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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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” OM AMSTERDAM

30.000 geïnteresseerden in het Am—

sterdamse voetbal lopen, voor wie

‚„„Sport‘‘ van even grote waarde is

als voor de spelers zelf, dan moeten

wij concluderen, dat er nog zeer

velen zijn, die......

Die...... ja, wij vragen ons af,

wat hen kan hebben weerhouden

om zich voor een abonnement aan

te melden.

Was het blad niet naar hun smaak ?

Is het te duur?

Wij kunnen het ons nauwelijks in—

denken als wij de vele enthousiaste

brieven nalezen, losse opmerkingen

in vele gevallen op ingezonden aan—

meldingsformulieren van spelers, be—

 

   nl van

    

ele onzer kwartaal—, half—

| jaar— en jaarabonné‘s

_ hebben het verschuldigde

nementsgeld ad f 1.30,

f f5.— reeds voldaan,

ng 394162, hetzij

iddel vanpostwissel

cheque of door

eekse betaling.

eid om op een

n het abonne—

voldoen, blijft

cember a.s,

over het ver.—

_ bedrag, ver—

ONDERAFDELING AMSTERDAMÍVYAN

DE NEDERLANDSE VOETBALBOND

REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERT

EXPLOITÄTIE: |ZUIDER AMSTELLAÁ A

TELEFOON 27988 — POSTGIRO 394162 @

N‘, AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS f

t en bij vooruitbet.

 

e JAARGANG — No. 3 . 27 NOoV. 1940

   
   

  

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE

ENTIE—

N 224

&.— PER JAAR, f 2.60 PER HALF

LOSSE NUMMERS 15 CEN

stuurders zowel als van supporte

waarin bewondering wordt

sproken voor „Sport‘‘ en

samen te vatten in deze uitroe

„„Dit is nu eindelijk het blad

wij zo lang gewacht hebben!

Dit kan het dus niet zijn! Wat de

Had men wellicht gedacht, d

„Sport‘‘ elke week gratis toege

zou krijgen?

Of was het de gewone laksheid o

nonchalance, vergeetachtigheid wel—

licht, om even het inschrijvingsformu—

lier in te vullen of een briefkaartje te

schrijven?

  
die 

  

)

  

zonden

   
 

k

WI] brengen gaarne onze hulde

en dank aan hen, die zich geen

ogenblik bedachten en die ons door

hun abonnement de steun gaven, die

wij nodig hebben om ‚„Sport‘‘ de

kostbare verzorging te kunnen geven,

die het heeft.
Er zijn er echter nog te veel, veel

te veel, die — tot dusverre — buiten

hun rijen zijn blijven staan.

Vijfduizend abonné‘s is ons voor—

lopig einddoel!
Met vijfduizend abonné‘s en een

stevige basis van advertenties (die
ons gelukkig niet onthouden zijn)

kunnen wij niet slechts de garantie
geven ons blad (uw eigen sportkrant)

op peil te houden, doch daaraan nog
velerlei verbetering ten koste te
le-ggen en er, waar nodig, uitbrei—

ding aan te geven.
Werkt daaraan allen mede!
Het is ons aller belang.
Spreekt over „Sport‘‘ met uw vrien—

d_e_%n en kennissen, vraagt hun, waarom
zij zich nog niet gemeld hebben als
alf>onné en spoort hen aan zulks nu
direct te doen.

Laat iedere abonné zich tot taak
stellen deze week één nieuwen abonné
aan te werven. U zult zien, hoe ge—
rs*takkeluk het gaat. In negen van de
tien gevallen hebben de weifelaars

slechts een klein stootje nodig!
Geeft hun dit kleine stootje!
Ondertussen werken wij door om

ude mooiste Amsterdamse sportkrant
: geven, die binnen ons vermogen

GEUDEKER.

”41

 

 



ous, waarin de eorste
on voor de vootbalzondag,

on veel goed maakten, Wel
on moeilijk te bespelen | 3

n waren volgens Am—
r en het overgrote per—
n kan doorgang vinden.

bezetting der eerste
beslist, daar de rood—

verloren. Wie, zoals wij,
Ap en, zullen wel

Bij de eìnduitslag vernamen.
 een 1—0—voorsprong voor
kon geggen, dat die voor—

bleek The Unity over een
maar het spel was net iots

vaarlijke indruk te maken en
thuisclub was net aldoor die
een voetbalwedstrijd zo vaak

van Bommels die

eilig vuur, Zij wisten, hoe

oor pech met spelers, zodat
moest fungeren en zij
aen door grote ìjver aan

beloond door een waarlijk
muiìten| Schouten, | nadat
st „over de hele” gegeven

rìode de fout, dat zij teveel
overliet en afwachtte, wat
zeer onzuiver en zo was

van SE.M.O. bij de

halfweg tussen de Hom—
g ligt en de wedstrijd

sprons

Over veertien dagen

over zijn eigen fraaie
aen weer nieuwe leden
 Bommels de

von ‘ ‘Sl.l‘ld(‘ heer Bommol

…V=l:ldloee\:lâ:ä"lîd
opbelde om ons de i

ù Het kt, dat de gasten na de rust

‘koop mo‘ens flin a'ln de tand zijn gaan v

no schoten en toen „die tanden los bleken t

> met andere woorden: toen de keeper een r

baresohoten had laten passeoren —— toen vielS.

elkaar als een slecht toebereide pudding. Ben

ers gaven er de brui aan en toen was het uite:

em mis, waarvan het beter gedisciplineerde 1

Rt door een daverende 7.2.overwinning

‚in neutraal verband! — binnen te slepen

GezellS kte een gelijk spel (1—}) tegen y—B

n nelnt in oe‘ä i—0—voorsprong voor Y—B
helft bracht

or .

or hun linksbuiten scoorden, doch in het verloop (

äú€ werd de thuisclub geleidelijk sterker, hetg

door een doelpunt van Geenemans tòt uitdrukking k

Blftal Met Ambitie leed weer een kleine nederla:

ti—2) tegen het dit jaar vrij sterke W.‚M.C. De gasten hac

den de cerste helft, dank zij goede doelpunten van v. (

Nngn en Thijssen, een 2—0—voorsprong te boeken. De {ou

bij H.BM.A. is, dat men het spel te kort houdt, want

het veld was er van krachtsverschil weinig sprake. Di

bleek vooral in de tweede helft, toen de partijen uitsteken:

tegen elkaar opwogen, H‚5.M.A. kon door zijn rechtsbuite

egenscoren, zij het, dat deze deze goal een fout van d
k3u- was, Verder kwam de thuisclub niet, zodat de voll:

buit naar W.M.C, gìing.

In 1B deden de kampioenscandidaten hun plicht. Indì
won met 6—0 van Roda, Olympus klopte R.appnw.t. 5—0 en
Lijnden sloeg de hekkensluiters (Rombout) met 4—1. E1
mme:arx:;läïäâlrú:xìi% !â1 $î sê-rìäì te komen en het ziet

C ‚ dat het zal gaan tussen Olympus
Lijnden en Vespuccì, hetgeen de stand duidelijk illu\\-‘\tì-1:‘î\1k'lï

Besp. gew. ogel, verl. e v—t
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Voor de wedstrijd Indis—Roda ver
"“5“'% van ongen hoofdredacte wijzen wij naar het

de club van v. Wagtendonk zodanig,datde proeKaStC.
de rust reeds wein

i
8 i een ig twijfelachtige 4— vmrÎÊÏÄËÊ ;?:àtgeen amelijk dankte aan haar

moelà in tempo te kort
ot nog óén niet op en na de

t genoegen maken wij gg agiot an de aller—vers! ding, waarin de wedstrijd gespeì‘ld

en ander te

n 5fä‘âkem doelpunten bìí1'
e lijn, dat den scheids—

derbreken: De weder—
dagen stof tot

van scheids—
t bepaald dek—
 Goelpunt van
te speler heeft 

  



Ook in 2C komt tekening; B.D.K. won

dan 6—1 van het toch waarlijk niet zv

staat nu op al zijn concurrenten één of meer pun

[ Voor de overige wedstrijden verwijzen wij na

zijn derde en Vespucci‘s  slagenrubriek.

 strijd gestreden. Typisch
as, doch dat 1.3

dw $ De derde klassers

ibe Dank zij de buitengewone medewerking der d

verspillen. clubs, die ons keurig op tijd opbelden, a

jk.” Wij bepalen de volledige competitiestanden, bijgewerkt tot

d als een oase _November, reeds nu te publiceeren. Men ziet uit

‚ die we heb— volgende standen, dat de afwerking van het pr

en op een in de derde klasse nogal onregelmatig is. Zo ka

' Schellingwoude in IIIC de vierde plaats beze

relatief verreweg het beste voorstaat. Men sc

bij de sluizen grote plannen te hebben!
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_ Fraaie hattrick van H. Goossen.

satm

l‚°‘‚…
…

dusverre onweer?aa2)

ün-t‚ug;g
::rmrru»r

‚m-. d

Met 71—2 namen de volgelingen van YVes

'_… oprichter van de voortvarende club in Pal

dorp. __…—‘ltlfll
l!‚‚rfll*‚l

"î/„ndu bi

?nel°
de competitie kunnen beginnen

Toch
mis slaan, wanneer r

e

dat
itt 4 walk—qver” haÂ 0C

stelde, de thuisclub ditmaal een „ p va

hsnndänmlllde
club níet naar, om Mh«‚îa‚.‚‚f ze

luren te laten leggen en deze wedstrijd was

at fe] toe, maar scheiderecÂ 1 e

edstrijd floot, zwagde er de v0.,€

minuten . datallesbinnen de grenzen _v:—;r het t6

bleef I!e£':ârste doelpunt ontstond, toen reeh ..a-z(„ fm_ Te

na vh! minuten reeds afgemeten voorzake en úeDe

aanvalsleider der bezoekers, Overmeer, la2g inschuyp

Direct blesseerde de 0oDILV—linksachter Bolerc.,k

vervangen. J27
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zodanig, dat hij zich door Lens moest laten

mäm5‚mdekoneperx)de
‚ waarin ODA

tien man speelde, twee doelpunten, die het aa:;__f;. ran 6

geheel veranderden. Eerst maakte de jengdige v. 2. Hey

een effectvol schot de gelijkmaker en daarna lelÎlce #£7 )7

vier Goossen, ‚ na goed doorzetten úe n2

in, die hij in ruim twintig minuten zou voltoken

derde voltreffer, het vierde doelipunt van AG8., was ‘

wone kwaliteit, want met een omhaal op kniehoogte joez :

door Peute genomen hoekschap ineens langs doelman rij s0

diereedsgelegenheidteoverhad gehad om te topen, 62

uit het goede hout gesneden was.

