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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
Sport
jaargang kent.
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
vanaf 1940
1940 eigenlijk
eigenlijk afdeling
afdeling Amsterdam
Amsterdam van
van de
de NVB,
NVB, Nederlandse
Nederlandse Voetbalbond,
Voetbalbond, latere
latere KNVB).
KNVB).
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
jaargangen van
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
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 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.
volledig

Remco
Remco Geesken,
Geesken, 2020,
2020, www.wijwarentabakkers.nl,
www.wijwarentabakkers.nl, email:
email: remco@wiiwarentabakkers.nl
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DE AMSTERDAMSCHE SPÖRT—
VRIENDEN vinden elkander in

„De Oude Herberghe”

REMBRANDTISPLEIN 24
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gezellige sfeer . Gorenommeerd
rkeat JONNY OMBACH . Muzi—
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Ook tijdens de
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zijn onze goed chü_ngen
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A. Gerritse

Abonneert U op „SPORT”

Rijwielen enz. enz.

nmodes
Here

Reguliersbreestraat 45

Telefoon 30723

GERESERVEERD
VOOR DE

SPORTARTIKELEN

PO L A M
KINKERSTRAAT 147
TELEFOON 85970
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AMSTERDAM
Eigen atelier voor
Sportkleeding
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le JAARGANG — No. 2 — 20 NOV.
OFFICIËEL ORGAAN
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ONDERAFDELING AMSTERDAM VAN
Al BANF
AETR
DE NEDERLANDSE VOETBALBON

IN EN OM AMSTERDAM
Hoofdredacteur C. H. GEUDEKER

IN.V. UITGEVERSMIJ. „SPORTWEEKBLADEN”, AMSTERDANM,

REDACTIË, ADMINISTRAT
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3941
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5.— PER JAAR

bij jaarabonnement en bij vooruitbet
_m:ﬁ'…ﬁ“\ﬂl-_.‚ 2. GENT PER WEEK. Alles
Ook de pers, de spreekbuis van het
publiek, heeft ,Sport‘‘ een van waardering
getuigende ontvangst bereid. „De Tele—
graaf‘‘ schreef: ,„Het eerste nummer ziet
er goed uit. Het geeft een levendig beeld
van het voetbalspel in de lagere regionen,
dat uiteraard in de pers weinig aan bod
komt. Vele pittige rubriekjes verhogen
’Ë::r zelfingenomen—
teren: deze ken—

allen! Wij kunnen
welke verwachtingen

erde, maar als we

e wij links en rechts
s wij lezen ook op
lieren der abonné‘s,
denkt, dan geeft
voldoening over

âaamae.st‚ meer
de

toekomst!

bij de Amster—

de leesbaarheid.”
Niet minder vleiend is echter ook het
„„Alg. Handelsblad‘‘, dat zich als volgt

uitte: ,,..... voor Amsterdam, speciaal wat

de zo uitgebreide voetbalgemeenschap
aangaat, bestond er na het verscheiden

van het laatste probeersel in die richting
niets. En dus is het nog zo gek niet om al
die duizenden voetballers aan hun eigen
s ,„Voor
sportkrantje te helpen.‘‘ En voort:
Amsterdamse voetballers is dit een blad
naar hun hart. Het eerste nummer houdt
zeker een belofte in: leesbare stof, fraaie
foto‘s, een aantrekkelijke opmaak en goed
papier. Het is alles naar de aard !”‘
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collega‘s van de ,„grote
hebben, uiteraard zee

e:wij hiervoor
; de ter
wanklank

van vele zijden toont, een soc
de—boom—kijkerij””, di
de vrees, dat „Sport‘
eerste nummer niet zal

Wij kunnen, na de v

e

voetbalwereld bezorgd
terughoudendheid begrijpen.
Wij kunnen er slechts te
„„Ziet dit tweede blad en ziet I

en vierde...... ‘‘. Met ons eerste
hebben wij geen parade—blad
doch een blad, zoals gij voortaan elke
in uw huis kunt krijgen.

Voorts meent ook ,„Het Volk‘‘, dat ons

meer abonné‘s en daarmede de hechte
basis van ons voortbestaan, hoe wijder
!
wij onze vleugels zullen kunnen uitslaan
Werkt daarom mede aan het groot—

Jot dan zijn voorgangers.”‘
Wij zijn voor deze ontvangst, die onze

maken van „Sport‘, uw eigen sportkrant.
Geudeker.

eerste nummer vertrouwen wekt in de
toekomst. ,De zaak is goed aangepakt en
stellig verdient dit fleurige blad een beter
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m van de N.V.B.
District Amsterda

A.B.IM. NEEMT

Wederom een fraaie

voetbaldag

LM. de leiding
Het feit van de dag was wel, dat in 1 A A.B.
nam. De stand luidt hier als volgt:
gew. gew. gel. verl. pnt. o v—t.
17—7
1l
1
1
5
7

e
ol s oecvak
Bil e : ee
NMEE > v n an Rl eee da
F—BOYS vo eo tn t on ot
*FABA Si koo eo ot n eee
Shell e 20 eee e oo ze e

Gezellen Vier ..........
â — 4 zag e oo di
Hem
ooor
e
voo
ABB vn z
e t
BAR vo e tr
ok
BEMÓ . sh Gok

22—14
14 —9
14—8
17—13
14—11

6
7
6
T
6

4
4
4,
3
3

1
1
——
2
1

1
2
2
2
2

9
9
8
8
T

7
6
6
6
6

2
2
1
1
1

2
——
2
——
——

3
4
3
5
5

25—19
6
4 — 13—11
4 — 15—18
11—24
2
8—38
2

Vier
In 1A namen wij de wedstrijd A.B.IM—Gezellen
wie
onder de loupe. Het nu bijna 20—jarige A.B.I,M. — voor
—
k
het nog niet weet, dat betekent: Alle Begin Is Moeilij
w
heeft al enige keren aan de N.V.B.—deur geklopt en opnieu
naar
wil deze energieke vereniging een poging wagen, om

de nationade bond te promoveren.
De wedstrijd tegen Gezellen Vier, die door A.BIM. met
De
21 werd gewonnen, was het aanzien ten volle waard.
t—
roodbroeken worden getraind door den bekenden oud—voe
en zijn
baller v. d. Wel (ex—Spartaan en ex—Volewijckers)
lessen blijken resultaat op te leveren. Rond de oude kern
_ rechtsback Geluk en linkshalf Oversteegen, die reeds
sinds de oprichting in A,B.LM. spelen — hebben zich spe—
lers gegroepeerd, die de aanwijzingen der ouderen en van
trainerl v. d. Wel gaarne opvolgen.
Het elftal speelt in diepe W—formatie. Het materiaal heeft
men er voor: een voortreffelijke achterhoede, een schot—

vaardige

middenvoor

en

hardwerkende

p:w:mg.
1IÌÎ—(]-voc»rs

*

e helft der vorige
NDANKS het slechte weer in de eerst
fraaie voetbaldag
week is het Zondag toch een zeer juist in 14 een
geworden. Typisch genoeg, moesten
il in de lagere af—
paar velden worden afgekeurd, terwi
delingen vrijwel alles doorging.

B
AB.EM. n e eo kok

óók in
ar gespeel
spelers
s B7p
le
al
lle5 op)
en toen „a artierf _gf‚1
kw
eerste
2”
P.‘.Iaicxi'n nêlat
die lang Nl

binnenspelers

Maar...... men moet o.i. niet in alle omstandigheden aan
de W—formatie vasthouden en zo schijnt het ons een per—

j

g

rensrechter

er
n
5c ee
heeft op 00
kken 0
hi
sc
aa
ÊF0
id als zijn
n
negen
et
ne

€11
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en 1;;er‚_
d — wij zeid
ge]%e âiedstrij
nâ-.‚‘ 3.
en
t, 2—1)
£'d:‚
(1—0, i—I, rus
s lexddnî
oo
Kl
er
ht
ec
Scheidsr
want beide
jk,
ili
moe
t
nie
had het
n

sportief.

_‚ _‘î* afge
ng werd A D.Ee
In dezelfde afdeli &
in een weC
klopte Semo met 2—1 beste van n
over het algemeen het
toonden. In
héél slecht op schot
. zijn club F::a-r
middenvoor van w _M.C
later dreef C
gen, doch tien minuten
, zette voor,
de bal tot bij de hoekvlag
rde. Uit
Alberding de gelijkmaker scoo
tsbuiten v
val wist de beweeglijke rech
werd
voorzet te plaatsen, die benuk
het sublie
back van Semo! (2—1). Dank zij
er kon
gen van Sabel kon W.M.C. niet verd
d
De terreinen van A.D.E. en Unity had
vooral in het begin van de week overvlo
nen verwerken, zoodat, behalve A.D.E
niet door kon gaan. Y—Boys won op eige1
van Hema, nadat de rust de thuisclub re
sprong bezorgd had.
Elders in dit nummer vindt men een

Uschi,
*

*

*

In 1 B won A,S.R,. van AV.C. met 3—0. On

teur
e beschrijft
gaek
deze kamp p in
in zijn
zij rubriek
j
„Dec

Animo klopte in een geanimeerde wedstrijd Cen:

3—2. Het was een aardige ontmoeting, waa

tig met Sint—Nicolaas—cadeautjes weîrﬂ ‘gestroo
ic

het tweede doelpunt v

een cadeautje van
de
def_ensie‚ maar een der
Animo wilde daarvoo
doen en gaf ôok eer
De beslissing viel te
een strafschop, die aa1
gens hands werd to
Voor zover Ce'r‚"r'
over de nederlaagr k:

b

dagavond zijn ve
want dan

faamde

vindt

w

y

plaats. Veel genoegen, h
Ook

t

Vespucci—India

vlotte en aardige wedst:
de keeper van India

te. Rust ging in met bl:

en

eerst

twintig mi

tijd belandde een als ,
gombeen fraaie foto van de weds
waarin de Olyr
Olympus,
out—druk
doelman
werk kreeg.
g
(Eige

h
dingdevangoede
n

van uitste—

programma afgewerkt. R.T.S.

edig

open

door T.0.,8./Actief: de gecom»—

et minder dan 8—1.
3—2
nmarkt won maar net aan met
en gelijk opgaande strijd, waarin
‘

este zijde deed kennen. De rust
—voorsprong, dank zij Ko ter
links uitstekend inkopte. Na de
‘Ter
er in om gelijk te komen, doch
zorgden deleiders een 3—l—voor—

en
4 inde achterhoede werd de gast t
ondanks energieke pogingen moes

laag erkennen.
{2—1) was een uiterst spannende
; werd hier met 1—0 afgesloten.

lg .. @
6

ehd
sdi

gew. gew. gel. verl, pnt.

