
 

HeT FEEÊST IS WEER IN AANTOCHT: DE SCHOOLWEDSTRIJDEN! 

 



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.
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IN ENOM AMSTERDAM
Hoofdredacteur C. H. GEUDEKER

ster‘‘ de verbintenis gevonden met

het voetbalspel, dat ons allen zo na

aan het hart ligt, zo na, dat — laten we

het maar eerlijk bekennen — we op

een Zondag als de juist gepasseerde

met onze ziel onder onze arm hebben

gelopen?.
w

6s

aarom grijpen wij deze gelefen—

heid om „onze‘‘schoolwedstrijden

weer eens in de algemene belang—

stelling, ook van de ouderen, te

brengen, gaarne aan. Doch overigens

is het een sober nummer, dat wij deze

week presenteren — wij weten het —

voegen er echter aanstonds aan toe,

dat dit ons weer wat meer armsjag

zal geven voor een volgende, vol—

bezette voetbalzondag. Zodat wij maar

zeggen willen: wat in het vat is ver—
zuurt niet!

de sportloosheid,

een . onderwerp, dat

> t te interesseren.

] wat misverstand

spelregel omtrent

c r de International

lichaam op het

‚ bepaald, dat

le JAARGANG — No. 17 —
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„,eerst de man en dan de bal‘‘ ge—

doemd scheen te verdwijnen.

Het bleek evenwel spoedig, dat

hieronder oook verstaan werd

gewone „afhouden‘‘, het beletten dus

van een speler om de bal te bereiken,

hetzij om hem uit te laten lopen, hetzij

om een anderen speler het spelen

van de bal te vergemakkelijken. En

hierover ontstond veel misverstand.

De regel werd algemeen — ook voor
Nederland — geldend verklaard,

doch slechts weinig scheidsrechters

pasten hem toe en zo dreigde er een
jammerlijke verwarring te ontstaan.

het

Hieraan is thans een einde gemaakt
door de spelregelcommissie van de
FIFA, die de spelregelautoriteit in
afwachting van nadere regelingen
heeft overgenomen en die bepaald
heeft, dat „eerlijk afhouden‘‘ geoor—
loofd is. Men bedenke daarbij echter
wel, dat hieronder slechts verstaan
wordt het met het lichaam belemmeren
van een speler om de bal te bereiken
en dat „charging‘”‘ daarbij verboden
blijft. GEUDEKER.
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Tedere oudere leeft
erin mee.

'WEB.‚ als nu reeds bijna 40 ja—
ren, is de aankondiging ver—
schenen, dat de schoolwed—

strijden in de Paasweek zullen wor—
den gehouden.
Wij geloven niet, dat er één stad

is in Nederland, waar de schoolwed—
strijden een dergelijke plaats in het
hart der jeugd en...... der ouderen
innemen als in Amsterdam. Uit te
komen voor het elftal van zijn school
is voor een jong voetballertje het
hoogste, dat hij bereiken kan,

g Dáárvoor moet zelfs de club wij—
$ ken. Is er niet het historische geval

van dien jeugdigen knaap, die al in
het eerste elftal zat van een der
grootste Amsterdamse N.VB. clubs
en die „afschreef” voor een heel be—
langrijke wedstrijd, omdat hij de dag
tevoren met zijn school in de finale
voor afdeling B moest spelen?

Schoolwedstrijden...... ‚ wie van
ons ouderen, denkt niet met een
limlach van herinnering en met een

e weemoed aan zijn schoolelftal?
Veel mag men vergeten zijn uit zijn
schooltijd, maar niet de immense
vreugde, als in de hall van het
schoolgebouw het elftal werd opge—
plakt en je eigen naam er op stond.
Hoe je dan „De Meer” introk als het

_zover was, met kloppend hart en
.*‚iâ vrees.

e . amer op het oude Vol—
3 —terrein, waar 132 jongens

eedden op een ruimte van
; het veld, dat geurde van

9 voorjaar, de eeuwig rui—
n van de Kruislaan. En

onvermengde vreugde om een
Inning en de diepe smart van
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    velen van ons ouderen, zijn
tere jaren toch altijd weer
gaan nemen? Want de ge—
%bten veranderen, de

de sfeer bleef. Tot je er al
je eigen jongen naar

(Bigen foto „Sport”)

…wtöĳde“'/

het feest voor de je,

weer aangekondigd

 