Op dit moment, tien minuten voor rust, scheen úe wel
i beslist. Een onfeilbaar door J. Klaverstijn

door Peute genomen hoekschop ineens langs doelman iemz

stand echter tot 4+—2 terug en vulde de bron van enerz;
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Het was daarom zo ontactisch van de A G8 —miádenlinie, «

indetweedehelft direct een verdedigende houding aan te nerus
Want onmiddellijk nam het geladen ODIV. het initiat:—”
handenen en kwartier lang liep het storm op W. Gooss
veste.Beenen Harders, gesteunddoor hun halflinie, weers de
zij het ook met moeite, de felle aftaques, waarin vooral I na
eengrootaandeelinhadentoenspilDeGroot eindelijk resolu.
naar vorentrok,kwamerpasopluchting. Br ”*

Zeven minuten voor tijd gaf ODIV. zich eerst definitief
wonnen, nadat B. Goossen 4GS voorspr in elk _Jf!£-’._“'_had gesteld. Voor v. d. Heuvel en De Ë£‚-r.r. :a.:f het da2„kinderwerk”, omdeeindstandten slotte op 7—2 voor &<

Lotisico
Is dat iets

voor u 2
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en de Ajax—
te verlie—

weer een plaatsje
or K.N.S.M. met
er naar uit gaat
nog een woordje
komende eind—

 de kop in 14, Robaver
reigt Nehamij

deze uitslag protest aangetekend, z°da'rt‚:ä
het resultaat daarvan moeten üfW“mn
voor wij nadere conclusiës. tre e
Amstleven—S.V.B. werd uitgesteld, #0—

dat de stand weinig verandering onder
ging. ‘ d

Ass. Gass. en Nederlanders deelden dé
punten in een wedstrijd, waarin zesmaaâ
gescoord werd, nadat Ass. Cass. bij de T1Ï-;?t
met 2—1 had geleid en in de tweede he
zelfs een 3—1—voorsprong had kunnen ne—

men. In de laatste vijf minuten kwamen

de Nederlanders echter nog geweldig Op—
zetten en sleepten zowaar nog een gelijk
spel uit het vuur,. 1 .3
Evenzo deelden Oceaan enTwentse

Bank de punten, nadat de T.B. bij de rust
een 1—O—voorsprong had gehad.
In 2 C liet Ervea zich niet verrassen d091‘

D.D,.S. en behield door een 5—2—zege zn
ongeslagen record, waardoor het onbe—

dreigd aan de kop blijft gaan.
Valevefa slaaggde er in zijn eerste over— .

eigen terrein met 4—2 in de minderheid
winning te boeken, n‚l. op H.È.U., dat op.

bleef. Zwaluwen—Amsterda digde in

een gelijk spel (3—3), terwijl Wol—Shel

geen doorgang vond.

In de derde klasse moest Holve:

ederlaag incasseren tegen Z.R.

dat de n van de Hollandia—fabri

= laag naar huis teru

eelede tn nedelïli_]vän deze {le kop b

el V.V.A. hen dicht op

hielen 'Ziìmgnw zijn achterstand van tv

n ten door een minder gf:_.apnr:lw; ‘

berij inhalen. Het zou hiertoe 0

twijfeld de gelegenheid hebben gel

en. Op verzoek van D.If..(:‚_

ËÎËÏg“Ê… ploeg oP de bc_-:-r£1 fd.‚ |

werd de wedstrijd echter i:lsg‘v"" aa

werd het terrein van de C. e Blauy

afgekeurd, waardoor _dc (J7Äf;i ‚r:‚_ ing

E.H. geen doorgang "md‚' e G.

zijn goede positie door een F; 1—0

ning op Electra, dat zich än

in de onderste helft van de ralgt)

vreden moet stellen.
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Zeeburgia verliest van Robaver

> na een 2—0—voorsprong
IJ zeggen het eerlijk: toen we

w na een kwartier spelens Zee—
burgia op vlotte wijze een 2—0—

voorsprong hadden zien nemen tegen
een hopeloos zwoegend Robaver, toen
gaven wij voor de kansen der Bank—
mensen niet veel meer. *
De Zeeburgianen, voor het meren—

deel oude roften in het voetbalvak,
speelden hun spelletje nog zó goed,
dat er geen houden aan leek. Alles
deden Dierdorp en aanvoerder Kott—
man in dat eerste kwartier om de
steeds. wederkerende aanvallen van
Zeeburgia te stuiten, maar opgestuwd
door een stevige middenlinie, met Ter—
meulen als motor, kwamen Nieuwen—
huis en zijn mannen telkenmale met
listig opgezette offensieven terug.
Het was onder deze omstandigheden

dan ook geen wonder, dat Van der
Groep reeds na vijf minuten spelens
zijn club de leiding kon geven, toen hij
na een hoekschop de bal tussen een
kluwen van spelers door in het net
deponeerde en evenmin verbaasde het
iemand, toen Van Wageningen uit
een prachtige voorzet van Dapper een
niet minder fraaie tweede goal scoor—
de (2—0). 4
Het zag er voor Robaver lelijk uit.

\og maar altijd moest het het initia—
n de „oude rotten” laten en zo

eens tot een aanvalkon ko—
de stuWhra.ch‘% ä‚
 

evige

niet gezien, °len bïem Nlett…,-‚

rust K. van Leeuwen op de spilplaats
liet spelen en spil Pijbes op de vleuge
liet opereren. Deze. verangdering b
z‘n. goede zijde te hebben. Er kwan
wat meer vaart in de Robaver—aal 1
en, wat belangrijker was, er ging nu
ook meer steunende kracht van de
halflinie uit.

Bij een van de goede aanvallen, die
nu volgden, schoot Wassenaar een
keer hard tegen de lat, het leder stuit—
te terug, kwam bij Pijbes terecht en
((ìlel)maakte het eerste tegenpunt

   

Toen in de tweede helft al lig
kwam vast te staan, dat de sä?â?ríZeeburgla—ploeg‚ die zo uitstekend wasgestart, adem  tekort kwam om (uh_qel wat jongere Robavers in tempobij te houden, kregen de gasten weermoed. En waartoe zij to

prachtige
men vrije

Zeeburgia probeerd ;
oi > € alles om weergelrìíj è;edlc:‚gì_nen. Maar de jaren had—slag gegeven ieËì-c3h zxälfsnìeb meer torcerenînlïgä. tbllèî‘Ï'e s nadat Nijman enkele minu—kame$°rvè1ä_ einde naar de kleed—on var laì ok, t Termeulen

ten bij zïchevâ!eìlà)eug;k%onä“gnen.deT:\Î1:nu? geluk had descheidsrechtergeplaatste linker stopstoot |
 doet Termeu—
tingen voor in
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; Tijdsverschil.
. Juniores gingen op stap naar

kant van het IJ, om aldaar de Vole—
;—Juniores te bestrijden. Hun aan—

so g luidde „om één uur‘, doch op
het Mosplein aangekomen, bleek tot hun
verbazing, dat de tegenpartij er niet was.
Inmiddels was de tegenpartij anderhalf

uur tevoren óók verbaasd geweest, want

toen de Vaìewijcke'rs om 11.30 — zo luidde

hun aanschrijving — op het veld kwamen,
was A.,F.Ö. er niet. De wedstrijd is per saldo
niet gespeeld.

Een formidabele score.
Voor zover wij kunnen nagaan, heeft

Schellingwoude HI een record gevestigd,

dat wel niet gemakkelijk verbeterd zal

kunnen worden. Dit elftal, uitkomende

in de reserve 4de klasse N, heeft in drie
wedstrijden een totaal —score geboekt van...

41—2. De drie tot nu toe gespeelde wed—
strijden werden n.l. gewonnen met 15—0,

18—1 en 8—1! Naar wij vernemen, is het

betreffende elftal de vroegere adspiranten—

hter de schermen van de sport—
iek komt, het óók niet alles is.

at alleen iets van sport en iets
journaliatiek afweten, hij moet

en ontdekkingsreiziger hebben.
ent uweleens geweest : Ringweg F90
complex? Neen? Dan feliciteer ik u.

r er misschien eens naar toe?
HW voordeel met mijn erva—

terdijk door en dan duikt
er in en komt aan de krui—

eg—Ringweg. Het post—

t zegt u, dat ge links af
de nummers ,„Jopen op”

e zijt verkeerd, denkt
e andere kánt op.

zelf mag aanbevolen
et rijke Noordhollandse
r de boerenkool er

in te bijten. Rechts,

ige silhouet van de
moet die fietstocht

antiedag en niet als
wegF 90 wil zijn.
half uur is men aan

08

SCHRIJF—en REKENMACHINES
COPRIEERINRICHTING

WOLVENSTRAAT 1—2—34
TEL.33400

FILIAAL UTRECHTSCHESTR. 26 Ti 54 936

ploeg, die men zo lang en zo goed mogolijk

bij elkaarYwil houden.

Spelerspec
Sommige clubs hebben d de t

omstandigheden op bijzonde

spelerspech te kam

enigingen is R.T.S.

de secretaris van R._T‚

zou R.T.S., dat leden bij

bij de luchtbes í

eerst niet aan de comp

Tenslotte heeft men dat

maar vandaag stond R.T.S. II m

R.T.S. I kwam lang: d

te staan, aangezien é

veld gestuurd werd en

geblesseerd raakte. „ T ‚

heer Frans, ,„geven we de mc

Goed zol

g
e
e
r
d
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v
a

heelemaal terug, langs de Sloterdijker
Kluft; ‘t telt hier een beetje raar,

ziet u.”
Een beetje raar is niet slecht gezegd.

Want de Kadastrale Krankzinnigheid
gaat zover, dat, wanneer de Ringweg
is doorgeteld tot 377, het volgende huis
(aan de andere kant van de weg, ver—
dorie—en—zo) het huisnummer
draagt. En feneinde den plichtsgetrou—
wen journalist, die merkt, dat hij al
veel te laat is, de gilzenuwen te be—
zorgen, beginnen de huizen links met
een „K‘‘ en de huizen rechts met een
BEn.
Ringweg F 90 ligt vlak bij Den Helder.

Maar de weg vàn de weg naar de vel—
den is geen weg en is heelemaal weg.
Het scheppingsverhaal wordt u ineens
duidelijk: zó heeft de wereld er uit—
gezien voor de Schepping.
Het is een hemeltergend schandaal,

dat men spelers met hun dames door
een dergelijke modderbrei, waarin
fietsen en wat dan ook blijven steken,
hun veld laat bereiken.

Clubs, die Ringweg F 90 spelen,
kunnen nooit een behoorlijke aanhang
krijgen (de mededeling „te bereiken
met lijn 18 en de Sloterdijker‘‘ is een
schijnheilig grapje) en ze kunnen
nooit voetbal leren, want een bieten—
akker is een kunstijsbaan vergeleken
bij het tweede complex. En dáárvoor
noeten de stakkerds dan nog huur

. Geld toé moesten ze h;:bben!
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| 244 November 1940
=_ (hiet officieet)

R.K.V.V.A, 3—Unity 2 ,.. ..>>
Wilskracht 3—D,0,8,8. 3 .... venk

Res. 3e klasse

A Uithoorn 2—Amstel 3 ..........
D.JK. 2—Centrum 2 ....... ”>+

B Germaan—W.grmeer 4
P. en! T. 2—Hema3 .
S.N.A. 3—RTS. 2 .....

C Meerboys 2—Odiv 2 .....
V.V.A, 4WMHZ. ......
W.M.C. 3—5S.A.V.M. 4 .....

 

D Animo 3—Pionier 2 ...
Volew. T—Yvogels 2 ..... }

E All Ready 2—DW.S. 8 .......... 2—3
D.T.V. 2—Amsterd. Boys 2 ...... 0—5
F.H.0.C. 3—Rodi 3 ..... verreee 7—0

F Victory 2—D.0,5,3s. 4 .......... afg.
P.V.C.B. 1—Constantius 3 ....... 2—1
St. Louis 1—Gez. Vier 2 ........ 9—3

G Roda 2—Zwaluwen ...... 6—1
Unity 3—Wilskracht 4 .......... afg.

