Ajax‘ „gouden ploeg” uit de jaren 1916—1918, waarvan Joop Pelser, die elders in dit
nummer van zijn voetballoopbaan vertelt, deel uitmaakte.

Kent Gij hen allen

nog?

Men ziet staande v‚l.n.r. Smit, De Natris, Hordijk, De Haan, Couton, Van Dort; midden:

Joop Pelser; zittend;: Fons Pelser, Terwee, Brockman en Gupfert.
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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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DE AMSTERDAMSCHE SPOÖORT—
VRIENDEN vinden elkander in

Van Veijdag a.s. af
Tivoli Theater

„De Oude Herberghe”
REMBRANDTSPLEIN 24
Steeds gezellige sfeer — Gerenommeerd

hotel . Orkest JONNY OMBACH . [Muzi—
kale aftractie van den allereersten rang
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De winteravonden

het theater, dat U altijd

wm OLD DurcH nn
Dir. F. S. FOKKE

een interressante première

€

geopend tot half tien!!

M. ZWARTEPOORTE

zullen lang

biedt!

Ook tijdens de avonduren
zijn onze goed verduis—
terde _ zweminrichtingen
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MOLUKKENSTR, 74—76
TELEFOON 53003
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Anny Ondra
Paul Richter
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Paul Klinger
(Toegang alle leeft.)

@

Passage Theater |

dus op ‘n

WILHELMINA

Geheime Zender
L.B, 17

Amsterdam. Stadh.kade 127, Tel.21919.

Willy Birgel
Hilde Weissner

(Toegang
: 18 jaar)

5
Voor Uw wedsteijden ;
Aa_nplakbiljetten‚ Diplom
a‘s,
Eerelinten, Medailles,
Bekers,

Gevestigd

Lauwertakken enz.

sedert 1921

J C. VERMEULEN‚ :lìul!fl:lî_‚…qf;3u
N.Z. Voorburgwal 242
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le JAARGANG —

No. 7 . 24 BDEC. 1940

N De
OFFICIEEL ORGAAN VA
ERDAM VAN
ONDERAFDELING AMST
ETBALBOND
DE NEDERLANDSE VO

IN EN OM AMSTERDAM

Hoofdredacteur C. H. GEUDEKER

IE—
RATIE EN ADVERTENT
REDACTIE, ADMINIST
224
N
A
A
L
L
TE
ER A MS
EXPLOITATIEË : ZUID
€ .
— GEM

. POSTGIRO 394162
TELEFOON 27988
BANK
KREKENING INCASSO
BAN
—
GIRO S 11400
F
JAAR, f 2.60 PER HAL
ABONNEME NTSPRIJS f 5.— PER
T.
CEN
15
S
MER
LOSSE NUM
nement en bij vooruit bet.

UITGEVERSMIJ, „SPORTWEEKBLADEN”, AMSTERDAM.
30 PER KWARTAAL, 121, CENT PER WEEK. Alles bij jaarabon
.V

MET dit voorbeeld wordt het pro—

het
bleem van de ‚„sterren van
licht
lagere voetbal‘‘in het volle
gesteld.

t

:
Wellicht zal men ons tegenwerpen

e s=

er bestaat in het geheel geen pro—

> Nederlandse elftallen in de
er jaren beziet, zal op—

deze bijna zonder uit—

_ zijn

samengesteld

uit

de eerste klassers. Slechts

maal valt een speler
ede klasse—club de eer
oor de nationale ploeg te
zen en voor zover ons
C
elkt, hegf"c het Nederlandse

bleem.

Wij wensen daarvan

geen

probleem te zien gemaakt en vragen

allerminst om het te behandelen.
Van wie zó redeneren kan men in

negen van de tien gevallen zeggen,

dat zij clubmensen zijn en dat zij zich
op het engere clubstandpunt stellen.
Als men hun met de hand op het hart
zou vragen, zou men bemerken, dat
zij het liefst zouden willen, dat er geen

eee gen speler van eeN o gongdacht aan de ‚„„sterren‘‘ van hun
gr g(-îl€deren 927— club geschonken wordt, dat er over

P%lers uit plaatselijk© | nen niet wordt geschreven noch ge—
sproken, om de eenvoudige reden,
gens feuspreken.
dat zij daarmede het gevaar zien groei—
verschijnsel in alle
en, dat zij hun „ster‘‘ kwijtraken.
ook volkomen ver—
Dit standpunt is zeer wel begrijpe—
uze—
en
deKe
rste hebb

nig

of geen overzicht

etbal — zij prijzen

ig

als zij de eerste

in het alge—
Maar...... voor het voetbal
ns ver—
teve
de
rme
daa
hij
gaat
meen
3
loren.
wi
nen
kun
g
rin
rde
waa
Evenveel
ts —
echter hebben voor den jongen spor
ans
alth
er,
hog
es
man, wiens aspirati
:
zegt
die
en
n
,
gaa
ting
rich
ere
in and
een
‚„in mijn club kan ik mijn ideaal,
groot speler te worden, niet bereiken,
”‘
dus zoek ik een andere weg.

lijk, uit cluboogpunt bezien. Daar—

tegenover staat echter, dat de vraag
of een uitblinker in het lagere voetbal

het „hogerop‘‘ wil zoeken, in de
meeste gevallen geen kwestie is,
waarin anderen dan hijzelf kunnen
_medespreken. Als een jonge sportsman
in de omgeving, die hij in eerste in—
stantie voor de beoefening van zijn

sport gevonden heeft, geen ontwikke—
gelijkheden en daarmede......
evrediging meer vindt, dan

neenlijk geen macht ter
em er van afhoudt zijn

elders

te zoeken.
n —trouw behoeft
en te hebben. Het

dpunt: ik speel

en dit, mijn ge—

l

OVEEL

p

hoofden,

w

zoveel

zinnen,‘

zegt ons Hollandse spreekwoord.
En daarom zullen er van beide
categorieën, met alle variaties, die
daar nog tussen liggen, wel altoos
jongelui blijven. De een zal bij zijn

club blijven, hij zal haar wellicht om—
hoog kunnen voeren of anders, met
opoffering van zijn eigen sporttalent,
in het lagere voetbal blijven hangen,
de ander zal zijn club verlaten en in
zijn streven om iets groots op sport—
gebied te bereiken, hopelijk vol—
doening vinden. In hoeverre zijn
aspiraties daarbij verwezenlijkt zullen
worden, is daarbij natuurlijk een
vraag van tweede orde.

Dit is het probleem van de sport—
sterren — dat dus wel degelijk een

probleem is! — waarmede men vooral
in het lagere voetbal en dus ook in

ons district Amsterdam van de N.V.B.,
telkenmale van doen krijgt.
Als daarbij ;‚ronselarij‘‘ buiten het

ggding blijft en de speler zuiver zijn
eigen zin en aspiraties volgt, behoeft
het nimmer aanleiding tot onaange—
naa@eid te geven — hoe spijtig het
ve_‚\rhes van een jong, talentvol speler
dikwijls ook voor een vereniging
kan zijn.

Waardering te vragen voor de beide
standpunten is het doel geweest van
wat wij hierover in het midden hebben

gebracht.
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ar een blufhij
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van kont, d,
der was hij en dat
passie soms haltig—hoog op,

hen in toom, stadig 7lm'!nd en turand
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er het Noodlot zijn wissel te bioden,
d bloek
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de en
Vrouw
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hij zag

tn
3
Bo

en kwam vrees, ta, de Kaarel bloek bang,
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burgin BI.Wit met 63
kraakte en zelf
met( d4—1 v an D.WV, verloor, gaf geen

mens een kans aan BL—Wit tegen D.W.V.,
maar de uitslag word 32 voor Bl—Wit.

:—nmm‘%…… tochwel, dat voetbal vol
ag 25
vorrassingen is.
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In de 3e klasse A
Meteoor en Vo—

lewijckers 3 aan de

doelpuntenverhouding

ter heeft slechts

kop,

beld

met een

daar eigenlijk op..

lÈn 3 B noteren we voor
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3e klasse D
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‚D.0. met vijf

Tao
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70

ohier met de ger
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DJK ° zmgp ge—

(i 1

1 nien:

n
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twee

ken

Wit 3—VV.A. eindigde n.l. in 1—1 gelijk

spel. BL—Wit heeft momenteel nog de

beste papleren, met Aalsmeer als goede
derde.

A,V.C. valt hier w el uit de toon; 56

doelpunten tegen en geen enkele voor, dat
gek, jongens! Bijt eens flink
van je af; de spelers van die andere elf—

is toch te

tallen zijn toch ook maar gewonge jonge
De leiders in 3 F, Sloterdijk, hebbe ns.
fraale positie aan de kop kunnen n hun
haven, door de nieuwkomers A.F.C.hand—
met
te kloppen. Het heeft wel moeite
ge—
kost, jon
‚ maar de knikkers zijn bin—
nen en dat is hoofdzaak. Niettemin
Reds,
het

was goed werk en jullie zijn
nbaar beter op je plaats dan inhier
de
k

2e
3 G en 3 H hebben

geen verandering

van betekenis m::‚ermrf.

