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

Heinrich Georg, Kri
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2.60 PER HALF
f 5.— PER JAAR, f

js
AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRI
NT
SE NUMMERS 15 CE
E: N.V. UITGEVERSMI, „SPORTWEEKBLADEN”,
ment en bij vooruitbet. LOS
bonne
jaara
bij
Alles
WEEK.
voveorse
1,30 PER KWARTAAL, 12!/, CENT PER

Daarom zal ik mij ertoe beplena

in de loop der jaren al

wat pennen versleten over
spelpeil. Het spelpeil van
e elftal, het spelpeil

klasse, het spelpeil van

ste

e voetbal,

als basis van

is om beurten aan de orde

zoals gezegd, talloze
rop versleten.
daaraan ook meegedaan,
tie dan mijn huidige.

een paar losse opmerkingen te ma—
ken, waaraan niet de waarde van
d
een oordeel mag worden toegeken
t
ge—
essan
inter
p
is
rwer
— het onde
noeg om er later nog eens dieper
op in te gaan! — maar die toch voor
hen, die zich aan dit lagere voetbal
wijden en die daarin leven, zonder
zich ooit veel om het hogere voetbal
te bekommeren, betekenis kunnen
hebben.
#

S

ik

n,

over volgepend,
heb ik er, met
digen, over gevoerd.
zo verwonderlijk,

naar het plaatse—
tbal voerde —

LAAT ik daarbij dan beginnen met
de verklaring, dat het mij hard,
hard meegevallen is, zowel wat het
Zondag— als wat het Zaterdagmiddag—
spel aangaat. Wat het laatste betreft,
vallen de geweldige contrasten op,
niet zozeer aangaande de krachts—
verhouding van de elftallen, als aan—
gaande die in de elftallen. Men ziet
hier prima voetballers — in negen
van de tien gevallen bekende oud—
spelers van eerste of tweede klassers,

die thans hier hun vermaak en aflei—
naast
ding gevonden hebben
stumpers—in—de—kunst, die het, om zo
te zeggen, nooit zullen leren. Daarom
hebben deze wedstrijden meestal een

jd aan toe — en

r in het district,
zien kreeg.

ietwat rommelig aanzien en ontlenen

indivi—
zij hun grootste bekoring aan
es.
tati
pres
duele
er
Het

Zondag—voetbal

daarenteg

hetgee€ r
biedt meer gelijke kracht,
omdat
is,
lijk
ijpe
begr
en
kom
ook vol
rijfs‘‘ —
men hier niet, zoals bij vele „„bed

elftallen,

in

de

keuze

der

spe

alle
beperkt is. Tot dusverre zag ik

van clubs
eerste klasse—wedstrijden,

llen
dus, die alle met twee of meer elfta

aan de competities deelnemen. Van
t,
„krukken‘‘, beginnelingen in de kuns

is hier dus weinig of geen sprake : zij
zouden reeds lang naar het tweade
of derde elftal verhuisd zijn.
Toch blijft ook hier het verschijnsel
der ‚„sterren‘‘ een uiterst belangrijke

rol spelen. Merkwaardig genoeg mis—

: in elke wedstrijd, die ik tot
schien
dusverre zag, ontmoette ik één of
meer spelers, die zonder veel verdere
ontwikkeling aanstonds een waarde—

volle aanwinst voor het „hogere
voetbal‘‘ zouden mogen heten.
Over deze „sterren‘”, die voor mij
het meest opmerkelijke verschijnsel

van een maand lang aanschouwing
van ons districtsvoetbal vormen, zal
ik binnenkort uitvoeriger mijn mening
geven. Ik hoop daarbij niet op al te
glad ijs terecht te komen!

GEUDEKER.
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reeds c
Jpunt van dr.*4fla;.!‚ en
een |
n
toe
g,
gin
Shell
éd moolsbeblt‘iﬁe![])aar
, uiuit
r thuisclubub,
de
or
vo
en
dd
mi
de
minu erde jj nksbulben‚ wederom ge:_lq;k ‘.r;…-‚‘
ot vwrdâ?ldll
#
n een wedstrijd, di
tt
«einde met 3—3 va
‘ t he
oa
ng
nni
spa
aan
d in hr°naximum
in 1A thans als v

‚‚Ê-ensen h

gingen door
aand heeft tot nog toe onze voetballers

e bezorgd. Was het op 1 December
even onverwachte als onwelkome spaak in

_Zondag j.l. lieten Pluvius en Aeolus op een

e van hun aanwezigheid blijk geven, dat
redeelte van de Amsterdamse voetbalvelden

is wel het grote contrast tusschen 1A en
Zondag gingen vijf wedstrijden in af—
slechts één in B — nu was de verhouding:

in Aen nul in Bl

en in A betreft, kan allereerst geme—

de stand
w'exlaolä‘téén en ander is
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3—2—overwinning, die Taba behaalde

d. Onze hoofdredacteur geeft van dit
nummer een uitvoerige reportage.

erby” (Gezellen Vier—Unity) had een
De wedstrijden vonden plaats op een
ch goed bespeelbaar veld. Het initiatief
k bij de gasten, doch goed verdedigen
voorkwam een doelpunt. Geleidelijk

thuisclub sterker, doch ook zij kon het niet
rust ging dan ook in met blanke

nam Unity de leiding, door.... een

ust in de voorhoede was gaan spelen.

Deze staat vereist enige nadere toelichting en door
feit, dat de wedstrijd Shell—A„]'af.l.M‚ nog steeds

stand kon worden opgenomen èn door het onre

verloop der competitie. Een nadere analyse leert
dat het leidende Taba slechts kan leiden door zijn g1

aantal gespeelde wedstrijden. Hoe zit het n.l. met de :
liespunten? Neemt men die in aanmerking, dan komt m
tot de volgende tabel:

Aantal verliespunten
:
KBÍM. .. do oo
WIM.E.

ist C. Pelser voor de thuisclub gelijk

het verder gebleven is.

wij melding van de prettige stem—
eld heerste.
een verrassende 3—3 tegen Shell. Bij

door het bestuur geschorste spelers weer

g‚

en zij apprecieerden dat zodanig,
eden. Vóór de rust ontwikkelde zich
trijd, die, dank zij een fraai doel—

met een 1—0—voorsprong voor de thuis—

Na de ‚„thee” zakte het tempo wat
ap maakte Shell gelijk op een niet
wijze. Wat gebeurde n1.? De links—

X

vo

3

o..

HY—BOYyS. ..........
bo d dv
e
Shell .. > .. .
Faba ..............
ABB o vo t..
UrmMiy . ; .. 53.
Gezellen Vier
HEMA. ........
SEMO. + b vo

5

5
5
6
6

10
11
12
14
15

ds A,B.LM. er relatief het

.
blijkt, da
serieuze ka:mpioenspreten
dentent en ì
. — ex—Shell speler — trapte per abuis— W.M.C., Y—B
oys, Fit
p zo zijn oude club aan den gelijk—

een fout van de S.E.M.O.—verdediging
de beurt weer aan de thuisclub

_Ëgte_q_goo_r tijd maakten de petroleum—
3

4i

.

, Shell en Taba
„Tunners

ì

jar

ader da

Deze zes
©lCL
up” hebben elk
elt ander reeds een
maal ontmoet. Zij mo
paar
eten (behal_‘_lê dan
zusjes) nog de vol
tegen de zwak
gende wedstrijden
naaste concurrenten
spelen tegen
:

lwee oude bekenden

onder één dak!

DITGEVERS— EN DRURKERS
BOOM—RUIJGROKBED
NËÎ
GED, ©UDEGRAC
HT 38

.
1
TELEF, 11902—11
998 . POSTGIRO 37
758

Ook dit s Portbl
ad

Wwordt door ons gedruk
t!

wedstrijden, die
nden vinden, was
s en Achilles, waarvan

moment voor het doel
(Bigen toto. ,,Sport‘‘)

. Thuis: Shell en Y—boys.
{Shell?), Taba en W.M.C.
Thuis: ABLM. Fit en
Fit en Taba.