H PVGD. 2—DES 2 D. .e...... 1—4
S.V.0. 2_—Pancratius ........... 5—5
Z.P.C. 2—India 3 .............. 6—2

K Rivalen 3—K.B.V 3 ............ 0—9
T.D.O. 3—Ahrends3 ............ 2—2

Res. 4e klasse

A SE.S. 2—Nevo 9 v.wl....i....: 1—5
Lindenboys 2—5,5.%. 2 .......... 3—1

B Hok 2—WMH.O. 2 ....... t zl 1—13
AT.W. 2—T.W.M. 3 ........... . 1—2

€ DWG. J—DTC. 2  eee... 3071
9.V.0. 2—0.DE. 10  Ben....... 3—6
Sloterdijk 3—FH.D.C. 4 ........ 3—4

D Rapiditas 5—Olympus 3 ....... . afg.
Yvogels 3—A,ED 4 .......... .. B—1
K.B.V. 4—N.A.0. 3 .............. 5—3

E H.E.D.W. 4—A,5.VK. 3 ........ 10—1
P. en T. 4—ADW. 3 ........... 3—2
W. Vooruit 3—Muiderberg 2 .... 25

F B.W.B. 2—Noorderboys2 ...... .. 5—I
Raakboys 2—Abim 3 ............ 5—0
TBS. 2—HEDW. 5 ........... 0—2

G Arta 3—C.D.W. 3 ..... ”9 . <+— 3—2
Maja 2—Centrum 3 ............ 2——3
Raakboys 3—Z.R.G. 3 .......... 2—11

vIg. 3—R.K.V.V.A. 5
Roda 3—Zwaluwen 4 ,

K St. Louis 2—S.V.0.3
   

   

R.Ö.M. 2—RKVV.A. 6 95—1
Unity 4—Gez. Vier 3 ...., afg.L MVZ. 3—A,G,S. 3 ..... 5—g
2.8.G.0. 5—Eland 3 ............ 2—
ASR. 3—SDpz. 3\........ ...... 3—5

M Yboys 3—Swift 5 ............... 1—10RAD 3S—RVE. 2 eee 2—6
Centrum 4—Oosterpark 3 ...... 1—6N Hok 3—WMH.O. ..........ll.. 8B—4
Swift G—BDK, 3 .............. 1—1
A.TW 3—Shell3............. . 1—10

oude3 ....
0 310berdĳk4—Meerh@yà RRt eee à:gVespucci 4—0,VV.0. & .. .{{** 1—3POdiv3—A,Z.V. 3 .vBi s veaeee..... B—4

  

  

   

  

    
   
   

  
   

 

  

 

  
  

 

  

     

  

 

  
  
   

          

   

  

     

  

  

 

  

  

 

   

     

Bpa…-—-D.WS Boître.. >.. 4—2

3e klasse
p

22,3.V G. .. . e e rnn nnn 2—1

eRDW—pWy. 3 ............ 32
1w‚—Volew. 3 ..............> als

ARD—DJK,. ......…>+ 0—3

eeeG .... ........ 31
Argonaut—T O.&. ..... i

.
p—Madjoe

2—
D ga.pid“” 2—Ajax 3 ............ 1rÎA

WM—AD.W. kk kn n nnnnr 2. 10

Zeeb. B3—W.M.EC. .. .. . … > € 2

p AVO—VVA .. .. … ..

BI Wit 350Â .. .. ..6rr 9

DW‚S. 3—F.H.D.C. .......

Lĳuden——Aalsmeer
.........

F Ahrends-—-D'I‘0 ga i.!.

V.V.A Zwart .........>

G Gold Sf‚ar—Slotérdĳk & .......

Argus—D.W.G. .. . 286 nnn nn nrr

Fland—Lindenboys
............

u AG.5—Eland 2 ...............

S1L.TO. 2—Vespucci ...........

Maja—T.\D.W. .. .. .. .. r6 t r6 ttt

ADSPIRANTEN

1e klasse

A.F.G—Volew. .... .. eee nn nn ntr $—

D.W.S—AjaX ........eennnnnnn $

z.F.C.—Zeeburgia .........>.>>> 3

2e klasse

Ajax 2—Spartaan .............. 2—

BI. Wit 2—AED. ............. 5—

D.W.S. 3—Volew. 2 ............. 5—I1

W‚gr.meer—Z.5.G.0
. ............ 4—

3e klasse

A Swift—Neerlandia .............. 1i—

B O.V.C.—Noorderboy
s ........... 1—2

Meteoor—Yboys ................ 4—0

C Meteoor 2—H.E.D.W. ........... 0—3
Volew. 4—D.W.V. 4 ............ i—t
IW M.G—Zeeb. 3 ................ 0—3
S,ES—Centrum ............... 0—15

b‘DYVAV—oVV
o ............. 2 5

Ajax 3—Rapiditas .............. 2—3
zeeb. 4—B1. Wit 4 .............. 3—1

E AED. 2—TDo. ............... s‚n.o.

Rapiditas 2—HE.D.W. 2 ..... … afg
Achilles—W. Vooruit ........... 0—10

F 0.V.V.0. 2—Stevwo
W.M.H.O—B.P.C,
Zeeb. 5—Z.5.V.C.

2
Heemskerck2—5S.0
A,AC—K.B.V. 2 , 4 +la

 

lafllm
Volew. 5—BL. Wit &
Spartaan 3—DWZ.8.G.0.s-v…fsè 'Î
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hebben Zondag,
sprekende overwin—
w—Wit, in afdeling 1

e jeugdige Ajacieden
tot een 5—1—zege brach—
 er aanvankelijk toch

1 stonde af aan bestookte
het Ajax—doel met keurige
en, en reeds na vijf minu—
 de aankomende zebra‘s
doelpunt ontstond echter

hop, die op prachtige

rstand scheen voor Ajax
rotere daden. Steeds

: roodwitten in het
dan j het uitste—

Meyer, wiens

—— die in
ack speelde —

| afleggen tegen
 is ge schande,

stond hier tegen

_ e voetbaljeugd

__ scoorde er lustig op los

 

ging om de achterstand in te lopen.

De opstelling werd wat gewijzigd en

even kwam er weer leven in de brou—

werij. Toen echter bleek, dat Meyer en

zijn mannen zelfs tegen het felste

offensief bestand bleken, was de aar—

digheid er weer spoedig af en daalde

het peil weer tot beneden het normale

niveau. ”

In deze afdeling bleek D.W.V. ech—

ter ook behoorlijk op schot te zijn,

getuige zijn overwinning op Zeeburgia.

In de tweede klasse hadden Ajax II,

Volewijekers II en Spartaan II ieder

aan vier doelpunten genoeg om zich

overwinnaar te noemen, resp. ovan

SL.T.0., S.D.W. en D.W.S. I.

|
Ook in de derde klasse is er Zondag

door de juniores druk gevoetbald en er

blijken onder de jeugdploegen heel

wat goede schutters te zitten. Aan

dubbele cijfers is in de uitslagen zelfs

geen gebrek. Vespucci bleek de top—

scorer, getuige zijn 18—0—overwinning

op S.L.T.O. II, terwijl V.V.A. daarniet

veel voor onder deed en A.V.C. met

12—0 kraakte. A.G.,8., Eland, D.W.G.,

A.D.W. en S.C.A. hebben al evenmin

gebrek aan schutters. Elf en tien doel—

punten in één wedstrijd zijn presta—

ties, waar men trots op mag wezen!

| In een uitermate spannende wed—

strijd hebben de A.F.C.— en Volewijc—

kers—adspiranten de punten gedeeld.

Beide ploegen brachten het tot een

enkel doelpunt, waarmede zij loon

naar werken kregen. D.W.S. en Z,F.C.

toonden zich in de eerste klasse de

meerdere van Ajax en Zeeburgia,

Ook in de lagere klassen der jongste

voetballers bleek men het scoren al

aardig te verstaan. Wie bijvoorbeeld

Centrum heeft zien spelen en S.,E.5.

met 15—0 ten onder heeft zien gaan,

wie Germaan II en Swift ieder elf

goals heeft zien maken, zal onze woor—

den moeilijk in twijfel kunnen trek—

ken.

Bij Swift—Neerlandia was het

spoedig duidelijk, dat de gasten

harde noot te kraken zouden krijge

Neerlandia, dat slechts met nege

lers aantrad, slaagde er wel

lange tijd de score laag te

maar langzamerhand werd de

   
houd

macht zo groot, dat het een

doelpuntenregen — werd. Nietten

hulde voor de negen N

  

spelers, die zich tot het bitterc

zijn blijven inspannen. Er wa

groot aantal supporters lane

aanwezig, hetgeen altijd pret

doet.

  

  

EEN KOFFER, ARGUS EN

KRGUSOGEN.

Fen bezoeker van de wedstrijd Olymp

Rap, die zijn koffer even naast zich had

geplaatst, keek even achterom naar de

wedstrijd Argus—RT.S. Hij keek echter

niet met Argus—ogen naar zijn koffer, want

toen hij zich weer omkeerde, was de koffer

verdwenen. In geval van vergissing ver—

zoekt de heer Wijnberg, Van Beuningen—

plein 13, terugbezorging van zijn koffer.
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INDIA—R.O.D.AÂ.

  

(Van onzen Hoofdredacteur)

ECHNIEK en tempo waren de wape—
nen, waarmede India Zondag zijn
ouden tegenstander R‚0.D.A. klopte.

De India—nen waren hun Bovenkerkse
bezoekers op deze beide wapenen zozeer
de baas, dat het tenslotte een eenzijdige
strijd werd, zoals trouwens uit de uitslag
(6—0) wel voldoende tot uitdrukking komt.

C#

Toevalligerwijze ìs India één van de
ploegen, die wij tot dusverre tweemaal in
dit seizoen zag spelen, n.l. in de wed—
strijd AS.R—India. Hoewel India toen
met 4—i van de Stadsreinigers verloor,
konden wij constateren, dat de ploeg, die
het beste voetbal speelde, het onderspit
dolf, waarbij een niet voor zijn taak be—
rekende reserve—doelman weliswaar de
grootste schuld droeg, maar het toch ver—
wondering moest wekken, dat India het
niet verder vermocht te brensen.
In de ontmoeting met R.O.D.A. kwam

de India—techniek echter beter tot zijn
recht. Het terrein leende zich nu ook
beter om tot spel—ontplooiîng te komen
en daarvan hebben de India—nen geduch—
tig gebruik gemaakt.
Er was evenwel nog een ander en op—

merkelijk verschil tussen het India—elital
van enkele weken geleden en dat van
thans, nl. in de speelwijze. India hield
zijn ploeg nu veel meer gesloten dan in
de wedstrijd tegen A.S.R.; de middenlinie
hield enige afstand met de voorhoede,
waardoor deze rustig kon openen, maar

rop y |
waardoor er ook vooral geen R
in de verdediring viel en voor dé onaân

gename gevolgen van uitvallen der tege1

standers geen vrees behoefde te bestaal

Zoals India in deze wedstrijd tegen
R.0.D.A. speelde, was het een der beste

ploegen, die wij tot dusverre aan het
werk zagen en wij durven dan ook voor—

spellen, dat het, als het deze vorm u'c_rl

te handhaven, nog een ernstig woord in

de strijd om het kampioenschap zal gaan

meespreken.

India‘s grote kracht schuilt in den s»|vìl

Brettschneider, een speler, die in menige
landelijke tweede klasser en misschien
zelfs wel in menige eerste klasser lang
geen slecht figuur zou slaan. Er moet

uiteraard aan dezen stevigen 19—jarigen
jongeling nog wat „geschaafd” worden,
maar de aanleg is stellig in ruime mate
aanwezig en onder goede leiding moet
van hem een speler van formaat te
maken zijn. Zijn ferme gestalte (een
groot voordeel voor ‘n spil!) en zijn
soepele balbehandeling, doch vooral zijn
uitstekende spel—opvatting doen onmid—
dellijk de aandacht op hem vestigen, ter—
wijl hij in staat blijkt om zowel zijn ver—
dediging te steunen als zijn aanval te
volgen.

