«toch bij behande—
g zaken zo scher-

en. Niet meer pro—
zijn heldere kijk op >
ties, niet meer
n warme pleidooien
n clubs, die in moei—
verkeerden, niet meer
van zijngezellige twist—
ker met zijn buurlieden
bestuurstafel, niet meer
‚‚]ä‚ voorzitter‘”‘en

r een of andere op—

teneinde toch vooral
en, dat de conclusie

functionaris in de
richting zou gaan.

‚waremgmgsman in

op de fiets naar de Valerius—
straat, Kok is niet meer.

Wat zijn heengaan voor zijn
vrouw, kinderen en kleinkinde—
ren moet betekenen, is niet in
woorden uit te drukken. Voor

de behandeling van strafzaken,
steeds ten volle blijk gaf. Geen
pardon voor hen, die z.i. de
voetbalwereld moreel schade
berokkenden,

maar

wel

voor

hen, die tengevolge van hun
jeugd vooral nog in aanmerking
kwamen voor vaderlijke ver—

maningen en van wie nog wel

die het hart op de rechte plaats
droeg en daarvan èn in de be—

beter te verwachten was.
Wij allen hebben van Kok veel
kunnen leren ; laten wij zijn voet—
spoor drukken, mogen wij het
door hem afgebroken werk
voortzetten in zijn geest, dan
zal ook van hem getuigd kunnen
worden, dat hij, hoewel te jong
gestorven, niet voor niets heeft
geleefd. Het moge zijn familie
tot troost zijn dat Kok zoveel
warm voelende vrienden ach—
ter laat; zij zullen hem nooit ver—

stuurszaken,

geten.

zijn vereniging T.0.5. —Actief be—
tekent zijn verscheiden een groot
verlies. Maar ook de gehele
voetbalmaatschappij verliest in
Kok niet alleen een harden
werker, maar een mens in de

volle betekenis van het woord,
een die wist te vermanen waar
het nodig was, maar ook een,

maar ‘ vooral

in

d. H.

fÌeiders in de eerste klasse
bgdeo haar reputatie van uitatekend

veldspel, maar „het kwam niet uit de

vor!”, De rust gg in met gelijke

moegevallen,

drie nﬁo.nden

loostal was heot zo,

owat van het pro—
en dan kwam er
maar ditmaal was
tgooler”; op nat—
torm volgde een
|
maakte
.en
han van talrijke wed—
k maakte.

drie van de wedstrij—

Weesp won A,D.B, van

, A,BIM, klopte
en Fit bleef met 41
otegen Unity.

st de stand van de

olgen, waarin dan

sti {‚k 16 Februari ge—

ar hebben beide clubs
et de mantel der
ken, want we hoor—

partijen niets....
owij rekening gehou—

‚ dat Shell—W.M.C.

99 <da anandn 9bobobo —

nd ongeldig is ver—
1 luidt dan als volgt:

31—16
16—11
27—20
22—15
29—32

inhalen” van —
ft‚

dat

de

rigen plicht U kennis te geven van
.—
het overlijden van onzen Voor

stand 1—1, dochìn de tweede helft
kon Fll de stand opvoeren tot 4—1,
Niet, zoonls gezegd, omdat het veld—

zittor, dan hoer

de kansen uitbultte, waartegen de
hanvallen van Dnlity „stlerven In

in den ouderdom

e. kovank 54

work beter zou zijn, maar omdat F‘it
schoonheid”,
B
In 1 B werden rake klappen uitge—

deeld, De kamplo@nscandidaat Olym—
us maakte met Tndia, dat op paplier
och waarlijk ook nog een kansje

maakte, korte metten en kraakte —

k
jaar.

van het
Overledene was houder
rz van
elm
n!e
lng
oid
uch
ndo
Bondno
;

den v‚m. A.V.B.
in
Zijn nagedachtenis zal bij ons
ven.
blij
eere
ge
hoo
Hij ruste in vrede.

Het Bestuur
A.V.V. „TOS/ACTIEF

uitspelend nog
wel — de gastheeren
met 9—0! A,5.R, deed het weinig min—

der en stuurde Roda met een 6—0

naar huis.
De stand van het leidende peleton
is nu als volgt:
gesp. gew. gel. verl. pnt. v.—t.
OÖlympus .. 8
6
i 1 13 32—7
Vespucci .. 8
60
— 2 1g 22—12
Lijnden ..
ABR, ....

7
3

4
Bi

2
—

1
3

10
10

21—9
22—13

$

De strijd beloofde hier dus wel zéér

spannend te worden, alleen.... wan—

neer zal die strijd beslist worden? In
de eerste klassa afdelingen spelen 11
clubs, dus er moeten 20 wedstrijden
gespeeld worden. Daar de eerstvolgen—
de wedstrijd—Zondag in Maart valt,
kan men zo ongeveer
wanneer 1 B klaar is!

14
11
11
11

treu—
Hiermaede vorvullen wij den

uitrekenen

Voor dezelfde afdeling werd
gespeeld Centrum—Rap, welke

strijd de thuisclub een 4—3—over

ning bracht. Onze voorspelling k
dus wel uit! Centrum heeft nu :
punten uit 10 wedstrijden en lijkt
volkomen safe te zijn.
Inmiddels zullen weinig toescl
wers tijdens de eerste helft geda
hebben, dat de thuisclub nog
winnen, want de volgelingen van V
Wagtendonk kwamen met 2—0 v
n
Deze voorsprong wist Centrum
voor de rust uit te wissen, doch na
„thee” (?) nam Rap weer de leidir
Doch Centrum wist van geen oph
den en het einde bracht haar t
slotte een 4—3—overwinning, na

wedstrijd,

—Betaling
abonnementsgelden
WI] verzoeken onze
abonné‘s, die hun
abonnementsgelden per

jaar (£{5.—) of per half
jaar (£2.60) nog niet heb—
ben voldaan, zulks thans
onverwijld te doen door
storting op onze post—
girorekening 394162,
onze gemeente giro—re—

kening S 11400 of per
postwissel.

Na 1 Maartzal over het
verschuldigde bedrag,

_ verhoogd

incasso—kos

met 15 cts.

worden

fraai was.

die

meer

spannend

d

Tweede klasse
Hier vielen weer verrassende uit
slagen. Heerenmarkt—
B.S.
T leverd

een 4—6 op, een uitslag, die T.B.S
bar meegevallen zal zijn.
Tuindorp Watergraafsmeer klopt
Argug met 4—1. Het schijnt daar
nic
prettig te__ zijn toegegaan; schei
ds—

rechter Wijnschenk zag zich genoo

zaakt twee spelers van Argus het d—
veld
uit te

sturen en kende niet minder
dan vier penalties aan TWM
. toe
Vermelding verdient, dat T.W M. reeds
voorstond, toen het Argus—elft
al be
eon ineen te schrompelen.
In verschillende wedstrij
rerden
fantastische scores gebggêä “Â.Iât‚s

bewees, dat haar o_
2 tegen N.A.0

de steek was, die ook de beste brei
d—
ster wel eens laat vallen en
vernie—
tigde M.V.Z. met
20—0! De
scheidsrechter heeft nu en dan
eens
met de grensrechters de stand
verge—

leken, hetgeen we ons best kunnen

indenken. Onze zegsman meende
, dat
de stand met de rust 10—0 was, maa
r

hij wilde er geen eed op doen,
hetgeen

weI on;Dóok best kunnen voorstellen!

n
Z.P.Ö,.

werd ook lustig gescoord.
won van R.K.
—

met 19—0.

