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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
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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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elkander te overleggen, wat in zo‘n

& geval te doen staat.
f f

ly e e w 4 #

ZIIN wij goed ingelicht, dan zijn er

bij het districtsbestuur geen ge—

voelens in de richting van een even—

tueel ontijdig beëindigen van de com—

petitie. Men is daar, integendeel, zeer

optimistisch gestemd en hoopt niet

alleen de competities tot een goed

einde te kunnen brengen, doch tevens

nog een beker—competitie te kunnen

spelen.

vast, dat het dit jaar

je zal worden met

e strenge winter, de

en, nog een paar

afgekeurde velden,

achteruit gezet en

geen rekenmeester te

dat het dik Juni

: alles afgewerkt zal

dan ten minste al zo

want veel kan

; meer tussenkomen

zijn we in ons natte

ker van onze zaak.

de

En hoe denken de clubs erover?

Wij hebben dienaangaande ons oor

eens te luisteren gelegd bij verschil—

lende verenigingen en ons geïnfor—

meerd over de vraag wat te doen,

indien we, onverhoopt, diep in de

zomer zouden belanden.

el dienstig om eens te

t er zou moeten ge—

nog meer stagnatie

zó ver in de zomer
” Want dit is óók nog een probleem

dat voetbal — aan— 9 P $
dat hierbij niet uit het oog verloren

mag worden: het is voor den voet—

baller niet goed als hij als het ware

van het ene seizoen in het andere

dóór—voetbalt. Hij heeft rust nodig,

meer geestelijke rust nog dan licha—

wioooooo oooovn eee
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LOSSE NUMMERS 15 CENT

melijke, hij moet de bal een paar

maanden niet of zo weinig mogelijk

zien, om dan, als in September het

nieuwe seizoen weer begint, honger

te hebben, honger naar de bal..

Daarom is het — afgezien van de

organisatorische onjuistheid — zo ver—

keerd om, als het seizoen beëindigd

is, in of buiten de club, eigen clubjes

te gaan vormen en de gehele zomer

in allerlei „onderlinge partijtjes‘‘ door

te voetballen, zonder einde.

* #

HET is ons intussen wel gebleken,

dat men in de clubs sterke voor—

stander is van het uitspelen der com—

petitie. Van afbreken wil men in het

algemeen niet weten. Wel voelt men

voor het motief van de zomersporten

en is men ook niet gebrand op ,zweet—

voetbal‘‘.

Men heeft de oplossing van het

probleem, zo dit zich zou voordoen,

echter direct bij de hand en het is

voorwaar geen slechte: „Dan maar

avond—wedstrijden

den!”

op week—avon—

Daarvoor zou inderdaad veel te

zeggen zijn. Met de zomertijd zijn de

avonden lang genoeg en er is alle

gelegenheid om bijv. van half acht

tot kwart over negen te spelen. De

temperatuur kan dan, zelfs na warme

dagen, uitermate geschikt zijn en ook

uit het oogpunt van de publieke be—

langstelling zou het denkbeeld zeker

geen slechte kans maken.

Het is in ieder geval het overdenken

alleszins waard.

GEUDEKER.
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LE AFDELINGEN
linksback van 8B.M.O. werd uit het veld verwijderd e

do was het dus al met al een onplezierig gedoe. Ten slott:

bracht de wednbrgd den Weespenaren een 5—3—overwin

. Voor 8.BM.Ö, begint de situatie nu läangzamerha:

cair to worden!

Fii—H.BMA. was een wedstrijd, waarin het spelpei

>kou J a > ‚ rust bracht de thuisclub een
=koud, droog, alleen wat win r matig was Däe wi elgenlijk een tikje meer kr

ò | 1 p o0 ‘ me ‚
de de laatste Maart.Zondag, waar 8 haari e‘rc%.vax‘;rm. In de tweede helft maakten de bez

a in ons distriot kon worder rnhgïî{]lâ? doch geleidelijk werd Fit beter, hetgeen

s on a het winnende doelpunt tot uitdrukking bracht. Ve

too on alle krachten worden in— _ melding verdient het brilliänte werk van den H.EM.

t le promotie to bevechten of d geper. B .

pon, Hoo tol de strijd is, blijkt ui Ook bij W‚M.C._Unity maakten beide partijen samen

o klasso, waar het grootste godeel oelpunten: hier trok W‚M.C. met 2—1 aan het kor

‘& de. hetgeen het einde van haar kampioensillusies b
mmetslechts tén doolpunt verschil werd —tekent. Hâ% begin van de wedstrijd was al zeer verrasse:

2 ” want van de aftrap af scoorde Thomas voor The Unit

L.5 Qíli---l)cì WÌVI? li)egon met 11(1} ä]ìanteglâe:;mllä\'-.ì.èleox;lclhw;n—„_

6 taan .. toen de thuisclub een volledig le $ gon zij

Ïfli\“:'”eds e Vt‘ĳyvel alle wed=” druk uit te oefenen (waarbij vooral De Jonge zich

itslagen reeds bewijzen; men oordele:  gatief toonde), doch succes bleef uit.

1—0 à;\ In de tweede belft maakte De Bruin het tweede d
5—3 _ punt voor Thé Unity; een doelpunt, zoals men zelden zi

” maken. Hen zéér scherpe voorzet, practisch gesproken v

d1 de doellijn af, werd door De Bruin zeer fraai ingekor

1—2 ‘(0—2). Dapper volhouden van De Jonge werd met
| \ doelpunt beloond (1—2), doch verder kon de thuisclu

_het toch niet brengen.
ook de overwinning voor Cornelissen

eane (i l Iwaar wogen Tn 1 B hebben A,S,R. en Lijnden in Sloterdijk in een zc
oneven goal, — Practisch gesproken is í,íäĳannende wedstrijd met 1—i de punten gedeeld, hetge

 concurrent van A.B.I.M.‚gdäpclîu;: l\1,._1t‚î Ë'ten evolge heeft, dat A.S.R. te ver achter gekomen is
iespunten meer, Zondag a‚s. wordt _Lijnden heeft nog een reële kans, vooral door het onver

zodat wij dan meer zullen wümr_;g;-*wn.chte struikelen van Olympus.
A. _ In de goede zin des woords hebben de spaanders er af
lStand: als volgt: gevlogen bij A,S.R..—Lijnden. Beide ploegen speelden voor

d als volg wat zij waard waren, gaven zich geheel en waar het
B6l ven. l steeds binnen de perken bleef en er volkomen fair ze

eeld werd, was de ontmoeting het aanzien ten volle
ard. Spanning was er te over en de supporters belecf—
n sensatie na sensatie, Na een kwartier loste de midden—

*

   

erd goed weggewerkt, waaro F
) * p de voorhoede van A.S.Raan l‘ât werk gezet werd. Linksbuiten Molenaar zwenkte
eihe nne_n‚ de uitlopende doelman kon het leer niet be—
an igen; even veranderde de bal van richtine en de“t(àr::"lendoe_fîo*v'inga zag zijn kans schoon (1—0). Ine an 1, zooals men dacht, dat de score zou wor—° ‚ was. het 1—O.... in een minuuttijd rd A,B.I.M._—Shell werd | Inmiddels $was het A.S.R.—doelpunt van „goede huizemenhuijzen; er ont—ooh tot doelpunten HS\‘? ];vìää%hän‘;a._;ìo een keurig opgezette aanval.trijd,

met „de hakken over d espeeld h or, dat, indien A,S.R. toen „alles of niets”+ —9 ad s. » s of niets
ouden) Bijndê% szeì móest immers winnen om kans te

i
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T mer te stompen. De hoekschop werd genomen, de bal

4
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9
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e
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e
n
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>

ijk opgaande en zeer spor— nen krijgen Ma.a‚:-eens een zware pijp te roken had
téen | .. ..  men durt s rare nietämnnde leà(îä% $ggë‘ % te tasten en de rood—blauwe aîî1tâxl‘ïltìtleet;lt “llq\161l.“Î

nt van Yboys geann=— Zo konjndenaiheg ward 20CC gal haar
otte wist de thuisclub  en toen vij! minuten h:cfo;"îíre R e g Adem komen€ tust de A.S.R.—achterhoedeingrijpen, was de stand weer =zÈÏĲ£

dd.thevl{!.eeîge älriìlf.ä heeft A.S.R. een waar offensief ge—d aehrias v£n 4 .. was Lijnden ingesloten, maar hetraa verdegt e rood—blauwe—voorhoede ketste tegen8 Klagen h3(°ìnd Lijnden, dat overigens niet over
t han ‘rfl-°°t.säuw:%egan äa}!}fnldde withemden