2

12

ov—t.

20—2

10 — 26—7
27—16
10

9 — 94—14

8
6

3
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FRAAIEË OVERWINNING
VAN T.W.M.
Prima werk van Ferwerda

en de gebr. Sitters

t, had vóòr de
T W.M.‘s wedstrijdsecretaris, de heer Walraad
be
veel beweerd. „We
wedstrijd tegen T.B.S. waarlijk niets te
zo zeide hij, „m:
schikken momenteel over een prima ploeg”,
e
Ferwerda,
de grootste steun ondervinden we toch van Adee
ers Sitiers,
te zamen met de andere ex—Blauw—Witters, de gebroed
ae ruggegraat van het elftal vormt”.
rustig op—
En ingerdaad was het de oud—Zebra, die door zijn
had in de
bouwend en technisch beheerst spel een groot aandeel
genele
gemakkelijke 6—0 —overwinning van T.W.M. Trouwens, het
elftal van de thuisclub onderscheidde zich door een techniek en
een spelopvatting, waar menige N.V.B.—er jaloers op zou zijn.
ort spel werd verrassend afgewisseld door lange passes naar de
en
razend—snelle vleugelspelers Van Beek en De Bie, die bovendi
over een ferm schot beschikten. Het kopwerk was al evenzeer ver—

zorgd en ten slotte bleek J. F. Sitters een onvermoeibare spil te
zijn, waarvan een grotg stuwkracht uitging.

‘t Was daaromzo jammer, dat T.B.S. juist deze dag door het
ontbreken van zijn besten speler Veen zwaar gehandicapt was,
waardoor een zuivere beoordeeling van de krachtsverhouding niet
geheel mogelijk werd. Met tien man immers kon het tegen het
zowel kwalitatief als kwantitatief superieure T.W.M. niet veel uit—
richten en moest het aanvalskwartet Liedermooi, Nieuwkoop, Op—

mal‚n en J. Veldhoen zich voornamelijk tot snelle uitvallen be—

palen.

Foch hielden de roodzwarten zich tegen deze overmacht
uitstekend, getuige de betrekkelijk kleine achterstand, 3—0, 1Ï103%
zij met de rust boekten. Het eerste doelpunt van deze serie was
wel het fraaiste van de geheele middag. Het ontstond uit een, op
enkele vierkante meters uitgevoerde combinatie tussen De Jong

en Van Beek, die tot besluit via de paal kalm scoorde, Elf mi—

nuten na het begin was de stand reeds 2—0, doordat De Jong een
van de 1e_xt. terugspringende bal zuiver inschoot, terwijl Ferwerda
negen minuten la.te_r een strafschop onberispelijk benutte (3—0).

Deze zonder moeite verkregen voorsprong had kort na de rust
gedurende tien minuten een verslappende uitwerking op T.W.M.,
dat het blijkbaar wel geloofde en T.B.S. gelegenheid gaf een
offensief in te zetten, waaruit verschillende moeilijke momenten
voor doelman Montezinos ontstonden. Na deze periode echter
nam T.W.M. het spel geheel in handen en werd de score door

tig tot
doelpunten van De Jong (tweemaal) en Van Beek regelma
—0 opgevoerd, het goede werk van T.B,S.—achterhoede Bertel—
kamp, Beuk@ en Sijbrands ten spijt.

sprong, doch ten slotte bleven onze stadgenoten
de baas.
ge resultaten verwijzen wij naar onze ru—

Beg

ee
nguis e ogog ds oe

Is dat jets

voor U £
ele Dames en
n een
ﬁ:::a: behale

| i

van te voren te hebben afge
het
kijken. Ik
om naar de wedstrijd te gaan
plechtig het
za. toen ze statig, ja, haastmoed
er, stevig
veld opkwamen: vader,
bun—
hun respectievelijk vrije armen twee

enste
flinke bijverdi van
en
door het plaats

j
5Il

zouden worden.

verigens niet lang op zich wachten.
. dreumessen het groene gras onder
in,
han veeten, of ze rukten zich los en renden het veld
weinig
zonder acht te slaan op de wedstrijd en met even d alle
aandacht voor vader, die in gebiedende toon meervoukroost
toonaarden, van laag tot hoog, probeerde om z‘n
Bl
weer achter de verbleekte krijtlijnen te krijgen.

adres:
Inlichtingen aan ons

FIRMA 1. SAJET7

RUYSCHSTRAAT 11
AMSTERDAM — OOST
2
TELEFROON 5.2—3—4—

Niet
Op zo‘n moment krijgt je vaderlijk gezag een knak!

het niet
eens zozeer tegenover je kinderen — die merken
eens — maar meer in de ogen van de tientallen kijkers,

speedig meer verlustigden in den zich schor
elozen vader en de hem brutaal ne—
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dan in de wedstrijd.
die zich aanvankelijk wat gegeneerd voelde en
aan manlief overliet, werd er nog ounver—
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TERREINAFKEURINGEN

doordat de jongsie van de twee

dat er op het hele veld te vinden

elftal (op deze lijsten worden dus geen terreinen,
aangegeven) een gaatje geponst

aan, die, aangespoord door het gelach langs de

het spelletje steeds verder gingen doordrijven en
pen. Alsof moeder‘s hoofd al niet rood
t hollen èn „het figuur”, dat ze sloeg,

zien of een terrein is afgekeurd.
CENTRUM;
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Postjesweg
22
Baffinstraat 30
J. P. Heyestraat 97
Kinkerstraat 67
”
Adm.

de

Adm. ‘de

Sarphatistraat 18
Mosiëe à
C

Meeuwenlaan 327
«
Zonneplein 17
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Ruyterweg

54
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Jan van Galenstraat
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17

Amstelveenscheweg
Overtoom 453
Antillenstraat 43
Postjesweg 100

18

Wie krijgen „Beet‘...

heb wel eens gehoord van kinder—

ri

Haarlemmerstraat
Marnixstraat 209

Weesperstraat 74

er”. {Inmiddels zetten de kin—
voor moeders woordenstroom, het

j

Spaarndammerdijk

Plantage Parklaan 10

niet met ze dan zó. Nou weten die schapen

zich aan te houden hebben”
en moe elkaars paedagogische talenten
de „schapen” zich in een modderpoeltje
in te smeren.
eindelijk voor het front van de wedstrijd—
verklaard zich er niet meer mee te zullen
moeder de pogingen om haar kinderen weer
andere wijze voort.
daar komt die lelijke man met
meenemen! Pas op nou, o jee,
hij heeft je nog niet. Jùùùùuùt,

zti ;_!Í

WEST

Haarlemmerdijk 155

le Tuindwarsstraat 19
Rozengracht 239
2e Laurierdwarsstraat 55
Elandsgracht 84
Niou\u\ Hoogstraat 36
Weesperstraat 1

toorn ten gevolge had.
ze eindelijk, en nou laat je ze nòg lopen.
? Daar ben ìk mee getrouwd”.
te sussen, maar moe was niet te remmen.
krijgen die kinderen op die manier. Be—

ot

ma

gevolg gegeven worden, men is dus verplicht zelf op de lijst

pa z‘n toevlucht tot de list gezocht. Met
chocolade stelde hij zich ostentatief aan de zij—
langzaam en schichtig in steeds kleiner wordende
draaidende kinderen om hun vader heen, die boven—
deed, dat hij „hun niets zou doen”......
af hun alleen de repen en liet z‘n
niets.
tìe over deze goedheid hun „goede
Hetgeen overigens bij de kinderen, die
konden bewegen, tevredenheid, edoch bij

Vooral in de buurt

Neder

de

Zijn er geen afkeuringen, dan is voor de ramen een
hangen „Alle terreinen van den Nederlandschen Voetbalbond
gekeurd‘‘,
Aan telefonische vragen of een terrein is afgekeurd

t van ramp door den scheidsrechter
krijtlijnen verwezen......

kunnen ontdoen, wanneer zij uit wPllnn
?kel; aìJl:
tegenover gestaan! Daarvoor

van

Amsterdam

op oranje lijsten bij onderstaande adressen
Mocht een terrein zijn afgekeurd, dan is achter het

geknakt ouderlijk gezag?
sprong was zij op het veld en holde achter haar

bewaarplaatsen in
w: waarvad
ener
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rszichtijdelijk
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han

te

bekend g;
Voetbalbond zullen des Zondags na elf uur

Wat deerden haar nù gènante ge—

volgden, jasjes werden aange—
het gekomen was, ver—
niet meer gearmd, de
armen dan lopend op

terreinen

van

Afkeuringen

en jasje languit in het enige moe—

jullie niet, kom, gauw, gauw!”
jongens in moeders uitge—
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steigerend het moment verbeidden, waar
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NDERD JAREN VERSCHIL TELLEN
” MEE OP EEN MODDERVELD!
-V.V.À. boog de knie
voor

V.V.A.

invallers op de vleugels opgesteld moesten
worden; het falen der binnenspelers maakte
slotte mo
de aanval te zwak en ten

Holver

dus van 33 jaar; de Holverploeg

spel uit zeven competitiewedstrijden stonden
Holver en V.V.A. samen ongeslagen aan

een eeuw jonger en dat

r

De elf V

taaig achtertrio capituleren.