@tanle—@wari

Voor de overige resultaten verwijze
n

wij naar onze rubriek uitslagen.

moment uit de strijd tussen de

de Stevo—adspiranten, welke
pel (1—I1) eindigde.
(Eigen foto „Sport”)

o strijd
‚ van V.V.A. slaan

goed figuur
klasse der juniores—af—

de deelnemende elf—
—
zekere bekoring, om
evenals de hoogste

Oosterpark werd met
4—1 verslagen
Swift heeft Zondag een moeilijke

klip op zijn weg naar het kampioen—

schap weten te omzeilen, door een
overtuigende 4—1 zege te behalen op
het taale Oosterpark, dat dapperder
tegenstand heeft geboden, dan wel—
licht uit de cijfers zou blijken.
Vooral in de tweede helft, die in—
ging met een 2—0 voorsprong voor de
blauwwitten, beet Oosterpark fel van
zich af en slaagde er toen in de
prachtig lopende Swift—machine zo—
zeer af te remmen, dat het er op een

gegeven moment zelfs naar heeft uit—
gezien, alsof Swift met een gelijk spel

genoegen zou moeten nemen.

is er een geduchte

en V.V.A. om de eer—

.A. is in de loop der
der meest prominen—
st en het is alleen
x wat weinig
ft. VIC.

nisch stonden zij zonder enige twij—
fel boven hun tegenstanders.
Met keurig open spel naar de vleu—
gels — wat opende Wijzer de aanval—
len fraai, met zuivere passes naar zijn
buitenspelers — ontwikkelde de Swif—

1::1]%a‚rna‚s.s’c ook R.O.D.A. — goed par—
R.K.A.V. won Zondag met 6—4 van

Oranje Zwart en V.V.A. wist N.V.A.

met 8—3 te slaan. Het is ook hier
echter een flinke afdeling met 16 wed—

strijden, zodat er nog veel verande—
ringen kunnen komen. The Victory

uit Weesp heeft het wel zeer moei—
_ lijk. Mogel
ebben zij echter na de

hun vorm teruggevonden.
rustperiode

In de 13 wedstrijden die zij nog te

spelen hebbenis nog veel mogelijk!
De stand is @ heden:
gel. verl. ptn. v—i.
s
e
1

. B1
4
3

mouanamwbav-—|

nzijn leidende po—

Niettemin hebben de gastheren de
zege volkomen verdiend. Want tech—

| | eaer—l —

or

SWIFT OMZEILT EEN LASTIGE KLIP

11

39—16

tenaren zulk een imponerende krac ]

dat Oosterpark hierdoor maar niet I!
z‘n normale spel kon komen. Vooral
van de vleugel Lucassen—Wildsch

ging een geweldige kracht uit en wa

dan eigenlijk ook alleen maar te ver
wonderen, dat het nog zolang duurde
voordat Lucassen een voorzet val
Wildschut kon benutten. (1—0).
Door Volkamp werd het tweede
Swift—doelpunt gemaakt en op dat

moment zag het er naar uit, dat Oos—

terpark een smadelijke nederlaag
incasseren krijgen (2—0).

Maar toen vond Oosterpark einde—
lijk een tegenweer, in de buitenspel—
val, waar de Swift—aanvallers vlot in—
liepen. Vooral doordat de scheidsrech—
ter niet steeds even goed kijk had op

off—side werd het spel van Swift daar—
na ernstig geremd.

Maar er kwam oi. in de

tweede

helft nog iets bij, dat Swift noodlot—
tig had kunnen worden, n‚.l. een ze—
kere nonchalance. Men spande zich
lang niet meer zo in als voor de rust
en het gevolg was, dat Oosterpark,
zijn kans ziende, alles op alles zette,

om de gelegenheid uit te buiten. Een
tegenpunt van Oosterpark, bij een
felle scrimmage gescoord, schudde
Swift weer even wakker. Weliswaar
bleef zijn spel ver beneden hetgeen
het in de eerste helft had vertoond,

maar toch was het productief genoeg,
om,

dank

zij

Wildschut

en

Doorn—

waard, nog twee doelpunten aan de
score toe te voegen, waarmede de zege
een feit werd (4—2).

NU 1S HET TIJD |
om de voetbalschoenen na te zien.

Wij hebben nog ruime sorteering.
KINKERSTRAAT 147
P°lA \
TELEFOON 8.5.9.7.0

21
5

zeg.
sleept een benauwde
mode der
uit de
eee ee
er gaan
Kort spel en modd

GROÈWE.

niet samen

t voor het e
a rmede Eland kor 08 / pActie
T
J et doelpunt, wa
OP
g
in
leine ov erwinn
Ĳ‚
type_rend voor d:
s
wa
n‚
epe
skl
:
::
r
tm;ìh( :4;‘_r.‚‚
die
eg,
plo
e
dez
n
de aanval va Het werd gescoord oor den. .
ng £ i e
"- erdiende.
„ta
e
araers. die als onderdeel van de
aci Èwa.rtiel’ om de veste van T;i _hf-Î'r'
Bog
“':'°' e
1 atste

t tijdens een van de korte, venijnige
n, waarop wij immers nog steeds zo nu

getracteerd worden, dat hij mij opbelde. Hij
ald vriendelijk jegens mij, maar de omstan—

l blijkbaar f;—* en
_ Kort spel was ditmaa
f
Harm
ver middenvoor

te pakken gekregen, toen...... de zon inmid—
haast vlekkeloos blauwe lucht straalde
dat zijn nu eenmaal de geneugten van ons kli—
t nemen wij, Hollanders, met liefde, plus alle
nadelen, die het met zich brengt.
dan ook, ik vond het maar een naargeestig
arin ik in haast alle toonaarden over de hekel

niet uit. Jedere in het middenveld
‘van de groen—witten mocht nog Zo

n het papperige doelgebied autom
kr

n het onvruchtbare korte spel,
spelers der bezoekers ruimschoots
hip te maken. Het dient gezegd,

u zich zo langzamerhand niet bespotte—

gesprek.
juist gelegenheid om naar eer en geweten
te antwoorden, maar daarna ben ik niet meer
voord gekomen, voordat hij aan de andere zijde

de haak reeds had opgehangen.