Zijn grootste verdienste is echter de
wijze, waarop hij steeds met lange trap—
pen het spel naar de vleugels opent en
daardoor aan het aanvalswerk het ver—

ge
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Het tragische momen

de bal was hem te

verdwenen. Een moi

Wartburgia

rassende karakter geel

strijd R.0Ö.D.Â. te mac!

opmerkelijk, hoe alle

uit deze vleugel

waarbij vooral Arnaud de

rechtervleugel van |1

kon maken om Jac Jal

Zwaan zijn hielen te 1

Het India—elftal telt t
kele prima krachten, o.1

binnen Kuipers, ook al zo‘
wiens grootste kracht
formidabel schot, dat hij
bare inspanning en uit all
Met den geroutineerden H.
linksbinnen Van Waard S1
binnentrio, waarop India trot
Daarbij heeft de India pl

geen bepaald zwakke plekker

wij over de verdediging gcee

 

   

deel vormen
dezeontmoetin
op de proef we

Uit het weini

van het duo Vo
man Steur

wij echter te

cluderen, dat de
belangen der In
goede hander

Ge jdireen (’t'71;':;4í1u(

Hoewel de uit
wel zou doer
was ‘t toch geen
santen wedstrijd
niet in de beg
R.0.D. A zelfs in
tien minuten
serie fikse aanvalle:
de dag kwam, die
Reen denkbeeldig
voor de India—ve
leverden. Doch gebre!
schutters _ eensdeel
Roed doelverdedire:
Steur anderdeels hiel
score blank en zelf
het eerste doelpun!
—an de andere kan!
Hoksna10 min. met ‘n

Links; De India—mid
deze is de lijn re:
heden in do strijd der

  



—aanvallen met
—0). En hoe gevaarlijk

open op het
ochten de Boven—

later beseffen,
ers, gevolgd door

htig gestopt door
L d" zoveel verwar—

.—ver stichtte,

  

en doel trapte

g moedig vol—
or geestdriftig
naar de India—
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  ER zijn mensen, die met een huil— en
er zijn andere mensen, die met een

lach—gezicht geboren worden. De eersten

lopen hun hele leven huilend rond en

worden daarnaar behandeld, de anderen

lachen door de wereld heen en vinden

overal, waar zij komen, onmiddellijk

sympathie. Om zo te zeggen: zij lachen

zelfs als ze huilen en danken deze voor—

sprong slechts aan de goedertierenheid

van moeder Natuur, die hun bij hun ge—

boorte een lachje schonk.

Tot deze „lachers—door—het—leven‘‘ be—

hoort Brettschneider, India‘s blonde spil,

die me imponeerde door zijn spel, maar

die, als ik me niet vergis, ook op ander

gebied imponeren zal. Laat ik maar zeggen,

wat ik bedoel: hij zal geen moeite hebben

om ‘n vrouw te vinden.
Brettschneider lacht, als hij een duw

krijgt, maar hij lacht ook als hij er een uit—

deelt. Niet omdat hij er om lacht, maar

omdat z‘n gezicht lacht. En daar doet hij

zijn voordeel mee. Want het is, psycholo—

gisch bezien, heel wat anders of men van

iemand een flinke opstopper krijgt en men

kijkt dan in een onaangenaam, zuur

huil—gezicht of men krijgt dezelfde op—
stopper en kijkt in een vriendelijke lach.
Dat is de voorsprong, die India‘s

„„lachende spil‘‘ op anderen heeft. Ik wed,
dat hij er zich vandaag of morgen nog
eens mee in het districtselftal lacht....

* * &

NDIA tegen R.0.D.A., twee felle, oude

tegenstanders uit de Katholieke Bond, die

elkander thans weer in het algemeen ver—
band ontmoeten. Men zegt mij voor de

wedstrijd, dat dit een klap zal geven,

nooooooooomo onoo avmooo tnn IIIIII_\IIIII1||IIìllìlIIIIIIIIIl|llllll|Hlll|l|IlllllII|illll|IIIlllHIIIII1||\Illl|HIlll|IlIIII1I|IIIIHIHIÍH|ìlllìIILlll1l|\IIIHIIIIIHIIHIIHII…I\oom

  

  

  

    

  

  
  

  
   
  

 

    

  
  

         

  
  

 

  

         

  

  

geweest.

Maar dit hapje gaat mijn

want India is nu te sterk

geworden en wint op stap

het de volgende maal in Boven

zo gemakkelijk zal gaan.

— Dat komt van de menfa

fluistert de heer Van de Wi

wedstrijd—secretaris oftewel
hele—dagen, me toe. En ik sta

Want men mag niet verwachten d

dat bij vele eerste klassers no

roest in de kast ligt, in handen van ee 5

plaatselijk clubje te vinden. —
e oi e* w

    

  

  

  

  

EN de heer Van de Wijgert ‚die me in een
paar minuten van al het wel e r

zelfs van de Burgerlijke Stand var
de hoogte brengt, vertelt me no
meer. Dat India wel een club is,

de Indische buurt stamt, maar dat d

die daarop wijst, toch nog een
inhoud heeft: Ik Nader Doel In
wat aardig gevonden is, met behoud van
het buurt—cachet.

Als ik thuis kom, kijk ik in het ad
boekje gauw ook na, wat R.0.D.A. d
wel betekenen mag. En het blijkt te zijn:
Recht Op Doel Af.

zij hebben het beiden dus wel in he
doel gezocht,
Als we nu de
uitslag bekij—
ken, moogt u

raden,  wie

deze keerzijn
naam ‘tmeest
eerheeftaan—
gedaan.
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LD.W. verdringt
. van de kop

erdamse eerste klassers was op de

weer verre van denderend. Alleen

C.V.V. — dat zoals bekend tot de
hoort — de beide punten in de wacht te

nde‚ Jan Stam, had eigenaardig ge—
treden een groot aandeel in het succes.,

e rust drie doelpunten voor de rood—
pleit was beslecht, al kwam het

er nog maar steeds niet in te kunnen

nu weer van V.S.V., terwijl de Velse—

: speelden dan wij normaal van hen

ebra‘s, waar is de goede vorm van vorig

cht het niet tot een overwinning. Het
V.8S. op eigen veld de punten en,

ten de Spaarndammerkwartierders met

g niet eens ontevreden zijn ook.

sers stelde het Over ‘t IJ‘se D.W.V.

teleur door met 4—2 van Z.F.C. te
die voor de mannen van Braam

° den leider ging, die thans niet
unten op z‘n naaste concurrent voor—

moeite genoeg met het thuisspelende
e punten moest afstaan, waar—
op de ranglijst stegen.
mpten De Spartaan en Water—

 treffen, dat in het voordeel
e (3—4). Van veel invloed op
niet, daar noch De Spartaan,

competitie een rol van grote

de kiassers

ar het kampioenschap in 3C is
Ditmaal werd het zwakke N.E.A.
erpschutters van het Mosveld,
negen wedstrijden — een ge—

een wisten te brengen.
indrukwekkende zegetocht
brengen en blijft de leiders
afwachtend om toe te slaan.

achtste overwinning in
ittere gevolgen ondervond.
veer even te herstellen van

el zeer zwakke De Meer

De Meteoor, dat Aals—
de bloemenstad liet

e ranglijst was Me—
De Germaan kon
srechter blijkbaar

en neemt
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De Amsterdamse
N.V.B.—ers

nde ploegen handhaven zich
len ook. S.D.0. werd van deze

Ive maatrege

nf.c.';?le%iîìeéle lì)amductlvìt‚eit met 7—3 de dupe. Zou dit e

1 —ers?
eerpunt zijn, D.B.C.—ers

Allen Weerbaar :

et grote cijfers tegen e 7e =

onääKglín‘ätdrlg‚
agtg hier thans de rode lantaarn. A.E.D

won hier met de enige goal van Victoria.

De vierde klassers

d ft H.E.D.W. eindelijk de ee_rste_ plaats bereik

Inhllmâ(fjdzh:aek natuurlijk door de overwinning, CÍIFÌ Î‘ z

op DJ.K. behaalde — dat was echter niet zo overtuig

als anders, mannen! — maartoch niet _mmder rîf’‚’:

steek, die S.D.W. liet vallen. En eigenaardig genoeg st1

kelden de leiders tegen.... de hekkensluiter Amstel, C

hiermede zijn eerste winstpunt van het seizoen b
ni

deze competitie echter ook niet uit
ni

oog verloren worden., Weliswaar was de overwinning

IVV. niet overtuigend (2—1), maar de punten zijn bin

en de withemden hebben zich ermee kunnen handhaven.

Rivalen schoot op verrassende wijze uit z‘n slof. H

toch waarlijk niet zwakke D.0.5.5. werd in een doelpuni

rijke wedstrijd bedwongen en met een 8—4 nederlaag ach—

tergelaten.
In afdeling D mocht A.A.C., dat zich door een zege

SL.T.O. aan de kop kon handhaven, niet over pech klagen

De blauwhemden lukte eenvoudig alles, — behalve dar

strafschop! — terwijl het SL.T.O. in alles tegenliep.

enige tegenpunt moest zelfs nog komen door een blu

van den A.A.C.—verdediger. Rodi had het op deze dag

moeilijk en versloeg het zwakke Z.R.C. volgens de regelen

%äkugäêtr_qât 5—0. Doordat D.V.A.V. en R.C.A. eveneens
hun w rijden wonnen, veranderde randeä- ìëdelìng lat er aan de kop van

B schijnt het wachten nog steeds o &. die
erin kan slagen Madjoe z‘n eersËe nederlaäg dtî)eplt%eïu‘recî‘f;
gen. Vooralsnog geven de mannen van Hartwich echter
nog geen krimp. De 8—1—nederlaag van RK.B.V.V. zal toe—
komstige tegenstanders yan de Kruislaan—bewd 3 LÊÎ

scgìfl;g;îaä‘3h_%jlälïì_]"lîï vzel om het hart doen slaan. ___
‚ die TheVictoryopC.N.F. € s

2âteäeràis vgor dlle 2Veespínal.)renîqä‘aaî'eìäì'alrg.â't heìîds‘‚îz)tì-îaew
weede plaats bel ne

gegen%t%rèders tîadden Iäeâïclggîìnb;)vsêlliggdtg:aszcoìË%a% eee
an V.LG. op LV.V., waardoor d i e zege
laats verwi eze beide ploegen vanP erwisselden. A,S.V.K. en T.D.O. deeldeä debpu…eì_

terwijl ons van $bereikte. Neerlandia—Schinkelhaven geen uitslag

  

   

4G onderging de ranglwi | ) glijst hoegenaamiget eiäng;ägàfi: wonon ondubbelx?nfieìgeâì jttvajelbune deweegn auwhemden met hun enige
Electra houdt de nek—aan—nek—n. 8.0,A. kranig tegens

  

  

tace kranig vol. Tot de
‘d het pleit door ““d‘;ndoch in de tweede
voet van onzen {wee soe

en, Houtm: e Ampioen vér— en

  

t en de beiden
Mokummers hier mmmrtuîlê doorgaat,

  



 

    

    
  

   

  
           
   

strijd tussen T.0.G.
0.G. met sprekende

(Eigen foto ,„Sport‘)

P gesp. gew. gel. ver!. pnt. v.—t.

  

 

   
  

 

houdingsvermogen, ;

e ei aaa e Bibeefdedevaomet 8—I1 enalwas uit dien hoo —

üú:ü«îm ook wat ‚ het dient de

geen

9 5 — — 18 40—6
8 8 — — 16 38—6
9 7 — 2 14 30—9
9 4 o1 4 9 21—20
8 3 g 3 8 27—14
8 3 2 3 8 16—11
9 4 — 5 8 15—20
9 3 1 5 7 17—46
10 2 1 7 5 14—33
8 — 3 5 3 6—19
8 1 — 7 2 14—36
5 1 — 4 2 6—24

9 8 — 1 16 3i—i4
8 6 1 1 13 32—10
9 6 1 2 13 25—13
8 4 2 2 10 21—15
9 3 3 3 0 21—15
8 2 4 2 8 11—17
8 3 2 3 8 18—26
9 2 2 5 6 17——25
8 2 1 5 5 18—I19
8 1 3 4 5 18—28

8 ( 1 2 5 4 17—25
8 1 1 6 3 123a

e gd = dn dd Gerrit Smit weet wat
8 Ga1 o1 15 i s
9 bi e 1Ë Ëâ:ìâ scoren is &

rliag ‘ 3 RKBVV had Zondag tegen meer vijan—
7 3 — 4 6 2222 oden op te tornen dan tegen Madjoe al—
7o 3 — 4 6 23—27 leen, n.l. de grotere technische vaardig—
9 3 — 6 6 19—23 o hbeid der Amsterdammers en — dat was
8 2 Ì]|-_ â Î 1%—äg wel de belangrijkste tegenstander — het

$ U e rm s slechte veld.

