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Nieuwe tijden — nieuwe sport
daarbij geheel in het niet verzinken. Wij
zullen buitendien goed doen niet al te

OEWEL de dag der bevrijding reeds
H weer enige maanden achter ons
ligt en wij tussen deze dag en
dievan thanszulkeen vloed van indruk—
ken te verwerken hbebben gekregen — om

zeer naar die materiële zaken te kijken,

hoe lastig het gemis van zoveel, waar—
aan wij behoefie hebben, soms ook moge
zijn.

van de moeilijkheden maar niet te spre—

Wij hebben andere zorgen!
Want ver boven het materiële—gaat uit
het geestelijke en veel belangrijker dan
welk materiaalprobleem ook is de vraag

ken — dat de gedachte aan deze heuge—
lijke dag al weer enigszins is vervaagd,
toch iser allereden omook nu nog even
terug te blikken.

of wij geestelijk zul‘en kunnen verwerken
wal de nieuwe tijd van ons vraagt.
De Nederlandse sportwereld heeft zich
in het algemeen gesproken, in de oor—
logstijd goed gedragen. Enkelingen heb—

Er is al‘e reden om terug te blikken
op wat als een nachtmerrie achter ons

ligt: wijf jaren van kmechtschap, van ver—
nedering, van terreur, maar ook: vijf ja—

renvan frotsverzet,van niet willen bui—
ga woor geestelijke verleiding en dwang!
eden om terug te blikken
o0
pons de verlossing bracht

3

je

ben zich, geïnfecteerd door de nazi—ideo—
logie of verleid door grove winzucht,
tegepover het vaderland misdragen: zij
zullen bopelijk hun bestrafling krijgen.

e droom, de dag, waarop de
e
onder de vernietigende
Duitser
gehate
slagen onzer bondgenoten eindelijk de
wapens strekte, omdat deze dag ons het
fbaarst bezif teruggaf: de vrijheid.
v6

Anderen,
ben zich
gens de
zij zullen

gelukkig ook enkelingen, heb—
door daden of”gedragingen je—
soorl—gemeenschap misdragen:
door die sportgemeenschap, op

dit in dit Bevrijdingsnummer

«portwijze. bestraft moeten worden,
Maar verrzweg hel grontste deel van

e "‘äumhd.m»regmto«nh:t…t!;ü

onze sportwereld heeft zich goed gehou—

Ëì‚
dj g

_„Sport”, ook al een slacht—

den. Velen zelfs hebben leven en goed
veil gebad voor de vaderlandse zaak en
hebben deelgenomen aan het directe ver—
zel tegen don verdrukker. Hun, die daar—
bij vielen, brengen wij een eerbiedig sa—

verboden werd, zogenaamd wegens pa—
pierschaarste, doch in werkelijkheid we—
gens „gebrek aan positieve medewer—

king”. Hoe schaars het papier was bleek

ml. enige maanden later, toen een ander
sportblad,in veel grotere oplage, wèl ver—
ulûamocht. De nnrlhemâu. die Ilet

luut!
N

R

‘
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De Nederlandse sportwereld. in zijn al—

gemeenheid bezien, is doof gebleven voor

nen. Zij heeft, zo lang en zo goed het
kon, in de bonden en in de clubs baar

eigen leven geleid en daarmede haar le—
den verre gehouden van waar de natio—
naal—socialistische beren deze, en vooral
de jeugd, gaarne gebracht badden.
Daarvoor brengen wij hun allen, leden

en leiders, onze warme huldel!

HANS zijn wij weer vrij!
Hoe zullen wij die vrijheid, dat
prachtige bezit, waarvan wij de
waarde toch nu eerst goed bebben leren
kennen, gebruiken? Zal de benepen hok—
jesgeest weer de kop opsteken, of zal het
gevoel van eenheid, dat ons in de jaren,
die nu gelukkig achter ons liggen, zo on—

verwacht zo sterk gemaakt heeft en ons
de kracht gal het verzet ook onder de
moeilijkste omstandigheden te blijven voe—
ren, ons blijven bezielen?

E‘ders in dit blad vindì men daarover
meer. Wij refereren daaraan, maar wij
willen er dit aan toevoegen:
Niet alleen aan onszelf, niet alleen aan
onze jeugd, waarlegenover wij grote ver—

antwoordelijkheid hebben, ook aan onze
doden zijn wij verplicht, de Nederlandse
sport—zaak op de beste wijze te dienen.
Wij herdenken met weemoed de vele
Joodse sportmakkers, die het leven lie—

ten in de gruwelkampen van de Nazi—
beulen en met hen

onze andere sport—

° vrienden, die uit de s‘avernij, die .„Ar—
e verlokkingen, waarmede een Van Gro—

ngen à Stühling trachiie haar voor de

—…‚_L.oènlnsl.ls(:he

te

span—

beitseinsatz” heette, niet terugkeerden.
Ook tegenover hen hebben wij de ver—
plichting alles, maar dan ook alles te

doen. waarmede wij met onze sportge—

meenschap aan een betere wereld kun—
nen meebouwen.

Alleen op een hechte basis van ver—
trouwen en samenwerking zal dit moge—
lijk zijn!

GEUDEKER.

1

UIVERLNG
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SPORT
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toekomst van 005
Nederlandse Jeugd, de
dierbaar Vaderland.

|
Over „kouten‘” en „fout zijn.

ing n1e.£
Het mag en kan onze bedoel
sporige—
zijn om al die mensen uit de

meenschap te verwijderen,

op de kop kunnen krijgen. Neen, dat zou
absurd zijn!
Wij moeten nagaan, welke mensen
„fout” zijn geweest. Dat zijn niet alleen
de driehoek—dragers, de 1andwacht‚ers‚
de SS—ers, de geslapo—agenten, de spion—

K.N.V. B.

uivering in de sport. Het is geen
eenvoud‘ge opdracht om het meest
gebruikte woord en begrip der laat—
ste maanden goed te ontleden. Een ieder

zal daar wel zijn eigen mening over heb—

ben; echter.... als goede Vaderlanders

zullen wij bet er over eens zijn dat onze
ge sportgemeenschap vrij moet
toekomst
zijn van de fascistische beginselen,
Maandenlang kunnen wij uit de Pers

vernemen, dat er zuiveringen zullen plaats
vinden. in de Staatsorganen, de Vakbon—

den, het Kunstleven, enz. De vijanden
des Volks zouden uit het openbare leven,
hun organisaties, hun zaken, worden ver—
wijderd. Van de hartstochtelijke wil om

Nederlandse

sport—vijandige

elementen

uit de sportgemeenschap te stoten, heb—
ben wij nog niet veel vernomen, Wel
heeft men hier en daar. voorziet.t‘s en
schuchter, in clubverband, dus officieus,
enige onderzoek—commissies . samenge—
steld, maar de algemene zuivering, de
Srote schoonmaak, laat nog steeds op
zich wachten en de Bonden en vooral
onze grote Voetbalbond komt wel wat
erg laat.
Natuurlijk mag onze sportgemeenschap

niet ten achterblijven bij de opruiming
van de „onzuivere sportlieden”. De rede—
nerins van: als onze gemeenschap door
andere instanties is gezuiverd, als de
N.S B.—ers en Hitler—vrienden zijn over—
dwenen, dan is onze sport ook bevrijd
van zijn vijanden — gaat niet op! Deze
misdadigers worden voor andere feiten
laten
gepakt dan waarvoor wij ze willen

verdwijnen.
Het moet onze bedoeling zijn, na te
gaan, wie de Nederlandse sportwetten
{mogelijk ongeschreven) met de voeten
heeft getreden.

Het is onze heilige plicht tegenover het

Vaderland en tegenover onze sportidea—
len, hen op sport—wijze te bestraffen,

Waarom wij ons daarvoor zo druk ma—
ken? Ik zal het U trachten te verklaren,
.net het vriendelijke verzoek, mijn uit—
legging niet te onderschatten.

Op

dit

punt mag geen misverstand bestaan!
De Nederlandse jeugd en de sportbe—
oefening zijn nauw aan elkaar verbonden.
De sport, het spel. is het opvoedingsmid—

del bij uitnemendheid voor onze jeugd.

Zij, die leiding geven in dit opvoedings—
proces zijn zeer

belangrijke

personen.

Het is dus van het grootste belang te
weten: wie het zijn, wat het zijn, wat zij

denken, wat zij doen, temidden van de
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fouten

die

ens
hebben gemaakt. Wanneer men tijd
t
heef
an,
geda
t
heef
s
niet
g
. de bezeltin
zij,
;
maken
n
kunne
men ook geen fouten
om
die ontzettend hard hebben gewerkt
te
er van te maken wat er nog van was
kous
de
alleen
en
enkel
n
zoude
,
maken

‘Vagenaar‚

van de Zuiveringscommissie van de
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nen en de profiteurs, maar voor wat de
sport betreit ook zij, die besmet waren
door de geestelijke ziekte van de fascis—
tische ideologie.
En wanneer wij, op zijn minst genomen,
hun verwijdering uit de sportgemeen—
schap voorstaan, dan dienen wij bij de
beoordeling en de bestraffing toch nog
enig onderscheid te maken. De bestraf—
fing van leidinggevende personen zal on—

verbiddelijk

hard

zijn,

daartegenover

dient de beoordeling van de misdragingen

der ieugdiger beoefenaren met enige cle—

mentie gehanteerd te worden,

Bij hen

vragen wij ons als opvoeders af: hoe zijn

zij tot de wanbegrippen gekomen?

Ik zou de overtredingen in ons sport—
leven van de afgelopen jaren als volgt
°
verdeeld willen zien:
1e. De onderwerping aan maatregelen
van den bezetter en zijn handlangers
op sportgebied.

2e. Het daadwerkelijk profiteren van
maatregelen en instellingen van den
bezetter, hooldzakelijk in eigen be—
lang.

3e. Het nemen van sportinitiatieven, die

van moreel belang waren voor den
bezetter, alsmede het profiteren van
door den bezetter genomen initia—
tieven.
4e. Het ondersteunen en propageren van
maatregelen en instellingen van den

weest,

dat

innigste

wens

ge—

de politiek zich buiten de

sport zou houden, Zij, die zich mijn pu—

blicaties herinneren inzake de waarschu—
wingen om niet aan de Hitleriaanse
Olympische Spelen in 1936 deel te ne—
men, kennen mijn bewizen van de be—
moeienissen van de Duitse politiek met

de sport, Mijn voorspellingen zijn volko—

men uwitsekomen, het was dus niets vor.
wonderlijks, dat de Duitser zich in 1941

met onze sport ging bemoeien. De bezet—
ter nam enige maatregelen en het ant—

woord moest door de sportbeweging ge—
. geven worden.

Het Joden—verbod.
Onze

sportvelden

werden
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e
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tegen hen, die anders
n om
eve
geg
s
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n
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ben onze jongeren
.Je_ugdstorr_n en
over te lopen naar de
moesten

ies, die toen in op—
aanverwante organisat

komst waren.

De andere punten.

De andere drie punten spreken voor

zichzelf, een ieder heeft vergelijkingspun—

?
Wat moeten wij nagaan

bezetter.
Het is altijd miíjn

heel veel op het spel! Jaren.
Er ‚.“‚,J…îr dan niet aan sport worden
jeugd zou alles moeten ont—
De ds
22 et
lang
gedaan.
"‘P'""
aan
ontspanning

verboden

terrein voor onze joodse medeburgers, En

nu het verwonderlijke van punt 1: wij heb.
ben ons daaraan allen schuldig gemaakt

Er zijn enkele‘ uitzonderingen, doch die
kunnen we gevoegelijk buiten beschouwin
laten. De gehele sportbeweging stond bì1
deze maatregel voor de zeer principiële
beslissing: de sportbewesins in haar ge—

heel stop zetten, allen onderduiken of
zwichten voor des bezetters ver-‘lnn'g'e.n'.

ten en voorbeelden. We moeten onder—
scheid maken voor amateurs en profs,
tussen leiders en beoefenaren, voor

dividuele sport en groepssporten.
leder sportbond zal zelf een

in—

zuive—

ringscommissie moeten benoemen, die de

binnengekomen

beschuldigingen

onder—

zoekt en aan de hand van de feiten be—
straft. Een nadeel is dat deze commis—
sies veelal door het Bestuur worden sa—
mengesteld inplaats door de clubs wor—
den gekozen. Echter, ieder Bondsbestuur
zal zijn keuze van mensen behoorlijk
kunnen motiveren.
Van zeer groot belang is wel, dat de
uitspraak dezer commissies bindend ver—

klaard worden, anders zijn wi over enige

jaren nog aan het „zuiveren”.
Het belangrijkste is nog steeds; een
spoedise herrijzenis van onze

sport

in

volle gloriel!