Met elk zes overwinningen en één gelijk — waren te zamen 361 jaar oud, eer

Z.R.C.

modderveld.

en

oV.V,A.,

Ontspanning) reeds vijf verliespunten noteer—
den. De wedstrijd Holver—V.V.A. moest

Op

in

dat

een

z

doelman

dus voorloopig over de leiding beslissen en

zwarten heeft, veel betere

langrijke strijd uitgevochten moest worden

speeld.

wedstr

Hollandiafabrieken Kattenburg
de
uitstekenden spil, terwijl
Re
midvoor
handigen
den
op
_ drijft
_ deze middag echter scherp bewaakt
_ Als men Van Witsen door een rusti
_ weet te vervangen, maakt Holve:
_ kampioenskans, ofschoon het machts—versel
met de concurrenten veel geringer is
men uit de competitiestand zou
— afleiden. In de returnwedstrijd aan de
van Galenstraat is b.v. nog alles moge

Holver tot een zekerheid.
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uit—

Want die leden komen over
uit ,West‘” en wonen in

„de Krommert‘‘. Dat
mqgr altijd een reis van

van

huis te gaan naar het

vat oat Daa

niet meer zo eenzaam en huiverig ligt

in

dat

wijde

Noord—Hollandse

land.

Het is ineens, of de Oostenwind zijn
scherpte verliest.

Want je hebt weer eens eenkijkje

achter de schermen genomen en

je

t de secretaris van

hebt weer ervaren, wat een wereld
van clubliefde en vriendschap in zo‘n
eenvoudige Amsterdamse voetbalclub
besloten ligt.

dién speler en dién

boven Buiksloot, ze trammen en blijven

een „thuiswedstrijd”‘

ijkje achter de scher—

Ze gaan

van

de Krommert naar

nu al twintig jaar bij . twintig jaar lang hun eigen kleuren

‚u; de club

besl‘aat

— in

trouw — de kleuren van het clubje,
dat ze als jongens oprichtten.
En dat is de ruggegraat en de basis
van zovele Amsterdamse clubs. — I. W.

t)0 e ) t e i 0

o.n aantrekkingskracht

we

)0

t uzelf af, wat toch op de

de voetbalclub, die daar

wapens moesten neerleggen en

weer bij elkaar waren, hebben we
hem gevraagd, of hij het maar weer
niet wilde proberen. Hij is toen weer
in fraining gegaan en hij zou algemene
reserve worden. Maar die training
bleek hem zo goed gedaan te hebben,
dat—ie weer op zijn oude backplaats
staat, en ziet u, hoe goed—ie weer is?”
Het is ineens, of het veld daar

e G)
em e 0

dat inderdaad aan het einde van de
bewoonde wereld ligt. Want achter
da _tè.rrein begz'nnen de ‚„steppen”
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Holver, gevormd door het per

_ op een vrijwel onbespeelbaar D. W.V.—terrein.

vat Ge

Keimper

K.N.V.B——tijd

het viel daarbij te betreuren, dat deze be—

Tot een half uur voor het eindsignaal
bleef de score dubbelblank; Holver was
voor rust wat sterker in het veld geweest
” en V.V.A. had toen iets betere scoringskan—
sen gekregen, doch deze onbenut gelaten.
Na de rust viel Holver fanatiek aan en teu
slotte drukte Fontijn de meerderheid ‘der
thuisclub uit in een van vlakbij gescoorde
goal na een voorzet van Gobets; uit een
penalty maakte Post—de overwinning van

terrei

droog

midhalf Visser twee ex—eerste
de tweede klasse

z

was

telt

het hoofd der derde klasse, waarin de dichtst— omee bij een loodzware bal en een
bijzijnde concurrenten (A.EÊ.G,,

twee

doordat

gehandicapt

was
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Voor den 500en ABONNÉ aan:

l‚‚ Ooms, Nieuwendammerdijk 182,

Voor den 750en ABONNÉ aan:

SCHRIJF—en REKENHACHINES
COPIËEËERINAICHTING

WOLVENSIRAAT 1—2—3—4
1EL.23400
34936

FILIAAL UTRECHTSCHESTR .26 TEL.

C. de Wit Sr., Jac. v. Lennepkade
= 25lbel.

Voor den 1000en ABONNÉ aan:
1. F. Scholten, Admiralengracht1781I,
Deze boeken kunnen in de loop
dezer week, op vertoon van stamkaart

of andere behoorlijke legitimatie,

‘ aan ons bureau afgehaald worden.
Er liggen nog vele boeken te wach—
ten o de gegadigden! Wie zullen
de 1250e, de 1500e, de 1750e en de

2000e worden?

Geeft u spoedig op! Ieder heeft

zijn kans!!

DE DIRECTIE.
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waardoor D.W.V. 3als goede derde volgt.
De geelzwarten schijnen er dit jaar wel zin

‘in te hebben.
Ù

gaat D.J.K. ongeslagen aan het
an de ranglijst, welk kunststukje in
3Cdoor T.0,G. wordt herhaald.

eeft ons T.W.M. op kop met Ajax 3
i
(da‚nk zij goed werk van goalgetter—kanon—
]ì<‘:sher) als gaede tweede. Let eensop O.D.E.,
]on elui, dat is nog ongeslagen, terwx]1

]ae— slechts twee verliespunten heeft.
Ewordt geleid door BL.W. 3, op de voet
evolgd door V.V.A., twee ploegen met
prima ghterhbade en een schotvaardige

voorhoede. Daar kunnen

we nog

pleiz

beleven.
In 3F gaan weer twee ploe

aan het hoofd, resp. Sloterdijk :
evenals in 3G, waar dit door Z.5.6.0
herhaald,.
3H telt slechts vier d

Vespucci en A.G,5. als de
jongelui zullen onder elkaar

maken, wie de koek kr
Hiermede ben ik ger

|

i
Adspiranten. Deze week
1e klasse bcpalen,
week de overige afdeling:
nemen.
L,E.C. heeft vorige
Bl. Wit een nederlaag
nu met D.W.V. onbedreig
Goed werk Reds.
Van niet minder belang
Volewijckers—Z.F.C ., geé
2—0—overwinning voor Vole
door kwam Z.F.C. iets vaster
plaats. Ik begrijp niet hoe j1
jongens, evenmin als van V
Zondagmorgen vertoonde spe
op, dat hier de twee zwz11(1-wz
afdeling aan het werk waren. J
wat meer vaart in je spel te bre
en wat belangrijkeris, praat eens met
Fortuna, want die schijnt niet veel
op te hebhen, zeker in deze wedstrijd
Volewijckers had meer geluk
deze dag voor het eerst) en kree
dan ze verdienden. Een gelijk spel
de verhouding juister weer.
Nog een klein intermezzo: Tijdens de rust
was ik op bezoek in de Volewijckers kleed—
kamer. Een praatje over „Sport” — r ul—
taat zes nieuwe abonné‘s, waaronc
leider van het elftal. Dat was 0.K. jongens!
„Sport” voor jullie, jullie voor ,„Sport”. Laat
dat ons devies zijn. Tot volgende week.
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MEL

t

de wedstrijd
van deze wee

A.S.R. tegen A.V.C.

|

(Van onzen Hoofdredacgtour)
BIT atönd bij voorbaat vast, dat het goen
mooie strijd zou worden tussen A,H,ft, on

A,V.O. Daarvoor was het veld to slooht.
Aan de zijkanten ging hat nog, maar hat gohole
middenveld, van doel tot doel, was oen dikks,
warte modderbrei, waarin de bal voortdurend
amoorde,
, dozo
Mat stond ook al spoodig vast, dat A,8,
wadatrijd zou winnan, Hot spooldo over allo
liniës beter dan de stuoadoors en op on botor

veld zou deze moerderheid zonder (wijfel nog
atarker tot uitdrukkung zijn gekomen.

datlper geen oponblik dé bijd
worken, di ook
goed weg to

zaalk door dén speler wonnen,

merkwaardig, omdat

bi

gebele

A,8,Relftal

varloren

bereilien

kon nooren..

voor A,B,R.

hom

Slaaldng

terecht
nan

en

den

hebben.

gal

moniges

lewim

Want dé

uitlopenden

lets

algenlijk

middenvoor

pasm, Gk

zou

to

vór

an de D.W

De D.W V..

on follà alr ijd,

dià

mat —

var

volgelingen

van dé

f’frthlll'lflll‚

ladel

het

doelman — overgaliten

Muar Cornotlase trok er op al on

#c hoo
ha sucoes! Want doelman Blomenkamp

de bal kelhard teven hem aan en zo vond Cort
Hise plotsellig een laag doel voor
hij rustiy kon Inschielen (1—=0))

zich,

waarin

minder

Stoeds weer Cornelisse
Frouwens, als wij onze mantekenlagen

een paar ma | mialudet
|
hoff spoedig tot een
dj
gingspolitiek terug
d
ergcle
lerncht
Ïij k

van

risico bood

loch was
vraapg, met

het

van de

hoeveel

deze wedstrijd zou

doc

winn;

aterker was dan dat dar bezoekers en een minder
|‘ynllìklﬂlf opbouw van deze overwinning dus
Manar
in dû verwachting had mogen liggen,

wedstrijd
plusen van deze
dà belangrijkste
raadplegen, dan vinden wij staeds weer de naam
Cornatiase terug, nu eens bij een mislukte door

werd op A, V,C.—helft
val
vooral
vlaugels, doch
zijn
jammer dat
(wat

middenvoor

Cornalimse, zou de A,5. R‚—zege toch niet zo vlot
tot stand gekomen zijn, hetgeen reeds blijlkt

braakpoging, dun waar bij een maunval, die
Wûunt
wogens buitenspol onderbroken werd,
dit is stellig ook con natdeel van zijn speelwijze

zijn rechterbeen moeten |
achterhoede in het nau
Mat de moed der wanho

uit het fait, dat hij twee van de drie doelpunten
scoordò, lM‘W|]| het derde voortkwam uit een

door zijn scherp posibielklezen komt hij meei
buitenspal to stumm dan een nider, Dya profl

enkele
A, V.C.—uitvallen,
door Prins «
werden

zondar

#

het

:

een

Dat was ook zijn mugoen mat hat eerate doel
punt, dut hij roods na twintig minuten spolen

