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Sport in en om Amsterdam is een weekblad dat in 1940 haar eerste jaargang kent. Een vervolg op het

Amsterdamse weekblad Sportweek, dat bestaat van 1933 t/m 1939. Sport in en om Amsterdam doet

verslag van met name het Amsterdamse voetbal, vooral uit de Amsterdamse Voetbal Bond (AVB,

vanaf 1940 eigenlijk afdeling Amsterdam van de NVB, Nederlandse Voetbalbond, latere KNVB).

Hoofdredacteur was de markante Kick Geudeker (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kick Geudeker).

Ron de Wit en Jo Haen, beheerders van de site www.vriendenvanwatergraafsmeer.nl zijn eigenaar

van de eerste twee (fysieke) jaargangen van Sport in en om Amsterdam. Het zijn unieke bronnen mbt

Amsterdams amateurvoetbal ten tijde van de tweede wereldoorlog. In samenspraak met Ron en Jo

worden hier de scans van de volledig origele exemplaren geplaatst. Gebruik van deze bronnen is

volledig vrij, maar verwijzing naar de bronhouders (Ron en Jo) wordt op prijs gesteld.

Remco Geesken, 2020, www.wijwarentabakkers.nl, email: remco@wiiwarentabakkers.nl
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Speelt goed biljart
op ‘n goed biljart

dus op ‘n

WILHELMINA
Amsterdam. Stadh.kade 127, Tel,21919”

 

    

   

  
   

 
Vooral Uw

HEERENMODE.
ARTIKELEN

HOEDEN en

CONFECTIE

WICK ll!â-g]1îf1ersbreeslr.

ARROW—STÖRE
151 Kalverstraat

GEEN SPORTMAN

ZONDER

„SPORT”

| Koopt een merkrijwiel
STÓK kan U direct uit voor—
raad leveren, elke hoogte
en uitvoering.

Germaan, Nl'ngnee!‚
Simplex, Ned. Vlag
en Stok‘s Rijwielen

Elkfiliaal heeft een ruime sor—
teering en grooten voorraad.

STOK‘S
| RIywWieLzakEN

Wagenaarstraat 55—63
Hoofdweg 388 .. Mosplein 12
Roelof Hartplein n. postkantoor
Haarlem: Kampervest t

ewenscht ruilen wij Uw oude
e in. Betaling kan preitig

orden geregeld.
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zijn onze goed verduie
e nG| 18 jaar)

terda swoninrichtingen
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De VERDWENEN

MINNAAR
(badpak meebrengen)
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ALASKA

Hans Albei

Joaef Siebel

Chaârlotte Susa

(Toegang 18 jaar)
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RESTAURANT
„ATLANTIG”
VOLLEDIGE DINERS vanal

GEBR. SWEERING
WESTEÏNDE 26—28

TELBFOON 40888

CENTRAAL GELEGEN
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— Hoofdredacteur C. H. GEUDEKER

vele kanten mochten wij brieven ont—

_ vangen, waarin in geestdriftige be—

# woordingen sympathie werd betuigd

. e met ons voornemen en waarin harte—

lijke medewerking werd toegezegd.

Bij de sympathie, die wij van de zijde

van het Districtsbestuur ontmoetten,

is het een kleine vergoeding voor de

den was in onze _ feleurstelling, die wij — allen —

 van een biljart— gevoelen, nu de snode weergoden

dit wekelijkse  ons plan in duigen hebben gegooid.
Bovendien — wij houden goede

moed en voegen daaraan toe, dat

van uitstel allerminst afstel behoeft te

komen. De winter is nog lang niet

ten einde en wie weet, hoe spoedig

we weer op de schaatsen staan. En

. dan zullen we niet dralen om de wed—
strijd aanstonds opnieuw uit te schrij—
ven.

: ons ijsfeest.
n C fettmaa Uit dit oogpunt bezien, heeft dit
ge Fsa uitstel zelfs nog zijn goede zijde. Want

iedereen is er nu op voorbereid, men
heeft het in de clubbesturen kunnen
bespreken, men heeft wellicht reeds
de eerste maatregelen voor deel—
neming genomen en dit alles kan
rustig bewaard blijven tot het ogen—
blik, waarop de wedstrijden wel
doorgang zullen kunnen vinden.

ONDERAFDELING AMSTERDAM VAN

DE NEDERLANDSE VOETBALBOND

___________————J

REDACTIE, ADMÍNISTRATIE EN ADVERTENTIE—

”YIN EN °M AMSTERDAM EXPLOITATIE: ZUIDER AMSTELLAAN 224

TELEFOON 27988 — POSTGIRO 394162

GIRO S | 1400 — BANKREKENING INCASSO BANK

ij. nÉPORTWEEKBLADEN"‚ AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS f 5.—

‚ 124 CENT PER WEEK. Alles bij jaarabonnement en bij vooruitbet.

le JAÄARGANG — No. || — 22 JaNn. 1941
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PER JAAR, f 2.60 PER HALF

LOSSE NUMMERS 15 CENT,
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Wij staan dan in de gunstige positie,

dat wij geen voorbereiding van twee

weken meer behoeven te nemen, m

kunnen de wedstrijden dan in een

week, misschien zelfs nog korter

organiseren.

  

* 3 w

LLE clubs hebben aan het einde

van de vorige week een rond—

schrijven ontvangen, waarin de ver—

schillende voorwaarden van deel—

neming en enige regelingen in grove

lijnen waren uiteengezet. Aan dit

rondschrijven was een deelnemings—

formulier gehecht, waarop men de

ploegen kon opgeven.

Laat men deze circulaire bewaren.

Wie weet kunnen wij haar over een

paar weken al weer gebruiken. Men

weet nu precies waarom het gaat en
wat de bedoeling is en kan zich daarop
voorbereiden.
En laten wij dan maar hopen, dat

de dag, waarop de wedstrijden zullen
kunnen doorgaan, spoedig zal komen.
Want dat we er een „„echte gezellige

Amsterdamse dag‘‘ van zullen maken,
daarvan kan men zich bij voorbaat
overtuigd houden!

GEUDEKER.
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Tekening Uschi

uren deden

 gelukkig in dalende lijn,
n effectief nog te hoog”,
artoe de heer C. Kok

oorzitter van de Straf—
Voetbaldistrict naar
ingen, die op en om
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AFZAKEN BEVINDEN ZICH IN
DALENDE LIJN

„Overtreding van de spelregels. Het onaangenaam! be

jegenen van scheidsrechters — sterker nog: het molesteren

van scheidsrechters — komt welhaast niet voor. Meer

meer ziet men in den scheidsrechter den vertegenwoo!

van de Bond, die in alle opzichten gerespecteerd dient

worden. Als gezegd: excessen komen niet meer voor en 00k

— wat eigenlijk meevalt in Amsterdam, waar men Jr

  

  

 

 

  

z‘n mondje gevallen is! — komt het zelden voor, dal €€

speler gestraft moet worden wegens ontoelaatbare uitdruk

kingen.