; * _ Wanneer wij het over het slechte veld

_ 9 7 o1 1 15 22—13 nhebben, dan zullen wellicht de Amster—

i 9 6 1l 2 13 33—19 dammers vergoeilijkend zeggen: „kom,
8 4 2 2 10 21—12 kom, was dat nou zo erg? We hebben wel

8 4 1 3 9 17—16 eens op slechtere velden gespeeld!”
g 3 à g g Ïî*—fl jËn dÊ‚n hebben zij nog niet eens onge—
7 1 ot lijk ook. |

9 2 1 6 5 16—2i Want naar hoofdstedelijke begrippen
7 2 1 4 5 9—15 owas het Madjoe—veld niet zo bar slecht.
8 2 1 5 5 11—22 Maar vergeten wij niet, dat RKBVV uit

‘ Bla.rìctàm koáflt en da‚Îì men opdde G00ä-

. g 6 3 — 15 43—18 se zandgronden gewend is aan droge vel—

c 5 36—21 den. Begrijpelijk dan ook, dat Van Gaa—

g Ë _3 ä Ìâ 25—24  len en zijn manneen zich in Watergraafs—
8 5 1 2 11 2_2_1(2] gteer op Îän soort ijsbaan moeten heb—

a 26—1 en gevoeld. 1
M g Ê â â lg 17—19 Die indruk maakten zij dan ook alles—

g 2 2 5 6 .13—35 zins. Zij konden miet uit de voeten ko—
) 1 3 6 5 2033 men, waren spoedig vermoeid op het klei—

1‘Ó 1 2 7 4 18—43 achtige veld en gleden en glibberden keer
yn — . 2 5 3 14—28 op keer, zodat zij maar niet in hun spel

® e zat konden komen. Wie kan het Madjoe kwa—

” 3 — 13 20—10 lijk nemen, dat het daar onmiddellijk ge—

$ Ê 3 —1 11 17—3 _ bruik van maakte? Het zag zijn kans zn
g $ 1 2 11 19—11 tegenstander spoedig te intimideren door

(8 5 ‚ 3 ‘ io 3r—i6 vlot combinatie—spel en toen ook de doel—
4 2 2 10 19—15 punten met de regelmaat van een klok

” 3 10 25—27 begonnen te komen, konden de gasthe—
3 _'4 8 18—22 ren zich zelfs veroorloven om individuele

s — 5 # èâ—24 kunststukjes te gaan uithalen, waartegen
ka & . 6 9_25 RKBVV weinig anders kon stellen dan
1 g 5 %2___40 een zeer lofwaardig enthousiasme en uit—

t.

e opgemerkt, dat

ĳg‘;°Ë::d äloten en er

tr2áìigïal hootdgl;ä:
verd ng  gew 2

de Madjoe—aanval—
  

   

Madjoe had een „zacht eitje”

aan R.ÁK.B.V.V.

lers op het doel van de Blaricummer
onder deze omstandigheden niet beter v

ten te doen dan alle krachten voor
heiligdom te mobiliseeren. Het g
hiervan was natuurlijk, dat de Mad

schutters nauwelijks een gaatje kon
vinden om hun kogels in af te vuren,

maar het resultaat was tevens, dat de
RKBVV—ers elkaar lelijk in de weg lie—
pen, waardoor meer dan eens situaties
ontstonden, die voor doelman Heesen al—
lesbehalve aanlokkelijk waren.
Aanvankelijk wisten Roozendaal en Vos,

met behulp van De Deen, Van Gaalen en
Van Kesteren — van welk drietal laatst—
genoemde de zwakste was — zich vrij
goed staande te houden tegen de Madjoe—
aanval. Maar ten slotte werd de druk zo
hevig, dat het niet te verwonderen was,
dat kort achtereen Tier en Oostwal het
net wisten te vinden en hun club een
voorsprong gaven, die eigenlijk op dat
moment al beslissend was voor het ver—
dere verloop. Toen even later middenvoor
G. Smit een derde goal aan de score toe—
voegde, was het eigenlijk alleen nog de
vraag, hoe groot de RKBVV—nederlaag
zou worden.
De meest optimistische voorspellingen

van de Madjoe—aanhangers zijn hierbij in
vervulling gegaan. Want voor de rust werd
door Gerrit Smit de stand zelfs nog op
4—0 gebracht, nadat aanvoerder Hart—
wich — inderdaad een aanvoerder, die
een voorbeeld voor z‘n mannen is — een
strafschop had gemist.
In de tweede helft hadden de Blari—

cummers hun opstelling gewijzigd, maar
veel verandering, bracht dit niet. Pas na—
dat G. Smit de voorsprong voor Madjoe
tot 6—0 had opgevoerd, kon Calis een te—
genpunt maken voor de niet versagende

RKBVV—ers, (6—1).
Het werd hierna 7—I1 en 8—1 en waar—

schijnlijk had de score nog hoger kunnen
worden opgevoerd, indien Madjoe het ten
lange leste niet wat al te gemakkelijk had

opgevat. #
Met een dergelijke productieve voor—

hoede kunnen de Amsterdamse roodhem—

den de toekomst zonder al te veel zorg
tegemoet zien.
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Eigen foto „Sport”,

ATERDAGMORGEN om tien uur
‚ heeft Amsterdam bezit kunnen

x nemen van z‘n nieuwe overdekte
£ Kunstijsbaan. Zonder veel leed heeft

B— de hoofdstedeling afscheid genomen
van de oude Sportfondsen—kunst—
ijsbaan, een tikje ondankbaar mis—

n, omdat deze het toch geweest
is, die ons het eerst het genot van het
rijden op kunstijs gegeven heeft en die
ons bovendien heeft laten kennis—

k maken met het prachtige ijshockey—
spel, maar daarnaast niet ongerecht—
vaardigd, omdat in ons natte klimaat
een onoverdekte kunstijsbaan vele en
onoverkomelijke bezwaren had.
Nu heeft Amsterdam z‘n overdekte

kunstijsbaan! En het hoofdstedelijke
publiek heeft er met grote graagte be—
zit van genomen,(2

k Reeds vèr voor het uur, waarop de
zou worden opengesteld, ver—

b s. drongen de jeugdige schaatsenrijders
=== ”> en schaatsenrijdstertjes zich voor de

B . oorten van de Apollo—hal en toen ein—
delijk het klokje van beginnen sloeg,

sbr den zij naar binnen, om vol be—
wondering het spiegelend ijsvlak in

__ ogenschouw te nemen en er dadelijk
à55 kunsten op te vertonen,

Doch niet alleen de jeugdige ijs—
ers toonden zich aanstonds zo

nthousiast, ook de ouderen konden
un lust nauwelijks bedwingen en

nzich om reeds op deze eerste
vermaak op het Ijs te vinden.

zag er alles prima verzorgd uit,
[ glad en hard, de tempera—
In het gebouwbw:‚| {n|h}:sgelĳk en

mîeen, op het plankier, waar
stoelen

   

   

 

      

   

    

  

o haas hn d °ng"no?h…_
An, | et onmliddellijk ge—
door de vele ouders, vrien—
nden, äe de kunsten van

gladde Ijsvlakte
en aanschouwen.,

       

 

P4

|
’;”I’OÏ‘.-‚

 
Anolle—kunstijsbaan

| heeft zijn poocten geopend
Zo bracht deze opening, die zonder

enlge officiële plechtigheid geschiedde,
van de eerste minuut al dé prettige,
ongedwonpgen stemming, die het Ijs
kenmerkt, waarop alle goede Hollandse
eipenschappen zo merkwaardig tot
uiting komen.
Velen en vooral de dames natuur—

lijk hadden van deze eerste dag
reeds veel werk gemaakt door in fleu—
ripe costuumpjes te verschijnen, het
geen de aantrekkelijkheid van de aan—
blik natuurlijk in niet geringe mate
verhoopde.
Stond men aanvankelijk dikwijls

nog wat onwennig op de schaats, na
enkele baantjes, na wat vallen en op—
staan, ging het spoedig weer beter en
het duurde dan ook niet lan of men
zag velen alweer zwaalen en zwieren,
alsof zij de gehele zomer niet anders
gedaan hadden.

Ook de oefenmeesters kregen daar
bij al ras druk werk van hen, die zich
de kunst wat beter meester wilden
maken om straks daarvan de vruchten
te kunnen plukken,

Zo was het er onmiddellijk druk en
gezellig en zo zal het blijven, want
het staat reeds thans wel vast, dat
Amsterdam de Apollo—kunstijsbaan
naar waarde weet te schatten,

    
  
     

Dagelijks geopend.

Leert rijden; figuren
en dansen bij onze
oefenmeosters,

 

   

Overdaokte

De tafeltennisse
waucht een druk seiz

K KK kroeg een gevo:

les van Animo

keurigs

tournooi, dat :
P waarlijl wijze
taf elten ni

Llovd in het Tafeltennis}

kantoorteams had georgar

sloten met een peciale i

avond”, die de talrijke to«

naast vlotte partijen in de

lingen een inleressante der

partij te genieten gaf tu

derlandsen kampioen I‘A'. (

Pelser. Deze laatste par ‚_|

opnieuw de overtuiging, ©

een spruit van den beke

uit de Gouden Ploeg

meest gevaarlijke tegensta
i

onzen nationalen tafelter

zou worden, ware het niet

ir., evenals zijn vader, zij

tenvolle verpand schijnt te f

het voetbalspel.

In leder geval

 

In ieder ge5 b

roede hout gesneder

kan de Nederlandse

slechts spijten, d:

niet geheel aan het jc

bal wil geven

Opmerkelijk op deze

der het keurige spel va

gebroeders Pappenhein
eindstrijd van de ongeor
op welhaast geoefend;
diatoren—Handelmij.—tean
elke illusie ontnam.

In de geoefende klasse
Amstérdamse Bank
interessante partijen
5—2 versloegen en
jaar beslag legden op de kostt

e1 di
n
zA

daarme:

Een geheel ander
Wedstrijden een geheel

spelgenre werden geboder
ontmoeting van de hoofdk]a
petitie tussen de beide Amst
clubs Animo en KK.K El
welhaast vermoedde,

van

zij
Animóò—spelers gewee t, di
buitensporige samen stellin
K.K.K.—team met 7 3 een gevo
Baven. K.K.,K., dat het dit ia:
Quick en Pelser zal moeter
heeft n Beekhuizen
maar matige plaatsver
danks hun zwoegen het
kunnen bolwerken, Bij |vooral Holswilder ov die alle
partijen won. Het pleit

val

den KK.K —Captain Clauser
tegen dezen speler
de derde set de

eerst na  26—24

nederlaag leed

Kunstijsbaan |
„APOLLO‘” ‚

|
Beginnelingen £0,50. Gevorderden,
u_olwu&mnnnn f1.75 (10 lessen f 15. )kinderen ..... £1.28 (10 lessen f 10,—)

 



nz'r is een feit, dat slecht of slecht
passend materiaal dikwijls de

coorzaak is van minder goede

prestaties. Wij hebben het daar de
vorige maal reeds over gehad en het

is dus niet nodig om daarop terug te

komen. ) f

Toch moet ik nog iets zeggen van

een verschijnsel, dat hiermede nauw

verband houdt en dat er veelal toe

leidt, dat men minder goede presta—

ties levertdan waarop men krachtens

zijn capaciteiten recht heeft.