JOLO.

€

rt

ISIE EEN GROOT SUCCES”
> Haan zeer tevreden
gang van zaken
n de Amsterdamse clubs onder de nieuwe

waarbij alle bondenin de hoofdstad tot

eden,

samengesmolten. Men heeft elkander op het
et, men heeft met elkander gepraat en ver—
elkanders manier van werken leren kennen —

°

en
voetbal ei
erdamse voert
el Anglerdrldee
ersehatiende
lend yoorhet
3

voetballers belangrijke aangelegenheden?
eer A. de Haan Azn‚„ voorziter van de ex—
)

t is van de onderafdeling Amsterdam,

jemand dezen hoffelijken en welwillenden
niet toe bereid gevonden? — om ons op al
rd te geven.

. is de samenwerking héél goed”, zo ant—

_Haa;n op onze eerste vraag. „Wij hebben

, waar zoveel waarachtige sportliefhebbers
d en altijd op gehoopt hebben: eén organisatie
enaars van dezelfde sport, zonder onderscheid van
zonder onderscheid van geloof of politiek. Het
ad,

isdoor de omstandigheden vernhaast — laat niemand
reeerd.

Want ik, ben overtuigd, dat in veler harten

heerste om naar de huidige siutatie te komen.

. hier dan ook onmiddellijk aan toevoegen, dat het
oop is, d_a.t, als straks de oorlog is afgelopen, wij
hebben intact zullen laten. Wij hebben geleerd

wat saamhorigheid waard is, Het is zo jammer

wij zo lang in verschillende „kampen” hebpen ge—

ien. lag de fout ook wel een beetje bij ons, van de
en hebben wij wel eens een. beetje mis—

e basis van de „anderen”. Maar nu hebben wi

kennen en begrijpen — en nu weten wij, wat

voor een volk, ook dus voor de sport, betekent.

tie, zoals zij thans gegroeid is, na de oorlog weten
dan voorspel ik. een. opbloei en een groei van de
ederland, groter dan ooit te voren”.
woorden al, dat de samenwerking tussen de

bestuurderen en degenen; die er sinds de fusie

‘Het bestuur bestaat thans uit 12 mensen. Dat
erleden jaar maar zeven bestuurderen had—

een
wel wat weinig en wij hadden al met
‚ om het bestuur tot 9 leden uit te breiden;
te uitbreiding, waarlijk niet overdreven.
‚‚nieuwe gezichten” zijn prima krachten

mede het alleraangenaamst samen—

mij nu maar tot één enkele naam te
an

Veen, die zich dan in het bijzonder

eidsrechterswezen. Een man naar mijn
gebied, die zelf een goed scheids—
oe nodig goede en veel scheidsrechters is

1 scheidsrechters te weinig? Wij
vaak de letters „s.n.0.” invullen.
despelers, die dan voor niets ge—
rps heeft dringend aanvulling

igingen. teleurgesteld zijn, omdat
c

oesten laten maken, waar—
niet te hulp? Wij kunnen

enzetten:Schei

ie zijn wij ook het
en de adviezen van onze financiële commiss
heuren te boven
zeer moeilijke seizoen 1939,1940 zonder kleersc
de voetbalmaatschappi
gekomen. Door de nieuwe structuur van
ledencontri
hun
ngen
verenigi
de
is de situatie zo geworden, dat
lid

met de N.V.B. verrekenen en dat wij per

butie rechtstreeks
inleggeld per elila!
} 0,50 van Den Haag terugontvangen. Het
lopen rechtstreeks over

de eventuele waarborgsom en de boetes

:
ons. Vroeger ontvingen wij / 0.75 per lid, zodat de door
{ nieuwdé
betekent, maar
lng wel een aderlating voor ons wij
hiertegen een compel! al
van nieuwe leden hebben

aanwas
voor de afdell
Gelukkig zijn „extra—baten” rechtstreeks
die op de ”
en, wedstrijd Amsterdam—Awaluwen, zoals wij
g en niet over
fdelin
ondera
de
Kerstdag organiseren, loopt over

Den Haag.
zuiver een overgal
Nu moet ge niet vergeten, dat dit jaaroude positie nog Zzov
vele gevallen de

jaar is, waarbij men, in
zie ik persoonlijk een V
mogelijk handhaafde. In de toekomst
n van de bondsbureaux
der gaanae centralisatie, zoals ten aanzie

enz.”.
de officiële organen, het consulwezen,

lwezen in Amsterdam?‘
„Hoe staat het thans met het consu
al de wisselingen
‚„In het begin was het niet goed. Door
wij on

ingetreden, die
veranderingen was er een stagnatie
deren. Ma
alle pogingen miet hebben kunnen. vernin
te krijgen en t
weten.
nebben wi de zaak voor elkaar
nen.”.
ue consuldienst goed voor alle terrei

nen? Ik mag haast wi
„Hoe denkt u over de situatie der terrei
zover ik weet, is er, zolang
zeggen: de terreinenkwestie? Want
een terreinenkwestie

er in Amsterdam gevoetbald werd, altijd

‘geweest2‘.

ontevreden zijn. De
„Over het algemeen mogen wij zeker niet
indien terr
complexen Velserweg en Voorland bewijzen, dat,
om nieuwe terr
verdwijnen, de gemeente ook wil meeheipen
seizoen I
complexen aan te leggen. In het begin van dit
Duitse lege
wij speciale moeilijkneden gehad, omdat het
groo
scnillende terreinen opvorderde. Inmiddels is het
0
de nadr
deelte daarvan weer vrijgegeven; ik mag er wel
prachtig
leggen, dat, toen de moeilijkheden rezen, de clubs elkaar

dschap aan de aag
genolpen hebben. Hier werd een sportkameraa
de

. Met
velega, die wel even speciaal gememoreerd mag worden
t; verschil—
oïficiële keuring der terreinen zijn wij soepel gewees
over ter—
lende der nieuw aangesloten clubs n.l. beschikten niet
stand—
reinen, die aan onze eisen voldeden. Wij zijn toen van het
— niet
zeggen
punt uitgegaan, dat wij — om het populair te
be—
t
geen
behoef
het
.
Maar
over een paar meter zouden vallen”
clubs,
toog, dat het ideaal is en blijft, dat alle terreinen van de
e eisen
die in de Onderafdeling spelen, aan de daartoe gesteld
ge—
voldoen. Dit is ook van belang voor de clubs zelt. Té veel
t, de
overgaa
N.V.B.
beurt het nog, .dat, indien een club naar de
club. ineens voor zware uitgaven staat, omdat de eisen van de
landelijken bond uiteraard zwaar zijn en aan die eisen ook de
hand gehouden wordt. Zorgt men nu in de periode, waarin men

in de Onderafdeling speelt, dat de terreinen etc. de toets der
scherpste critiek kunnen doorstaan, dan gaat straks een promo—
tie naar de landelijke bond zonder financiële schokken gepaard.

„Over dat overgaan naar de langelijke bond gesproken: hebt

u al een. idee, !lue het aan het einde van het seizoen zal gaan
meï\î d‘.$Bp:gmotxe-degra.da‚tieregeljng tussen de Onderafdeling en
„
N.
de

„Ik weet ook, niet meer dan onze officiële mededeling verle—

den week behelsde. Mijn persoonlijke visie wil ik u onder alle
voorbehoud wel geven: Ik voor mij denk, dat de beide kampioe—
nen van de eerste klasse zonder meer zullen promoveren naar de
N.V.B. zonder terugplaatsen van N.V.B.—clubs naar de onder—
aidelingen. Maar ik geloof wel, dat dit dan wel de laatste keer
geweest zal zijn. en dat voor seizoen 1941/42 een andere regeling

getroffen zal worden”.

„Gelooft u ook niet, dat over het algemeen het peil van de
4de klasse N.V.B, zeker niet hoger, eerder lager is d
e ss e
1ste klasse A.V.B.?”