er, u bent een gewoon raar mannetje, er deugt

an u, er huist een torretje onder uw schedeldak,
n voorspellende geest als de eerste de beste kof—

‚ uw schoonmoeder heeft een likdoorn, die

een paar weken voorloopt, gelijk een horloge,

de garantie om is...... ‚ en uw gevoel, me—
‚ heet dat nog gevoel? Meneer, u bent een
er, meneer, enne........ ‚ weet u wat u moet

‘u maar gewoon op de Enkhuizer Almanak, of
tombola van een onzer verenigingen uit het
erdam maar eens een dood—normale, ordinaire

winnen, dan schrijft u niet meer van die

twijfeld harde klap werd de haak neerge—
erken eerlijk, dat ik toen pas begreep, wat
Ëg andere zijde van de lijn werd bedoeld.
n tikje ontstemd over zoveel miskenning van
had m‘n aanvaller zo graag gezegd, dat hij
……e\'dsc…hebwen âliﬂda‚{:( ik ook wel eens in
knikk
en
e kou gehoepeld en in
hetgeen toch niet met zich behoeft te
‘n voorgevoel van een beginnende periode

1

ik troostte me met de gedachte, dat pro—

land

nooit worden geëerd en zocht rustig

uit, die ik ‘s middagszou gaan zien,
. Dat was geen toeval, want ik wist,
burgia—veld in de Meer eigenlijk per—
s en er tòch op gespeeld wordt, het ook
in gebruik zou zijn.
bijna overal in het Watergraafs—
nen zgn. onbespeelbaar waren, bag—

‘ van deze gelegenheid een dankbaar
‘den, toonde Nap zich een doelman

Wde enkele malen, dat zij de bal ni

__

‘men niet iedere Zondag aanschouwt.

B.

Het was dan ook waarlijk zijn schuld

Wde rust met 1—O—voorsprong kon ing

lage schot van den tactisch spelend

grotere „goalies” kansloos geslagen!
I. Intussen had de eerste helft wel
‘door te volharden in het onprod
ondanks een kennelijk veldoverwiel

‘gewonnen had, En inderdaad, toen
‘volgde, waarin Eland niet los scheer
”uit de moddermassa voor eigen doe
van de bezoekers — Oostwal—Conrad—K

vinnig van zich afbeet, slaagde Conrad
\van een woud van benen doelman Boot

bir
— eer

in

\en de strijd een interessant aspect te

Zelfs deze gelijkmaker was voor Elan

lansom andere wegen in te slaan en

geruime tijd voor de hardwerkende spil B

q;äìêez;)ver h2äd‚ daà: een regelmatig o

‚ waardoor de druk
Nap‘s h
9p Map‘s h
'hnâ‚;ggrot‚er werd.

ul

zijn toch objectief bekeken min of meer

ze

prompt benutte!

minzamer behandeld zou hebben, ware
1
gesprek geweest en had hij mij dus een half

og

hem

de

ten, naar voren getrokken was en

Wmĳl:, of7eemtummi;á11alsik Iìäna‘!rlaeâ’ líÎtfäJ

eveer vijf minuten v

inde se0o0

‘echter het bovenvermelde d%%äp?;_ä îîí ..
„Actief geen kans meer werd gelaten om
om :z

k nDÚ q€m”Op de
Vve voetballen, schijn
en
e Germaan” ook toneel
spelen

voltalligegezelschap. Niet

verscheid
op hml-_”r‘g_

Neemtgeen risico!

> waard vonden, och

Elk uur van de dag k35
Uw fiets gestolen worde”
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(Van onzen Hoofdredacteur),
hil van drie doelpunten,
de tweede helft gescoord
D.E. getoond goed „over—
en, zulks in tegenstel—
C„ dat zijn vorm van vóór

de

periode nog lang niet te
x te hebben, Toch was het

score te groot voor de
g;

sterker

nog:

als

niet in geslaagd was om 25
‘voor het einde het eerste doel—
.
‚ waarschijnlijk zou de
zijn gebleven.

om wel heel jammer, dat
el omtrent de geldigheid
doelpunt ontstond. Van
werd althans beweerd, dat
dat hij werd voorgezet, de
1
gepasseerd. De grensrechter
: van dit punt vandaan, om

te kunnen geven, de scheids—
neens (beiden bevonden zich
helft van het veld!) en
e was uitermate ongunstig
_ constateren. Het doelpunt

ook toegekend en daarmede
l de beslissing, practisch

dien de verdedigingen

in het bijzonder de

kennelijk uit het veld geslagen, bogd
vooral tegen het einde van de strijd
weinig tegenstand meer en zo kon A.D.E.

in de laatste vijf minuten zelfs nog twee

doelpunten aan de score toevoegen.

Was de tweede helft dus het rijkst aan

doelpunten, veel interessanter nochtans

was de eerste helft, waarin met grote

animo en met wisselende kansen gestre—

den werd. Wel was A.D.E. ook toen reeds
in het veld enigszins sterker, doch de
W.M.C.—voorhoede met den tactischen
Van der Linge en den doorzetter G. de
Jonge was veel gevaarlijker, hetgeen al
spoedig tot uiting kwam in een schot
van Metz, dat, onbereikbaar voor Ba—

rendsma, de lat trof. Daarbij moest de
A.D.E.—doelman nog vele malen ingrij—
pen in de W.M.C.—aanvallen en konden
zijn gedurfde snoek—sprongen op het
leder af en toe slechts ternauwernood

een doelpunt voorkomen.

Over het algemeen speelde de strijd
zich echter grotendeels op het midden—
veld af, waar de Weespenaren meer
geestdrift, doch de Amsterdammers meer

techniek aan de dag legden, zonder dat
het één van beide partijen, voorlopig
althans, enig merkbaar voordeel bood.
Zo vond enerzijds het zwoegen van
A.D.E‘s middenvoor W. Altena geen be—
loning, anderzijds leidden de passes door
het midden, die vooral Van der Linge
keer op keer aan G. de Jonge afgaf, tot
geen resultaat.
Toch had W.M.C. in deze periode de
beste kansen en het scheelde enige ma—

len slechts uiterst weinig of de gasten

k

‘s ruim een uur het
en beletten, zo was

lijk, dat er in de reste—

veel gescoord zou worden.

echter veelal gaat: toen het
brug was, volgden

r
Uit de strijd tussen de junio
en Animö.

hadden de leiding veroverd. Zo kwam
De Jonge eens, nadat hij met een listige
schijnbeweging > Slot gepasseerd had,
plotseling alleen voor Barendsma, doch
schoot nog naast. Voorts ontkwam het
A.D.E.—doel gelukkig aan doorboring toen
een kopbal van De Jonge via het been
van den doelman juist langs de paal

vloog. Doch ook aan de

moest Van der Glas enige
kunst vertonen en kunjhx_; 0

de rust slechts door tijdig u
doelpunt voorkomen, toen ‘
op hem afstevende.
Intussen begon men aan
helft zonder dat er gescoord
ging er al aardig op 11Jk+:;-_1
rest van de wedstrijd doelp
blijven — de verdedigingen k
en meer de overhand, de a
ten meer en meer af — tc
nuten spelens goed doorze
beloond werd,. Hij plaatste, zv
derd door Brouwer, de bal va
lijn af voor het doel, waar D.
reed stond om A.D.E. de leidir

(1—D).
Wel is waar gaf W.M.C. zicl

doelpunt nog niet gewonner
manmoedig ten aanval, doch

A

sterkte ijlings zijn verdedigir
vendien ginnen vele
W.M.C
door buitenspel — gevolg var

opstellen van De Jonge en Th
verloren.