 

toe ging en je met gretige ogen het
spel volgde en wéér meejuichte of

meeleedt. En je dan plotseling met
iets van weemoed merkte, dat je nu
toch begon „op te schieten”, nu een
jongen van jezelf al weer in de

schoolwedstrijden uitkwam........
Aan de schoolwedstrijden zal tot in 1
lengte van dagen één naam verbon— genaamd
den blijven: die van Bon, Voor een jongere
Amsterdammer is de heer H. J. Bon sche
niet de oud—hoofdonderwijzer, niet
een der grote mannen van het
N.0.G., niet de candidaat voor de
Tweede Kamer — neen, voor een Am—
sterdammer is de heer H. J. Bon tout
court „Bon van de schoolwedstrijden”.

„Bon van de schoolwedstrijgen”, zich
reppend van veld naar veld, bestormd
door commissieleden, scheidsrechters
en hele klissen jongens. Bon met een
peukie sigaar (heeft iemand Bon ooit
met een hele sigaar gezien?). Bon, re—
gelend, organiserend, leidend, aan
zingen gevend, om dat grootste voet—
baltournooi — er deden eens 570 elf—
tallen mee, dat betekent zo‘n 7000
spelers en reseryves — tot een succes
te maken.
En daarom zijn we nu eens een

praatje gaan maken met den heer Bon
— pardon, met „Bon van de school—
wedstrijden #
„U doet zoveel voor het voetballen

   
 

 

  

 

  
  
   

  
  

   

   
  

  

    
  

 

  
  
  

 

  

  

   
  
  
  
   

  



  
zich

sportblad onder Groot—
910 werd ik bestuurslid

e Voetbalbond”,
trijden bestonden

r‚ die dateren van 1904
v. d. Gragt, van „Volhar—
‚ als ik mij wel herinner,
initiatief genomen. Daar—

Geelkerken de man van de
jden. Ik mocht hem

assisteren en nadat Geelker—
d te, werd ik met de leiding
schoolwedstrijden belast.
pronkelijk”, zo ging Bon voort,
alleen de middelbare scholen
n kwamen de lagere elftallen

middelbare scholen er bij en de
scholen. Mijn ideaal was ech—

e scholen in Amsterdam in—
zouden worden en zo deden

scholen ten slotte mede.
men wij dus tot de in—

ijf afdelingen (A, B, C, D
ot op heden gehandhaafd

   

   

destijds genoeg elftallen
bare scholen, om die
den vlot te doen afwer—

ndaar dat elftallen uit
Inamen. Toen nu de deel—
Amsterdam steeds groter

n wij voor een grote

(Foto archief „Sport”

moeilijkheid te staan. Want een Haar—
lems elftal, dat een der prijzen gewon—
nen had, kon toch maar niet zo één—
twee—drie worden uitgeschakeld. Per
saldo werkte — als ik mij wel herin—
ner —de Handelsschool de Haarlemse
er uit en toen was er dus een sportieve
oplossing gevonden”.

„Zo hadt u dus eerst elftallen te wei—
nig. Maar als ik mij goed herinner,
was er toch ook een tijd, dat er te véél
elftallen deelnamen?”

„Inderdaad, dat was, toen de avond—
scholen en de fabrieksscholen inschre.
ven. Eerst vonden wij dat best, maar
in de praktijk deden zich grote moei—
lijkheden voor. Zo waren er jongelui,
die voor twee scholen uitkwamen —
op de éne avondschool volgden zij bijv.
een cursus in Duitse handelscorres—
pondentie, op de andere een cursus in
boekhouden. De fabrieksscholen be—
zorgden ons de moeilijkheid, dat zij
alleen op Zaterdag konden uitkomen,
zodat zij het programma te veel op—
hielden. Daarom doen die scholen nu
niet meer mee”,

„Vroeger werd het gehele program—
ma in Watergraafsmeer afgewerkt.
Tedereen trok „De Meer” in, Nu zijn de
schoolwedstrijden zo‘n beetje over de
hele stad verdeeld. Is dat eigenlijk
geen nadeel?”