…… — snelheid — vuiktente äelnlc overleg, zodat er nogal onbääîsuákg'ef1 werd.

ol het geenszins verwondering zou hebben gebaard,

…WBQĲ T.AB-A 1 en we1:e]de

. dus met een 2—1— | et

  

  



 mende doelpunt zou hebben gescoord,
—indien we het vertoonde in de beide

kaar afwegen en de stugge verdedi—

ellen tegenover de A.S.R.—aanval —
geacht worden. Als gezegd: een aan—

en uiterst snelle wedstrijd.

van de wedstrijd Vespucci—Rap (3—2)
rubriek: „De wedstrijd van de dag”.

lĳ zijn met deze uitslag, nu Olympus
met 2—1 liet verrassen, een uitslag, die

‚ zal hebben. En.... die toch regel—

lle en aardige wedstrijd. In het eerste

wedstrijd scoorde Louwer voor Animo,
_teniet gedaan werd door een penalty.

n voor tijd bleef het 1—1, toen hernam

ansen de leiding en een enigszins ner—
us zag geen kans meer, de partijen op

  

 

    

   

  

 

  

 

  
   
  

  

    

  

 

    
  

  

  

     

   

or de rust tegen Rombout goed werk

1 in de tweede helft overspeeld, zodat

nog verloor. De stand is nu als volgt:

gesp. gew. gel. verl. pnt. v—i.

11 8 4 2 17 41—13

11 810 —— 3 16 30—18

10 5 3 2 13 26—14

12 6 t 5 13 33—34

11 5 2 4 12 26—19

12 5 1 6 11 23—30

10 4 2 4 10 26—23

11 2 4 5 8 _ 20—29

11 4 —— 7 8 _ 25—38

12 3 1 8 7 _ 25—37

> 9 2 1 6 5 10—30

o tweede klassers

s nu hun beslissend offensief be—

‘Heerenmarkt met 6—1 en T.W.M.
‘11—1. T.0.8./Actief is niet meer

. de ranglijst, W.M.H.O., met

de eindspurt rijkelijk laat

5 azbaad bewijst: =

gew. gel. verl. pnt. ov—t.

— 3 20 47—22
2 19 51—19
3 17 44—29
4 15 050—22
7 39—51

Een merkwaardige uitslag viel in 2 C. De r
die na 9 wedstrijden de wonderlijke doelcijfer

kwamen nu met een 5—4 tegen K.B.V. uit de I

rust had de thuisclub een 3—1 voorsprong, d

het 3—5 (!) en ten slotte 4—5.
In 2 D is de stand — na de resultaten van Zondag

 

als volgt:

gesp. gew. gel. verl. pn —t

PRÖ ooneee 12 9 1 2 19

A.P.Ö. <oo d Sebotenn 9 Gin —. —— » 18

P.DÁA. .. Je 8 6 1 1 13

FPancrafius .. .. .. >. .. 9 5 —— 4 10

NV A v o0 i .. . 11 4 2 5 10

5VO n e e eie 8 4 —— 4 8

DÖ o e e oatge n < 9 2 2 5 6

R.C.M.o voo ooole 6 2 —— 4 4

MArLiNUHS n 100 ze on 9 1 —— 8 2

R.K. Or. Zwart ........ 90 _— < 9 —— S64

De derde klassers

Ook in de derde klasse A gaat het steeds meer st

Argonaut won van S.5.%. met 5—2 en H.0

A.D.S.V. met 5—I1. De wedstrijd tussen de tv

gegadigden, Ons Buiten en B.W.B., eindigde ù

3_3. Ons Buiten heeft geprotesteerd tegen I

nende doelpunt. De stand luidt hier als volgt:

  

 

gesp. gew. gel. verl. pnt v—t

Argonaut .............. 11 9 1 1 15

HÖKR tr niee — 10 7 2 1 16

Ons Buiten ............ 10 7 2 1 16

B.W.B. ovemte s 12 T 2 3 16

 

  

  

In 3 G deed Schellingwoude weer een stap op de g

weg; thans werd van nr. laatst, T.V.K., met 80 ge

nen. Wagenmakers was weer best op dreef en

doelpunten! De goals werden eerlijk over de beide helf
verdeeld; rust ging in met een 0—4 voorsprong.

  

Nu een shirt eens zoolang mee moet, meerdere sport—attri—

buten nauwelijks vervangen kunnen worden en een nabij

verschiet calamiteiten doet verwachten voor tal van die

h ‚ĳze:slerke" veldschoenen, nu doet ge dubbel verstandig uw

SPORTMATERIAAL
van Eilers te betrekken.

EILERS — KALVERSTRAAT 43
eee
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IO|‘ niets geen zomerije

dergelijke onl.egen-
h Ëtnldan ook zeker mede
1v dat ik een zekere onbestemde wre—5

opt te !'ldlhnmet ==ll armetierig, wi|‚-
waarin de ogen peloos naar wat
zoeken.

fris”, pleegt mendan te zeggen. De ene
op de andere en steeds wreveliger

dat, onder ons gezegd, ‘s morgens
zonnig is.

ts zoiets niet aanvoelen; dat zij
dan de serie banale uitspraken,

l in z‘n fi:%dmprlîbeeftzĳ blijkbaar ge—
en e n inbegrepen.

roert zijn staart!” i
Daar had ik nu nog juist niets
ämeop de tong‚omm’n scheer—

  

  

 

   

   

  

     

  

  
  

 

   

  

  

  

  

 

  

  

  

meplotselingop, dat velen — waaronder
…nalskoeientochnogmxa.:úeeds

naa … te rade. Verleden week, zittend
eeltù:enr!g clubhuisvan een onzer ‘voetbal—

zon heerlijk in m‘n gezicht, heb ik
en zoals ieder jaar, wan—

uitwerking beginnen te kr1_]g'en,
| vmr‚om de volgende dag m‘n

te halen.
ü%gmenìe Maart z‘n staart alweer

volkomen overbodig mededeelde —
ren ùxm*ndemi’tjemha.di.kmeen
alweer het… heimwee naar m‘n

m‘n lange onderbroek, m‘n

net een gevoel alsof m‘n hoofd
een „vijfje”, m‘n benen met zaagsel ge—

die lekte als een mandje en pijn—
de

Malle winterse narigheid
nd lagen wij te genieten van

effen blauwe

mannie, hoor je
de lente begroe—

 m‘nantwuord‚ niet
wujuist en

verfl:t  

alleenmijnkapper is, die

    

  

  
  

 

  

 

  
   

 

Neemtgeon risico!
uur van de dag kan

w fiets gestolen worden.k ‘M f J

”(S m Verzekert U bij J. PELSER,
# ° 2* Louise de Colignystraat 10 — Tel. 85853

GEEN BEPERKENDE BEPALINGEN
   

  

  

_ Bijeenkomst der Jeugdcommissie
   

  

  

 

Grote belangstelling van de zijde

der verenigingen  
Het blijkt, dat van de zijde der verenigingen voor

‘ werk van de nieuwe jeugdcommissie in het district

_ sterdam flinke belangstelling bestaat. Naar men v

g wordt op Woensdag 9 April de eerste bijeenkomst geh

| den, waarop dr. C. Spoelder zal komen spreken over de

j
ä

2
zi

   

  

   

   

   

  

_ voedkundige taak van den jeugdleider in de »pr…

‘ging. Dan zal de voorzitter van de jeugdcommissie ee

agnzet.ting geven van het doel en de plannen clwu (

 

   

  
V‘oordat dit alles echter begint, heeft de districtsv<

ter de heer A, de Haan Azn‚., eerst nog even het

| Deze heeft zich n.l. bereid verklaard de commissie al

_ danig aan de verenigingen voor te stellen.