„Wat ik zo hoor van degenen, die regelmatig die wedstrijden
bezoeken en ook uit hetgeen ik er van in de bladen lees, schijnt

inderdaad het peil van de 4de klasse N.V.B. . hetgeen toch

theoretisch het geval zou moeten zijn — zeker niet hoger dan
—de eerste klasse A,V.B. Naar mijn idee heeft men destijds de

moeilijkheden alleen maar verplaatst; ik was n.l. destijds een
tegenstander van het instellen van een 4de klasse K.‚N.V.B. Ik

had de K.N.V.B. willen, beperken tot 3 klassen. dat had m.i. het

spelpeil in de K.‚N.V.B. ten goede

gekomen en het had de po—

eerste
sitie van de onderbonden versterkt. Nu hebben wij onze
ook het aan—
klasse beperkt gehouden tot 2 afdelingen, hoezeer dat
inderdáád
steeg. Het gevolg is geweest,
tal onze verenig
van de A.V.B. de „room” van
a
i
(de
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STÓK‘s

van m‘n gevoelloze oren op m‘n hoofd
stapte ik Zondagmorgen door de vriesdroge
|

|

|

bijtende koude wind werkte op m‘n traanklieren als
op die van een huisvrouw en dies trokken de tranen
spoortjes op m‘n wit—uitgeslagen gezicht.
n, ik had hem niet eens zien aan—
moet
‘

RAÁDIO—AFDEELING
naast postkantoor

inruil,

recht voor mij uit te zien., Maar hij wekte mij
uit m‘n gebibber door een forse klap op m‘n

selediwedstrijden en de wedstrijden

<
86

Moormanbeker?”

€ :; ‘
Hoe dan r)'ok‚_ ‚Wu hopen
‚De schoolwedstrijden gaan. door.
t2
ook al zal d;;
nubﬂdle van de N‚V.B. te krijgen, Maar
die wedstrijden wffir‚,f‚ kaar e
geval zijn, dan nog zullen wíjeen
dr
heel aparte plaats in .{..
gen. Die wedstrijden nemen
ste voetbaltournooi
Amsterdam. Zij vormden altijd „het groot
ste
grijk
belan
wereld” — maar dàt is niet het belangrijkste. Het en An
r
is, dat de schoolwedstrijden in de harten van ieder
msen v
erda
en
Amst
er
ieder
van
damsen scholier en oud—scholi
wi
baller en oud—voetballer een zó grote plaats innemen, dat
ons de Paasweek zonder schoolwedstrijden in het Amsterdamse
leven eenvoudig níet kunnen indenken.
Wat de wedstrijden om de Moorman—beker aangaat: eigenlijk
zie ik niet in, waarom die wedstrijden niet zouden kunnen dc
gaan. Alleen is er een organisatorische moeilijkheid: zij wer
2
georganiseerd door de „Federatie van erkende bonden” en
bestaat nu eigenlijk níet meer. Maar hierop zal ook wel wat ge—
vonden. worden en in ieder geval speuren wij ijverig naar spelers
die hiervoor in aanmerkingg komen.
En” ;._ zo vroeg de heer De Haan toen — „hebt u nog meer

se poging om een glimlach op m‘n

thermometer ook maar even te laag staat, wordt

al
gevoetbald. Dat noemen ze flinke kerels!”
Hij scheen zich noch van mijn zwijgen, noch van m‘n

mislukte glimlach veel aan te trekken en raasde maar door,

‚„Neen, die slappe moderne spelers kunnen in dat op—
zicht nog een voorbeeld aan mij nemen. Ik bij al 45 jaar,

maar ontbreken doe ik nooit. Al hangt de rijp centimeters

dik aan m‘n wenkbrauwen of al staan de bloemen. op m‘n
voorhoofd, ik ben op het veld. En men weet, dat men op
rekenen ook. Heb ik ooit een aanschrijving ont—

vangen? Heeft men mij ooit gemist bij belangrijke of on—
|
wedstrijden?? Al was m‘n moeder, m‘n bruiloft
m‘n
kind jarig, m‘n club gaat boven alles.
_
Nu is het waar”, ging hij op een ietwat verzoenlijker
toon voort, „ze kunnen niet zonder me. Toen ik 20 jaar
geleden mijn intrede deed in de club, heeft niemand kun—
_ nen vermoeden,
dat ik nog eens hun grootste steun zou
...... ‚ niet dat ik ijdel ben of mezelf

vragen?”

„Neen, ik ben nu wel aan het einde van mijn vragenlijstje”.
„Dan heb_ ik u nog wat te zeggen”, zo besloot onze president
Ik mag jullie wel complimenteren met de wijze, waarop
„Sport
er uit ziet. Dát is nu eens een blad voor onze Amsterdamse
voet—
ballers, zoals ik altijd gewenst heb. Ik vind de toon
van Hz-f„ b ,
uitstekend, ik meen, dat de foto‘s en de alleraardi
gste tekenin—
gen door

p
ik ben het nòg!”
Nu begon de monoloog inmiddels de moeite waard te

worden om m‘n hoofd wat meer op te heffen. Maar nog
voordat ik hem een woord had kunnen toevoegen, begon
hij weer.
$
‚als u ee eens wist, wat ik al heb meegemaakt in

de voetballers in Amsterdam op prijs gesteld worden er

ik wens jullie een hoop abonné‘s toe”.

Ik ben met gejuich ontvangen, men heeft
het veld afgedragen van louter enthou—
ik ben ook keer op keer verguisd. Men heeft
t en andere artikelen bekogeld, wanneer mijn
der tegenstanders door geluk had gezege—
menigten hebben mij meermalen bedreigd
en ik ben wel achterna gezeten tot ik de coupé—deur van

HULDIGINGEN BĲ „DE GERMAAN”‘
3

en in deze tijd 21 jaar als voorzi
tter

maarman,ikzeitoch juist, dat ik

ik op twee benen kan staan”.
nu in de rede, „voor welke club

de

|

op m‘n hoofd, waardoor
ik weer

‘ ä‘ verdween.
van

„Ik speel toch zeker
supportersvereni—

umninmienen

ontbreken ook!”

waarvoor z‘n dampende adem een soort

zijn even geme

dat hij niet minder dan 25 lÌd van De Germmaau‘ :°

aan mij lag, dan werd er nooit feen wedstrijd

En zolang ik op m‘n twee benen kan staan, zal

okk krk

er waard

rorden.
In de allereerste plaats werd de hgeer
ä0áeeeertd nî_eh“ord-“'
delpunt van de belangstelling
geplaatst vanwe
lît mld'_

ben ik nooit geweest. Voor geen rotte eieren,
fruit, voor geen critiek en voor

dat hij m‘n neus zou afbijten, zo dicht kwam

ht

Op de Sint—Nicolaas—avon
d, » die De G erma
£
rleden
;1v:âk äïgï:àì(seerde‚ l'äeblqen enkele huldig
iugerînp};_ílu,- re

= ÍD£!: achter me heb horen dichtvallen.

P

aling
zoer gemakkelijke bet

het nu straks met de
aat
wedstrijden betreft, hoe gaat
d
t de
der onderbonden om de

gezicht te toveren, iets, waartegen m‘n onderlip
tot
uiterste verzette,

i ®
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Prijzen vanaf

den kan zijn, Wie een kee
h wel zijn beloning.
rlìtrrl\iílgt een volgende keer toc

ze kerels tegenwoordig”, begon hij obsti—
ik hem wat had gevraagd. Ik ben name—
niet spraakzaam op straat.
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ÎWĲ zijn bij Karel Kaufmann geweost!
En natuurlijk hebben wij over voet—

den, die zijn zoon aan het leren …"…"”;

mann anders over spreken? Want wij

jongen hàd hij zijn hart aan het voel

bal gesproken. Waar zou men met Kauf—

‘mogen gerust zeggen, dat het leven van

dezen man, thans opperste trainer van
de N.V.B., beheerst werd en nog beheerst
wordt door slechts één zaak: voetbal.
Kaufmann zegt het ons zelf met een
brede glimlach op zijn door weer en
wind gehard gezicht: „Dat voetbalspel
heeft voor mij in de loop der jaren al
wat voeten in de aarde gehad. Want
eigenlijk is het de hartstochtelijke liefde

voor het bruine leder geweest, die mij de
weg op heeft gedrongen naar het doel,
dat ik thans bereikt heb”.

Inderdaad, want Karel Kaufmann‘s
vader had vroeger heel wat anders met
zijn jongen voor, dan waartoe hij geko—

men is. Maar Karel vond reeds als
schooljongen het voetballen veel belang—
rijker, of althans veel aantrekkelijker,
dan het leren, Hetgeen allerminst wilde
zeggen, dat hij niet leren kòn! Wanneer
zijn vader hem een paar voetbalschoenen
of een „vijfie” beloofde, wanneer hij voor
een bepaald vak een acht zou halen, dan

bewees de jonge Kaufmann, dat hij wel
degelijk leren kon. De acht kwam er
prompt op z‘n rapport en de schoenen
eveneens.... „Maar ja, een paar schoe—
nen of een bal heb je per slot van reke—
ning niet ieder kwartaal nodig en dus

werd het voor papa Kaulmann steeds
moeilijker om de nodige prikkels te vin—

Voor het voetbalspel had h1‘]‘dur;zt‘ll_lkl

prikkels niet nodig, Reeds

8l5 school

als hij
ballen verpand en plitig spelertJje
reeds vroeg was, liêten de lauweren nh:l‚

er demonst:
De oefenmeest
stopt m oe|
onder de voel g‘

lang op zich wachten. Hij werd aanvoel

der van het schoolelftal, ging later in
Watergraafsmeer spelen en waar hij zich
vertoonde met z‘n voetbalgschoenen was
>
hij een geziene gast.

