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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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Het adres
voor Luxe Artikelen
Radio — Stolzuigers
BRijwielen enz. enz.

 

Spaart gas en
sleotriciteiít.

Bovendien is elk zwerm—
uurtje een genot.

(badpak meebrengen;

ALLE WERKDAGEN tot
‘s middags 2 u. Maandag—
en Zaterdagavond v/a 8 u.

   Van Vrijdag a.s. af

PARKSTRAAT 13
mat :

Olga Tschachoma

lyan Petrovich

Theodor Loos

(Toegang: 135 jaar)

BISMARCK
met :

Paul Hartmann

Friedrich Kayssle

Lil Dagover

 

 

rm (Toegang alle

   
   

   
   

  
   

  
  

  

  

  
   

 

De VERDWENE!

MINNAAR
met:

Theo I

Otto We
Fita Ben
   

  

 

Extra verzorgde FAMILIE—DINERS

REstAURANT|
„ATLANTIGC”
VOLLEDIGE DINERS vanaf f1.10

GROYTE EN KLEÍÏNE ZALEN VOOR PARTIJEN

   

   

   
   

GEËN SPORTMAN

ZONDER GEBR. SWEERING
WESTEÏNDE 26—28

VTELEFOON 40665
CENTRAAL GELEGEN

»SPORT”
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CK.©
het onlangs — een

rtvriend van mij en ik —
sportiviteit en wij kwamen,

langs elkaar heen praten,
weer eens terecht op het

 het beruchte mag ik wel

geval—Dijke.

trijd België—Nederland

ijke, een derNederlandse
duidelijkmet de hand

dereen het zag,

an, die het zien
srechter.

geen strafschop

waarschijnlijkheid
gelijkmaker zou hebben

n daarmede was......
 last. Dijke kreeg

itconcert van het
mitsgaders een

Belgische pers en
ndse zijde werd hem

hoogst kwalijk geno—

mij goed herinner, brak

n internationale carrière!
1 duskwamen wij neer

ok over sportiviteit en

 daarbij ook als zijn
dat Dijke‘s handel—

ief en afkeurens—

IN EN OM AMSTERDAM
Hoofdredacteur C. H. GEUDEKER

\N.V. UITGEVERSMIJ. „SPORTWEEKBLADEN”,

REDACTIE, ADMINISTRATIE EN

EXPLOITATIE:

TELEFROON 27988 — POSTGIRO 394162 —

le JÄARGANG — No. 18 — 12 MAART 1941

OFFICIËEL ORGAAN VAN De

ONDERAFDELING AMSTERDAM VAN

DE NEDERLANDSE VOETBALBOND

 

ADVERTENTIE—

ZUIDER AMSTELLAAN 224
GEMs E

GIRO S 11400 — BANKREKENING INCASSO BANK

vlak voor het doel ten val komt. De

scheidsrechter meent, dat een tegen—

stander hem „getackled‘” heeft en

kent een strafschop toe. De midden—

voor weet echter zeker, dat hij over

zijn eigen benen is gestruikeld en

schiet daarom de strafschop opzette—

lijk naast. Hoe vind je die handel—

wijze?”
„Prachtig!‘‘ antwoordde mijn vriend

zonder aarzelen. „De middenvoor

wist immers‘‘, zo motiveerde hij, ,„dat

de strafschop hem ten onrechte toe—

gekend was en weigerde dus van de

fout van den scheidsrechter gebruik

te maken. Dat vind ik sportief!”

,„Maar de middenvoor, die duidelijk

‘ buitenspel stond, wat de scheidsrech—
ter niet zag, mocht volgens jou wèl

van die arbitrale fout profiteren?”

wierp ik hem tegen. °
Merkwaardigerwijs ontging hem de

inconsequentie van zijn opvattingen

geheel en al. Dat was heel wat anders,

Restaurant DORRIUS
N.Z. VOORBURGWAL

b/h SPUI, AMSTERDAM

Plats du Jour en à la Carte

 

  

 

   

AMSTERDAM, ABONNEMENTSPRIJS f 5,— PER JAAR f 2.60 PER HALF

PER KWARTAAL, 12%, CENT PER WEEK. Alles bij jaaravonnement en bij vooruitbet. LOSSE NUMMERS 15 CENT

 

       

 

   

 

SCKRIE—en REKENHACHINES

CORIËERINRAICHTING

GIITBT G e25
TEL.33400

FILIAAL UTRECHTSCHESTR26 TÉL. 34936

    

meende hij. Het ene was een „door—

lopende handeling‘‘, het andere een

„aparte situatie‘‘ en daar moest we!

degelijk verschil tussen gemaakt wor—

den.
Mij ontging daarentegen het ver—

schil tussen de „doorlopende hande—

ling‘‘ en de „aparte situatie‘‘ en we

werden het dus niet eens. Maar omdat

er op dit terrein nogal veel uiteen—

lopende meningen bestaan en dit

soort gevallen zich in de practijk

menigmaal voordoen, heb ik hem

moeten beloven het onderwerp eens

ter discussie aan te snijden in „Sport”‘

en het eens aan het oordeel der lezers

te onderwerpen. Hetgeen ik bij deze

doe.
Natuurlijk heb ik er mijn mening

over. Ik zal hem echter bewaren tot

na de discussie. GEUDEKER.
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De nieuwe jeugdcommissie

aan het werk
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Dr. C. Spoelder komt over de taak der

jeugdleiders spreken

BReeds eerder hebben wij meking ge:;a.ak‘._:r:—.:.fi e st

nedcommissie in het QiSLIIC| Amsterc

ist door de NV B. meteen Ce! eug

gehele land werd gevo‘sC.

is te maken met de verschl©
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ommissies der Amsterdams”

F3 gingen — en ook uit raard uit

—#P—heeft de Jeugdcommissie

e <lezer dagen een circulaiïre

uitgezonden, waarin zj

een bijeenkomst met de

leiders aankondigt. Deze

wordt hijnlij

de buitengemeenien
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T ‚ recior van

= | = het Haarlems gymnasium

2|— en de bekende voorzitier

2| s van HF.C, spreken over:
2| — „De paedagogische taak

van den jeugdleider in de

sportvereniging”. Wie r.

Spoelder van dergelijke

bijeenkomsten kent, weet,

dat men hier een zeer in—
teressante bespreking kan
verwachten!
Aan de verenìgingen ìs

nu gevraagd, mede te de—

len met hoeveel leiders D. C. SpoELnÏrr

— zij aan deze bijeenkomst veir e o0hnSn gegnpedege

®||| willen deelnemen. Gedacht is bijvoorbeeld aan het be
stuurslid, dat speciaal de jeugdbelangen behartigt en ec
vertegenwoordiger van de jeugdcommissie der veree

_______

  

Voorts zal door den voorzitter der commissìe een ul
eenzetting worden gegeven van de redenen, die ge
ben tot de vorming van een jeugdcommissie. s
Natuurlijk wordt verwacht, dat ìedere verenìgìne — oo

al heeft men slechts één jeugd—elftal —_ op deze bijeen
komst present is!

}

€el

leië he
lelQ

 

         

    
  

FF
[=
]

Ê
l
'
fl
.

Wo
m

z.