” Dat er inderdaad interesse voor het werk der comm

bestaat, blijkt uit het aantal aanvragen tot toegar
 deze bijeenkomst. Deze hebben n.l. de 200 al overschred

_ Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat allee
.op vertoon van een op naam gestelde uitnodiging toeganc

3 wordt verleend. Mocht men die nog niet hebben aang
vraagd, dan kan men aan het Bondsbureau (tel. 2200
even informeren of er nog plaatsen over zijn.
De bijeenkomst wordt gehouden in Huize „De L‘ d

Da Costakade 74—102, Woensdag 8 April a.s., des avonds (
kwart over zeven. Daardoor is het mogeh]k dat de
om half tien uiterlijk is afgelopen en men oventueel nog de
‘uíram kan nemen. Bovendien is een gratis rijwielstalling
aanwezig,

JTedere jeugdleider, die het goed meent met de jeugd in
zijn vereniging, zal zeer zeker op deze bijeenkomst :
wezig zijn!

Vvraagt

ENIGE COLPORTEURS
voor het aanwerven van kwartaal.,
haljaar— en jaar—abonnementen.
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Het weekblad

 

  
  

    
   

Flinke bijverdienste voor de avonduren voor hen,dua over relaties in Amsterdamse s
en. Aanmelding uitsluitend_ Bureau „Sport”, Z. Amstellaan 224.

  portkringen
schriftelijk:
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H.E.‚D.W. boekt zijn

eerste nederlaag

hebben deze maal een rustige
voetbal—Zondag achter de rug.

Vrijwel alle wedstrijden die waren
vastgesteld, vonden doorgang en bijna

werden bijzondere uitslagen
. Van de leiders was het alleen

H.‚E.‚D.W. in 4 C, dat een nederlaag
leed — z‘n eerste overigens — maar van
veel invloed op de stand was zelfs dit
xesultaat niet. Verder waren er twee top—
scorers, n‚l. de twee vierde—klasse clubs
A.D.W. en Verkade, die elk voor elf
doelpunten bleken te kunnen zorgen.

Normaal waren ook de resultaten van
onze eerste klassers. Blauw—Wit won van

Xerxes, zij het ook op het nippertje, door—

dat Van Nol pas in de laatste minuut met

een ver schot het beslissende doelpunt

maakte, terwijl ook D. W.S. pas in de laatste

minuut de overwinning tot zich zag komen,

toen de enige goal in zijn wedstrijd tegen

Stormvogels werd gemaakt. Curieus was

wel, dat hier liefst drie doelpunten tevoren

waren afgekeurd!

Ajax speelde in Haarlem gelijk met de
den. Het was een forse wedstrijd,

die met de puntenverdeling beide ploegen
gaf wat hun toekwam.

De tweede klassers
Ook de resultaten van de Amsterdamse

tweede klassers waren niet denderend,
zij het ook bevredigend. De ‚‚runner up”
in 2 A, D.W.V., kon slechts op het nippertje
winnen van het toch waarlijk niet sterke
Zeeburgia, terwijl A.F.C. ook met slechts
één doelpunt verschil 0.,5.V., nummer
zeven op de ranglijst (!), meester kon
blijven.

In 2 B kwamen Watergraafsmeer en De
Spartaan tegen elkander in het veld, een
ontmoeting, die met 1—0 door de Spar—
tanen werd gewonnen. Royaal waren de
overwinningen der Amsterdammers dus

e niet.waarlijk

De derde klassers
In 3 C ging Volewijckers, zoals ver—

wacht, op de goede weg voort, door zijn
zestiende slachtoffer te maken, n.l. N.E.A.
Het is waarlijk niet te zien, wie de Over het
IJ—ers in deze afdeling een spaak in het

De viiDER & co.
VERZEKERINGEN

OP IEDER GEBIED
engracht408 « A‘dam—C.—Tel, 35256—45043. e 1 e Wieer . ta dl 5

| |H. Galovozi . Amsterdam 29579
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De Amsterdamse N.V.B.—ers
_____

_____
_.-—-

—-—’_
/—

Ditmaal geen bijzondere resultaten
wiel zou kunnen steken. 1,9.0. en VVJ;\-
de nummers 2 en 3, wonnen hun wedfl[lt;nJl
den eveneens, respectievelijk van TLW.
en van De Moeer, maar ‚„kunststukken
waren dat niet. De overwinning van Aals—
meer op De Meteoor, van Wilskracht op

De Germaan en van Ahrends op W.M.$.
hadden in dit verband weinig belang.

In 3 D kon het leidende R@pidita.q z|1ch

weer handhaven, maar evenmin als vorige

week op overtuigende wijze. Het won met

slechts 1—0 van E.M.M., dat in deze strijd

nog geen potten heeft kunnen breken.

0O.V.V.0. nestelde zich weer op de !wet'ade

plaats door een 3—2—zege op v.v.A. ‘21,

terwijl Allen Weerbaar de laatste plaats

verlaten kon ten koste van Jan Hanzen—

kwartier, dat in Bussum met 1—0 de vlag

moest strijken.

Ook niet van belang ontbloot voor de

bezetting van de laatste plaats_w;m de

strijd tussen A.E.D. en Victoria, die in een

gelijk spel (2—2) eindigde.

     
    

Restaurant DORRIUS
N.Z, VOORBURGWAL
b/h SPÜI, AMSTERDAM

Plats du Jour en à la Carte  

De vierde klassers
In 4 C bezorgde H.E.D.W. zijn suppor—

ters een onaangename verrassing door zijn
eerste nederlaag te lijden tegen S.D.W.,
dat hierdoor z‘n lot in eigen handen heeft
gekregen.

Amstel zal het voorlopig met de laatste
plaats moeten blijven doen, vooral nu het
ook van IV.V. met 5—2 klop kreeg.

In 4 D kon het leidende R.0,D.I. een 3—O—
zege op R.C.A. boeken, welke van te meer
betekenis was, omdat A,AÀ,C. zowaar met
4—3 van de hekkensluiter R.K.A.V. ver—
loor, D.V.A.V. bleef de leiders echter goed
volgen, dank zij een 4—I1—overwinning op
de Zwaluwen. Z.R.C. moet danig oppassen.
Het verloor met 4+—I van F.H.D.C. en heeft
hierdoor nog slechts één punt voorsprong
op Zwaluwen en RK.A.V., zodat er dus
weinig kan gebeuren zonder in het hoekje
te komen waar de slagen zullen vallen.

In 4 E werd Madjoe‘s voorsprong weer
enigszins vergroot, doordat C.N.F. met
niet minder dan 51 van Schinkelhaven
verloor. Weliswaar won A.SVK. z‘n
ontmoeting met T.D.0, met 2—1, doch veel
moeilijkheden zal deze club Madjoe niet
meer kunnen bezorgen,

Neerlandia werkte zich enigszins uit de
gevaarlijke zône door een 4—3—zege op
R.K.B.V.V., terwijl ook VLC. zich uit de
voeten maakte door The Victory met 4—3
te kloppen. Het ziet ér dus wel naar uit,
dat L.V.V. met de laatste plaats genoegen
zal moeten nemen
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gpanning

doo
In 4 F werd de

aanmerkelijk '!‘-‘ì";_£’»'ä

een punt verspeelde teger

terwijl de ‚„runners up

Oranje—Zwart beide een overw

ten, respeciievr:lijk op ‚_!f/.

en op L.0.C. met 7—2. A.0.W

nog lang niet kansloos is, }

monster—zege, n.l. met 1!

terwijl Constantius ook na <

Wilhelmina Vooruit puntenloo

In 4 G had Swift geen moeit

te behouden door een C

op Monnikendam, waardoor o0c

de ranglijst weinig veranc

daar bovendien Q.D.E. met

moest strijken voor S.C.A. ‘

5.,N.A. bereikte ons geen

we dit resultaat niet in onzeI

kunnen verwerken.

 

In de vierde klasse I tenslott

kade op het goede pad voort, w

Star met niet minder dan 11—

werd. De Zaanse clubs be

goede resultaten, daar Zaar

met 3—O won, terwijl Zilverm

gelijk spel boekte tegen O.F.C

was alleen nog opmerkelij

zege die Ontwaakt behs €
op het B.P.C.—terrein nog w
kloppen.

 

  

CENTRUM III

KAMPIOEN
Langzamerhand wordt he

de tijd, dat de kampioener
komen aanmelden.
Zondag slaagde Centrum I

spelende in de reser 1d
klasse G, er in, kampioer
worden door Maja II met 8
_slaan. De score van Centrur
is als volgt:

11 10 — 1 z0

   

zijn collega bloemen aan. Ook
onzerzijds gaarne onze geluk
wensen.