Neen, de meeste overtredingen gebeuren nog altijd |

de spelregels, dus: het onaangename „natrappen”,

En verder doen zich: nog wel eens van die grensgt

voor. Een der merkwaardigste gevallen, die ik te be

delen kreeg, was het volgende: J

Vroeger hadden de spelers een grijze „stamkaart”, wa

op aan de achterzijde de medicus, die den speler k

zijn handtekening kon zetten. Nu bleek het, dat de

ningmeester van een der clubs zelf maar een doktershar

tekening op de kaarten plaatste”.

„Hoe kwam dat uit?”

„Zoals zoiets altijd uitkomt: In goed Amsterdams gezegd,

door „kift”. ‘Toen, de penningmeester ruzie kreeg met zijn

medebestuurslid, dat er van af wist, kwam het geval na—

tuurlijk uit. We hebben beide functionarissen met 5 jaar

opgeknapt, maar als gezegd, zoiets is dan toch maar een

zeer hoge uitzondering”.
„Hoe brengen de adspiranten. en de juniores

Komen daar nog wel overtredingen voor?”

„Dat gaat nog al — overigens trachten we daarbij pae—

dagogisch te werk te gaan. Als een jongen van 15, 16 jaar

voor enige maanden „op de bon” gaat en zijn naam zou in

de „Officiële Mededelingen”‘ komen, dan is misschien de

hele voetbaltoekomst van zo‘n jongen bedorven. Wij pro—

beren dan meestal zo‘n geval te endosseren op het vereni—

gìngsbest_uur; het clubbestuur wordt dan verzocht, den

jongen ‚„in de gaten” te houden. Verder laten wij den

knaap in kwestie op het bondsbureau komen, wijzen hem

op z‘n fout en op de noodzaak, het spel om het spel te

spelen. Wij volgen nu al enige jaren dat systeem en het is

ons een voldoening, dat wij de jongelui in kwestie nooit een

tweede maal voor de Strafcommissie krijgen”.

„Wordt er op die zittingen van de Strafcommissie erg

gelogen?” |
„Dat valt best mee, Het gebeurt wel eens, dat je „„voelt”,

dat ze aan he_t liegen zijn geslagen, maar dat je het toch

niet kan bewijzen. Dan neem ik het volgende middel te

baat: Ik zeg den delinquent, dat ik hem niet geloof, maar

dat ik het niet kan bewijzen — maar dat, mocht hij nog

eens terugkomen, hij op geen consideratie behoeft te reke—

       

  

het er af?

‘ nen en dat hij dan er op kan rekenen, de volle dosis te

krijgen. Meestal vallen ze dan wel door de mand......

„De boetes vallen ook onder uw ressort, nietwaar?”
„Ja, zowel de boetes, voortvloeiende uit overtredingen, als

‘de administratieve boetes”.
i ‚‚ggrden er veel fouten gemaakt op administratief ge—

je
„Het struikelblok blijkt nog al te vaak het invullen van

de wedstrijdformulieren te zijn — dat kon héél wat beter.

Wat de andere administratieve fouten aangaat, die wor—

den het meeste gemaakt bij wisseling der fuctionarissen.

Blijkt het ons nu, dat de niìeuwe secretaris of penning—

meester geen oude rot in de voetballerij is, maar een nieu—

| wewat door de vingers, gaan eens met zo‘n

) zenhem er op, dat het bondsbureau de

om inlichtingen te verstrekken en dat

opbellen dan één keer een vergissing

(Zie vervolg op pag. 156).
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lucht welft zich over het winterse
dat in wijde verlatenheid ligt te slui—

verschijnselen uit de

d 0o1 tot in de kleinste ver—

een wit laagje rijp, waarop de flauwe

een gloeiende bol boven de landerijen
n facetten tot de schoonste schittering

    

    
  

    

  

   

 

  

    

  

 

  

  

    

  

d trekt de lucht dicht. Door dikke, witte

wordt het décor veranderd en ook zò heeft
schoonheid.

dwarrelen de vlokken neer. Eerst nog enkele

vlokken, die met een zekere statigheid op
Maar dan komen er meer en meer en

t het den eenzamen wandelaar voor de
‘ vliegen de vlokken door elkander. Het

vanomhoognaar omlaag, maarook omge—
_ oml: naar omhoog zweven. Minutenlang
à sneeuwgordijn ieder uitzicht.

ing alszijbegon, zakt de bui weer af.
vlokken trager dalen, weer komt er iets

verwarde gang. Dan is het afgeloopen;

  

  

  

oont hetzelfde landschap zich in een
wonderbaarlijk schoon kleed.

hetoog maarreikenkan,is bedekt met de
Onder de voeten kraakt de sneeuw met
be drageneennogzwaarderelast dan

  

   

    
   

 

  

     

      

    

 

  

   

  
  

  

  

  

  

  
de sloten, die de weilanden doorkruisen,
schaatsenrijder met lange slagen voort,

001 de sneeuwlaag achterlatend. ...
ert zijn gebogen gestalte voorb
otkanten.

  
zo heerlijk in klonters van

e spatborden van m‘n fiets m‘n
ikt. In plaats van het kraken
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Vervolg van pag. 155).
Momenteel wordt — door het afsche affen v i ;

eeem eee ehan datgontrolessttepmopde. rees, <a ì

hegl ävat_boetes zullen vallen, wantaävseuzllî‘lflle?âìseîl da‘".“-.‘"‘ì_l 3
gen, dat iedere spelersopgave klopt, dat geen gebruikwordr
geànâ;a_lgz vaìa stromannen, enz, Bebruik wordt

t ideaal zou natuurlijk zijn”, be
%e Strafcommissie geheel en al o'verâlc?ältgdz%{:eer Kok, „dat

näì É\v‘;v1((;'íîlcliem de eigenschap, dat zij niet verweêĳnï tlg bebÊ en, maar toch nagestreefd moete enlijkt kun.

om ons in alle opzichten te ste bop de clubbesturen,
ons ideaal, om een voet:balgeme%äïhä% ?et Sa leven van
i e RRi.á1eàîx.ier geval zo weinig mogelijk overtredinvg%î‘rll‘n.âïxa‚aîrs_w.î;llìn

f Neemt geen risico!
.. Elk uur van de dag kan;w fiets gestolen ngden-

< erzekert U bij J. PELSERLouise de Colignystraat 10 — Il‘el. 85853
BEPERKENDE BEPALINGEN
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NIET ALLEEN EEN SCHAAKGENIË

doch een veelzijdig sportman

…:

vliegen,
tennis en

gzwemmen

IGENLIJK. . .. ”, zegt dr. Euwe lang—
33 zaam en hij strijkt met een bekend
gebaar zijn haar weg, „eigenlijk was ik
ook wel nieuwsgierig welke parallellen er
te trekken waren tussen schaken en
boksen!”