Thuis: Shell, Taba en

Uit: Fit en Shell.
:

Thuis:

A.B.IM.,

SC. en Y—boys.

Shell,

Uit: Taba
en
$

Thuis: (ABIM.?) en Y—
Uit: A,BI.M., Shell en Y—boys.
Thuis: A.B.LM,, Fit, Shell
‚M.C. Uit: Y—boys.

&

te zien, heeft Taba dus het beste programma (zij

ü bij vier van de vijf concurrenten op bezoek) en
het zwaarste (misschien nog maar één thuiswed—

tegen „de concurrentie”). Maar.... er kan nog 1_1e_e1
beuren in deze uitzonderlijk spannende competitie.
w

#

#

atie in 1B is overzichtelijker. Sinds 24 November
ar één wedstrijd gespeeld (Vespucci—A.V.C. 5—2)
zijner nog maar vier candidaten voor de eerste
over. (Onder candidaat verstaan we een elftal, dat

er dan drie punten achter is op nummer één). De
ding in de kopgroep is als volgt:
gesp.
e 5 B

gew.
6

gel.
n

verl.
2

pnt.
12

v.—t.
22—12

ze

Hi

5

1

1

11

23— 7

e

0i

4

2

1

10

21— 9

......

#

4

—

3

8

16—13

ef

staat hier dus Olympus er het beste voor, al

6 het maar één puntje, Het programma voor de
ge krachtmetingen tussen de vier leiders luidt als

Uit een penalty werd het 2—2 en uit een vrije schop

fraai door den spil genomen) tenslotte 3—2.

Afscheidsbijeenkomst A.,V.V.B.
Zaterdag j.l. heeft de voorm. A.V.V.B. een officieel goedge—
keurde afscheidsbijeenkomst gehouden, die o.m. bezocht werd
door de ereleden Wilders en Jolink. In deze bijeenkomst is
bestuur veel dank gebracht voor hetgeen het tot stand heeft :
bracht, in het bijzonder de heren Van der Lee en Holst, die bei—
den tot erelid werden benoemd, zulks naar aanleiding van een
yoorstel, dat reeds in het begin van het jaar, bij de herdenking
van het 25—jarig bestaan, gedaan was.
Besloten werd de kampioensmedailles alsnog aan de kam—
pioenen toe te zenden. Plannen om de A,V.V.B.—bekers te bl
ven verspelen, zullen aan het distrietsbestuur worden voorge—
legd.

Thuis: A.S.R., Lijnden en Olympus. Uit: A.S.R.

A.S.R., Lijnden en Vespucci, Uit: Lijn—

: Vespucci en Lijnden.

Uit: Vespucci en

geval doet zich hier voor, dat de kemp—

nog weinig ontmoet hebben. Vespucci bij—

nog vijf van de zes ontmoetingen tegen de

en, Met andere woorden: ook in deze

heel

wat

verschuivingen

plaats

re afdelingen.
en

onzer volgende nummers een

ren voor de lagere afdelingen

> gestreden wordt tegen de onder—

de gebeurtenissen van Zondag

‚A.0. metde vreemde

zeven invallers spele
_ met 3—2 van

Bi . —

D.T.C
In de derde klasse zegevierde H.Ö.K. met 6—1 over
d
beh
c
_ngwoud
Sc1gelh
kamp.
ve
sportie
,
prettige
een
in
nu moes
weer een van zijn record—overwinningen;,
i
Z,8.V.C. er met 7—1 aan geloven.
Voor de overige resultaten verwijzen wij naar onze ru—
briek uitslagen.
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e mi aoo d
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Vraagt ons eens vrijblijvend
inlichtingen betreffende onze

t

om

MAANDPÖLISSEN
.

Het systeem sparende spelen en
spelende sparen is aantrekkelijk

voor iedereen. Voor het aanbrengen
van relaties wordt provisie gegeven.

Fa. l. SAJET

Ruyschstr.117, tel.52342
Filialen : BinnenOranje—
straat 28, telef. 49232
Molsteeg 5, tel. 43029
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zijn, dien ik te erkennen, dat hij

â3

nooi was. Het tegendeel was waar!
wat een sportman niet moet heb—

e puntbuik tot hoera—tenen toe.
jeen indrukwekkende verschijning,
maar enigszins naar een athleet

geîn
van de ……b _fË‚.Ï
vuldiger wordende aanvallen

Diecfil. ..
het hoofd blijven
slechte start hadden, daar
del V. gegwa
aanvoer
lijk,
noodzake
temeer
botsing op
het begin na een
bebrekkelijk kort naspelen,
waardoor de gevaarlijke

r hij zelf als speler nooit een groot
had hij zich snel toegelegd op het
1 had het daarin zelfs tot de N.V.B,

kracht moest gaan

van Schellingwoude, v. d. Berg, meer D

is een deel van m‘n leven geworden”,

buiten
omstandxghg:l:-p
vrijheid kreeg dan in normale
eerst de leiding
Z.,5.V.C.
had
periode
In deze
iten H. Hoebe
linksbu
van
werk
goed
door Roos, na

t klem, „en gelooft u me, het heeft
doorzettingsvermogen gekost, voor—

b genomen, om niet meer op het

verdedigc
élan, waarmede deze kleine voorsprong
de uit alle
beloofde alle goeds. En zelfs nadat

voor de zoveelste keer gebeurd,
ben uitgelachen. Of uitgelachen
niet eens. Men heeft mij gehoond,

e mogelijke belachelijke bijvoegelijke

b misschien wel eens een keer niet

eb wellicht een appèl van den
eens verwaarloosd, Maar daar—
boterletter; behoeft men mij
ondersteker en gehaktbal uit te
r toch nog geen aanleiding om m‘n
notabene al jarenlang steunzolen
halen en me het mannetje—met—
er—met—de—Sahara—schuivers en
te noemen.
en, meneer en niet om als
ì
eld rond te lopen. Maar het

at denkt, geloof ik, dat ik er een

dien

ormale

en dat ik bij hun in dienst

levenook niet gewend
me

n nemen en ik wens ook op het voet—

‘voor m‘n eigen genoegen en
jden Jeidt,
niet als clown op te

principes meneer, dat.... eh....

n z‘n trillende lip, dat ik plotse—
kreeg. Maar misschien wèl,
g voor de geest kon halen, zo—

eld d staat.
urig gestreepte broek zag ik
ichtige blanke beentjes, zoals die
te wijd voetbalbroekje uitste—

leren schoenen, zag ìk ineens

‚wmstaltig gevormde voeten en

t
te hel ft van | de wedsbez
konden na de eers
_;_|.
dat
,
den
moe
ver
ude
f%%f‘°í%î-ächellingwo
het Y weer zou
‘n grote overwinning
kû!l noi' mèt zulk
gegaan en zmyulyr‚
mers met 1—1 in
hous
o”e ru:fn‘was im
e stand de veren
dez
dat
.
worden
volkom
r
hie
drijving kon gezegd
zou
d
vel
het woord
hï de modder —
f.
staan! — goed weerga

$

la
>
i
|Z
dal
geworden,
och was toen reeds duidelijkwilde
u
de g
hc]t‚pen,
verslap
moment mocht

hij een enthousiast minnaar van het

Ë figuur en persoonlijkheid vast—
alleen, omdat ik er de laatste
.
„in” ben geweest als anders.
2
iet
een paar buitenspel—gevallen over

eee
a an scmen

Z..8.V €
BERDE TAKTIEK WERD
LOTTIG
DE TWEEDE HELET NOOD
hot.
Wagenmakers danig op sc

aninoenanam im

n
voooomoosoneopeenwerver eoemooo vomooo eee oao eee voooo ieeeee nooio

ze

kans hac
schietende Wagenmakers desondanks toch
een steed
om den gelijkmaker te scoren, daarmede
:
wordend offensief voor zijn club inluidende, wees
zou
op, dat de einduitslag zulk een duidelijke taal

ken!