De aanvoerder van Maja bood |
|
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oppervlakkig de uit—
e wedstrijd L.0.C.—

jkt, zal het niemand

 de uitslag 7—2 in

Oranje—Zwart is ge—

is nu eenmaal geen

 tijd op de voorgrond

iemand ervan over—

de zwakkere broeders

zijn het de L.0.C.—ers

wel daarom, dat wij juist

ekregen voor het enthou—

de oranje—witten de
gebonden tegen een

der en waardoor het

eede helft allesbehalve

en, dat het zo een zware

eren zou krijgen.

, dat is en zal ook in

sterkste wapen der

‘Enthousiasme, dat men

spelers in het veld, maar

ers en officials langs

ey vertelde ons ervan.

ons de eenvoudige ge—

hans juist twintig jaren

it bleek hoe de club

de in 1932, toen L.0.C.

A.V.B. werd en naar de

erde en in welk jaar

de vier elftallen het

hun onderscheidene

n, een tijd van moei—

jd blijven de L,0.,C.—ers

st een prima stemming

en in de vaste overtui—

er een betere tijd voor

ken, blijft men voort—

an het jeugdwerk onder

ey verwacht men voor

ubilarissen
bileren nog twee

l. voorzitter Bruning,

zijn vereniging als

secretaris Rey, die

achter derug heeft.

n zijn flinke bestuur—

 

Er werd een fris, open Spel gespeeld, waar—

bij de beide vleugelspelers Bekkering en
Selier een belangrijke rol speelden, en
het verwonderde niemand, dat middenvoor

Rey tenslotte met een ver schot zijn ploeg
de leiding kon geven.
De vreugde was echter slechts van

korte duur, want bij een der vele Oranje—
Zwart—uitvallen kostte het Thyssen niet

veel moeite om de gelijkmaker voor zijn

rekening te nemen (l—1).

Kansen om de leiding opnieuw te nemen

kreeg L.0.C. nog in overvloed, zowel

voor de rust als daarna, toen de thuisclub

de zware wind in het nadeel kreeg. Maar

steeds weer konden Westenberg en de

gebroeders Webner met succes ingrijpen.

Langzaam maar zeker werd Oranje—

Zwart na de hervatting sterker, maar L.0.C.

weerde zich kranig en hield de strijd

zodoende open.

Niets wees er dan ook op, dat het toch

nog zulk een grote nederlaag zou worden.

Maar toch gebeurde dat! En het is aan

niets anders te wijten dan aan twee onge—

lukkige minuten, waarin Van der Plas en

 

jr EEN, noemt u de naam van de

club maar niet‘”‘, zei ons het

bestuurslid van een vereniging, die

een harer Junior—elftallen uit de com—

petitie terugtrekt wegens insubordì—

natie.
Wij zullen dit verzoek opvolgen,

omdat het bestuurslid in kwestie meen—

de, dat de goede naam van zijn ver—

eniging — en die vereniging hééft

een prima naam — er bij geschaad

zou worden.

Naar onze mening maakt de club in

kwestie juist een ,„goede beurt”, maar

wij willen zijn verzoek dus opvolgen,

al geven wij, ter lering en tot voorbeeld

van andere clubbestuurderen, de feiten

zoals zij zich voorgedaan hebben.

Het betrokken jum'or-e]fta! moest

een uitwedstrijd spelen en de leider

van het team gaf de opstelling. Dit
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Thyssen de stand op 1—3 brachten en

aan de andere kant Stokman een straf

schop, die de schaal weer wat meer in

evenwicht had kunnen brengen, miste!

In die fatale twee minuten voor L.0.C.

werd het pleit wel heel grondig beslecht.

Niet alleen omdat Oranje—Zwart nu

een beslissende voorsprong had kunnen

nemen, dan wel omdat L.0.C. er een

te zware morele knak door kreeg.

Weliswaar probeerde de thuisclub op

alle mogelijke manieren nog de achter—

stand in te lopen, maar toen door enkele

zwakke momenten der achterhoede de

stand door Thyssen en Vriesman tot 1—5

werd opgevoerd, was het met L.0.C

gedaan. Uit een strafschop kon Rey nog

een tweede tegenpunt maken, doch dit

gelukje werd wel weer afdoende gewro—

ken door de gebroeders Thyssen, die de

eindstand op 2—7 brachten en hiermede

L.0.C. opnieuw een zware nederlaag toe—

brachten.

{
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beviel de knaapjes niet,

lieve kleinen......
Ze namen hun koffertjes en vertrokken.

Ongeveer twintig minuten later kwa—

men zij schoorvoetend terug en wilden

waarop de

in staking gingen !

wel spelen. Het bestuurslid liet ze

spelen, aangezien anders de sport—

middag voor de jongens van de tegen—

partij bedorven zou zijn geweest en
zijn club financieel nadeel zou lijden.

Maar hij beloofde de jongens, dat een

zware straf zou volgen. Het Bestuur

van de club heeft nu besloten, het

Juniores—elftal uit straf voor zijn op— :

tredenuit de competitie terug te trekken. (

Wij achten de straf hard, maar vol— ê

komen gemotiveerd. Een clubbestuur,

dat op deze wijze het mes er in zet, (
geeft een voorbeeld hoe het moet ì

en kan op de appreciatie van iederen

sportpaedagoog rekenen. (

(

5 ) 5 Ë ) k $ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

            

  
    

  

1 plaats af veel

Justrum en een toe— eoee
emeeeooo eoeoovoreeeeg

” —
# + :

Ĳu men’ In de OffiC1éle Medede].lngen in No. 18 komt het volgende voor

é d°kfll'ltnflar In verband met het feit, dat herhaaldelijk inbraken worden gepleegd in klee en heden

fififihtfi een van voetbalvereniging©D» vestigt het bestuur er — wellicht ten overvloede e aandacht

op, dat men zich tegen schade wegens inbraak kan verzekeren

sluiten bij | | |
Zo‘n verzekering, ook tegen brand, kan men

Tel. 85853 ””
J. PELSER — Louise de Colignystraat 10 —
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terke wind jn, reeds na d

ÌN (‚ (i s t # # d $ uit sen gnelle uitval de Jeid
4 w r q men, doch Rap hield bets

» | lezs eerste phasé van dePN £

n deze week | kon worden on na vijt:
” f S ten spelens kon het, hoey i

‘ het veld wel wat sterker bleet ;

gelijkmaker weoren

VESPUCCI—RAP
(Ván onzen Hooldredactour )

CCI is in zijn wedstrijd tegen bBlerin niet zo oordeel school als
_hog maar juist met de hakken — men zou '/fvrv/:ingfiaän.ywanîf over het al
M…- Het boekte een gemeen had delbal te veel vaart, waar

Inning, nadat lange tijd, tot door de Han spelers hem voortdurend
der voor het einde, de stand kwijt raakten, zodat Vespuccl bewijzen

geweenst, welke reeds bij de rust — moest hetzelfgamprobleem beter te kun
n. Daarna echter kwam het — nen oplossen âg|g dit lukte niet al te
 nog zoveel in gevaar, dat best. Met de ;/!;id mee spelend hadden
J als een '…if!‘ kwam de rood—gelen al evenzeer last met het

aanhangers der rood—gelen, voor — leder en toen bovendien de Rap—strategle
vege—een kam swandidaat — hoofdzakelijk op verdediging werd Inge
der lzustgc;„ atsten — dus gsteld, konden de Vespuccli—zanvallen al
ser dan een yrrus—overwin— — evenmin tot regultaat lelden. Het zwak

ke punt echter van het Vespuccl—aanval
i & a i spel in deze ; e was, dat het aan

f “'cgg.më ven ?“’ï()%rr:i‚dr?"ä,ì‘‚"’f‘‚] gebrek aan se aurdighn-ir{ leed, Na—
1 Borst— een kracht _ 299%%8 geen enkel goedgericht schot

» 2 eeg doelman van Rap te verwein het elftal! — zich tHien _ KTC98 doelman Byme van Rap rvoor het inde even vergal, ken, h‘r‚!f:/:'. toeh verwacht mocht wor
Hap—speler trapte en deswege den, dat de stätke wind de Vespucclanen

n werd. Dit zal hem de gelegenheldzgou bleden juist veel
weken schorsing komen te ‚'wv:hut/:r‘‚‘ op hek BHap—doel af te geven
deze ontmoeting voor de Men wilde de bal echter blijkbaar In het
2 „ _ doel drijven, een taktiek, die koren op de