„Neen, naar mijn idee niet — het
tegenovergestelde is het geval. Ik geef
graag toe, „De Meer” was een gezel—
lige tijd. Maar de inschrijvingen wer—
den steeds talrijker, vooral, toen Am—
sterdam—Noord zich uitbreidde. Nu is
het van Amsterdam—Noord naar Wa—
tergraafsmeer een hele reis. Die reis
kost geld, tramgeld. Niet iedere vader
of moeder kan dat geld missen en zo
gebeurde het wel, dat jongens dood—
vermoeid op het terrein in De Meer
aankwamen. Daarmede hadden die
jongens dus eigenlijk al een zware
handicap. Het is daarom maar goed,
dat de schoolwedstrijden over de ge—
hele stad verdeeld werden”,
„Hoe zal het dit jaar gaan?”
„Wij hopen de bescl;;_m_igkaq g te heb—

ben over drie complexen,In de eerste
fi,=,;ts over het complex tussen Kruis—

an en Ajax, inde tweedeplaats over
het complex Velserweg A en in de
derde plaats over de einen van

== (Fotoarchief „Sport”)
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D.W.V., Volewijckers en R.K. V.V.A
Lukt ons dat, dan hebben C
hoorlijk armslag, om ons pro
op te stellen”.
„Doen dit jaar de Roomse scholen

weer mee?”
„Ja, gelukkig wel. Zoals u weet, w

ren vroeger de ploegen van het St.

natius College, van de St. Leo—sch
etc., zeer populaire elftallen bij
schoolwedstrijden. Daarna werd het
van Roomse zijde beter geacht, dat
de Roomse scholen onderling zoude
spelen. Alleen de elftallen, die prijzen
te verdedigen hadden, bleven aan, zo—
dat St. Laurentius en St. Leo nog ge—
ruimen tijd uitkwamen.

In verband met de fusie hebben wij
de zaak nu zo geregeld, dat dezelfde
lijn gevolgd wordt als bij de gewone
competitie. De R.K. jongeren (bij de
schoolwedstrijden dus: C, D en E)
worden dus zoveel mogelijk bij elkaar
ingedeeld, terwijl de elftallen in de
afdelingen A en B in algemeen ver—
band spelen. Verder zijn aparte school—
wedstrijden vastgesteld voor de rayons
Aalsmeer en Weesp. In dit verband
mag ik wel even speciaal de naam
naar voren brengen van den heer Ja—
cob Mantel, die in Aalsmeer werkelijk
voortreffelijk werk doet”.
„Hoe gaat het ditmaal met de finan—

ciering?”
„Vroeger was de situatie zo, dat de

gemeente Amsterdam ons subsidie gaf
en dat wij een toelage kregen van de
Nederlandse Voetbalbond. Inleggeld
werd toen niet geheven. Sinsdien zijn
de tijden veranderd. In verband met
de moeilijke financiële situatie van
Amsterdam moest de gemeente de sub—
s1_dle schrappen, terwijl ook de N.V.B.
niet meer bijspringt. De laatste paar
jaar moetqn wij dus wel een, zij het
niet 1_100g, inleggeld vragen, terwijl het
deficit gedragen wordt door de Am—
sterdamse Voetbalbond”.

„Ik heb”, zo besloot de heer Bon,
„vele en velerlei herinneringen aan de
schoolwedstrijden. Wanneer ook in de
schoolwedstrijden in 1941 de mede—
werking van scheidsrechters, commis—
sarissen, hoofden van scholen, enz.,
net zo groot is als in vorige jaren, dan
ben ik overtuigd, dat wij weer een
goed tournooi tegemoet gaan”.
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zeb. 13 April

: scher, Kuiper—
2 November 1925.

Hou Stand
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aar M.V.Z.

s '—<_'-‘umhfluie : J. A. W. Ber

me geheel of g.d.e1rj.;1ĳi€#erbod.n bij

oor 1.

  

N. Jacobs, lid vanD.E.C., met ingang

van 22 Februari 1941 voor vier off.

wedstrijden, te spelen door D.E.C. 4,
wegens natrappen en onbehoorlijk ge—

drag t.o. den scheidsrechter van de

wedstrijd S.D.W. 4—D.E.C. 4 d.d. 8 De—

cember 1940.

G. Brummelhuis, lid van D.E.C., met
ingang van 17 Februari 1941 tot 1 Sep—

tember 1941, in verband met zijn ge—

‘dragingen in de kwestie S.D.W. 4——

D.E.C. 4 d.d. 8 December 1940.