De zuivering dient niet alleen te ge—
schieden in de onderste lagen der sport—
geméenschap, zeer zeker ook in de top—

leidingen. Het proces dient snel en doel—
ärìîffîndl {le 2eschveslen‚“ìwe"e tegenpolen,
eelal ongebruikelijk zijn bij amblie.—
naren en bureaucraten,

tieïgn;efse commissies zijn nodig objec—

tote nar:el'lnenäzn. die niet banQ_ zijn voor

huities durvs eînoods allerlei heilige
ds gdti en al te br.eken. Er worden

o chéid ”eee gevraagd, die zonder onder—
aar de i â:er=pnns gaan

onderzoeken

‘edras‘ngen in het verleden
—'à4eläffe b«
nklieken dienen te wor—

e <Êìi!. di
__;:11 zijn te dikwijls reeds
ge
nú
zonde si .'uttinq;í“t
voor de ge k

t Mogen wij in ons Vaderland de geschik—
e personen vinden om de sportgemeen—
schap te zuiveren, maar daarnaast om ons
sportsebouw te vernieuwen, opdat het zo
°P°'di£ moselijk, grondig gerestaureerd,
weer kan dienen voor de bewoning! van
arende Nederlandse
=;:‚;…t‘-‘_ welv

it—oiito eet
eoi
rti
aitigne
so omo
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oen Groot—Brittannië zijn zwartste
dagen beleefde, toen zijn overrom—
pelde legers werden samengeperst
op een stuk strand bij Duinkerken —
overgeleverd aan de Luítwaîle — toen
toonde de Brítse sportman zich op zijn
grootst. Want het was „de man, Jie

een bootje had”, die zijn weekends luí
placht te verdoen, d‘e toen de rustieke
rivier verliet en zich zonder aarzelen
waagde in de kogelregens, welke de Stu—
ka‘s over de tot aan hun borst in zee
staande soldaten lieten waaieren.

De zeiler in zijn kruisertje en de skip—
per van het bootje met buitenboord—motor

hebben daar geschiedenis gemaakt. De
vechtersmentaliteit van den sportman
redde hier duizenden jongen kerels het

leven. Het was alles even grimmig, maar

de yachtsmen zagen het als sport en in
hun club bleef de sfeer opgewekt noncha—

lant.
„Have one on me ‚old boy.”
„Thanks, old man. Just a quick one

before I pop off for Dunkirk. My second

to—day. Cheers.”*)
en paar maanden later lag de zeil—
sport p‘at, sloot invasievrees de wateren
en staken de zeilers in uniform en werk—
ten hun girls in de wapenfabrieken of op
het land.
Voetbalterreinen waren voor de ver—
sperringsballons en de opleiding nodig.
hï:ail zag ik troostelozer beeld dan de
mars van bonderden Londenaren, oud en
jong — strak marcherend achter een
Army band — naar Arsenal‘s veld om
daar tot burgerwachten te worden opge—
leid.... met bezemstelen als wapens, bij
gebrek aan geweren.
Engeland zat er ontzaglijk diep in en
cricket werd die zomer van 1940 ver—
trip

geten. Van voetbal scheen niets terecht

te komen, toen in September de grote
luchtslagen begonnen. Want Londen wèrd
toen dag en nacht gebombardeerd en de
bevolking der grote steden moest maan—
denlang elke nacht de schuilkelders op—
zoeken,

Maar toch zetten Georges Allíson en
een aantal collega‘s een Londense com—
itie in elkaar. Aarzelend gaf de over—
id toestemming, doch op voorwaarden;

een beperkt aantal toeschouwers — tien—
duizend was genoeg — en speciale as—

sistenten voor den

ter. Diíe he—

ren klommen in geval va lluchhh
de tribunes en wuruhuwîìzu den rcr?:r:â

on
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_ *) „Neem er een voor me, ouwe jongen,”

„Dankje, kerel, net nog een op de val—
ik

‘m smeer naar Du nkerkon.

Ë::::‘. tochtje vandaag Proost!

HÊT

wanneer er vliegtuigen in de buurt kwa—
men. Dan moest het spel worden gestaakt.

VERREKEN NGSYSTEEM
R
ZONDER BANKPAPIE

Ik heb het één keer meegemaakt op

Stamford Bridge bij Chelsea, dat een wed—
strijd inderdaad onderbroken werd....
maar de lucht daverde van de beschul—
digingen van lafheid, welke het publiek
over den armen „ref” uitstortte....
De beroepsvoetballers zagen bij het be—
gin van de oorlog hun contracten ge—
annuleerd, Vele clubs zaten immers fi—
nancieel aan de grond, waren terreinen
en spelers aan leger en luchtmacht kwijt.
Voetbal werd een bijbaantje van twee
pond per wedstrijd, Vele profs verdwe—
nen overzee. Oude Alec James werd door
de Royal Navy ingepikt, waar hem de
oorlam ers welkom moet zijn geweest.

NEL MODERN EN GOEDKOOP
VRAAG INLICHTINGEN
3IJ EEN ONZ R 150 KANTOREN

Bernhard Joy, Arsenal‘s amateur—spil,
bracht het tot flight—lieutenant in de

R.A.F., evenals Hapgood,
Een groot aantal profs werd instruc—
teur voor sport en gymnastiek en

hun re—

putatie alleen was reeds een aansporing
voor, de recruten. Wel waren de voetbal—

lers aldus her en der over Engeland ver—
spreid en waren de verloven kort, maar
geen nood: ze mochten spelen voor wie
ze wilden., Toen in het seizoen 1941—‘42

een noordelijke en een zuidelijke compe—
titie

werden

ingesteld,

kwamen

garni—

zoensplaatsen als Aldershot en Luton, die
vroeger hoogstens een derde klasser in
leven

konden

houden,

inschrijven

met

ploegen om van te watertanden, Alder—
shot zelfs met zes internationals w‚o.

Stanley Cullis. Manchester—spelers kwa—

men voor de Spurs uit, Spurs voor Black—
burn, Vrijdagmiddag waren de elftallen
voor de volgende dag doorgaans nog niet
compleet en managers leenden van el—
kaar, begerig uitvissend, wie volgend
weekend met verlof naar huis kwam.
Het ging niet meer om de knikkers of

konden lijden” en het Britse koningspaar

zag de Engeland—Schotland—wedstrijden, al
deze jaren door de Britten gewonnen met
een superioriteit, die het ergste voor het

mooie Schotse spel doet vrezen. In 1943
werden de Schotten zelfs met 8—1 ge—
kraakt door een elftal, zó machtig en
nverweldigend als Engeland in geen tien
jaren had gekend, met Cullis, midden—
voor Tom Lawton en rechtsbuiten Stan
Matthews als schitterende sterren.
Víier millioen pond hebben de Britse
voetballers bijeengetrapt voor hun krijgs—
gevangen landgenoten — een initiatief

van Stanley Rous, die in de oorlogsjaren

Nederland‘s goede vriend bleef en ons

Nederlands legerelftal in zijn reeks inter—
nationale wedstrijden tegen België en

promotie en het harde, emotioneele van

Frankrijk trouw hielp. De cricketers on—
der „Plum” Warner heroverden Lord‘s en
ook hun recettes waren voor de boys ach—
ter prikkeldraad. Onze Willy den Ouden
zwom ettelijke ponden bijeen en de ten—

kaar ingestelde teams eveneens, Doch iets
anders kwam daarvoor in de plaats: de

len voor hetzelfde doel.
De oorlog heeft de sport niet kunnen

de wedstrijd, die gewonnen moest wor—
den, verdween; de zorgvuldig uitgekiende
en ingestudeerde manoeuvres van op el—
zuivere, individueele brilliance van den

voetbal—artist trad steeds meer op de

voorgrond, De bijzondere omstandigheden
maakten, dat men de grote kwaliteiten van

den Britsen prof veel duidelijker te zien
kreeg. Wat onherroepelijk bleef, dat was

de stopper—spil — de uitvlakker” van
den middenvoor, Het Engelse publiek heeft

bem aanvaard, maar houdt niet van hem
en schenkt zijn liefde aan Stan Cullis,

Engeland‘s enige aanvallende middenhalí
enhalf!
— maar dan ook een midd
De Cup Finals zijn Wembley de laat—
ste drie jaar tot berstens toe blijven vul—
len, Churchill kwam er om te demonstre—

ren, dat „de zaken wel een vrije middag

nissers gebruikten de zeer schaarse bal—
onderdrukken

—

trouwens,

de

oorlog—

voering had de sport zeer nodig, vòór
alles als ontspanning voor het hard wer—

kende Engelse volk. Doch al die jaren

waren het de „oudjes‘ en de juist „ge—

arriveerden”, voor zover de laatslen niet
overzee gingen, die de vlag hoog nielden.

De jeugd stond op de slagvelden

vocht

in Navy of R.A.F, en zal dat nog geruime
tijd blijven doen.
Dat betekent: geen opleiding van jonge

krachten — geen „nurseries” van de voet—

balelubs — onvoldoende coaching op de
scholen. Dat moet uitdraaien op een re—

riodieke achteruitgang. Maar wijs een land
aan, waar dat niet het geval is!
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noemen als candidaat voor het voorzit—

terschap van de N.V.B. Lotsy zell aan—
vaardde zijn candidatuur slechts op de
voorwaarde, dat hij geheel volgens de
reglementen door de verenigingen zou
worden gekozen, helgeen ook geschied—
e.
Ook heelt men Lotsy verweten dat hij

De Figuur
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door

den

collaboral
eur

prol.

lam

Van

aan

tot „adviseur voor de sport”

het

Departement van Onderwijs werd be—

noemd. Wit is in strijd met de waarheid,

want het was mr. Rijnink, de voorganger

B.O‘OR

vtt stetaotul

Het is geen toeval dat, toen enige
weken geleden de wens werd geuit
„overkoepelings”—or,an.satie
een
in de Nederlandse spo.t in het leven te
roepen, aan Karel Lotsy werd verzocht
het initiatief daastoe te nemen. Tot wien
van de Nederlandse sport—autoriteiten
had men zich beter kunnen wenden dan
tot dezen man, wiens lieide voor de sport

H.

J.

M
AN
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tijdens de bezetting duidelijk zullen ma—
ken en die zullen aantonen, dat Lotsy
zich niets te verwijten heeft.
Daar is dan zijn voorzitterschap van
de Voetbalbond. Niet door de Duitsers is
Lotsy tot deze functie „gebombardeerd”,

op volkomen regelmatige wijze is hij, na de
dood van dr. Van Prooye, in een vrije

even groot is als zijn kunde als organisa—
tor en leider? Een merkwaardige figuur
in ons sportwereldje is Karel Lotsy, een

der weinige sport—officials van wien men
kan getuigen, dat het belang van de
sport en de eer van den sportman hem
zwaarder wegen dan zijn persoonlijke
aangelegenheden,

|

Ik heb iemand zich wel eens horen al.
vragen: Wat zoekt die Lotsy in de sport?
Hij maakle een prachtige maatschappe—
lijke carrière, is directeur van een grote
verzekeringsmaatschappij, heeft alles wat

meer

zijn hart begeer!, waarom spant hij zich
zo voor de sport in, waarom oftert hij al
zijn vrije uren op voor de sport, die hem
misschien wel eens successen brengt,
maar nog veel meer ondank en wanbe—
grip, naijver en strijd?

sportbeoelen

zeker is het dat Lotsy niet zichzelf zoekt

sport aan de jeugd te brengen en aaarvoor

zijn gezinsleven naar het tweede plan en

oftert hij zichzelf op.
Dat was vóór de oorlog zo, toen hij be—
stuurslid was van de K.N.V.B., van het
N.0.C., van de F.LF.A., Olympisch team—
leider en zoveel meer, dat was tijdens
de bezetting zo, toen hij werd gekozen

tol voorzitter van den Voetbalbond en

Duilse overheersing vaak gesproken en
zoals het meestal gaat, met weinig ken—

Mis van zaken. Er wordt dan snel ge—

:°'de‚eld._ vìroordeeld uit wanbegrip en

begal

Karel

zijn daardoor behoed

KAREL LOTSY

Lotsy binnen de perken van zijn vader—

verkiezing door de Nederlandse voetbal—
clubs als zodanig uitgeroepen. De Duit—
sers waren met deze gang van zaken al—

doen, met al de ambitie die in zijn voor
de sport zo warm kloppend hart leeft

la_"d”

lesbehalve ingenomen en zij legden zich
eerst bij de candidatuur—Lotsy neer, toen
hun pogingen om een N.S.B..er naar vo—
ren te schuiven, schipbreuk hadden ge—
leden. Het was de Nederlandse pers zelfs
enige tijd verboden de naam Lotsy te

tot Gevolmachtigde voor de Sport en

dal zal ook na de bevrijding zo zijn naar
men in het belang van het nalionale
sporileven mag hopen.
Er is over Lotsy‘s activiteit tijdens de

was,

aren
voor moeilijk
heden van allerlei soort.
Ook tijdens de bezetlting heeft Karel

om heeit hij zich aan de taak gezet de
is geen moeite hem teveel, plaatst hij vaak

te ontkomen

Lotsy zich naar Berlijn, waar hij een
moeilijke bespreking had, die echter het
gelukkige resultaat opleverde dat er
géén Holland—Duit
be—
hoefden te wordenslan
ged—
spwe
deze
eeds
n de—
ldtr
. ijDe
marche van Lotsy — hoe onaang
en m
als karwei op zichzelf — heeft vooraade
Nederlandse sport iets goeds opgeleverd
De sporteer van het land bleef onbezoe—.
deld en honderden, zo niet duizende
n

Zulk een vraag is niet in twee woorden
te beantwoorden, omdat men daarvoor
zou moeten doordringen tot de diepste
roerselen van de menselijke ziel, maar

in de sport, De sport bezit zijn hart om de
waarden, die hij in de sport heeit ontdekt,
waaraen. van sociaal belang voor het volk
en voor de jeugd in het bijzonder, Daar—

van Van Vam, die hem deze functie op—

droeg en die thans op het Departemeat
is teruggekeerd In Augustus 1941 heelt
.
Karel Lotsy zijn funche van sportgevol—
machtigde neergelegd, nadal hij in het
college van drie met à Stüling en De
Valk door zijn persoonlijk overwicht op
dezen laatste veel slechts voor de sport
heest kunnen keren. Vaarna heeft hij
zich tactisch teruggetrokken en zich voor
het overige alleen met zijn voetvallers
bezig gehouden, helgeen een zuiver—Ne—
is gebleven.
derlandse aangelegenhe
id
Tenslotte is er nog een reis van Lotsy
naar berlijn, die hij tijdens zijn adviseur—
schap heeft moeten maken, maar die hij
volgens sommigen niet had mogen onder—
nemen. Deze reis is een noodsprong van
Lotsy geweest, die hij alléén heeit ge—
daan in het belang van de Nederlandse
sport. De Duitsers drongen in die dagen
sterk aan op Nederland—Du
itsland—weie
strijden op allerlei sportg
d—
ts
ebied,
waarlegen Lotsy zich om voor de hand
liggende redenen, sterk kantte. Toen er
aan de eis der ‘Duitsers schijnbaar niet

voor de sport gedaan

wal

binnen5Cziha
jnp bereik lag en hij zal dat in
deze dagen van wedero
blijven
pbouw

en met al het organisa
ti

en lei—

âerïchâp. waarover lhii bee—scta
hile
ktnt
. De Ne—
erlandse sportwer
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â
‚ngeland
en
kaarsje te zoeken!