....‘t Is enigszins vreemd om derge—
lijke woorden te horen uit de mond van
ìemand, dien men zich moeilijk kan
voorstellen zonder d?—d4, dubbel—pion—
nen, wankelende torens en op hol ge—
slagen paarden — alles figuurlijk na—
tuurlijk. Maar we hadden van te voren
met onzen nationalen schaakkampioen
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zijn sporten, die
hij regelmatig
beoefent

afgesproken, dat we het ditmaal niet

over het spel der ivoren stukken zouden

hebben en zo kwam ons gesprek alras

op terreinen, waarop de meesten Euwe
nimmer volgden.

Want wie zag hem ooit in actie als
bokser, tennisser, tafeltennisser, voet—
baller, zwemmer, ja als piloot? We ge—
loven de plank niet ver mis te slaan,

wanneer we veronderstellen, dat 90%
der Nederlanders den man, wiens naam
onverbrekelijk met de edelste aller denk—
sporten samenhangt, zich ook slechts als
schaker kunnen voorstellen. Zonder
er ook maar enig idee van te hebben,
welke banden met en welke gedachten
over andere takken van sport onze
schaakmatador zou kunnen hebben.
Het was daarom dubbel interessant —

ook voor ons — te bemerken, dat dr.
Euwe niet die eenzijdige kampioen van
de geest is, als men wel pleegt aan te
nemen, doch wel degelijk de waarde van
andere vormen van sport leerde kennen
en appreciëren.

Zijn er overeenkomsten?
Dr. Euwe reageerde op deze sporten

geheel anders dan u of wij zouden heb—
ben gedaan. Hij trachtte namelijk zoveel
mogelijk op haast wetenschappelijke wij—
ze (een kwestie van gewoonte natuur—
lijk) na te gaan, welke overeenkomsten
er bestonden tussen de sport waaraan
hij zijn leven wijdt en die andere spor—
ten, welke slechts een bijkomstige rol in
zijn bestaan vervulden....

Niemand kan intussen meer overtuigd
zijn van het nut van dergelijke aflei—
dingen” voor den wedstrijd—schaker dan

dr. Euwe zelf; want vier jaar lang bij—
voorbeeld trainde hij vrij regelmatig
onder het critische oog van Karel Bis—
schop, een der bekendste figuren uit de
bokswereld. Hij leerde door hem de be—
teekenis van een „linkse directe” ken—
nen, ondervond de uitwerking van een
„rechtse op de maag” en een „stopstoot”
aan den lijve en ontdekte zo terloops, dat
boksen en schaken niet zó hemelsbreed
van elkaar verwijderd zijn!

„Je kan het boksen misschien nog wel
het best vergelijken met het spelen van
„vluggertjes” bij schaken”, zegt hij la—
coniek. „Ook daarbij is de reactie immers

Dr. Euwe

 

ze
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haast automatisch en ver

senen als denk—werktuig

belangrijke functie. Natuur

overzien van de situatie ir

speelt het verstand uiteraard

rijkste rol, maar zodra de te

zet, respectievelijk slaat, moet n

derbewust reeds de tegenzet, respe
lijk de stoot klaar hebben.... W
men tenminste beter het repert
slagen onder de knie heeft d
voegt hij er lachend aan toe, v
der dan één rondje achter e
‘t niet gebracht. Ik bescho
tuurlijk slechts als onder
training voor wedstrijden
maak ik dan ook voor be
moetingen ochtendgymnastiel
moest ik dit altijd doen, maa
deze dingen kosten tijd en daar
breekt het me ‚„wel eens” aan.”

  

   

 

      

 

Inderdaad is de tijd van dr. Eu
bezet, dat er naast zijn drukke
kring en het schaken zeer weinig
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S ‘goed voor je concen»—
‘tennis. Je leert, wat je bij

schaakwedstrijden vaak
nt: vasthouden, je vast—
de laatste mogelijkhe—

st verloren set je nog
kt tevens ongemerkt
hologie—atsenaal. Als

an zou ik het zwemmen
dat ik werkelijk uit—

beschouw in
rlijke betekenis van het
d‘ä;„ daarom zeker niet

herinneringen heeft dr.
aan zijn kortstondige pe—

voetballer, waarin hij met
d minder dan Gejus van der

e ook toen al in doel stond,
lde! Euwe opereerde in
hij was toen een jaar of
 als rechtsbinnen en zijn

er was zowaar Vergunst,
‘speler, die zijn sporen op
velden later ruimschoots

Wie weet welk een ta—
we in onzen schaak—
ren hebben.
was hij enkele jaren
atelub „De Sperwers”,

en hieten werkelijk even

lach als we het horen — in de
klasse van de A.V.V.B. speelde.

weet dr. Euwe zich precies te
en met hoeveel hij van Oos—

or, 5—0. (,„Maar dat wa—
ns‚ die een jaar of vier

‚ zegt hij verontschuldi—
n zwaarste nederlaag
 de club van.... Wim
teren Ajaxied, incas—

‚ 8—0werden „De Sperwers”
1 °

den oud—Sperwer nog

bepaalde plannen voor
& om de wereldtitel?”

 antwoordt dr. Euwe niet
ang denkt hij na, dan zegt

of niet, dat de huidige
daarvoor leent. U

‚ dat de voorberei—

   
  

   

  

  

  
   
  

  

  

  

 en bovendien ben ik
 meer. Neen, bepaal—
de wereldtitel heb
niet!”
ge Even la—

  

dergelijke strijd zeker —

Ajax en A,E.C. bestreden
elkaar

Ondanks dooi een
goede dag

DE schaatswedstrijden, die Ajax en

A.F.Ö. Zondag op de Amsterdam—

se IJsclub hebben georganiseerd en

die wij tevens konden beschouwen

als een soort aanloopje voor het grote

plan, dat „Sport” Zondag a.s. ten uit—

voer dacht te gaan leggen, n.l. de

strijd om het schaatskampioenschap
der Amsterdamse voetballers, zijn een

groot succes geworden.

De minder goede ijsgesteldheid —

of eigenlijk mogen we ook rustig zeg—

gen, dat het ijs miserabel was — heeft

aan de vreugde weinig of geen af—

breuk gedaan.