De verkeerde tactiek van Z.S.V.C., vrijwel direct

hervatting ingezet, was echter oorzaak van de doelp
regen, die daarna onweerstaanbaar in de veste
Hoebe neerplenste.
Vrijwel steeds immers bleef het backstel Koene—B
op ongeveer tien meter van het doel op één lijn

modder plakken, met pal daarvoor de middenlinie,
de bewegelijke Schellingwoude—aanvallers alle geleg:

werd gelaten, om „terug te komen”. Dat zij daarv:

5äîi?deîîbruìk maakten, pleit natuurlijk slechts in
FBÊrS” To
Na een kwartier had de ijveri
zwakke stee in de Z.S.V.C.ugïsîrrâäîìeïlvïgrînvìîîâl\â‘ìfr 11v-‘

af moest doelman Hoebe, die meermalen blijk af

ove

stekende kwaliteiten te beschikken V00rtclìl ‚î“'ì‘"'_ t

lä)men. Dat de score met de regelrfqaat va1lxuíìî‚ìl(\ !lì'.'ì‚‚
eef oplopen was echter zijn schuld niet. Hij deed :

bal wat in zijijn vermogen lag en 1
de uiterst glibberige
hoedde zijn club daardoor

cijfers. Want ook nadat Waëäagxâtâ„vlïlgfeldzvoor ge dabt
Is (2), Swart en v
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(Van onzen Hoofdredacteur).
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WNKS dpn 2—14 voorsprong bij de

heeft HEMA met 3—2 moeten

verliezón van Taba, eón nodeläng® die,

uit technisch oogpunt bezien, onvermij—
was voor de „eenheidsmensen”,
d
waren er voor HEMA nog tal van

kansen in deze wedstrijd verborgen en als
het beter van de scoringsmogelijkheden
gebruik had gemaakt, had het nog best
een gelijk spel, misschien zelfs wel een

zege, uit het vuur kunnen slepen.

Voor zover het bovenstaande enigszins

elftal. Desniettegenstaande kreeg HEMA,
ook in de tweede helft, toen Taba de
sterke wind in de rug kreeg en regelrecht
op een stevige overwinning scheen te
willen afstevenen, nog vele en beste sco—
ansen, die, als zij slechts voor de

benut waren, het eindresultaat een
helft
kunnen
wonderlijk aanzien hadden
geven.
Want dit was het merkwaardige van
deze wedstrijd: hoewel Taba zowel voor
als na de rust over alle linies sterker was
dan de ploeg der gg.st ren, moest het in

helft een22—!lachterstand aan—
vaarden en_fkon het in..het tweede wed—

TCa—h\ ‘de

»

zart

groyngbermerms

vat, dat HEMA met betere schutters in

de tweede

helft ook

gemakkelijk een

tweetal doelpunten had kunnen maken,
dan volgt hier wel uit, dat er met de
Taba—ploeg iets niet in de haak was.
De verklaring van dit vreemde verloop
zov pezocht kunnen worden in een uiter—
mate sterke HEMA—verdediging, die de
Taba aanval in bedwang had gehouden.

Doch dit was allerminst het geval. Eerder
mocht de HEMA—defensie zwak heten
door de aanwezigheid van Kampmeijer,
die in deze wedstrijd zo zwak speelde, dat
aan deze zijde bij elke Taba—aanval ge—
vaar dreigde. Er scholen trouwens nog

meer zwakke steeën in de HEMA—achter—
hoede, zoals o m. bleek bij het eerste

doelpunt van Taba, dat uit slecht en on—
Van Dijk
van
doordacht terugspelen
ontstend, waardoor Taba‘s kwieke mid—
denvoor

Wijsman

gemakkelijk — kon

scoren.
Dit doelpunt betekende op dat ogen—

blik de gelijkmaker, die in het HEMA—
kamp de vreugde bedierf over een nau—
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begin,
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tegenstrijdig lijkt, moge ter verklaring
volgen, dat Taba onbetwistbaar het
sterkste elftal had, sterker in techniek
zijner individuele krachten, doch sterker
ook als ploeg, omdat het veel minder
zwakke plaatsen telde dan het HEMA—

slechts
in
strijddeel zijn meerderheid
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gen. Als men hierbij dan nog in het oog
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HEMA—TABA
(Van onzen Hoofdredacteur).

NDANKS een 2—1 voorsprong bij de
rust, heeft

HEMA

met

3—2

moeten

verliezen van Taba, een nederlaag, die,
uit technisch oogpunt bezien, onvermij—
delijk was voor de eenheidsmensen”.
Toch waren er voor HEMA nog tal van
kansen in deze wedstrijd verborgen en als

veegen

het beter van de scoringsmogelijkheden

twee doelpunten

tot

in

uitdruikking

slechts
bren—

gen. Als men hierbij dan nog in het oog
vat, dat HEMA met betere schutters in
de tweede helft ook gemakkelijk een
tweetal doelpunten had kunnen maken,
dan volgt hier wel uit, dat er met de
T‘aba—ploeg iets niet in de haak was

Het tweede H.E.M.A —doelpunt. Men lette op
doelman Zeegers‘ gelaatsuitdrukking.

( Higen oto , Sport”)

gebruik had gemaakt, had het nog best

een gelijk spel, misschien zelfs wel een
zege, uit het vuur kunnen slepen.

Voor zover het bovenstaande enigszins
tegenstrijdig lijkt, moge ter verklaring

volgen, dat Taba onbetwistbaar het
sterkste elftal had, sterker in techniek
zijner individuele krachten, doch sterker
ook als ploeg, omdat het veel minder
zwakke plaatsen telde dan het HEMA—
elftal. Desniettegenstaande kreeg HEMA,
ook in de tweede helft, toen Taba de
sterke wind in de rug kreeg en regelrecht
op een stevige overwinning scheen te
willen afstevenen, nog vele en beste sco—

ringskansen, die, als zij slechts voor de

helft benut waren, het eindresultaat een
aanzien . hadden | kunnen
wonderlijk

geven.
Want dit was het merkwaardige van
deze wedstrijd: hoewel Taba zowel voor
als na de rust over alle linies sterker was
dan de ploeg der gastheren, moest het in

de eerste helft een 2—1—achterstand aan—
vaarden en kon het in het tweede wed—

s veenggee varaio gevroonersonen

strijddeel zijn meerderheid

De verklaring van dit vreemde verloop
zov ‚ezocht kynnen worden in een uiter—
mate slerke HEMA—verdediging, die de
Taba aanval n bedwang had gehouden.
Doch dit was illerminst het geval. Eerder
mocht de HEMA—defensie zwak heten
door de aanwezigheid van Kampmeijer
die jn deze wedstrijd zo zwak speelde, dat

an deze zijd? bij elke Taba—aanval ge—
vaar dreigde. Er scholen trouwens nog
meer zwakke steeën in de HEMA—achter—
hoede, zoals am. bleek bij _ het eorsto

doelpunt van Faba, dat uit slecht en on—

Van Dijk
van
doordacht temgspelen
ontstend, waardoor Taba‘s kwieke mid—
gemakkelijk | kon
denvoor . Wipman

scoren.

van De Bruijn, uit een hoekschop, waar—
bij doelman Van Wijk zich al heel slecht
had opgesteld — kwam een kwartier voor

welijks

een

minuut daarvóór gescoord

doelpunt van de voet van Levie, die zijn

elgen goed doorzetten bekroonde met een
scherp, laag schot, dat onhoudbaar bleek
voor doelman Zeegers (1—0).
Er direct daarop had HEMA reeds een
2—0—voorsprong kunnen veroveren, indien
Verheijen beter opgelet had bij een listig

„overstapje” van Levie, waardoor hij, bij
ints snelier Tergeren;”Yoor ‘n. „open doel”
had kunnen staan.
Doch in plaats van 2—0 werd het 1—1,
door de fout van Van Dijk, waarvan
Wijsman prompt gebruik maakte, En het
was deze Wijsman, die, goed gesteund
door De Bruijn ter linkerzijde en door
Bosman op de rechtervleugel, het de
HEMA—verdediging daarna zo talloze ma—

Dit doelpunt betekende op dat ogen—
blik de gelijfmaker, die in het HEMA—
kamp de vreagte bedierf over een nau—

veel gezwoeg en geploeter, degelijkmaker

door Wijsman gescoord kon worden en
het winnende doelpunt — van het hoofd

len lastig maakte, dat het een wonder
mocht heten, dat deze aanvallen zonder

gevolgen bleven. Ondanks de tegenwind!
Maar terwijl het er
dus naar uitzag, dat
Taba elk ogenblik de
leiding zou gaan nemen,

viel

onverwachte

het

doelpunt toch nog aan
de andere kant, waar

Levie, 35 minuten na

het

begin,

een

goede

voorzet van Korper vlot
benutte en daarmede
zijn ploeg nog aan een

2—1—voorsprong hielp.