Frankrijk

met

n

een

OLD DUTCH InNN
Rembrandtsplein

orizichtigheid, Nu is het geenszins mijn
oeling Lotsy op deze plaats te gaan

S ‘:"'l wassen van een vermeende on—

l:: e hou_dm|_‚ want Karel Lotsy is mans

Il:l°°' zich zelf te rechtvaardigen

op

moment, dat hij zulks nodig mocht

t°=‘l'ú'll. maar wel wil ik hier enige lei—

naar voren brengen die zijn houding
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VOETBAL X

in AMSTERDAM X
DOOR M. J. ADRIANI ENGELS

n_u'honule voetbalwedstrijd in het Olym—

pisch Stadion. Dat was natuurlijk geen

wedstrijd tegen een of ander Duits elftal,

al leefden we toen nog in bezettingstijd,
maar een wedstrijd tegen een Engelse
tankdivisie, desnoods vooralgegaan door
een honkbalwedstrijd tegen Amerikaan—
se sloottroepen, want juist die Zondag —
twee dagen vóór „dolle Dinsdag‘” — leef—

den we in een roes van optimistische be—
vrijdingsgedachten.
„Vandaag voetbalt M.V.V. in Maastricht

natuurlijk al tegen de Engelsen,” ver—
onderstelde er iemand.
„0, ze komen nog royaal op tijd om

het A.V.B.—jubileum te laten vieren met
een internationale wedstrijd van het Am—
sterdams
buurman.

stedenelftal,”

voorspelde

zijn

„Hans Boekman kan die wedstrijd best

leiden, hij zit

toch hier vlakbij onder—

van Stalingrad naar Berlijn konden op—

rukken, de Engelsen en Amerikanen in

een klein jaar tijds van Cherbourg naar
Berlijn, doch dat de afstand van Maas—

tricht tot Arnhem driekwart jaar kostte.
En in al die acht maanden lag
in het nog bezette deel van
volkomen stil.

de sport
Nederiand

Wie had tijdens die Arolbekerfinale
kunnen vermoeden, dat vier dagen later
een verbod tot sportbeoelening in de open

lucht uitgevaardigd zou worden en dat we
op Zondagmiddag een straatje om zou—
den mogen wandelen, inplaats van naar
de sportvelden te trekken. Een bittere
winter, de zwaarste, die Nederland ooit
te verduren had, was er de oorzaak van
dat niet direct na de bevrijding aller—
wegen legen de Engelsen en Canadezen
g:voetbuld werd, zoals we ons in onze

temberdromen hadden voorgesteld. Op
ei voelden we ons nog veel te slap

om aan voetbal e denken, pas in de loop
van de Meimaand begon men weer —
min of meer aarzelend — te voetballen.
De primeur op voetbalgebied hadden in
onze hoofdstad the Black Devils, het wel
bij de N.V.B. aangesloten, maar niet in
competitieverband uitkomende toerelftal

gedoken,” vulde nummer drie aan.
„En dan komt er weer een verslag in
de èchte „SPORT”, die van Geudeker na—
van oudgedienden; ze leenden het V.V.À..
tuurlijk, niet de N.S.B..„SPORT” van
terrein om er met 6—1 van een Cana—
Raatgever, waar jij laatst in de illegale * dees elftal te gaan verliezen, De volgende
pers zo‘n scherp stukkie over geschreven
dag ontving Blauw Wil op een der bij.
hebt,” (luisterde onze buurman in ons
velden van het stadion een Engelse ploeg,
oor, omdat hij het niet nodig vond onze
waarbij afgesproken werd dat de Zebra‘s
activiteit in de illegale bladen uit te ba—
met 22 man zouden uitkomen, d.w.z. niet
zuinen over de perstribune van A.F.C,
alle 22 tegelijk, maar voor de rust een
waar de Nieuwe Heren van de Nieuwe
ander elftal dan na de rust om eventuele
al.
ostentatief
een
Orde in radio en pers
te grote vermoeienissen der ondervoede
apart van de
gescheiden hoekje vormden,

journalisten, die goede Nederlanders ge—

bleven waren.

'

„Als die tanks een beetje snel aan—

rijden, kunnen we misschien vol£e3deureek

a1] tegen de Engelsen voetballen, ‚besloot

de grootste optimist uit ons groepje.

ge—
Helaas, de tanks reden niet snel en
‚ we moesten acht maanden wacht
n in
:g:Edal ze Amsterdam bereikt hadde

dat we
dat merkwaardige landje van ons, hadden
altijd voor zo pietepeuterig klein n, dat
vonde
aangezien, voordat we onder
Russen wel in ruim twee jaar tijds
de

spelers te besparen. Het resullaat van dit
„estafette—voetbal” was, dat de Engelsen
het moesten afleggen, toen ze tegen hun

ongewijzigd gebleven ploeg een stel nieu—
we tegenstanders kregen: 6—1 voor Blauw
Wit. Pogingen om meer Canadezen in het
veld te brengen mislukten bij gebrek aan
een soort 0, en O.—organisalie bij onze
bevrijders.
Het was dnml voor de Amsterdamse
voetballiefhebbers een welkom bericht,
dat de vier Amsterdamse eerste klas—
sers besloten hadden een reeks onderlinge
wedstrijden te organiseren, die op 25 Mei

met Ajax—D.WS. werd geopend .Ofli.

cieel waren het slechts vriendschappelijke
£urtiitìes. doch voor het gevoelen van
oofdstedelijke voetbalpubliek werd het
een halve competitie om

schap van Amsterdam, zij het dan ook
officieus, nadat we in vier

tn ari

den
een officieel kampioenschap
itie
onder
° kend in een na—e
animo

aren |

leid

Door een krans op te hangen onder de
Marathontoren van het Olympisch Stadion
heeft het bestuur van de afd, Amsterdam

van de N.V.B. op de sportdag der Be—

vrijdingsfeesten de nagedachtenis van de

voetballers geëerd, die in de algelopen
vijf jaar zijn gevallen,

goals in evenzovele wedstrijden wist te
Alak > ;. .r g
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Volewijckers

Later herstelden de groen—witte lands—

kampioenen

zich

van

betrekkelijk

ze achtereenvolgens Heerenveen met 7—1,
Blauw.Wit met 3—1 en DWS met 4—0,
waardoor ze met zes punten juist een

w_nl voorbleven op Ajax, Het trio Blauw—
it—Heerenveen.—DWS eindigde met drie

punten; Lenstra 6,s. bleken niet opgewas—
sen tegen het Amsterdamse spelpeil,
de et sportieve en financiele succes van

c:; Wâdlh'lid.tn inspireerde ook andere

e Ì.1;mldnc“ zes tweede klassers staken

een he

n bij 8!kllr en

…" competitie op

ordganisu«rdx:n

Zondagavonden,
van de nieuwe

:x;::‘ klasser T.0.G. herinneringen op—
e od aan de Volewijckers bij hun debuut
van onze stad kreî;ë‚
W.
zeven achtereenvolgende week—
reeks wedstrijden tussen zes gro—
msterdamse derde klas—

controle van het Medisch
reau, dat overigens na de
meer voetballers be—

4 in ]normale om
s 5 pcl.) werden ex
msterdam voetbalde
seizoen van deriien

r

was om weer een
B

hun

falen in het Amsterdamse tournooi door

een fraaie zege te boeken in Heerenveen‘s
jubileumtournooi, Weliswaar verloren ze
er met 2—1 hun eerste wedstrijd tegen
Ajax (natuurlijk!), ‚maar daarna klopten

$

Het was op Zondagmiddag 3 Septem—
ber j.l. tijdens de Arolbekerfinale
HBS—AGOVV (1—0) dat we met
buren__op de gezellige AFC—tribune de
mog:l:‚kheden bespraken van een inter—

dat in 1946 het

c

v

ere hersteld
s als het ware te—
emen en om de zo
te geven.

ATHELETIEK—KÒPENICKIADE
„Peroy Williams‘ kwam, zag

en . . .. U(’T[O()T

De journalist, wien het genoegen te beurt
viel deze vertrouwelijke woorden uit Ber—

was hij de graag geziene gast op de Sin—
telbaan, waar hem en passant het ere—
lidmaatschap van een der grootste Neder—
landse athletiekverenigingen werd aange—
boden. Wij zijn nu eenmaal een gastvrij
en gul volk, het zij in alle bescheidenheid
gezegd....

* r

e

certa‘nly

doesn‘t look as 1

H pictured he would now. But it

has been a long time” !) zei Chris
Berger tot Sgt. Jim Bowes, Stal Writer
òf „The Maple Leal”, maar wij hoorden
hem brommen,

Want vier, vijl weken geleden...... „Wil
je wel geloven, dat ik werkelijk wat ont—
roerd was, toen Peroy Willlams daar
plotseling voor me stond. Dertien jaar
geleden zag ik hem voor ‘t laatst in Los
Angeles. We liepen tegen elkaar in de

ger‘s mond te horen, haastte zich een en
ander te beamen, Daar stonden ze nu,
drie kleine figuurtjes in de enorme kuip

van het verlaton Olympisch stadion. Hij,
Berger en Williams, En als er even een

stilte viel in hun gesprek dan keken ze

elkaar glimlachend aan van „weet je nog

leuk,

wel” en voor hun geestes—oog zagen ze
het weer gebeuren: Williams‘ onverwach—
te, veelbesproken overwinning op de 100
en 200 meter tijdens de Olympische Spe—
len 1928, op dezelide baan waar hij nu
weer was teruggekeerd, Als een boeme—
laar naar zijn eerste liefde....

) „Hij ziet er zeker niet uit als ìk mij

dion niet alleen herinneringen opgehaald,

kwarttinale 100 meter. Hij won. Never
mind. Eèn prettige jongen en een groot
sprinter. En nauwelijks is hij in Holland,

of hij komt me opzoeken.

Toch

niet?”

Er werden die avand in dat rustige Sta—

had voorgesteld.

Maar het is ook lang

geleden. ...”

er werd ook getraind, Want het mocht
dan 17 jaar geleden zijn, Willams was

nog dezelide serieuze, misschien wel de—

zelfde ambitieuze athleet gebleven. Na—

tuurlijk, vijf jaren oorlog waren niet on—
opgemerkt aan hem voorbij gegaan, maar

als hij even de kans kreeg werkte hij aan
zijn conditie.
Was het een wonder, dat een van de
scherpzinnige figuren, waaraan onze ath—
letiek—wereld zo rijk is, op het voortref—
felijke idee kwam dezen ras—athleet in de
gelegenheid te stellen op de sintels, waar
hij als achttienjarige jongen zijn grootste

triomien vierde, te starten? De gedachte
was even charmant als origineel, in feite
niet meer dan een kleine geste van een
bevrijd volk aan een van de beste zonen

van zijn bevrijders. En Williams accep—
teerde. Graag zelfs! Er werd een kleine
trainingscampagne georganiseerd, met als
doel: 27 Juni, de 100 meter—finale van de

Amsterdamse Sportdag, Tot die datum
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Driemaal
Percy Williams
Foto 2: De echte Perey -Wiì]inms
verlaat het S'lndioﬂ-läid‘îenl"'
rein na zijn zege op
de
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bij de Olympische Epelen 1928.
Foto 1: De onechte Percy wil—
liams luistert

naar een

10©—

-äl>fälakie op de Bevrijdingssport—
ag,

Foto 3: Bill Burrow, alias Percy
t het zeer drin—
illiams,
fende verzoek

van de Mili

olice om „even mee te gaan...
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Het was doodstil in het Olympisch Sta—

dion toen, op die 27ste Juni zeven Neder—

landers en één Canadees in de startholes
knielden, van de 30.000 toeschouwers wa—
ren er niet weinigen, die in hun hart dien
énen Canadees de overwinning niet gun—
den. Toen het anders uitkwam en Wil—
liams zevende werd, kreeg hij toch zijn
applaus. En nog meer, Hartelijke woor—
den en bloemen van Ir. Paulen, praeses
der Nederlandse athleten. Ja, nòg meer,

