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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Remco Geesken, 2020, www.wijwarentabakkers.nl, email: remco@wiiwarentabakkers.nl
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_ Het is daarom begrijpelijk, dat vele

scheidsrechters de consequenties van

te spelen op deze bevroren veldna

nietaangedurfd hebben. Waar echter

gespeeld is — en we waren zelf

getuige van een wedstrijd in de

eerste klasse van het district, waarin

waarlijk niet zoetsappig gespeeld

‘ werd — is alles uitstekend gegaan

FFĲ delen onze kwartaal—,

_ halfjaar— en jaarabonne‘s

   e elden ad f 1,30, £ 2,60

| en f 5,—, verhoogd met 10

| cents incassokosten.

_ Beleefd verzoeken wij onze

a 'fi.ei verschuldigde
e

  

 gereed te willen

oelers, die wij na
en blij, dat de
was en dat zij

   

   

ONDERAFDELING AMSTERDAM VAN

DE NEDERLANDSE VOETBALBOND

VEEKBLADEN”, AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS f

‘ PER WEEK. Alles bij jaarabonnement en bij vooruitbet. LO
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REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIE—

EXPLOITATIE: ZUlDER AMSTELLAAN 224

TELEFOON 27988 — POSTGIRO 394162 @

5.— PER JAAR, f 2.60 PER HALF

SSE NUMMERS 15 CENT
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Lezing voor Amsterdamse

scheidsrechters.

De Scheidsrechters Vereniging

Amsterdam stelt zich voor, om

terdag 7 December a.s. in gebc

Liefde”, Da Costakade 102, zi

aanvang 3 uur, een lezing te hou

alle scheidsrechters van het dist

sterdam. De heer F. J. van

stuurslid van het district Amster ar

de N.V.B., tevens lid der Scheidsrechters

Commissie van de N.V.B. en va t

distriet Amsterdam, zal 1

houden, met als onderwerp: „De v

van het voetbalspel”. In verband m

 

   

   

  

 

  

 

  

 

  

wedstrijd, deze lezing bij te wonen.

De heer W. F. van der Lee

districtbestuurder

Het Bestuur van het district Amsterdam
van de Nederlandse Voetbalbond heeft als—
nog tot bestuurslid benoemd den heer W.
F. van der Lee, waardoor thans ook de
voormalige A.V.V.B. in het districtsbestuur
vertegenwoordigd is.

worden. Op harde, bevroren velden
spreken deze sportiviteitseisen echter
nog eens zo luid!
Meer nog dan in een wedstrijd

onder normale omstandigheden zal
men den tegenstander moeten zien
als den sportvriend, die het mogelijk
maakt het spel te beoefenen en te
spelen in de harde vorm, die com—
petitie heet en die — dit is wel ge—
bleken — de enige mogelijkheid voor
een gezonde bloei van het spel
vormt. De begeerte van te winnen,
onverbrekelijk verbonden aan en
zelfs een absolute voorwaarde voor
het competitie—voetbal, mag nimmer
a;.r_1193_dmg geven tot minder sportieve
‘practijken, zelfs niet tot onvoorzichtig—
heid, die op harde velden reeds tot

nstige gevolgen kan leiden.

ant of men als overwinnaar dan
el verwonnene het veld verlaat,

t gaat er nietom,ofmen gewonnen
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et de verhouding.
apaciteiten te be—
beschikken. Want
eluste ploeg, dit

=1 al te gek wa5:
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wel een merkwaardig contrast — Res. 1e kl. C:

 

 

  

    

   

 

      

  

 

  

a nl. maar één wedstrijd door— gesp. gew. gel. — verl. pnt ; i

cci—A.V.C., die in een 5—2—over— OVV.Ï. 4 8 6 d 1 13 s

digde. Centrum maakte een Ajax 6 4 6 0 1 12 26—12

venkerk, waar het optimisme van S.D.Z. 2 9 5 1 3 11 23-_-}7

n van het terrein van Roda door Volewijckers4 7 5 0 2 10 26—10

—terecht ongegrond verklaard werd. Rivalen 2 8 4 1 3 9 19—22

de oogst wel zeer klein; wij vermelden _ D.V.A.V. 2 8 4 0 4 8 49—17

slechts een daverende 9—3—overwinning — S.A.V.M. 3 6 2 1 3 5 12—16

p S.E.S., waarmede de Sluisbewo— RK.A.V. 2 8 1 3 4 5 14 —47

niet weinig versterkten. De rust bracht  R.C.A. 2 8 1 0 7 2 12—33

rsprong; daarna kwam 8.E,8. nog Madjoe 3 T 0 1 g 1 8—38

m Schellingwoude het heft geheel de Rl. B:

e kwam met 9—3. S.5.5. bleek een Res. 1e kl. D:
ar

‘tegenstander en een goede verliezer. Dit Aalsmeer 2 8 6 1 1 13 25—12

k gezegd worden van 0.V.C., die in een Spartaan 4 T 5 2 0 12 31—10

met 8—1 van D.T.C. verloor. A.P.G.,S. 2 8 5 2 1 12 ai1—11

e re %_a‚_texg verwĳzenlwi_j naar de, dit— ]Êiet. 1à/£eer 2 % â ä â 1Ë ÊÊÌÊ‚Ê

‚t?ersc’yms_‚ andigheden wel zéér magere ru Woeraafsmeer 3 7 2 1 1 s e er

Wilskracht 2 — T 1 2 4 4 15—19

ot io . AF.G.5 i 2 0 5 4 1n 32

der reserve—afdelingen. Volew1]}ïketií‚5 4 1 0 3 2 5 15

ze stagnatie ons een welkome ge— Heemskerck 2 7 0 1 6 1 8—29

len van reserve—teams te laten zien, Res. 2e kl. A:

‘enige competitiestanden der Reserve 1ste A.E.D. 2 7 7 0 0 14 3814

bijgewerkt t‚m. 24 November j.l. H.E.D.W. 3 6 5 0 1 10 39—15

tĳi \
Volewijckers6 6 4 0 2 8 24 11

| ° ei 5Wi n 5 3 1 3 7 34—27

_ gew. gel. overl.  pnt. v—i. Wilh. Vooruit2 5 3 0 3 4 8—11

Stzig: ‘s Ù. + 0 18 46—10 AP.G.S. 3 2 1 0 1 2 . 8

0 i e dg.. 7 Heemskerck 3 7 1 0 6 5 17 39

$ : = 99_ 18 Goldstar 2 2 0 0 9 0 1_31

© 95 97 ÌT‚O.G. 4 _G 0 4 5 =d 12—38

klo— 9 T.0.G. 4 2 verliespunten.

14—21
21—26

_ 10—26
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n eerste elftal gespeeld
genheid eens een keer uige—

, dat hij de laatste tijd
medespelers hier—

et mij en zo neemik
heel ander verhaal
t mij de enige toe—

nen,
‚ op deze mistige, klamme

avang scheen te hebben
an onverwachte wijze,

” op het moerassige velà
et voldoende waren voor—

Uom Ill!llllllllfllll!llll!ll1|ifll||ll!l!!fl…|………mmmt

ns vrijblijvend om

ffende onze

b s arende spelen gn
_ systeem e aantrekkelijkGl6i om 15

e ìeïr?eï??fioor het aanbrengen

relaties wordt provisie gegeven.

ì Ruyschstr.117, tel.52342

Filialen : BinnenOranje —

straat 28, telef. 49232

Molsteeg 5, tel. 43029

erloren middag....

1 we er scheidsrechter Van der V

een verwijt van maken, dat hij voor |

 dergelijk terrein geen verantwoordìi

in ons hart was toch wat droefenis (

hqn schoenen aan hun voeten „geboet
i ts over hun door kippenvel geteisterd:
ongen en daarna waren ze als dampend;

ver;dekî‘_‚e praîrie ingerend. En dat alles
na vijftien minuten alweer de kleed

as des arbiters conditie: ik wil wel laten
ar pas na eer dar 4+ ‘Ilìïü. Î een kwartier beslis ik definitief

strijd âîa‚lïlèî‘;en de lijnen, vond dat

dén. "verlo or op hetzelfde veld ook

Bta pen? — maar toch werd

t 7. abml?*ë; afgebroken. Scheids—

@ verder Spelen te gevaarlijk en

oerendste opmerkingen onver—
).

Ro ‚‘= Bn "ïe_ü‘kleumde handen

at er an „een verloren

1 de dag kan
stolen worden.

U bij J. PELSER,
t 10 — Tel. 85853
ALINGEN 
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Van de tribune ——.,

‘ heb gelezen, dat het district

” Amsterdam scheidsrechters kan

.flbraikon‚ en ik heb erover gedacht

om me ook te laten opvoeden tot

zolets. Maar na ampele overweging

loe Ik het toch maar niet.

Want beleef je er ooit plezier van?

d k ”P Keur je een veld af, omdat het

‘wä:g° helf ne van den onver— ) vroren is, dan zegt de ene helf;
t v…“‘ËËË hj jonge $ ‚„hij is een k’?ekebak_ker en ba

oer echter eveneens ui & oyoor de kou. Keur je het niet

telten verborgt, trokn Bi _) dan zegt de andere helft: „„

w»nanval keer op keel é stapelgek, dat hij laat voetbe

chamij op er e d n 1 \en lopen de spelers met ijsbloe:
” 1ĳäml.ker te scoren.| t op Aun hoofd.

%‘m :ËnËËÄEÏËÊÎ‘ n i len ou =_ Fluit hij voor buitenspel, dan ze

jax—, Blauw—W. wer 94 W de ene helft: „hij ken! er gee

‘ Ê!Ï'et van den Br 4 om } klap van, hij moet naar de re

0 8C vierde klasse‘‘; fluit hij niet

|
ederlaag < buitenspel,

tegen. sztburäia.‚_ u it— helft; ,.

to Bi ”°
dan zegt de an

hij kent er geen klap

hij moet naar de reserve vier
stekend gebruiken. b 0 >

: V.V.G.A. beh e P klasse......‘ 2

zege op F.A.V.CO. 9 Verleden week zag ik een ;

” ‘âen exä:ela overw leve | strijd in een der hoogste kla

eZì%burĳgiiä‚ SËÏÎ=‚ÌÎf ‘ k: chouden } Een speler kopte de bal laag

door een 3—1—zege C de voeten van een fegenstan

k Een meneer links van me

s ë ‚„eindelijk fluit hij eens goed‘, ma:

_ strijden 8.0,5,—Ell f een meneer rechts van me ze

N.M.B, uitgesteld, k e Gaar meg, hij niet voor fluiten

oep geen verande daar ieg I1
%'Starde zijn positi | Nee, ik zie er toch maar van a

JANTJE WEETIKVEE

P.S. Voor het laatste gevallet

maak ik een prijsvraag. ‘

achteraf heb ik gehoord, dat

van die beide heren gelijk
U mag raden wie.

annoannoann ennemo sanoane mne mnems

In de tweede klasse C werd ook
escoord. Wol behaalde een 8&—1
winning op H.B.U., waarbij aany
örchner vanwege zijn koperen huwe

st een aardige huldiging onder
rwijl de Zwaluwen Valevefa er o

hielden. Voorts bereikte ons de uì
$ 7 van G.H.B—Amsterda, hetgeen
nogal onmogelijk resultaat lijkt.

bi derde klasse werd slechts één
d gespeeld, nl. Spaarbank— »

i , zoals wel te verwachten wa
ederlaag voor de Spaarbank—mensen op—

îwverde‚… De mannen van Adrianiìi Eng
Ik nen ix;1<xef: niet minder dan 10—2.