Toch schenen de gasten nog c
zullen maken. Er was precies
uur in de tweede helft gespeelc
Altena had zich laten vervanc
Kors, toen De Jonge een
voor
rechts ineens opving. Reed
s
W.M.C..... doch te vroeg, want
B:

ma had zich in zijn volle lenct
e

bovenhoek Beworpen en
kon n
het leder uit de doelmond
stom
Daarmede was toen
W.M.C.‘s
stand gebroken. Vijf minu
ten

‘
f>
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een doelpunt van Tovar,
onzekerheid een einde

na; Stol en Schooten;
Van ‘t Land; Boom,
„ Schuring en Tovar.

Brouwer en

aanhouder wint — ik heb eindelijk
m‘n reis naar Weesp gemaakt. Mis—
schien gelooft U het niet, maar is het wer—
kelijk waar. ‘k Geloofde het trouwens zelf
niet voor ik het Weesper veen onder mijn

o
oontnt
onooo
mooo

Schuring kreeg zelfs
om de eindstand op

puninooigtvr rtoooo

e

voeten voelde.

‘s Morgens had ik al met een wantrou—

wend oog de lijst van afkeuringen bekeken.
Hé, was A.D.E. er nietbij? Dat moest een

vergissing zijn of een nalatigheid van den
consul. Voor alle zekerheid belde ik dus
nog maar even op.
Nee, A.D.E. behoorde niet bij de af—
keuringen.........
Toen ik op het Muiderpoortstation
stond te wachten op m‘n trein, kreeg ik

‘n Jumineus idee: „Misschien was de fout

inmiddels hersteld?......... En dus belde
ik opnieuw de consuldienst op en vroeg
argeloos, met verdraaide stem, net of het
me

g, dat 22 spe—

t veld zijn getrok—
cheidsrechter weg—

kennisgeving de clubs

(trouwens, debetrokken
zouden een zo onver—
naris

spoedig

niet interesseerde:

,„Het

mezelf.
Maar toen: ,„Nee, A.D.E. in Weesp is
goedgekeurd !”‘

dat zeggen, dat

r

helemaal

terrein van A.D.E. is zeker afgekeurd,
niet—waar?”‘
Even een aarzeling aan de andere kant
van de lijn.........
„„Zie je wel, dus toch.........”‘ dacht ik bij

Zo maakte ik dus ‚m‘n reis naar Weesp”‘.
Ik voelde me pas veilig, toen ik de hand

onder

van den heer Boom, A.D.E.‘s secrefaris,

!
drukte
ILIG kon ik me intussen wel voelen,
maar daarom was ik het nog niet,

ook al stonden twee elftallen blakend van
geestdrift in het veld. En wie weet wat er

in een tekort
> scheidsrechters
bestrijding van
ort, twee, soms
één dag te lei—
in toekomende
stre—

nt
er, heel voorzichtig, scriba Boom omtre

geïnterpelleerd.
Er wàs niet. Geen Van Houten‘s cacao.
In Weesp.
De wereld staat op zijn kop.

„Dan liever de lucht in‘‘, moet de heer
Boom, als Van Speyck, gedacht hebben en

verzorgde den inmiddels gearriveerden
die bandenbuspech
scheidsrechter
gehad had — en mij een glas Van Houten‘s
fosco. Wat ook lekker is, maar waaruit al
weer blijkt, dat men in deze bandenloze—
tijd niet per bus moet reizen en zelfs oude
Hollandse waarheden niet meer vertrou—
wen kan.
slekok

A.D.E. won, maar de

vreugde

in

het

Weesper kamp was groter over de
terugkomst van zijn adspiranten uit Am—
sterdam, waar deze met een nul of twaalf,

veertien gewonnen hadden en daarmee
het eerste districtkampioenschap in de
wacht hebben gesleept. Geen wonder,
dat A.D.E
.met
vertrouwen

de toekomst

w k k

2
2
2
2

Misschien
strijd te leiden. Ja, wie weet?
ken
hadden we ons met ons allen laten afzak
en—
naar een gezellige „openbare geleg
lijk
heid‘” om een kop chocola, en natuur
Van Houten‘s, te drinken.
Over chocola gesproken: ik had in de
angstig—
rust al met een scheef oog naar de
had ik
lege cantine gekeken en tenslotte

gebeurd zou zijn voor de scheidsrechter
precies in de rust het terrein kwam op—
wandelen, als er geen vriendelijke rem—
plagant bereid was gevonden de wed—

tegemoet
gaat, met zul—

|k

15

ke adspiran—
ten ! Ze heb—
ben de ere—
van—
plaats

daag, op de

vóór—pagina.

eee m oi
onoooonooeen voooooo oooooornnooovooomooo eee eoe eeenaooooo oooooo vanao eoe vomo gam ene avmo eeeom

ters aangesteld. Maar elk jaar verlaten

ook verscheidenen de gelederen, er gaan

heren over naar de landelijke Bond, an—

deren bedanken wegens particuliere om—
standigheden. Er is dus steeds aanvul—
ling nodig. De Commissie is dan ook
voornemens, nog enkele cursussen te or—
ganiseren en zij is bereid deze te houden
in bepaalde stadsgedeelten. Zo heeft de
heer Hauber zich beschikbaar gesteld

voor een cursus in Noord, waarbij de Vo—

lewijckers haar vriendelijke medewerking
heeft toegezegd.

Van de activiteit der eursusleiders kan
. Er zijn

den, waarbij er zijn, die als voetballer
niet ver zullen komen, maar mogelijk als

scĳ1_e1dsrechter heel wat kunnen bereiken
Wij menen in het clubblad van DW.V.
onlangs een artikeltje met deze strekkìnà
te hebben gelezen. Zodanige steun kan de
Scheidsrechterscommissie best gebruiken.