Wie echter gedacht
had, dat Taba in de

tweede helft, met de
wind in

de rug, deze

achterstand spoedig in—

gehaald zou hebben en

daarna HEMA overspe—

len zou, kwam bedrogen
uit. Want het duurde

twintig minuten voor—

dat

eindelijk,

na

Het gerste doelpunt van

H.EM.A. in de wedstrijd
Taba

(Blgen toto BPerk”)

het einde als een verlossing voor de Taba—
mensen, die zich zo weinig zeker van hun
zege voelden, dat zij Wijsman in de balf—
linie terugtrokken.
Voor deze onzekerheid was overigens

ook wel reden. Want bij alle meerder—
heid van Taba in het veld, waarbij eerst
Gerritse en later Wijsman als spil goed
werk leverden, bleven de uitvallen van
HE‘M:Ì„ u|ìl‚e;mauom

ec

. een

gevaarlijk,
prach

hetgeen
kans,

}\la::Ëaslmm kreeg, duc% dlë“îi[ %nn-:?fnî

et.
Zo mocht Taba zich tenslotte nog ge—

lukkig achten met deze 3—2—zege, die het
op erond van zijn groter technische kwa—

liteiten ongetwijfeld verdiende. maar die
in deze strijd toch . zo gemakkelijk nog

verloren had kunnen gaan.

De elftallen waren:
HEMA: Van Wijk; Kampmeljer en
Herrenburg: Van Dijk, Weers en Rade—
maker; Maaskant, Harmsen, Levie, Ver—
heijen en Korper
Taba: Zeegers: Post en Bushof; Jon—
ker, Gerrîtse en Teunis; Bosman, Jansen,
Wijsman, De Bruijn en Kuipers.
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de
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n. Men lette op

veel gezwoeg en geploeter, de gelijkmaker
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van De Bruijn, uít een hoekschop, wáar—

drukking.
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HEMA uitermate gevaarlijk, hetgeen
o:mm.—bleek hij een prachtige kans, die
Maaskant kreeg, doch die hij onbenwi
liet.
Zo mocht Taba zich tenslotte nog ge—
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liteiten ongetwijfeld verdiende, maar die
in deze strijd toch o, zo gemakkelijk nog
verloren had kunnen gaan.
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heijen en Korper.

Ik ogenblik de
zou gaan nemen,

Taba: Zeegers: Post en Bushof: Jon—

t onverwachte
t toch nog aan
ere kant, waar
35 minuten na

ker, Gerritse en Teunis; Bosman, Jansen,
Wijsman, De Bruijn en Kuipers.

gin, een goede
van Korper vlot
‘ en daarmede

eg nog aan een
rsprong hielp.

echter gedacht
at Taba in de
helft, met de
n de rug, deze

tand spoedig in—

1 zou hebben en
HEMA overspe—

. kwam bedrogen
ant het duurde
minuten voor—

eindelijk,

na

rsle doelpunt van

“5-'u- iote „„Spori””)

Löpteereerrepee

äbÎ' de wedstrijd

Deee eee Aelieet Vio

iooeiegeteoemeo aoo ooosamo on vingerueme na nrentra
Anovitersieeoetendeesonooeeningeaseneniee

de naam „De

het

prijkt

Geuzen”, hel—wit op het

donkere clubhuis. Een regenboog welft
zich erover heen......
Daar moet ik zijn, voor H.E.M.A.—Taba.
Maar ik begin de reis over het door—
weekte sintelpad zonder veel overtuiging,
Want al schijnt het zonnetje een oogenblik
verraderlijk over de groene landouwen,
zware wolken voorspellen op hetzelfde
moment al weer weinig goeds.
Maar er is nog veel onheilspellender
teken: de stroom gaat de verkeerde kant
op ! Niet de stroom van het water — want
zo erg was het nu ook weer niet — maar
de mensenstroom. Zij komen allen terug
van een vergeefse tocht naar hun veld,
dat zij onbespeelbaar hebben gevonden,
de vele honderden spelers en supporters,
die plichtsgetrouw zijn opgekomen in het
vooruitzicht van een prettige, gezonde

sportstrijd. maar die nu allen onverrichter—
zake moeten lerugkeëren, vrildetde velden
de regenlawine niet hebben kunnen ver—
werken.
»

#

ae

AI‚S ik zo over de sintelbrei voortpeddel

— een suppoost heeft me gedreigd
m‘n fiets in een ‚„verplichte stalling‘‘ te
zetten, maar met het oog op de ‚„verre

verte” van het Geuzen—veld heb ik ‘m
voor een dubbeltje, zijnde de stallingprijs,
omgekocht om mijn karretje te mogen
behouden — als ik mij moeizaam voort—
gno

kom ik allerlei vrienden tegen:
»
heeft
beÏfîeerî=nr_î „neef Ko”, die haast
CÎFÌ.;.r‚e
om de Heerenmarkt—dreven weer

zoeken en daar ongetwijfeld zijn licht—
8
ontvlambare ziel gaat laven —

dan Atze Ferwerda met de twee .:>r!rer—
sen, voorheen Blauw—Wit—, thans T.W.M.
ks —

crï; daar is warempel ook mijn oude
vriend Joop Blankert, ook zo‘n Zebra—crack

uit lang—vervlogen dagen, in de ro_e!.ba]len,v
zowel als in de athletiek, die nu zijn zorgen

uitstrekt over de Heerenmarkt—ploeg. Hij

heeft pas zijn zilveren jubileum als actief
voetballer achter de rug ! Vlakt dat niet uit !
ak

*

x

EN ook bij H.E.M.A.—Taba, dat wonder
boven wonder doorgaat, vind ik een

paar van die oude sterren terug: Adje Ger—
ritse, die op zijn oude (voetbal)—dag lauwe—
ren als Taba—spil plukt en... Guus Coleite,

de oude Spartaan— en Z.F.C.—crack, thans
vustig in civiel langs de lijn als...... HEM.A.

elftalcommissielid,

Zo brengt zo‘n bijna verloren voetbal—

dag toch nog

vele preftige
herinnerin—
gen terug. En
watiserpret—
tiger dan zo
nu en dan
in de herin—
nering rond
te waren...
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e klassen lag Zaterdag de strijd

COPIEERINAICHTING

AAT 1.2:3—4
WOLVENSIR
TEL. 33400

volkomen stil.

FILIAAL UTRECHTSCHESTR—26 TEL. 3493

dat hun het volgendeprogramma nog

wacht:

Nehamij:

s

Uit: F.A.V.C., Wartbur—

gia; Thuis: Turmac, Volew., Wart—

rustdag der Zater—
ompetitie geeft ons
oonlijk de gelegenheid
der verschillende clubs

lassen eens nader on—

te nemen en haar kan—

gia, Zeeburgia.