Een vriendelijk, doch uitermate dringend

verzoek van twee leden der Canadese Mi—

litary Police om zich snel aan te kleden
en nog sneller mee te gaan. Démasquê!!
Want Percy Williams was op deze dag

in Canada, ver van het geroezemoes in
het Stadion, dat hij na zijn glorieuze over—
winningen van 1928 nooit meer zag....
Wat Bill Burrow, de man, die wekenlang
onder Williams‘ naam leefde en diens
roem misbruikte, betreft, de hoofdfiguur

van deze geslaagde sport—Köpenickiade
zat een half uur na het startschot „in the
provost”. Hetgeen bepaald onaangename
gevolgen voor hem zou hebben gehad als
Chris Berger met zijn onverwoestbaar ge—
voel

voor

humor,

niet

hardnekkig

voor

hem had gepleit. Burrow werd vrijgelaten

en Berger bleef niets anders over dan de
verzuchting; ”‘He. certainly doesn‘t look
as I pictured he would now. But is has
been a long time”.
K. PEÊREBOOM,

)k TOEAOYST

volmaakt zijn geweest, niet alleen n

die afgelopen vijf jaren, maar pok

thans, na de bevr…_:lmg. Zeker, wij heb.

ben natuurlijk, juist omdat wij nooit

openlijk van gedachten hebben kunne,

van
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e bezetltingstijd van vijl gruwelijke jaren
ligt als een bel achter ons en nog vers

ort
e

Het Nederlandse volk vertoont een
sterke neiging tot verdeeldheid, het—
geen dikwijls grote lasten heeft ver—
en het nimmer ten voordele
oorzaakt
heeft gestrekt. De benepen hokjesgeest

zijn de wonden, die ons volk in al zijn
lagen zijn toegebracht, Voor zij alle geheeld
zullen zijn, zal een nieuwe generat.e het volk

der Nederlanden vormen en dan nòg misschien

zal men met de vinger kunnen wijzen naar

heeft ons veelal gèremd in onze ont—

plaatsen, d.e voor goed en onherstelbaar door

de Duitse barbaren zijn verminkt, Het is moei—
lijk te omvatten voor een ieder, die terug

wikkeling, waar anderen in eendrach—

maar één jonge loot zou kunnen onisp.uiten
op die belt vaa onrecht en verkrachting, d.e

sportmensen, dat voor ogen houden,
juist nu wij door bijzondere omstan—

tig samenwerken veel gunstiger resul—

denkt aan die tijd van verschrikking en ter—
reur, van onderdrukking en roof, dat er ook

taten konden bereiken. Laten wij,

de Duitse ove:heersing voor geheel ons volk
is geweest.

digheden tot een eenheid in de sport
zijn gekomen en reeds tijdens de bezet—
ting is gebleken, dat deze eenheid aan—
vaardbaar en vruchtdragend is voor
alle betrokken partijen.
Deze eenheid in de sport is destijds tot

Maar zo goed als de Franse Tijd voor
het vaderland zijn voordelen had, zo
goed zullen ook de jaren 1940—1945
enige creditposten voor ons volkswel—
zijn opleveren. Eén dier creditposten
is de eenheid in de sport, welke gebo—

stand gekomen met behulp van en door
de stuwkracht van een man als Karel

ren werd in de zwarte tijd der bezet—
ting en welke werd doorgezet met be—

Lotsy. die zich daarvoor inspande, niet
om de Duitsers te believen, doch om—
dat hij er met hart en ziel van over—
tuigd was, dat het bereiken van deze

hulp van de Duitsers. Dat klinkt hard
en elkeen, dit dit leest, zal vervuld

worden van een zekere tegenzin, zoals
elke maatregel, onverschillig welke,

eenheid een nationaal belang was. In
zijn grote rede, die Karel Lotsy op de
tweede dag van de Amsterdamse Be—
vrijdingsfeesten in de Apollohal heeft
gehouden, heeft hij daarvan verteld,

die Duitsers in de jaren uitvaardigden,

ons met tegenzin vervulde. Men ver—
gete echter niet dat de gedachte om
eens tot eenheid in de sport te geraken

Hij zei daarin woordelijk: „Ik kan ten

geenszins een Luitse gedachte is ge—

aanzien van de eenheid in de Voetbal—
bond tot mijn grote vreugde en met de
hand op mijn hart verklaren, dat de
eendracht en de eenheid in ons bestuur

weest. Leze gedachte leefde in sport—
kringen reeds vele jaren! Het was
bovenal een gezonde gedachte. In Gods

vrije natuur zijn wij allen gelijk, mogen
wij daar dan niet aan sport doen, ons

lichaam oefenen zonder te vragen of
de jonge kerel, die daar als tegenstan—
der tegenover ons of als kameraad
naast ons staat, Rooms—Katholiek of
Nederduits Hervormd
is, anti—revolutionair
of socialist?

F
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wisselen, fouten gemaall<lt‚ maar ik ben

ervan overtuigd, dat wij gaarne even.
tuele plooien zullen kunnen vlakstrij.

ken. Laten wij, sportlieden, een voor.

beeld zijn voor ons ganse volk, laten

wij tonen dat er gebieden zijn, waar

wij werkelijk één kunnen en willen zijn
en dat wij niet wíl];nbteru;gkeren tot
e vormloze, onvruchtbare massa yan

Îóór de oorlog. Daarbij wil ik gaarne
de verzekering gﬁvîln c}at àV1]- bêstuur:‚-

Nederlandse Voetbal.
den van de
de huidige, die uit
bedoel
ik
%)Î)nd —

alle confessionele, neutrale— en arbej.

derssportbonden bestaan — in deze

vijf jaren van elkaar geleerd hebben

en dat wij er danl;bazar voor zijn, zo—

veel nader tot elkander te zijn ge.

komen‘‘.
Karel Lotsy noemde de controverse
„kerk en sport‘” het grote struikelblok,
dat vroeger de eenheid in de sport
heeft belemmerd. Zowel een gunstige
ontwikkeling van de sport als de wens
van verreweg het grootste deel der
Nederlandse sportbeoefenaren om tot
een blijvende eenheid te komen, eisen
dat de bezwaren, die van oudsher van

kerkelijke zijde tegen de sport zijn
aangevoerd, zoveel mogelijk worden
weggenomen. Ongetwijfeld hebben
wegens deze bezwaren vele jonge
mannen en vrouwen de weldadige in—
Ël%ed valí1 Ëe spc(ljrt moeten missen. „,Ik
eb sterk
de indruk‘, — en nu volgen

wij den heer Lotsy weer op de voet —
„dat de bezwaren in kerkelijke krin—

gen meer gericht waren tegen de wijze,
waarop sommigen de sport beoefen—
den, dan tegen de sportbeoefening
zelf. De tijd is gelukkig voorbij, dat
bel«::lngrijke groepen in onze samen—
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leving tegen alle sport zijn. Nu heb ik
de laatste jaren ondergronds veel con—
tact 22_1}ad met hoogstaande figuren uit
kerketh]kä kringen. Zij waren er SL…î€
voorstanders

van,

dat

het

gehele

Ned'erlandse volk aan sport zou doen
en liefst allen met elkaar Wij hebben
volkomen openhartig met elkaar $€
sproken en zijn het over vrijwel alles

met elkaar eens kunnen worden. Het
bezwaar van kerkelijke zijde geuit, dat
wij met onze sport op Zondag de 207
d?‘g5"f5t van kerkgangers ofvan hen:

die £_hcht bij sportterreinen wont”
ernstige zouden verstoren, kan ik 2

grijpen en delen. Ook het feit, dat 9
Sport in ernstige mate afbreuk 20%
doen aan het kerkbezoek van 1002

mannen en inbreuk zou maken op ”°
normale gezinsleven.

Daartegenov&

;
k
:

geen sport meer zouden kunnen be—
drijven en zodoende niet de hoogst

noodzakelijke recreatie en compen—
satie voor de nadelen van het vaak
eentonige arbeidsleven zouden krij—
gen”.
Karel Lotsy stelt zich dan de vraag:
Kunnen wij hen, die tegen sport op
Zondag zijn, tegemoet komen? Dit
onderwerp heeft hij met de reeds ge—
noemde kerkelijke autoriteiten uitvoe—
rig behandeld en daarbij is hem ge—
bleken, dat zij het buitengewoon onge—
wenst achten, dat een deel der jeugd
niet aan sport zou kunnen doen en dat
zij even sterke tegenstanders zijn van
het scheiden der Christelijken in Zater—
dag— en Zondagcompetities, omdat
daardoor wéér een soort scheiding zal
ontstaan. Zij erkenden volmondig, dat
in Christelijke kringen veel te weinig
aandacht is besteed aan de lichame—
lijke opvoeding van de jeugd. Ten—
slotte werden er enige punten samen—
gesteld, waaromtrent overeenkomst

werd verkregen. Deze punten laten wij
hier volgen:
1. Dat, als er eens een vrije Zaterdag
zou komen en als er voldoende
sportterreinen en —lokalen in Neder—
land te vinden zouden zijn, er niet
het minste bezwaar tegen zou zijn,
de gehele wedstrijdsport naar de
Zaterdag te verleggen en dat er
evenmin bezwaar tegen zou zijn, dat
de jeugd sport op Zondag zou be—
oefenen, mits het maar geen wed—
F
strijd—sport zou zijn.
2. Dat het mogelijk zal zijn, zodra er
voldoende oefenterreinen zijn, de
juniorensport op weekdagen te doen
houden.
3. Dat het even goed mogelijk zal zijn,

tal van sportwedstrijden op andere
dagen te houden en dat wij, neu—
trale sportléiders, daar ook toe zou—
den moeten meewerken.

4. Dat, zolang er geen vrije Zaterdag
is, de sportbonden voor de princi—
piële tegenstanders der Zondags—
sport, competities op Zaterdag zul—
len arran‘m

AAR zijn we dan weer en bevrijd van de Moîten
D Die zwijgen als molfen na ‘t brallend gebrul
Op velerlei wijzen en vaak de meest grofle,
Enlin, is het nodig, dat ‘k U dáàt nog onthul?

De Sport wordt weer Sport en de snelste, de beste
Is Eerste voor allen, lijk ‘t vroeger reeds was,
We zien toch alleen maar de Sport en ten leste
Laat super—Siberisch ons Sibbe of Ras.

Er waren veel jaren van droefheid en zorgen,
Wij denken aan hen, die voorgoed zijn gegaan....
Thans bloost weer het rood van een heldere Morgen
Na tijden van neergang, met weedom belaân.
Vijf jaren van barnende strijd zijn vergangen,
Maar Neerlan d herrees en den Helden zij dank,
We schrijden vooruit met een blos op de wangen
Ons land zal weer bloeien in kleur en in klank!

King Soccer speurt naarstig naar magen en vrinden
En zwaait met zijn scepter voor d‘edele strijd,

De strijd die ons altoos te zamen zal binden,
In vreugde en tegenslag zijn wij bereid,
Oh, mogen de dagen toch spoedig weer naken
Dat Sport elk zal trekken, bij ieder in tel,

Dan zijn we verheugd en dan schalt ‘t van de daken:
De Sport om de Sport en het spel om het spel.

Daar zijn we dan weer met het Sportblad der Bladen,
De Sport is herboren en „Sport”, zie, herrijst
Als ‘n Phenix uit d‘asse, gereed voor de daden
In woord en in beeld dat Uw kunnen bewijst.
Wij mogen het Lot in zijn grilligheid danken
Dat spaard‘ ons voor erger.... hoe alles ook wordt,
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heel sportverbod voor de Zondag tot
gevolg zou hebben, dat talloos velen
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Zaterdag niet kent en zo lang er niet

veel meer sportterreinen zijn, een alge—
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ten, dat zolang Nederland de vrije
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de jeugd bedreigen als zij op Zondag
niet op de juiste wijze wordt bezig
gehouden. Evenmin mogen wij verge—

onnobiemmerret

e eo oni

vooral niet de gevaren vergeten, die

gi inert

Thans klinke ‘r een lied vol van heldere klanken,

Bevrijd van het Juk, gaan we verder met SPORT!
(Nadruk verboden)
»

acht ik het ongewenst en onmogelijk
een algemeen sportverbod op Zondag
uit te vaardigen, al was het alleen
maar, omdat dat mij veel te ver gaat
ten aanzien van de persoonlijke han—
delingsvrijheid. Laten wij daarnaast

„MINSTREEL”

Juli 1945
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5. Dat dan zo veel mogelijk de wed—
strijdsport op Zondag na 13 uur zal
worden beoefend.
6. Dat geen wedstrijdsport zal gehou—
den worden op Goede Vrijdag,
1e Paasdag, 1e Pinksterdag en
1e Kerstdag.