Rectificatie: In „Sport” van 5 Fe—
bruari 1941 komt ten name van C.
Brummelhuis een voorlopgie schorsing

voor. Deze dient als volgt gewijzigd te

worden: Voorlopig geschorst met in—
gang van 29 Januari 1941: C. Brum—
melhuis, lid van D.B.Ö,., hangende het
onderzoek in zake de kwestie S.D.W. 4
_DBC. 4.

A. Helleman, lid van Zeeburgia, met

ingang van 25 Februari 1941 voor vier

off. wedstrijden, te spelen door de Zee—

burgia adsp., wegens natrappen in de

wedstrijd A.F.C.—Zeeburgia adsp. d.d.
20 October 1940.

L. G. Lotze, lid van T.B.S., met in—
gang van 25 Februari 1941 voor vier

off. wedstrijden, te spelen door het
eerste elftal van T.B.S., wegens na
trappen in de wedstrijd Eland—T.B.S.
d.d. 20 October 1940.

W. A. v. d. Heyden, lid van R.K. De
Zwaluwen, met ingang van 25 Febru—
ari 1941 voor drie off. wedstrijden, te

spelen door Zwaluwen 3, wegens be.

lediging van den scheidsrechter in de

wedstrijd Roda 2—Awaluwen 3 d.d. 24

October 1940. \

Geschorst door de N.V. B.

J. J. Pruimers, lid van Meteoor, met

ingang van 10 Februari 1941 voor drie
off. wedstrijden, te spelen door Mete—

J. J. Brands, lidvan V.V.A., met in—

ng van 10 Februari 1941 voor twee
f wedstrijden, te spelen door V.V.A.

oeten.

Blauw—Wit, d.d. 16 Febr., Blauw—
Wwit 6_—Vole rs 5 adsp., we—

_ gens niet teké
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3. OV.V.0. 3—
outlef invullen

Fynen 2—

de Nederlandse Voetbalbond

t, G. H. Hauber, H. M. A. Roskam

de Auteurswet 1912

 

543 Zeeburgia, d.d. 20 Oct., AF.C

Zeeburgia adsp., adm‚ko.=‚te{.r‘

544 D.E.C., d.d. 8 Dec., 5.D.W

D.E.C. 4, wegens het laten uitk

men van eén ongerechtigd spel:

f 5—. t 6 .

545 D.E.C., idem, idem, adm.ko

f 2.50.
D.E.C., idem, idem, wegens {0ou

invullen van het wedstrijdform

lier f 1.—. —

Rombout, d.d. 17 Nov., Rombou

_—Madjoe 2, adm.kosten f 1—.

zwaluwen, d.d. 24 Nov., Roda 2

Zwaluwen 3, idem f 1.—.

T.B.S., d.d. 20 Oct., Eland—T.B.S

idem f 1.—.

Rombout, d.d. 17 Nov., Rombout

—Madjoe 2, art. 10, sub e, C.R

f 1l—..
Wilskracht, d.d. 16 Febr., Wi

kracht 2—Fit 2, wegens te laat in

zenden van het ruilformulier e:

niet tekenen van het formulier de

tegenpartij f 1.—.

Eland, d.d. 16 Febr., Eland 2—

Maja 2 jun., arf. 10, sub e, C.R

f 1—.
Blauw—Wit. d.d. 16 Febr., V.V.A. ?

—Blauw—Wit 4 jun.. idem f 1.—

554 F.H.D.C.. d.d. 16 Febr.. B‘auw—Wiit £

—F.H.D.C. 3 adsp., idem f 1.—.

DW.S.. d.d. 16 Febr., D.W.S—AF.C

adsp., idem f 1.—.
AF.C., d.d. 16 Febr., idem, idem

f 1.—.

546

547

548

549

550

551

 

  

552

353

555

556

Adresveranderingen.

Blz.
25 Seer. All Readvy is thans P.

Bruyn, Dapperstraat 119 3e.

43 Seer. Hema is thans O. Hamstra
Bestevaerstraat 251.
Wedstr‚secr. Hema P. Kampmeyer
Uiterwaardenstraat 260 hs.

48 Secr. Maja is tot nadere kennis—
%g‚\?rmg A, Roodveldt, Tugelawes

50 Seer. Muiderberg is thans A. Ha—
zelaar Jr., Dorpstraat, Muiderberg

101 D. van Mourik, Soerabajastraat
46 2e.

Indeling competitie
Res. 3e klasse B. Vervallen: R.T.S. 2.