We waren daar op de Amsterdamse

IJsclub op deze voetballoze dag echt

weer eens „onder ons”.

ditmaal op het ijs
Koolhaas liep er rond als een beer

op sokken,

en twee paar overschoenen

van vroeg tot laat z‘n

over het ijs schallen, zo luid

de vrolijke muziek uit de f‘‚:ri spr

er benepen door begon te klink

Mannen als Dorlas, Roef Vunde

Galavazi en Elzinga waren er na

lijk ook en deden minstens zov

werk als i

wat minder luidruchtig. Maar ja, ‘

dat werk heeft per slot van reke

ook niet iedereen een stem S

Wim Volkers was eveneens de

r
en

£ vedat ze

  

hele dag druk in de weer Hij had ee

petje op, dat hem niet flatteerde

dat hij vast ter leen moet hebben ge
 

had; maar hij had een levens

vlag in de hand, die hij voor

geld ter wereld afstond; waar h

lijk in had, want dat gaf per sl

 

Koolhaas, al deden zij h:

    

  

met een paar fietspljpen

stentorster

typisch officiële tintje aan zijn ove—

rigens sobere ijs—figuur....

Zo maakte ieder bestuurslid zich ir

z‘n eigen functie bij deze wedst

verdienstelijk. Ieder, behalve

(Zie vervolg volgende pagin

   

mag zeggen wat u wilt van ons
klimaat, maar het is in ieder geval

een paedagogisch klimaat; het leert

je berusting en zelfbeheersing.

Je hebt de hele week gehoopt op

een prachtige ijs—Zondag om een fijne

U

ì focht te maken. De Zaterdagavond

î komt met windstil weer en 3 graden

vorst: ha, dat wordt een prachtdag!

ì Zondagochtend sta je met veel meer

E enthousiasme op dan op de vooraf—

gaande werkdagen en net als je opge—

ì staan bent, gaat de telefoon en een

E vriendelijke stem vraagt je, of je al

weet, dat de stad zo ongeveer inge—

i sneeuwd is.

! „Dat is niets”, zeg je, „dan gaan
we niet schaatsenrijden, dan gaan we

E een wandeling maken in het Gooi; de

! bossen zullen nu prachtig zijn.”

,All right, ik kom je halen”......

Als je ontbeten hebt, blijkt het te

regenen. Nu begint de stemming toch

merkbaar te dalen, vooral als de vriend,
die je komt halën, nat en miezerig aan
komt wandelen.

In arrenmoede gâ je dan maar scha—

_ ken. Ongeveer b'fi‚ä'lìgo de partij
kijk je toevallig naar buiten en dan zie

 

   
   

je, dat de zon is gaan schijnen. De
trein, die je had moeten halen, om
nog wat van de dag te maken, is al lang
vertrokken...... °

& *
3

Een\echt paedagogisch klimaat, ook
voor journalisten. „Sport‘”‘ schijnt met
iedereen goede vrienden te kunnen
worden, behalve met de weergoden.
We hebben enige weken over voet—
ballen willen schrijven, maar dat hoefde
al niet meer, Als er nog eens over de
voetbalsport — ha, ha, een winter—
sport! — geschreven kan worden,
moeten we eerst het bondsboekje uit
ons hoofd leren, want je zou de namen
van de clubs bijna vergeten.
En nu plegen we ijssport, De volgen—

de week: schaatswedstrijden om het
kampioenschap van de Amsterdamse
voetballers, georganiseerd door
„Sport”‘,

Ik zit nu al te knijpen. Zouden we,
naast de banen van de A.lJC., maar
niet meteen een overdekte zwèm—
inrichting afhuren? Dan zijn we ten
minste safe!

J. W.
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de schaatswed—
was, ten gevolge

n dooi niet fraai,
auwde energìe hebben
op de diverse nummers

(Eigen foto „Sport”)

andere dingen overblijft.
lanks „kneep” hij er enkele
een paar uur in de week

en te leren. In Rusland
zijn banktegoed door het
artikelen en door het ver—
chaakboeken een derge—
ikt, dat hij er juist een

had kunnen kopen. Wat
geval: men gaat van—

  
  
  

  

    

2 in 1937 iedere
er de stuurknup—

aast hem, met het
om binnen de kortst
brevet te veroveren.

op van omstandighe—
weinig belangrijk
opmars naar het
chter gestuit. Hij

t. ‚ kocht lo%ktge'en
smaakte wel het ge—
ookingezelschap van

 

 

 

 

 

     

 

  

 

   

   

   

       

  

  

  

  

 

  

       

rschillie zijn krantje
ar Eelde te vlie—

 

ens willen

rthousiast

 

Aoooooooaoo gomo vomo
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HET bloed kruipt tóch altijd, waar het
niet gaan kan. Bij mij ten minste, met

uw permissie. Nu had ik een paar weken
al geen voetbal meer gezien en het laatste,
dat ik gezien had, leek bovendien nog
meer op een modderballet dan op ons
edele voetbalspel en dus trok mijn hart
deze week onweerstaanbaar naar een
ander balspel.
En zo zat ik deze Zondag in de achter—

kamer van een café op de Amsteldijk, waar
ik zowat uit mijn jasje zwom van de warmte
en waar de rook zo dik 1iing, dat m‘n pak
na drie dagen nog naar de Havana‘s en
Amersfoortertjes stonk.

. U begrijpt het natuurlijk: ik was bij de
biljarters, bij de biljart—geweldigen van
de kleine tafel of, om het officieel te zeg—
en: bij het kampioenschap van Nederland
hoofdklasse klein biljart cadre. Hè, hè,
het is eruit!

Prachtig spel toch, dat biljarten! Ik doe
het trouwens zelf ook, op mijn manier.
De manier schijnt alleen niet de juiste te

heb ik ‚pen.
kelijk trots geweest

…äen moyenne van
rstaan !) gespeeld

n een partij met
Ëm 14. Kansloos,

ens! En iemand
slecht op dreef
van......”

afgezien van die
knus en gezellig.

£ i  

Wé zaten allemaal zowat bij elkaar op
schoot en dan was er bovendien nog een
soort ,„schellinkje‘‘, van waar men pracht—
kansen liep om een glas bier op het hoofd
te krijgen.
En ondertussen caramboleerden ze maar

door. Vijftig, zestig, tachtig...... over de
honderd zelfs. Ze streelden de ballen,
dat was geen stoten meer.

Ik had geluk, want ik zag den kampioen,
Geestman, verliezen en daarna huldigen
door den snedigen praeses van de Biljart—
bond, jhr. Mollerus, die zich door zijn
trouwe paladijnen Van Haaren en Blom
tot in finesses had laten voorlichten. Trou—
wens, het was toch een uitermate deftige
dag, want heel K.R.A.S. had zich verwaar—
digd in deze achtersuite te komen. Waaruit
men alweer ziet, hoe veredelend de sport
werkt en hoe de interesse groeit met het
succes......

iw a
OVER één ding heb ik mij verwonderd :

waar al die biljarters de concentratie
vandaan haalden om hier nog enkele pres—
—taties te leveren, Het lijkt me een probleem
voor Karel Lodsy of een van die andere
concentratie—
specialisten.
Misschien

kan een hun—
ner er voor
de biljarters
eens een| mmlezing over

houden.