7. Dat desgewenst de clubs zich kun—
nen blijven formeren volgens hun
eigen beginselen.
De heer Lotsy voegde hieraan toe, dat
hij van dat laatste persoonlijk geen
voorstander was. „Ik
kan mij echter
indenken, dat om opvtëäﬁdige rede—
nen ouders zullen wensen dat hun kin—
deren lid worden van een Christelijke,
Katholieke of Joodse vereniging. Ik
heb persoonlijk daarbij duidelijk doen
uitkomen, dat, indien wij tot vervál—

ling

dezer desiderata zouden kunnen

komen, het dan ook nooit meer mag

voorkomen, dat welke overheidsinstan—
tie ook tot het verbieden van sport op

Zondag zal overgaan. Het moet niet
meer mogelijk zijn dat*wij over en
weer, als duidelijk blijkt dat wij tot
elkaar willen komen, elkaar gaan hin—
deren door allerhand verordeningen
en verboden. Dat zou eerst recht de

hartstochten doen opvlammen en mij
hal

nn i oneneseensees

althans zeker weer op het oorlogspad

brengen. Wij leven in een Vrij Neder—
land!” Tot ‘zover Karel Lotsy in zijn
rede.
Er is hier te lande in beginsel besloten
een overkoepelings—organisatie voor
de gehele sport in het leven te roepen.
Een Verbond van alle Nederlandse
Sportbonden, dat, naast het Neder—
lands Olympisch Comité, zijn samen—
bindende arbeid zal moeten verrichten.
Moge dit Verbond spoedig gaan wer—
ken en moge het tot in lengte van
dagen de eenheid in de Vaderlandse
sport handhaven. Want wèl is deze
eenheid thans een feit geworden, maar
zal zij bestendig zijn? Zal niet op—
nieuw de hokjesgeest triomferen? Het
antwoord op deze vraag zal gegeven
worden door de Nederlandse sport—
wereld, althans door haar leiders van
dit ogenblik. Onze hoop is dat zij ten
volle bedacht zullen zij op het licha—
melijk welzijn van de Nederlandse
jeugd in al haar geledingen en dat zij
het zullen zijn, die het herboren Volk

der Nederlandenhet lichtend voorbeeld
zullen geven, dat een eendrachtig volk
een sterk volk is.

|
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HOE EEN PROF
DE
MERKWAARDIGE
WIELERLOOPBAAN
VAN
COR NÓOORDELOOS

de. Van start af trokken de grote man—
nen meteen hard van leer. Noordeloos

zat aan de staart en hij blééf er zitten!
Het publiek schreeuwde na enkele ron—

den: „Hé, opa, stap af! Je hebt al ge—

Op 22 Augustus 1943 slingert zich een
bonte renverssliert tegen de Cau—
*
berg op. Vermoeidheid en inspan—
ning hebben de gebruinde gezichten ge—
tekend. Want 24 maal moet deze moord—
dadige belling door de coureurs worden
genomen en de „man met de hamer”
heeft reeds zijn werk gedaan. Er zijn nog
ca. 20 man in de koers, „en dansant” de

ene, verbeten stampend de ander. Groep—
jes verzorgers zwaaien met de kruikjes,

die in ‘t voorbijrijden gretig leeggeslurpt
worden en dan met een zwaai op het
äras langs de zonovergoten weg belan—
en......
Bij zulk een groepje staat een forse,
jonge kerel in plusfours, een donkere
krullenkop met tintelende ogen.

„Bertus”, zegt hij tegen één der helpers

als het peloton weer gepasseerd is, „Ber—

lus.l"da’s je ware! Kon ik maar meerij—
en
„Dan kun je op mijn fiets rijden”, zegt
de ander lachend.
‚„Ik.
„Top!” antwoordt de krullebol.
houd je aan je woord!”
Deze helper was Bertus de Graaf, eens
stayerkampioen van Nederland en popu—
lair bij publiek en renners—collega‘s; de
krullebol heette LCor Noordeloos, 31 jaar
oud en eigenaar van een slagerij in Am—
sterdam,.
Noordeloos vatlte zijn

voornemen

se—

rieus op. Hij wilde stayeren. Hij wilde
achter de motor. Kennissen en vrienden
lachten hem uit; koppig hield hij vol.
Uren sprak hij met De Graaf over tech—
nische details, hij verslond krantenarti—
kelen en wielersportverslagen, hij las het
belaamde „Temidden der Kampioenen”‘
en „Mysterieuze krachten in de Sport”

en tal van andere uitgaven. Al had hij

dan nog nooit achter de motor gezeten,

mentaal was hij in ieder geval voorbereid,
Als amateur mocht hij niet stayeren.
Dus vroeg hij een prof—licentie aan en
Cor Noordeloos werd beroepswielrenner
zonder oit officieel een wedstrijd te
hebben gereden! Als lid van „Olympia‘
startte hij zo nu en dan in onderlinge
clubwedstrijden op de weg. Winnaar
werd hij nimmer; op het rechte stuk
„ing” hij goed, de bochten deden hem
k
steeds de das om.
„Je wordt er hard van, Cor‚"' advi—

seerde Bertus de Graal, „en als je wilt
5
gaan slayeren, moet je hard zijn!”
Noordeloos schreef in voor een wedstrijd

gr

op 2 April 1944 en wel voor de Ronde
van Maastricht over een afstand van 125
Km. Schulte, Pellenaars, v. d. Voort, de

Korver, Steenbakkers, Motké, Sijen, Lam—

brichs, Joosen, Lakeman, de Hoog, v.

Zande ea. waren zijn tegenstanders.

Het

in dit gezel—
is begrijpelijk, dat hij zich
schap niet al te best op zijn gemak voel—

10

wonnen..!”

Na twee uren van wanho—

pig ploeteren gelooide hij het verder
wel, stapte stof—bedekt en onherkenbaar
vuil van zijn karretje: zijn debuut was

een mislukking.

Inderdaad, het was een mislukking,
maar toch leverde het voor Noordeloos

winst op. Hij wist, dat alléén één ding
hem verder kon brengen: Training, trai—
ning en nog eens training!
Van medio April af wijdde hij zich toen

geheel aan deze opgave,. Hij kon dit doen,
aangezien hij in zijn zaken practisch niets
om handen had. ledere dag trok hij in

gezelschap van den getrouwen Bertus de
Graaf naar het Stadion met clandestiene
benzine voor de gangmaakmotor. Bertus

draaide dan kalme rondjes‘ en Noorde—
loos trachtte de rol te „houden”.
„Als ik al dat cement van de baan zo

Weer weigerde Noordeloos: „Ik

rijd

voor m‘n plezier. Ik heb nu gr wonnen
en ik heb er mijn aardigheid van gehad.
Méér wil ik niet.... En dan nog al die
mensen, die naar je kijken. MĲ niet ge—
zien!”
Maar ook nu wist De Graaf hem te be—
praten en na veel gedelibereer tekende
Noordeloos het contract.
Op 27 Mei 1944 daverden in het Olym—
pisch Stadion de motoren voor de B—

stayers. Zijn tegenstanders _ waren dit—
maal Matena, Domhof en Buys. Noorde—

loos lootte de kop.

Van . de

start

af

draaide hij zijn rondjes in een vrij hoog

onder mijn voorwiel zag wegvliegen,
schrok ik mij in het begin halfdood. En
dan liet ik Bertus heel gauw los!” be—
kende hij later, „Er stonden lieden ron—
dom de baan, die mij iedere dag weer
‚„voerden”. Gaf de een mij de raad het
eens met een carrier te proberen, een
ander vertelde bloederige verhalen van

tempo en afgezien van verschillende aan—
vallen, die hij gemakkelijk afsloeg, kwam

keer won ik.... de andere keer veron—
gelukte ik. Maar van dit alles trok ik mij

fangmaker hem op Noordeloos, Bertus
de Graaf was op zijn qui—vive.
„Nu alles er op!” schreeuwde hij tegen
zijn leerling. En Noordeloos wierp zijn

verongelukte stayers.... En ik droomde
iedere nacht van een course. De ene

heel weinig aan. Ik ging koppig door met
trainen en ik kan je verzekeren, dat het
mij menig zweetdruppeltje èn heel wat

clandestiene benzine kostte. Maar ik wou

en zóu stayeren!”
Zes weken later draaide Noordeloos
met 70 Km. snelheid over de cementen
baan. Hij volgde zijn motor goed en De
Graaf constateerde, dat hij aardig „ging”.
En toen op een middag Pierre van Leeu—
wen, de man die de contracten voor de
pistes afsloot, een kijkje in het Stadion
kwam nemen, zag hij een jongen kerel in
onstuimige vaart achter een knetterende
motor rondrijden.
„Teken dit!” zei hij even later tegen

Noordeloos, toen deze zijn dagelijkse
trainingsrit had beëindigd. „Het is een
contract voor een 2 x 15 Km,. wedstrijd

in Nijmegen. Je rijdt tegen Lakeman en
Croonen.”
„Dank U wel, meneer,‘ zei onze vriend,
„ik rijd slechts voor mijn liefhebberij. Ik:i
t
voel niets voor een wedstrijd.”
Maar De Graaf wilde, dat hij het wél

probeerde en Noordeloos liet zich bepra—
ten. Een week later startte hij in Nijme—

gen en hij won! Zo reed hij dus zijn eer—
ste ererondje met de bloemen en toen
hij alstapte, lag er een tweede contract
voor hem gereed: voor het Amsterdamse
Stadion, voor de B—stayerskampioen—
schappen der NWU. De winnaar zou een
week later bij de A—stayers mogen sfar—
ten.

zijn positie niet in gevaar. Toen er nog
ongeveer 19 van de 50 ronden te rijden

waren, kwamen

zijn

tegenstanders

—

beurtelings — opzetten. Vooral Matena
reed scherpe aanvallen, die Noordeloos
echter energiek opving. Twee en een halve
ronde voor het einde zette Matena alles
op alles. In een hoog tempo sleurde zijn

laatste krachten in de strijd,
Hij voelde zich dodelijk vermoeid,
maar hij klemde de tanden op elkaar.

Matena lag nu naast hem, het publiek
rees van de plaatsen omhoog en duizen—
den moedigden de coureurs fanatiek aan.

En beiden persten het laatste greintje
wilskracht uit hun lichamen. Twee volle
ronden duurde het duel en onder storm—
achtige toejuichingen sprintte Noordeloos

als winnaar over de eindstreep.

„Ik zag niets meer, ik hoorde niets

‚meer en ik voelde niets meer!” zei hij
l:3_ler‚ „als ìlf nog één ronde had moeten
rijden, was ik vast van mijn fiets geval—
len. Ik was volkomen „leeg”....‘

Cor Noordeloos, de Amsterdamse sla—
ger, die uit liefhebberij wilde stayeren,
was B—kampioen en had met dit kam—
pioenschap het recht verworven tegen de
A—stayers te mogen rijden,

„Bedankt, meneer v. d. Berg‘ zei bij
tegen den directeur van de Stadionbaan.
‚‚l_3edanktl Maar nú doe ik het beslist

niet meer. Neem hèm,” en hij wees op

Matena, „die jongen rijdt voor zijn boter—

ham. Ik sta

mijn plaats aan hèm afl”

En met he!._ ehalen van dit kampioen—
schap nam hij tevens afscheid van de

actieve sport. Hij startte als professio—

nal. Hij werd prof—kampioen. Het pleit

voor hem, dat hij in feite steeds amateur
bleef!
USCHL

regelmatig verschijnen!
ZEER binnenkort zal ons week.
blad „Sport” in en om Am—
sterdam weer verschijnen,
Het zal, doordat wij nog niet
kunnen doen wat wij willen, een

enigszins ander uiterlijk hebben
dan voorheen, doch de verzorging
en de redactionele inhoud worden

weer ‚.quderwats". „Sport” zal in

alle opzichten weer het beste sport—
blad zijn!

Uiteraard is, tengevolge der pa—
pierschaarste, de oplage voorlopig

nog be_perkt. Wie „Sport” dus re—

gelmatig wil ontvangen, zal goed

doen

een

abonnement

te

nemen,

waarvan de prijs bedraagt f3.60

voor alle nummers, die nog in 1945
zullen verschijnen
Geen andere abonnementen wor—

den voorlopig aangenomen. Vanaf
1 Januari 1946 bestaat gelegenheid
tot het opgeven van kwartaal— en
jaarabonnementen,
Opgaven voor abónnementen voor
de rest van 1945 kunnen geschieden
van Maandag 6 Augustus af aan ons
nieuwe kantoor Keizersgracht 441,
tel. 35881 en 32431, onder bijvoe—

ging van het verschuldigde abonne—
mentsgeld of door storling op post—
rekening 394162 of gemeentegiro
S 11400 t‚n.v. N.V. Uitg Mij, „Sport

weekbladen”. In verband met de
overlading

van

het

giroverkeer

wordt dringend verzocht aan ons

kantoor, dat elke dag van 9—5 uur

(Zaterdag 9—1 uur) geopend is, te
betalen Toezending van het blad

geschiedt onmiddellijk na ontvangst
van het abonnementsgeld.
Daar wij niet weten of wij aan
alle abonnementsaanvragen

zullen

kunnen voldoen, moet gelden; „Wie
het eerst komt, het eerst maalt.”

A. de Haan Azn. gaat heen
In verband met zijn leeftijd en mede in
verband met het feit, dat hij de gemeente—
dienst gaat verlaten en daardoor het con—

tact met de afdeling van zijn woonplaats

en
Bussum uit veel moeilijker dan voorhe
kan onderhouden, heeft de afdelingsvoor—

zitter van de NVB, de heer A. de Haan
.
Azn., zijn functie ter beschikking gesteld
Het spreekt vanzelf, dat de afdeling den

oe staan de hoofdstedelijke sport—
velden er voor?

Wij stelden deze vraag aan eenige

deskundigen en maakten zelf een tocht langs

wuivend graan op grond, waar eens voet—

balketen stonden, langs met molshopen

bezaaide en door loopgraven en bunkers
verpeste woestenijen, die eens gemili—

meterde gazons waren, toevluchtsoorden
voor onze stadsjeugd. Uit onze aanteke—

ningen kwam deze erlenis van vijf jaren
bezetling tevoorschijn: Het Velserweg—
complex, 33 h.a., 38 velden, viel ten offer

aan de voedselvoorziening. Ter zake kun.—
digen deelden ons mede, dat daar op zijn

vroegst in September 1947 weer kan wor—
den gevoetbald. In geen geval eerder,

want eerst moet de oogst er af, dan wordt

er in het voorjaar van 1946 gras gezaaid,
dat men toch tot de herist van 1947 de tijd

zal moeten gunnen om zich op zijn zware
taak voor te bereiden,

Dezelide weg van bouwland tot sport—

terrein gaat de goudgele vlakte van het
complex Hoeve Voorland, eertijds 16 tijde—

lijk voor de King of Sports gelatsoeneerde
weiden, straks, d.w.z. einde 1947, perma—
nente sportvelden, met een sintelbaan in
het centrum.
Achter de Amsteldijk liggen weliswaar
tien bruikbare voetbalterreinen, doch
kleedkamers ontbreken. Zij vielen ten
offer aan het schootsveld—complex van den
een of anderen Duitsen commandant,
Nog geen kilometer verder kunt ge zien,
hoe de prachtige velden van complex—C
aan de Zuidelijke Wandelweg ontluisterd
werden; geenafrastering, geen kleedkamer
te bekennen, wel hoog opschielend gras en

zich
den bruikbaar bleven — al zal men
t
zeer moeten behelpen — en verder, omda —

is sport
de ambtenaren, wier taak het
beoefenend Amsterdam opnieuw te instal—
r onover—
leren, met man en macht — schie

— bezig
komelijke moeilijkheden ten spijl
later
zijn een werk te verrichten, dat eerst
op zijn juiste waarde zal worden geschat.