 
  



   

  

  

   

  
  

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

 

  

 

  

      

  

  

   

  
  

    

c Ìwgon pas na

te scoren

et er waarlijk niet naar
tgezien, heeft Turmac
toch nog moeten afleg—
ria, dat weliswaar vrijwel

e meerderheid is geweest,
de eerste helft zozeer
tiviteit leed, dat het er
dat de enkele uitvallen
c—voorhoede voldoende
om de gasten aan de

r te helpen.
am Turmac op deze wijze
voor Greven, die van een
den Wartburgia—keeper
ruik maakte, de leiding.
ede was het kruit der

die niet volledig was
p ons een minder sterke
te dan anders, blijkbaar

.. Want Meyer en Tygler
u samen rustig af tegen
e uitvallen der gasten,

iele middenlinie met Lan—
‚ hoofd, zich op de

centreren.
elft liep elke Wart—

echter dood op de
Zeeman en Schaap de
den. Maar toch wa—
en genoeg
spelers echter, waar—
men, waren niet op

ebeuren, dat de
hterstand voor

p ek Wartburgia
eger, zelfs wanneer

het veld staat, nog
te onderschatten leids—

 opstelling te hebben
.angevoort de mid—
aten bezetten.
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WI] schreven verleden week over

de wantoestanden aan Ringweg

F 90, 2e complex, en wij wezen er op,

dat de clubs die daar spelen, in hun

ontwikkelingsgang geremd worden.

De velden liggen zo onbereikbaar,

dat de betrokken clubs geen bezoekers

trekken en de velden zijn zo slecht,

dat goed voetbal daar niet mogelijk is.

Het komt ons voor, dat vooral de

kleinere verenigingen niet genoeg

nadenken, waar zij een terrein nemen

en al tevreden zijn, als zij maar een

terrein hebben. Hoe buitengewoon

belangrijk de ligging van het terrein

is, hoe die ligging de historie van een

vereniging beslissend kan beïn vloeden,

leert de historie van drie bekende

Amsterdamse verenigingen: A.F.C.,

D.E.C. en V.V.A.

A.F.C. werd nu meer dan een kwart

eeuw geleden groot als ,„Meer‘‘—club

en half Watergraafsmeer leefde met

de verrichtingen mee. In 1920 moest

A.F.C. wegens uitbreidingsplannen van

de gemeente verhuizen en betrok

haar tegenwoordige complex aan de

Zuidelijke Wandelweg. Waar ,„Zuid”

toen nog begrensd werd door de

Lairessestraat, lag het complex zo

excentrisch, dat het ledenaantal snel

terugliep. En eerst toen, na zeven

magere jaren, de stad zich ging uit—

breiden in de richting van de Kalfjes—

laan, kwam A.F.C. er weer bovenop

en veroverde zij in Zuid de positie,

die zij eens in Watergraafsmeer innam.

D.E.C, — ook een „ouwe getrouwe”

uit Watergraafsmeer — nam aan de

Röntgenstraat een welhaast onaantast—

ba.

bare positie in met een i

sfeer. Maar ook de roodbaad)

ten verhuizen en ze kwamer

„Voorland”‘, terr

Terreinen zonder

cachet, en ziet, D

op stichting

13 en 14

persoonlijk

heeft thans nog maar 6 elftaller

competitie, tegen 10 een paar

geleden.

Maar verging hetV.V.Á.

V.V.A. heeft tientallen jaren gespe
ar

aan de Kruislaan, maar zat

„verkeerd‘‘. Want

typische club uit West

noemden wij V.V.A. al de ,

Bilderdijk‘”‘) en de afstand a

Kruislaan was te groot... de club bec

te kwijnen.
s

Maar ziet, van de nood der verhu

zing een deugd makende, pik

het complex aan de jan van G

en ziet: V.V.A. gaat met

vooruit. V.V.A. is een echte

geworden in de omgeving,

oorspronkelijk geboren werd,

als 3e klasser een aanhang, grot

toen zij als 1e klasser aan de Kr:

speelde, en het aanfal elftallen

voortdurend.

  

  

  

  

   
  

Deze voorbeelden zijn leerzaam. Zij

bewijzen, dat een club drommels

goed uit moet kijken, waar ze haar

terrein huurt. Nu weten we wel: de

chronische terreinnood heeft een keuze

wel eens moeilijk gemaakt, maar laat

men toch vooral niet te haastig wezen,
om maar ergens een terrein te huren.

Goed uitkijken daarbij kan de toekomst
van uw club beslissen. J. W.
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a:1 wedstrijd
van deze wee

W.M.C.—Gezellen Vier
i eeee

(Van onzen Hoofdredacteur).