ó£‘: Ëb(z?ggeiehggä’:_ì%rî’!!_‘;‚ molen van de Rap—verdediging was, die

  

 

  

  

     

  

   

 

  

  

  
    
   
  

  

  
   

  

 

 

€ daarvan dan ook gretig gebruik maakte _2° P9*%len had de wedstrijd Ve
i slot kr“g’ om de Vespucdkaanvallen een vol half „‚Î“«;e waal toe slaagde Hap er in o uur kansloos te bedwingen graaten
land in te lopen en zo stond Uiteraard wag = ware het slechts om

A …‚ toen de stand derhalve de vier doelpuriten, die in deze helft ge

noggeenszins vast wie zou win— — seoord werden — de eerste helft van de Was bij
waar zou Vespuccl in de ostrijd de meest aantrekkelijke. Wel is Roozeboom

   

  

  

  

het voordeel van de harde waar kwam hét er spoedig naar uit te omdat hij
doch de eerste helft had zien, dat Vespugel deze wedstrijd gemak. _ pass en daarop Van

 

jde reeds aangetoond, dat kelijk zou winhen, toen het, tegen de zet kon geven, die Plo ‚-

te

maakt
rustig plaatste B
leder In de

Voor de

 

Nog een RA.P

het Ves
Vespucci‘s
Roozeboom het le
in z‘n armen gek

ueci—doe

regervé
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voor de Lijn—
RA‘s midden—
hij weten te

lger (links) vraagt
af. F

ÍÍ_ÉTËEI'I' foto „Sport”)

   

  
    

   

    

 

   

 

  

 

  
  
     
    
       

        

 

  

     

   

   

  

  

  

 

  

  

   

  

 

   

  
      
   

  

e helft in het
weest, na de
het voordeel

n zag al spoe—
strijdwijze in,

: meer naar vo—
Rap het Ves—

. baas blij—

    

na de her—
doelpunt voor

) ger had de
tst en zon—

 kreeg om in

der Kamp de

  

  

  
mooomoooortmoooeee nwinmit

‘E hebben, als het twee uur is en de

wedstrijd dus eigenlijk al zou moeten

beginnen, nog alle tijd om een stevige

boom op te zetten, want al wie er is, geen

scheidsrechter. Maar s.n.o. als resultaat

van een eerste klasse—wedstrijd zou toch

waarlijk al te mal wezen en dat beseft

blijkbaar de aangewezen fluitist ook, __a.'s

hij te kwart over twee eindelijk verschijnt.

Of zou hij misschien Minstreel‘s gedicht

voorvoeld hebben?
In ieder geval, we hebben alle gelegen—

heid ons nog even, buiten de winj, te

koesteren in het zonnetje en de dingen

van de dag in een gezellig babbeltje te

bespreken......

wo %
3k

BI} Vespucci blijkt men niet erg optimis—

tisch meer te zijn, na de onverwachte

nederlaag tegen Rombout. Men sukkelt

bovendien een beetje met spelers......

„Maar het tweede dan? Zijn daarin geen

goede reserves te vinden?” merk ik op.

Maar daar blijkt men in het Vespucc!—

kamp niets voor te voelen. Het tweede,

zo zegt men, staat er óók goed voor en het

is nodig, dat het zich een plaats verwerft

in de reserve eerste klasse. Dan wordt

de basis van de club hechter. En boven—

dien — die jongens hebben met elkaar

gestreden om het zo ver te brengen als

S zij het op dit ogenblik gedaan hebben,
en nu zou het toch onaardig zijn om hen

uit elkaar te halen. Ze moeten. het nu

samen maar tot een einde brengen......

Dat is een leuke, sportieve opvatting,

die getuigt van een goede clubgeest,

i het moge dan waar zijn, da! het
  

| IullllllllllUllflulllllfllll1llllfl_lllllllllllulll“lIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIII|Iilllll
lllllìllll!ll

Aooomoooomoooooooeeeooo oooooo oooooo oovev gamomoooooonara

eerste elftal de ziel en de glorie van de

club is, er zijn ook nog andere en soms
grotere belangen en een daarvan is om

de onderlinge vriendschap te behouden
en te versterken. En daar mankeert het

bij Vespucci niet aan, dat heb ik wel be—
merkt.

# & w

ALS ik later, tijdens de wedstrijd, met

Van Wagtendonk langs de lijn sta en
ik laat me door hem wat inlichten over zijn
club — en bij wien zou ik beter terecht
kunnen dan bij dezen doorgefourneerden

Rap—per? — vertelt hij me, dat het in Rap
nogal eens mangelt aan strijdlust.
„Onze jongens voetballen graag‘”, zo

zegt hij me, ‚,en dat is voor hen de hoofd—
zaak. Ze winnen natuurlijk ook wel graag,
maar als ze verliezen, vinden ze het ook
niet erg.”
En ten bewijze van zijn stelling vertelt

hij me dan, dat Rap al...... vier en twintig
jaar in de eerste klasse A.V.B. speelt,

nooit kampioen is geweest, maar ook nooit
is gedegradeerd. Het typische voorbeeld
van een club dus, die nimmer hoge aspi—

raties gekoesterd heeft......

Vier en twintig jaar eerste—klasser in

de A.V.B. Ik denk wel, dat het een record is.

Maar in ieder
geval spreek
ik met Van
Wagtendonk
af om daar
het volgend
jaar, bij leven
en welzijn,

een borreltje

op te drinken.

CLcAél—
zam eee
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_ de laatste plaats, w.
 verandering in de si
dat zowel Ned.

_ verloren, respectie
_ 3—0 en van D.V.V.Á.

Bimsa
SM.N. 0
NedÏ.—NM.B. 10

   

  

  
  

 

  

    

  

   

  

  

  
  

Amstleven

op eigen

te brengen,

g-
0
0
0
0
dì
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5
In de tweede klass

het kunstje klaar om

terrein een3—0—ned

waardoor het teven

Het schijnt hier we

finale te zullen wor

K.M.V.Z. zich nog

schijnt te achten, g

op Ass. Cass. H.B

de Twentse Bank

met deze van plaats

zinsom nog vanmis

blijkbaar van

van het leidend

gesp.
Amstleven
Oceaan
KM.V.Z.

17—14
18—43

*) Nederl. 2 verlie

In de tweede e C liet Ervea een
lelijke steek vallendoor met 1—0 van

_ Amsterdam te verlie waardoor G.,H.B.,
welks wedstrijd te ell geen doorgang
vond, profiteerde d thans de eerste

_ plaats in te nemen. | ve:

goede derde pl
behield z‘n

d een 9—1—zege
hekkensluiter fun—

met niet minder dan
werd en daardoor

—t.
52—23

gro e

Uitslagen

Zaterdag 29 Maart
1eklasse

A K.N.8S.M—Wgr‚meer .. 22

D.W.V—De Kraaien .... 0—2

B pP.A.V.C—Robaver .......... 2—2

Volewijckers—V.V.G.A 1

2eklasse

A Kromhout—Ella

D.V.V.A—S.M.N.

N.0.G.—Ned1L./N.M.B.

B Oceaan—Amstleven

H.BM—Tw. Bank

KM.V.Z—Ass. Cass. ......... 2

€ Ervea—Amsterda

G.5.V. Zwaluwen—H.B.U. ...

”””D.D.s.—Wol ..

3eklasse

ZRC—AEBG. ............. 2

V.V.A—Electra ”

E.H—Ontspanning

Res. 1e klasse

K.N.S.M. 2—R.A.V. 2

Res. 2e klasse

A RÚA.V. 3—Yster 2
C.85.V. Blauw—Wit 2—Kruisster 2 3—

B V.V.G.A. 3—Kromhout 2 .....
Kromhout :

PF.A.V.C. 2—V. en V. 3 ..... 4

Res. 3e klasse

A Bimsa 2—Nehamij 3 .......
Ontspanning 2—F.AV.C, 4 1 —

B DeKraaien3—Shell 2 ........ 3—
V. en V. 4—D.V.V.A, 2 N

In de derde klasse won zowel Z.R.C. als
V.V.A., zodatin de positie der leiders der—
halve geen verandering kwam. Z.R.C
klopte A,E.G. met 2—1 en V.V.A, wor
met dezelfde cijfers van Electra, hetgeen
overigens geen daverende resultaten mo—
gen he.ten. E.H. kon het ook nu niet tot een
overwinning brengen. Het verloor met
4—0Ovan Ontspanning en dankt alleen aan
het feit, dat Spaarbank nog geen enkel
punt heeft bemachtigd, dat het niet op de
laatste plaats terecht komt.