(Reeds gespeelde wedstrijden ver—
vallen verklaard).

Res, 4e klasse P. Vervallen: Heems—
kerek 4. (Reeds gespeelde wedstrij—
den vervallen verklaard),

 



  

 

  
  

   

      

  

  
  
  

   

  

        

  

     

    

               

  
  
  

   

   

  

  
  

 

  

   

  

    

   

 

    

    

 

M Oosterpark 3—Centrum 4 ...... 11.—

Or. Zwart 4—T.V.B. 2 (2e veld) 11,—

Argonaut 2—Yboys d e t a. 11.—

i N Shell 3—A.T.W. 3 ......... ... 11—

líle veld) .... 2,— BDK. 3—Swift 6.......... .. G—

2 (le veld) . 1130 Schellingw, 3—Hok 3 ..... ... 11—

BB ee ekr 130 o Meerboys 3—0.V.VO. 6 ........ 11.30
4 (2e veld). 2—— Sloterdijk 4—5.D.Z. 4 .. ........ 1130

2 Z.8.V.0. 2—8LT.Ö. 4 .. e 19 —

"""""""12': D.JK. 3—Vespucci 4 (2e veld) .. 11 30

e 3 ” 0g— p Madjoe 4—A,Z.V.3 ............ 10—

8S. 4 (2e veld) 2.— ‘TVK. 3—Odiv 3 .......— 3.. &

us 2 (le veld) 2.— #8
V.A, 3 (le v 12— JUNIORES

e oooa 2,— 1e klasse

ï3 (le v.> .. 2— al Biowis tb:20

n — ax—BL—Wit .. eee n eee nnn 11.3

vr k ga eee BWV—AP.C. Ge veld) ...... 2
zeeburgia—Volew. (3e veld) . 2

m 2 (2e v... 12— ze klasse ”

2e veld) .... 2.— pD.W.S. 2—Spartaan .........>>> 11.30

.............. 2,— Germaan—Volew. 5 08 Bi vooo ok ]\] 30

.............. 10;— SLTO—Ajax2............ 2

k e . k i e HÏ 3e klasse

WMO. 3—V.V.A. 4 ..l 1130 a w Vooruit—TI1W. ......... . 11.30

p A.F.C0. 7—A d 2 (2e veld) .... 11.— Z3VO—DW.V. 3 .......——— 10

= Volew. T—Animo ‘(36 veldien.M 2r B Bt zACD. … eee e kno k e on 10.—

vogels 2 ............ i—  KBDO—DJE. — vl eleenl on 11.30

........ î— Animo—Volew. 4 (le veld) .... 11.

------------- 130 & To@—BPÖ l. . … .0— 2—

.......... 2.— D.B.G.—Zeeb. 2 (2e veld) ...... 11.—

. Vier 2 (le veld).. 2— Rap—Argonaut .........—.e—e 12.—

1 (le veld).. 2.— W‚gr‚meer—Rapiditas .......... 11.30

. (le veld) .. D. 0 DE—TA.D.W. val emo eoe 11.30
Zeeb. 3—T.W.M. (3e veld) ...... 11.30

Rapiditas 2—Ajax 3 (3e veld) .. 2.—

E BI—Wit 3—D.W.S. 3 (2e veld) .. 11.30

FHDGC —VV.A. 0 vk eeeedn 2.—

AV.C\—Aalsmeer  .........0.00 11.—

F Or. Zwart—Sloterdijk (le veld).. 11.—

BI.—Wit 4—Ahrends (3e veld) .. 2.—

DASRV.VA. 2 s vlm oeemnoeen
LMST—AELO. 2 vallll eee

G L1ndenboys;(}oldstal
2.,5.6.0—D.W.G. $
Eland—Sloterdijk 2

HeAG.3S—Maja . .. .elnennnnneee

 

H.C.D.W. 2—T.D.W. (2e veld) .. 2—

JHR——SILTÒ. 2 val llll ln6o 16.—
Vespucci—Eland 2 (2e veld) .... 2.—

ADSPIRANTEN

1e klasse

A.F.C.—Bl.—Wit (3e veld) ...... 10.—
D.W.V.—ZA.F.C. (3e veld) ...... 12.—
zeeb—Ajax (3e veld) .......... 10,.—
D.W.S.—VoleW. | vvno 10.—