I goooooo sdeoeanataoooooo eee anaoeeeooo eee eeeomo eeeom ono n eeem on ar

 
i
o
m
o
o
o

o
n
o
o
o
g
o
o
o
o
o
g
o
o
o
o
o
oh
an

  

M
n
a
i

 



       

   

 

    

   
   

    
  
  

 

  

    
  

  
  

 

   

  
  

 

  

  
  

  
   

  
    

    

     

 

  

ets tegen dien

geii net hart, dat
oogenblik niet achter

men, wat hij pre—
d. Waarschijn—

f ook niet geheel
lijk was hij steeds

inden, maar toen wij
 of hij wellicht bocht—

, vertelde hij ons eer—
ijders de kunst van

trachtte af te kijken.

ook, hij heeft pret—
t is ook voor offi—

d. Ten minste, als ze
prijs stellen.

aan de sportiviteit
willen afdoen, moet
hart, dat we onder
schaatsen misten.
tegenover, dat hij
ig — zoals we dat

d zijn — over het ijs
‚ we eerlijk zijn, dat

e anderen gezegd
1 lís genoeg bij,

C niet staande
een nat pak haal—

bij rijders en
oer slechts door ver—

  

 ten slotte ge—

van sneeuw of kou op
. dn de igem'nrmde

LLO—HAL
ovn

zijn gekomen, dat het rijden op No—

ren nog wel heel wat anders is dan

het werk, waarin hij een meester is,

op de ijshoekey—schaatsen — noch een

Jan Roos, ook al deed die iedereen

versteld staan over zijn formidabele

capaciteiten, konden Ajax de eind—

overwinning ontnemen.

In het gezellige clubhuis van de

A.IJ.C., waar de poffertjes heerlijk

riekten en de koffie, thee en choco—

lade uit honderden koppen dampte,

werden de prijzen ten slotte uitge—

reikt.

De resultaten waren:

900 meter Noren: 1. G. R. Ter Horst

Jr. (Ajax), 2. Kretzschman (A.F.C.).

990 meter Noren Amerikaans: 1.

G. R. Ter Horst Jr. (Ajax), 2. Hordijk

(Ajax), 3. C. Ter Horst (Ajax), 4.

Beets (A.F.CÖ.).

500 meter gewone schaatsen Ameri—

kaans: 1. N. Prins (Ajax), 2. J. A. Ris
(Ajax), 3. B. F. Klasen (Ajax), 4.

Suurbeek (A,F.C.). |

100 meter adspiranten: 1. J. A. Ris
  

unuanineneanenonivnentenemoern em ente anamnr

2. N. Prins (Ajax), 3.
(Ajax),

(AF.C.), 4. Van Weel—Kretzschman

de (AF.C.)

400 meter juniores: 1 N.

(Ajax), 2. J. A. Rís (AÁjax), B.
Prins

H. van

Straten (Ajax), 4 Kretzschman

(AF.C).

400 meter veteranen: 1. G. Ter

Horst Sr. (Ajax), 2. A. M. Di .'‚rvìizr_x_‘:_‘

(AF.C.), 3. M. Wesling (Ajax), 4. M
.

Sabelson (A.F.C.).

100 meter dames: 1. Y I)(l,f‘.k'f.

(A.F.C.), 2. Y. Bos (A F.C.), 3. va

Es (Ajax), 4. K. Ter Horst (Aja>

4 x 400 meter estafette: 1. Ajax

Ajax, 3. AF.C., 4. AF.C.

Club—estafette: 1. A.F.C., 2. Ajax

 

>

Ajax, 4. AF.C.

Fotaal: 1. Ajax 60 pnt., 2. A.P.C. 30

pnf.
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Wij hebben nog

CHAATSEN
voor IJSHOCKEY

en ook nog enkele paren

NOREN
Windjackets f12.95

POLAM
KINKERSTRAAT 147

TELEjF0 0N 85970
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afdeling,!ämsterdam|;

Redactie—Commissie: J. A. W. Bergvelt, G.

=°M%Ï\IQV geheel of gedeeltelijk verboden bij de Auteurswe

5
85

&
5S
ee
en

253 G. 1. v. d. Lans, van Wilh. Vooruit
naar Het Funen. 5

254 g. % van Laarhoven, van Animo naar

255 P. F. Slingerland, van Bl. Wit naar
us.Olymp

256 J. Diepgrond, van D.V.A.V. naar Shell.

M. Visser, van R.A.V. naar 0.V.C.

\ C. Burgers, van D.W.V. naar 0.V.C.

. d. Broek, van M.V.Z. naar 0.V.C.

. N. Kool, van M.V.Z. naar O.V.C.

D. Nansink, van D.W.V, naar

a
p

n
& <

14
<
+

ga
°

Worell Jr., van Yboys naar

. Faber Jr., van W.M.C. naar

.. d. Steen van Yboys naar O.V.C.

. Zuylen, van Z.,5.G.0. naar Ta—

u

o
k
p
o
g
o
s
—

e
:4
_á

.
4

n
n

w <
ât

. Liefveld, van S.V.Z. naar Yster.

Verleend:

199 G. Romeyn, van Sloterdijk naar
SM.N.

219 W. à:_:imburg. van Or. Zwart naar P.
en T.

295 J. J. A. Kouwer, van A,P.W. naar
Meerboys.

23817v Verwoerd, van SLT.O. naar
Al.

5 €

Overgenomen van de N.V. B.

Aanvragen:

M. 2139 J. F. Th. Ronnenberg, van
H.B.U. naar D.E.G.

M. 2146 B. L, Bouwman, van Animo
naar AjaX.

M. 2149 Î P. Morshuis, van Animo naar
H jax.

M. 2159 L. Engel, van Pionier naar
8 TIW.
M. 2164 W. P. v. d. Broek, van C.D.W.
\ naar Fokke. .

_ M. 2165 J. van Rennswou, van Rap naar
i Fokke.

= M. 2192 L. Schuurman, van Spreeuwen
€5 naar C.N.E.

_ M. 2203 J. F. Engel, van Pionier naar
s Zeeburgia.
M. 2204 J. Lieman, van W.M.C. naar

\ | 0 0_ Zeeburgia.
_ M.2205 A. v. d. Mark, van Ass. Cass.

| naar Zeeb :
2206 G. A. Perlee, van W.M.C. naar

Zeeburgië. __
bree,van W.M.C. naar

van iide{. Nederlandse Voetbalbond

H. Hauber, H. M. A. Roskam

t 1912

Verleend:

M. 1551 P. Douw, van Arta naar Slote

dijk
Ĳ à

ac

M. 1553 J. de Jong, van Z.8.V.C. na

W.M.S

M. 1764 H. Overste, van S.V.B.
HED.W.

Indeling competitie.