EA
FC
EE
ËF
L—

  

n
=
m
.

sw
as
.

bi
che—

  

35

   

 
   M

A
R
T
E

|
Bt

T
L
B
R
B
L

[J
. _

 

 



  

  

  

  
  
  
  
  
  
   
     

 

  

  
     
    

  

   

  
  
  
  
  

 

  

 

  

   

  

 

  

 

     

 

   

  

gdtm zi

 

missie van Onderzoek

Vee1 W9Ik Ë'ä’ääâ„fâ? ËÊÊÊ‚ commissies worden
£ steeds weer andersl4S>a.Illenîâges_î;e1d; er

IOTC ‘ iin 14 voorzitters, 14 secretarissen en
ÖId.t Verzet Ï2rìeäen en hieruit wordàan dan com—

i issies van drie benoemd.
bän in de afg;al;gx{en Wâkîln" mläsalâât een C. v. O. is sgmengestel&
blad vraaggesprekken gep gaat zij aan de arbeid. Zij onderzoe
_ met diverse bestuursleden 0 oevevens en belegt een bespreking.
distriet. Verschillende facet— i klager” — meestalgto+t < waarbij de „aanklag js
heâ Welgmvafctende bestuurs— de sc}?eidsrecht€f > de _„be;g1aa‚gd_e

daarbij belicht en uit deze _ moestal een speler, die zich mis—
s is wel gebleken, welk een $ eft —— en de „getuigen” —

hoeveelheid werk — waarvoor ËËÊÊÏÊ e}äa/of bestuursleden van beide
ele beloan gevraagd wordt partijen — gehoord worden.

 maar verricht wo_rdt om de ‘Aan de hand van onze bevindingen

mse voetbalmachine op V0l=  maren wij dan een advies op, dat aan

ite laten draaien. de Strafcommissie wordt doorgege—

f ven. De commissies zijn dus niet ge—

 naast het bestuur zijn er nog rechtigd om zelf de strafmaat te be—
voetbalofficials, die aan het palen: zij hebben een adviserende

erk hun krachten geven. Mees— taak. In de practijk gaat het _meestal

worden zij gerecruteerd uit wel zo, dat de Strafcommissie onze

er der clubfunctionarissen en adviezen opvolgt. Is de overtreder het

t er respect voor hebben, dat er niet mee eens, dan kan hij _h:f:t

bestuurderen, die een groot „hogerop” zoeken bij de Commissie
an hun vrije tijd aan hun ovan Beroep.”

pofferen, ook nog de am— „De commissies maken zeker wel

n en de tijd kunnen vin— eens malle gevallen mee bij hun on—

1 voor het bondswerk hun aan—  derzoek?”

leverer
Ës;1 velerlei zijn de commissies,

let kent. tm de volgerde | DE VILDER & Co.
8 boek de bond

et. de Gommissie voor |VERZEKERINGEN
) OP IEDER GEBIËD

i > g 2 Heerengracht408 — A‘dam—C. — Tel. 33256—45043
n Beroep, de Finan Ch. J. dge Vilder — Bussum 4740

nissie, de Scheidsrechter— k H. Galavozi — Amsterdam 2957?
sie, de Technische Commissie,

: Commissie, de Commissie
erdams Bondselftal (ge—

en commissie voor de Zon—
itie en voor de Zaterdag—
, de Permanente Commis—

oek (14 stuks!), de Ter—
de Commissie vyoor

    

  

  

  
   
  
  
  
   

  
   

  

   
  
  

  

   

 

  
    
  

 

  
„Ongetwijfeld — we komen voor de

raarste dingen te staan. Een der
kwesties, die wij te behandelen kre—
gen en die ik nooit zal vergeten, kwam
op het volgende neer: Ergens in een
wedstrijd had een half elftal amok
gemaakt. Het geval komt voor de
C. v. O. en wat bleek? De ploeg, die

at zijn dus alles amok gemaakt had, had getracht

er dan 29 com— haar tegenpartij schaakmat te zetten

eveneens goed en nuttig door sterk op buitenspel zetten te

voetbalwereld, spelen. Tot begrijpelijke woede van de

nmaal meestentijds spelers had de scheidsrechter aldoor

blijven. laten doorspelen en bosjes doelpun—
daarom gewend tot ten, die in geheide buitenspelpositie

voorzitter van gemaakt waren, toegekend. Op de
mmissies van wanhopige vraag van den aanvoerder

ek, ons eens aan den scheidsrechter, of—ie bijgeval
an het werk  wat in z‘n ogen had, bleek de scheids—

onderzoek—com— rechter geantwoord te hebben: Neen,
m neemt aan ik zie drommels goed, dat het aldoor

lende € buitenspel is, Maar ik laat doorspelen
omdat ik jullie wil straffen, want ik
ä1tê(% buitenspelzetten reuze—onspor—
efl. .....

_ Begrijpt u mij goed, met het aan—
halen van dit staaltje wil ik in het
minst geen blaam werpen op het

_ scheidsrechtercorps. Dat zo iets kon
dien voorkomen, is fout van de clubs

e en aarde bewegen
fouten maken,

men om voor aan—
eidsrechtereorps

  
  

  

   

 

   

   

     

  

  

werken de commissies in

 
D. J. BESSEM

te zorgen. Indien er voldoende

scheidsrechters uit de clubs zelf naar

voren kwamen — en dat moet toch

mogelijk zijn — dan zouden sommige

dwaze gevallen niet voorkomen.

„Een ander gevai, dat mij bijge—
bleven is” — vervolgde de heer Bes—
sem, — „is dat van een speler, die
een tegenstander volkomen knock out
geslagen had.

Hij kwam voor en bleek een prettig
open gezicht te hebben. „Waarom
hebt u dien tegenstander nu eigen—
lijk tegen de grond getimmerd?” vroeg
ik. „Omdat ik een klap op m‘n wang
van hem gehad had”, antwoordde de
s_p_eler eerlijk. „Jawel, dat is natuur—
lijk onplezierig. Maar u mag toch geen
eigen rechtertje spelen. Dan hadt u
den scheidsrechter moeten roepen.”

„Alles goed en wel,” zei de boksen—
de voetballer: ,„Maar wat zou u nou
gedaan hebben, als u wéér een klap

(Vervolg op pag. 236).

ONDERHUUR GEVRAAGD
door nette vereeniging, spelende
in 2e klasse N.V.B. district A‘dam,
met 3 elftallen. Terreinen Velser—
weg. Zondagcompetitie,

Br. letter O.T., Bur. van dit blad.

 

    

  
  

   

  
  

  

     

TRAINER,
41|a Klasse N.V.B.—Voetbalvereeni—
ging, spelende in Amsterdam—West,
vraagt TRAINER voor 1 of 2
avonden per week.
Brieven onder letter S. T. aan

Redactie ,„Sport‘‘.
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KUNSTIJSBAAN „APOLLO”
a tn
>—|| DAGELIJKS GEOREND

vVedn # e
t d&— vooi eoo ooooi ooooooooooeco e

| GRAPPEN ZATERDAG EN ZONDAG POPULAÏR TARIEF 35 cts.
OP WERKDAGEN ENTREÉ 60 CENTS

oepen bij iederen ras—Amstor.
e ngen op, bij u natuurlijk en

eden, maarwanneerikaanhet ‘ +
voel ìk toch nog altijd iets van Uecua£9_ s ] B&SA.6WL

Ùj opkomen. Want ik was heus niet interuew D F

e ndeep mindat k deburje vael:| gekregen had? En dat is mij in dien wedstrijd gebeu> heb ik als ietwat horizontaal speler ziet u. En nou, toen kóókte ik. t htszittinge
oesterd —maar zeer waarschijnlijk, „Er gebeurt dus nog al eens wat op die rechts Hllen <

geluk had met loten. „De term: rechtszittingen zou ik zeker niet wi eno
on ontkennen, wanneer u weet, dat derschrijven. Wij zien onze vergaderingen niet als geeei

gomi—tinale heb weten te.... loten! zittingen, integendeel. Wij zitten daar als vertegenwoord
s gers van de bond, die met degenen aan _c_ie and)ere 7

van de tafel goede sportvrienden willen zijn en ze u._…-

behoeden voor herhaling van hun overtreding in de toc

komst!” s.
kgeneer me er nog over. Maar ze was „Hebben de overtredingen de neiging om te stijgen

mu, na zovele jaren nog —wellicht, te dalen?” 3

i Ëv'â-"i;h"'“-è-ài.' ‘d zâdh;‘îu‘l‘;ä“" „Wijlen Kok verklaarde enige weken geleden aan u, da
on vok een vno$ dn voolbel. de straffen wat teruglopen en dat is onze indruk ook we
ik hemel en aarde bewogen had Maar ja, er zal altijd wel eens wát gebeuren op een v oet—

balveld verre te houden— zij hoefde balveld — ten slotte zijn we allemaal mensen met foute
s gelukkige lotingen te weten — kon en gebreken. Over het algemeen zijn de „beklaagden” di
haar mee nemen naar de met veel wij voor ons krijgen van een goedaardig soort. Ze hebben

de di '£“äf ai8t h iemand in de opwinding van het moánenr‚ eentnk gege
samen aar — of zo, maar meestal hebben ze er direct grote spijt va

m’nüp!ä íle:?‘:geslìì;mm Ë':‘‚‚;\"u‚’lîî en zijn bereid excuses te maken en beterschap te belove:
; een volleerd international kwam ik na Recedivisten zijn er _1_3et1_*ekkelìjk weinig. la .