Zo is het ook later blijven gaan. Jaren

na

zijn

school—voetbalestapades

kwam

hij in Kampen. terecht bij de onder
officiers—opleiding, nog later vestigde
hij zich In Veendam en daarna in Assen.

En overal waar hij kwam, heeft hij als
voetballer een rol van beteekenis ge—
speeld, Vooral de Assense club Achilles

zal dat kunnen getuigen. Jaren achter—

een is Karel Kaufmann de grote steun
van de Assenaren geweest, de spil, waar.
omheen heel Achilles draaide.

Het duurde dan ook niet lang, of Kaul—

mann kreeg de lust, om te trachten in
zijn club z‘n eigen voetbalcapaciteiten op

z‘in clubgenoten over tée brengen. En zo
ontstond de trainer Kaufmann, die toen
nog allesbehalve de bedoeling had een
bestaan te gaan opbouwen als voetbal—
trainer.
Het ging Achilles goed in Kaufmann‘s

tijd. Er werd goed en serieus getraind en
het is zeker niet zonder trots, dat Kauf—
mann ons ter illustratie zegt: „Zelfs in
de laatste kampioensploeg van Achilles

à acht
speelden nog zeven
raind
ik in Assen heb get

adspirant waren”.

tof

Als oolt duidelijker
van

mén

een

goede

welk

een

fralner

onsch

vool

zijn... . Kaufmann begon
grijpen, dat hij zich op het
trainen nog heel wat me
kelen. En toen dan ook dk
voor oefenmeesters door d:
werd ingesteld, was Karel K
M
der eersten die zich opgaf.
sl
groep die examen deed,
maan en tegelijk dat zijn 1o

actief

voetballer

tot

pi

Achilles en haar supporte]
nam, begon zijn loopbaan
van heel wat meer voetba
wat meer clubs, als gediplom:

Pas In 1934 kwam Kaufman
terhand van Bob Glendennl
Bond en van die tijd af begor
bekendheid als oefenmeester.
T

elftallen en honderden
spel:
Kaulmann in de loop der jar

handen gehad en onpetwijfeld |

al heel wat met de heren do
wa
Maar
Kaufman:
zondere bi
vragen

uit

baan als tr
haalt hij
en werkbrau
Kaufmann

]
ledereen
werk
gen
afpaat

He!

X
Kaufmann

naem!

jongen doelman
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TO'I" nu oe had ik nog altijd geboft. Of
het nu zwaar geregend had of het had

gevroren — zo‘n paar nachtvorstjes, die

niets waren vergeleken bij wat wij op het

ijkheden op, dus .... zijn

b

>

jzondere bevindingen. Al—

k

f vragen of hij het corps

€

j hem uit zijn tent lokken

die
0;

fenmeesters in capa—
staan bij de buiten—

rde

0—

#
de lippen.
ik heb alle respect voor
ndse trainers. Er zijn

e—
an

n en van wie wij alien
; veel kunnen leren.

an

ik—
sus
B,
en
ste

vlam en vloeien hem

‚ die hun vak tot in de

_ begrijpelijk is, daar
in de andere lan—
niek en —tactiek nog
_ toegespitst dan bij

uf—
als
eel
ide

oot bezwaar, en dat
in vroeger jaren
n vooral de meeste
tte voor het
a

eel

n oefenmeester, die

ere

er.
h—

de

ori hun hoed af—

k aardig woordje „over
. Ik zeg nogmaals, al—

mann met klem, er

muntende krachten
velen — en
:

ogenblik meemaken — nog altijd vond
ik een „wedstrijd, die ik zag.‘‘ ‘t Was zelfs
zo, dat ik me al ging verbeelden, dat, wat

er ook afgekeurd of afgelast werd, de
wedstrijd die ik voor mezelf had uitge—

kozen, toch doorgang zou vinden......
Maar deze Zondag was het toch ook met
mijn wedstrijd mis. Ik had me voorgesteld
weer naar Weesp te gaan, naar A.D.E.—
W.M.C., zoals ik de week fevoren van

plan was geweest A.D.E.—Fit eens te gaan
bekijken. De stad van de Van Houten‘s
cacao schijnt me echter niet te lusten —
ik lust wel Van Houten‘s cacao — en Zater—

dagmiddag stond al vast, dat ik, brrr, een
‚‚vrije Zondag‘‘ zou hebben.
Gelukkig gaat dan de penningmeester
van ons district, Gerard Hauber, in de
,
ondertrouw en vanzelfsprekend ga je

hem en zijn bruid met dit voornemen even

gelukwensen.
‘t Was te merken in ,Kras‘‘, dat het een .
voetballoze Zondag was. Als ik het goed

NinNNAWUR
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Maar als het kan doorgaan, dan
rijd op
het natuurlijk een knal—wedst

ter
Tweede Kerstdag op het Ajax—
oken
Vooral in deze tijd, nu we verst
ook
van internationaal voetbal en

wedstrijden
andere— buitengewone
w
steden—ontmoetingen, proef— en oefen
v
strijden, dun gezaaid zijn, valt zo‘n
strijd Amsterdam—Zwaluwen erin

een gebraden kippelje op een vlees!
dag.
Voor zo‘n wedstrijd is er natul
publieke belangstelling genoeg er
dit betreft, behoeft het bestuur, als c
maar even meeloopt met het weer,
geen vrees. te koesteren. Wel heb
echter altijd de gedachte gehad
veel te weinig voetballers—zelf naar zu

wedstrijden gaan kijken. En toch is ]

voor onze spelers van het lagere voel
zo‘n wedstrijd uitermate interessant
leerrijk vooral.

st
al
en

Dat is trouwens het eigenaardige: voor
een interland—wedstrijd vechten ze om
een kaartje, en als het om een wedstrijd
van hun eigen bond, hun eigen district,
hun eigen stad. gaat, zijn ze er dikwijls
niet warm voor te krijgen. En waarom?

gezien heb, hebben alle commissies van 1 Verschilt het Amsterdamse elftal veel
het district in de receptie—zaal vergaderd
van een Nederlands elftal en is dit Zwalu—
en de discussies waren geanimeerd en
wen—team geen prachtige ploeg?
der.
werden steeds geanimeer
Maar ik zeg
.
van
allemaal
we
En tot slot zongen
er ook niets
.
gloria”‘.....
de
in
„Lang zullen ze leven
meer van.
Laten we maar
US geen „wedstrijd, die ik zag ”, ‘
maar toch zo iets: een ,„wedstrijd,

die ik ga zien”. Als tenminste de weeru
goden ons district welgevallig wille—
zijn, waar het, eerlijk gezegd, niet naar
uitziet.

hopen, dat ook
in dit opzicht
onze voetbal—
lers de laatste

tijd wat ge—
leerd hebben.
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Kaufman zel het met e«
Enne
iging In zijn
zokore verontschuld
heu
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daar kunnen wij
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r, of zij er
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gebore!”
we zullen dus

DE APOLLO—HAL IS VERWARmDI

„Het spelpeil is gezakt, zeggen ve—

len, die tegenwoordig de verrichtin—
der beste clubs zien. Ik ben het
maar gedeeltelijk mee eens. In—
Gerdaad maken top—clubs als Ajax,
Feijenoord, Blauw—Wit en ook DW,S.
een moeilijker tijd door dan zij ge—
wend zijn. Maar waaraan ligt dat?
Niet aan de omstandigheid, dat het
spelpeil over de gehele linie zozeer ge—

zakt is — al hebben ongetwijfeld de

\

n van vorig seizoen en
van dit seizoen er wel invloed ten

kwade op gehad — maar wel aan het

feit, dat de enkele topspelers uit de
ploegen verdwenen zijn. Mensen als
Andriesen, Bakhuys, Caldenhove —
hopelijk maar voor kort — Van Heel
e.a., spelers waarop het spelpeil van

bepaalde ploegen dreef, zijn verdwe—
en daardoor zijn die z.g. top—

teruggezakt tot de middel—
maat. Er bestaan geen grote verschil—
len meer in de competitie, de krach—
ten zijn thans meer gelijk verdeeld.
En hiermede hangt ook de publieke
kbelangstelling samen. Het feit, dat
Ajax, Blauw—Wit, D.W,S., Feljenoord
e.a. niet zoveel publiek meer trekken
als vroeger, is het gevolg van het feit,
_ dat hun successen niet meer zo den—

Kaufmann met een zijner jongeleerlingen
aan het koppen.