B&SD. gew. gel. verl. pnt. v.—t
‘Z‚5"_g # \ 9 2 2 z 4s—27
Holver d3 9 ”1 2 19 43—15
AE G 4 . $ ! B 31

ûde 13 42—23
©Ontspanning 9 g1 3 n 320

3 86 26—27
C.B.V. BL w. ìg Î 1 8 î 14—45
o > 89 2 13—55

Spaarbank B — — g . 12—60

Voor het overige verwijzen wij naar
onze ‚ waarbij wij slechts nog
:_{R;fe::x‚ dat V.V.G.A. 2 verleden week

5 oenschap der reserve
eerste klasse behaalde, een resultaat,
waarmede wij de reserves der Gemeente—
ambtenaren van harte geluk wensen.

klje:

  



       

  

                  

  

     

  
    

     

   

 

     

  

 

_ rl'l'l'..…S.N.0. ' !.l“—“:"l…í.ïi.

De '|II"."'""" door (s ‘t ean prettig varbaiden

Da 4 van Zondag, dat wordt er wear één
Die tijna Verwachting vervangt vaak hat lijden
Dar tijden...... ze loeran op ‘t voetbal alleen
Somá kijken zo angatig als duistere luchten
Waar WH voorspellean, za turen omhoog
En ‘t “/*Í dan alsof ja zo klagand hoort zuchten

Mat dit als polni d‘orguá; Och, bleef het toch droog

En Zondm : Wannear nog de dauw op de velden

Jan Sallà nog snurkand in ‘t baddedons ligt,
Dan gaan B‘orop uit, al die wakkere helden

Mat staadì eon blijmoedige lach op ‘t gezicht;
Daar zià j zo trakken, zo groeten malkander
En rogpen ( als zon lacht!) „Wat een weertje, maneer !
En zelfs een jan Brandhout waant zich ‘n Alexander
Da Grote (‘n gevolg van het heerlijke weer !)  Za komen Op ‘t vald en ze zien kameraden,
Ha, ban jij or ook ! ‘k Heb er zin in vandaag, |
Za kleden zich om, zie, ze loeren op daden
Van drommels geweld...... en den doelman tot plaag
Zze schoppen zich los en ze knallen een kikkie,
Dat wordt, denkt zo ieder, straks winnen misschien

De tijd gaal voorbij, maar dra mort men: Verdikkie
Nou zou ‘k toch wel graag eens een scheidsrechter zier

ze wachten en wachten...... de man laat verstek gaan
d‘Arbiter blijft weg, da‘s een misdaad, meneer,

Z‘harkleden zich, dra zie je spil, mid en back gaan
Luid mopperend huiswaarts (ze foeteren zeer)

Ze morren en mokken en wensen d‘arbiter

Die fluiten zou, helwaarts, er is niet gespeeld,

Mooi weer en geen voetbal...... geen speler geniet—er, |

Als men wist wie moest leiden...... hij werd stellig gekeeld
I I'.A.V.(C. hierdoor

i Moraal van dit Rijm: Wilt ge fluiten, mijn‘heren,

Toe, blijft dan nooit weg, dat brengt kommer en wee,
Ge zoudt er de voetballui zwaar mee duperen
En...... hoort dan niet thuis in het Leiders—Armee;

Komt heren fluitisten, uw fluit, oog en kunnen

Zijn altijd gewenst, maakt deez‘ fout ongedaan,
Want wie zou een Sportsman zijn wedstrijd misgunnen

geleid werd, werd Uw leiding is nodig...... ha, ge hebt het verstaan?

er in een hoek ge—
zeker verdiend, dat (Nadruk verboden). „MINSTREEL.

voooo voo nn

   
A

  



In de afdelingen
twee wedstrijden

r r, dat er
een 3—2—nederla
z‘n kansen bedie
werkte zich enigsz
ove op 8
klasse E behaalde
een 5—0—overwi
veel verandering k
de kop niet, doo
vrije dag had en Aa
dan 6—1 van 5.0
juniores deden g4
met 7—1 te kloppe
lingen geen ster
wedstrijden gespe
één doelpunt voo
Het was intussen zé
eerste doelpunt.

gesp.

12

‚V.C,
*) Aalsmeer 2 verl

Uit de derde k
V.V.A,—zijde omtr
V.V.A. 2 de meded
rechter níiet was o

daarentegen meld
verschenen. Het
nader uitzoeken.

In de derde kla
6—2 van Eland,
kans behoudt en Go
terwijl in de derde
T.D.W. en A.G.5. ”

behoorlijk peil ston
strijdinhanden, toen
een 2—0—voorsprú

na de hervatting t0

door A.G.5. ster
De gevolgen wa
het werd 3—1, 3

het z‘n goede
lijft bedreigen,

 

DeRk.Jeugdcompretitie

v.vV.A. 3

de eerste kampioen

Dat was Zondag in Noord—Armster4

een e wedsrijd tussen V ;

en VICG.! Want wie maar oven ond

…stand beziet, kan vaststoller

het alleen deze elftallen zijn, die de o;

uitvechten. Het einde was 2

voor V.V.A., alhoewel dit resultaa

ehele wedstrijd nog lang niet vast str

glul rust was het O—1 voor VLC.. da

eerste helft flink had aangopakt, maar v

jets minder resoluut was dan de +

club, Wel beschikt het College over

zeer goed getraind elftal, dat vlug

weet te leveren, doch V V.A. is nog

tikje beslissender in het spel

V.V.A. komt dit jaar overigens we

een flink elftal uit, want nog onge

staan zijaandekop en alhoewel de 0

elftallen onderling niet veel in kract

schillen, kunnen zij zich toch met

  

 

niet meten. De huidige stand is nu

gesp. gew. gel. ver), pr

V.V.A. 9 9 — 18

VILC, 12 9 3 18

Wilskracht 12 # 1 5 13

8B.V.O, 10 # 2 2 12

50,88. 11 & 2 4 12
Bt. Pancratius 11 4 1 6
De Meer 10 4 —— 6 8

The Unity 10 #e 1 6 1
Constantius _ 12 89 2 g :
Gezellen Vier 11 2 1 &

In de tweede klasse houdt V.V

de strijd ook dapper vol. The
kreeg een zeer eervolle %—]1
Ook R.0.D.A. laat zich níet onbet
want die hield St. Louís er met 3—0 0
De strijd gaat hier dus hoofdzakelijk
V.V.A. en R.O,D.A., díe elkaa > I
kerks grondgebied nog moeter
N.V.A. probeert de kleine kans te b
den, want N.E.A. moest er Zond
14—0 aan geloven. De stand is per h

   

   

  

gesp. gew. gel. ver!
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Ten slotte kunnen wij in 3 A de eer
ËPÍM begroeten. Het is V.V.A. 3

j 2.P.C.opbezoek was en door een 4
zege de ere—palm weg kan dragen. [
mee is voor dit elftal ook de compet
uitgespeeld. The Unity behaalde de ee:
puntjesdoormet 8B—5 van De Meer !
P'hrlílhmdl-|zĳ kunnen dus nog van de laags

P

buiten Sluyk zich een gevaarlijk spelertje

 

Bij A.0.5. was de verdedi bestedeel iging het beste

° van de ploeg, in het bijzonder de
m'l die zeer resoluut was in zijn op—

'::_'= n—afdeling aangaal
Ben wij d naar de uitslagenlijst

lore Sog keerzullenwijaanhen enige
t en wijden.
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1—6
1i—l
61
12—3
4—5
4—8
2—7

wo kk kkrkr

kkkkkkkk s

hk kkk

..............

  

Meerboys 2—V.V.A. 4 ........ 8
D Volewĳckera _Anbmo 3 .. .. .. . Pi
B DWS. 8—A,A0.B.............. 6—2

VIO. 2—RK. VVA. 4 ...... 43
P.V.0,B, l—Gezellen Vier 12—3
St. Louis l—Victory 2 .......... 7—1

G R.0.,D.A, 2—Unit ............ 1—I
Wilskracht 4—V.DO. 2 .........