;

Het komt ons voor, dat deze pro—
gramma‘s, wat zwaarte betreft, elkaar

en. Wij kunnen daarbij

n nog voor de boeg
mede een nóg duide—

wachten.
Voor de overige ploegen bezie men
de volgende stand:

men van de situatie

j in de eerste klasse A
bestaan uit V. en V.
Kraaien, waarbij de

n gelijk puntental

et

Robaver: Uit: F.AV.C., Volew.;
Thuis: Turmac, V.V.G.A., Wartbur—

niet veel ontlopen, zodat dus ook hier

in het oog vatten datgene,

n

burgia, Zeeburgia.

bereikt hebben, terwijl

één wedstrijd minder
veertien punten bezit.
de positie is dus vrij

wedstrijden er
verschiet liggen,

|

de volgende opstel—

ieuzen, Kraaien,
eer; Thuis :

Geuzen, R.A.V,

c. Bank, W‘meer,
_

Geuzen, D.W.V.;
. en V., W‘meer,

lve, dat V. en V.

rogramma wacht,
termate spannende

een spannende eindstrijd is te ver—

gesp. gew. gel. verl. pnt.
1 13
1
6
8
Nehamij
1 13
o1
6
8
Robaver
3 11
1
5
9
Turmac
7
2
1
3
Zeeburgia 6
5
4
201
7
Volew.
5
3
1
2
7
Wartb.
4
5
2
1
8
VV.G.A.
2
6
2
3 —
F.A.V.C.

v‚—t.
28—15
25—18
26—19
20—13
12 21
11—14
13—24
18290

‚ Thuis: Amstleven, Ass
: Neder—
Uit
C2.2;.?ËÊÉM.V.Z.‚ Sèï.B.ë
Twentse Bank.
: Ass. Cass., Tw
1arlllc.llïläll.: T huis
ven en S.V‚B.r
tle
Ams
:
t
Ui
Bank;
H.B.M., Ne—
is:
Thu
n:
Amstleve
Cass
: Ass.
t
derlanders, S.V.B.; Ui
Oceaan en S.V.B.

men de vol—
Voor het overige bezie

gende stand:
e

v.—t
gesp. gew. gel. verl. pnt.
19
25—
—
11
2
1
5
8
KMVA.
27—14
8
2
0
5
Amstl.*) u Y)
26-—2f_)

gn

3.

54

1

10

10

4

l

5

9

27—25

Tw.Bank

6

2

2

2

6

12—13

3a
8

2n
2
1

0
5

5
4

15— 5
17_22

Nederl.

8.

Q . 3

5.

3

15—3”

Oceaan

H.B.M.

S.V.B.
Ass. Cass.

*) 2 verliespunten.

In de tweede klasse C gaat, even—
als Ella in 2 A, Ervea na 8 wedstrij—
den nog steeds ongeslagen aan de
kop, zodat ook hier het kampioen—
schap slechts voor het grijpen is. De

In de tweede klasse A staat reeds
thans wel vast, dat Ella met het kam—
pioenschap zal gaan strijken. Het be— > enige ploeg, die nog een klein kansje
heeft om het de leiders moeilijk te
haalde tot nu toe uit 8 wedstrijden
de volle winst, zodat het al heel raar maken, is G.H.B., dat met 13 punten
uit 9 wedstrijden volgt, doch veel ge—
zou moeten lopen als het kampioen—
legenheid om de schade van 5 verlies—
schap haar nog zou ontgaan.
punten in te halen zullen de G.H.B.—
Fel zal echter de strijd zijn om de
ers wel niet krijgen. Daarbij heeft
tweede plaats, waarvoor niet minder
Shell met 10 punten uit 7 wedstrijden
dan vijf gegadigden zijn, met Krom—
hout als de meest kansrijke. Dit blijkt zelfs nog goede kansen op de tweede
plaats, zoals men uit onderstaande
uit de volgende stand:
stand ziet:
gesp. gew. gel. verl. pnt. v.—t.
gesp. gew. gel. verl. pnt. v—t.
Ella
8
8
o0
0 16 — 5313
2414 Ervea
2 10
0
5
â.a
Kromhout 7
—— j6
30 &
G.H.B.
g0g
D.V.V.
6
41ellect
5
25—21
Comaag 13
31——20
Shell
A.A.C.
9
4;
0
—5.
8
320 25
kan
s 2
g j0
9011
Bimsa
8
3203
3
27—zá Zwaluwen 8
3
2
3
g
17 o1
D.D,S.
303
N.0.G.
6
3dm
6 7
53335
104
7 ooo3
Wol
8.0,8.
5
21061
3005
12—14
8
03
Mi
4)
7 o 95 38
NedINM.B.T
1
1
5
3
1337 Amsterlda 8\
2
\0
4
g6
og 31
S.M.N.
8
ORO
—2
6—39 H.B.U.
9
W
‘1
8
”s
g1 37
Valevetla
S,MN. — verliespunten.
9
1 —
(8
og
18—40

Minder groot is het verschil in de
tweede klasse B, waar K.M.V.Z. aan
het hoofd gaat, echter op de voet ge—
volgd door Oceaan, H.B.M. en Amst—
leven, welke laatste ploeg door twee
verliespunten enigermate uit de „run—
ning” is geraakt.
De volgende wedstrijden liggen hier

nog in het verschiet:
K.M.V.Z.: T h uis: Ass. Cass., SV.B,,
Uit: Nederlanders, Oceaan, ‘Tw.
Bank, S.V.B.

In de derde klasse is de race
tus—

sen Holver en V.V.A. nog steeds niet
teneinde. Beide clubs behaalde
n vijf—
tien

punten uit negen wedstrijden,
waarbij alleen Holver‘s doelciifer
s
iets gunstiger liggen, Doch ook
A.E.G .
n_1et 13 punten uit 9 wedstrijde
n, acht
zich nog geenszins verloren. terwi
il
ook Z.R.C. met 11 punten uit 8
wed—
strijden nog goede kansen b*houdt.
Wat hier nog voor de boeg ligt ziet
men uit onderstaand schema:
Holver: Uit : Electra, Ontspanning,

V.V.A.: Thuis: ABG, Blauw—Wit,
Spaarb., E.H.,
V.V.A.: Uit: A.E.G., Blauw—Wit,
Z.R.C.; Th uis : Electra, Holver, Ont—
spanning, E.H,
$
A.B.G.: Uit: Blauw—
2
Spaarbank, Z.R.C., E.H.YVÌtT II;I?11YÊF:'

Ontspanning, Spaarbank, V.V.A,

Z.R.C.: Uit: Blauw—Wit, Ontspan.,

stand is de volgende:

11—27
12—28
10—50
15—23

3216
19—24
2821
25—18
19—31
715
17 18
8—19

o5 —
9 > va

ders. Deze cursus zal nu worden ge—
houden op de Zondagen 22 en 29 De—
cember a.s. en wel in het St. Ignatius
College aan de Hobbemakade.
Reeds eerder werd een dergelijke

leergang gegeven en het doel laat zich
kort omschrijven als een eerste oplei—

ding tot de taak van den jeugdleider
in de sportverenigingen.
Daarbij wordt een inleiding gehouden
over de waarde van de voetfbalsport.
De betekenis van deze sport ten aan—
zien van de bevordering van de ge—
zondheid, als middel tot karaktervor—
ming en vooral haar sociale waarde
wordt hier, door een deskundig inlei—
der, uitvoerig belicht. Is men met de
waarde der sport bekend, dan volgt
logisch daarop de taak van den jeugd—
leider in de sportvereniging. Na een
algemene uiteenzetting van die taak
volgt in andere lessen een verhande—

De inschrijving is nu opengé
18 December a.s. bij het secr
der Commissie voor Kath. V
Helmersstraat 335,
tel. 83840, waar ook

alle

lichtingen gaarne verstre
Wat nog de aanvoerder

sten voor R.K.—Jeugdelftall
kan worden gemeld, dat dez
eens in het St. Ignatius College
houden zullen worden. Met de
binatie van kapel, gym
klasselokalen en speelpla
huis, biedt het College da
uitstekende gelegenheid. G
eerder vermeld, wordt deze
dersmiddag gehouden op Zon: <
B
December a.s. om 2 uur.