Sterk bezet Arol—tournooi
Het Arolbeker—tournooi van AFC be—
looft dit jaar bijzonder interessant te
worden door de deelneming van alle vier
hooldstedelijke eerste klassers: ÄjaX,

Blauw—Wit, DWS en Volewijckers, Voorts
nemen deel de ‘eerste klasser HBS en de

tweede klassers UVV, Zeeburgia en AFC,
Voor dit tournooi, dat op 2 en 9 Sep—
tember zal worden gehouden, zal natuur—
lijk, vooral thans, geweldige belangstelling
bestaan. Zou het bestuur van AFC, in het
belang van het Amsterdamse voetbal—
publiek, niet willen overwegen om het
tournooi in het Stadion te doen verspelen?
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molshopen.

Op het Mosveld kon men slechts één
veld behouden; van het andere werd de
omheining gegapt, Het IJsclublerrein werd

Niemandsland: bunkers en loopgraven.
En dan zijn er nog de talrijke, tussen de
huizenblokken verspreide, sportvelden,

als in de Balboa— en Reggestraat bijvoor—

beeld, waar de schennende hand van Duit—
ser of zwarten handelaar zijn sporen
achterliet.
En tóch.... zal er over enige maanden
weer gevoetbald en gehockeyed, gehand—
bald en gekorfbald worden, In de eerste
plaats omdat er nog betrekkelijk veel vel.

De TwentscHe BANK xv.
HOOFDKANTOOR TE AMSTERDAM

70 Bijkantoren

heer De Haan, die haar in uiterst moe1lĳl_&le

omstandigheden met zoveel tact en Wijs

beleid heeft bestuurd, node ziet vertrek—
ken. Zijn vele kwaliteiten: zijn diepe ken—
nis van zaken, zijn onkreukbare eerlijk—

heid en onpartijdigheid, zijn grote liefde

voor de sport maakten hem lot een voor—
zitter bij uitnemendheid voor de Amster—

damse voetbalwereld, die dan ook grote
verplichtingen aan hem heeft.
Ons blad brengt hem die dank gaarne,
ook voor de prettige samenwerking, die
het steeds met hem heeft mogen hebben.
De heer H. A. H. Putter, tweede voor—

JAÁCQ. MOÓT Jr.
HEERENGRACHT 467
AMSTERDAM—C.,
TEL. 35558 35857
IMPORTEUR

TÁNGEE — REVLON
DOROTHY GRAY
HINDS
U.S.A. COSMETICS
AND Toietgoons

zitter van de afdeling, zal zijn functie

waarnemen totdat daarin op reglementaire
wijze zal zijn voorzien,

Werkt straks weer

ctiever ‘dan ooit!
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„Sport” gaat weer

FR WORDT NÚ HARD
AAN ONZE SPORTVELDEN
GEWERKT
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SPORT — EEÊRST OEFÈNEN

Can adccs om-bee‘

SPELEN

ledere sport verg! oefening, stellig

OVER ONS HONKBAL
door D. ]: Frügte
anneer in de aigelopen oorlogs—
jaren een van zijn medespelers

wel eens mopperde over het Hol—
landse materiaal, kon men Van Heeswijk,
Blauw—Wit‘s aanvoerder, met z‘n bemoe—
digende overtuiging horen zeggen: „Vol—

gend seizoen zijn de Amerikanen er en

dan spelen we weer met Amerikaans ma—

teriaal.” Deze uiting van Van Heeswijk
gal weer hetgeen er leeide onder de honk—
ballers, want onder hen waren vrijwel
geen elementen, die hun heil van tegen—
overgestelde zijde verwachtten.
Drie seizoenen heeft Van Heeswijk zijn
medespelers zo moeten toespreken, maar
nu zijn we dan toch bevrijd. Het waren
echter niet de Amerikanen, die deze taak
opgedragen kregen, maar de Canadezen
en dezen komt het leeuwenaandeel in
onze bevrijding toe. We zijn de Canadians
enorm dankbaar en vergeten het nimmer

dit te zijn, maar.... een tikkeltje teleur—

gesteld zijn wij, honkballers, toch, omdat
— zo is nu eenmaal een mens — we zo

gehoopt hadden op de komst van de
Amerikanen, Primair natuurlijk omdat wij
snakten naar verlossing uit de klauwen

van het demonische nazi—dom, maar met
de wetenschap, dat mét de Amerikanen de
leermeesters van de base—ball(honkbal)—

sport in ons land kwamen. Zij zouden ons
dan eens laten zien hoe honkbal moet
worden gespeeld en zouden er stellig ook
voor zorgen, dat we spoedig in het bezit
waren van het onmisbare materiaal. ‘t Is
anders gelopen en in plaats van de honk—
ballers zijn het nu de ijshockey‘ers, die
straks profijf zullen trekken van wijze
lessen.

Maar onze honkballers kunnen des—

ondanks best tevreden zijn, want de__Canadezen spelen nog altijd beter dan zijzelf
en zijn minstens zo aan de base—ball—sport
verslaagd als welke Amerikaan ook. Een
sensatie was het voor deze enthousiasten,

die wel iedere dag zouden willen spelen,
toen zij langs het Olympisch stadion wan—
delden en honkballers zagen oefenen.
„Look! baseball—players”, was de uitroep
en in no—time was er contact, „Professio—
nal—player?” was de vraag aan Van Hees—
wijk en dank zijsdiens vlotte conversatie

ge—
wanneer men maanden lang niet
kan
speeld heeft. Tegen deze regel
men niet ongeslraft zondigen, dat on—
dervond ook Roel de Món, Hollands

beste werper. Onmiddellijk na de be—
nadezen gespeeld; De Mon stond on—

Ca—
vrijding werd ìn Haarlem tegen:de

e
voorbereid òop de plaat en wild
winnen. Hij wierp uitstekend, maar
forceerde zijn arm volkomen. Tegen
H.H.C. probeerde hij het nog eens,
maar ‘t ging niet. Inplaats van abso—

lute rust te nemen, ging hij op het
derde honk staan en forceerde bij ‘
gooien naar het eerste honk zijn arm
opnieuw, maar nu zndanìg‚ dat hij nu

was het spoedig duidelijk, dat zij slechts
met amateurs te doen hadden./Groot was
dan ook hun blijdschap toen bleek dat er
gespeeld kon worden. De ene wedstrijd
volgde op de andere en de successen
waren al naar gelang van het beschikbaar

definitiet moest opgeven. Een gescheur—
de armspier dwingt hem voor het ver—

veel te leren viel.
Het was dank zij de welwillendheid van

curve en er zorg voor dragen, dat de snel—
heid van de slagbeweging vrijwel gelijk is
aan de vaart van‘de bal en dan slaan!

„liften” en kennis maakten met serg. Ho—

vinnige tik. Niet vergeten wanneer met

dere deel van het seizoen slechts toe—

schouwer te zijn,
„Schoten”‘ zonder De Mon is een ge—
makkelijke prooi voor de overige Haar—
lemse clubs!/

zijn van uitblinkende spelers soms dave—
ee eo?
e
rend, soms teleurstellend, maar het spel e
ee
e
was toch altijd zó, dat er voor onze spelers
Van Heeswijk, die min of meer als manager
van deze groep Canadezen optreedt, dat
wij dezer dagen in een jeep mochten

ward, den manager, wiens oordeel wij
vroegen over onsspelpeil. Hoffelijk uitte
Serg. Howard zich in waarderende woor—
den, maar voegde er onmiddellijk aan toe,
dat ons spelpeil nog niet hoog genoeg
stond om met succes tegen een school—
jongens—team uit Amerika te kunnen
spelen,

„Wat mankeert er in ‘t bijzonder aan”,

zo vroegen wij serg. Howard. Zijn oordeel
was, dat ons werpen, hoewel nog het beste
van wat hij gezien had, te weinig variatie
had; na een paar innings weet je: zó gooit

deze werper en niet anders en je kunt je
er op instellen. Bepaald zwak is het slaan
— zo oordeelde ook capt. Crocker van de
Canadezen, die in Bilthoven zijn gelegerd,
„Er wordt te weinig, te langzaam geslagen,
Er zit geen vaart achter de slagbeweging,
letterlijk „no swing”. Smith, onze werper,
is wellicht naar uw begrippen een zeer

verdienstelijk speler, maar toch is hij te
slaan als zijn tegenstanders hun ogen maar
de kost geven. Goed letten op snelheid en

Geen lange armzwaai, maar een korte,

‚„curve” geworpen wordt, lijdig een stap
voorwaarts te doen en de bal te raken

vóórdat hij uit zijn baan wijkt (breaking).
Het veldwerk van uw honkballers kan
verzorgder, doelmatiger en sneller zijn, Te

veel speelt men op z‘n eentje, ziet zichzelf
niet als onderdeel van het team en vergeet

dat het de eenheid is die doet winnen. Zo
nodig moet men zich daarvoor weten op
te offeren. Alléén konden wij de oorlog
niet winnen, maar ‘t was de eenheid der
verbonden naties, die beslissend was.”

_ De jeep stopt — Amsterdam—Haarlem is

in een „moord—gang” maar een eindje —
en ‘t gesprek is jammer genoeg ten einde

Andere zaken nemen serg. Howard in be—
slag, zodat onze vraag naar ballen en

ander materiaal onbeantwoord blijlt. De
Canadezen laten er zo nu en dan wel eens
een achter en daar zullen we het voorlopig

mee moeten stellen. Een stellig zeer be—
langrijke vraag, n.l. of er onder de Cana—
dezen ol Amerikanen niet iemand te vin—

den is, bereid en in staat tegen redelijke

vergoeding zomers de honkballers en
nsawmtle}îsl de ijs—hockey‘ers te trainen,
oest
eee
helaas tot ee n volgende gelegen.

Misschien doet die gelegenheid zich
bmnen_korl voor, maar het belang van deze
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EEN HERBOREN WERKELIJKHEID
INTIEM — APART — MONDAIN . GEZELLIG

zaak eist spoedige beantwoording. LZou het
daarom niet meer op de weg ‘van het
besluur van de Ned. Honkbalbond liggen

hiernaar eens le inlormeren? De historie

herhaalt zich. In 1914—1918 toonden de
Canadezen ons, dat wij nog maar beginne.—

. lingen in de base—ball—sport waren. Nu
zijn
het wellicht hun kinderen, , di die tegen ons

Êpelen__en nog hebben wij moeite %an een
ergelijk bijeengeraapt negental te
:yen‚ äerlxuen_ komt vaker voor. Waarwin—
om,

e:lî:âoal'7 Wij zijn toch ook recht van lijf
eee

b'c'>"

e

bben klare ogen en even ste—

‚

kortom zijn niet anders ge—

onze sportvrienden. Wat zij
ons bereikbaar, mils

kundige voorlichting

WAT DEUGT
ER NIET IN HET
NEDERLANDSE
VOETBAL?
Een

antwoord

er heel anders voor te staan. Want dan
moeten wij ook aanvaarden, dat het voor.
komen van doelpunten (van de tegenpartij)

evengrote waarde heeft als het zelf maken
van doelpunten, En dan moeten wij, con—
sequent, ook aanvaarden, dat de ver—

aan

foris van den ngfn
oris — van — den

Bergh zegt:

„Het Nederland—
se voetbal heeft zijn
charme
verloren
doorde W—formatie,
Het _ Nederlandse
karakter, hetwelk
onze volksaard aan
ons voetbal heeit
geschonken, is aan—
gerand door geado—
reerde, ons kwalijk
liggende import.”
Ik zeg:
„Het Nederlandse voetbal heeft zijn
aantrekkelijkheid verloren door gebrek
aan techniek. Het spel, ongeacht op welke
wijze of volge—s welk systeem het ge—
speeld wordt, is altijd aantrekkelijk als
het rust op de brede basis van techniek.”
Joris van den Bergh legt dus het accent
op de volksaard.
Ik op de techniek.

Jorís zegt: de kwaal van het huidige

eee enevate gog

aar
ad
ARTIKELEM

dediging even belangrijk is als de aanval
en dat we derhalve aan het ene geen voor—

Nederlardse voetbal is, dat het accent

wordt gelesd op de verdediging.
Ik zeg: de verdedigende houd‘ng in het
hwidige voetbal is een phase in de ont—
wikkeling bij het spel.
Zo staan onze stellingen hier dus duide—
lijk tegenover elkaar.
Laten we nu eens kijken, wie van ons
beiden gelijk heeft.”
Dit is een gedeelte uit een brochure van
de hand van onzen hoofdredacteur C. H.