”Ik bedoel: slecht passend schoei—
sel. .

Het is een verschijnsel, dat ik elke

week opnieuw opmerk en dat mij

vooral bij het zogenaamde ,„lagere

voetbal‘‘ frappeert, n.l. dat het

schoeisel dikwijls zo slecht past.

Als de spelers op het veld komen

— dus reeds voordat zij ook maar

eenogenblik gespeeld hebben en dus

alle aandacht aan het sluitend zitten

van hun voetbalschoenen kunnen

geven — merk ik dikwijls op, dat

dezeruim en slobberig om de voeten

zitten, dat de vetereinden niet goed

weggewerkt zijn, of dat er, notabene,

een veterknoop midden op de wreef

zit.

Wat is er voor een voetballer be—

langrijker dan zijn schoeisel? Het is

hetbelangrijkste apparaat waarmede

hij werkt en waarom zou hij er dan

slordig mee zijn?

De foutbegintmeestal reeds wan—

neer men de schoenen koopt, omdat

men in negen van de tien gevallen

te grote schoenen koopt. Dit mageens
in een enkel geval gebeuren bij ad—

ten of juniores, omdat zij er

ers te snel uitgroeien, maar voor

wassen voetballers is het een zaak

$ ‘grootste gewicht, dat zij

ssende, eigenlijk zelfs nog

   
  

  

   

  

     

 

  

 

  
  

        

    

       

  
  

  
  

  
  
  

 

  
  
  
  
   
  

 

  
  

  

  
  
  
  

       

  

     

  

iets te kleine voetbalschoenen ge—
bruiken.

Wij, beroepsspelers, kopen onze

voetbalschoenen altijd zo, dat zij ons

de eerste weken pijn doen. Dat is

natuurlijk geen genoegen, maar het

is de zure appel, waardoor wij moe—

ten heenbijten, omdat wij er later

het plezier van zullen ondervind

Om in die eerste tijd niet al te veel

hinder daarvan te ondervinden, ma

ken we de schoenen voor het gebruik

nat, omdat zij dan beter ‚‚naar 1

voet‘‘ gaan zitten. Veelal ook vrac

wij een collega, wienst voeten iet:

kleiner zijn dan de onze, gedurende

enkele weken onze schoenen te wil

len „„,uitlopen‘‘.
Op deze wijze verkrijgt men schoe

nen, die nauw om de voet sluiten e:

die daarmede als het ware onver—

brekelijk verbonden zijn. Is dit niet

het geval en zitten zij daar los en

slobberig omheen, dan wordt het

gevaar van zwikken onnodig ver—

groot, terwijl bovendien duideli

dat men niet alleen daarmee nie
zuiver kan trappen, doch bovendien

onmogelijk hard kan schieten.
Het is dan ook onjuist om nieuwe

schoenen met extra sokken te passen.
Extra sokken gebruikt men eerst
wanneer de schoenen zover uitgelo—
pen zijn, dat zij iets te groot zijn ge—
worden. Zou men dadelijk met extra

sokken beginnen, dan worden de
schoenen later zo groot, dat men ze
met twee paar extra sokken niet
meer sluitend kan krijgen.

 

  

 

  

  

Ook dit is weer een van die kleinig—
heden, die in de sport zo menigmaal
het succes in de weg staat.
Het is daarom, dat ik er in deze

rubriek alle aandacht voor durf te
vragen.

Mr. Spons.

3e klasse

ABRG—Electra ................ 4—
ZR.C—Holver ................. 3—Ï

Res. 1e klasse

V. en V. 2—Wartburgia 2 .......

Res. 2e klasse

A Kruisster 2—R.A.V. 3 .......... 7T—0
Robaver 2—Kraalen 2 .......... 0—6

B P.AV.G. 2—V.VG.A. 3 .......... 2—

Res. 3e klasse

A Ervea 2Z—P.AV.C. 4 ............ 4—1
Ella 2—Wol2.................. 12—4

B B.A.V.0. 3—VVG.A 4 .......... 8—1
Kraalen 3—Holver 2 ........... . 2—4
D.V.V. 2—V. en V. 4 ............ 6—2

ADSPIRANTEN
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P .... Van de tribune ——;
85 KANEÖV OLeva nk o h enner e

ehamij—RobnveB gr ari ee rr hr rr r #
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i << Volewtjckers—Zoeburgla ....>>.>. ** ]" b j, geloof ik, 31 gezeg:, ik   

  

  

    
   

 

   

2e klasse ben vóór niemand en ik ben !éq«;n

A. Blmsa—N,0,0, |o e vno naarotr ä‘: niemand. Maar het moet sportief
SMN—A.Á,0, . kao nnn ennrhnh ag en eerlijk blijven! ___
SDIC\>II?!_EÏ:\J…(IĲI .. (0 ‚B.. Rat vi kt 3:_ Partijdige lui kan 'r'k niet zien.

B ‘Àss. òíggî.g_'\’;ĳ]'3’_"_ eeeer r g-- Zondag stond ik bij de club waar

Oeeaal—K.M.V.A, veemrr e rr kr hk r B0

a
m
n
o
m
s
e
m
s
e
m
o
s
m
s

troffen, waar.
Ik wel eens meer kom. Ze speelden

_ onze week.
„Sport”
ezonden

G Eryvea—Shelì .. Gaare har $ tegen een stelletje kerels van

Valevefa—C.S5,V, Zwaluwen ..... g-_-_ „ergens van buiten‘”‘. l met

G.H.B—Amsterd@ varkrrhrhinh 3. Naast me stond een vent me
H.B.0,—Wol .. .eeeat nanteoe 077 eèn snor; een snert—snor, een gek

3e klasse 3 petje op en een goor jasje aan. |

Electra—C.85.V. Blauw Wil ...... om Op 100 meter afstand kon je met

B.H.—Z.R.0 ( B erans e r . 3+ ie klompen aan voelen, dat hij
De Spaa.1*ba'11lc'í-v.v.A. grrenr e > 0 Ivan de tegenpartij was.

Ê Res. 1e klasse Nou, dat kwam uit ook.

$
3
vi
ri
”i

3
g
”p

sa
m
s
g
e
a
s
o
e
s

V.V.GA. 2—Nehamij 2 .......>>> 3 Voor de rust kreeg een van dio
V. en V. d—GeuzeÂ .aa kaal B— lui de bal tegen z‘n hand, pal

Res. 2e klasse voor de goal. ‘
A Geuzen 3—Kraajen 2 ........ 4 3.— „Pinantie !‘‘ roep ik. f

„Aangeschoten‘‘, zegt die vent. :

Maar de scheidsrechter, een goele 1

gelukkig, gaf een strafschop, en

die ging erin. be

Maar laat nou vlak voor tijd onze

. back — ik bedoel van de club waar |

ik wel eens meer naar kijk — de

kal tegen z‘n hand krijgen, vlak

bij onze goal. En die vent aan

het schreeuwen: ,,Pinantie‘‘ !

Ik zeg: „Je bent gek, snor, dat
‘is een aangeschoten bal.”
Maar laat die prul van een scheids—

rechter nou een strafschop geven,
die erin ging!
En toen mocht ik hem nog niet

eens in de sloot gooien......

 

   
   

    

  

  

  

  

  
  
  

 de loop van
van Donder—

_ onze lopers
den. Wij ver—
ze abonné‘s

R.A.V. 3—0.5.V. Blauw Wit 2 ... 3.—
B V. en V. 3—G.H.B. 2 ..... eee +o 3.—

Res. 3e klasse

A Wol 2— Nehamij 8 ..
Ella 2—F.A.V.CO. 4 ......
Ontspanning 2—Ervea 2

B Kraaien 3—D.V.V. 2 ..

 

  

 

  
   

 

ajn F.A.V.C. 3—V. en V. 4 .
”i Holver 2—V.V.G.A, 4 ....... <
É Shell 2—Wartburgia 3 ..........

otelntefetolein{n{eie ADSPIRANTEN
0.8.V. Zwaluwen—V. en V. ...... 3,—

N.B. H.H. Secretarissen, denkt om het
melden van de uitslagen ‘s avonds
tusschen 6 en 7 uur, aan den com—
petitieleider, telef, 55221.

Zaterdagmiddag—competitie.
NAGEKOMEN UITSLAG
5 October JANTJE WEETIKVEEL.

1e klasse

A Inc. Bank—K.N.S.M.... (regl.) 0—5 e
e
e
e
e
e
n
e

e
e
e
e

we
rw

or
wo
or

we
j ) ) 5 ) 5 ) | ) ) 5 ) )2

Geeft c_iit formulier aan een van Uw
sportvrienden of —kennissen en... zorgt

i . Bil

lngSformuller ervoor, dat hij het invult en inzendt!

Ondergetekende‘....... eoooodoooitenognnon *
9996010006 nnntnt eee kak kn ens

IAdK@So dt eee eo ann e ana ootn onAe° on rl ee ; dr..(liefst in blokletters)

geeft zich op als abonné van het weekblad „SPORT” tot
» wi x &

van minstens een jaar, tegen de prijs van: f 5,— per jaar/f Ê‘íìiâmîzeîâr_fu‘lg voor de tijd

_kwartaal / 12‘/, ct. per week (alles bij vooruitbetaling), ‚0U per jaar / f 1.30 per

Joorhalen wat niet verlangd wordt.  
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Terrein van de vereniging

C.S.V. Zwaluwen.

De aandacht wordt er op gevestigd, dat

het terrein van C.5.V. Zwaluwen niet is

Rondehoef 13, Duivendrecht, maar RON—

DEHOEFP 13, OUDER AMSTEL.

dsecreta—
ven voor
December

Aangemeld als' lid.

Bij de vereniging A.A.C0.: J. L. v. Maa—

ren, vroeger lid van Avanti.
_ Bij de vereniging Heerenmarkt: J. Kroe—
se‚ geb. 30—7—19, 2e Rozendw.str. 4 1e, J.
W. Ubachs, geb. 12—5—100, Westerstr. 136
le, G. Deyst, geb. 13—3—15, Violettenstr.
10 Te. ° >

Bij de vereniging W.gr‚meer: A. v. d.
BRijt, geb. 15—10—125, Cz. Peterstr. 167 1e.

Bij de verenigingW. Vooruit: K. Slag—
boom, geb. 30—8—127, Jan Lievenstr. 45, J.
_Kapper, geb. 22—9—24, Waverstr. 60, S.

_ Roos, geb. 29—10—16, Magersfonteynstr. 3,
hs 7 _ P.Hamer, geb. 28—11—27, Kinderdijkstr. 8,

”5.— p. elftal ‚Ê%rj_.gwén{stgin‚ geb. 13—1—‘09, Pres. Bandt—

» us gr ol oar
Bij de vereniging Z.5.V.C.: H. Padburg,

geb. 27—7—110, Ceiïntuurbaan 119.

3 ‚ | . Jar .+ >

> ___ Overschrijvingsbepalingen
d (herhaling).

On verwijzing naar pag. 16 van de
* i wordt er de aandacht op ge—

at aan! spelers, die na 1 Decem—
hrijving verzoeken en in
en voor overschrijving op

, overeenkomstig het onder
e, 1 maand na de datum,
verzoek bij het bondsbureau

ekomen, toestemming kan worden
d. om1 r een andere vereniging
 spele

Evyeneensdient met ingang van 1 De—
mber a.s. ieder verzoek om overschrij—

g V gaan van een schrifte—
van de vereniging, naar

wordt aangevraagd,
t de aanvrager overeen—

taire bepalingen van
d is aangenomen.