48—20
â2—21
17—20
25—25
6— 3
5—13
8—34
46— 2

24— 9

M.E'NEER, wilt u even de uitslagen
33

noteren van onze vereniging? Het

eerste heeft gespeeld tegen zus en zo,
het tweede speelde, de adspiranten—
wedstrijd kon niet doorgaan, de scheids—

rechter is niet opgekomen.”
Dan verschijnt in onze uitslagenlijst:
s‚n.o. En die drie letters zijn de aller—
hatelijkste en alleronaangenaamste, die
in een uitslagenlijst kunnen worden

opgenomen.
Want s.n.o. dat wil zeggen, dat twee
en twintig voetballers de, in Amsterdam

vaak o zo lange, o zo tijdrovende en
ook kostbare weg naar het voetbalveld
voor niets gegaan zijn. Dat wil zeggen,
dat twee en twintig jongelui, die de
gehele week met al hun zorgen en
moeiten „geleefd‘‘ hebben op de voet—
balwedstrijd, voor gek staan en weer
naar huis kunnen gaan. Het zuinig be—
waarde tramgeld is verloren, de criti—

sche opmerkingen van meisje of vrouw
hebben ze voor niets moeten slikken —

als ze terug zijn is het te laat, om nog
een ander plannetje te bedenken —
die ene vrije middag is stuk en bedor—
ven.

Wij zien in onze onderafdeling het:

s.n.o. tèveel in de uitslagenlijsten ver—
meld staan. Het moest een hoge uit—

zondering zijn. Het
voorkomen,

kan natuurlijk

dat een scheidsrechter

Zondagsmorgens plotseling opgetrom—
meld wordt voor zijn werk ofplotseling

ziek wordt. Maar zou het ook dan zo
volstrekt onmogelijk zijn, om nog via
een bondsfunctionaris — vele func—
tionarissen hebben toch telefoon — de
middag tfrachten te redden voor de
spelers?
Maar wij vrezen, dat er ook wel eens
andere motieven gelden, waarom de
scheidsrechter niet opkomt. Het is zulk
verdraaid slecht weer bijv., of de band
van de fiets is net gesprongen en nu
dat hele eind te moeten trammen of
te moeten lopen......
Wij mogen een beroep doen op de
scheidsrechters. Zo bar veel ple—
ziertjes hebben wij in deze zorgelijke
tijd waarachtig niet en voor duizenden
is de Zondagse voetbalwedstrijd een
ware oase in de woestijn. Meer dan
ooit hebben wij geestkracht nodig
en die geestkracht kan geput worden
uit de lichamelijke ontspanning, die de
sport biedt. De sport is als het ware

de kracht, waardoor de geestelijke
accu, die zoveel spanningen te ver—
werken krijgt, bijgeladen kan worden.
Stelt de spelers toch niet teleur ! Hebt

ge dringende reden van verhindering,
welnu, niemand zal u dat kwalijk kun—
nen nemen, maar doet toch het aller—

uiterste, om de clubs of de Bond tijdig
te waarschuwen.
Helpt allen mede, om dat hatelijke:
s‚n.o. uit de uitslagenlijst te doen ver—
!
dwijnen
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De stof wordt over twee Zondagen
gesplitst en gedurig met demonst
gedachtenw
ties, indoortraining,
en wat zeker niet vers
ling
worden, met een koffietafe
zo‘n aantrekkelijk mogelijke
gedeeld. Begonnen en geëindi
met een korte godsdienstige o«
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ling over medische sportkeuring, in—
doortraining, spel, techniek, tactiek
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de reserve—elftallen, alsmed
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Ween
W
llse en Eric Pausin, de twee
d 1!
kunstrijders, die Woensdagavon
ch

toes
comber in de Apollo—ijsbaan de
f!rof.-r.‘ ge
wers van hun kunst zullen

nttn
< iderwe
ijshockeyers weer een
der
wor
zal
ij
part
de
nen
d
Wat betreft de Amster

verw:
durven wij onze
14
hoog te koesteren.
tenslotte in het bez
spelers, zoals Gerritser

z

é
Klotz

nis,Suurbeek, Groentema!

vaart e.a. die stuk voor

in dag uit gelegenheid hebber

te oefenen. Nu bedoelen wi

ijshockey—training, maar het
oefenen in het rijden.
Voor de Hagenaars

daarentegen heel

taal

anders

Hoky is nog altijd geslote
de spelers der HIJHC

18

:

op de baan in de Apollo—hal. Zi
nen dus een hele reis te maker

dat zij op schaatsen ku
Wij hebben zo de indr

ook de hoofdreden is van |
enkele Haagse spelers zich
ben uitgelaten in een zin

niet direct op duidt, dat zi

Cevcste ijshockey—strijd
___

oóp de kunstijsbaan

[EN klettert de regen op het
glimmende asphalt en zingt de
een luguber lied.

iep in hun

n, die op straat

moeten zijn,

gedoken

snellen de weinige

de huizenrijen, om zoveel moge—
1
_ lijk beschutting te vinden.

_ Als er één weersgesteldheid is, die
onderenige aantrekkelijkheid is, dan
wel dit natte, waterkoude vóór—
e weer,.

Ilse en Eric Pausin zijn in Amster—
dam geen onbekenden. Reeds meer dan
eenmaal heeft men kennis kunnen
maken met het fantastische kunnen
dezer beide vertegenwoordigers van de
echte Weense school.
Ilse en Eric Pausin zijn enig in hun
soort. De kenners mogen dan van me—
ning zijn, dat het beroemde Duitse
wereldkampioenen—paar Maxie Herber

en Ernst Baier op een hoger plan
staat — hetgeen uit zuiver technisch

x weet niet, of het u al gebeurd is,
omstandigheden

oogpunt bekeken ook wel het geval is
— een feit is, dat Ilse en Eric Pausin,

bent tegengekomen met
5
tsen onder hun arm. Zo ja, dan

die hun dansen met meer fantasie en
souplesse brengen, meer tot de „ge—

deze

u onder

zonder twijfel evenals wij in
hebben

mpuls

gedacht,

dat

‘ personen betrof, die om een
p zo vreemd mogelijk uit—
(

destraat op zijn gegaan. Als
tie weet gij plotseling,
r voortstappen met een
f het ijs decimeters dik
ligt, nog heus zo gek

n heeft immers zijn eerste
tijsbaan en het is na—

wone” ijsbaanbezoekers spreken. Hun
elegance en gratie zullen zij op deze

officiële openingsavond in ruime mate
ten toon kunnen spreiden.
Eerder dan wij verwacht hadden
komen ook de ijshoekeyers aan de
beurt. Maar eerder ook dan de insi—
ders algemeen hadden geloofd, zijn de
verschillende geroutineerde spelers op
deze overdekte baan tot goede pres—
taties gekomen, zodat men de ver—
wachting mag koesteren, dat de strijd
tussen de Amsterdamse en de Haagse

enthousiasme voor het ijs
koesteren. Gerritsen — de H
— en zelfs Felix de Jon
de Haagse ploeg, hebben zo i
1
liere gesprekken al te
geven, dat zij dit seizoen niet zulle
spelen.
Eerlijk gezegd, nemen wij de
bere mededelingen met een k
zout. Och, wij geloven wel, dat
sen en De Jong zich
in
die
hebben uitgelaten, maar dat h
sluit hierdoor nu al onwrikbaa
staat, geloven wij niet.
Wanneer ook de Hagenaars
eerst het ijs weer eens onder
Noren hebben voelen wegglijden :
stick weer in de hand hebben,
hun gedachten wel veranderen
£
hun‘ enthousiasme wel weer
teruc
keren. Wij rekenen er dan ook op, dat

zowel Felix de Jong als Gerritsen c

deze avond van de partij zullen zij
En_ in dat geval mag zelfs de

tot in de puntjes getrainde H

ploeg niet onderschat worden. De

genaars hebben een

zeer

gevaar

wapen, dat zij met grote vaardì
,
weten
te hanteren

n l. vechtlus

enthousiasme. De Amsterdamse

vogels kunnen zich erop

IJs

prepar

dﬂ’fj zij weer een hardwerkende
tegenover zich zullen vìinden,
weet, dat ijshoekey geen spel vo d

jongedames is, maar

voor

gezond

sterke kerels, die iets durven uitde

maar ook iets moeten weten te
casseren,

eden richten.

eeft reeds bezit ge—

fraaie ijsbaan, ook al

pening pas op deze
: vinden, Met zorg
ogramma samenge—

ar

beroemde Weense
Ilseen Eric Pausin de
llen vertolken, terwijl de
damse combinatie „De

Kinderen ..... f 8.—
Volwassenen f 5,—

Reductie voor iedereen
met onze Tienritten—Kaarten

VERGEET NIET Uw SCHAATSEN BĲ ONS TE LATEN SLIJPEN

Uwbestegeldbelegging:
een FALCON Tweed!
De Falcon—=tweed is de all>
weatherjas bij uitnemendheid.
De warme, zuiver wollen tweed
en de ijzersterke voering zijn

beide op waterdichtheid gecon:
troleerd.