Op de oud—spelers doen wij een beroep

niet om hun kennis van de spelregels’
doch om hun kennis van het spel. De re—
gels worden de candidaten wel bijge—
bracht door de cursusleiders. De kijk op
bal en spelers hebben de meeste oud—
voetballers in behoorlijke mate. Wij doen
hierbij nog eens een beroep op hen en
andere gegadigden naar het scheidsrech—

tersambt, om zich op te geven bij het

Bondsbureau voor een der volgende cur—

sussen, zodat de drie hatelijke lettertjes
uit de kop van dit stukje zo weinig mo—

gelijk meer behoeven te worden vermeld.

enstand van
Zaterdam_i'd_d„g£'ompetitie Kranige teg
Wartburgia

t

ALEVEFA zorgt voor de verrassing
In dè gerate
nlechts

één

kià

uitalà

ze

meer dàn de
enzo moest

ten

ag vastgosteld

tat nader order worden
Bij het aantal door—

vielen enige
constateren,

de overwinning van Va—
P

de hekkesluiters

Bummer één, met niet minder
wel de grootste mag he—

ariburg‘a,

ikamen In de

beter |ä dàn d
wachten mochten

tweed»

thâns een 55

ontmoeting

die

‚en R.V.A., daar het hier bel—

begen betrof, die nog in de strijd

ov

kamploenschap. De
en lièten hun
niet stulten en vergrootten
3—1—zege kun kansen niet
ds bewees de 8B—2

ag,
welke D.W.V. op eigen ter—
van KNSM. te slikken kreeg,
de geelzwarten te zwak

de

mat úI z‘n meerderheid over

. uit welke wedstrijd men hier een

plaatje ‘”Hi@t.

(Bigen foto „Spoet”)

lijn der

zelfs nog

boekt

en

regg op D V V A,

waar

hierdoor In gevaar kom

positie

de

In

versterkte Oceaan
een

köpgroep door

3—1—zege op Nodárlanders, die hier
door gedoemd blijven de laatste plaats
te bezetten, terwijl het gelijke spel
44 van K.‚M.V
en BV.B. voor
eerstgenoemde

cen

tegenvaller,

k

canzelië

ta

lijk

tordbiët

de

men

Meí

atarke

Hat

)

/_.‚|v‚‚r|‘|u

nanglenlijk dalen
tweede plaats
8.0.8., dat nog Méedá In de tweedaá
helft van de ra nglijat verkeerde, werk
te zich door een Ael—zeg) op N,O,0
nardig omhoog,
zander dat nochtans

N.0.0G,

vaz yri

P1)

l}l|'

var

door de positie der lelders wederom
ananmerkelijk veral@erkt werd,. DV V.A
daarentegen
zag Mijn kansen op de

z‘n

eerste klasse A was de be—

!°

artburglanan

vataaaan

wederom

niet

en dal

Wartburgia

vour:

een:

klamae A Het Bliä zien

In de B—afdeling

rij!

4)

mullaat

In de

k weer danig in
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da

op

verwachtingen lag

velden hebben ook ditmaal

Ù nataarden wij
n |

vàan Nehamij

dat

gt

Nehamij gchter te

hoewel

lar ar ac

d%

váan

mansen

prièa tse h DY)
}t;\‚rllr.

he DD+

lag

}

51

ham 1)
zal

die

alkeen

deze

het niet, mee
op het nipper

Inderdaad,

tere

spel,

had

de

Neít

had ook

beschikk

techniek.
bijna

k

wedatrijd

De

steeds

laagden meern
Wartburglianer

voor

de laatste daarentegen een meevaller

was.

In de C—afdeling was de overwin—
ning van Valevefa op Ervea natuur—
lijk het feit van de dag, Nog verwon—

TC BAR
Í 0 $
i
COPIEERNINQICHTING

derlijker was, dat de leiders met niet

ATCLEGEES

minder dan 5—I1 ten onder gingen.
Nochtans wordt hun positie hierdoor

niet ernstig bedreigd. Voor Valevefa
intussen een stimulans om, op deze
weg voortgaande, de laatste plaats te

verlaten.
Ervea‘s nederlaag had te minder
effect, doordat C.SWV,. Zwaluwen er in
slaagde G.H.B. een 3—I1—nederlaag toe
te brengen, hetgeen van de Zwalu—
wen

eveneens een prestatie van be—

lang was. Voorts deed zich in deze
afdeling het jammerlijke feit voor,

dat D.D.S.

in

zijn wedstrijd tegen

Wol niet verscheen, zodat de Wol—
mensen onverrichterzake huiswaarts
moesten keren en D.D,S. twee ver—
liespunten te boeken krijgt.
In de derde klasse deed zich even—

eens een verrassing voor,
Z.R.C. het bestond om het
V.V.A. een 1—0—nederlaag toe
gen, Hierdoor kon Holver,

doordat
leidende

te bren—
dat zelf

met 12—0 van C.SV, BI..Wit won, de
kop overnemen

Electra liet wedgrom niets van zich
horen. Het is een van de weinige ver—
enigingen, die ong, evenmin als den

competitie—leider, op de hoogte houdt
van zijn verrichtiungen. Is deze moeite
nu waarlijk tè groot?

Het duurde een
Nyenhuis met
schot de score
Toen kort h
fraale wijze de

leek het

slist.
Maar

pleit
de

v

thuisclub

heel anders over
en
enthousiasme zette
voort. Deze moed
loond, toen midden
een kranige speler
ren! — na veel pech
genscoren (1—2)

In de tweede helft zette War
z‘n offensief voort en keer
werd de Nehamij—veste best
ook

een van die gelegenheden
kamp Bierman wat al te fors
bal.

Een

strafschop

nutte (2—2)

aan

een

b/hSPUI, AMSTERDAM

Plats du Jour
en à la Carte

d

feilloos

voorsprong,

nleuw maakte het

N.Z.VOORBURGWAL

$

Door een fraaie sole—rush
half Van der Broek kwar
\V_k‘(‘l'

Restaurant DORRIUS

volgde,

Wartburgia—middenvoor

s

taale W

1

gelijk, nu door De Boerdere (3
Het doelpunt dat Nyenhuis tenslot

te nog voor Nehamij maakte, bracl
echter de beslissing (3—4).
Wat
Wartburgia ook probeerde, Nehami
liet zich de zege nu niet meer ont

nemen.

var

ee

var

_»_van Zondag 23 Februari
ADSPIRANTEN
beeodobabdpnder

e

ok

e kennen
k kkkkn
kkk kkk kk kn e nn kk

1e klâsse
AJa&X—ZA. ÊO. .li k6 rk kk kkk kk kn kn
D.W.8.— Blauw—Wi ............

1—1
2—0

2e klasse
Ajax 2—D.W,S. 2 .. .............
Wogr meer—-Bla.uw-Wlt 2 an
..
Zeeburgìa 2—Z8BB.0O. ......i.

0—1
5—1
1—1

3e klasse
D Rap—Blauw—Wil 4 .............

1—6

O.V.V.0O —-Zeeburg‘la ........