  

 

  

 

  

  

   

   
    

   
   

Avog naar De Geu—

naar Maja.
andvogels naar Pio—

í wàÌx‘áelingî.ämfiei'damg van) de Nederlandse Voetbalbond

Commissie: J. A. W. Bergvelt, G. H. Hauber, H. M. A. Roskam

me qà"hùg;l‚ of gedeeltelijk verboden bij de Auteurswet 1912
11 €

Verleend:

94 J. J. Bulté van D.E.C. naar Incasso—

Bank.
108 L. Rodermond van D.W.S. naar A.S.R.

114 H. H. Wasman van SL.T.0. r

N.A.O.
128 S. v. d. Swaan van Roda naar

v.0

  

 

135 J. de Jong van Picus naar Pionier

140 J. H. D. Visser van Roda naar Tavenu

144 J. A. Visser van O.V.V.0. naar Anim

145 W. M. Broekhuisen van Hagee naar

0.D.L.V.
146 W. H. Onzen van Rapid naar

H.0.
147 L. Simons van S.N.A. naar W.M.H.OÖ.

151 J. F. v. Buiten van Hou Stand naar

Centrum.
194 (Vorig seizoen) J. Wagenmakers van

Volewijckers naar Abim.

   

W.M.

Overgenomen van de N.V. B,

Verleend:
M. 635. B. Dekker van Africana naar W.

Vooruit.
M. 888. L. de Boer van A.S.W. naar Oos—

terpark.
M. 1005. J. Schuurman van Spreeuwen

naar A,S.V.K,

Aangevraagd:

M. 1452. K. J. D. Schram van Spreeuwen
naar Heemskerek.
A. H. Lubke van Het Westen
haar Or. Zwart.
M. Visman van A.P.W.
2.8.G.0,
M. Zouten van S.V.Z. naar A.E.D,

M. 1455.

M. 1507. naar

M. 1525.

Afdeling strafzaken.
Geschorst:

G. Kodde, lid van D.W.S., vanaf 19 No—
vember 1940 voor 4 off. wedstrijden in ver—
band met zijn optreden in de wedstrijd
I%ĲV 2—D.W.S. 2 jun., d.d. 27 October

G. k. Letteboer, lid van D.W.V., van 2
November 1940 voor 3 off. wedstrijden we—
gîaràsts_l_aáa1]'g ‘w’/var‘xr Êe_n tegenstander in de
wedstrij W‚V. D.W.S. 2 jun,, d.d.
October 1940. f ge #

Voorloopig geschorst:
M. de Jong, lid (tevens secretaris) Pio—

nier, met ingang van 19 November 1940,
Êotdaä nì‚dêrc u12t._'al_aìr’a‚ak is gedaan in de
westie A.V.C. ionier 2, d.d. 10 —

vember 1940. 3e
J. C. G. Knor, lid van Wol, met ingang

van 14 November 1940, totdat nader uit—
spraak is gedaan in de kwestie Wol—GC.S.V.
Zwaluwen, d.d. 9 November 1940.

J. Moelee, lid van S.A.V.M., met ingang
van 12 November, totdat hij geantwoord
heeft op ons schrijven van 30 October 1940.

 



  

  

  
  

 

  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

 

   

  
  

     

  
  
  
  

   

  
   

  

 

   
  
  
  

   

  

 

  

      

e| Deoe.5 pllaeeon e wairendn zere s.
nummer van „Sport”,

1e klasse at is uiteraard van het grootste
|3 1 e Rn e belang, dat ons blad alke wool

bcy2mlk’“ll… met ga, volledige lijst van uit
e agen der des Zaterdags v1

3 %%%’Ê—NMA\’‚.U' j1 ;logdaga gespeelde wodstrijde;

p svo—4v. ”dl kan verschijnan. Daar de „off;
BP.6—DE.S .eeedgr ciële uitslagen‘‘, vjeff" de clui

. r.m‚j‚»‚g„ aan de Bond inze
s 3e klasse wi eerst dés WoonsdagsrrZ—B.W S den, 4
B PlonierAd w. 1111001 gens op het Bondsburoau hoho

k C Lindenboys—D.W.G. ..... ven binnen te zijn, kan ,,Spor

‘mää-ä.ázate;%ë‚%- Tavenu—All Ready ...... . 008 daarvan geen gQÌJFUIÍ’ maker

oofdweg e. derhalve een beroep dcStadh.kade 72, Res. 1e klasse g;)°°_:e verenigingen om d
A Ontwaakt 2-_—_F.H.Ü:O. d 9l€e zgndagavonds- liefst zo vr
B Bl Wit 5—Lijnden 2 ........... mogelijk, aan onzo redactie :

& Res. 2e klasse dedeling te doen van de uitslac

B AF.C. 6—D.W.S) To eeee van alle gespeelde wodstr
D Spartaan 5—Sport 2 ..... k. den.

Ontwaakt 3— Yhoys 2 ... j = bruik mak
E Meteoor 3—Argus 2 Hiertoe kan men gebruik ma
F Meteoor 4—Eland 2 ... van de volgende telefoonnu

S,D,W. 4—M.V.Z. 2

Res. 3e klasse
B Hema, 3—Germaan 4 ....
C W.M.H.Z. 3—Meerboys 2 .
D D.W.G. 2—Animo 3 .

Pionier 2—Yvogels 2 ,
E Rodi3—D.T.V.2 ......... .

D.T.V. 2 verl.pnt. w‚n.o.
H India 3—P.V.C.B. 2 ...... uitslag volgt De R.K.

1 9 (bij voorkeu  
verenigingen bail

Res. 4eklasse hun uitslagen uitsluitend aar
€ W‚gr‚meer 5—DTG. 2 ........ h

Gestaakt, beenbreuk, wordt op— 8 4 9 1 1
nieuw vastgesteld. ‘P s
DW.G. 3—F.HDGMR.......... Van harte rekent „Sport‘‘ op d

D Yvogels 3—Ons Buiten 3 ....... medewerking der clubsecrel
ä ìo‚gr‘(îi‘;-zrla)oyls‘ (2)—COP'E 4 uits 1—1 rissen of speciaal aan te wijzor

vE.W. 3—L.0 C. d lag volgt „Sport‘‘—reporters, om daardoorO D.J.K. 3—Meerboys3 ........... 6—0O ons blad (èn het uwe !) te makor
JUNIORES tot wat wij er mee beogen:
Re klasse Het beste, meest betrouwbare oreeeeo..

meest volledige sportblad vanplgsportbiad vy
Amsterdam.

eee C. H. GEUDEKER,
Bi uitsla.g volgt Hoofdredacteur.

Gold Star—Argùs ..... Ba : 0s 1o— —
Eland 2—J.H,K. ................ 3—4

ADSPIRANTEN
3e klasse

A Rombout—Swilt ............

 

.. __Scheidsrechters—cursus.
B Noorderboys—C.N.F. .... uitslag vol i
C Meteoor 2—Centrum a‚g 0° gtfl Te beginnen op 8 December en verder

Zeeb. 3-—S.E.SS. j siters Ù vio 1°“perllî °‘èêâ£"::;\flbûr zal weer een alge
8.B.S. 2 strafpnt. w‚no. 8 rechters k iige

E A,E.D. 2—Achilles .. houden. De Z cursus worden g
ondagmo: ; Woo

i ga o oVF y. gekozen, omdat in verband. met devo
äLRlädenbònè—Äûermaan duistering de weekavonden zich minder
WDQWy Aalsmeer 2 ,, uitslag goed leenden, terwijl de Zäterdagmiddag

M VV.A——Heemskerek .... uitslag yoles _°% Verschillende redenen dn ge
N varenwo ..1 dtSla VOlBL | schikt was. Brstanin y‘V.A. j be „Setiis werdt gehouden is n

Ï 3 Bondsbureau, Valeriusstraat 53, des ZonD Yboys 2—5.0.Â . 3 .............. 01 — dagsmorgens van 10,30 uur tot 12,30 uur.

R.K. Jeugdcompetitie.
el tot a.s, 30 November.

JUNI
1e

n° …._C(JIÌB… kgk b nn knk
8PaEDGestaakt, uitslag‘ volgt Ïggïyîä‘b zoekt terrein

ondagmorgen (en/of middag)om de 14 ‚ ven met (h[u?|$--“râu . €, G | MOHR, Kin—
B6, am Z.

 

  



  

  
  

      

  

  

  

  

 

  

      

  

 

  

 

  

    

  

 

   

 

  

 

  
  
  

   

  
    

    

  

  

             

  

 

  

      

  

 

   

  

  

  

 

» ‚ …J.M nazet 11i,—
ì flaz%‘ä-1: 5--WM.% 4 (2e veld) 2.—
_A.s.R. 2—Sparlaan6 ............ e—+

 

) a.-R.K Zwa.luwen 2 (le veld) â<

dia 2—R.K.V.V.A. 3 (le veld) . 12.—

Res. 3e klasse

  

2— A A\ÌIIEÏ;P.I 3—Aalsmeer 4 ........... 11.30

S Uithoorn 2—Centrum 2 ......... 2.—

D.G.K. 2—Fit 3 (le veld) ....... 11.30
ishel 2—Swift 4 ................ 2.—

B R.X.S. 2—-Germa.a.n i r an keet 11.30

TI.w. 3—P. en T. 2 (2e veld) ... 2.—

S.N.A. 3—Hema 3 (2e veld) ..... 2.—

C ADB. 2—W.M.G. 3 ............. 11.30
S.AVM. 4—Meerboys 2 ......... 11.30

Odiv 2lzVVA. 4 .. ..luli 11.30

230 D A.V.C. 2—Animo d . << vnaors 3.—

2— Wvogels 2—A,F.C. 7 ............. i—
2.— Pionier 2=D.W.G.2 ............ 3.—
2— oE A.A.C. 3—All Ready 2 .. .. 11.30

3— pD/‘pVa2—Rodi 3 .. ......... .. 2.—
2.— D.Ww.S. 8&—Amsterd. Boys 2 ...... 11,—

. 2— F CGonstantius 3—Doss 4 (le veld) . 2.—

2.— _ Gez. Vier gdquis 1… 12—

2. Victory 2—P.V.6B) 1 .. ........ 2,—

2.— R.K. V.V.A. 4—V.L.C. 2 (le veld) 12.—

2— 6 DUnity 3. HK. Zwal. 3 (le veld) 12.—
V.D.A. 2—Wilskracht4 12 —

De Meer 4—Roda 2 (le veld) .... 2.—
Bo ai P.V.O.D. 2—India 3 ............. 2.30
g Pancr,2—A.P.O. 2. .......... .... 2.—

K Vespucci 3—Taba 2 (le veld) ... 11.30
‘Ahrends 3—Rivalen 3 ........... 11.30
CENHE—N3—ED.O. 3 ..l 1180

Res. 4e klasse

B Semo.2—W_M' © 2
Hee:;ânmarkt 3—T.W.M. 3

M S.N.A—G.D.W. (2e veld) ........

Z.,8.4.0.
N mnn

ageopeeee onooo

JUNIORES

1e klasse

A,F.O,—D.W.V. (3e veld) ........ 3,—

DW.B5—Ajax ...........eelel00e 3,—

Volew —Zeeburgia (2e veld) ..... 1.—

2e klasse

Ajax 2—Germaan .............. 1.—

Bl. Wit 2—8.D.W. (2e veld) . 4—

D.w.S. 2—Volew. 2 .. » 1.—

D.W.V. 2—Spartaan 2 (2e veld)

3e klasse

Z.5.V.0,—Volew. €

TIW.—D.W.V. 3 f"( veld)

Meteoor—Jos (2e veld).

A.R.D—Yvogels (2e veld

Electra—Fit ..........— Ne

TD.O—DJE. ......... .

Animo—Volew. 4 (2e veld)

Argonaut—Rap ....... z

B.P.C.—Rapiditas ...

W‚gr.meer—Zeeb. 2 ( ìr

AD.W——Ajax 3 .......