‘Bfl enkel doelpunt, in de eerste helft

gescoord, bracht de beslissing in de

strijd tussen de Woodward—Muiderpoort—

Combinatie en de Gezellen Vier. Het was

een bijzonder fraai doelpunt, zoals het

werd door Ko ter Linge, doch

het gaf W.M.C. te veel en uit dit oogpunt

bezien ware het beter geweest als het

niet ter wereld was gekomen. Een punt—

loos resultaat zou het beste beeld ge—

tekend hebben van deze weinig fraaie

wedstrijd.

Paarden, die de haver verdienen, krij—

äan die niet altijd! Zo was het ook in

eze ontmoeting tussen WM.C. en Gezel—

IenVier, die tengevolge van de abnormale

terreinomstandigheden door zovele fac—
toren beïnvloed werd, dat men het best
doet het resultaat maar zonder meer te
aanvaarden en er weinig commentaar
aan vast te knopen.

Opvallend was echter: dat het elftal

met de beste spel—opvatting verloor. Dat

elftal was Gezellen Vier, een alleraardigst

ploegje, dat slechts wat meer routine

nodig heeft om ook wedstrijden te win—

Älen als het daarop uit het oogpunt der

krachtsverhouding in het veld recht

_ Voor zover dit misschien wat raadsel—
achtig klinkt, mogen wij ons nader ver—

  
   

   

    

  

klaren: er is een duidelijk vfrr.schljll»ll‚îïf;f‚l

goed spelen en winnen. Er zijn p 0{(ïr t

die altijd goed spelen en toch mmfm e &

bijkans nimmer winnen, 20018 ‘J‘r»‚‘_…“d‚ 4

andere kant, ook elftallen zijn, | flc

warempel niet zo goed voe_tballen‚ m'ifÊï'

die altijd met de volle winst weten te

gaan strijken.

Het is een interessant probleem, dat

men in elke sport terugvindt en waarvan

de oplossing niet op technische, doch op

mentale basis gezocht moet worden. De

„kunst van winnen” is een kunst op zich—

zelf, die dikwijls maar 0, zo weinig met

techniek en zelfs met tactiek uitstaande

heeft!

Dit verschijnsel zagen wij ook bij

W.M.C.—Gezellen Vier, in welke ontmoe—

ting, zoals reeds gezegd, Gezellen vVier

in spel—opvatting boven de W.M.C.—ploeg

stond, ware het alleen reeds, omdat de

Gezellen de goede speelwijze machtig

bleken te zijn van de bal te spelen in de

open ruimte, waar een medespeler komen

kan, instede van het leder daar te plaat—

sen, waar de medestander staat. Dat is

in de allereerste plaats een kwestie van

tempo, hetgeen ook wel heel duidelijk in

deze wedstrijd tot uiting kwam, vooral in

het voorhoede—spel der Gezellen, waarin

drie gebroeders Genemans in pittigheid

niet voor elkander onderdeden.
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eefs is de Robavé
ever g e

# @ het Nehar
uitgevallen en

getroffen.

Zó handig, enthousia

gepeperde af, was het
zellen—voorhoede,

wonder mocht

achterhoede haar

staan. Dat wijst enerzij(

goed verdedigingswerk ‘
Kriek en niet het mi

der Glas, die een der best

was, die wij dit s

doch is daarnaast ter!

gemis van de Gezeller

soort geestelijke minderw

de dag legde als het op

scoren aankwam. Weet z

dit „dode punt” heen te k

er stellig nog vele succe

weggelegd.
Daarbij kwam, dat Gezel

geen greintje geluk had in d
o.m. bij een kogel van B. G
buiten bereik van Van der

de paal vl
beurde een k

het begin, t
nog blank
derhalve, al

doel getroffer
morele steu
1—0O—voors

had. Ins
verkreeg, tier
later, W.M.C
ding door
die een
Keizer, die De
listig had
seren, pro
door het 1 I
onhoudbaar

in de bove

jagen.
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B van de wedstrijd W.M
Gezellen Vier kr
doel der gecombine
heel wat moeilijk

  
Van der Glas en de !
W.‚M.C.—verdedigers ”
den zich kranig ©/

doel schoon. 7
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minst veilig

na  de
chtig van leer
 er echter niet

: opzicht de
ere papieren
schoten van

Daarentegen
te schieten,
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p is deze laatste Zondag vóór de wed—

strijden heel wat gedelibereerd: of

er op zulke harde velden gespeeld moest

worden of niet. Wat er daarbij aan valse

motieven gebruikt zijn, zal ik maar niet

herhalen, we kennen ze allemaal, van

clubs, die onvolledig zouden moeten

uitkomen en die plotseling hevige ge—

moedsaandoeningen vertoonden vanwege

de gevaren, die hun arme spelers zouden

bedreigen. En zo voort

Zo was het ook bij W.M.C.—Gezellen

vier, waar we bovendien voor de moei—

lijkheid stonden, dat een voor—wedstrijd

te laat begonnen was en de grotfe strijd

dus eerst om half vier kon aanvangen. Maar

scheidsrechter Engers was niet bang,

trotseerde koude, het harde veld, de

dreigende duisternis, mitsgaders de toorn

van enige mokkende spelers, die gezichten

trokken alsof er een moordaanslag op

hun gepleegd werd...... en liet spelen.