9—0

T.0,G —D.V.A.V. ..
.l
.
lllll
..l.ln
EDUE—Fil id0

0—1
4—0

. <v kk ok kk nk
GHASVE—EERWIR
Ontwaakt—Meerboys ...........
0.G.
n—T.
2 .......
have
Schinkel

1—4
3—1
1—1

Sloterdijk—D.W.S. 4 ............

8—0

DW.S. 3—Ajax 3W..........

F 2,8.V.C0 —Stevo ................
OVNVO. 2ZTDW. ..........e

H W.gr‚meer 2—RaP .............—
K K.B.V—Ahrends ...............

3—0

1—1
3—4

2—2
3—1

..... 0—4
L Germaan—5.0.Â...........
W.M.S —W.D.0.W.
M S.N.A,—G,D.W.
0.,V.V.0, 3—V.V.A.
N Semo—V.V.A. 2 ...
0
Olympus—Eland
0 .Ons Buiten 2—Argonaut ...... 0—5
kde nn 9—1
ee
AGLSEDEGRERR ee
Blauw—Wit 5—Heemskerck 2 .... 11—0
... 0—7
.....
Germaan 2—5.0.À. .....
P Arta—Sloterdijk 24.............. 3—2

4e klasse
.
e
..lllee
G Ajax 5—D.WB. T.
D Z,5.G.0. 4_Vespueci 2 .........
....
.....
oys
.....
2
d
3—Yb
Elan
F VV.A. 3—Blauw—Wit T .........

O—1
0—4
1—3
4—0

JUNIORES

1e klasse
Blauw—Wit—Volewijckers .......
Zeeburgia—Ajax

...............

3—2
2—1

2e klasse

Spartaan—S.DW. ..............

6—2

3e klasse
A T.I.W —Volewijckers 3 .........
B Volewijckers 4—Fit .............

3—0
4—4

Yvogels—BElectra ...............

i—t

C bEÊ—ToS. l.......... 1—1
djoe ................ 6—5
D Ajax 3—Ma
E V.V.A—Aalsmeer .............. 17—2

F Oranje—Awart—VV.A. ..........

Sloterdijk—W.M.S,

BeARLCGAI—DHRGIRL

I(Ë bW.G—_Eland

.............

2vi nli

1—4

5—2

4——2

................ 5—2

Zouden de voetballers wel beseffen wat
voor rare gezichten zij onder het spel
trekken? Een moment uit de wedstrijd
Centrum—Rap.

(Eigen foto „Sport”)

e klasse
R.K.A.V. l—Oranje—Zwart 1 ....
N.V.A. I—VV.A, 2 .... ..l

6—4
3—8

3e klasse
A Unity 2—V.V.A. 3 ..............
De Meer 2—P.V.C.B. 1 ..........
B V.V.A. 4—D.0.8,5. 2 ......
.. …

2—14
8—5
2—3

ADSPIRANTEN
1e klasse
D.0,5.5. l—ZAwaluwen 1 ........
De Meer Il—V.V.A. 1 ............
Wilskracht 1l—Constantius 1 ....

6—2
3—2
2—4

2e klasse
Martinus I—V.D.0. 1 ........... 0—3
ViG. 2°—0OD.A 1 ..............
3—3
D.0.8.S. DBÖ. 1 eee
an 2—1
Zie verder pag. 3 omslag.

Een Speelterrein
R.K. Jeugdcompetitie.
e klasse
VI.G. l—Gezellen Vier 1 .......
Constantius ——Wilskracht 1 .

Pancratius l——VV..A £ trar

gevraagd door de
5—1
2—3

2—5

A:V.V.
omtrek

‚,MINAHASSÄ"
Watergraafsmeer

Brieven te richten a. d.
G. Kick, Minahassastr aat 81!
e
dn
(Amse
terd
amheer
(0).

De IJ®ret gaat verder ..
Kunstijsbaan ,„„Apollo‘‘
n 60 cts.; Zaterdag— en

. Maandag—— en Donder—
unstschaatsen
d voor

411
221

de Nederlandse Vootbalbond

| afdeling Amsterdam

»Gommlasio: J, A, W. Borgvalt, G, H. Hauber, H. M. A. Roskam

?rﬁú!ll g@heal of

ei 1912
gedeelielijk varbaden bij da Auteursw

Overgcnmn.m van de N.‚V. B.
Ingelmen;

|

M. 2704 J. Huysman, van Holver naar
H1
5 Wi

Aangemeld als lid;
Bij Tavonu; H. G
Mtrnat 40 16, vroegor
1

am, 2de Helmers—
van D.8,0,

Gemohormt :

0, P. W. van Wosten, lid van Amstleven

en RJK, De Zwaluwen, met Ingang van 17

Februari tot 17 Moi 1941, wegens uitkomen

voor Lwee verceniglngen In het seizoen
1940=1941,

| zou worden

ge»

beocfonen Ën

Boeten.
401 Nederlanders, d.d. 15 Februari, 8.,V.B.

bans

nd

mrc:l'ﬂnu%l'uäre

Indien ten min=

—Nederlanders, w‚a.o. f 5—

492 Nederlanders, Idem, wegens 'guen be—
richt zenden / 1i
493 Ontspanning, Wol 2—Ontspanning 2,
w‚no. / 5,—.

494 Ontspanning, idem, wegens geen be—
richt zenden / 1.

495 VVGA,, VVGA dP.A,V.O. 3, w‚an0.
P D,

406 0C,8.V. Blauw—Wit, Geuzen 2—Blauw—
Wit adsp., w‚n.0. f 5.—.

497 0C,8.V. Blauw—Wil, ldem, wegens geen
bericht zenden f 1—.
498 Spaarbank, Spaarbank—Electra, we»

gens niet inzenden formulier der te»—
genpartij / 1.
409 Rap, d.d. 16 Februari, Roda—Rap, we—
gens geen bericht zenden van terrein—
afkeuring / 1—.

500 R.T8., AchillesR.TS,, w‚n.o. / 1—.

Ulthoorn—Noorderboys,

501 Noorderboys,
w‚an.o. / 1—.

502 Noorderboys, Idem, wegens geen be—
richt zenden / 1—.

503 Pionier, Mulden—Plonier, wegens geen
bericht zenden van terreinafkeuring
1,—.

504 éold Star, Volewijckers 6—Gold Star 2,

wa.o, / 5.—.
505 Achilles, W.D.0.W. 2—Achilles 2, w‚n.o.

5.—,
3, w‚n.o, / 5.—.
506 Ämstel‚ Swiît 4—Amstel T,S.
.
507 R.T.S., W‚grmeer 4—R.

2, w‚n.o

lewijck
616 Blauw—Wit, BI—WiIt 6—Vo
inz

laat
ndsp., wegens niet of te
formulier tegenpartij / 1
Nover
517 0,B.V. Zwaluwen, d.d. 30
weger
Zwaluwen=V. en V. adsp
laat beginnen / 1.
, v.V.G
518 v. en V., dd. 15 Februari
inv
V. en V. 2, wegens foutief
1
van het wedstrijdformulier /

1
B.0.8. I—DV.V.A.
f s.
520 Bimsa, Kromhout—Bimsa, wegen
tegenp
formulier der
tekenen
519 80.8.,

f l—.