Dat geeft een jas, waar U

jarenlang plezier van hebt en .. .

waar U een tweede jas mee uit:
Let

spaart.

opznet

De prijzen van de Falcon:
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tweed (let op het merk!) zijn O zijden
Falcon:
niet te hoog en voor het heele
etiket!
land dezelfde. Een Falcon:tweed
is een solide geldbelegging.
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VASTGESTELDE PRIJZEN VOOR HET HEELE LANDI
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veongovr gsroo

U

tbalbond
van de Nederlandse Voe
Roskam
A.
M.
H.
,
ber
Redactie—Commissie: J. A. W. Bergvelt, G. H. Hau

van

de

afdeling

Amsterdam

e Auteurswet 1912
Overname geheel of gedeeltelijk verboden bij d

str. 133 Ie — K. Nieuwpoort, Haarlemmer—
G. v. Oosten, Kometen—
meerstr. 88 hs

besluit
November 1940.
stuur besloot, dat aan de vereni—
y

loten bij de v.m. A.V.B,, de
contributie zal worden geresti—
r die leden, die in het seizoen

IN
gemobiliseerd waren oen
ENKELE WEDSTRIJD voor de

ing, die ze als lid opgaf, zijn uit—

\ an de hand van de ingekomen ant—
A
°

van de verenigingen, welke in de

…ditjm:u.u ontvangen, zal een
worden gemaakt.
ing
3

Herhaaldelijk bereiken het bondsbureau
oeken van verenigingen van de v‚m.
V.B., om toestemming, om spelers,
of meer malen in een bepaald
zijn uitgekomen, in een lager elftal

opstellen.
rkt zij, dat het de verenigingen
om een speler te laten uitkomen

willekeurig elftal, mits niet lager
e oelftal waarvoor hij gedurende de
en maand staat opgegeven.

ard is men ook hierbij aan zekere
gebonden. Men kan b.v. een spe—
lmatig in een eerste elftal uit—
daardoor blijk heeft gegeven, in

thuis te horen, niet zonder meer

tweede of lager elftal opgeven.

198.

Terrein Raakboys.
Wij delen nogmaals mede, dat de ver—
eniging Raakboys het terrein van de ver—
eniging Abim bespeelt.

mout, Egidiusstr. 61
Sleutelbloemstraat 52
enstr. 36 — W.

e er i

®

Afgewezen:

116. G. H. Walter
naar

Terrein Semo.

van

VV.G.A.

(is

Rijssen

Vooruil

geroyeerd

door

Hema).

De vereniging Semo bespeelt van 8 De—
cember af weder haar terrein, gelegen
aan de Velserweg.

Ingetrokken
:

18, W. Verwoerd van SL.T.O. naar A.V.C.

Terrein R.T.S.

Overgenomen van de N.V. B.

De vereniging R.E.S. bespeelt het ter—
rein van de vereniging B.W.B, (Velserweg).

Aanvragen:

M. 1650 J. C. Looyen van Animo naar
Watergraafsmeer.
M. 1656 Th. A. Maes van Voorwaarts naar
5.D.W.
M. 1720 J. A, v. d. Heyden van Hema naar
De Meteoor.

Aangemeld als lid.
Bij Meerboys: H. de Bruin, geb. 7—6—24,
Linnaeusdwarsstr. 24 IÌe.
Bij Rap: J. Ph. A. Bermon, geb. 23—9—22,
le v. Swindenstr. 56 IÌle.
Bij R.K.A.V.: F. H. van Osch, geb. 7—4—

Verleend:

M. 1006 D.
Stoeltie van Vespucci
Be P.
@uiek.
p
1 naar
ar

Bij Vespucci: G. F. v. Willes, geb. 7—10—
20, v. Hallstr. 106. D. Witte, geb. 24—6—22,
De Wittenkade 132 hs.

M. 1073 H. yv. Kerkwijk van SV.T. naar

Afdeling overschrijvingen.

M. 1231 J. Grijzenhout van Olympus
naar
De Germaan.
M. 1244 J. Blok van W.D.0.W. naar
O.D.E
M. 1245 G. Koster van S.V.z.
naar O.D'Ë
M.1425 W. Koster van Muiden
na‚ar.R'a:
piditas.

Ensch. Boys.
M. 1106 J.52
C. Kievit van v. . Koll
Kollum naar
ar

1 Januari 1941 in het bezit van het bonds—
bureau dienen te zijn.

Roeltjesweg 8,

naar

A.A.C.

van

Ons Buiten.

worden verleend per 1 Augustus 1941, vóór

22 hs —

Takes

Verleend:
naar
G.H.B.
van
148. N. den Hartog
W.M.H.Ö.
Spreeuwen naar
160. A. M. v. Sutphen van
E
Centrum.
g naar De Geu—
161. E. M. Viëtor van Avo
zen.
162. G. Fles van S.V.T. naar Maja.
166. C. J. Stoffels van 0..D.W. naar T.B.S

Men zij er op gewezen, dat verzoeken om
overschrijving, welke bestemd zijn om te

straat

A.

W.

.K.
van Rapid naar T.V
194, M. Verdooner
evaars (Den
Ooi
De
van
ràa
195. A. Brei
e
Haag) naar T.VBK.
den van D.S.Z. naal
196. A. A. v. d. Mey

singel 397 — R. L. Pauwels, Sterrenplein 1
— M. H. Roefs, Kamperfoelieweg 170 —
J. F. Rusch, Turnerstr. 14 IÌe — H. Spruyt,
R. F. H. ‘Terhorst, Bo—
Fagelstr. 83 Te
H. Toonstra, Nepveu—
naìrestraat 74 hs
str. 22 Ie — C. Wielinga, Kamperfoelie—
weg 100 — Th. Boosma, Mosveld 35 bv. —
A. J. Jacobs, Madurastraat 12 IIe — J.
Lunstroo, Havikslaan 25 hs — T. J. Golde—
wijk, Kamperfoelieweg 165 — J. Roos,
Balistraat 66 IIle.

17, Kleine Beerstr. 7.

» nen als candidaat—lid.

V.

T.B.5S.

Aanvragen:

Afdeling strafzaken.

186, P. G, Holtgreive van De Spartaan

Geschorst:

naar Vespucci.

T. C. v. Meurs, » lid van R.K.
V.V.A., van
‘.}ì]elzîovember tot 1 December 1940,
wegens
e dâlawn;xdesrêu_ë'rà vzan een vechtend
e houding

187. A.G. Eskes van H.E.D.W. naar Taba.
188. A. Belinfante van N.V.C.G. naar
T.VK.

rij

189, H. Gerritsen van P.VC.B. naar Ta—

DeHoven (Zutphen
190, A. Maaskant van
naar A,S.R.

Ae vv.a +

J. Moelee, y lid van S.A
.A.V.M.,
V.M van 12 No—
vember 1940 voor 3 off. wedstrij
den, we—

gens _niet onmiddellijk antwoord
en op ons
schrijven dd. 30 October 1940, inzake de
wedstrijd F.H.D.C. 2—5.A.V.M. 2, dd. 20
daar ,

191. W. L. Jansen van Sport naar Taba, t
192. J. H. F. Jansen ovan
Taba.

waluwen 4—R.

dd. 20 October 1940.

venu.