de kleedkamer uithollen, gaf haar m‘n Er zijn er echter bij, die doelbewuste ìeugenazu_*s zijn.. We
juist voor het eerst had meegekregen —, krijgen in die commissies natuurlijk wel een beetje voetbal—
e— waarin zichvijf losse centen voor een mensenkennis en we kunnen meestal zó zien, of iemanc

„haar” bevonden — en m‘n armband— het „gedaan” heeft. Nu heb je er bij, die stomweg doorlie
gen, dwars door de verklaringen van alle mogelijke getui—

‘vanneer ruim ti i— gen in.
oordat mlkhg;ädheeä“ in nîl‘änb:.l;it Het is duidelijk, dat in al die onderzoekgevallen de „eigen
alsof de duivel er mee speelde, zoals ik mensen” zo‘n grote rol spelen, En de ergste ellende v; |
gehoudenwerd.Maareindelijk kreeg voetbalmaatschappij zijn de stomme, chauvinistische be

  

  

  

  
"í“äognmfe‘;“fài‚‘:ffiâdâ‘l'}t ä over— stuursleden, die alles recht trachten te kletsen, wat goed is

rond. Eengevoel, alsof nénkcl Ik verzeker u, dat wij die bestuursleden ongezouten de
niet om door te spelen. ‘Trou— waarheid zeggen en ze harder aanpakken dan een speler
waar „zij” aan de kant stond. die zich in een moment van opwinding misdroeg,
If uur door, met een enkel als Die domme chauvinistische bestuursleden echter

t alg ...... IR werd van het lukkig, het zijn er maar enkele, maar zelfs één is te veel!kamer ‘::‚äP° Bon” gesleept, een vergeten het kernpunt van ons werk. De clubbestuurderen. ik door een zorgzamen moeten begrijpen, dat de commissies van onderzoek tenieerd, waar..... .htìo:èlnalligmläî: slotte ook in hun belang werken. Als zij dat begrijpen, daninstalleerde mij gemak zullen zij er zich wel voor wachten, als verdedigers van fou—ontijdig en ongeluk— ten n1ake11de eigen mensen op te treden.”bekend fluitje buiten klonk. „Hoe is de samenwerking in de commissie zelf?”ìk onmiddellijk en ook schoot „Voortreffelijk en het werk in die commissies zelf

 ge—

ìis voor
m‘nsleutel, horloge en porte— de leden (ik bedoel nu voor die leden, die uit de clubs ze

Ze kon dus rustig boven komen recruteerd worden) in vel ì ‘ leer httie
mooiere gelqve'n_- e 0p210hten 1eerzaa-m en nuttig

In de eerste plaats verruimen zij hun visie‘ ; je leert pre—cies wat wel en niet mag en zo heb je er dus $ evoor je eìgen
ân geldt voor

papa in kennis te

b d. Juist terwijl wij ge— club voordeel van, want een gewaarschuwd m
men pa en ma binnen en ik twee.
hen het meest verbaasde en Verder is door het steeds wisselen in de samenstelling derchtelde, hoogrustende enkel, commissies het contact der leden bevorderlijk voor degoe—i chap, dat niet de verstandhouding tussen de clubs. Het is mij wel gebeurd,----- dat ik in een commissie geplaatst werd, waarvan de twee

andere leden bestuursleden bleken te zijn van twee clubs,
die de vorige Zondag tegen elkaar een wedstrijd gespeeld
hadden, waarbij de spaanders er afgevlogen waren. Na a£—

had kunnen loop van de vergadering bleven we nog even napraten enis geweest, to kon dat geval ook even vriendschappelijk wordenlijke toon: gesproken,
,Z0 doen de commissies van onderzoek” —. zo besloot de

Bessem — „op velerlei wijze goed werk. Zij hebben
over de spelers een opvoedende taak, helpen mede het
lraderwerk goed te laten lopen en dragen er toe bij,

men elkaar onderling beter leert begrijpen”.

llonviegltGe 
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„Honkbal is de ideale Zomersport

 

voor de voetballers”.

Een pionier over
zijn arbeid.

ONDER door deze uitspraak anderen
te kort te doen, mogen we rustig

zeggen, dat wie zich nauwkeurig wil la—

ten inlichten over de honkbalsport in

Nederland, slechts bij één man terecht
kan, n‚l. bij den heer Bleesing, voorzit—

ter van de Nederlandse Honkbalbond en

voorvechter voor deze mooie zomersport,

die de laatste jaren speciaal bij onze

voetballers zoveel opgang heeft gemaakt.
vr |

Wie den heer Bleesing zo naar het

eerste gezicht beschouwd, zal zonder

twijfel niet direct aannemen hier tegen—
over een man te zitten, die nog altijd

boordevol zit van enthousiasme voor de
sport in het algemeen en de honkbal—
sport ìin het bijzonder; tegenover een

man, die een voorbeeldig sportief leven

achter de rug heeft en die pas enkele
jaren geleden zich als actief sportbeoefe—

naar heeft teruggetrokken.
De heer Bleesing, met zijn fijn—besne—

den gezicht, zijn imponerende, spierwitte

haren en zijn karakteristieke snor en

sik, maakt veel eerder een haast eerbied—
waardige indruk, bij wien men alles, be—

halve een onblusbaar enthousiasme voor
de sport zou vermoeden.
Die indruk van het eerste gezicht

blijkt echter niet geheel juist te zijn,

zodra men met den heer Bleesing In ge

sprek raakt over de sport en :.‘|)m_'l.'l.:ll

over de honkbalsport. Het is, alsof hij

dan plotseling opleeft. Zijn ogen begin

nen te schitteren, zijn hele lichaam

komt opeens in volle actie en met een

snelheid als is hij bang bij het korte on—

derhoud niet alles, dat hij op zijn hart

heeft, te kunnen vertellen, praat hij
honderd uit, graait in oude paparassen

en in stapels foto‘s en andere sprekende

documenten en slaagt er in een mini—

mum van tijd in zijn eigen geestdrift

voor „zijn” sport, de honkbalsport, op

zijn bezoeker over te brengen.

Wie beter dan de heer Bleesing, de

enig overgeblevene der oude garde, die

honkbal — het Amerikaanse base—ball —

in ons land heeft geïntroduceerd, kan

ons vertellen over de ontwikkeling van

deze mooie zomersport? Wie beter dan

hij weet en kent van nabij de moeilijk—

heden, die alle pioniers, op elk gebied,

nu eenmaal ondervinden, die te over—

winnen waren, alvorens honkbal op het

peil is komen te staan van dit ogenblik ?

„Het is waarlijk geen gemakkelijke

strijd geweest, die wij te voeren hebben

gehad”, zegt de heer Bleesing ons en hij

kijkt nadenkend uit het raam, als ziet

hij daar de gehele ontwikkeling nog eens

in vogelvlucht aan zijn oog voorbijtrek—

ken.
„Honkbal interesseerde immers nie—

 

mand, behalve een groep),

man, die het spe! dat fr!r

Grassé van ovel het K

had gebracht onderling |

Van 1909 tot ongeveer 1918

gezellig onderons)€ wa

behalve de „ploniers zich

voelden. Maar In dat |

de oorlog kreeg onze .

plotseling een flinke 3100

lìf'Ílll‚l'î'llf‘f‘l‘(ll‘ Canadeeze!

ren, dat zij hun natior

hier konden beoefenen

deze toch nog maa!

ben wij honkbal geheel

delen en op eigen kracht 1

leren en introduceren Dj

eerlijk gezegd min of

tegenover stonden. Wij

reeds lang, dat deze sport d

nuttigste zomersport

voetballers, maar het duurd

genoeg, voordat wij uit d

den heer Kips, den toer

zitter van de Nederlands

de volgende definitie ov:

kregen, die ik heden ten da

als de meest kenschetsend;

schouw:

ge1

„Het honkbalspel is een

moed, vaardigheid en vernuí

lijkt mij een uitnemende zom

voor voetballers. Zij vinden in d

terug het mannelijke karakter

grote beweeglijkheid, die het vo

spel kenmerken”,

De toekomst van honkl
pas verzekerd, toen de

rijke clubs
Bl.—Wit het spel a
den als hun z
Want u weet ho
met de kleine:
wanneer de grot
ergens . aandur
durven zij later
En het results
Amsterdam heb
grootste kern
Alle eerste klasser
tweede — klassers
thans honkbal
bezitten wij wa
centra in Den H:
versum, Utrecht
lem”.