Rapiditas 2—Madjoe (2e

W‚.M.C.—Zeeb. 3
A.V.C.—Aalsmeer

Bl. Wit 3—V.V.A. (2e veld

F.H.D.C.—S.C.A. $

V.V.A. 2—Ahrends (2e vell) .....

W.M.S—D.T.C.
A.F.G. 2—Sloterdijk (3e veld)

D.W.G—Lindenboys ........ .. 11—

Eland—Argus ............ troo s0 00d —

A.G.S—T.D.W.

SL.T.O. 2_—Eland2 ........ ... 11.—

H.E.D.W. 2—Maja (jeugdv eld) .. 3—

  

 

ADSPIRANTEN

1e klasse

Ajax—A,F.C.
Volew.—D.W.V.
Z.Ê.C.—D.W.S.

2e klasse

Ajax 2—Zech. 2 ........lllll2... 11.30
D.W.S. 2—Spartaan ............ 11.30
D.W.V. 2—A,E,D. (2e veld) ...... 11.30
W‚gr‚meer—Bl. Wit 2 (2e veld) .. 11.30
4.8.G.0—Volew. 2 .............. 1,—

3e klasse

A,B.C.—BI1. Wit 3 (2e veld) ...... 11.30
Neerl—F.H.D.C. (2e veld) ...... 12.—
A.P.C. 2—Aalsmeer (3e veld) .... 11.30
D.W.V. 3—Volew. 3 (3e veld) .... 11.30
OVE—TGNEB. ..llll 11.30
Yvogels—Noorderboys ........... 12 —
Meteoor 2—Zeeb. 3 (2e veld) .... 12—
Volew. 4—Centrum (3e veld) .... 1130
W.M.C.—H.E.D.W.
SE.S—D.W.V. 4 .....l
Rapiditas—Ajax 3 (3e veld)
O,V.V.0.—Zeeb. 4 (2e veld) s
Bl. Wit 4+—D.W.S. 3 (3e veld) ... 11.30
Fit—W. Vooruit ................. 11.30

 

H.5.D.W. 2—A.E.D. 2 (jeugdveld) 11.30
Rapiditas 2—T.D.O. (3e veld) ... 11.30
D.J.K—Achilles (2e veld) ....... 11.—
JOS—AS.V.Ö. vlv 12,—
O.V.V.0. 2—T.D.W. (3e veld) .... 11.30
W.M.H.O—Steyo ............... 11.30
Zeeb. 5—B.P.Ö. (3e veld) ........ 1—
Meerboys—Pionier .......... 1,—

 

T.0.G. 2—Ontwaakt (2e veld) ... 11.30
ÊÌS..1V.K.——-T.I.W. 2.
3J&—RAD ..vlunienlell........ 11.30

0.D.E—5.A.V.M.
D.V.A.V. 2—Madjoe (2e veld) ... 12.—
B.D.K—ZAR.C.
Sloterdijk—S.D.W,
Aalsmeer 2—W.M.S. (le veld) ... 11—
Germaan—Lindenboys ..........
Lijnden—Spartaan 2 .......

   
   V.V.A,—Vespucci (2e veld) .

fi-GodStsr ds

n
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t eeee bm e p ooo zo o rrahtr n s Îfl„a'…”‚lfl-'"’””
7 Sai W

e va dara e : 220

kn pek
i b eeeknakoinn Ùi

‚ 4..na.gì.....‚... 3.—

  
qa= | 2 KN!V 1. Illli""“ 2.30
vam ï£wg**"'(ll‘l.wl‘l'\ ‚"‘i,x" NoogandL : "_

‘VQ.A, 2V. on V'.ï
(terr., De Meer) 3

j *tt Res. 20 Idnsso ”
vóld) ...l= A Kraalon 2—Kruisster 2 ...l..>>> 3==
traas. 1180 Robavor 2—0,8. v. BI Wit 2 ..... 3—
k e rd f 1:1r'— B .H.B. 2—*“'IÏ"Î\‘VO.H me o kkk kkk ht 3‘_
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ADSPIRANTEN
V. en V,—A.D.E. ei doden:
0,8.V. Zwaluwen—Geuzen 2 .....
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2,45

Nogmaals wordt aangedrongen op het
telefonisch (no‚ 55221) melden van de uit—
slagen, ‘s Zaterdagsavonds, tussen 6 en 7
uur. (Dit verzoek geldt ook voor D.,E.Ö,
B.H., Electra en Z.R.Ö),

Vriendschappelijke wedstrijd.
Men verzoekt ons te melden, dat op 7

December a‚s., 3 uur, een vriendschappe—
lijke wedstrijd zal worden gespeeld tussen
het Ajax—veteranenelftal en Turmac, op
het terrein van Ajax.
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42) le klasse
assc Constantius I—V.IG. 1 (2e veld) 12.30
Wil iikeieeei. Bi D.0,8.5. 1—Gez. Vier 1 (2e veld) 2.—
veneere nark 0, De Meer 1—5.V.0. 1 (2e veld) ,.. 12.30

3.— Unity l—Pancratius 1 (2e veld) . 2—

HET PAARDRIJDEN
onds

CHE RIJTULIG MIJ. J. M. Coenenstr. 1

DAM . TELEFOON 81243 naast postkantoor
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Spring—, Dressuur—, »

en Carrousselclubs â;!:OK S var va Viaer B
O—AFDEELING gratis demon—

 

Aanplakbiljetten, Diploma‘s
Eerelinten, Med'_ailíes‚ Bekersí
  

Marialaan72

2e klasse.

k‚A.V. I—N.E.A. 1 (2e veld) .. 2

%l y i—Roda 1 ............ 12

yV A. 2—Oranje Zwart 1 (2e v 12
India i—St. Louis 1 (2e veld) ... 23

3e klasse

‘BG. l—De Meer 2 ........... 2.3(

â â.0.8.8. 2—Wilskracht2 (2e veld) 12

8,v.0. 2—Constantius 2 (2e veld)

ADSPIRANTEN.

1e klasse

VI.G. l—Constantius 1 (2e veld

Wilskracht 1—D.0.5.5. 1 (2e veld

India 1—De Meer 1 (2e veld) ..

Unity I—V.V.A. 1 (2e veld) ...

2e klasse

D.E.S. 1—Gezellen Vier 1 .....

N.‚B‚A;, 1—O.D;A. 1 ..........

Pancratius 1—Martinus 1 .....

V.LG. 2—V.D.0. 1 (3e veld) ...

3e klasse

Gal—iIndia 2 .............. 1

.A.V. 1—D.0.8.8. 3 (2e veld) 1

.A. 2—Victory 1 (2e veld) .... 1

VGB, l—Unity 2 ..........

‚V.C.B. 2—Gezellen Vier 2 ....

t. Louis 1—D.0,85.8. 4 .......... 1

artinus 2—VI.O. 3 .......... 12
‚V.A. l—Oranje Zwart 1 ...... 12
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4e klasse

A Constantius 2—Zwaluwen 1 (2e v.) 2.
S.V.0. 1—D.0.5.5. 5 (2e veld) ... 12
India 3—Pancratius 2 (2e veld) .. 12

B De Meer 3—P.V.C.B. 3 (2e veld) 2
V.V.A. 3—Unity 4 (2e veld) ...... 3 —
FPC 2°0088 B ............. 12—
VL.G. 4_Roda 1 (2e veld) ....... 12

C St. Louis 2—P.V.C.B. 4 .......... 12
Wilskracht 3—V.I.C. 5 .......... 11

INDELING COMPEÊTITIE,

Adspiranten 3e klasse B toevoeger
N.V.A. 1.

Adspiranten 4e klasse C toevoegen
P.V.G.B. 4

Geweldig mooi zijn de nieuwste type
Radio—toestellen Seizoen 1940—1941

PHILIPS— ERRES— N.SF
U moet ze komen zien. Onze etalages

& stratie thuis,
p Prijzen vanaff 75.—inruil, zeer gemakkelijke betaling.

    Vooe al Uw

HEÊRENMODE.
     
     

  

   

   

  

  

mttgn RTIKELEN
. HOEDEN en
CONFECTIE

WICK 15—17
Reguliersbreestr

ARROW—STORE
151 Kalverstraat  

 



 

RESTAURANT

SCHILLER—BAR
  

 

   

Tel. 31660 — Rembrandtspl. 26

KEUKEN EN DRANKEN

OUDE KWALITENT

22729 Telefoon 22929 Gem. Bus 10*/, — 11 uur à 25 c.

 

  

 

    
      

    
   

    

    

 

De Oude
Haagsche

Maatschappij voor
_ Levensverzekering van 1836,

_ een levensverzekering
— kunt sluiten, gedekt met
aorlogsmolest-nslco?

en vrijblijvend bij den Hoofdinspecteur:
MBURGER — Nic. Witsenstraat 15 — Telef. 31485

s.

ódk de in dit blad voorkomende

_CLICHÉ‘sd

  

VOETBALSCHOENEN
Wij kunnen U mededeelez\ dat U hiervoor bonnen kunt verkrijge

a

Mag. „Sportcentrale‘‘ fa. Pimentel, Utrechts chestr.101, tel 3064J

Groote keuze van diverse Sport—Artikelen en tevens alleenverkc

Holland van het nieuwste snufje op schoenengebied 6

COURT” met de afschroefbare, sp1.]kerlooze SIMPLEX P

„Hampton Court” (12 mnd. garantie) £10.75; „Hotstulf” (8 m

   

      

  

  

  

  

    
  

      

 

  

Extra verzorgde FÄAMILIE—DINERS

   
  

worden geleverd door de CeRwestle 37
STEÏNDE 26—28 I I

Chemigrafische Kunstinrichting ”e TELEFOON 40665 17A LAN lc
| GENTRAAL GELEGEN VOLLEDIGE DINERS vanaf f1.10

GROTE EN KLEÎNE ZALEN VOOR PARTIJEN   

   
  
   

 

  

   
      

   

  

   
  

 

TE.RDAM TEL. 46355—46459en 4-5913

i twee oude,
3 ) Bekende namen

13m de bal:erm;a.t der dnkke:skunst
b  nog steeds een aantal hela.ngnjke

bedrijven met oude, bekendenamen. uitgang, welke zich op drukkersgebied heeft
voltrokken.

van deze oude drukkerijen wisten
2 eden naam niet alleen te hand— Niet alleen dat een zeer efficiënt werken

r fraai drukwerk te vemd‚gn, mogelijk wordt, maar door het toevoegen
up-to-dnte te blijven door hu.n van een aantal zeer moderne machinesis de

fiüedx weer te verjongen en| ze outillage van deze bedrijven thans van dien
van dlneluvfl;„m„u‚@nL 2 aard, dat aan de hoogst gestelde eischen

voor fraai drukwerk, grootste oplagen en
voorwaarden voor snelle levering
worden voldaan.

Huneigen ontwerpers zijngaarne bereid, zonder
eenlgo verplichting Uwerzijds, ontwerpen
te vervaardigen en adviezen te verstrekken
voor Uwe drukwerken en reclame—objecten.
Mng een onzer eens komen praten?

BInm;r-'BOOM—RUIJGCROK n.v.
Ĳ.Ü&-1üü

 



1940 FORD V.8

Keuze uit 2 motoren:
e

60 rem—pk
voor maximum zuinigheid

en goede prestaties
®

85 rem—pk
voor maximum prestaties
en groote zuinigheid

*

groote hydraulische
remmen

*

v|'n€erll'chl schakelen
{met handel onder ‘t stuur)

®

drievoudig rijcomfort
®

ruime. veilige, stalen
carrosserie

=

gestabiliseerd chassis

regelbare ventilatie
®

lage prijzen . zuinigheid

 
NEDERLANDSCH FABRIKAAT

N.V NEDERLANDSCHE
FORD AUTOMOBIEL FABRIEkK

AMSTERDAM

 