Res. 4e klasse F.

Vervallen: Noorderboys 2. De nog t

spelen wedstrijden worden met 5—0 reg

verloren verklaard.

Adsp. 3e klasse B.

Vervallen: Noorderboys. De nog te spe—

ìen wedstrijden zijn met 5—0 regl. ver—

loren verklaard.

Adsp. 3e klasse F.

Vervallen: W.M.H.O. De reeds gespeel—

de wedstrijden zijn vervallen verklaard.

Adsp. 4e klasse B.

Vervallen: Watergraafsmeer 4.

Afdeling strafzaken.
Voorlopig geschorst:

P. Baanstra, lid van W.M.H.O., met in—
gang van 13 Januari tot dat nader uit—
spraak is gedaan in de kwestie W.M.H.O
3—B.D.K. 3 d.d. 8 December 1940.

H. Simons, lid van A,E.D., met ingang
van 13 Januari tot dat hij verschenen is
gi% een vergadering van de Strafcommis—

Rectificatie,
Ernstige waarschuwing, gezonden aan

J. F. A. Rnsenbp.rg‚ lid van Tw. Bank,
ärzlêlëe de kwestie Tw. Bank—Amstleven
k op een misverstan ì y rokeen d en is derhalve

Boeten.

467 V.D.0, d.d. 10 No R
4o5 Ê)dlïè-kûsben F i v„ V.D.0—N.V.A.,

ntspanning, d.d. 2 k
A.E.D., idem f 1—.. Nov., Ontsp.

469 Fit, d.d. 27 Oct., Aalsmeer 2—Fit 2,
io idem f 1,—.

Turmac, d.d. 30 Nov. ja—

n ( dfVdn da.„ d.d. 9 Nov., H.B.U.
idem ; 2.50. BI—G15p.,

Nota‘s.
Op 17 Januari jl. zijn aan de vereni—

gingen de nota‘s toegezonden. Indien men
zulk een exemplaar niet heeft ontvangen,
gelieve men onverwijld het bondsbureau
daarmede in kennis te stellen. In geen

val zalbe;nen =1clg op niït-ontvangîâ
unnen oepen, eventuele boe

e lêeieîâaoë te laat betalen. 9
ers um van beta *

nuari 1941. ngr ig 21 Je

 



  

 

  
   
  

  
   
    

 

  
   
   
  
  
  

 

  

   

  

 

  
  

   

  

  

          

  

   

   

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
   

  

  
  

   
   

 

‚ B—) 3°2"(l2e veld) .. Iï.»—

22anai Ge vl alljt
mg;wû*,‚"„‘--ü»__fi\ï. 4 (le veld) .. 11,—

. A.m 2—Spartaan 6 ............ i—

ASRRMRE ÛR ;dv d7
” uccl 2 00 0 3s i

Ï.ËPK. geOiympus 2 .......... il—

ntius 2—Martinus 2 (le v.) 12.—

'ggnä':er —Doss 3 (le veld) .... 12.—

Unity 2_India 2 (le veld) ...... 12.—

oR. VV.A. 3—N.E.A. 2 (1e veld) 12.—

Res. 3e klasse

nstel 3—GeBtrum 2 .......... 11.—

È%.K g—uithoorn 2 (2e veld).. 2.30

Bil 3—SwiËt G .. . . . .. .. . ll l nn 11—

Shell 2—_Aalsmeer 4 vio Alno 2.—

B Germaan 4—5.N.A. 3 .......... 12.30

Hema 3—R.IS. 2 .............. 11.—

_ o rpIWw. 3—W‚gr.meer 4 (2e v.) 2.—

© V.V.A. 4—A.D.B. 2 (2e veld) .... 2.30

W‚.M.G. 3—Meerboys 2 .......... 12.30

DDW.G. 22AM.S. 7o volcolleeene 2.—

Pionier 2—Animo 3 ............ 12.30

TJvogels 2—Volew. 7

Verzoek——————
aanalle cluls

}€et is uiteraard van het grootste

belang, dat ons blad elke week
met de volledige lijst van uit—
slagen der des Zaterdags en

Zondags gespeelde wedstrijden

kan verschijnen. Daar de „offi—
ciële uitslagen‘‘, welke de club—

secrefarissen aan de Bond inzen—
den, eerst des Woensdagsmor—

gens op het Bondsbureau behoe—
ven binnen te zijn, kan „Sport”
daarvan geengebruikmaken. Het
moet derhalve een beroep doen
op alle verenigingen om des
Zondagavonds, liefst zo vroeg
mogelijk, aan onze redactie me—
dedelingtedoen van de uitslagen
van alle gespeelde wedstrij—
den. :

toe kan men gebruik maken
lgende telefoonnum—

  

(bij voorkeur)

nigingen bellen

uitsluitend aan:

t „Sport”‘ op de

‘ der clubsecreta—

jaal aan te wijzen
rters, om daardoor

uwe !) te maken

G Arta 2—D.T.C. 2

G GC.D.W. 3—A.Z.V. 2

e weea8

Amst. Boys 2—D.T.V. 2

F.H.D.0. 3—A.A.G. 3 ... .2 e6 nohn

Rodi 3—D.W.S. 8

VILO. Z—RK.V.V.A. 4 (le veld)

Victory 2—Gez. Vier 2 ..........

Constantius 3—P.V.C.B. (2e v.)..

St. Louis—Doss 4 ...........>.>

De Meer 4—Zwaluwen 3 (le v)

Unity 3—V.D.0. 2 (1e veld)

wWilskracht 4—Roda 2 (le veld)

India 3—8.V.0. 2 (le veld)

PV.C.B. 2—Z.P.CÖ. 2

Ahrends 3—C.N.F. 3 ..

Vespucci 3—Taba 2 (1e

Rivalen 3—T.D.0. 3

Res. 4e klasse

S5.%. 2—5.V.A.C. 2

5.£.5. 2_—Funen 2

Stevo 3—Ons Buiten 2 .....

Lindenboys 2—A.8.V.K. 2

Rapiditas 4—Minahassa (2e v.)..

Semo 2—A.T.W. 2

W‚.M.H.0O. 2_Hok 2

Lindenboys 3—T.W.M. 3

W.gr.meer 5—O.V.C. (2e veld)

N.A.0. 3—IJvogels 3

Ons Buiten 3—P. en T. 3

Olympus 3—Rapiditas 5 ........

K.B.V. 4—AE.D. 4 .........