(Bágen Foto ,„Sport‘‘)

dus gaan de mensen

net

zo

graag

naar lager geplaatste clubs, die dan

ook allerminst over een opmerkelijke
daling der publieke belangstelling te
klagen hebben”

Op onze vraag of Kaufmann onder
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betekent
men weot, dat D.J.K
o1
zal men het mot
K.unprmn"‚ dan

ge knaper
zijn, dat dezo jougdi
eer aando
van hun vereniging alle

de vele jongeren, die hij tralnt, ook

spelers heeft, diée het eens ver zullen

brengen in de voetballerij, bleef Kauf
mann zeer gerogerveerd,.
„Er valt van de jongeren nog niets
te zeggen”, was zijn antwoord, „Er
kan nog zoveel veranderen, voordat
zij volgroeid zijn. Inderdaad ken ik
wel enkele jonge spelers, díie op het
ogenblik opmerkelijke gaven tonen.
Maar geloof me, Ik heb al tè vaak
meegemaakt, dat die gaven nooit tot
volle ontplooling kwamen.
dtt Gr
seeseereerwerwerwerwerwerwe swe

Kaufmann, eenmaal aan het praten,
gaat er gretig op door.

aan
Zij doen hun naam eer

derend zijn. De gensatie is er af en
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Je moet de dingen nooit overdrij—
] ven”‘, zeiden de ouden van dagen al.

sersworwerweree vorwerwerserwerserworserworwn

Van het chapiter training naar
spelpeil is niet meer dan een stap. En

m aal

af te wachten

2

orar ovri ovro nvr ovr

verhoord, het bleken allemaal

U weet, wat concentratie betekent
in de voetbalsport en u weet ook,
dat Karel Lotsy in Nederland de ver—
maarde concentratiepaedagoog werd
en het Nederlandse Elfal bijna kam—

type van voetbalboosdoeners.

pioen van het heelal maakte.

ten.”‘

Maar...... je moet de zaak nooit
overdrijven, zoals de volgende leer—

zame historie bewijst.

Er was dan in een van de lagere
afdelingen een wedstrijd gespeeld,
waarin het weer eens niet mooi was.
Hier en daar zag men een schouder.
blad de lucht in gaan, ergens anders

bagon een blinde darm voor zichzelf

en eenzaam aan de rand van het veld

lagen

enige

ravenbekuitsteeksels.

Nu was het wonderlijke van het
geval, dat niet, zoals gewoonlijk in
zo‘n geval, beide partijen schuld had—

den, maar dat wis en waarachtig slechts
dén eiftal schuld droeg, De scheids—

rechter slingerde den ene speler na

den andere op de bon en op de avond,

toen de heren zich moesten verant

woorden voor de Commissie van
Onderzoek, was het een hele optocht

naar het buroau in de Valeriusstraat.
Stuk voor stuk werden de spelers
Gati dìBtn Gtn) itt 0tORM

M)M

G)Ge Ge Gs

reële,

gezonde jongens te zijn, zeker niet het

merkwaardige

was,

dat

ze

hetzelfde antwoord gaven
Commissie:
.„Ja,
meneer

En het
allemaal

voor
de
Pietersen

heeft gezegd, dat we zo spelen moes
Toen moest meneer Pietsersen

ko

men,

„Wat hebt u eigenlijk met die spelers
gedaan?” vroeg de voorzitter.
."KÙk eens‘, zei meneer Pietersen.
„Ik ben zo gezeid de concentratie
voorzitter

van

(}|!\ Karel Lotsy

m‘òn

van

club,

m‘n

zoveel

als

vereniging

1
En nou is het mijn taak, om de spe jers

op

te

zwiepen,

net als

meneer

Lotsy

doet met de spelers van het Nederlands
Elftal, Ik spreek ze toe ziet u, voor de
wedstrijd en tijdens de pauze en dan
zeg ik zo
„Nou vooruit kerels, er
dwars doorheen, tot in ‘t ziekenhuis
toe, maar winnen zullen we
t
„0”, zei de Commissio.
Maar zo ziet u alweer, dat je de dingen
nooit moet overdrijven
Over Zondag gesproken
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de tweede van de twaalf......
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WERDEN DE VELDEN NIET
aven waren
x

l anders
Élìiven nu de
ud—spelers ?
gd hadden wij — ‘t is
‘een paar weken geleden —

and

‚„treuren”. De verzorging van de spe—
lers is nu eenmaal, tegelijk met het
spel zelf, veranderd en, laten we maar

eerlijk zijn, heel wat verbeterd, al
kan ik ar en toe wel eens danig de
pee in hebben, wanneer een speler om
net eerste ‘t beste akkefietje naar den
masseur rent....

Buitenspelers aan bod.
Natuurlijk geldt dit niet in zo sterke
mate voor de clubs, die in de voor—
malige A.V.B.—competitie spelen, al is
het bijvoorbeeld wel een merkwaardig

feit, dat ook hier de buitenspelers de

het veld” had laten slaan en
over den scheidsrechter,
e
kwartier, doodleuk had
‚ omdat zijn speelse fanta—
bij wijze van spreken —
t ziekbed van enkele spe—

laatste jaren een hoe langer hoe gro—
ter aandeel in de doelpunten—produc—
tie hebben gekregen, net als in de
wedstrijden van de „grote” bond.
Toch is, aan de andere kant, het
verschil in spelpeil tussen „A.V.B.—ers”
en lagere N.V.B.—ers weer niet zo
enorm groot als mensen, die jaar in
jaar uit alleen maar naar Ajax, D.W.8.

of

aan!

eek het liefelijke winter—
ons dan ook minder be—
nschuldig en met huive—
we aan de troosteloze

bus en op de tochtige

er dan nóg zo‘n
.. wáárvan ....

Blauw—Wit plegen

te

gaan, wel

aannemen. Ik oefen nu al geruime tijd

bijvoorbeeld N.A,.0O., dat in de tweede
klasse van de Amsterdamse bond
speelt en de derde klas—N.V.B.—er

VIL.G., maar ik zou werkelijk niet met
de hand op mijn hart durven verkla—
ren dat V.L.C,perse een wedstrijd tus—
sen deze beide clubs zou moeten win—

nen. Waarschijnlijk zou het krachts—
verschil zeer gering zijn en wat voor
deze ploegen geldt, dat geldt zeer ze—
ker ook voor andere clubs, die ik de
laatste jaren hier in Amsterdam aan
het werk heb gezien.
Trouwens, er lopen ook in de tien—
tallen ploegen, die week—in—week—uit

Restaurant DORRIUS
N.Z. VOORBURGWAL

b/h SPUI, AMSTERDAM
en à la Carte
Jour
du
Plats
scheidsrechter, die na een vijftien mi
nuten voetbal toch nog zijn fluit op
borg.

Oud—spelers en....
scheidsrechteren.
„Och, ik

ben het

hem

niet met

eens”, zegt Pelser, „maar wanneer zo‘n
man voor het spelen op een dergelijk

veld geen verantwoordelijkheid durft
te nemen, dan is dat zijn zaak!
Maar nu we het toch over

de

scheidsrechters hebben,.... ik heb m:
wel eens afgevraagd, waarom er bij de
cud—eerste—klas—N.V.B.—ers zo merk
waardig weinig animo bestaat voor
het inderdaad niet altijd even aan—
trekkelijke scheidsrechteren.
Er wordt wel vaak gekankerd op
„die slechte scheidsrechters”, maar
waarom stellen dan een aantal van

die geroutineerde oud—spelers zich niet
eens beschikbaar? Natuurlijk ga ik in
dit opzicht ook niet vrij uit, maar er
zijn toch ook genoeg „veteranen”,
wier enige belangstelling voor voet—
bal op den duur blijkt te bestaan
uit.... kijken, en.... het ophalen van
kerinneringen.