3 * p

vrouwelijke supporters van de

Woodward—Muiderpoort—combinatie

— die intussen dit jaar haar 10—jarige echt—

vereniging zal herdenken — zaten in

het gezellige clubhuis, kennelijk een dier

producten van onderlinge vriendschap

en clubliefde, waaraan de sport zo rijk

is. En zij hadden het meest gelijk van allen,

want er was nog echte koffie en er waren

gevulde koeken zonder bon, dank zij

de zorgen van penningmeester Blom,

die me vertelt nog tot de opzichters van

Blauw—Wit te behoren, zodat we samen

oude Zebra—herinneringen kunnen op—

halen uit de tijd van Seijlhouwer en wijlen

Reìn Molenijzer, Dona en Pe

die andere Blauw—W. ;

de huidige Stadionclub ha

Thans loopt Blom hier

met de allure van een

prof., hoewel zijn an

Duitse richting wijzen, waar hij

geleefd heeft en in ee

lauweren heeft geo t

K bof, want de

poort—Combinatie verschijnt

het oude Woodward—shirt, dat

blijkt aan dat van het Londense (

de club van Vivian Woodward,

grootste amateur—voetballer, ten

ere zijn naam aan de club v rbonden v

Er hangt trouwens een grote fo

het eertijds roemruchte Chels

met den groten Vivian in het midden

het clubhuis, mét een herinnering

het dames—elftal, dat de club eens

zeten heeft.
Want ik zei zopas, dat de W‚M.C.—dame

de wedstrijd van achter de ruiten van

het clubhuis volgden. Men make daar

echter geen verkeerde conclusies uit,

want wie de moed heeft aan dames—voetbal

te doen, staat

voor niets.

Als ik haar
zo eens aan—
zie,  mogen
ze er voor
mijn part nog
eens aan be—
ginne n...
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Zij krijgen „Beet” — onze premie

KOND:N wij de vorlgs maal voortlen ucmplldl:nq:::L»:;:

originsls hengelbook \Boot‘| uitrotken aan de 9000774

!a het or slachts vier,

   

 

  

   
    
  

   

    

    

   
  

 

  

 

  

  

  
   

   
  
  

      
   

 

  

  

  

  

  
    

 

   

    

   

 

  

   

   

   
  
   

  
  
   

    

 

winnaars van dezo promis, ditmaal zi i

voor de toekenn kR # eee eeei onaa bouns‘s hebben
zün0nte n

De 1250sts, de 1800sto, de 1780ste en 99 Hauen voor
zich aangemold, zodat thans n0g hboeken t8 wachten liggen 7

nummer 2250, 2500,. 2790, 3000 enz,

De gelukkigs winnaars waren 0n?6 n

# 1zun:'t: abonne; C. Wilders, Moerdijkstraat e im
1500ste abonne: J. Jongerhuis, 1ato Atjohatraat 135 1,
17S0ste abonmne: H. V. Berlijn, Gyroen van Prinsteror

straat 23 1.

2000ste abonne: P. C. Donkersloot,

De winnaars kunnen hun boek In de loop van deze vres

aan ons bureau, Zulder Amstellaan 224, op vartoon van stam laart

of andere behoorlijke legitimatie.

Nog vels boekenliggen op hun toekomstige olgenaars to wachten

Wie zullen de volgende woek „Boet‘‘ krijgen?

ginerrperraere ”Go
” b pi e vna har jumae

|;1‚:...;.-.:..:.. 5/""

dstrijd C,B.V, Zwa—
aan om #,30

Zilvarschoonstra
at 6 1

k afhalen

popenereeenarrar 8,

DE DIRÈCTIEp obrerrair Bym
hibbntkrnark Dn

pom \m………mmmw‚mn…wm|iuumu»‘…u…um—" ‚

.. UitslagenvanZondag 1 December
kii io (Hiet ofticied) rartses. 7034

vak kbk nno

erndever??ote2.. $ le kat Z2e Wlase
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rijden dat door—
wel zeer gering.
slechts acht ter—

ritische oog
r doordat één

r teveel ge—
wit—berijpte

goom

ten betaalden de

e tol aan de vorst!
het op eigen terrein tot een overwin—

ning, ten koste respectievelijk van

D.w.V.II en Germaan.

In de derde klasse B schijnt DJ.K.

werkelijk onverslaanbaar te zijn. Ook

nu immers werd het doelgemiddelde

weer fraaier, waarvan Electra het on—

willige slachtoffer werd. Met niet min—

der dan 6—1 moesten de bezoekers het

onderspit delven, hetgeen voor zich—

zelf spreekt. Jammer genoeg liet de

scheidsrechter bij Fit—A.B.D. de jon—

gens zowel Ietterlijk als figuurlijk in

de koude staan. Hij was en bleef weg.

gesp. gew. gel. verl. pnt. v—t.
1 32— 5

DJ.K. Hay 0 0 14

T.D.0. mo04 1 2 9 20—15

TJ—vogels 6 4 0 2 8 21—11

Electra H3e 1 3 7 21—i8

Fit 6 2 0 4 4 13—18

A.E.D. 6 2 0 4 4 10—18

Volew. 4 7 0 0 7 0 6—38

Animo eern — —— —  

In 3F maakte Sloterdijk korte met—

ten met V.V.A. II, hetgeen ditmaal

dubbele beteekenis had, want hierdoor

moest D.T.C. de leidersplaats prijs—

geven. Ook W.M.S. was duchtig op

schot, waarvan Blauw—Wit IV de

wrange vruchten moest plukken. Dat

gaat de goede kant op, withemden!