Toch was het in zaker opzicht merkwaardig,
dut de stadsreinigers dezo weodstrijd?in hoofd
Dit in daarom zo

tracht

nog

bal

u f

dan ver
waar op al oat die
bal
oolt om de

miji

mteads

dÌe ar

oed1gen
n
tm
zich nimmaer o

(die

ivorzetter,

dezen

enen

speler,

den

strafschop, toegekend wegens een overtreding — teerde de A, V,C.—vordediging aanvankelijk duch
tmtun hem, toen hij weer eens diep en gevanr

lijk

tig van en zo liep de

A,5, R‚—voorhoede, doordat

Dit auccen ligt intussen gohool in zijn apol
type verborgen, dat van den onvormoelden

paven

Bot I;I…III

Woeru

deze aanvallen

eorste kwartior van de atrijd keer op keer in d
$
buitenspelval, Maar ook aan deze methode
zijn6

d
e
gestaun door Loo en
aar
e
|‘Aatsto
vo
verded
igend
eetieee A,S,R. een 1—0
e lr toen
sh zelfs
ln

gevaren

nomen had, bleef

in de AVCachterhoode doorgedrongen — zij er te welnig nondacht aan sehonk, in het

waa,

pauze

die
bed

vorbonden en

toen

nì.…ln|» d

truc‘*

A,V.C.

ziel

Fòor het doel bi
waar

de

verd

steeds de gro

hadden om zich d:
sanvallers

houden,

van

ho

ER zijn mensen, die altijd de moeilijk—

heden zoeken. Die, als ze een kind

krijgen

.—aanvallen zo goed mogelijk

de stadsreinigers de tacti sch
ouden, hetgeen zich op

veld dubbel wreekte. Juist
est

het spel voortdurend

ìet dit echter na en liep
vast in de trechter van

el nogal eens naar de vleu—

die ook nu weer een

L

vertolkte, doch wiens

bal te veel bij zich houdt en

b.v., zich suf peinzen

over de

naam, die het wicht dragen moet, en
die dan, als ze werkelijk suf geworden
zijn van het peinzen, met een alleronmoge—
lijkste naam voor de dag komen, waarmee
het kind z‘n hele leven opgescheept zit.

#
3

Er zijn er ook, die kort en bondig zeg—
gen: „Hij zal Piet heten of Jan of Gerrit”,
al was het maar om er af te zijn......
Beide categorieën van mensen ontmoe—
ten wij ook in de voetballerij. De eersten
kiezen namen voor hun club, waarover

de supporters zich de tong breken, of
waarvan zij een spraakgebrek overhouden,
de tweeden houden zich aan het spreek—
woord, dat zegt, dat eenvoud het kenmerk
van het ware is.

Tot de laatste categorie behoort A.V.C.,
het voormalige „Stucadoors‘‘,. Toen zij,
een paar jaar geleden ,„Stucadoors‘‘ niet

k alleszins lofwaardig,
partner De Meyer, wiens

waardering verdiende.
.—verzet, werd het echter nog
n bij een doorbraak van

mooi genoeg vonden, of misschien ook

niet elke Zondag aan hun beroep herinnerd
wilden worden, kozen ze een andere
naam. Hoe zou die club heten? Het bleek

nogal eenvoudig te zijn: Amsterdamse

Voetbal Club. Eenvoudiger kon het niet
en zo was A.V.C. geboren.
En het gekke is, dat er foen, na veertig

jaar voetbal, nog niemand in Amsterdam
aan een rustige
e heeft het er ook
de rust waren de gast—
R.

en zo kon alleen de
zij nog aan
Het werd
‚n Cornelisse,
een voorzet van

(3—0). Daar—
1 menigmaal
khof rake—
overige

np zich zo

ot geen verdere
ati

berg; De Meyer,

Hovinga,

op dat idee gekomen was!
Maar A.V.C. is het oude ,„Stucadoors‘‘
niet meer, althans niet zoals het fegen

A.S.R. speelde. Het elftal rammelde als
een bus spijkers en dat mag nu eenmaal
geen mooi geluid heten, zodat ik maar
zeggen wil, dat er niet veel fraais aan te
zien viel.

wiooo

Nu geef ik toe : het veld was er niet nac
om hoogstaand spel te vertonen. Ik zeg
niet teveel als ik beweer, dat ook he
Nederlandse elftal hier niet uit de voete
zou kunnen komen. Elke hoge bal bie:
als een koeienplak liggen en de
schuiver stierf een ontijdige dood
vette ‘veenlaag.
En aangezien Stadsreinigers nu eenme
meer gewend zijn om met modde
werken dan stucadoors, kon men dus i
f
voorbaat op z‘n dooie vingers
dat zij dat spelletje moesten wi
hetgeen zij dan ook prompt deden. O1
danks A.V.C.‘s goeden doelman, di
overigens een voor een stucadoor be

denswaardige lengte heeft. Die m
zelfs zonder ladder het plafond kunnen

bereiken...... !

Al was het dan niet mooi, het was toch

gezellig. Prettige mensen, die A.S.R.—
en waarlijk niet alleen omdatf ze

mals abonnementen—regenbuitje op mi
neer lieten dalen.
Alleen de vrouwen hadden een slecht
dag, vanwege de zwarte, voorheen wilte

geen grond op te krijgen is.
„Dat wordt me weer een wassie !‘‘ zei
mij er een al
in de pauze,
en toen wist
ze nog niet
eens — wat
haar in de
tweede helft
het
boven
hoofd
zou
hangen......

pm
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en Volewijckers
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R

‚W.S. moest op deze dag de grootste glorie komen,
dammerkwartierders trouwens de laatste
de

en al steeds de eer kranig weten hoog te houden.
en zijn mannen leverden een kranig stukje door
Caldenhove

_

met het kleinst mogelijke verschil van D.H.C. te winnen, waar—
mede de Delftenaren hun eerste nederlaag in deze competitie

k
te slikken kregen.
Ajax boekte in Den Haag tegen H.B.S. een gelijk spel, doch

verloor in deze wedstrijd — tijdelijk! — zijn keeper. Nadat
Hagenaars met 3—1 waren voorgekomen, kreeg doelman
Keizer het aan de stok met scheidsrechter Van Asperen, die

F

==: Ajax—keeper naar de kleedkamer verwees. Het strekt de
overgebleven Ajacieden tot eer, dat zij, met Blomvliet als
e doelman, toch nog tot een gelijk spel wisten te komen.
r—Wit kon het niet tot een winstpunt brengen. De zebra‘s
met 3—2 tegen V.U.C. ten onder en mochten nog niet
ontevreden zijn met dit resultaat. Door De Harder, die ook
voor geen onverdienstelijk speler bleek; kwamen de

n

r

s

e

ht

th

de punte:

succes wacht,

o eden ne1;at(xa.'cror elkander onder en deîgdeîvlverd van Rapid

de afgelopen Zondag immers was het succes der hoofd—
maar weer matig.

dgítgzondag zowaar Zzijnl elîrâtlî de eerste
e
in dezee:
.; e ploeg
Hj. AED.
, dat sleepl
de wacht
nu alse.em%e
dnp.E.C.
ol ren?
Lare;
hooggwhe
eeeter;$
goe

schijnt voorbij te zijn, dat we verwend werden
nl
met heldendaden van onze Amsterdamse eerste klassers.

[

het zwakkge /
í t2 !melden vanoverw
j
innin
s is
oed nieuw

znin

iet

N. V.B.-€rs

s met 3—0 voor te staan. Pas in de laatste tien minuten

Van Nol de achterstand tot 3—2.

onwillige slachtofler
dedänrzuen
e ìwarﬁer het
Jan

De vierde klassers
go
op de goe
H.‚E.D.W. nog ï?ïr 'îa:.
Van de vierde klassers gaat
e
vorige
ten

de roodzwar
Wonnenitmaal
voort.è.D.W.‚
Weesglla‚genl
werd Z.S‚G‚O.. 1àun î‚2;_r‚-líg,
hegl wat minder
gient gezegd, dat deze zege
die van de vorige week. Het feit,
strafschoppen werden gegeven en
aarvan drie tegen Z.5.G.

de

200

e

, waardoor het no
;elde zich aardig ten koste van LV.V.
maakte korte metten met S.A.V.M., eve

aan de kop gaat. D.J.K.
als Rivalen met Amstel.

e

*

.

Voor Rivalen telt dit succes dubbe_{. Het__15 een__ljoî

die er na ,,schade en schande‘‘ eindelijk schijnt te zijn inc
en waarvan haar supporters nog heel wat plezier kunnen b
In afdeling D had A.A.C. het niet eens gemakkelijk m
luwen. Het won weliswaar, doch slechts op het nipper
getuigt niet van bijzondere kracht, blauwhemden. En
gevolgen hebben; want Rodì, dat de A.A.C.—ers op de :

i

volgen, deed het heel wat beter tegen R.C.A., dat met 5—2 te
onder ging.
D.V.A.V., dat ook nog beste kansen had, zakte nu lelijk af door

De tweede klassers
de prestaties der tweede klassers gaven geen reden
een daver

. Alleen Zeeburgia kwam uitstekend voor de dag, met
overwinning op V.V.Z., al dient hierbij gemeld,

datdeze club tot de zwakste broertjes in afdeling A behoort.
c

V. had het geluk, dat zijn gelijke spel tegen het waarlijk

zo sterke Alkmaarse Boys kwam op een dag, dat
medeleiders Z.F.C. en W.F.C. beide ook een steek lieten
ineen verwoed onderling duel. Hierdoor veranderde de

aan de kop in 24 in het geheel niet,
‚F.C., de tweede klasser, waarop Amsterdam vorig seizoen

© trots kon zijn, maakte een flinke tuimeling op de ranglijst door

4—2 nederlaag in Enkhuizen, waardoor Koppen en zijn
en thans naar de zevende plaats verhuisd zijn. Maar de
itie is nog niet ten einde, dus er is alle hoop op herstel,
te nederlaag van de Amsterdamse tweede klassers
taan,
dat in Utrecht liefst een half dozijn doelpunten

1 gescoord zag door de schutters van Hercules.
T

‘ speelde op eigen veld gelijk tegen Hilver—
het aan de verwachtingen voldeed.