Geudeker, Gericht tegen de brochure van
Joris van den Bergh, die onder de Hitel
„Er deusl iets niet in het Nederlandse

voethal” in het vooriaar van 1944 het licht

hee‘l sezien en in een grote oplage is ver—

spreid.

Geudeker‘s antwoord—brochtire, setiteld

„Wàt deugt er niet in het Nederlandse
voetbal?” is nog niet verschenen. Hem
werd de toestemming daartoe — destijds
— geweigerd. Er is echter gegronde hoop
om te verwachten, dat deze broch_ure
thans binnenkort het licht zal kunnen zien,

waardoor de visies, die deze beide voet—
balkenners hebben, tegenover elkander
kunnen komen te staan.

0 m. zegt Gendeker:
„Om te beginnen gaat Van den Bergh
van een verkeerde stelling uit.

Hij zegt: het primaire doel van voetbal

is, doelpunten maken, Dat lijkt mussch_uen
wel inist, maar daarom is het dat nog niet.
Want dit primaire doel is niet doelpunten

keur mogen geven boven het andere,
En nu is het toch een heel eenvoudige

en dood—logische wisselwerking, dat waar
de een probeert doelpunten te maken, de
ander probeert deze te voorkomen, Een
soort vicieuze cirkel, omdat van de an—
dere kant natuurlijk, hetzelfde streven
voorzit. En wat is nu weer logischer
dan dat, als er regels gemaakt worden
waardoor het doelpunten—maken verge—
makkelijkt wordt, er anderzijds ook weer
maatregelen beraamd worden om dit ge—
makkelijker doelpunten—maken te be—
letten?

Dit te ontkennen is even dwaas als de

wet van vraag en aanbod te negeren.
Als Herbert Chapman de W—formatie en
den stopperspil niet uitgevonden of al—
thans geperfectioneerd had, dan was er,
later wellicht, een ander gekomen, die

iets in die geest had geschapen. Misschien

niet zo geraffineerd goed als Chapman

Herrijzing !

waar hij voor deze speelwijze niet de juiste

Honig‘s Artikelen komen weer
terug; straks weer in de voor—
oorlogsche kwaliteit . . , een
welkom bericht voor vele, vele
huisvrouwen l

met zün Arsenal—spelers kon doen (en

spelers had, kocht hij deze elders!), maar
dan toch in dezelfde geest.
En dan>zou daaruit lanszamerhand t?ch

een stopperspil en een W—formatie gebo—

ren zijn. omdat een defensie—systeem in
dere trant tegenover de nieuwe buiten—

spelregel nu eenmaal onontbeerlijk was
en 1s.

Ja, onontbeerlijk! Ik schrijf het neer on.

danks de pertinente bewering van Van

den Bergh, dat het niet zo is. Want hij
zest wel. dat hij zal bewizen, dat de W—
formatie en de stopperspil geen noodzake—
lijkheid waren geworden, maar hii levert
slechts een negatief bewis, nl. door te
verwijzen naar Sunderland, dat in 1926
met een viifmans—voorhnede met vlas en
wimpel kampioen van Enseland werd en
toen —ik citeer uit Joris‘ brnchure — ,„de

opontbeerlijkheid van de W—formatie als
een nhrace deed zien”,
Is dàt het bewiis, dat de W—formatie niet

onontbeerlijk was?
Voor m, en ook voor U hoop ik, in

genen dele.
Voor mi bewóst het alleen, dat het
systeem van de W—formatie en den stop—
perspil ook wel eens niet tot het beoogde

resnltaat kan leiden. Meer niet Ik wil er
zelfs wel aan vastknopen. dat het mii in—
dertiid van harte verhensd heeft, dat Sun—

derland er in geslaagd was om met een
eisen speelwijze het systeem der W—for—

matie, dat meer en meer navolging had
gekregen, te verslaan. Ik heb daar des—
tijds menigmaal over geschreven en op dat

punt kan geen misverstand bestaan.

Maar nu komen wij tevens op een ander

unt.

.

# Want Joris van den Bergh moge het nu

wel erg simplistisch voorstellen alsof deze
vijfmans—voorhoede zo maar al die stop—

perspillen en W—formatie—elftallen van de
maken, maar de wedstrijd winnen en dat
sokken heeft gespeeld, maar in werkelijk—
is: meer doelpunten maken dan de tegen—
heid was het zo, dat deze vijf Sunderland—
om—
niets
zegt
spelreglement
Het
parlij.
aanvallers stuk voor stuk wat wij noemen
trent het aantal doelpunten, dat gemaakt
artisten,
moet worden, evenmin iets over het ver— > uitgekookte voetballers waren,
nó6 groter artisten dan b11voorbeelcl_ de
schil. Het zegt slechts, dat de partö, d„ie
spelers van Chapman‘s elftal in dat jaar
de meeste doelpunten maakt, de wedstrijd
(dat intussen, een achttal jaren na de in—
wint.
voering van de nieuwe speelwijze, zijn
Als we daar nu van uitgaan en niet van
hoogtepunt al gepasseerd was).
Van den Bergb‘s stelling, dan komen wij

Wat bewijst het feit, dat Sunderland in
1936 met een vijlmans—voorhoede kam—

pioen van Engeland werd, dan? Eigenlijk
niets, nietwaar?

Maar ik zal bewijzen, dat het defensieve

systeem, betwelk zijn culminatiepunt vond
in de W—formatie en den stopperspil, een
opontbeerlijkheid was tegenover de ge—
wijzigde buitenspelregel en de daarmede
gepaard gaande vergemakkelijking van het
doelpunten maken.”

Geudeker gaat dan de historische ont—
wikkeling van de voetbal—tactiek en de
daarmee verband houdende spel—systemen

na en concludeert:
„Als men gezien heeft hoe in het alge—
meen het verdedigend accent in het spel is

gekomen — als een noodzakelijk verweer
der defensies tegen steeds geraflineerder
aanvalsspel — dan volgt daaruit ook, dat
hierin iets verontrustends schuilt, omdat

het een phase is in de ontwikkeling van
het spel.
Waarop ongetwijleld ook weer een an—
dere phase zal volgen. Want aan het eind
dier ontwikkeling zijn we nog lang niet.”
Wie Van den Bergh‘s brochure destijds
gelezen heeft, zal ook Geudeker‘s bro—
chure moeten lezen, Het is daarom, ook in

het belang van de ontwikkeling van het

Nederlandse voetbal te hopen, dat deze

brochure spoedig verspreiding zal kunnen
vinden.

>
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Opbloei van de Wielersport

u onze renners weer vrij baan hebben
N om ongestoord hun sport op weg en
p‘ste te beoefenen, bijgevolg geen
gevaar meer lopen in de greep te geraken
van den gehaten Duitser, nu kijken wij
even terug naar wat achter ons ligt..

Zéér zeker, gedurende de bezettingstijd
is de sportliefhebber niet geheel van
wielerwedstrijden verstoken geweest; aan
de andere kant gebeurde het echter maar
al te vaak, dat geannonceerde renners op
de dag van de course op het appèl ont—

:r'ukcu‚ De „Grüne Polízei” lag op de
oer ...

Thans bloeit de wielrensport in Neder—
land, maar vooral in Amsterdam, meer dan

ooit. Duizenden

en

duizenden

trekken

iedere Zondag, ja, ook op een weekse dag
naar het Olympisch Stadíon of zijn aan—

wezig bij ronde—coursen, die als padde—
stoelen uit de grond verrijzen

Om op onze renners lerug te komen,
welnu, Gerrit Schulte is nog steeds de
grote matador, de man met de gouden
benen, wiens body gelukkig thìni{2 van
de oorlog heeft geleden. Zulks kan helaas
niet van al onze renners gezegd worden,
Een Gerard Peters, de Haarlemse pistier,
op de raceliets een hinde gelijk, heeft bij

lange niet die voeding gehad in de laatste
barre wintermaanden als de Brabander
Schulte, Daar zal elkeen het wel over eens
zijn.

Waarmede wij de nederlaag, die Pelters

onlangs in een persoonlijke achtervolging

over 5 km tegen den Bosschenaar leed,
niel recht praten, Ongelwijleld is laatst—

genoemde den jongen ”.‘lul‘f(-lu…ur nog de
baas,

Overigens blijft Schulte toch nog altijd
de grote trekpleister, de lieveling van de

massa en de held van de jeugd. Door zijn
daverende preslaties, zijn bruisend tempe.
rament, zijn sterke wil, voelen honderden

jongens zich tol de sport van het wiel
aangelrokken, En, als straks het banden.
vraagstuk is opgelost, kunnen de wieler.

clubs zeker op een sterke aanwas rekenen,

Want 0, die banden! Ons zijn renners be—
kend, die voor één racctube.... 750 gul—

den moesten neertellen, terwijl een surro—
gaat—dito 400 gulden kost. Wat blijft er dan
van de winst over?
>
Na de bevrijding behoorde Schulte tot
de eersten, die de Belgische coureurs in
eigen land opzocht en deze te Besele—
Waes in een course over 150 km klopte
In de ronde van Zaandam, door Steen—
bakkers vóór den Oostzaner Jan Lust en

Holland‘s hope Wim de Ruiter gewonnen,
was blonde Gerriíl — toen nog in Canadese
dienst — niet op volle kracht, maar zijn

kunnen bewees hij overduidelijk veertien
dagen later. Allereerst door het winnen

van lwee wegwedstrijden binnen één
eimaal; de Ronde van Krommenie en de
Ronde van Amsterdam—Noord, welke laat—

ste kamp op zulk ‘n voortreflelijke wijze
door de al—oude Amsterdamse club „Olym.
pia” was georganiseerd, Waarna „de rij—

dende gek” — die heus zifn hersenen wel
bij elkaar heeft — twee dagen nadien, in

gezelschap

van

zijn

trouwen

ploegmaat

GERRIT SCHULTE
Boeyen, op de Stadionbaan een koppel—

course won, een wedstrijd zó schoon en
zó enerverend, dat daarover in wieler
kringen nog lang zal worden l’‚""«l’”’""':
De eerste Ronde na de „ontmolling”,
onder overgrole belangstelling te Maas—
tricht verreden, werd gewonnen door den

Rotterdammer Verschuren, Voorls zede—
vierden Buron—Steenbakkers op de gras

baan te Tilburg, o.a, vóór Schulte—Boeyen,.
Arie van Vliet toont zich nog steeds de

snelste man in de sprint, Door internatio»—
naal contact zal híj eindelijk weer eens

gelijkwaardige concurrenten krijgen, Dit
geldt ook voor onze sprinters hmluwrl‚
Remkes, Kropman en v. d. Vijver; onze
stayers v. d. Voorl, Pronk, die zo ver.
rassend debuteerde, Bakker, die 1 Juli I)
zijn sleutelbeen brak, onze wegrenners en
niet te vergelen onze amaleurs, Veel—
belovende renners als Bijster, Bontekoe,
Voorn zien wij graag eens tegen buiten

landse amateur—sprinlers in actie,
Met spanning kijken wíij uit naar de dag,
dat een Frans Slaats en Louís van Schijn—
del weer op onze banen zullen verschijnen,
Renners, Jii: nl die donkere jaren de Ne»
derlandse driekleur hebben hooggehouden
in de vrije wereld en die wij een hartelijk
welkom toeroepen,

Maar ook willen wij een ogenblik ver—
wijlen bij hen, die voor de wielersport ver.
loren gingen. En daarbij denken wij aller.

eerst aan Aad van Amsterdam, den sym
pathieken coureur, die zo zwaar door het
noodlot getrolfen werd.

Komaan, met een betere toekomst vóór

ons willen wij trachten door woord en

geschrift de onderlinge band tussen de

renners te versterken, Laten zij van hun
kant dan meewerken de wielersport op

hoger niveau te brengen, door te voldoen
aan de eisen, die aan een degelijken sport.

man, zowel in als buiten de arena, mogen
worden fulold.

Nederland moet een goed liguur slaan

tussen de andere landen,

Onze

rijders

moeten straks de nationale driekleur weer
verdedigen in een Tour de France, een

wereldkampioenschap en zovele andere

klassieke wedstrijden, Dat kan! Ook de
grote wielerlanden als België, Frankrijk
en Italië moeten opnieuw hun heerschappij

bewijzen, want ook zij hebben zware

slagen

gehad,

sderlandse wielrenners, houdt onze

BEVERT
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In memoriam

Sem Smit
VAN

|

EEN VERLIES VOOR
„SPORT” EN VOOR
De SPOÖRT.
JOURNALISTIEK

PÖEnER |
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Sam

In verschillende

Wij mogen thans wel ver—
klappen, dat wij ons — natuur—

lijk! — daarvan nooit iets aan—

getrokken hebben, dat Sem
Smit gedurende twee jaar van

ns Nederlandse volk heeit in
de algelopen periode van ter—
reur, verdrukking, strijd en
honger vele doden te betreuren. Zij
zijn gevallen op alle terreinèn,
waarop de Duitse barbaren in hun
tomeloze vernielingswoede van alle
geestelijke en

materiële waarden,

die níet de hunne waren, hun grove

hak hebben gezet. Nog hebben wij

hen allen niet kunnen tellen. Wij
weten nog niet wie er gevallen zijn
in de verzetsbeweging, in de—directe

strijd met de verdrukkers; evenmin
weten wij, wie er niet terugkeren

zullen uit gevangenschap of uit de
slavernij, waarin het monsterachtige

systeem der „Arbeitseinsatz” hon—
derdduizenden onzer landgenoten
had gevoerd.