In 3H ten slotte viel een ware doel—

punten—wolkbreuk te constateren. Het

_ toch al zo productieve Vespucci be—

schikte tegen Maja blijkbaar over een

ongewone hoeveelheid los kruit, want

18—0 behoort toch tot de uitzonderin—

gen. Door deze enorme overwinning

heeft Vespucci thans na vier wed—

strijden een doelgemiddelde van 50—1,

hetgeen, dunkt ons, commentaar over—
bodig maakt.
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SPORTARTIKELEN

JPO LA M
KINKERSTRAAT 147

TELEFOON 85970

AMSTERDAM

I'‚w_rw atelier voor

"‚}furf;lf"r'fh ng
|.

R.K. qugdcnmí)ctiti(f‚

JUNIORES

le klasse

5.0.5.8. I—VL.C 1

Wilskracht 1—Unily 1

Constantius 1 5V.C

2e klasse

RK.A.V. 1I—V.V.A. 2

N.E.A—Roda ... >

India—Oranje Zwart

   

ADSPIRANTEN

1e klasse

vIC. I—VV.A. 1 .....—.

Constantius 1—D.0.8. eee —

Wilskracht 1—Zwaluw | .. 2—

India 1—Unity 1 z5 18

  

2e klasse

pDES. 1—Martinus 1 ....... .. 2—2

D.0.8,5. 2—V.LC. 2

Gez. Vier 1—0.D.A.

3e klasse

R.K.A.V. 1—Unity 2
De Meer 2—P.V.C.B. 1

Z.P.C.—Victory
India 2—V.V.Â. 2

 

D.088. 4—Or. Zwart 1 ......

4e klasse

Constantius 2—8.V.0. 1 ........ 5—0

VMIE. 4—0D.08,8. 6 —...... 3—0
ZPÖ. 2—PVE.B. 3 v.lel.e O0—0O

De Meer 3—V.V.A. 3 .......... 2—0

Wilskracht 3—Z.P.Ö. 3 ........ 5—0
NMEGE—VVA. 4 vlkoekene 0—3
Gez, Vier 3—St, Louis 2
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po gro e aeeor o ooor o oeen go ggo eoe gs ‚_gmîl'w.'

doet het hier niet kwaad. Ditmaa

| « Ook wM.S. ite, bedwongen» kl k met moeile, an
moet opnieuw °”mfä'tezxij drtl?etee(:?rolle vierde plaats in dez
1 bezetten. s goede weg te
Uil af8taafl In 3D is Rapiditas niet van de goedt ;ïlnrl"!

,0. een zwakke tegenst
was 8,D regeler

niet aan z‘n koude voeten mocht iállâ:;ì:flândmen met ú—2 geen halve maatreg
i De roo

zal het daarna — zo hij altbans cijfers klopte D.5.C. Victoria. ” DER  we

oetballerij — hebben kunnen con— ;‘:äâlágn e:°:| de smaak van te pakl€etr:. Lc()"vÎ‘lexlx?f:‘….i'„‚‘‚

ren der uitslagenlijsten, dat de Yorige week boekten zij hun eers do in sútce

lan heeft gedaan. reeds met behoorlijke cijfers hun two; d &
develden, die in de loop der laatste Rapiditas misschien nog oppaäqcnfi- kwade dag in B
regen te lijden hadden gehad, door De „runner up” O.V.V.0. ha [‚-‘e $ .4 . verst

t zo r, dat de scheids— waar BF.C. de Amsterdammers nl‘le lijkerwijs |
flf kwetsbaarheid van voet— nield z‘n tweede plaats, maar begr jpe )
n betere tereinsgesteldheid sitie er niet beter op geworden. $ d espel teger

Weerdaf te wachten. Jan Hanzenkwartier wist door ‘n gelijk spel tegen
W . ook weer een puntje in de wacht te slepen. En

va dom wanneerwij ons over— lno dat straks nog te pas gaat komen.
» 2

weer bedroevend is geweest. Laten ‚
: geen verdere conclusie aan vast— De vierde klassers

vaststellen, dat alleen Blauw—Wit het s S £ 8 iBüStrijd

aar! s In de vierde klasse C vond slechts één wedstrijd

eAVerGddo gang, nl. S.A.V.M—D.0.8.5., die bij wijze van spreke:

eoeharde velgoen verdiensie”_ Boed. ook niet gespeeld had kunnen worden, wa
j .. uitslag O0—0O luidde. BB

lgogâbg;närt:ëfwĳ‚äa‘i‘.znf_ìa{?;àelfi%(î Ook 4D leverde ditmaal niet meer dan één wedstri

6 à ; Rodì, dat met gering verschil van F.H.D.C. won, wist

gén n de eerste en één in de overwinning dtàbbel te waarderen, daat.]r het 2:m}r de bo

{ ste plaats verhuisde, dank zij een beter doelgemid

Mkìeï]ä%n_S_th_âfi'geâ'flveäàeläetergue_ä dan den ouden leider A.A.C0. Vergeten wij en Rodi e:
s sterker, in welke periode zij dan niet, dat A.A.C. een wedstrijd minder gespeeld heeft!

nemen. Na de hervatting gaf In 4E verspeelde Madjoe een punt tegen z‘n stadger
blijk van het scoren nog lang Schinkelhaven, van welke misstap C.N.F. het meeste pr

tweeprachtige doelpunten brach— trok, al vormt het nog geen directe bedreiging voor
loverwinning. Kruislaanbewoners. Door z‘n 2—1—overwinning op
Haag tegen A.D.0. heeft moeten zwakke L.V.V. nestelde C.N.F. zich echter in ieder c

niet de grootste verrassing, zelfs OP 9S tweede plaats.
het voordeel van A,D.0. werden. A,S.V.K. won verdiend van R.K.B.V.V., dat slechts