Ae

De derde klassers

zijn verlies tegen Z.R.C., dat deze punten opperbest kon
bruiken, ook al staat het nog steeds onderaan. Er he
grote spanning, vooral dank zij een zege op FHD.C., h
hen in de middenmoot deed belanden.

ge

In E blijkt Madjoe nog steeds niet te verslaan. Thans
werd
T.D.Ö. met niet minder dan 6—1 ingemaakt. In
de eerste h
hielden de T.D.O.—ers zich best. De rust
ging dan ook sle:
met een 1—0 voorsprong voor de gastheren
in. Na de hervatt
was T.D.0. echter volkomen uitgespeeld
punten tegen zich maken. Madjoe heeft en zag nog vijf doel—
na Zondag echter een
nieuwe directe bedreiger gekregen,
doordat C.N.F. van S-ch‘_.;
kelhaven won en daardoor diens
plaats als runner —up nnam
€
_ A.S.V.K. weet blijkbaar ook wat
doelpunten maken is. Het toon3e
zich n.l. zoveel sterker dan V.LC.,
dat
het
met
een
1—0
zege
naa1:_Mt_3ku.m terugkeerde. The
Victory handhaafde zijn
oede
positie in een doelpuntrijke
wedstrijd tegen L.V.V.
5
3

de Amsterdamse politie—a,
gent

en aan de kop.
door een beter doelgemid
s
delde dan Sloterdiîk‚ ïîhgs i
;ïlîîrsëlsìeclîàtî
withemden — doch
:.í

derde klassers blijkt De Volewijckers tot op heden

aar., De wijze, waarop het Zondag van
V.V.A. won, liet aan duidelijkheid niets
grootste concurrent van de Mosveld—bewoners,
er
ook geen halve maatregelen. Het bracht

n terrein een zware 5—1 nederlaag toe en

e Volewijckers op de hielen te blijven volgen.

gelegenheid zich te herstellen van z‘n
r van het zwakke De Meer te winnen.

de prestatie van Wilskracht aan te
terrein

nog wel, op verrassende

en De Meteoor deelden de punten

$
#

1

deed O,V.V.0. fraai werk, door het

ze van zichafte schudden, Door

v'°'

mo

”

Wl' Rlyid-üll een tweede

inzichbergt.

o
voo
rtdurend op z‘n ho

lza.;l|.‘zo;lder op schot was.eË

eslageaa
n n d
zi

e

j

on p oP. al mo

het echter
an n Ele“:-;a-z:a‘ et
Zondag wel
chter

y met vreugde

wanhopig tegenstand

de J.0.S. —mensen zal

EEN ZWARTE DAG VOOR
STEUR EN DEÉ ZIiJNEN
Volewijckers won

___

met 3.0 van VVA

___

ET was Zondag een zwarte dag voor

”js
tn ie

4

voorzitter Steur en de zijnen, die
„hun” V.V.A. op het Mosveld kans—

Joos ten onder zagen gaan tegen het sterke
_ Volewijckers, dat door een overtuigende
— 3—D—overwinning een lastigen concurrent

5
yan zich afschudde.
_ Het was voor de V.V.A.—ers niet alleen

_ een zwarte dag, omdat hun club de vlag
_ moest strijken, maar wel in hoofdzaak, om—

in
at de Jan van Galenstraat—bewonerslang
e voor hen zo belangrijke wedstrijd

hun beste spel demonstreerden.

an zal het dan ook wel hebben ge—

dat Volewijckers‘ zege eigenlijk geen
nt in gevaar heeft verkeerd. Steeds
e groenwitten in de meerderheid,
rend ging van hun zijde het initia—
\ En zo V.V.A. eens tot een uitval
n, bleek zijn voorhoede zo wel—
)
gsvermogen te bezitten, dat
gevaar geen sprake kon zijn.

slot van rekening was dat het
lg van V.V.A‘s systeem.
en twee volkomen terug—
Ihalfs legden de gasten
: op hun verdediging, dat,
ht van de aanval
lijden. En dat gebeurde

Volewijckers het tempo
zodat er voor de beide
hle en Brands

om voor een dege—
liging en aanval

dat dit drie—back—systeem de goede afweer
was tegen het Volewijckers spel. De Over—
het—Y—ers combineerden er lustig op los
en deden het hierbij vaak zo mooi, dat zij
het schieten vergaten.
Dat korte spel was dan) juist een kolfje
naar de hand van Leipolt, Westrik en
Schoo, die, trapvast als zij alle drie zijn,
telkenmale schoon schip konden maken.

Verrassende aanvallen.
Maar De Ruyter en zijn! mannen in de
Volewijcker—voorhoede begrepen snel ge—
noeg waar de zwakke kant van hun spel

zat en lieten vrij spoedig hun korte—com—

Doelman van Dijk, die V.V
grotere nederlaag dan 3—
wijckers heeft gespaard,
een van de vele verrade
op z‘n doel.
taak stonden om zonder enige s
rug ten aanval te trekken. Dat
over twee „kèrels” als De Bc
Gelder weinig of niets konden 1
spreekt vanzelf.
Het was dan ook in het geheel niet te

verwonderen, dat na ruim een ]
Volewijckers—voorsprong . ve
Middenvoor De Ruyter was er

l

aanleiding van. Uit een goed
vrije schop kreeg hij de bal keur
hoofd en kopte het leder in de h
doelman Van Dijk, die op een pri
strijd kan terugzien, een van zijn
fouten maakte en...... de bal ni

binatie—spel varen, om met open, verras—

sende aanvallen terug te komen.

Waar de aanvallers toen ook het schie—

‚ten niet vergaten — vooral linksbuiten
Smit hield van combineeren — bleef het
eerste succes niet lang uit. Na 23 minuten
kon Smit dan ook met een prachtig, ver

schot reeds de score openen (1—0).

V.V.A. bleef in zijn verdedigend systeem
volharden, hetgeen beteekende, dat Been,
Levert en Hoorn, vaak goed geassisteerd
door den terrier Brands, voor de moeilijke

bereik van Van Dijk in het net te s
ten (2—0).

Kort voor ‘t einde
plaats

toen De Jongh

aan Wagenaar had

z

afgestaan

en

Volewijckerd hierom zijn opstelling ietwat
had gewijzigd — scoorde De Ruyter
een prachtige soloren een derde doelpu

on
dat echter voor geen van beide par tijen

meer een aansporing was (3—0).
Gemakkelijker dan men wellicht ver—
wacht had, had Volewijckers met een be—
langrijken tegenstander afgerekend..

MOLEST—VERZEKERING
Wij sluiten molest bij de grootste Maatschappijen
Ook collectief voor Verenigingen enz.

Vraagt premie bij: J. PELSER Jzn.
Louise de Colignystraat 10 — Telef. 85853 — Amsterdam—W.

naar uit,
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zo sterk zal zijn als de nieuwe IJsvogels,
die de onderafdeling vormen van de ijsclub
Apollo en dus op de overdekte baan als

gastheren zullen optreden.
Wij

geloven

wanneer we

iúâ

z_meer duren,

ben metde dag ons nieuwe ijs—
indeApollohal zien vorderen en
andigheden voorbehouden —

zeker

i

niet te ovefdflee r

zeggen, dat iedereen hoopt,

dat de woorden van Hans Bruck waarheid
zullen bevatten. Immers, de ijshockey—sport

kan er slechts mee gebaat zijn, wanneer er

in Nederland en in Amsterdam in het bij—
zonder zo veel mogelijk gelijkwaardige
ploegen zijn.
Zodra de baan geopend is, zal de training

een vermoeden, dat vele

s — en welke ware Hol—

een aanvang nemen. A.Y.H.C., IJsvogels,
Haagse en eventueel ook Tilburgse ijshockey—

niet?
— een zucht van verlich—

ers, zullen op de bepaalde uren van training

n, wanneer het eenmaal

stuk voor ‘stuk spoedig hun beste vorm zullen

niet naar uitgezien,
een overdekte baan zou
s in deze verduisterings—
worden, De Apollo—hal

aanwezig zijn.

hebben gevonden, opdat —zoals Hans Bruck
dat dacht — in December een aanvang met
de mooie ijshockey—wedstrijden gemaakt zal
”
kunnen worden.
PUCK.

omst en wanneer straks

var

op het gladde ijs gemaakt
— men goed te bedenken,
isterdammers, met onze
erdekte ijsbaan in een uit—

e overkeren.

een uitzonderingspositie ver—
Amsterdamse ijshockeyers,
gelegenheid zullen

Laten wij hopen, dat zij

og, 1

het is de vraag of er

gereden kan worden en dan
is z‘n Sportfondsenkunst—
heeft er een overdekte
_Is z‘n ene oude Amster—

HET OFFENSIEF KAN
BEGINNEN
Tafeltennisploegen
samengesteld
A de kwakkelzomer, die de Nederlandse
sportlui en dus ook de Amsterdammers

H.C. gedeeltelijk kwijt,

twee voor terug, n.l. de

svogels,
men in beide ploegen
ockey is nu eenmaal
verbreide sport, zodat
niet groot genoeg is,

een nieuw team in
de ene ploeg is er
de andere, Laten

en u enkele namen
enkort voor de IJs—

zijn „„uitstapje‘
am weergekeerd),

‚ Benjamins, Cohen

in de rechten en

Een pluim intussen voor
tournooi tot een voortr
te brengen.
De K.T.C. van de N.T T.B
stil.
Aangezien het vo
geen doorgang kon vi
indeling voor dit seizo
thans zien de beide a
klasse er als volgt

te beoefenen. Den

altijd kwijt, Tilburg

op fraaie wijze door
gesleept, door éen 189

dit jaar achter de rug hebben, betekent
het nieuwe tafeltennis—seizoen voor de reeds
zo talrijke liefhebbers van het spel met het

Afdeling A: S
Rotterdam), Velox

versum)
Afdeling B:
Animo (Amsterdam),
dracht (Rotterdam) en Qu
Eerlijk gezegd k
er

enige

teams

erenaam hoofdkla
spraak kunnen
Utrechtse

nog genoeg hindernis
Onze hoofdstad i

‚„plankje‘‘ en de snelle witte bal ongetwijfeld
een verademing.
Weliswaar werden, om de spieren wat los

te‘maken, reeds tal van vriendschappelijke

ontmoetingen

gespeeld,

doch

deze

hors

d‘oeuvre diende slechts om de eetlust wat

op te wekken. Intussen werden naast deze
„Friendly games” ook wedstrijden met een
officieel tintje georganiseerd — we noemen

b.v. het gloednieuwe tournooi van de Ned,
Lloyd — die feitelijk de laatste voorbe—
reiding vormden voor de komende grote
strijd.