V.5.0, n.
m z.P.C. 2—Pancratius 2 ,........ 36

India 3—RK,AVB ............ 3—4
K K.B.V. 3—Taba 2\.............. 2—4

Vespucci 3—T.D.Ö. 3 ........... 0—12

Res. 40 klasse
A AS.VK. 2—5852)2 ............ 5—0

Funen 2—Ons Buiten 2 ......... 3—3
S.V.A.C, 2—Lindenboys 2 ....... 3—4

C F.H.D.C. 4—W.gr‚meer 5 ........ s.n.0.
D‘T.G. 2—Sloterdijk 3

D N‚A0. 3—KBV.............
E H.E.D.W. 4—Wilh. Vooruit 3 .... 4—1

Muiderberg 2—P. en T. 4 ....... 2—5
G Centrum 3—Maja2 ............ 8—0
H D055.5—NVAÏ ............ 5—2

R.K. Zwaluwen 3—R.0.D.A. 3 . 3—1

©QDA. 2—V.E63BBL. . .i ok kok 10—1

K R.0.M. 2—St. bouls 2 ........... 4—2
Pancratius 3—Z I—‘ 63 .. .. . 8—0

Unity 4+25.VOo‘BE............. o—t
Gezellen Vier 3—RK V.V.A. 6 .. 2—1

L A.68. 3—3DZB….......... 1—1

Eland 3—ASRÍBÒL. . .. 4—2

P. en T. 5—2.8.40. 5 .......... 1—i

M Swift 5—Argonaut 2 ............ 2—1

TV.K. 2—Oosterpark 3 ........ 0—3

Centrum 4—Yboys 3 ............ 3—3

NaSwitt 6—A.EWL BER . .. llls 3—1

Schellingwoude 3—B.D.K. 3 .... 1—2

W.M.H.Ö. 3—Shell3............ 3—4

O S.D.Z. 4—Meerboys 3 ........... 1—2

0.V.V.0. 6—Z.8. .C.i « e ok 5—2

DJ.E. 3—SLEOS . vl nnn 4—5

P _Madjoe 4—W.MS. 5 ............ 3—2

JUNIORES

1e
= pW.S—Blauw—Wit ............ 2—2

2e klasse
Blauw—Wit 2—Germaan ........ 1i—0

SD.W—Ajax 2 0.... .. ..l een0e00 4—2

Volewijckers 2—D.W.S. 2 ....... 2—4

p.w.V. 2—Spartaan ............ 1—2

8e kla.sse
B Fit—A,B.D. ..lionnonomer 5—4+

Volewijckers 4—T.D.0. 3—f
Flectra—Animo ..............>> 4—0

C Argonaut—B.P.Ö. .............. 3—2

W.gr.meer—Zeeburgia 2 ........ 2—3

D Ajax 3—A.D.W. .....llllnnlo :
A.D.W. n.0

TwM—Rapiditas 2 ........... —L

E S.C.À—Aalsmeer...............>
1—6

G
n

A
”
s

y
à
w

>

H

3y
a
w
»

:

G S.D.W. 2—

A.V.C,—Lijnden 8X x i1—7
V.V.A,—F.H.D.C 5—0
A,P.Ö. 2—V.V.A. 2

V.V.A. n.o

2.8,0,0 —Eland 6—2
TD. A,G,8, . 3—3

ADSPIRANTEN

1e klasse
Ajax—A.F .C. 1—2

Z.P.C,—D.W.8. . 3%—1

Zeeburgia—D.W .V 2

Volewijckers—Blauw—Wi 1

2e klasse

Spartaan—D.W.S. 2
zeeburgia 2—D.W.V. 2 .

A.Ê.D,—Blauw—Wit 2

W‚gr‚meer—Volewijckers 2 4

Ajax 2—Z.8.G.0. .. 2

3e klasse

F.H.D.C.—Blauw Wit 3

Ons Buiten—Swift
Volewijckers 3—Yboys 2—1

Zeeburgia 3—H.E.D.W. . 1—2

Volewijckers 4—Centrum )—12

D.W.S. 3—Zeeburgia 4 .

O.V.V.O—D.V.A.V. ...

T.0.G—Blauw—Wit 4

Fit—Achilles
l—

Zeeburgia 5—T.D.W. . 4

ADW—IILW.
A.S.V.K—Pionier ..

Ontwaakt—Schmkelbarer

W‚grmeer 2—Madjoe

SAVM—R.AP. ...... 2—1

D.V.A.V. 2—Maja .... £

Sloterdijk—B.D.K. .... T—

S.L.T.0,—Ahrends

K.B.V—ZR.C.

Aalsmeer 2—Spartaan 2 1

Germaan—W.D.O.W. ..... 6—

W.M.S.—S.0.A. . P i—I

Gold Sta1—ZSGO 2—

V.V.A—Heemskerck ....

R.0.D.I—D.W.G. Ba

Eland—Olympus ......... : 6—

SD.Z—38.2. …0 1—0

Semo—V.V.A. 2 ..... SBR.0

D.T.C—Germaan 2 . 4—

Blauw—Wit 5—Ons B…ien 24 . 6—

Argonaut—A.G.5. —

Eland 2—Neerlandia

ART.A—A.A.G. ..... .. ze

Meerboys 2—Sloterdijk 2 . 3

Swift 2—Rombout ......... 1—0

 

4e klasse

W.S. 5—D.W.V. 5
‚W.V. 6—Volewijckers 6

‚E.‚D. 3—V.V.A. 4
Stevo 2—Ajax 5
DW.S. 8&_—Eland 3 ....

5.0.A. 3—2,5.G.0. 4 .... :

Volewijckers 8—Vespuccl 2

TD.W. 2—H.E.D.W. 3 ....
Volewijckers 9—0.V.V.0. 4

Blauw—Wit 8 163 ‘

F.H.D.C. 3—5.D.2Z. 2 . 0
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Ifü.ülülg Amsterdam v de Nederlandse Voetbalbond

»Commissie: J. A, W. Bergvelt, G. H. Hauber, H. M. A. Roskam
geheel of gedeeltelij c rboden bij de Auteurswet 1912  

  
  

  
  

 

  

    

  

 

  
  

  
  
  
  
   
  
  

Afdeling strafz
Voorlopig geschorst:

W. A. C. van 1, lid van D.0,5,5.,
met ingang van t, totdat hij de
wens te kennen geven voor de
Commissie van On eîe te verschijnen
in verband met zijn om overschrij—
ving van U.V.V. nag

Geschorst door:

Rivalen: J. J. man Jr. vanaf 16
i Maart 1941 tot en $ (BO Juni 1941.

niet alle ver—VB tl Boeten. i
bggï;_;‘1g van het Beboet wegen laten uitkomen van

ongerechtigde ers op 22 en 23 Fe—
bruari 1941:

smeer jun. (Kok—

DIV. 2 (idem

739 S.D.Z., S.D.Z. 2—Aalsmeer4adsp. (J.
Lodewĳks vo p. 1 opgegeven)
f 5.—. Ù

740 S.D.Z., SLT —5.D.Z. 4 (W. F.
Hackenbroick 3e opgegeven)

â
Ï

arb-——«VVA 2 jun.
r jun. 1 opgegeven)

Meyer moet i
747 G,5.V. Blauw—W uw—Wit—A.D.E,

. (idem v. Beek

W. adsp. (J. Zee—

…Btrum Êf(geen
ezuyen
Ready (A. Hoe—

, T,0.6—B.P.C,
invullen ruilfor—
‚—1.0.6, jun,)

, Zeeburgia 4—B 6meet zijn

i
198

760 Volewijckers, d.d. 17 Maart
Volewijckers 4 jun., wegens te la2
ginnen / 1,—.

761 W. Vooruit, W. Vooruit —H.E D
adsp., idem / 1,—.

762 R.K. Zwaluwen, Constantius—Z
wenadsp., wegens foutief invulle
formulier (op form. staat Z‚alu
Constantius) / 1.—.

763 S.V.0., Pancratius 3—S.V.0. 3
niet invullen van de afd

764 Pancratius, idem, wegens
ginnenf 1,—.

765 Amst. Boys ‘T.B.5. 2—Amst. Boy
form. staat Amst. Boys 3

  

 

f 1—.
766 P. en T. P. en T. 4—AS.VE

gens te laat beginnen ; 1.—
767 B.W.B., Argonaut—B.WB.

staat BWB—Argonaut

768 S.V.A.V., S.V.A.V.—Sport,

tekenen formulier tegenpar
769 Holver, d.d. 16 Maart, Elec H

wegens niet invullen v, h. ruilfor
lier f 1,—.