„Voetbalmoe”‘, dat wil zeggen, geheel
en al zonder belangstelling zijn zij,
aie vroeger door het spel gegrepen
werden, slechts zelden. Neem bijvoor—
eigen hoofdredacteur
beeld je....
maar, die vroeger een ontzettend hard
schot „over” zich had. Ik herinner me
nog een tournee van Ajax door Duits—
land met hem, waarin Reynolds en ik
naast hem waren opgesteld, speciaal
om hem de ballen op een blaadje op

te dienen.... Maar dat is alweer „een

voor het een of andere z.g. onaan— ° paar jaar” geleden. Nu probeer ik
zienlijke clubje, waarvan de buiten—
anderen weer wat bij te brengen en

wacht nauwelijks de naam weet, in
het veld komen, spelers rond, die ik
zonder een moment te aarzelen in

iedere eerste klas—N.V.B.—ploeg zou
durven plaatsen. Dat zijn de ras—voet—
ballers, die weinig of in ‘t geheel niet
bijgeschaafd behoeven te worden om

ook in h

„hogere” voetbal een eerste

spelen. Maar tegelijkertijd zijn
ok de kurken, waar menige

oede spelers arme club, op

verlies van dergelijke

voor dergelijke ver—

mers niet zulke uit—

bij schrijft er over, en zo betalen wij
beiden, ieder op zijn manier, onze tol
aan het spel, dat nog steeds op hon—
derdduizenden zulk een grote aan—
trekkingskracht uitoefent”.
Ons gesprek is ten einde. We staan
voor het Centraal Station en hier
sg:helden onze wegen. Maar we be—
eindigen onze „tocht” in een prettiger
stemming, dan we deze begonnen zijn,
want we hebben weer eens ìemand ge—
sproken, die het z.g. lagere voetbal
naar waarde weet te schatten....!

s bezitten, dan ook
eslag, maar ‘t merk—
men bij de klei—

Sportschool „Amstelodamam”‘
Lessenin zelfverdediging, boksen, wor—
stelen,

de kille C—bus,
nauwelijks, want

gymnastiek,

spierversterking.

LESGELD 50 CENT PER WEEK
Aanmelding dagelijks 10—5 u. en Maan—
—, Woensd.— enZaterd.avond 7—8uur.

AMSTEL 254 — TELEFOON 36554

| 13

dse Voetbalbond
van de, afdeling Amsterdam (van de Nederlan
H. M. A. Roskam
Redactie—Commissie: J. A. W. Bergvelt, G.H. Hauber, oeursw® 1 1912
den bij de Aut
Overname geheel of gedeelielijkjverbo

Bedankt als scheidsrechter :
B. van Weren en H. W. Visser.

n
Beeft met leedweze
van den

het overlijden

Aangemeld als lid:
Bij Vespucci: R. J. A. Veltkamp, geb.

7—5—‘24, Columbusstr. 12 IÌe (vroeger lid
van S.N.A,).
Bij Z.5.V.C.: H. Buitenhuis, geb. 22—8—‘19,
Sarphatistraat 132 s.

3 das
te Ajax—
gtlÂ inda)het
p Kerstdag

aling n
jvi ngsbepalinge
De overschrijvi
).
(herhaling

gelieven

Onder verwijzing naar pag 16 van de
adreslijst, wordt er de aandacht op ge—
vestigd, dat aan spelers, die na 1 Decem—
ber j.l. overschrijving hebben verzocht en
in aanmerking komen voor overschrijving
op korte termijn, overeenkomstig het onder
lid 4 bepaalde, 1 maand na de datum,
waarop het verzoek bij het bondsbureau
is ingekomen, toestemming kan worden
verleend om voor een andere vereniging
te gaan spelen.

en aan de secreta—

Eveneens dient thans ieder verzoek om
_overschrijving vergezeld te gaan van een

norgens door het

n beding telefoni—
n verstrekt over de

de Zaterdagmiddag—

dente instrueren,
onderstaande win—

telefonisch mede—
e toestand der ter—

i %_M‘ld_ámweg 12, Am—
. de Ruyterweg 295,
ti

nweg 61, Amster—

schriftelijke verklaring van de vereniging,

naar welke overschri

wordt aange—

waaruit blijkt, dat de aanvrager
overeenkomstig de reglementaire bepalin—
gen van die vereniging als lid is aangeno—

men,

Aanviagen:

207 C. de Vries, van D.W.S. naar P. en T.
208 J. Onderwater, van Ons Buiten naar
A,G.5.
?
209 J. Kars, van Eendracht (N.A,S.B,)
naar Funen.
210 H. Kars, idem.

211 G. de Raadt, van K.B.V. naar Lijn—
=*
sden,

212 A. v. d. Busken, van S.V.Z. naar
=
M.V.Z.
213 T. Lever, van Holver naar P. en T.
14 J. P. Both, van R.C.A. naar Semo.
215 H. C. Munier, van Hagee naar S.5.%.
216 F. Munier, van S.D,S. naar S,5.%.
217 W. C. v. Giersbergen, van IV.V. naar
8.5.%.

218 G. J. Schmidt, van C,5.V. Blauw—Wit
naar V. en V.

…l

'Lg J. v. 1t)1nteren. van W.V.W. naar Ar—
___

gonaut.

© 183 A. Oogjes, van Rood—Wit naar Amst.
»

1 A.
k—j

H.

. Eskes, val H.E.D.W. naar Taba.
. Belifante, van N‚V.C.G. naar T.V.K.
Gerritsen, Van P.V.G,B. naar Ta—

A ‚oaaaren

trokken.
Afgewezen en inge

mo naar Amst
184 H. Hart, van Semo).
Se
or
do
.
(is ger
van Hilversum Ná
30 J. A. P. Goëbel,
Gg

Shell.
Z. naar M.V.Z
171 F. Morees, van 5.5.
. naar M.V.Z
172 C. Morees, van 5.5.Z

Overgenomen van de N.V.B.
Aanvragen:

naa
F. Meyer, van D.T.C.
|
5
Sloterdijk.
Vier naa
M. 1874 E. F. A. Kats, van Gez.
f
RK.F.C.
M. 1897 D. P. Wijnberg, van Rombx
naar Rivalen.

M. 1853

J.

Verleend:
M. 1310 S. Koperdraad, van Diemen naa
The Victory.
M. 1347 J. Ronner, van Voorwaarts naa
JHK.

Afdeling strafzaken.
Geschorst:
M. de Jong, lid van Pionier, van 19 No—
vember 1940 voor vier off. wedstrijden,
gens moedwillig trappen naar een
stander in de wedstrijd A.V.C. 2—Pior
d.d. 10 November 1940.
W. Goosen, lid van O.V.V.0., van 22 No—
vember 1940 voor vier off. wedstrijden, we—

gens trappen naar een tegenstander in de

wedstrijd N.A.0, 2—0.V.V.0. 5 d.d. 17 No—

vember 1940.
C. Grol, lid van Tw. Bank, van 18 De—
cember 1940 voor twee off. wedstrijden
wegens het onnoodig verlaten van het
speelveld gedurende de op 16 November
gestaakte wedstrijd Tw. Bank—Amstleven
}‘a(-zavlc_exì_ls tv\‚'‚:)er(c:ìlrtl hem voor de duur van een
recht ontzegd gd omom als aanvoerder
5 M etAreden.
voerder

J. Braam, lid van De Meer, van 19 No—
vember 1940 voor zes off. wederĳdexì. Ìxeïnsgewsîâl‚ëketdmgetäjc%enä de op 17 November
Anti
4.
1 jan
e wedstriijd
j
De Meer
N
l—Con
—Con—
A. M. Mookhoek, lid van Minahassa, van
27 November 1940 voor vier off. wedstïïí
den, wegens s_lvaan van een tegenstander
in de wedstrijd Heerenmarkt 3—Mina—
hassa 2 d.d. 10 November 1940.
L. Brouwer, lid van Heerenmarkt.
v
27 November 1940 voor vier off. \e([isl‘rîjlf

;ìen. weggnï;s ‘ä‘." Ëel in de wedstrijd Hee—
enmar
e
iele

—Minahassa 2 d.4.
d. 10 Novem
rem—

J. Kaam, lid van Pancratius, van 22 No—
vember 1940 tot en met 17 Deéember 19-&00.
weĳns zijn optreden in de wedstrijd Pan—
cratius 1—0.D.A. 1 d.d. 17 November 1940.
J. C. Boomkens, lid van P.V.C.B., van 14

392 Ine. Bank, d.d. 30 Nov., Inc. Bank—

Geuzen, wegens niet aanwezig zijn van
!Jarer1\ wedstrijdformulier op het terrein

tĳ

_

gewe —

4i

303 Valevefa, d.d. 30 Nov., Valevefa—C.5.V.
‘Zwaluwen, wegens onvolledig invullen
S
van het ruilformulier / 1,.—.
_
394 R.K. V.V.A., d.d. 1 Dec., R.K. V.V.A. 5

klasse B, Hee—
D.d. 10 November, Res. 4e uitslag 2—6
2,
renmarkt 3—Minahassa
afd.
voor Minahassa blijft gehandha G, Spar—
se
D.d. 1 December, Res. 2e klas 6.
0—
taan 6—Vespucci 2 moet zijn

Indeling competitie.

îN—V-AA 2, wegens te laat beginnen
k dam+
ò
2—
395 Minahassa, d.d. 1 Dec WMH.Z.
invul—

Ma

Minahassa 2, wegens onvolledig
len van het ruilformulier / 1,—.
396 S.V.0., d.d. 1 Dec., D.E.S. 2—5.V.0. 2,
idem f 1.—.
397 W.M.H.Z., d.d. 1 Dec., WMH.ZA. 3—

AB.E. 2, idem / l—

3— S.V.C.
398 D.W.V., d.d. 1 Dee., D.W.V.

jun., idem // 1—.