De dode, die ons blad „Sport” te
betreuren heeft, behoort noch tot
de ene noch tot de andere categorie,

Hij is gestorven als onvermijdelijk

gevolg van een wrede ziekte, die
zijn jong lichaam binnengedrongen
was en al waren uiteraard de om—

standigheden,

waaronder

hij

het

einde van zijn leven vond, ongunstig

beïnvloed door de miserabele
tijden, ook betere omstandigheden

hadden zijn noodlot niet kunnen

ons bestaan niet slechts een
levendig, maar zelfs een hoofd—
aandeel in de redactionele leiding
van „Sport” heeft gehad en dat
vele interessante artikelen en ver—

‘

Houtens 18)
PULDINGC

smaken

.e:«:m:m:uĳ',')u:nz:.::z
Van Houten‘s
PUDDINGPÖEDERS

slagen, meestal niet ondertekend,

soms door anderen gesigneerd, van
zijn hand afkomstig waren. Hij was
o.m. de schrijver der wekelijkse
„Grasgroene grappen”, het per—
soonlijke „kadertje”, dat terecht
een der meest gelezen rubrieken
van ons blad was en dat ons thans,

Meer dan ooit bestaat op

FINANCIËËL EN
ECONOMISCH

nu hij er niet meer is, eerst recht

van de waarde overluigt, nu wij
zijn opvolger moeten zoeken,
Doch niet alleen om wat hij zelf
schreef, meer misschien nog om
wat hij anderen deed schrijven, om
zijn adviezen, om zijn redactionele
directieven, was hij een zo buiten—

GEBIËD
de behoefte aan

zijn geestigheid leverden de stroom,
waarop de motor van „Sport” liep,
zijn handigheid en zijn flaír redde
ons uit menige moeilijkheid,

VOORLICHTING
EN
RAADGEVING

míssen, nu wellicht nog meer dan

Onze

gewoon belangrijke kracht voor
„Sport”. Zijn fantasie, zijn geest en

Om dit alles zullen wij Sem Smit,
nu „Sport” weer gaat beginnen,

vroeger omdat wij nu onze vleugels
zullen kunnen uitslaan, nieuwe rich—

FINANCIËEL—

tingen uitgaan, nieuwedenkbeelden
uitwerken, taken, waarvoor we juist
een talentvollen en kundigen kracht

als hij was zozeer nodig hebben,
keren, hoogstens zijn laatste levens—
Maar om nog veel, veel meer
maanden kunnen veraangenamen.
hem. missen en bovenal
Sem Smit was een der oprichters _ zullen wij
als vriend, als trouwe kameraad,
van ons blad en een onzer beste
van ons werk, van onze krant, van
krachten, Noodgedwongen bewogen
van
die
ons huis en van ons zelf.
zoals
zich,
heden
zijn bezig
,
kleine
ons
Sem stierf op de tweede Pínk—
van
staf
de
allen, die tot
sterdag van het vorig jaar en reeds
beginnende blad behoorden, ook
heeft de tijd veel geheeld van wat
op administratief gebied. Maar Sem
toen een onherstelbare wonde lee‘.,
Smit was vóór alles journalist en
In zijn eigen blad in herinn=—lg te
zijn hoofdbezigheden lagen op het
brengen wat hij voor „oport” en
terrein van de schrijverij.
ons allen van de stat van ons blad
Maar Sem $Smit was jood en
heeft, leek ons de plicht
ge
zinni
betekend
ve,
krank
de
in
derhal
mocht
jegens onze lezers — hem te danken
en misdadige ideologie der Duit—
voor zijn gave vriendschap een
sers, niet deelnemen aan de redac—
plicht jegens onszelf. GEUDEKFR,
tionele werkzamheden van ons blad.

ECONOMISCHE
AFDEELING
goed geoutilleerd
en gedocumenteerd staat in

dit opzicht

VOLLEDIG
TEN DIENSTE

INCASSO—BANK N.V.
i
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van de afdeling Amsterdam van de Nederlandse Voetbalbond
Redactie—Commissie: J. A. W. Bergvelt, G. H. Hauber, H. A. H. Putter
Overname geheel of gedeeltelijk verboden bij Auteurswet 1912

Voetbalbond (thans Afdeling Amsterdam
van de N.V.B,). Het voornemen bestond
om dit jubileum op passende wijze te

vieren, zij het ook iín verband met de
oorlogsomstandigbeden op zeer bescheiden

schaal. Toen echter in begin September.
de oorlogshandelingen ook op Neder—
lands grondgebied werden overgebracht,
zagen wij ons genoodzaakt om van elke
feestviering al te zien,.
Thans behoort de Europese oorlog ge—
lukkig tot het verleden; wij kunnen we—
der in volle vrijbeid ons verenigingsleven
tot nieuwe bloei brengen; wij kunnen we—
der onbevreesd onze mening zeggen, we—
der uiting geven aan onze waardering
voor en onze blijdschap over iets, dat
ons allen dierbaar is.
Het Bestuur onzer Afdeling heeft dan
ook het plan opgevat om alsnog — in het
vijfligste levensjaar — dit jubileum op
feestelijke wijze te herdenken. Een door
het Bestuur uit zijn midden benoemde
Commissie heeft bereids plannen daar—

voor beraamd, welke nog slechts nader
dienen te worden uitgewerkt.
In het kader der feestelijkheden speelt

op Zaterdag 4 Augustus 1945 des avonds
te 7.15 uur in het Olypisch Stadion het
Amsterdams elftal een jubileumwedstrijd
tegen een sterk Belgisch elftal, bestaande
uit spelers van Brussel en Antwerpen.
Alle verenigingen hebben inmiddels, in

verband hiermede, van het bondsbureau

een circulaire plus aanvraagsformulier
commissie—leden,
ontvangen. Ook aan
scheidsrechters en consuls werd een me—
dedeling gezonden,

oonennengeomeeeens

ammooo eeemo

Blz. 28

Bij de vereniging Z,5.V.C.:

Blz. 30

G. Prast, geb. 22 Dec. 1924, Biesbosch—

Zwanenburgerdijk

433,

W.OL., secr.

16

Blz. 34

West—

meier, Vespuccistr. 114 hs (W.).
Z.P.C., seer. N. J. C, Dorregeest,

straat 165

(Z.).

J.
Schuurmans, Corn. Trooststr. 35

L. Brouwer, geb. 10 Oct. 1909, Vrolijk—

Eventuele bezwaren uitsluitend ín te
zenden onder overlegging van afschrift
royement plus regu van aantekenen,

ADRESLIJST
Blz. 6

Blz. 7

Blz. 8

Blz.10
Blz. 13

Blz. 17

Blz. 20
B‘— 23

A.D.W.,”seer. J. v. d. Bor, Reín,
Claeszenstraat 11411 (W.).
A.G.S., secr. E. A. Muller, de
Wittenkade 1181 (W.).

Amstel, seer. C, Merkelbag, Rijn—
straat 8 (Z.).
Amst. Boys, secr, J. F. Beck,

Marnixstraat 124 (C.).
BD.K.„ seer. A. Werkhoven,
»
Noordermarkt 43 huis (C).
J. W. v. Wilne,
Fit‚ seer, J.
Henr. de Keijzerstr. 24111 (Z.).
De Geuzen, secr. W. Carton,
Willem Beukelszstr. 18 huis (0,).
Kromhout, seer. J. J. Monsees,
Esmoreitstraat 54 IT (W.).
Madjoe, seer. A. J. Gelens, Ma—
durastraat 731 (0.).
Minahassa, secr. S. Wemmen—
e

Laanhorn 14, Amstelveen.
Ons Buiten, wn. seer. J. Schram,
J. v. Lennepkade 388111 (W.).
Rivalen, A. W. J. van Dam, Da

Costastraat 35 huis (W.].
Z VV.A., seer, F. Hogeland,
Bilderdijkstraat 89 (W ).
Blz. 24 Rombout,” secr. Th. Mozes Jr‚,
1e Kostverlorenkade 161 (W.).
Blz. 25 Schellingwoude, seer. J. v. Zuy—

len, Oosthuizenstr. 1, (N.). post

perweg 34, Amsterdam

straat 8, Badhoevedorp.

Leitze,

Kattenburgerkade 24 (C.).
De Zwaluwen, secretaris H.

teorenweg 71 (N.).

Huizinga, geb. 12 Sept. 1916, Ibis—
straat 22, Badhoevedorp.
F. v. d. Zande, geb. 5 %îei 1917, Tbis—

W.

landgracht 43 (W.)
P. C. Fransman,
IJboys, seer.
Kramatweg 8011 (0.).
Z.8.G.0., seer. W. F. Kuhle—

schedwarsstraat 144 huis

Blz. 19 N.F.C. seer. C. H. Rummenie,

Zwanenburg,

v. Pol,
Spaarndammerstr. 39 [C).
VIC., seer. H. v. Buuren, 1e
Helmersstraat 177 ([W.).

Blz. 33

hove, Minahassastraat 38 (0).
Meteoor, seer J. Monteban, Me—

J. Ph. Schutte, geb. 13 Sept. 1919, Zwa—
luwstraat 27, Badhoevedorn.
G. Hopman, geb. 21 Juli 1916, Schuil—
hoevelaan 39, Badhoevedor»,
J. L. Moritz, geb. 17 Dec. 1913, Osdor—

Angeneind,

schedwarsstraat. 144

J. Kenbeek, geb. 9 Juli 1928, L, Leidsche—
dwarsstraat 160
A. Beertsen, geb. 14 Jan. 1925, Lijnbaans—
gracht 274
J. H. B. Fechter, peb. 12 Maart 1923,
Egelantiersstraat 33 II
J. Kortlevers, geb. 12 Aug. 1928, L. Leid—

f 2.50

Bij dra vereniging Líijnden:
W J. v. d. Graaf, geb. 14 Maart 1922,

J.

Volewijckers, wedstrijdseer. K.
Kamstra, Latherusstr. 29 (N.).

Blz. 18

AÄANGEMELD ALS LID

H.

Blz. 31

bewijs toegezonden.
De prijzen der plaatsen zijn als volgt:
Marathontribune f 2.—
Open Zittribune f1.50
f 0.60
Staantribune

seer,

straat 46

Blz. 14

Eeretribune

S.V.0,,

Vechtstraat 7211 (Z.).
Tavenu, seer. Jac. W.

P. J, Berkum, geb, 28 Juli 1927, L. Leid—

Er zij hier nogmaals op gewezen, dat
het bondsdiploma geen recht van toegang
verleent tot deze wedstrijd; op aanvraag
wordt aan officials een gratis toegangs—

Blz. 27

weg 50, Badhoevedorp.

J. Kemming, geb. 29 Oct. 1916, Sloterweg
168, Badhoevedorp,
A.. Verhoeve, geb; 25 Jan, 1921, N, Meer—
dijk 284, Badhoevedorp.

Blz. 26

. Haarlemmer Houttuinen 52 (C.).
Shell, secr. P. J. Mente, Mr. P.
N. Amlzenîunwe&32 [C;&

SL.T.O., secr,

W. C.

Redeker,

OVERSCHRIJVINGEN
Ingekomen:
1. J. A. Allis van W M S. naar P. en T.
Th. Allíis van WM.S. naar P. en T.
H. Bloemer van Sloterdijk naar
K.B.V.

9 a e um

”0p _17 October 1944 herdachten wij het
vijftigjarig bestaan van de Amsterdamse

Groenendaalstr. 36 huis (W.).
S.N.A., secr. H. F. Lanson, Ben—
i
tinckstraat 39 (W.).
Sport, seer, D. Hillerstrôm, Fr.
5
Halsstraat 301 (Z.).

J. J. Bakker, geb. 18 Febr. 1912, Sloter—
weg 155, Badhoevedorp.
P Huizinga, geb. 23 Dec. 1920 ‚Sloter—

J. H. Brouwer van Argonaut naar
N.F.C,
J van Coesant van D.E.C. naar
A.D.M.
M. J. Daalmeijer van De Germaan
naar Z,S V.C.
J. Groen van A.M.C.

® m

50.—JARIG JUBILEUM

naar Ons Bui—

ten,

A. A. Groen van V V.À. naar Wart—
burgia.
9. G. de Jong van Sport naar ZS
V C.
10. J. de Jonker van T.IW. naar N F.C,

11.
12.
13.
14.

G.
J.
J.
A.

15.

iOùerman

v. Horn van Ajax naar KBV.
Jongejans van Taba naar NFC.
Kuipers van AB.I
M naar K.B.V.

Moret van Schellingwoude naar

van De Germaan
na
2,8.V,€,
#.5**
16. A. Ravenborst van Z.S.G.0. naar
Vespucci,
17. (Z}-S %.CFuys van De Germaan naar

18. P. Schras van Taba naar N.F.C
19. G. F. Siemons van
je
Z
naar Z 8S V.C
Greaje Zwan
20 C. H. Smit van De Germaan naar

21. ä's‘l;lc Stabij van Argonaut naar
22, J. van Veen van De Germaan naar
#3. P. 'dl. lV'l'hg van De Meteoor naar

24. J. A.C. Wientjes van Taba naar
”
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WĲ LEVEREN SEDERT 25 JAREN
AANDE STAD AMSTERDAM

UlF VOORRAAD LEVERBAAR

ALLE
VERÍEKR
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ROKIN 9. 15
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WODAN VERF. EN LAKFABRIEKEN

JACOBR MARTENS
Donker Curtiusstr. 9—11 — Amsterdam — Tel. 87880

Een naam die een waarborg is voor de kwa—

liteit en standing van cosmetische producten.

PENTITÒ COSMETIC AMSTERDAM
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