„Waarom — ìs
dat nu toch wel :
als een prima
voor voetballers wo
kend, dan nog nie
andere uithoeken va

   

 

  

   

gedrongen”, vroeg
den heer Bleesing
. „Ja, daar kan ik
in het kort een antv
op geven en wel dit

rikaanse base—ball, die

(Eigen fotc

voetbalgemeenschap (

Een foto van het echte A

toont welk een pittige, 2”
verende sport honkba! w°
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eesing, voorzitter van de Neder—

, in actie als scheidsrechter bij

wedstrijd.

N

eigenlijk een te lastige

 beter, omdat de honkbalspel—

die precies overeenkomen met
van het Amerikaanse base—ball

vikkeld zijn. Ik heb daar al

met diverse insiders over ge—

en vaak mijn opvatting beves—

n. Naar mijn mening heeft het

een nut, om zonder meer er—

honkbal—demonstratie te geven.

een, dat de mensen zich er

len en de sportmensen er

voelen om die sport te gaan

ijs hiervan is wel gele—

Olympische Spelen in

wilde een base—ball—de—

en stelde daartoe voor

Amerikaanse amateur—

komen tegen een Ne—

was hier onmiddel—

omdat het krachtsver—

zou zijn, dat de de—

zou worden. Bo—

vorengemelde rede—

emonstraties.

toch door en

n om te demon—
Stadion. Z'‚orîär
zonder een enkele
n een wedstrijd,

s de wed—
ds weg en zij,
ij de mm4gáan
gekke petjes
n — m:

  

  

  

Althans

Een jongeling,

Dus naakte hij ras....

Hij

En volgden het spel.....

(Nadruk verboden).

Ze zat op het bankje — zo stil en verlaten —

Ze vormde alleen heel het voetbalpubliek,

Er was er niet een zelfs met wie ze kon praten

En ‘t weer was zo somber, zo melancholiek,
Zij donste wat poeder op ‘t blank harer konen, 5

Betastte haar krullen en blikte naar ‘t gras

Waar da‘lijk de spelers hun kunst zouden fonen,

Al snapte ze geen jota van schuiver en pass.

Ze zaten op ‘t bankje, zo braafjes, zo saampjes

maar ze zagen het niet,

Zij luisterde dra naar de lieflijkste naampjes,

Kortom, u snapt allen het eind van dit lied;

Het bankje werd leeg en bleef stil en verlaten,

De spelers die kampten, ‘t is waar wat ik zeg,

Maar „ergens‘‘ daar liepen ze zachtjes te praten,

Gezellig, arm in arm, op ‘n heel eenzame weg.....

  

(Helaas historisch !)

Ze zat op het bankje — zo stil en verlaten —

En gluurde verveeld naar het schoppende stel,

Het streven van al deze voetbal—soldaten

Geleek haar een waanzin, wat was dat voor spel !

Haar Kloris deed mee en die trachtte te scoren

Doch keek niet naar haar, ach, voor hem scheen de zor

Het prachtige knalfeest kon haar niet bekoren.....

Ze nam wat parfum en verzoog een bonbon.

Ze zat op het bankje — zo stil en verlaten —

Zij tuurde eens rond, gunst, geen mens kwam er aan,

‘t lieve kind had nog niets in de gafen

Doch ‘t Noodlot dat tart ons en laat ons niet gaan !

Uit wazige verten kwam nader en nader

getrokken door ‘t Soccers tumult,

Een lekker partijtje lag juist in zijn kader

reeds van geestdrift vervuld.

Ze zat op het bankje — zo stil en verlaten —

Maar vreugd bracht de komst van dien nieuwen meneer,

Met hem zou ze (wellicht) eens wat kunnen prafen,

zette zich rustig vlak nevens haar neer;

Ferst keek ze, toen niet, toen weer wel, zij het vluchtig,

Wat een aardige vent (want dàt zag ze al rap)

Als—ie nou maar ging spreken, dat verlangde ze duchtig,

Het leek wel Clark Cable, hij was minstens zo knap. |

 „MINSTREEL‘‘.

 

den, dat ik mij altijd heb verzet tegen

een honkbalwedstrijd op een Olympische

dag. Eerst moeten de mensen enig be—

nul krijgen van wat honkbal nu eigen—

lijk is en pas daarna kan men het met

kans op succes aanschouwelijk voorstel—

stellen.
Ook met mijn methode hebben we nu

in Nederland een flinke kern van goede

honkballers — die eigenaardig genoeg

ook meestal goede voetballers zijn — £€—

kregen en om die kern zal nu lang—

zamerhand het lichaam van onze honk—

balsport zich gaan ontwikkelen, daar

twijfel ik niet meer aan.

Als eerst echter ook

bestuurders willen gaan

honkbal de voetbalcapaciteiten van hun

spelers in genen dele schaadt en dat wij

ook van hen de volle medewerking ont—

vangen. Want een feit is het, dat tot op

heden de meeste clubs tot het honk—

balspel in de zomer zijn overgegaan op

_ aandrang van de leden zelf.

maar de club—

inzien, dat

nanamencmene

 

Angst voor het verlies der popularit

van het voetbalspel behoeven zij er n

voor te hebben, angst voor een mind

goede winterconditie van hun spele

evenmin, tegen de kosten behoeft ge

enkele club op te zien en medewerkì

van de Honkbalbond kunnen zij te all

tijde krijgen.
Wij zijn op de goede weg”, aldus t

sloot de heer Bleesing zijn warm pl

dooi, „maar wij zullen blijven doorstr

den, tot bij iedereen de overtuiging he

postgevat, dat men met honkbal

ideale zomersport heeft binnengehaalc

   

     

NU IS HET TIJD
om de voetbalschoenen na te zien.

Wij hebben nog ruime sorteering.

P°I-AM KINKERSTRAAT 147

‘TELEFOON 8.5.9.7.0
   

 

 



  

 

  

    

   

     

  
  

 

  
  

 

  

  

  

 

  

       

  

   

  
  
  

 

  
   

       

weinig onderdeedvoor de vorige en

dat ons ook weereen week of acht op

hengelaars—nonactiviteit stelde.

Zo was het dusin alle opzichten

een visseizoen—met—gen—gaatje, waar—

van we zonder Ète veel weemoed

afscheid namenenwaarbij we slechts

hoop kunnen koesteren op een beter

komend,

Maar deze dag hebben we het er

nog maar even van genomen. Op de

baars, zonder krabben wel is waar, die

al even schaars zijn als de vis, maar

toch niet zonder goed aas, want een

lekker vet mestpiertje lusten ze, voor—

al nu ze in dit jaargetijde wat week in

de bek zijn, dikwijls even graag.

Regen, regen, regen .. ..

Van geluk mochten we overigens

niet spreken! Het regende de hele dag

pijpestelen, zodat we steeds ìin het

oliegoed gehuld moesten blijven en

bovendìien was het zachte Zuiden—

wiìndje, waarop we de vorige dag al

_onze hoop gevestigd hadden, omge—

slagen in een keìharde Noordwester.

t de De vangst was e“imk naar. ‘s Mor—

_ gens, hoe we ook probeerden, langs

houten schoeiìingen of achter dikke

rìetkragen, langs remmingen of in

„het wijd”, we konden niet meer be—
. machtigen dan een paar armzalige,

er ondermaatse baarsjes, die klaarblijke—

t  lijk levensmoe wat

__ We mopperdenzo‘nbeetje onder el—
_ kaar, wat ookal niet hielp en kan—
_ kerden op onze brave mestpieren, die

_ toch kronkelden dat het een aard

= had, hetgeen intussen ook geen baat

bracht en pas na de middag, toen de

wìnd ineens weer ep en de tem—

peratuur plotsel k veel behage—

lijker werd, gìng t beter.
Het bleef wel ar „peuteren”,

 

  

   
  

  

  

       

          

  

 

  
   

  

     
     

  

 

   
  
     
   
     

   
   

  

Een boek vol smeulge

henge!spurt-m onturen,

die elke hengelaar

met plezier zal lezen

is

C. H. GEUDEKER

  met omslagontwerp en I0kv:

ningen van Uschi en vele

illustraties in natura.

f 2.90 gebonden

Het grote aantal illustraties in

natura, originele vishaakjes

stukjes snoer, dobbers enz., de

in het boek zijn aangebracht, ver—

hoogt in niet geringe mate de

aantrekkelijkheid.