150
AMSTERDAM
_ Telefoon 20702
.

—
…ânweg 1—5

dagen

deling hebben wij

dat goed vooruit i
een prettige verrassì

En zo tussen de

Amsterdam de coMpet
een competitie, waarin
niet
teams elkaar slag zullen
1 €veren
nog even aandacht vo rl
aantrekkelijke Ned. »
Zaterdagavond as in
zullen worden ge speelk
d.

OPENING
DEZE WEEK

_Schaatsenrijden
_ op de Overdekte Kunstijsbaan
Apollo

”k

Veaagtprospectus!

|

|

Diverse berichten
„ons BUITEN”,

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

Naar wij vernemen, is‘ het terrein van

de vereniging „Ons Buiten” definitief af—
gekeurd. De vereniging is thans doende,

mmissie voor

om een nieuw speelveld te huren.

itììol'iek Voetbal
sNov. + vond in Huize Alo ysius

mst

plaats dernä!..ä1. Anxì{mf‚er-î-:

fenigingen.

eenkoms

eiding van den heer H. Put—

_ kort openingswoord sprak,

0 het kort de reorganisatie

destichting van de Com—
oliek Voetbal besprak, Hij

woord aan den heer P. J.

taris van deze commissie,

detailleerd overzicht gaf
ende afwijkende bepalin—
lgens de plannen voor de

HET VELD WAS ZOEK!
ATW. 3—L.0.C, 4 is niet doorgegaan.
ATW. gaf ons als uitslag 5—0 wegens
niet opkomen door, doch van 1L,0.C0.—zijde
deelde men ons mede, dat men met een

volledig elftal naar het terrein getrok—

ken was, dat in het adresboek staat opge—
geven, maar.... dat men het terrein niet
kon vinden!

Wij zijn benieuwd, hoe deze puzzle uit—

gezocht zal worden.

Plats du Jour en à la Carte

BEENBREUK.

In de wedstrijd D.T.C. 2—W
meer 5 heeft zich een noodlo
voorgedaan.

Twee

minuter

vang brak de linksback van Wa
>
meer zijn been, waarop be
sloten de strijd te staken. Wi
zen. onfortuinlijken sp
dig en algeheel herstel |

en ontvouwde.

bedoeling, om van 26

t 25

ember

aite

wederom een ju—

te geven. Op Tweede Kerst—

z

aanvangen om 2 uur,

dagen van 9 tot 5 uur
et. Zondagmorgen 29
de plechtige sluiting
r ook weer een oriën—
voor jeugdleiders der
ie

worden

gegeven.

De

wordt in de winter toch

gelegd, waardoor het mooi
ing in de waarde van de
voor de opvoeding der

tend in het a.s. voor—

eens

op het programma,

tte de massale junioren— en

eestavond waarschijnlijk in
ouden zal worden. Het is

— zo dit financieel

voorstelling te doen

middag in de Stads—
C
oor een van de aldaar spe—

ezelschappen. Een verders
het ideële werk zal ge—
.

door samenkomsten van de
senioren—

alsook

der

ieren, zal aan
e worden ge—
hetgeen ook

HE'I' gold tot voor weinig jaren
dat techniek oen tactiek de

voornaamste wapenen waren van

den sportman. Daarna is men lang—
zamerhand tot het besef gekomen,
dat ook zijn geestelijke gesteldheid
van de allergrootste betekenis is
voor zijn prestaties.
Er is echter nog een factor, die
van bijzonder groot belang kan zijn
voor de verrichtingen van den man
‘ of de vrouw op het sportveld, een
factor, die de prestaties in sterke
mate ten goede of ten kwade kan be—
invloeden: d.i. de uitrusting, het
materiaal.
Het is een factor, die dikwijls over
het hoofd gezien of veronachtzaamd
wordt, doch die niettemin van on—
schatbare betekenis genoemd mag
worden. Hoevele wedstrijden zijn niet
reeds verloren gegaan, doordat op
het beslissende ogenblik een broekje
afzakte of een schoenveter brak?
Hoevele prestaties zijn niet in ongun—

stige

zin

beïnvloed

doordat

het

schoeisel te groot of te klein was
en daardoor onbehagelijk zat voor
den speler? Er zijn klassieke voor—
beelden van te noemen.

Vooral in deze tijd, nu het weder

dikwijls guur en koud is en de velden

nat en glibberig, is het van het groot—

ste belang hieraan bijzondere aan—
dacht te schenken. Hoe vaak ge—
beurt het niet, dat er voor de pauze

c

Een ander punt van grote betekenis
vormen de noppen onder de schoenen
Vooral in deze tijd. Het is onjuist
te denken, dat men altijd met de—
zelfde noppen spelen kan. Op een
droog, hard veld heeft men n.l.
lage noppen nodig, op een glad, nat
veld daarentegen hoge.
Dit plaatst ons natuurlijk voor vele
en dikwijls onverwachte moeilijk—
heden,

eerstens

omdat

men

niet

altijd in de gelegenheid is voor elke
wedstrijd van noppen te veranderen.
Daarbij komt bovendien, dat dikwijls
tijdens een wedstrijd de gesteldheid
van het terrein zich wijzigt, waardoor
verandering en aanpassing ten aan—
zien van de noppen wenselijk is.
Hoe vaak gebeurt het niet, dat voor
de rust op een droog veld gespeeld
wordt, doch na de rust het veld
glibberig is geworden tengevolge

van regenval. Vooral in zulk een
geval is het dikwijls zeer moeilijk,
zo niet onmogelijk om tijdens de
rust nog van noppen te veranderen.

In dit verband zij de aandacht
gevestigd op de afschroefbare, spij—
kerloze Simplex—patentnoppen, waar—
van men elders in dit blad een af—
beelding vindt. Dit is als het ware
het ei van Columbus op dit gebied.
Te allen tijde is men hierdoor in
de gelegenheid in zeer snel tempo
van noppen te verwisselen, of ver»—
loren gegane noppen te vervangen.

voortdurende regen gespeeld

rden,waardoor trui en broek

oe

s

prettig is het dan

pauze deze natte kleding te

?
erwisselen voor droge
daarom, als het mogelijk is,
reserve—uitrusting van

in

uw sportkoffer mede.
leen aangenaam, maar

voor een ziektebe.—

Het zijn dikwijls kleinigheden,
die over winnen of verliezen van
een wedstrijd beslissen. Naast de
technische, tactische en geestelijke
kwaliteiten noemden wij hier enkele
factoren, die zulk een beslissende
zol kunnen spelen.

Men knope dit in de oren!

Mr. Spons.

FZUDELEI

rrooo

van! de afdeling Amsterdam van de
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Redactie—Commissie: G. H. Hauber, J. A. Bergvelt,
Overname

geheel

H. M. H. Roskam

eurswet 191 2°
of gedeeltelijk verb oden bij de Aut
N

gt voor het juist invullen der wed—
rmuli

adpleegt daartoe an—

de aanwijzingen, gepubliceerd
. Mededelingen no. 18, d.d.

Eveneens dient met ingang van 1 De—

cember a.s. ieder verzoek om overschrij—
ving vergezeld te gaan van een schrifte—

lijke verklaring van de vereniging, naar
welke overschrijving wordt aangevraagd,
waaruit blijkt, dat de aanvrager overeen—

komstig de reglementaire bepalingen van

_ November 1940 zijn de nota‘s

secretarissen verzonden. Betaling
geschieden per Gem. Giro A 420,
ting op onze rekening bij de

Willemsparkweg,

of

per

n wel uiterlijk 28 November

en

men een dergelijke nota niet
ontvangen, dan gelieven de be—
functionarissen het bondsbureau
in kennis te stellen, Onder geen
1
zich later op niet—ont—
an kunnen beroepen.

die vereniging als lid is aangenomen.

Inschrijving competitie.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat
geen nieuwe elftallen meer kunnen wor—

den opgegeven voor de competitie 1940—
‘41. (Uiterste datum van inschrijving was
15 November 1940).

and met de omstandigheid, dat

de eerstkomende maanden de

des morgens lang aanhoudt,
bestuur besloten, met ingang
er as. de ochtendwedstrij—

oeger dan 11 uur te doen aan—

De vereniging C.D.W. bespeelt van 1

Bedankt als scheidsrechter.
M. Presser, B. P. Gigengack en M.

Roos,

ter aan. H.H. consuls
an die datum vóór
ale hun bevindingen
\

ember keuren, be—
Zondag deze taak
Ë;angeáui'de consuls

Ingekomen protesten.

j.l., werd besloten,

k op gelij—

JH.K.
M. 1425 W. Koster van Muiden
Rapiditas.
M. 1431 M
Witzenhausen
58.V.2Z
van
naar H.E.D.W.

M. 1436 J. F. Valkenaars
naar Oosterpark,
622 F.

J.

Robert

van

M. . 754 E'CË:'G<'}
d Leuw
. E.
G. de
vvA

T.D.W., T.D.W—W.MEHO. adsp.

Beiden niet ontvankelijk wegens niet
voldoen aan de bepalingen, vervat in art.
18 van het Competitie—Reglement.

Bij Semo: C. P. Schmitz, geb. 27—1—‘09,

3e Egelantiersdw.str. 20.
Vespucci:

H.

L.

Brandberg,

geb.

19—12—‘17, M. Polostr. 276 IIe; C. Mutsch—

Bij WMC.:
Stroomarkt 15.

L. ‘Tra, geb. 20—8—14,

Bij Z.,8.V.C.: J. H. A. Bakker, geb. 5—

10—14, Cronjéstraat 7 Te.

Afdeling overschrijvingen.
Aanvragen:

149 P. Jansen van SV.Z naar Centr
150 A. Honing van O.V.V.O. naar Cäì-.
151 FÏ . hi
Fl1 V. Buit
uiten

trum.

Ü?»n
H oustan: d naar
6ì

152 W. C, Kummer van Twentsche Bank

153; H ‘ Slancke
neke var
van Hema
a naar M

s.
154 F. Karemaker W-Qìﬂtl’a.ndvozsî;rgìä-

Pionier,.