‚ppeerd was het feit, dat het 1—2 verloor, dank zij zijn doelman, die de Blaricumme:
de oersterke verdediging _ VO01 een grotere nederlaag behoedde. +

door heel wat moeilijkheden In 4F verbeterde A,D.W. zijn positie door een grote ze

der jaren, tegen het einde OP 1,0,0,, een der ploegen uit de lagere regionen, die
hadzelfs geen verwondering nt boassen, waar het nòg slechtere Constantius
A.D.0.—zege met nòg grotere 19 gingen vertoonde, die erop duiden, dat het spoedig de

laatste plaats zal gaan verlaten. Constantius zaf S D 7T n.l. de handen vol werk. Na een 4—0—achterst àd met deklassers rust en een 5—1—stand in de t erstand met de
— $ blauw—witten e tweede helft, haalden de

e enkele Amster— S.D.Z. blij op verrassende wijze hun schade in, zodatechts twee wedstrijden =Ook in 4ËËJÂ°ÊÏË âfl…1 dte 4—5—stand het einde kwam.
n het meest opmerkelijke Amsterdamse clubs kygmen tal Loel MRtS. Slechts twee

erin slaagde z‘n eerste J.O,S. en Swift, Svêift:víaamien tegen elkaar in het veld, nl
te boekte zijn achtste 0 CRINg ook ditmaal geen misstap enverwinni e ede kou te laten staan. De sc}rlläddoor J.0,8. met 2—0 i

o…g niet opgekomen .. z
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Iîïts Klmh:t. veld en zijn
sterdams 1ook al geen groot sucêes. Wells%vräzìî \(\Ì'É‘IÉ\'Ì

gen een ploeg alsä uit acht wedstrijden nog slecph$;\twì…\
dere ‘ duidt een gelijk spel niet
rust 1

al mä'ä‚._…íâäë*.t 3—0 voor, doch toen
ekte een nuttì grgo tot een gelijk spel

derspit moest delven. op Meervogels, dat met
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T.0.G. bood kranig

tegenstand

Door met 3—? van een enthousiast

strijdend T.0.G. te winnen, heeft Vole—
zonder kleerscheu—

te komen, die ontegen—

zeg| een der lastigste genoemd mag

worden, die de Mosveldbewoners dit sei—

zoen op hun tocht naar het kampioen—

B
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14 22—5 schap zullen tegenkomen.
14 22—15 #
12 19—16 T.0.G., de club der Karssemeyers, heeft
12 24—22 | zijn huid evenwel zo duur mogelijk ver—
10 26—16  kocht en zonder ook maar iets te willen
10 15—20 afdoen van de verdiende zege der Vole—
9 19—2% = wijckers, dient toch gezegd te worden, dat
8 15—16 de gasten met een tikje meer geluk min—
7 19—31  stens een punt uit deze belangrijke wed—
6 15—18 — gtrijd hadden kunnen halen.
6 15—18 Want het was wel zuur voor de T.0.G.—

2 9—21 oers, dat zij reeds vrij vroeg in de wed—
strijd een achterstand te boeken kregen,

uitsluitend ten gevolge van een onbere—

kenbaar effect in het hardbevroren veld.

‘Foen zij eindelijk na hard zwoegen, de

gelijkmaker hadden gescoord, duurdehet

slechts enkele seconden, of.... zij hadden

opnieuw tegen een achterstand op
tornen! En onder deze omstandigheden

heeft het moreel van de ploeg aardig wat

te lijden.
14—33 Er was evenwel nog iets, dat de directe

aanleiding was tot de nederlaag van
‘t.O.G. en dat was de zwakke, of beter de

verzwakte aanval van de gasten. Voort—

durend dreef de aanval van T.0.G. op
slechts drie mensen, n.l, Heynen, D. Kars—

semeyer en Oostwal, terwijl de beide bin—
nenspelers Stricker en P. Vos zozeer aan

het „zwerven” waren, dat zij een enorme

hoeveelheid energie verspeelden — vooral
voor den kleinen Stricker gold dat — en
slechts zelden een steunend element bij
een offensief waren, Wanner men verder

‚ dat middenvoor Karssemeyer
_ bewaking genoot van Kon—
het begrijpelijk, dat de hech—

verdediging, met Kuiper,

Gelder, meestal wel raad
elle T.0.G.—aanvallen.

Volewijckers technisch
ld, hetgeen op dit moei—

terrein een niet te onder—
1 was. De Over—Y—ers
d en reageerden vooral
laatste hebben zij dan

o voor hun overwinning

18
9
dn

tn
Gn

=3
©o
60

6o
B
B
R

4 p

lkomen onverwacht,
en gegeven moment

H. Smit had het
ijke boog voor het

waar Hesterman
bal weg te werken.
echter z‘n normale

hij op een hard—

kte Kunstijsbaan

„APOLLO”

."È‚b1—…ewĳckers omzeilt een van

! de lastigste klippen
bevroren graspolletje, en kwam |

seling voor de voeten van De Ru

geen moeite had te doelpunten ()

gen ogenblik was 7 ‘0.G. hierdoo

het lood geslagen, maar onder d

Iende leiding van de drie gebroede!

semeyer, die de kurk vormen.,

ploeg drijft, keerde het zellve

spoedig terug en nu begon dé

om de gelijkmaker.