521 Bimsa, Idem, wegens te laat be

f 1—.
8M.N., Ella—8.M.N., wegens nic
kénen formulier der tegenpartij
A.F.Ö., d.d. 16 Februari, wegen

wedstrijdformuli
der
tekenen
1,—.
523 Ilendcnb0y5. Lindenboys—Sparta
adsp., idem / 1,—.
525 Arta (Arta 3 en adsp.), idem / 1
526 A.Z.V., Arta 3—A.Z.V., idem / 1
526 India,

India

I_N.E.A.

jun.,

wege

onvolledig of foutief invullen van
ruilformulier / 1.—.

528 stevo, V.V.A. 4—Stevo 2 adsp., id
f l—,
529 Pit, Fit—Electra, jun., idem / 1
530 A.Z.V., Arta 3—A.Z.V. 2, idem
531 R.K. V.V.A., India 3—R.K. V.V.A
idem / 1.—.
532 $.V.0., S.,V.0. 3—Z.P.Ö. 3, idem
533 Gold Star, Argus—Gold Star
idem / 1,—.

1

534 'Î'I?W‚ 2.8.,V.0.—T.D.W. adsp., idem

535 Minahassa,

Minahassa—Raakboys

idem f 1.—,
536 Hema, Hema 2—Germaan 2, wegens tc

laat beginnen f 1,—,

p

537 CI_;‘velrm‚aan‚ Hema. 2—Germaan 2, idem

538 Hema, Stevo 2—Hema 3, idem / 1

539 B.W.B,, B.W.B.—5S.S.Z., idem f 1,—

Adresveranderingen.
Blz.
25 Wedstr‚secr. All Ready is thans B
Willemsen, Graaf Floriszstraat 31 3e

508 6.BB, Lindenboys 2—8ES. 2, w‚no.

29 Wedstr‚secr, .AT.W. is thans M. P. van

„ 0,V.G. 2—D.W.G., 3, w‚no.

32 Wedstr‚secr. Centrum is thans C. van
Dam, Conradstraat 76.

510 OËD „ Amst. Boys 3—0.D.E. 4, w‚n 0,

65 Wedstr.secr. SL.T.O. J. A. van Vechgel,

509 £%V

511

á.-k_l$uya‚ Cenn;am 3—Raakboys 3,

312 Dols, RK,VVA.5—Doss 5, w‚no,

5.,—.
&X.A.. V.V.A. 2—V.I.C. 3, wegens geen
cht zenden van terreinafkeuring
_? Voorult,
t jun--

|

W‚l

jokers 3—Wilh.

nz

‚;L..

_T

.

W.M. adsp.,

den

van ter—

Koningsveld, Makassarstraat 76.

Hoogte Kadijk 157 3e.

i

68 Telef
.nummer Stevo is 50394.
Seer. S.V.A.V. is voorlopig G. Zonder—
‚
van, John Franklinstraat 67 hs.

Seer. S.V.B. M. Peeper is thans weer
Lekstraat 62.

69 Secr, Tavenu is voorlopig B. van Pol,
Spaarndammerstraat 39.

71 Jeugdseer. T.0.G. is thans N. van Al—
phen, Djambistraat 44 3e.

L
M

N
o

3

e

2.—
2.

2.
. 2.30
2.

= N.A.O. 2—W.D
p K.B.V. 2—B.P.Ö. 3
) ..
spartaan 5—Yboys 2 (2e veld
..........
Sport 2—Fokke 3 ....
11.30
Ontwaakt 3—I.D.W. 2 ..
.e 2,—

veld).. 2.—
p Animo 2—Meteoor 4 (le ..ll
ol— i—
MV .A. 2—5.DWi 4 ....
Zeeburgia 4_—Eland 2 (3e veld).. 11.30
3 (2e veld) ..

Ê.—

..........

1,—

Olympus 2—A,S.R. 2

11.—
Vespucci 2—Ajax 7 (le veld)
JHKk. 3—spartaan 6 .......... 11.—

H Constantius 2—N.E.A. 2 (le veld)

India 2—R.K. Zwaluwen 2(le v.» 2.—

Martinus 2—R.KE.V.V.A. 3 ...... 12.—

gog

Unity 2—De Meeï 3 (le veld) .. 12.—

:

â'_

2,—

Res. 3g_'aklasse

A Swift 4—Uithoorn 2 (2e veld) .. 2.30
Amstelb3—BDJKA 2

2.30

2,—
g>

4
Heemskerck 4—Madjoe

JUNIORES
1e klasse

...nn
E L.0.0. 2—Argus2 ......
©.A. 3 . … .. 11.—
Neerlandia
‘Fos/Actief g—Meteoor 3 ........ 11,—0
Schellingw. 2_—Tayenu 2 ........ 11.3

D.0.0. 4—5.1.

3—

p

2

T. 2

2,—

........ 11.30

Hema 3—W.gr.meer 4 ..........

—
2.

.. .. ..l eee nl

2.—

) ....
Bl Wit—Zeeburgia (2e veld
D.W.S.—D.W.V.
Volew.—A.F.C. (3e veld)
2e klasse
Ajax 2—Spartaan

11.30
SD.W.—S.L.T.O.
. 11.30
)
Volew. 2—D.W.V. 2 (3e veld
) .. 11,30
Bl. Wit 2—Germaan (2e veld
se
klas
3e
—
.. 2
A D.W.V. 3—W. Vooruit (3e veld) ) 2
(jeugdveld
HE.D.W—Volew. 3
1 1.
Meteoor—J.0.5. (le veld)
TI w —2.8.V.C0. (le veld)
B A.ÊED.—Electra (le veld)
DJK—Fit (le veld)

.al. veneel 11.—

Fit 3—Aalsmeer& ..............

B Germaan 4—P‘en

veld)..
RK.V.V.A. 6_—Roda 4 (le
Gez. Vier 3—Unity 4
‚
ZP.CÖ. 3—R.C.M.
2,8.6.0. 5—Neerlandia 3
3
P. en T. 5—A.G.8,
A.5.R, 3—Eland 3
Argonaut 2—Centrum 4
veld)
Or. Zwart 4—Rap 3 (2e
veld)
Swift 5_—T.VK. 2 (2e
Oosterpark 3—Yboys 3
3
Hok 3—Swift 6
3
B.D.K. 3—Schellingw.
.. ..>
ATW. 3—WMHO,. 3
veld)
0.V.V.0. 6_—DJ.K. 3 (2e
SL.T.O. 4_—Meerboys 3
eee
Z8.N.C0. 2—S.D.Z. 4 .. 7t.
er
A.Z.V. 3—Minahassa 3
. penn
W.M.S. 5—T.V.K. 3 .... (2e V.)