:3

155
J. Karemakerbeer
van Strandvog
„3 ‘Bionier.
O& els naar

3 ?°‘
o1 van
naar
&5‘1‘ä
y.I
Kool Neerlandia
van
jens wM.G,
naar
vi

”MC

van

Herod

SV.Z.

na:

van B.S.V.
8.,V. n naar

892 T. v. d. Horst van Spreeuwen
naar A,5.V.K,

Afdeling strafzaken.
Geschorst:

Aangemeld als lid.

57 hs.

vee

van Cer
Beheer naar SIL.T.O.
M. 1347 J. Ronner van Voorwaarts

M.

den Hartog, geb. 10—12—27, Bellamystr.

mber

Overgenomen van de N.V. B

M.

ler, geb. 3—8—27, De Clercqastr. 97 IÌe; H.

1 de verenigingen
‚V.B,, gehouden op

B.J)
B
naar
C.. naar
D.B.Ö
ee
‚ G. Rnüth van DE.
0. naar P. t
1ä21 }Eí‚ I?C. Wolff van 5,V.
naal P. |
63 F. van Rooy van S.V.0.
ger boy
75 W. Boonstra van Gronin
Centrum (vertr. publ.).
naar
136 J. D. Unlandt van BIWit
&
sterda.
A.)
137 J. Hardonk van 8.D.%. naar
139 Ww. Oosterling van T.B,5. naar O
us,
141 Bp Hoeben van Sumatra—boys
Z.,8.V.0.

A.V.C., India 1—A,V.C. 1

Bij

Suma t

Verleend:
M. 621 A. Collé van S.V.Z. naar T.0O.G

No. 2, d.d. 27 OcOtober 1940, v. d. verg.

met vorenstaand bericht

van

M. 1326 R. D. R. v. d. Wal

No. 1, d.d. 27 October 1940, v. d. verg.

vedstrijden) ‚ vangt de ter—

Wijnbergen

naar Yboys.

Aanvragen:

Terrein C.D.W.
December a.s. af haar oude terrein, ge—
legen aan de Velserweg (2e complex),

suur wedstrijden.

158 C.

verleend om voor een andere vereniging
te gaan spelen,

ù

F. Dijkstra, lid van Semo van 13
No—
vember 1940, voor 2 off, wedstrijde
n, we—
Ëâääir?ëtgeî:lîunneg]mcll van een
dreigende
OPA2ÜPO]CÍÊJIJÏBI”rende
g) de wedst
weds rijd Fit—
it—Se
Semo
. Folak, lid van Stevo, van
14
1l_:;gr 1940, voor 1 off.
wed.=:

rem—

triudi Nv:':?xî:';:.
1 lnêì“ïjl_‘lllk apelleren in de
we(lstr"ud Stevo
—A.

Aà3 2 op 20 October 1940.

€

s
off. wedst
1
è’íîââmEfà‘è'i’‚'?h°°r…k optre
den in dc-“ìíl.'-el

t0%er 1946
€

a—Yvogels jun., d.d. 13 Oc

. J. Stunnenberg, lid
‚
v an Inc.

tarnèlglehls ?Ëâ’ä°;üäì4élcnlroìez Nnè«äunlu-r Bank
ll.!)fi1l)

w

genstander in de
t!$ËÊ:'ĲPBÓ4{ÌĲC' Bank—K.N.B.M
.‚ d.d. 5 Oe

. Garnier, » lid van
äg;:äbelz;agnáû voor St. s M artinus, van 2|
4 off. W'c(fklri‚;‘:"‘

AwarÉ Mi

tappe
wedstrijd Or
lak d u=rtl.nu:. nd.d.in27 de
October 1940.
Noìember loân lid van Gold
Star, van 12
gens onben 40, voor 1 off, wedst
we—
eoe
erckoorwﬁl gedrag in de rijd,
wedstrijd
tobemkr
1546. —Gold
Star adsp., d.d, 20 Oc—

Voorlopig geschorst;
A.

9chäâlgä-nä?’ lid van Zeeburgia,

van

tot nader uitspraak is ge—

I.ll&n d}òn Oot. Fit—Semo, aam kos—
sube C. R.

jaa

Bemo, laem,art, 10
-lﬂnmo'd.d.lo‚pgtBlevo 18VAC, 2,

182 Stevo, jaem, art. 10 sub e C. R. / 1r:ls
traa d.d. 13 Oct. hlectrn.-—ïvog
183 Biectr
184

Idﬂlo kosten / 2.50.
m‚ idem, art. 10 sub

e C.

R.

1.—
185 BIWit dd. 3 Nov. BlWit 5—CNF. 2
em ; 1,—,

186 K.B.V. d.d. 20 Oct. K‚B.V. —Yboys 2

idem f 1,—.
2
187 Yboys dd20 Oct. K.B.V. 2—Yboys
idem J 1
20 Oct. K.B.V. 2_Yboys 2
188 Yboys d_d
wegens staking door schuld / 5,—.
189 Argonaut d.d. 3 Nov. O.V.C.—Argo—
eC, R. f 1.—.
nautart. 10 sub
190 A.F.C. d.d. 27 Oct. A.F.C. ‘[—Yvogels 2
idem
Cfldem. idem, wegens te laat be—
191 A.F,
1—

en

192 .an. Bank d.d. 5 Oct. Inc, Bank—
‘‚N.S.M. wegens staking door schuid

5

Bank d.d. 5 Oct. idem adm. kos—

ten f 2.50.

194 St. Martmus d.d. 27 Oect. Or. Zwart—

Martinus idem f 2.50.
195 St. Martinus d.d. 27 Oct. Or. Zwart—
Martinus art. 10 sub e C. R. f 1—.
196 G. Star d.d. 13 Oct. Heemskerck—G.
Star adsp., adm, kosten $ 2.50.
19'? G. Bt.a.r d..d. 13 Oct. idem art.

Adresveranderingen.
De

het

201 Bimsa d.d, 2 Nov. idem y 1.—.
203 Kraaien idem, idem y 1.—.
204 SM.N. idem, idem y 1.—.

Valevefa idem, idem f 1.—.
Wt]slm‘aﬂht d.d. 3 Nov. idem f 1.—.

f1,—.
odi d.d. 10 Nov, idem
agä
Doss idem, idem f 1.—.
209 Gez. Vier, idem, idem f 1,—.

210 P.V.C.B, idem, idem f 1,.—.

d.d. 9 ‘Nov. idem f 1—

dem, idem y 1.—.
aluwen idem, idem f 1.—.
L
214 Unity idem, idem y 1,—.

,A idem, idem y 1.—,

9 Nov. idem f 1,—,
.d.

f1,—.
217 Bimsad.d. 9 Nov. idem
218 O.D.A,c d. 10 Nov. idem f 1—.
f 1.—.
idem
219 Or. Zwart R‚K.idem,
Nov. idem f 1.—.
Nov. idem f 1,.—.

gingen werden be—
ns onvolledig of fou—
of meerdere ruil—

dienen
veranderingen
aangebracht

volgende

adresboek

nieuwe

te

worden.

Bldz.

55221
5 E. Nieuwkerk, tel, na 7 uur
84
t.
6 J. P. te wWinkel, Nigellestraa
v. Onderzoek
8 J. Compier, sect vomm,
vervalt.

p . van Woerden vervalt

voorloopig

Cromcamp
#1 beer, Aa A. G.
ae Boeksur. ul
wecr. . Jeugaeiftallen

vromcamp.
22 J. gae Vries,

eer.

26 D.

J.

Camp

AD.S8.V.,

straat 56.

I

AP.G.5

kivers, secr

bockstr. 75 41e.

de

Gen
28 G. Ksser, secr. Ass Cass.„
kKeylaan

9,

‘

Buss um

29 ‘In. de Kierk, weasir.
at
a. Mosterd, Kin

30 J. G. O. Engel, sec:

eer

128#)

6

BI Wi

E
straat 55 1ÏÌlie.
C.5.V
H. Feeterse, wedstr. secr.
Wwit, Baarsjesweg 307 bv.
32 A. M. Amenae, secr. Const

86690.
Weastr. seer. Const‚ is H.

34

10

f 1.—.
sub e C. R.
198 P.V.C.B. d._cì. 3 Nov. wegens niet teke—
nen van form. tegenpartij f 1,—.
199 India idem, idem f 1.—.
200 VI.G. idem, idem f 1.—.

21

5
240 V.L.Ö. d.d. 10 Nov, V.I.C. 3—D.0.5.5.
wegens te laat beginnen (geen krijt—
lijnen aanwezig) f 1,—.

41
42
43
44

G
Marnixstraat 122 he
Jun. leider D.0.5.5
Marnixkade 70 hs.
Adsp. leider D.0.8.5. is J. Vendrik Jr
Egelantiersgracht 73 bv.
Gironummer G.H.B, is S
H. Engels, secr, H.B.U., v
Gironummer Hema is H 3
J. Vronik Jr.„, seer. India, Sibogastr.

16 hs.
47 J. G. Hausel, wedstr. secr. I) H
Stadionweg 249 bv.
50 D. v. d. Heyden, secr. Meteoor, Alde—
baranplein 31.
G. Kicek, seer. Minahassa, Minahassa—
straat 51.
52 G. J. J. Borgman, seer, Ned.
N.M.B., Egstraat 32.
56 Secr, Oosterpark is voorl. B. M. Fon—
kert, Amstelkade 4 hs.
58 M. de Jong, secr. Pionier, Ger. Dou—

straat 129 IÎle.

62 Bijvoegen

R.T.S.

(Ready

to

score)

G. A. Franz, V. da Gamastr. 14, ter—

rein B.W.B., 1e complex, Velserweg.
68 Wedstr. seer. S.V.A.C. vervalt.
e

70 G. F. Kelch, secr, TB,S., Lange Vo—

gelstr. 10.

s

74 H. Melis Sr.,„ wedstr. seer. Vespucci,
Merlijnstr. 4 IÌe,
77 T. H. Blankestijn, seer, Wartburgia,
Mauritskade 18 hs, tel. 41611.
78 Jun.. en adspleider Wilskracht, J.
à-%e1;{tïrloys‚ Van Oldenbarneveldtplein

6.
82 Jun.— en adspleider Z.,5.G.0., Th. A
Kuiper, Uiterwaardenstr. 203 Ie,
83 Jeugdleider De Zwaluwen is J. H.
Je JKeaër,lz?1ïllänmnsuaat 2.
erse Baes, verv
86 F. Boekstal, vervalt.
St
H. N. Bom, Borneostr. 10 IÎe.
8S. Bonewìt‚ Blasiusstraat 87 Te,
J. . Bonneveld, vervalt,
87 P. CH v.3;1. Broecke, vervalt.
88 . H.
ugman, vervalt,
. Brusik, Jvervalt

89

ao

oo eee

B voooo

Achilles—Fit

:erl-!\‘mll..
109 w‚. H. Pelster, val
resser, ver t.