2e klasse

Volew. 2—B1.—Wit 2 (2e veld) .. 10.—
Ajax 2—Zeeb. 2 ................ 10,—
D.W.V. 2—2.8.G.0. (2e veld) .. 10.—
DW.S. 2—A,ED. vrn 10.—
Spartaan—W.gr‚meer (2e veld) .. 10.—

3e klasse

s. 5 (2e v.) 12— A BI—Wit 3—Aalsmeer (2e veld).. 10—
............. 2.— A.F.Ö. 2—Ons Buiten (3e veld),. 1g'——

& i5> 3a Swift—_D.E.C. (2e veld) ........ 12—
......... . 12— B Volew,. 3—Meteoor (2e veld i+

...... ze Bi Yvogels—D.W.V. 3 ........)..‘.ÌÍZÏÊ'—

............ 12,— 0.V.C—Yboys vn vi ze dee ae.s 1230

....... ... 12— € Meteoor 2—D.W.V. 4 (le veld) 10
ann 1 Zeeb. , 3—Volew. 4 (le veld) .... 10,—

; Centrum—s.E.5. e

  

…worden gepleegd in kleedgelegenheden
r = wellicht ten overvloede — de aandacht

n verzekeren

sluiten bij

t. sasss|"'

 



 

 

 
 
 

 



FAAELT k

SCHILLER—BAR
Tel. 31660 — Rembrandtspl. 26

°i'
KEUKEN EN DRANKEN

Voottmhahadn |
e eee

dert 1921

.
Gem. Bus 10‘/,— 1 luur â 25c.   

  

   

22729 Telefoon 22929

ó0k del/in) dit blad voorkomnndo

‘A IA I ‘AIIl
worden geleverd door de

Chemigrafische Kunstinrichting

‚Ios NEVE HAARLEMMER HOUTTUINEN Nos. 193—1

AMSTERDAM— TEL. 48355—46459 en 455

geevmee—

   

  

Èprln'à-‚ Dressuur—,

en Carrousselclubs

    

 

     

  

   

       

   
      

  

  

 

  

 

  

   
  
     

   

    
  

  

  

HEERENMODE—
ARTIKELEN
HOEDEN en

CONFECTIE

WICK .Ilìî_gìäíìersbreestr.

ARROW—STORE
151 Kalverstraat

 

   

   

        

 

Bestuueders van
Spnoctvereenigingen

prefereeren

OLYMPIA SIMPI.EX
OLYMPIA SCHRIJFMACHINES N.v,.

AMSTERDAM — Keizersgr. 626 — Tel. 35960

Showroom: Kalverstraat 103, Telef. 35960

     

 

ADSPIRANTEN

0,5.V. Bl.—Wit—Geuzen 1 ...... 2.15
6.8.V. Zwaluwen—Geuzen 2 .... 2.15

Toelating scheidsrechters tot
de N.V.B.

Aanvragen om het volgende seizoen als
3.30 scheidsrechter te worden aangesteld van

"""" de N.V.B., behoren onverwijld te worden
-------- ingediend bij den secretariìs—penning—
------- 3.30 meester van de N‚V.B., Van de Spiegelstr.
------- 3 21, Den Haag. Later mkomende aanvra—

gen zullen terzijde worden gelegd. Aan—
vragen van personen, die de 35—jarige

.......... 3— leeftijd hebben bereikt, worden als regel
niet in behandeling genomen.

Belangrijk.
In verband met het feit, dat herhaal—

delijk inbraken worden gepleegd in kleed—
gelegenheden van . voetbalverenigingen,
wijst het bestuur op de wenselijkheid zo
weinig mogelijk materiaal op de velden
achter te laten. Voorts wordt er — wel—
licht ten overvloede — de aandacht op

…üüùtmenzlnhtegmsohadewe-
x ha verzekeren.

   

   e Voetbalbond

secretaris.

 



  
    

    
   
   
  
  

  

heeft.altijd uitgemunt door:

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

voud en kracht en zuinigheid.

ÎÏ' ? t ©

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

taties geleverd.

W | eo © e0
Fraai uiterlijk

PFord automobielen zijn ware meesterwerken op het

gebied van carrosseriebouw.

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

grip geworden.

n de toekomst houdt Ford

| zijn reputatie hoog!

HE FORD AUTOMOBIËL FABRIEK — AMSTERDAM

B_00M—Ruuc.nok N.\Ì.ï HAARLEM

 