399 P.V.GC.B., d.d. 1 Dec., P.V.C.B. I—Z.P.Ö.

1, wegens niet tekenen van het formu—

lier der tegenpartij / 1,—.

Correcties en aanvullingen.
NAGEKOMEN UITSLAGEN.
LD.
OPNIEUW VASTGESTE
sa A.
klas
2e
d.d. 23 Nov. ‘40,

sub e G.R. J 1—

een ongerechtigd speler / 5.—.

404 M.V.Z., idem 2 spelers / 15.—.
405 Heerenmarkt, d.d, 10 Nov., Heeren—
markt 3—Minahassa 2, adm.—kosten
f 2.50.
406 Heerenmarkt, idem, wegens het ver—
strekken van onjuiste inlichtingen

i

f
407 Ijjeereuma.rkt‚ idem, art. 10 sub e G.R.
tg

408
409
410
411

ot

Minahassa, idem, adm.—kosten ; 2.50.
De Meer, d.d. 17 Nov., De Meer—Con—
stantius jun., wegens staken van de
wedstrijd door schuld / 5.—.
De Meer, idem, adm.—kosten / 2.50.
Tw. Bank, d.d. 16 Nov., Tw. Bank—
Anästï&ven, wegens staken door schuld

f

à

Iro

.
412 Tw. Bank, id., adm.—kosten / 2.50.
413 OVVO., d.d. 17 Nov., N.A.0. 2—
O.V.V.0. 5, adm.—kosten / 2.50.
414 Q.Y.V.O.‚ idem, art. 10 sub e G.R.
f 1—
415 Pionier, d.d. 10 Nov., A, V.C. 2_Pionier
2, adm.—kosten / 2.50.

416 Pionier, d.d. 10 Nov., idem, art. 10 sub

008 zi

. _ Adresveranderingen.

der

: $emq
n
Adsp. 3e klasse N bijvoege Semo.
llen:
Adsp. 4e klasse G verva

401 P.V.G.B., d.d.

403 G.H.B., wegens het laten uitkomen van

b

llen:
Res. 4e klasse B verva
e
markt 3.
n: T.0.G. 5.
Res. de klasse P_vervalle
.
C.N.F
Adsp. 3e klasse B vervallen:
: Ahrr‚-nfl=
Adsp. 3e klasse K bijvoegen : o.V.V.0. 3
Adps. 3e klasse M bijvoegen

B:
d.d. 16 Nov. ‘40. 2 klasse .)
(regl
Fw. Bank—Amstleven

10 Nov., St. Louis—

Blz.
5 Kap. H. F. Jansen (Comm. RKE.V.,

Lauriergracht 49.

_

39 Seer. Fokke is G. v. Hilst, Hobbema—

‘Frompert wordt wed—
kade 68.
_ strijdsecretaris,

1 Wedst

. Gez. Vier is J. Ravelli,

ade 139 3e.

SMN. is

F. G, EBisch—

4.

. JHK. 3.
n
Res. 2e klasse G bijvoege
:
n Lindenboys 3
Res. 4e klasse B bijvoege
Heeren—

400 Wilskracht, d.d. 1 Dec., Wilskracht 2
Const. 2 jun,, idem / 1.—.

P.V.G.B., adm.—kosten / 2.50.
402 P.V.G.B., d.d. 10 Nov., idem, art. 10

e
gagschuld

: D.B.CÖ.
Res. 2e klasse F bijvoegen

€
0—5

Kruisster 2—R.A.V. 2

Zaterdag 14 December.
1e klasse
Inc. Bank—R.A.V.
3e klasse
V.V.A—E.H. Uitslag volgt.

Programma voor Zaterdag
4 Januari 1941.
INHAALWEDSTRIJDEN,

1e klasse
..... 0000
A D. W.V—W.germeer
......
B Wartburgia—Volewijckers

3.—
3—

2e klasse

3080

3,D.M.V. | vanenne nnn nt on

3.—

......

—
3.

3e klasse
G.8.V. Bl. Wit—De Spaarbank ..

3.—

NedIL/N.M.B.—S.M.N.

B S.V.B—De

3.—

..........

Nederlanders

Res. 1e klasse

V. en V. 2—Wartburgia 2 ......

3.—

Res. 2e klasse
A Y—ster—Kruisster 2 ............

3.—

Res. 3e klasse
A F.AV.C. 4—Ervea 2 ............

B V.V.G.A. 4—Holver 2

..........

3.—

3.—

ADSPIRANTEN
Geuzen 2—6.5.V. BI Wit ........

3.—

VRIENDSCHAPPELIJK.
Ajax—veteran. .—V.V.G.A, ......

3..—

CLUB—ORGANEN.
De redactie van „Sport” verzoekt beleefd

en opnieuw vast—
e klasse B, Roda—
w vastgesteld.

_ R.K. Jeugdcomp.t,
. 2e klasse) word

om toezending van clubbladen.

Hoewel

deze uiteraard slechts intern verenigings—

nieuws inhouden, bevatten zij van tijd tot

tijd ook wel berichten van algemene aard,

die onder de aandacht van anderen ver—
dienen te komen.

gao zi

Ies, Be klasse

Ë-F'

A Fit 3—Gentrum 2 va Ca hn ht

RK.V.V.A, 4

2 (le v. 12—

P.V.C,B. I—V.1.98

i ol 2
at

H A.G,5 —Vespucci

H-*
W'%Jf['(1?i 3—Odiv aVM go

rn

3—58.

3 (de veld)‘.. (2—
ag vak kt . 14 —

ot 4no kdr
kat vat

e e eee k | e
2.—

St. Louis 1_Cu‚nìius

2.—

J.H.K—HE.D.W. 2

R.K. Zwal. 3—VD.0, 2 (Be v.

&—

T.D.W.—SL.T.O. 2

—
kr pe > d0
Roda 2—Unity Brr

India 3—D.E.s. @ (1e v

2.,—

e vrio> 12.—
Z.P.C, 2—Pancr blus
< < 2.—
e > + :>
Br
Taba 2—Ahrends
eee k e k o& 11.—
C.N.B. 3—K,B.VE
‘T.D.0.. 3—RivalaRBN RR e o > 11.—

Res. 4e klasse
Lindenboys

2—9B,8, 2

A,S.V.K. 2—5.V.$ O 2
Funen 2—5.5.2,5
M1nahmsn )—-AÌI'W.
3—SemolE

R.K. Jeugdcompetitie.
JUNIORES

1e klasse
‚
Gezellen Vier 1—D.0.8.S. 1 .
Constantius 1—Wilskracht 1 (1e v.)
V.V‘A. l—Pancratius 1 (2e veld)
De Meer 1—S.V.0. 1 (2e veld)

1
1

Unity I—VI.GC. 1 (2e veld) ..

2e klasse
V.V.A. 2—Victory 1 (2e veld) ....
St. Louis I—N.V.A. 1 ..
R,K.A,V. l—Oranje Zwart 1 (2e v.)
India I—N.E.A. 1 (2e veld) .
$

W
M.H O. 'Ĳ1hpld.îta.s 4
Ode 3—Arta 2

Eland 2—Maja ....

2,—

5.V.0. 2—P.V.0,BÒ2 (leveld)

.Bee...

ow.0. i—pw cg

D‘E.C. 2—Slotudĳk 3 oar A
P. en T. 3—K.B

Rapiditas 5—VY v els3 (2e veld) 11.30
kok han nk r

2.5.G.,0,—Lindenboys

Doss 4—Gez. Vier 2 (2e veld)..

b9 BS BI 65 bo

Rodì 3—All Ret

io

P.H.D.C. 3—D.T.

oe 3—P. en T. M
dev eeeo 11.30
Abim BELE.D. WBERR
te enen. i1.—

3e klasse
A De Meer 2—P.V.C.B, 1 (2e veld)
Unity 2—Z.P.CÖ. 1 (2e veld) ......
B 5.,0.5.8. 2—Constantius 2 (2e v.)
S.V.0. 2—V.V.A. 4 (2e veld) .....

Arta 3—A,Z.V. Bo

Zaterdagmiddag—competitie.

Olympus 3—N.A90B.......... 11.—
A.D.W. 3—Mulflerberg 2 Benr
e co 11.30

Achilles 3—A,5.VWBR, 3 ..........

1—

‘T.B.8. 2—Raakhoys
2 .......... 11.—
Amst. Boys î—-Noorderbays 2 .. 11.—
vl eeee.l.. 11.30

Centrum 3—Raakboys 3 ........ 11.30
KBV. 53—Miajo B Btr 11.30
Doss 5—De Meer (2e veld Con—
stantius)
k

nva evao Bl

…

RK. Zwaluwen 4—Oda 2 (2e v.)