Geen hengelaar wil het missen

 

Daarom moest ook reeds twee

maanden na het verschijnen de

tweede druk worden opgelegd

  

Alom verkrijgbaar in de boekhandel

zo om het half uur een lepel, ma:

veel hogere aspiraties hadden we to

trouwens al niet meer en we waren a

tevreden, als een maatbaars, na

nutenlang sabbelen aan het

voorzichtigheid zover uiìt het oog ve

loor, dat hij de dobbers een paar cen

timeters meenam, waarna we
triomphantelijk konden binnenhalen

— Toch liggen ze er dik” is q
nogal raadselachtige uìtspraak

mijn vis—maat bij zulke gelegenhede
hetgeen misschien niet waar is, maa
in jeder geval van een optùmistische
kijk op het leven getuigt En wa
heeft een hengelaar, meer gdan
iemand anders, ten slotte meer no
dig dan optimisme?

Hoe het zij, we vingen er zo nu en
dan een en we schooiden zo aan het

eind van de dag toch nog een „zootje
vàn een stuk of twintig bijeen, waar—
van zelfs een paar boven de dertis
en dik in het kuit — zodat de poes
er niet aan te pas behoefde te ko—

men en we de volgende dag nog een
„lekkere mond” hadden op de koop
toe,

En dat is, buiten de afwisseling van
zo‘n w. ók heel wat waard
indeze dagen!
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ast te stellen Zaterdag—
t door de Commis—

 een bijeenkomst ge—

bijeenkomst zal dr.

et Haarlemse gym—
van H.F.CÖ., spreken

he taak van den

ereniging”.
egenheid om de taak

 de commissie nader te

1 de verenigingen cir—

met aangehechte

van verenigingsleiders,

t wensen bij te wonen.

officials te zijn, die

zijn wat het betalen
ie betreft. Ook is niet

lid van een vereni—

ndeze verplichting nog

worden verzocht, hun
omgaand aan de ad—

trict Amsterdam,
aken, of mede
ng hun bonds—

en, zullen in, ge—
niet mogen worden

Betaald moet worden aan den ontvanger
der accijnzen of op een postkantoor.

De inspecteur kan bepalen, dat betaling
en aangifte éénmaal per jaar plaats heb—
ben, wat voor kleinere verenigingen wel—
licht het eenvoudigste is.

Mocht een vereniging niet tijdig een
aa_ng1ítebiljet ontvangen, dan is zij ver—

plicht uit eigen beweging zich aan: te mel—
€.enrtbij de inspectie, waaronder zij ressor—
eert. |

Schoolwedstrijden 1941.

Bij deze nodigt de Schoolvoetbalcommis—

sie van het distriet Amsterdam van de

N.V.B. heren scheidsrechters van genoemd

district uit, zich beschikbaar te stellen

voor het leiden van de a.s. schoolwedstrij—

den.

Deze wedstrijden zullen gespeeld worden

op Goede Vrijdag, Zaterdag vóór Pasen,

Dinsdag, Donderdag en Zaterdag na Pa—

sen, benevens op volgende Woensdag— en

Zaterdagmiddagen.

Gaarne ontvangt de commissie (adres:

Valeriusstraat 53) uw bereidverklaring,

met opgave, op welke der bovengenoemde

data (en uren) u zich beschikbaar wilt

stellen.

H.H. scheidsrechters.

De Scheidsrechterscommissie . district

Amsterdam doet hierbij een dringend be—

roep op alle scheidsrechters, om mede te

werken aan het welslagen van de te hou—

den schoolwedstrijden in de a.s. Paasya—

cantie.

Wij verzoeken u zich zo spoedig moge—

lijk ter beschikking te willen stellenvan

het bondsbureau, afd. schoolwedstrijden,

met opgave van datum en uur, waarop u

beschikbaar bent.

Met belangstelling zal de commissie de

prestaties van onze scheidsrechters in deze

schoolwedstrijden volgen en weten te

waarderen.

Stelt de schooljeugd niet teleur en laat

edstrijden plaats vinden onder lei—

ding van een „echten”scheidsrechter.

De commissie rekent op uw medewer—

ld als lid:
‚: G. Heering, geb.7Januari

gl

. H. Keulen, geb.

t 730.

äuìleìeb 6 De—

 

Vaat d_e‚ afdeling Amsterdam van de Nederlandse Voetbalbond

Redactie—Commissie: J. A. W. Bergvelt, G. H. Hauber, H. M. A. Roskam
Overname geheel of gedeeltelijk verboden bij de Auteurswet 1912

Afdeling overschrijvingen.

Aanvragen:

301 P. A. Wijdogen, van Meerboys naa

V.G.K.G.K.
302 F. C. Oberschmidt, van Quick naar

DT.V.
6

303 J. de Cocq van Delwijnen, van Fides

naar D.W.G. (Nieuwe aanvraag).

304 H. A. Hoeben, van Sum. Boys naal

Z.5.V.C. (Idem).

305 J. Kuyper, van O.V.V.0. naar Tavenu.

 

Verleend:

219 H. van Verseveld, van Lijnden n

B.W

 

‚W.B.

297 C. H. van Eikeren, van A.G.T. naar

St. Pancratius.

Ingetrokken:

4 W. W. Severin, van Excelsior naar

D.W.G. (Heeft gespeeld voordat over—

schrijving verleend was).

104 H. A. Hoeben, van Sum. Boys naar

 

Z.5.V.C. (Idem).
310 (Seizoen 1938/1939). J. de Cocq van

Delwijnen, van Fides naar D.W.G.

(Idem).

Overgenomen van de N.V.B,

Aangevraagd:

M. 2827 J. H. J. v. d. Horst, van Spreeu—

wen naar A,S5.V.K.

Verleend:

M. 489 H. Rosse, van Het Westen naar

Schinkelhaven.
M. 2054 K. Bijlsma, van Raakboys naar

S.D.Z.
J. F. Th. Ronnenbergh,
H.B.U. naar D.E.C.
L. Schuurman, van Spreeuwen

naar C.N.F.

M. 2139 van

M. 2192

Afdeling strafzaken.

Voorlopig geschorst:

J. Jansen, lid van Roda, met ingang van
5 Maart 1941, totdat nader uitspraak is

gedaan in de kwestie A.S.R, l—Roda 1,

d.d. 23 Februari 1941.

Ernstige waarschuwing gezonden aan:

J. J. Hooglander, lid van Blauw—Wit, we—
gens verlaten van het speelveld zonder
voorkennis aan den scheidsrechter van de
wedstrijd V.V.A. 2—Blauw—Wit 4 adsp.
d.d. 16 Februari 1941.

J. v. d. Logt, lid van De Eland, wegens

verlaten van het speelveld zonder voor—

kennis aan den scheidsrechter van de wed—

strijd Eland 2—Maja 1 jun., d.d. 16 Fe—

bruari 1941,.

G. Sloep, lid van De Eland, idem.

M. de Wilde, lid van Stevo, wegens het—

haaldelijk vloeken tijdens de wedstrijd

Stevo—J.0.5. adsp., d.d. 16 Februari 1941.

24|

 

  



  
   

  
  

   

  

  

 

   

 

  

  

   

 

_g;.flv d4 „ ldem T10.0

A.V. adspì, .