(4e veld)

Volew. 4—T.D.0.

.e
eeenln
Yvogels—Animo _ ......

C B.P.Ö —Rapiditas
D.E.C.—Argonaut (2e veld)
‘T.O.G —W.gr‚meer (2e veld)

TIW. 3 RÈS 2 (2e veld) .... 11—

CWVA.DEN2—Od1Ve2.

V.V.A. 4—W.M.H.Z. 3 (2e veld) ..

D Animo 3—D.W.G. 2 (le veld)

2.—

.. 11.—

Pionier 22A 8002 .............. 11.30

_ vYvogels 2—A,F.Ö. 7T ............

2.—

E All Ready 2—A.A.C. 3 ..........

2—

Rodi 3—Amst. Bòys 2 ..........
F Constantius 3—VI.C. 2 (2e veld)
Gez, Vier 2—St. Louis 1
Victory 2—D.0.8.5

2—
2.—

DAIN.22KHD.G, 3 ............

2.—

2.

G De Meer 4—Ro
__ Wilskracht 4—
H Pancratius 2—D.E.5. 2
_

… ..l ll lo0eoe

E Lijnden—A.V.C.

.
V.V.A—F.HD.C. (2e veld)
Aalsmeer—D.W.S. 3 (2e veld)
F A,F.C. 2—V.V.A. 2 (3e veld)
Ahrends—Or. Zwart
D.T.C.—Bl.Wit 4
llve
G Eland—Argus ......l.l.eee
Sloterdijk—Goldstar
D.W.G —Lindenboys
H Eland 2—A.G.5.
eee
eeo
vli
Maja— JHK.
11.30

. 1130

Vespucci—T.D.W. (2e veld)

P.V.G.B. 2—India $ eo eee

RKE.A.V. 3—Z.P.C.

ADSPIRANTEN
1e klasse
Bl. Wit—Ajax (2e veld)
Z,F.C.—Volew.
Zeeburgia—A.F.C. (3e veld)
D.W.V.—D.W.S. (2e veld)

2e klasse
Z.S.G‚Q.—Ajax

AR

t

ovn .

Bl. Wit 2—D.W.S. 2 (3e veld) ..
W.gr‚meer—D.W.V. 2 (2e veld) ..
Zeeb. 2—Volew. 2 (le veld)
A,B.D—Spartaan (2e veld)
3e klasse
A Aalsmeer—Swift (le veld)

n 2

A.B.C. 2—B1.Wit 3 (3e veld)..... .
Ons Buiten—D.E.GC, ........
B D.W.V. 3—Volew. 3 (3e veld) ....

oterdijk 3 (2e v.)

3 (2e veld) ..
. 3 (2e veld) ..
Buiten 3

Meteoor—Yvogels (le veld)
c $eä1tru!ïl_—_—-Zeeburgia $ kttr
olew.

Meteoo)

g ..

IS)'ÉN'S'—W'M'C'

Ï_2..(29 e d
‚W.V. 4—H.ED.W. (3e veld)
..

D Bl. Wit âT0.4, (3:a veïd)d)

Êàa:gd_st‚;_o.v.v.o. .......

piditas—D.V.A.V. (3e veld) ..
Zeeb. 4—D.Wâ. 3 (le ve1d)d).‚íî
. 2

2
12.30

á‘tie veld) 2 |

keneneren

‚W.

2

F o.Vyo.
Jo‘s.— 2—Z,8.V.C. (2e veld)
BIP4°‚}--'‚E

.

k

RESTAURANT

SCHILLER—BAR

Tel. 31660 — Rembrandtspl. 26
KEUKEN EN DRANKEN
OUDE KWALITEIT
22729 Telefoon

Maatschappij voor _ ©
erzekering van 1836,

, 1 1uur à 25 c.
Gem. Bus 10!/—

22929

|

vcork;>mende
óû‘k de in dit blad

!|||19 al

”

CLICHÉ ”s

worden geleverd door Jde
Chemigrafische Kunstinrichting
Ios.

NEVE

193—197
HAARLEMMER HOUTTUINEN Nos.
en 45913
AMSTERDAM — TEL. 46355—46459

VOETBALSCHOENEN

|

Wij kunnen U mededeelen, dat

|

U hiervoor bonnen kunt verkrijgen bij:

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

‘|

30649

voor
Groote keuze van diverse Sport—Artikelen en tevens alleenverkoop
„DE HAMPTON
Holland van het nieuwste snufje op schoenengebied.
n.
COURT” met de afschroefbare, spijkerlooze SIMPLEX PATENT—noppe

|

””

la
o0

vw

e

w
lĳ
w

e

. ”9

.0‚
z

—

£8.15.
„Hampton Court” (12 mnd, garantie) £10.75; „Hotstull” (8 mnd. gar.)

v

3ekla.mei

; i—9
FE0—VYV& é .. Br
it ...... 12—0
Holver—C.8.V. Blauw—W
:

TERREINKEURINGEN

|

Bes. Ae …‚
k

Nogmaals

.. .......

<s

Vervolg officieel gedeelte
wordtdt mett n.nadruk #ewezen 01p

i

e X FAve<ABÛll.......... g_ _ de volgende bepalingen:
—0

B GHB.

WGZ...

A. De terreinen moeten Zaterdagsmor—

5 ,0—3

Res. Se-k!'s'*se

j

A De Kraaien 2—Yster ........... 3—1
B V. en V. 4—De Kraaien 3 ...... 4—+

gens toegankelijk zijn voor de H.H.
Consuls; zo niet, volgt goedkeuring
met alle gevolgen van dien.

p

e

ADSPIRANTEN
C,s5.V. BĲW-WÏË—A.Ì)E ......

4

0—14

B. Het informeren naar de resultaten van

de keuring kan na 12 uur geschieden.
Vóór dit tijdstip hebben de informatie—
adressen geen gegevens en worden zij
dus onnodig lastig gevallen. De ver—
dere bereidwilligheid van die heren
zou daardoor in gevaar gebracht kun—
nen worden,

Het bondsbureau geeft daaromtrent
geen inlichtingen.
C.

Inlichtingen omtrent resultaat van de
keuring worden beslist slechts aan één
persoon per elftal verstrekt. Deze dient

vooralde naam vande vereniging te

noemen, waarvoor of waartegen ge—

:
heeft altijd uitgemuùt door

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

_ _

ger jel . 2

e

P

Prestaties
@

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

)

e0
©
©
k
ij
rl
te
ui
i
Fraa
Ford automobielen zijn ware meesterwerken op
gebied van carrosseriebouw.

€

het

e

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

grip geworden.

in de toekomst houdt Ford

!
zijn reputatie hoog

$
=

ANDSCHE

FÖRD AUTOMOBIËL FABRIEËK — AMSTERDAM

ERS— EN DRU

RSBEDRIJF BOOM—RUIJGROKN.V..HAARLEM