A.D.W. 3—A.5.V.EK. 3 €
H.E.D.W. 4—Achilles 3 (le veld)

P. en T. 4—W. Vooruit 3 .......

Muiderberg 2—Loe 3 ...........

Abim 3—B.W.B, 2

Ode 4—H.E.D.W. 5

Centrum 3—Arta 3

Maja 2—Raakboys 3

K.B.V. 5—A.R.C. 3

Doss 5—Awaluwen 4 (le v.)

Roda 3—VI.G, 3 .. ..l lllo nn eee

St. Louis 2—Gez. Vier 3 ........

Pancratius 3—Unity 4
Z.P.C. 3—Roda 4

A.G.S. 3—P. en T. 5
Eland 3—M.V.A. 3 ..............

Neerl. 3—4.,5.4.0. 5
S.D.Z. 3—A.S.R. 3

Argonaut 2—Or. Zwart 4
IJboys 3—Centrum 4
Oosterpark 3—Rap 3

Bhell 3—Hok 3 . ...............

Schellingw. 3—B.D.K. 3
W.M.H.O. 3—Swift 6 ..........
BZÖ.Ö. 4T—ALTW 3 vio eeee

8.D.Z. 4—0.,V.V.0. 6 .....ele...
SL.T.O. 4—Sloterdijk 4
Z.,8.V.C. 2—Meerboys 3

A.Z.V. 3—Heemskerek 4
Ontwaakt 4—Madjoe 4 ..
T.V.K. 3—Minahassa 3 ..........

JUNIORES

1e klasse

A.F.CO.—D.W.S. (3e veld) .......
Blauw—Wit—Volewijckers (2e v.)
Zeeburgia—Ajax (3e veld)

2eklasse

Ajax 2—Volewijckers 2 .........
D.W.V. 2—Germaan (2e veld)
S.L.T.0,—Blauw—Wit 2

eklasse

H.5.D.W—Meteoor (2e veld) ....
W. Vooruit—J.0,8. ..............
‘F.I.W—Volewijckers 3 (2e veld)

D.J.K —Animo (2e veld)
BD.O—ABD.. vi eee eee
Volewijckers 4—Fit (2e veld) ....
VYvogels—Electra eee veen k e nn nr

t—W.gr‚meer ...........

12 —
4

2.—

2,—
12,—

 

  
2.30
11.—
11.—

2.—
11.—
11.—

12.30

  



  

 

   

     

 

  

 

   
  
  
  

  
     

   

    
  
  

 

     

    

 

  

       

  

     

  

  
  

  

  

  

  

  

    

  
  

  

  
    

  

  

  

  

    

  

   

    

;u!l\lnnqu‚;-‘.l
n ‘{.:

11
130 veld)

…uu.........

VÓ. e tv s e e nv n oar
eer(Jeveld) .... 1=.ao

”BlauÜn"á'îí'.ííîìlï1aîao
—V. 2 veld) .. 11,—

V.À_- ..(...Ä..'. ...... 1250
e dari 1230

‚........ i1.—
...... i1.—

1 -_umu;...... . 1230
t _Ë.I.BW 2 (Îe veld;.. 3—

BB 0 ot . oo eee M
i „Ö. —JHK. .......eel.e.s 11
ok

0_ ADSPIRANTEN
| 1e klasse

.Ù-nvv‘v (3e voìd)

  

 

230
1230

..... 1,—
e v.) 1230

. 11—

80klase

........ i1—
> (O. 2(2eveld) ...... il.—

eìeonn—-îhlewlicke.rs 3 (2e v) . 11.—
0__WV 3—Yboys (3e veld) ...... 1230

S 1—-S.ES (3e veld) ...... à—
trum (3e v) . 2—
............ 11,—

12.30

täs—2eebu.rgla 4 (3e veld) 1.—
Wit |G—OVVO (3e veld) e

 

'C_>:_\d.ergetekende ......................

&dnes........................... Ra;

5 geatt zich op als abonné van het_weekblad
vnn minstens een jaar, tegen de

kwartaal/ 12!/, ct. per week (allesl;gvooruitbetalin

  

   

  

I W[l'meel"lRan (Îe V
A,V.M—Madjo@) Lr5°

K KB.V.—Ahrends|

 

Blotordĳk-—l‘)ws. | tete—

ZRO.—-BDK
;...u.v#t”"

l'l.—‘

eee.w oti
Lijnden—Lindenbê!

eee k ‘ 1950

Spartaan 2—Gern (“ vtìd) }.â.80

Ms—wnow' mvdd) n 3

m S.N.Aa,—C.0D.W. (22 veld) ... . e
Vesp\mcì--llvom=;lc

er%(leveld) 12

O.,V.V.0, 3—V.V.A, 11--

Z.8.6.0. 2—GoldStat ..> > > d

N Semo—D.W.G. . vakmnrr*** 19<

85e—vy.A. : Brr jr—
Rodi—Eland.

11'——

$.0.2 —Olympus aar nnn nho er 20)

0 Ons Buiten 3—A…ut
H:

Germaan 2—8.C0.À, 2 .
BI—Wit 5——Heemskerek ‘à‘ (Be n.
A,G.8,—D.T.C. .. kr oooa n vt t

  

P_Eland 2—Meerboyg2 vws kr rr ss il.—

(terrein Gez. vien
Arta—Sloterdijk 2. aa e k nnn nn 11.—
Swift I—K.B.V. 2 i(de ‘veld) ..... i2.—

Neerlandia—RomboUt . eer n nrr 1.—

4e klasse

A Rapiditas 3—Ajax 4 (2e veld) ... 1—

Valewijckers 5—D.W.S.5 (4e v) 12.—

Blauw—Wit 6—Zeeburgia 6 (4e v.> 11—
B Z,8.G.0. 3—Spartaan3 ...... 30

Volewijckers 6—_D.W.V,. 6 (4e v) 130

C A.B.D. 3—Stevo2 (Bevale

W.M,S. 2—V.V.A. 4(âeveld) n 11_…
Ajax 5—D.W.S. 7 Beieerone. .... 12.30

D 2Z,5.6.0. 4—Vespuggi 2 .. ........ 2,—
Eland 3—Yboys 24 Fierneee eeer 1.—
Volewijckers 8—D.W,S. 8 (-1-e veld) 245
T.D.W. 2—W.gr.meer d. ........E

F V.V.A. 3—Blauw—Wit 7 (2e veld) 11—
G > 1230Aalsmeer 4—5S.D.Z. 2 (le veld).