501 Meteoor ‚|‚';' B M|am Zeetyur—

ja 3—Mete:
562 A,0 8., dd ‘;;‘ nklt»l_onn. for

mulier tegen 1—

503De Meer, d.4 „ idem De Meer 3

=D.0 8 8, 3 # ù

595 Bt. Martinus 33 Febr.„ ldem St

Maártinus—V D. l— n é

506 B.V.A.C m1‘# idem5.V .A.C

Yvogels / 1 —

597 Nederlanders, dd. 22 Prbr idem Ne—

derlanders—
508 Valevela, d4 ‚M klem Valevefa

—Erven 1 ze

599 VIC., dd :3M jdem VLC. 3

N.V.A. 1 ad 1—

600 Wilskracht .1 33 Febr., onjuist in—

vullen formuliepr APLC. 5$—Wilskracht2

1,—.
é.B.G O., d.d. 23Féebr., idem Z.5.0.0. 3

—FHD.C. 2 [I.
85.2., d4. 23l!h' idemOns Buiten

—5,5.2%.| 1
De Eland, „‚_‚©23 Febr., idem Eland—

Tos/Actief / 1—.

KN S M . á.d. 22Febr.„ idem D.W.V. 1

—K.NSM. / 1—
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C.S.V. Blauw—Wit, dd. 22 Febr., idem

fl hll' idem Vole— Holver—CS.V. Blauw—Wit/ 1.—

F.AV.C./ 1—. ODA., dà. 23 Febr., idem VLC. 2—

ùl.l! .„ idem Amster— O.D.A. adsp. f 1—.

{ S.V.0., d.d. 23 Febr., idem India 3—

3…idem K.M.V.Z.— S.V.0. 2 / 1—

1— V.V.A., d.d. 23 Féebr.„ idem V.V.A.4—
Mfilr:hid, V.V.G.A, 3 ADE. 2 / 1,—.

609 Constantius, dd. 23 Febr., idem Wils—

kracht 1—Constantius 1 adsp. / 1—.

610 Meerboys, d.d. 23 Febr., te laat begin—

nen wedstrijd WM.C. 3—Meerboys 2

f l—.

Mymidem Lijnden—

= Pebr., idem D.T.V. 1—

Il Febr., idem T.VK.—

f dg Wegens ongerechtigd speler:

Niet op ledenlijst:

611 ABIM. (C. J. B. Cornelissen, Abim 3
—Raakboys 2) f 5—

612 Ajax (Casteel, Olympus 2—Ajax 7)
f 5—.

613 Animo (J. Koops, Animo—0.V.V.0

,) f 5.—.
. (J. Zwart, A.2.V.—Minahassa)614 A.Z.V

j 5—.

615 A.Z.V. (J. Oosterhuis, A.Z.V—Stevo)f 5—.

616 Constanuus IL M. van Loer, Constan—

.„ idem F.H.D.C tius 2—D 8S. 3) f 5—.
617 D.0.5.5. JVerhoeven Wilskracht 2

—D.0.8.5. 2 jun.)f 5—.
618 D.V.A.V. (W. Tijhuis, Maja—D.V.A.V.2

adsp.) / 5.—.
619 De Eland (G. van Wieren, Eland 3—

Neerlandia 2) f 5—.
620 Germaan (J. J. Grijzenhout

wijckers 2—Germaan jun.) / 5.—.

621 Kraaien (D. G. J. de Goede, Kraaien—
Inc. Bank) / 5.—.

622 Lindenboys (H. Banen, W.M.C. 2—
Lindenboys adsp.)

623 Ontwaakt (W. Oud,0mwaakt 3—
Yboys 2) / 5.—.

624 O.V.V.0. (Chr. Overveld, Vespucci 4—
O.V.V.0. 6) / 5—.

625 P. en T. (C. J. Prins, Z.,5.G.0. 5—
P. en T. 5) / 5—.

626 Robaver (A. de Boer. C,5.V. Blauw—
wit 2—Robaver 2) à{

(Karton, .M.N.—Neddlloyd

NM.B,) / 5——
(M. Waterman, B.P.C—Stevo

adsp.) / 5.—
629 s.\ar.o. (G, Bakker, S,V.0. 2—DES 2)

630 órc {P. Jll_|. RK. VVA. i—

Vole—

   
   
       

 

   

  
   

  
  
  
   

VLG. D) / 5—
631 V.V.G.A. (C. H. Fischer, VV.G.A. 4—

Shell 2) / 5
‘5c ef, Lindenboys—

Vaoaor hager elfifa! opgeg

ds AB1M iK. A. A. Worst, Noor
Atâm 3) / 5— i d j

an AÊD (V. van Cleef. DJE

3

A. Kattenturz. W
2adsp 5

gacote A F

533

539 À

ac

640 A
A

A

Amsterd. BO7S
sterd. Boys 2 #

Animo (W. Beulter, Anim
f %— 3
Argus . Tuii

zus 2 5
645 Constantius

)U‘îî 3 *
: DVAV. (C 29le

Argus 2 5 $
1 DWS. (8 A Adam. D.W

8y'-‚‚ 5

642

6A3

544

A. Schmitz C

wif‘P"

Kra

 

Men:
y f 5.—

J. Mens, R.OI

Shell (A. Ekels, Hol

f 5.—.
7 Sm«e"c:jk

 

TWM. (J
T‚WM 2)

664 V.I.C

66 \v01emc;:«
Volewijckers

666 Wilskracht (
—Zwaluwen :
WM.C. (J. Spit, Me

5

663

o

 

adsp.) 5 5—— P

Dijkstra Meteoor
$ sJunior ì

671 Vlug en Vaardig (P‚ Blom ADE
Vlug en Vaardig adsp.) 7 5

Niet inzenden
Maart 1941
2 AG8S., 673

675 ASR.,
678 HBU.,
landia, 681 St

elftalopga

 

680 Nec
Pancratius

682 RODA, 683 R TS 684 $C
adsp. 2), 686 T.VK „ 687VVA
adsp.), 688WMC., 689 RK De Zwalu—

acisp

wen, elk/1,—
691 Oranje—Zwart, dd 18 Febr.. art. 1
CR wedstrijd SD.Z—Oranje—Zwa

mDäAvvdd ;3Pehr idem, RK.A.V

693 A.S.VK., dà. 23Febr, idem, AS.VE
eerlandia ; fmueâru.ndhad23Febr., idem, A.S.VE
eerlandia

895 S.DZ.fd.d 23 !'ebr
1—

idem, LO.C€—

 

  



       

   
   
   

  
  

 

  

   

  

 

  

           

  

   
  
  

 

  

  

  
  

  
  
   

 

  

 

  
  
  

  
  

  

  

    

   

 

  

   

   

 

   
  

   

   

  

   

  

  

 

  

         

  

zlzoeeekkk k

vres s n e nr e r

a veer zak e
eee kkk k nr

 

D Spartaan 5-—'I'DW 2 (2e veld) 2—
_Iport BK.BVPB .. .. .….. . 11,—
W.M. 2-BPC ............ 2,—

Ontwaakt 3-—Fokke d 0 2 d r oy 2.—

B 3.0.A. 3—D.V.AV.3 ............ 11.30
1.0.0, 2—Tos/Acthief 2 .......... 1l.—
Schellingw. 2—Neerlandia 2 .... 2—

F Anlmoz-snw 4<1e veld) … I—
MV.Z. 2—DBOA .............. 2,—

SL.T.0. 3—Z.eeburgia 4 (2e veld) 2.—
Swift 3—Eland 2 (2e veld) ..... 2.—

G Spartaan 6—Abim 2 (3e veld) .. 2,—
MS 4—Ajax\ .............. 2,—

Or. Zwart 3—-VeSpucm 2 (2e v.) 2—
Olympus 2—J.H.K. 3 .......... 11.30

H D.0,5.85. 3—India 2 (le veld) 12.—
Martinus 2—Unity2 ............ 2——
R.K.V.V.A. 3—ZAwaluwen 2 (le v.) 12.—