770 Amsterda, Shell—Amster

niet tekenen formulier

 

  

   

£ 4—,
771 F.H.D.C., wegens het laten uitkom

van spelers, die nog geen lid va
bond waren, f 5,—.

772 F.H.D.V., Wegens het doe
van spelers in een lag
waarvoor zij waren opgege

773 C,8.V. Zwaluwen, d.d. 22 Ma
luwen—Blauw—W1t wegens nie
nen formulier tegenpa.rm

774 SMN. SM.N—S.O.S.,

 

  

  

  

  

776 1?nf.sterda Amsterda—H.B.U.

777 G.H,B,, G.H.B.—Valevefa, weg
aa…nwez1g zijn van een form
het terrein f 1.—.

778 Eland, Eland—Arta adsp.
t beginnen f 1.—.

779 Î;Ielma. Hema 2—EH.D.C. 2

   

780?‘I}-IDC Hema 2—FHD.C. 2, iden

781 D.V.V.A, D.V.V.A. 2—HHolver 2
1gïensft?utief invullen van het ……À u—

782 Nedlloyd/N.M,B., N.N.M.B.—Krromhou
wegens onvolleng invullen van het
formulier f 1,—,

783 R.A.V. R.A.V,—W.grmeer, idem; 1
784 Ontwaakt, W‚grmeer—Ontwaakt jur

wegens foutief invullen van het for—
mulier f 1,.—,

785 Rapiditas, Raplditas 2—Zeeburgia 3
jun,, idem ; 1

786 ÎIIIK Olympus 2—J.,H.K. 3, idem

787 Yg.gr…x?efr, W‚gr‚meer 4P. en T. 2,

788 J,H.K., wegens het nlet inzenden van
form. tegenpartij / 1—.

789 ng’g6 wegens terugtrekken 2e elftal

190 Zeeburgia, idem 3e jun. elftal / 2.50.
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4o Apzil Ajax 4 2e klasse

%jn‚w‘___”Spar
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Fermâ

.30

Bi_Wit 2— Volew.2
(1e val 11.30
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3e klasse
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‘W e veld
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6 hiengi
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12

um
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2
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.. d.
BI.—Wit—

Aj e klasse

Pionier
W.G. 2

veld) . i
DW

Ajax (2e
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. 2 (le veld) .. e
z.p V—D.W.S

ved)
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JUNIORES
1e klasse

Constantius l—Unity 1 .. uitslag vols

”
5
0
o

©
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Z

R.K. Jeugdcompetitie.
UITSLAGEN VAN ZONDAG 30 MAART

(Niet officieel

JUNIORES

1e klasse
5.0.5.8. l—Gezellen Vier 1 ..... 6—I1
Pancratius 1——De Meer 1 ....... 4—85
MVA. J—VIE.G,1 ............ . 2—1
Wilskracht 1—Constantms 1 .... 8—
Unity Il—8S.V.O.1 .............. 3—6

2e klia…°.se
St. Louis I—R.Ö.D.A, 1 ......... O—8
V.V.A. 2—Vietory 1 .......... .. 31
N.V.A. I—N.B.A. 1 .............. 14—0

3e klasse
A Z.P.Ö. I—VNV.A.3............. 2—4

De Meer 2_Unity 2 ............ 5—8
B Gezellen Vier 2—Constantius2 .. 3—2

ADSPIRANTEN

1e klasse
V.LG. l—Constantius 1 ......... S—0
Zwa.luwen 1—Wilskracht 1 ..... 4—0
De Meer l—Unity 1 ............ 5—2
India I—D0,8,S8. 1 ............ 3—1
5Bao 3 211eklasse

_—Geze en V Aees 5—1
9,D.A, I—D.E.S ml e 2—2
vI6, a—vno1 ok .1—2
D.0.5.8. 2—Martinus 1 ...... 0—0

3e klasse
A De Meer 2—D.0,8,S 3 .......... 6—5

P.V.G.B. i—India 2 ............ 2—0
B D.0.8.5. 4—St. Louis 1 3—0

P.VCB, 2—VI6, 3 .......... 0—9
Unity 3—N.V.A, 1 .............. 7—0

4e klasse
A India 3—Constantius 2 ......... 0—11

Wilskracht 2—Pancratius 2 ..... i—I
B VIG. 4+—R.Ö.D.A 1 ............ 6—2
€ Wilskracht 3—P.C.V.B. 4 ....... 10—3

V.L.G, 5—S8t. Louis 2 ............ 6—0

Voor de Nederlandse Voetbalbond

distriet Amsterdam:
J. A. W. BERGVELT, secreiaris.

  



     

    

   

  

  
  
  

  

 

  
   
  

   

  

Haagsche
Maatschappij voor

verzekering van 1836,

e en levensverzekering
int sluiten, gedekt met
ogsmolest—risico?

blijvend bij den Hoofdinspecteur:

| — Nic. Witsenstraat 15 — Tel. 31485

Ii

NSEN __en verdere sportprijzen
k ÈIN ‘t goedkoopst bij:

J. C. VERMEULEN
Marialaan 72, Tel. 307, Halfweg

N.2 Voorburgwal 242. Tel. 35713,

A‘dam. Gevestigd sedert 1921

Voor al Uw

HEERENMODE—

ARTIKELEN

HOEDEN en

CONFECTIE

WICK :ìì"glìlîersbreestr‚

ARROW—STORE
151 Kalverstraat

       

        

  
  

  

  

 

d tot inschrijving voor onze

M"NET PAARDRIJDEN
Spring—, Dressuur—,

. en Carrousselclubs

CHE RIJTUIÏG MIJ.
M . TELEFOON 81243
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‘t Wordt schaars, ..

| | | Fucrorsoens” 10 „SPORTCENTRALE‘ Fa. PIMENTÉL

RESTAURANT

SCHILLER—BAR
lal. 31660 — Rembrandtspl. 26

KEUKEN EN DRANKEN

OUDE KWALITENT

22729 Teleloon 22929 Gem.Bus 10‘/,— 11 uur â 25c.

ó& de in dit blad voc:r‘r:mende

W

CLICHÉ‘s4B4B 44
worden geleverd door de

Chemigrafische Kunstinrichting

10S. NEVÉ zes
'['EF.DF/ — ’E .

   

Bestuueders van

Snoetvevreenigingen
prefereeren

OLYMPIA SIMPI.EX
OLYMPIA SCHRIJFMACHINES N.V

AMSTERDAM— Keizersgr. 626 — Te . 35960

Showroom: Kalverstraat 103, Telef.35960

 

Wij staan ook thans voor

U klaar !

Wij verzorgen niet alleen tijdschrif—
ten en boekwerken, doch leveren

alle soorten handelsdrukwerk in den

kortst mogelijken tijd. Of het een

visitekaartje betreft, een uitgebreide

folder of catalogus, wij besteden er
de grootst mogelijke zorg aan. Ons
devies is vlug en.... verzorgd tot
in de puntjes!

Ook dit blad wordt door ons gedrukt

proekersseuis BOOM—RUIJGROK n‚v.
Haarlem, Ged. Oudegracht 138, Telefoon 11902—11998

   

we hebben nogvanalles !!

Thans moet Uw sport—materiaal, meer nog dan anders,

degelijk en sterk zijn. Deze garantie vindt gij bij de

     

 



 

   

  

   
   

 

     

   

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 e e0®
Fraai uiterlijk

Ford automobielen zijn ware meesterwerken op ‘het
gebied van carrosseriebouw.

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

Ook in de toekomst houdt Ford
zijn reputatie hoog!

N.V. NEDERLANDSCHE FORD AU  OMOBIËL FABRIEK — AMSTERDAM

GEÏRUYKT BĲ UITGEVERS— EN DRUKKERSBEDRIJF BOOM—RUIJGROK N.V.„ HAARLEM

 
 