-‚“r-_'z
p ?ìl wit —AP.C. B
B.D.W. 4—_Heerermarkb 2

R.Pornnbrmk‚ IJselstr, 05 1Ìe.

Bw B, 1_—Bloterdijk 2 ,.

104 Ë'
vall.
105 n. J. Schaap, ver
, vervalb,
106 F. F. Bcholtens

M
Z 2—B.DE. 2 >
yo WH

.
D Bpartaan 5—TW.M2

107 A. Bmit‚ vervalt.

t
108 P. Bĳmonab,e vervalt‚ll,
k
+
4. J. Tauber, verval
Tulder, Celntuur—
v,
N,
8.
A.
109 ä.1vne en
de

baan $71.
Vogel, Adm de
110 bijvoegen A, C. H.
F
Ruyterweg 42,
, Jan Ha—
bijvoegen A. M. J. Voogdt
5
ringstraat 26 Te.
tr. 20,
K. J. M. Voogdt, Moerdijks
t.
111 J. H. Westrik, verval
112 W. Zevenboom, vervall.
sigaren—
Veranderingen in de lijst van
ringen
winkeliers, waar de terreinkeu
bekend worden gemaakt.

Vervallen:
Oost. W. v. Straten, Middenweg 174.
West. A. J. Boon, Adm de Ruyterweg
404,
A. de Jong, W. de Withstr. 186.
J. Beekmeyer, v, Limb, Stirum—
plein 22,
J. B. de Zwart, Heemstedestr. 22.
C. F. Albers, Rietwijkerstr. 33.
Centr‚ M. Waterman.

Bijvoegen:
West. Th. v. Nunen, v. Liímb. Stirum—

straat 9,

R. Reimer, Schaepmanstr, 41.
Mag. Sport, Adm. de Ruyterweg

295.
B. de Vries, Warmondstr. 201.

Correcties en aanvullingen.
Correcties van en aanvullingen op de in

het vorige nummer gepubliceerde uitslagen

van Zaterdag 9 en Zondag 10 November.
ZATERDAG 9 NOVEMBER
2e klasse

A NedIL/N.MB—A.A.C, ...........

Bport 2 Ontwaakt % .
Fokke 3—K.B.V. 2 ‚e«;*‘*‘

p Neerlandia 2

Res. 3e klasse
A Eryea 2—Ella 2 ................—

3—1

ZONDAG 10 NOVEMBER.
................

3—1

2e klasse
A Heerenmarkt—Argus

...........

O—5

HBS—WMBO. valoo 3—5
RTS—Bland .................. 1—t
B M.V.Z —Noorderboys ........... 5—1
NAO—W.DOW. .............. 10—2
C

A.G.8.—Uithoorn ...............

K.B.V—S.VAC. .l lll
—W ......lll. ..l
.M.H.Z.
port

6—0

4—5
9—1

g
3e klasse
A D.T.V—Ons Buiten ............. 2—2
HOK—OVG. wiiikeeerzee 5—3
B AT.W—Muiden ........ uitslag volgt.

Muiderberg—Minahassa ........

€ D.W.G—Tavenu ...............
T.VK —Lindenboys

g

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

j—1
13—3

2

Mete

3 —4

Res. 3e klasse
A Uithoorn 2—D.J,R, 2 .6.6+ !t

5_2
0—2

B S,N.Á. 3—Blevo 4 .. ee nnn nt n5t *
3 Meerboys 2—A,DB, 2 .eeen+09t **

b

6—2

DTV. 2—A.A.0, 3 eee nanti t ‘

+ ’í

n
e nkhnrtr
K Taba. 2—Vespuccl B .
K.V.B. 3—T.D.O. B eee ann hrtt
tes. 4e klasse
A 5.8.2. 2—Lindenboys 2 ........>*.*
nn
B.V.A.C. 2—Biev0 # .o oennhnr
apiditas 4 .ee eee nn
H.0.K. 2
e 698
A/EW. 2—W M.HO. 2 o0o nnn

B

3—DW.G. 3 ..........
G Sloterdijk
k
ennnnn
DT.GC. I2—THD. O. 4 kl

twaakt 2 ........

8—1

Res. 2e klasse

ä:î
5—6

‘

.

Ajnúé
Germaan
l’_) ‚'I: €
B.0.Â— „W.D
M&

—W
spartaan 2
ck CD.W
Heemsker
WesDuce 1
ve ."\;‚)'

I

B.N.A

G.0. 2
vvV.ÁA—283
V.A. 2
Olympus— vV.
8 ,5.z —_Eland

f' '2
#*
d.

!k'f
à—-fi
2‚——‚(5
l-1f;'

1—2
3

.t972
D Olympus 3—AED, 4 ......
N.A.O. #—Ons Buîten 3 .........
e
se
nnn
n
ve
3B
T.
K.B.V. 4—P. en
E Muiderberg 2—A.D.W. 3

:
F ODE. 4—ABILMÍB .....
G 5BV.A.0. S—ZRO BV......... J
eer
nnn
e
e
eee
V. B—C.D.W. 3 eee
AZ
3.5. 5
H
L
en
zeonoe
ABR. 3—A.G.8. 3t te
M Argonaut 2—Oosterpark 3 .......

3
4—I1

kr
AT.W. 3—B.DK, 3 ..llelkklkl
6 DIJK. 3—0 V VBONBIB. .. ..
.
.....
S.D.Z. 4—Sloterdijk 4 .....

2—1
2—1
j—1

C.
nt.
2verlpu
N WM.H.O. 3—L.0.G. 4, L,0.

JUNIORES

2e klasse
l. ee...
BL Wit 2—AF.C B..l
ll e
DW V. &—5.L. T.O zeel

Germaan—5.D.W. ..............
Volew. 2—Spartaan .............
3e klasse

3.0. 4— Y1
O. 2—0.
5—M

Semo—F.H.D.C.
4—2
8&—0

1—6
2—6

3

R.K. Jeugdcompetitie.
JUNIORES

A KEDW—TIW:Bneie....e..

2—6

B TDO—Elecira looiile......
IJvogels—Fit ..lillllellkell.ell
A.
C B.P.C —Argonaut ......

5—5
3
Cg

1I,C.—De Me
S, V .0O,—Wilskr

D—5

R.K A.V.—Ind
t
R.K. Or.
...
N.V.A —Roda

E D.W.S. 3—B1. Wit 3

F.H.D.C —Aalsmeer

F Ahrends—Sloterdijk

3—0

3—5
............

V 20..........lleel
WMS—V..A.
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Wilskracht 2—AP.G.S. 2 ........ 1—2

j—7
8—1

nnn
A,V.C. 2_—Pionier 2 ..... .anzt
3 .. ..
sterd., Boys 2—RPHD.Ö

E

1—3

3—3

1—3

:**
G Olympus 2—W.MB. 4 „ —5:
2 .
H N.E.A, 2—R.K. Zwaluwen

1—0

0—3

2e klasse

Res. 1e klasse

A Heemskerck 3—D.W,.S, 6 ........
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SCHILLER—BA
Tel. 31660 — Rembrandtspl. 2
KEUKEN EN DRANKE
OUDE KWALITEIT

_lnug sche

22729 Telefoon 22929

Maatschappij voor

VOETBALSCHOENEN

sverzekering van 1836,

ng
h…verzeken
F
m

vra

c

met
Men gedekt

Ë

F
2

?
I°St-ﬂ5i.C°

D

Gem. Bus 10‘/, — 1 1 uur à v

U hiervoor bonnen kun
Wij kunnen U mededeelen, dat

verkr

—

3

Utrechts chestxXG1tel 5Ü64J
Mag. ,„Sportcentrale‘”‘fa. Pimentel,

koop
—Artikelen en tevens all ens
1
DF
Groote keuze van diverse Sport e op schoenengebied
Holland van het nieuwste snufj
ze SìMPLEY PATENT—I

v

spijkerloo

COURT” met de afschroefbare,
£10.75; „Hotstuff” (8 mnd. gar
„Hampton Court” (12 mnd. garantie)

:
vend bij den Hoofdinspecteur

Nic. Witsenstraat 15 — Telef. 31485

poooi
._d‘e in dit blad voorkomende

>i
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CLICHE‘s
> worden geleverd door de
Chemigrafische Kunstinrichting

# Haarlemmer Houttuinen 198 — Amsterdam

e

Extra verzorgde FAMILIE—DINERS
GEBR. SWEERING
WESTEINDE 26—28

TELEFOON 40665
CENTRAAL GELEGEN

RESTAURANT
„A'I'LAN'I'IG’
VOLLEDIGE DINERS vanaf #1.10

GRÓTE EN KLEINE ZALEN VOOR PARTIJEN

twee oudcE,
Bekendòce namen
uitgang, welke zich op drukkersgebied heeft
voltrokken.
Niet alleen dat een zeer

efficiënt

werken

mogelijk wordt, maar door het toevoegen

van een aantal zeer moderne machines is de

outillage van deze bedrijven thans van dien

aard, dat aan de hoogst gestelde

eischen

voor fraai drukwerk, grootste oplagen en
kan
levering
voorwaarden voor snelle
worden voldaan.

Huneigen ontwerpers zijn gaarne bereid, zonder
eenige verplichting Uwerzijds, ontwerpen
te vervaardigen en adviezen te verstrekken

voor Uwe drukwerken en reclame—objecten.
Mag een onzer eens komen praten?

OM—RUIJGROK x.v.

1940 FORD V.8
Keuze uit 2 motoren:
e

60 rem—pk
voormaximum zuinigheid
en goede prestaties
®

85 rem—pk
voor maximum prestaties

en groote zuinigheid
e

groote hydraulische
remmen
*

vín€erlícht schakelen
{met

handel onder ‘t stuur)
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