Wilskracht 3—N.E.A. 2 (le veld) 12.—

Res. 3e klasse

A Swift 4—Amstel 3 (2e veld) ..... 11.30

Shell 2—Aalsmeer 4 ............ 12 —

pit 3—Centrumi2 .. ............ 11.30
D.J. Kx. 2—Uithoorn 2 (2e veld) .. 2.—

B S.N.A. 3—Hema 3 (2e veld) .... 2.—

W.gr‚meer 4—P. en T. 2 (2e veld) 11.30
T.I W. 3—Germaan 4 (2e veld) .. 11.30

CVADE. 2>°WMHZ. 3 .......... 2,—

Odiv 2—WMCNG............ee 2.—

3SAV—MIÍAZVVÁA. 4 … .. il.—

D Pionier 2—Animo 3 ............ 11.30

A.VG.2—Volew al . ............. 11.30

E A.A.C. 3—Amst. Boys 2 ........ 11.—
DW.3.BD.PBNM2 ..l lllll6 11.30
Rodi 3—All Ready 2 ............ g—

F Gez. Vier 2— R.‚K. V.V.A. 4 ...... 2,—

VLG, 2—Victory 2 (le veld) 2,.—
St. Louis 1—Constantius 3 ...... 2.—

G Unity 3—ZAwaluwen 3 (le veld) 12.—
Wilskracht 4_Roda 2 (le veld) 2—
V.D.0. 2— De Meer 4 ............ 2.—

H India 3—D.E.S. 2 (le veld) . 12.—

 

RK.AV. 3——Pancratius 2 (le v.) 12—
PVS.B. 2—zP.Ö. 2 ............. s—

K Ahrends 3—Vespucci 3 ........ 11.30
Haba 2—G.NBM3W.............. 11.—

T.D.Ö. 3—Rivalen 3 ............ 11.30

Res. 4e klasse

A A,S.V.K. 2—Stevo 3 ..........— 11.30
S.V.A.C. 2—8,5.Z. 2 ......ee0ne i

Ons Buiten 2—8S.E.S. 2 ........ 11.30

Lindenboys 2_—Funen 2 ........ 11.30

B W.M.H.O. 2-—A.T.W. uhahe 11.—

Hok 2ZE.W.M.3 ..l eee eeel 2—

Rapiditas 4:—Mma.hassa 2 (2e v.) 2.—
Semo 2_—Lindenboys 3 .......... 11.3

C Arta 2—Sloterd.l‚]k 3 i
D.T.C. 2—0.D.E. 3 . $

ovcia DW@s .............. $

D N.A.0, 3—YVogeïs 3 ............ 2—

P. en T. 3—ABD 4 ..........+ 2—

K.B.V. 4—Ons Bmt‚en trar ot 2.—

Rapiditas 5—Olympus 3 (3e v.) 2.—

E H.E.D.W.1——Mhi‚'lles (le veld) 11.—

_ A.D.W. 3—A,SVK.3 .......o 11.—3
— WiVom'uït3-=a'uìderberg2 1

P. T. 4— 3

pneserseegpeee:

M

[8)

Centrum 4—Rap 3
Argonaut 2_Or. Zwart 4

Oosterpark 3—Swift 5

HÖ,Kk. 3—B.D.K. ‘3 ............

Swift 6—W.M.H.O. 3 (le veld)..

Shell 3—Schellingw. 3 ..........

O.V.V.O. 6—S.L.T.O. 4 (2e veld)

8.D.Z. 4—DJ .K. 3

Vespucci 4 Murbm… 3 (2e veld)

2.8.V.C. 2—Sloterdijk 4

A.Z.V. 3—T.V.K. 3 €3

Madjoe 4—Mínahassa 3

Ww.‚M.S. 5—Odiv 3

JUNIORES

1e klasse

AF.C.—D.W.S. (3e veld)

Volew.—D.W.V. (2e veld)

2e klasse

DW.V. 2—5.D.W. (2e veld)

SL.T.0,—BL.—Wit 2 (2e veld)

Spartaan—Volew. 2 (2e veld)

Ajax 2—Germaan

3e klasse

J.0,8.——W. Vooruit

  

HED.wW—2.8.V.C. (Geugdveld).. 2—
Volew. 3—T.I.W. (3e veld) ..... 2

B AED—T.D.0. (le veld) ........ 11—

D.J.K—Yvogels (le veld) ....... 11.3

Animo—Fit (1le veld) 11.—

C Argonaut—W.gr‚.meer 11.30

BP.C—D.E.C. 11 —

Rapiditas 1—Zeeb‘2 (2e v. 11.—

RaRRtO | v eeoe 32 —

D Rapiditas 2—Zeeb. 3 (3e veld) .. 11.—

Madjoe—O.D.E, .. .. ... . eee k kn k 11.30

F DW.S. 3—5.0.A. ........ ..l 11.30

Lijnden—F.HDQ. ............ 1.—

Bl.—Wit 3—A.V.C. (2e veld) 11.30

F AF.C. 2—B1.—Wit 4 (3e veld) 11.30

Sloterdijk 1l—Ahrends .......... 2.—

G D.W.G—Lindenboys —.......... 11.30

Goldstar—Hland —.. lllt 11.30

Argus—Sloterdijk 2 ............ 11—

HAGCS—SLTÖ. 2 ....l 11.—

Eland 2—H.E.D.W . 2 ............ 11.30

E.D.W —MAj& valtllleenoe 11.30

ADSPIRANTEN

1e klasse

AP.C—D.W.V. (3e veld) ...... 10.—
AlBE—D.W.B. vl va eee eeee 10.—
Volew—Zeeburgia. (2e veld) . 10.—

2e klasse

* D.W.V. 2—A.,E.D. (2e veld) ...... 10.—
Volew. 2—Spartaan (3e veld) .. 12.—
Bl.—Wit 2—Ajax 2 (2e veld) . 10.—
45.46.0—D.W.B8. 2 ............ 10.—
Zeeb. 2—W.gr.‚meer (3e veld) .. 10.—

3e klasse

A Aalsmeer—Ons Buiten (le veld) 11.—
FHD.C—AF.C, 2 .............. 10.—
Swift—Bl.—Wit 3 (2e veld) . 10—

B o.V.C.—Yvogels ................ 12.30
D.W.V. 3—Yboys (3e veld) . 10—

C D.W.V. 4—Zeeb. 3 (3e veld) .... 12.—
H.E.D.W—S.E.S. (jeugdveld) .. 12.—
W.M.C.—Centrum ..l..llll 12.—

D D.V.A.V—T.O.G. (2e veld) .... 12—
Rapiditas—Zeeb. 4 (hoofdveld).. 11.—
Bl..Wit 4—0.V.V.0. (Be veld) .. 10.—
Ajax 3—DW,.8, 3 ............... 10.—

E PR—DJR. .................... 10.—
H.E.D.W. 2—W. Vooruit (jeugdv.) 10.—
Achilles—Rapiditas 2 .......... 10,—

F Stevo—0.V.V.Oo. 2 .............. 10.—
T.D.W—Z.5.V..| .. .ko 12.—
Zeeb. 5—B.P.CÖ. (3e veld) ........ 12,—

G Pionier—Ontwaakt ............ 10,—
A,S.V.K,—Meerboys ... ... 10,.—

Schinkelhaven—A.D.W. .. ... 10.—

TIW—T.0.G. 2 (2e veld) . . 10—
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3e klasse

Unity 2—De Meer 2 (2e veld) .... 12 —

p05S. 2—Gezellen Vier 2 (2e v.) 230

Wilskracht 2—V.VA 4 (2e veld) 1.