Zaterdagmiddag—competitie.
WIJZIGING PROGRAMMA

25 JANUARL
1e klasse

A D.W.V. —Kruisster vangt aan 3,30 uur.
; 2e klasse

A Bimsa—S.M.V. vervalt.
âuOìs—älla ve-1va%t.

a—5.M.N. ingelast
5.0,5—D.V.V, mg:'&la‚äìs45mi

C 1‚vmgsformulier

ttt trknee

} 1230
11.—

tnn trteke tnke n kn

v ontrercnnnookno kenn kn

Res. 16 klasse

„Nehamt) 2 vangt aan 3 uu

Geusen 2
tos, 2e klasse

‚Robaver 2 vervalt

# ggg:g:f33 o,8.v. Bl. Wit 2 ingel

9 vangt kan 330 |

IJ8t&t'——«l(ru
imelm 2

I‘R.OGRAMM
A VOOR ZATERDA(

1 FEBRUARL

r wedstrijddag
zal het pro

m1Yoovln£t‚ïzî‘.î%tvl
(l voor 18 Januari 191

gepubllcemd in „Sport” van 8 Januari

, gelden, met de hierna

wĳzl%ln%xen en aanvullingen

2e klasse

‘omhout—Bims
â ingelast

à láb°lè__A..
vervalt

__Blla ingelast 330 uu

Res. 2e klasse

8 \ bij
A Geuzen 3 „IJster wordt

schlkbum zijn van een tern

‘ oR.A.V. 3—IJster ..

p vv.G.a. 3_V. en v.

vv.a.A. 3_—KRromhoul

Meer) ingelast.

Res. 3e klasse

A Ella 2—Bimsa 2 ingelast 3,30

Bimsa 2—Nehamij 3 vervall

Re klasse

vangt aan 330 u

3 vervall

2 (terr

C Wol—G.H,B,

Voor de Nederlandse

district Amsterdam :

J. A. W. BERGYELT,

Voetball

secrel

 

CLUB—ORGANEN,.

De redactie van „Sport” verzoekt bel:

om toezending van clubbladen. Hoe
deze uiteraard slechts intern verenigin

nieuws inhouden, bevatten zij van tijd to
tijd ook wel berichten van algemene aar

die onder de aandacht van anderen ver
dienen te komen.

hD°°l' deze berichten over te nemen
oopt „Sport” zowel het algemeen belang

als het clubbelang te dienen.

Geeft dit fo
sportv:iende::;'me‘ l ven van Uw
ervoor, dat hij het invult en inzendt!

—kennissen en. .. zorgt

.......... ‚.......(liefst in blokletters)

IISPORT“

PÍÌÌ_B van: f 5__ ber j tot wederopzegg…g voor de tl]d

jaar/f 2,60 per halfjaar/ f 1.30 per
fating). D°Orhalen wat niet verlangd wordt.

»

Handtekening :
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1898 |
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Ê
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Ë
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5

De eerstvolgende eigen trek—

king zal gehouden worden op

10 MAART 1941

Speelt hierop mede met een
wettige Maandpolis.

Tarieven vanaff 1.— per maand

6 Actieve overtegenwoordigers kunnen deze
= — stukken plaatsen op ruime provisie—basis.

Brieven aan „Lotisico‘—bijkantoor Fa. I. SAJET,
Ruyschstraat 117 — Amsterdam — Telefoon 52342

oe

_ VOETBAL— en

| HOCKEY—SCHOENEN
an an dn dn

 

  
  

   

SPORTMAGAZIJNEN

W. en H. EILERS & Co. N.V.

KALVERSTRAAT 43

AMSTERDAM—C.
Uit voorraad leverbaar in

onberispelijke Eilers‘ kwaliteit.

 

$ .» Harmonica Centrale
VISSER—OVERWEG
NIEUWENDIJK 4.

levert alle merken piano—kla—

vieren en knopaccordeons tegen

gemakkelijke betalingsvoor—

waarden. Keuze uit 500 ver—

schillende instrumenten zooals:

SUPER PAOLO SOPRANI,

Scandalli, Hohner enz.

Dus voor een Harmonica één

naam, één adres:

Visser—Òverweg, Nieuwendijk 4.

Let op No. 4. Telefoon 49106.

Eénwoord: Super Paolo Soprani

 

> in dit blad voorkomende
4

CHÉ‘s
geleverd door de

1e Kunstinrichting

 

   

 

  

  
  

 

  
    

     
    

   

RESTAURANT

BHLARRELETLS
Tel. 31660 — Rembrandtspl. 26

KEUKEN EN DRANKEN

OUDE KWALITENT

22729 Telefoon 22929 Gem.Bus 10!/,— 11 uur â 25 c.

 

  
    
         

  

Voor Uw wedsteijden :
Aanplakbiljetten, Diploma‘s,

Eerelinten, Medailles, Bekers,

Lauwertakken enz. ‘t goedkoopst

I' C' VERMEULEN:
HMaalîp:«líïm"l'ínà 307

N.Z. Voorburgwal 242 — Amsterdam — 7

Gevestigd
sedert 1921

Thans bestaat nog gelegenheid tot inschrijving voor onze

CURSUSSEN IN HEeT PAARDRIJDEN

zoowel overdag als des avonds

voor beginnelingen en gevorderden Spring—, Dressuur—,

en Carrousselclubs

 

   

   

Manege en Rijschool der

N.V. AMSTERDAMSCHE RIJTUIG MĲ

OVERTOOM 399 — AMSTERDAM — TELEFOON 81243

__—_——
_—'—-

ayn

 

Is het U bekend, dat U bij

De Oude
Haagsche

Maatschappij voor

Levensverzekering van 1836,

een levensverzekering

kunt sluiten, gedekt met

oorlogsmolest—risico ?

o

Inlichtingen vrijblijvend bij den Hoofdinspecteur:

A. HAMBURGER — Nic. Witsenstraat 15 — Tel. 31485

ìllÌl|ÌIHUlll\l\llll\lhlll…ìlllllli\lì\\|\ll\\lll\lììlll\l\ìlll\\\lll\\I\ll\\\llll\\lllìlll\\lìl\llìNIWIi\lìì%lll\(lll!Ĳllììl\ll\\ll\ìlll\\ì\l…4ll\lllìlllIH\INIIHIHIIIHIHÊall

      TREUZELT NIeT

WEEST KOÒRT,

NEÊMT EEN

ABONNEMENT OP

  

   
sSrorT

  



 

I1i U heeft altijd uitgemunt door :

Constructie
de beroemde Ford V—8 motor is het toppunt van een—

voud en kracht en zuinigheid.

  

  

   
  
   

  
  

 

  

Prestaties
reeds tientallen jaren heeft het Ford—product top—pres—

taties geleverd.

Fraai uiterlijk
Ford automobielen zijn ware meesterwerken

$
op et

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 1

N.V. NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIËL FABRIEK     kal =TTY

GEÏDRÜKT BĲ UITGEVERS— EN DRUKKERSBEDRIJF BOOM—RUIJGROK N.V., HAARLEM

 