*

October 1940. Tevens een ernstige waar—

Nov. V. & V. 2—
320 Wartburgia dd. 23 5.—,
Wartb. 2 w‚n.o. /
321Fokke dd. 24 Nov. T/W.M. 2—Fokke 3
w‚ano, J Bo
322 H.B.D.W. dd. 24 Nov, Rapiditas 2—
H.E.D.W. 2 adsp. wegens geen bericht

JUNIORES

323 S.5.%. dd. 24 Nov. 6,5.%.—Olympus
adsp. wegens niet of te laat inzenden

BWV—BL

zenden van terreinafkeuring / 1.—.

van formulier tegenpartij

/ 1,—.

324 R.K. V.V.A. dd. 24 Nov. Pancratius—
V.V.A. jun. wegens geen bericht zen—
den van terreinafkeuring ; 1—.

325 Unity dd. 24 Nov. Unity 4—Roda 1

.z. het ge—

Oosterpark 3—I.VK. 2 ........
....
b Hok i dn
e
0 DJ.k. 3—Sloterdijk 4..........

N Schellingw. 3…—W1\{IHO 3

1e klasse

e
3—3
23

.......—.

Wit

1—5

9—0

B

e l(:la‚s.w

5—2

‚

.
Spartaan—Ajax 2
3e klasse
A HED.W—A.G.8. .....—

uitslag volgt

etitie.

.„comptitie..
i
idem f 1,.—.
OV.V.0. 4—
compe
ddag—
k, dd. 1 Sep— 326 D.TV. dû. 24 Nov. Rodi 3—D.T.V. 2 Zaterdagmi
OMEN UITSLAGEN VAN

s

t ingang
i

w‚n.o. f 5—.

327 Raakboys dd. 27 Oct. | Raakboys—

Funen adm. kosten / 2.50.
328 Bl. Wit dd. 17 Nov. BIl, Wit—Sloterdijk

jun. w‚a.o. / 5,—

329 D.E.C. wegens het laten uitkomen van

t

aluwen en Ned—
va:îz December,

de
daan
beide ver—
voorinzake
omen

ongerechtigde spelers ; 2.50.
330 A.V.C. dd. 29 Sept. Rombout—A.V.C.

het laten uitkomen van een
wegens
ongerechtigd speler J 5.—.

—
espucci, met ingang

F.H.D.C. 2—
dd. 20 Oct.
331 S.A.V.M.
S,A.V.M. 2 adm. kost_en f 2.50.

t dat nader uitspraak

332 S.A.V.M. dd. 20 Oct. idem art. 10 sub e

kwestie Centrum—
i

e

C.R. / 1—.
S ÊÊ ‘Ì;‘\Îïî %d'aîì0rn(.}(lìtolstzäîlal_/l'wäeäê) f

”

Eland, wegens ruw

wedstrijd R.T.S—

s34 DVAV.laa 10 Nov. pv.av. 2—
OV.V.0. 4 art. 10 sub e C.R. f 1,—.

NAGEK

ZATERDAG 16 NOVEMBER.
6 Klasse
e

Z ..........—— va
R.C.
Electra—
ADSPIB.AN;;‘EN

s

..
Geuzen 2—V. en V. ..........
C,8.V—Zwaluwen—aA.D.E. ......

BER.

2e klasse
AMD.V.V—NEdLI/NM.B. — ........

3e klasse

Electra—C.5.V. BLWit
WIJZIGINGEN

........

2e klasse

VV.A—EH. .. .. .. .. ..

f 1—.
339 DJ.K. dd. 10 Nov. D.J.K. 2—Gentrum

$ iden A 10
340 V.V.A. dd. 17 Nov. V.V.A.—Heemskerek
adsp. w‚n.o. f 5—.

—

PROGRAMMA

337 S.E.S. dd. 10 Nov. Maja—S.E.S. idem

338 Eland dd. 10 Nov. R.T.S—Eland idem

5—2

2—3

ZATERDAG 14 DECEMBER

Ass. Cass—Amstleven ......

f 1—,

”e

1—1
0—6

vyaAGEKOMEN UITSLAGEN 30 NOVEM—

335 O.V.V.0. dd. 10 Nov. idem idem f 1.

dd. 10 Nov. Spartaan 5—
336 Spartaan
T.W.M. 2 idem f 1.—.

2—2

vervallen

Ervea—G.H.B. vervallen.
E.H—C.S.V. Blauw Wit vervallen.

ingelast

3.—

Res. 3e klasse

B V.V.G.A. 4—Wartburgia 3 vervallen.
V.V.G.A. 4—Kraalen 3 ingelast

3.—

INDELING COMPETITIE.
De zich alsnog aangemelde vereniging

IJ—ster is ingedeeld in de

Res. 2e klasse A.

Teruggetrokken uit de Res. 3e klasse B:

t eze 1sid:l:ng geduren— _ Correcties en aamvullingen.
—ûhs ‘Buiten, dd. 10

s

lid

Ù

volgen

correcties

van

Wartburgia 3.
en

_

aanvullingen op de uitslagen van Zater—
dag 30 November en Zondag 1 December.

d. 10 November

2e klasse
A DWV—NEdL/NM.B. .......... 5—2
d6 Blassc

van Sparta.an‚ we

6

€

Hieronder

B Muiden—Funen .......l.leeneel
Htes, te Rlasse

3—2

Ê _Ë'MG 35DW
.V 5 veoooooe 26
ivalen 2—3.D.2. 2 ....... ..

D Volew. 5—Aalsmeer 2 ..........

1—3

43

Alle

vastgestelde

hierdoor te vervallen.

wedstrijden

komen
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KEUKEN EN DRANKEN
OUDE KWALITEIT

Gem. Bus 10!/, —11uur à 25 c.

22729 Teletoon 22929

Maatschappij voor
Levensverzekering van 1836,

VOETBALSCHOENEN

een levensverzekering

hiervoor bonnen kunt verkrijgen bij
Wij kunnen U mededeelen, dat U
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worden geleverd door de
Chemigrafische Kunstinrichting

RESTAURANT„

| GEBR.SWEERING

WESTEINDE 26—28

I c
’,A T L A N T

TELEFOON 40665

VOLLEDICE DINERS vanaf #1.10

CENTRAXL GELEGEN

GROTE EN KLEÏNE ZALEN

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

VOOR PARTIJEN

Geweldig mooi zijn de nieuwste type

Radio—toestellen Seizoen 1940—1941

PHILIPS— ERRES — N.S.F.
U moet ze komen zien. Onze etalages

ST° K’ s

staan vol. Vraagt gratis demon—
stratie thuis.

l

J. BERKEMEYER
ROKIN 32
AMSTERDAM
TELEF. 47592

Wooi
tot inschrijving voor onze

PAARDRIJDEN

Spring—, Dressuur—,
en Carrousselclubs

J. M. Coenenstr. 1

Prijzen vanaf f 7 5.—

naast postkantoor

inruil, zeer gemakkelijke betaling.
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1940 FORD V.8
Keuze uit 2 motoren :
e

=

60 rem—pk
voor maximum zuinigheid
en goede prestaties
*

85 rem—pk
voor maximum prestaties
en groote zuinigheid
*

groote hydraulische
remmen
e

vingerlicht schakelen
{met

handel onder ‘t stuur)
®

drievoudig rijcomfort
»

ruime. veilige, stalen

NEDERLANDSCH FABRIKAAT

carrosserie

gestabiliseerd chassis
e

regelbare ventilatie
e

lage prijzen — zuinigheid

N.V NEDERLANDSCHE
FORD AUTOMOBIEL FABRIEKk
AMSTERDAM

GEÏDRUKT BĲ UITGEVERS— EN DRUKKERSBEDRÍJF BOOM—RUIJCROK NV. HAARLEN