ADSPIRANTEN

1e klasse

Constantius 1—Unity 1 (2e '-'eäd 12 30

V.V.A. 1—Constantius 1 (2e veld) —

De Meer 1_—Wilskracht
1 (2e v

D.0.5.5S. I—VIC. 1 (2e veld

2eklasse

pEs. 1—Gezellen Vier 1 .. %

Pancratius 1I—D.0.85. 2 12—

Martinus i1—o0D.A. 1 .. 1

   

  

3e klasse

10,—
RKA.V. i—De Meer 2 (2e veld) 12

...... m.__ Res. 1e klasse Unity 2—Victory 1 |2£_ ‘È'âle‘ 2 3

eee 10— Wartburgia 2—V.en V. 2 ........ 5— nala 3—AP.C. 1 (Ìe veld) . Li

........ 10.— K.N.SM. 2—VVGÂ. 2 ......... 3— B Martinus 2—Unity 3 ... ..; p

Ae kat 10— R.A.V. 2—Geuzen 2 ...........—. 3— p.v.cC.B. 2—Gezellen Vier 2 e &

Res. 2elKlasse N V.A. I—S6 Is'osmì 1°'e' aay … 12

3e veld. A VYster—Robaver 2 ............... 3— vio 1SB ” ””” ‘ ai

e vala16” ©,5.V. Blauw_witaeDe Kraalen2 3.45 4e klasse

e .. 10— uzen Krui . ....... S b ;

veld 1! 1130 o e eBÛ 0 A F ko eduas2 Ge |

veld) .... 12— B 5S.0.5. 2—V. en VB ............. 3— bp.0.s.s. 5_—Constantius2 (2e V

------------ 10.— Kromhout 2—Inc. Bank 2 ....... 3— India 3—Wilskracht 2 (2e V€

e (& vd) : Is Res. 3AÏBI B vvA 3—D.0,5S. 6 (2e veld

3 (2e veld) .. 12— _ A Wol 2—Bimsa 2 ................. 3—— 5cìdÊ ‘;ív.c;;:‘a (3e veld)

d s 3 (2e veld) 10.— H.B.U. 2—Ontspanning 2 330 U'm:t\: 4——De Meer 3 (2e veld

D.W. 2 (2e veld) 10.— Ella 2—Nehamij 3 3.15 Hiek y 2e veld

vai 10,— F.AV.C. 4—Ervyea2 ..... _ © Wwiskracht 3—V.V.A. 4 (le veld

e val aaa e ze oooa.. _ 00 PVOP +ePC d ..—.
” 4 (4e veld) 11.— Shell 2—V.V.GA& ............. 3—
@ vae lll 12—

23 ADSPIRANTEN
Belangrijk.

Geuzen 1—AD.E. valk ki 2.30

C,5.V. Bl—Wit—GBV. Zwaluwen 230 In verband met het feit, dat herhaa

R.K. J€ugdmmpen't
íe delijk inbraken worden gepleegd in kleed

PROGRAMMA VOOR 23 MAART gelegenheden . van| voetbalvereniginge

> tn l wijst het bestuur op de wenselijkheid z
JUNIORES

weinig mogelijk materiaal op de veld:

. Zwaluwen—Geuzen 2 3 tehlaege
f 7 onstantius 1—Unity1 (2e veld) 2— ten. Voorts wel

VLC. 1—Wilskracht 1 (2e veld) . 2— nelder de Ae A jordt er — wel

waare Rlareidn dn, | va am em e e endaen r
r zel y o s

MAART Vo 1—5.05 gullte veld) ... ___ gevestigd, dat men zich tegen schade we
gens inbraak kan verzekeren.

2e klasse

3.45 RK.A.V. I—N.V.A. 1 (2e veld) .. 2.— »

ererd Tmdia 1_V.V.A. 2 (2e veld) ...... 230 Voor de Nederlandse Voetbalbond

i d,— NEA. I—St. Louis I ............ 13 distriet Amsterdam:
3.— Victory l—Oranje—Zwart 1 ...... 12— J. A. W. BERGYELT, secretaris

Geeft dit formulier aan een van U
sportvriendenof —kennissen en... zor:'î$ Ä- s emulier ervoor, dat hij het invult en inzendt|

vonnevenon enneenennn eee neen eeeeeewees &

..... aenen nnn nnn nronntnnneneee eoe pep nnneeneeeeeroreeranereree.er2ee2r.......(liefst in blokletters)

als abonné van het weekblad |,SPORT”totwederopzegging voor de tijd
een jaar, geìez;. Cbp* van: f 5,— per jaar/f2,60 per halfjaar/f 1.30 per

] a Pex belike j j ì i z

week (allesbij vooruitbetaling). Doorhalen wat niet verlangd wordt.

e

 

  



 

   
       

 

vonds
gevorderden _ Spring—, Dressuur—,

en Carrousselclubs

   

  

| der

RDAMSCHE RITULÏG MiJ.
— AMSTERDAM .— TELEFOON 81243

dt SCAHAQAAFS; mwaar. ....
we hebben nog van alläî-!

Uw sport_—materiaal‚ meer nog dan anders,
osterk zijn. Deze garantie vindt gij bij de

SPORTCENTRALE”‘ Fa. PIMENTEL

0îk de in dit blad voorkomende
dd

CLICHE‘s
worden geleverd door de
Chemigrafische Kunstinrichting

EVE HAARLEMMER HOUTTUINEN Nos. 193—197
AMSTERDAM — TEL, 46355—48459 en 45913

  

 

  

 

wijckers en D.W.V.

) vriendschappelijk

 

oners werden met 2—1

verslagen
aar heeft uitgezien, heeft D.W.V. na

de belangrijke strijd tegen de Vole—

weten te slepen. De Volewijckers—

tweede helft aan een dusdanige im—

oals, door T. en H. Ooms gescoord,

n om de kostbare punten binnen te

iets af aan het goede, soms zeer

tten wisten te vertonen. De aan—

ezet, de gebr. Smit zorgden op de

1 voor verrassende rennen en de

”en De Busser ondersteunden hun

itstekende wijze. Jammer was

elle, doortastende partij voet—

kkig met zijn kogels was. De

f Van Steen een intelligente

De backs De Boer en Van
pen en goed wegtrappen
W.V. bij het korte spel

   

  
  

    

  
   

   

 

  

   

     

  

      

raad. Keeper Kuipers |

_ beurtenissen.

8 VOSSIUSSTRAAT 8 RESTAURANT

SCHILLER—BAR

OUDE KWALITEIT

     
   
  

   

    
      

  

    

  

      

  

 

    
   
     

22729 Telefoon

 

221929

 

TREUZELT NIET

WEEST KÒRT

NEÊMT EEN

ABONNEMENT Of

„APORT

   

In de OffiCiële Medede].ingen komt liet volgende voo

In verband met het feit, dat herhaaldelijk inbraken v

gepleegd in kleedgelegenheden van voetbalverenigingen, ve

  

bestuur er — wellicht ten overvloede — de aandacht op,

men zich tegen schade wegens inbraak kan verzekeren.

Zo‘n verzekering, ook tegen brand,

kan men sluiten bij J. PELSER, ‘I

Louise de Colignystraat 10 — Tel. 85853 u u u

Ae eeevaromeeeom

B TTTeeepeeeeeeeeeeeeepeeepepeeeeeel

daarna ineens hard en onhoudbaar door H. Ooms inge—

knald (1—2).
Het tegenoffensief der groen—witten, met man en macht

ingezet, liep echter op de zich dapper verwerende D.W.V.—

middenlinie en —achterhoede dood. De Jong kreeg nog en—

kele minuten voor het einde een juweel van een kans, maar

miste door hoog over te schieten. Met rechtsback Visser

aan het hoofd weerstond D.W.V. de laatste pogingen van

De Ruyter c.s. om de gelijkmaker te forceren.

JAN HEMMEN OVERLEDEN

Binde der vorige week is overleden de heer Jan Hem—

_ men, de bekende programma—verkoper van het Stadion

en van tal van andere belangrijke sportge—

Waar iets belangrijks op sportgebied plaats

Hemmen was er, met zijn vrouw, om de pro—

ramma‘s aan den man te brengen en hiìj deed dit met

%en zwier en bedrijvigheid, die hem niet alleen algemene

bekendheid gaven, maat hem bovendien tot vèr—uit de

ste programma-verkoper van ons land stempelden.

Reeds vele maanden was Jan Hemmen ziek en thans

‘hij overleden. Wij zullen zijn figuur dus voortaan moe—

n missen, maar wì zullen hem in herinnering houden

een prettig, eerlijk mens.

  

   

‘Tel. 31660 — Rembrandtspl. 26

KEUKEN EN DRANKEN

Gem. Bus 10 !/, — 1 1uur à 25 c.
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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.

© e C
Fraai uiterlijk

Ford automobielen zijn ware meesterwerken op het
gebied van carrosseriebouw.

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

5 grip geworden.

 in de toekomst houdt Ford
zijn reputatie hoog !

DSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK — AMSTERDAM

 