Pancratius 3—Sf. Louis 2 ...... 12,—

Gez. Vier 3—R.K.V.V.A. 6 ......

2.—

Unity 4—R.C.M. 2 (le veld) .... 12.30

S.,V.0. 3—Z.P.C. 3 (le veld) .... 12,—

e il.—
M.V.Z. 3—Nemìn.ndì»a‚ BB obo
6.D.Z.B—A. OB 3 vak eteee
2,—

A.S.R. 3—ZSGO 5 eee tlt ete s

B
kn
..
Swift 6_—Schellingw. (2e ‘veig)

W.M.H.O. 3—Lot, 4

Meerboys 3—Ve5pucct
4—D.J,K. 3 .
Slo!:erdĳk 4—z.5V.0. 2
T. V.K. 3.__Hecmskercl: ln eoe
H tno 11,—

le
ie i—

1e klasse

Ö

oi no eal oo 11.—

°ÏÎ-DWV ‘(8e ‘veld) ‘|..... ii—
ze klasse

BAWL—D
W V.
. 2 eoe
raao 1180

partaan—Bl.

t ‘2 (2e veld)
.. 11—
. (3e veld) ....

Tweede klasse B, 23 November 1940.
Amstleven—S.V.B., — twee
verliespunten
\3nlaâu Am=ïtleäeu vervallen, terwijl
boete no
lokken
‚ opgelegd aan Amstlev
tleven, wordt
r
nge—
inge
16 November 1940, Twen
ank—
Amstleven, uitslag wordt 0-:?:2
£1 Rark
Derde klasse, 11 December
1940 VV.A

WIJZIGING
PROGRAMMA28 DECEMB
ER

.BlWlb-ìnîgs (2e veld) ...... 1i—
BX—A.P

Nagekomen en regl. gewijzigde uitslagen.
Res. 2e klasse B, 26 October 1940 G.H.B.
2
—F.A.V.C. 2 wordt opnieuw v astresteld
(geen verliespunten of boete voor
G.H.B,)

COMPETITIE——INDELING
Uit de 3e klasse heeft D.E.
Il
—
ten te\_'ugtlekken Alle gesp G, z
eelde ‘:2clìïtle‘{l
den zijn als niet gespeeld
te beschouwen

N Hok 3—AT.W. 3
Shell 3—B.D.K. 3 ..

V
Ontwaakt 4—A,Z.

1
12

—B.H., uitslag 5—0 h
slissing nader volgt. vagepen, terwijl be—

Eland 3—P. en T. 5
M Yboys 3—Argonaut 2
TVK. 2—Swift 5 ....

. Adiv 3_—Madjoe gki
JUNIORES

B2 b5 b5 bo

D.W.G., 2—Vole

12

| ||

‘M.H.Z.

AB.C. T—Pionier 2 (2e veld).... 1130

1
1

bJ bJ bJ 13

krk
k okkn

veld)
Raâtïltnn.— DE.C (3e
D Ajax 3—W. M.C
Zeeb. 3—äd‘líM (le veld)
adjoe—
42(» veld)
?\Áalmjm-(-r-—lì‘ H.D. z.
A.v.0—BI. Wit 3
5D,w.8. 3_Lijnden ....
8.,0.A,—V.V.A. .
F D.T,C. ——Slnt;erdĳk
Ahrends—A,F.C. 2 ..
veld)
v.v.A. 2_B1. Wit 4 (2e
Or. Zwart—W .M.S. (2e veld)
G Argus—Gold—Star
Sloterdijk 2—D.W.G.

m

an ha kbk
k nn
bebnanpenneree

2-"'
Swift 4—Amstel 8 (2e veld).,
Anlameer 4Vithoorn 2 (2e veld) a.—
+ n‘—
Shel) 2—D.J.K. H 0o e han vom
1k Germaan 4T.ÜW, 3 eee 3-—070
v e r rr
NÁ
P. en T. 2—5.
:.rri r 1277
Stevo 2—Hema 8 ....e
W‚gr‚meer 4R/S. 2 (2e veld) 1—
ar irres . 2
Meerboys 2—V.V.Â.

t (4e veld) 1.—
Volew. 3—W. Voorui
‚0,._H.B.D.W
(le veld)
14 IZJÊYC _Y vogels
Ĳ
(2e veld) ..
4
.
lew
—Vo
.D_
A.B
5
.>.>>.>>*
Fi—Hlectra ......... d) S ....
11
*. .. Ù
(2e olvelid
Animo——T.D.
€ W‚grmeer—B.P.C.
ut (3e veld) 11
Zeäbur ja 2—_Argona
1

1,—

greverenereiee 11

. li—
11.—

va?lî>ln3t'e klasse B: Volewijckers—Rob ver—
vaﬁìäte klasse B: P.A.V.C..—Nehamij ver—
Eerste klasse B; Volewijckers
a v.c.
ingelast, 3,—.
Res, 2e klass

—F

e
€ A: Rob 2—IJster ver—
vallen.
..
Ge
Res. 2e klasse A:
A Geuzen 3—IJster in
gelast g___

Res, 3e klasse A;

vallen.

:

dl

Nehamij 3—H.B.U. ver—

je:dspirnnten: Geuzen 1I—AD.E.
verval—

Xh°:rrln‘th Nederla‚ndse Voetbalbond
A. W. BERGVE!.'I‘ secretaris.

B

VOSSIUSSTRAAT

RESTAURANT

8

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

Nimitt

Gem. Bus 10!/, — 1 1 uur á 25c.

king zal gehouden worden op
10 MAART 1941
Speelt hierop mede met een

wettige Maandpolis.
Tarieven vanaff l.— per maand

Nnui nm

De eerstvolgende eigen trek—

prefereeren

Actieve vertegenwoordigers kunnen deze
stukken plaatsen op ruime provisie—basis.

Brievenaan „Lotisico‘ —bijkantoor Fa. I. SAJET,

Ruyschstraat 117 — Amsterdam Telefoon52342

| | OLYMPIAÁ SIMPLE
Ë

N.\
OLYMPIA SCHRI]FMÂCHINE‘S

Ê

de in dit blad voorkomende
P

©
P
CLICHEÉ‘
‘AIÁ
j

j

)

)

Chemigrafische Kunstinrichting

S. NEVE..........

UTTUINEN Nos. 193—197

46355—46459 en 45913
'!’EI.

Voor al Uw

Extrá verzorgde FAMILIE—DINERS |
RESTAURANT

GEBR. SWEERING
WESTEINDE

„ATLANTIG”
£1.10

26—28

TELEFOON 40685
CENTRAAL GELEGEN

VOLLEDIGË BINERS vanaf

GROTE EN KLEÍÏNE ZALEN

Geeën sportman
zonder

HEEÊRENMODE—
ARTIKELEN

HOEDEN en
CONFECTIE

Thans bestaat nog gelegenheid tot inschrijving voor onze

CURSUSSEN IN HEeT PAARDRIJDEN
zoowel overdag als des avonds
voor

151 Kalverstraat

VOOR PARTIJEN

„SPORT”

beginnelingen

en

gevorderden

WI CK Jìääliersbreesîr„

ARROW—STORE

|

|

‘

worden geleverd door de

260

Showroom: Kalverstraat 103, Te!e-[

N Illﬂillﬂ!lillllillllllillllílllll|lllllllllllllllllllìllll\ e

6

960

— Keizersgr. 626 —
AMSTERDAM

©

Spring—, Dressuur—,
en Carrousselclubs

Manege en Rijschool der

N.V. AMSTERDAMSCHE RITULIG MIJ.
OVERTOOM 399 . AMSTERDAM . TELEFOON 81243

| Vooì de per 1 Januari a.s.

in werking tredende |
loonbelasting hebt U voor

iederen werknemer een

aparten loonstaat noodig.
Deze loonstaten, geheel
uitgevoerd overeenkom—
stig het officieel voorge—
schreven model, zijn bij
ons verkrijgbaar.

P4:q;zen Êl{«
5 stuks f 0.27
10 stuks f 0.43

Ëä :ËÊ ’; ?23
100 stuks f 2.65
250 stuks

6.63

1000 stuks f 15.90
| incl. omzetbelasting Ä

:
heeft altijd uitgemunt door

Constructie
de beroemde Ford V—83 motor is het toppunt van een—

voud en kracht en zuinigheid.

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

eee

Fraai uiterlijk
e

e

Ford

automobielen

zijn

ware meesterwerken

op

het

gebied van carrosseriebouw.

Service
Ford en Service zijn in den loop der jaren één be—
grip geworden.

Ook in de toekomst houdt Ford

zijn reputatie hoog !
N.V.

NEDERLANDSCHE

FÖORD AUT OMOBIEËL FABRIEK — AMSTERDAM

ar