Middenvoor Karssemeye! $

type van een stormr: n, deed m z

beide vleugelspelers, van wie voorz!

buiten Heynen opviel die naam dic

men te onthouden! wat hij kor

waar hem de steun van z‘n binnensf®

steeds werd onthouden, kon de V

 

5)

wijckers—verdediging steeds me

het terrein blijven.

Maar toch zou T.0.G. gelijkmak

een hoge en verre voorzet val

nog

 

Sluis, kopte Karssemey

leder over den hoogopst

radt heen voor de voeten V

als steeds precies op tijd

en. de gelijkmaker kon scoren (i—

Het enthousiasme der T.0.G.—e1

evenwel nauwelijks bekoeld,

wijckers had, na een vrije schop doo1

kopbal van De Busser opnieuw een

sprong genomen (2—1).

Eigenlijk is dit wel het mome

weest, waarop T.0.G. de wed

verloren. Niet, omdat zij na de 1

meer hun volle gewicht in de

gooiden om de achterstand weer

halen, maar wel, omdat zij toch

meer gedeprimeerd waren, omdat

harde zwoegen per slot van re

slecht beloond zagen.
Het enthousiasme en de spanning keer—

den echter weer, toen. Karssemeyer na de

hervatting bij een listige troughpass, met

Kjonradt op z‘n hielen en den uit zijn
doel gekomen Kuiper op z‘n tenen, toch
nog kans zag de bal in het net te depo—

neren. Bravo, das was kranig werk, Kars—
semeyer! (2—2).
Toen de Ruijter, na een half uur, ech—

ter op handige wijze tussen de beide
T._O.G.-backs Hesterman en Karssemeyer

wist door te glippen en Blitz ten derde
male wist te passeren, was het pleit be—
slecht. (3—2)
Nog versaagden Karssemeyer en zijn

mannen r_nei.‚ maar Volewijckers deed het
nu voorzichtig aan en liet zich de fel—
omstreden overwinning niet meer ontne—
men. Scheidsrechter Bosma floot tot
ieders tevredenheid,
‘t]ïâ elftallen waren als volgt samenge—
steld:

  

 

  

 

   

  

  

  

 

Volewijckers: Kuiper, Van Gelder en
De Boer; Van der Steen, Konradt en
Sloof; C. Smit, De Jongh, De RBu€s(f)n'(}en 5 i g uyter, De

.0.G.: Blitz; G. Karssemeyer en Hes—
terman; C. v. d. Sluis, P. Karäsemeyer eégn
J. v. d. Sluis; Oostwal, Stricker, D. Kars—
semeyer, P. Vos en Heijnen.

  

 



oroQInoE R [Iw6

PENTTIRENERERRLEE
FQ

  

    Voetbalbond
M. A. Roskam

wet 12 12
de afidali;‘lg Amsterdam lvqp@ Nederlandse

actie—Commissie: J. A. W. Berg-veù‚‘ G.H.Hauber, AH- i

de uteuf

vername geheel of
   

  
  

  

   

  

 

   
     

   
  
  
  
  
   
  
   
   

   
   

    
  
   

    
  
  
  

 

  

 

  

  

  
  

 

   

    

  

 

     

   

  

172.

173.

174.

175.

176.
177

178.

179.

180.

181.

182
183.

184.
185.

37.
38

118.
142.

149.

150.

152.

154.

155.

156.

74.

 

  
     

   
  
  

157.

158.

gedeel:relijk verbode” bij

e. W. Wijnen yan De Bland naar
B.W.B. (Nieuwe aanvraag). De
H. Overdiek j, van V.V.A. naal
Kruisster. star ze p

I. Voerman van Vespucci Daa! ”.
& T. i
Ê _II_I. Sligting van D.W.V. naar P.

G. A. Pieterman van S.V.T. NnaaTRap.

P. P. Voorduyn van De Kruisster

naar Rombout. ”

L. B. J. Zehrer van Wilskracht naaÏ

RTS. £
B. J. Daniëls van Schiphol naar

Shell.
F. v. d. Rhee van Te Werve naar

Shell.
F. W. G. Schmitzvan Ajax naarThe

Unity.
W. Munnik van A.D.W. naar H.Oo.K.

%ò Oogjes van Rood—Wit naarAmst.

ys.
H. Hart van Semo naar Amst. BoysS.

A. J. Koch van 8.0.5. naar F.A.V.C.

Verleend:

G. H. Vos van TD.W. naar W.M.H.Z.

‘ J. F. Vos van T.D.W. naar W.M.H.Z.

A. H. Klok van W.M.H.Z..naar C.D.W

C. J. van Voorst van A.5.0.H. naar

C.D.W. zik
P. Jansen van S.V.Z. maar ‘t Cen—
trum.
A. Honing van O.V.V.O. naar ‘t Cen—
trum.
W. C. Kummer van Tw. Bank naar
De Kraaien.

E. Karemaker van Strandvogels naar
De Pionier.
J. Karemaker van Strandvogels naar
De Pionier. e
M. Pool van NeerlandianaarW.M.C
E. J. J. Kool van Lewenstein naar

Ë”%v%be SumC. Wijnbergen van Sun 1
—boys. um. Boys naar

Ingetrokken:

K. J. Teiwes van Rodi naar Argus,

Overgenomen van de N.V. B.

Aanvragen:
M. 1546

M. 1551

_M. 1553

naar L.0.0.

  

 

SEA3S Ùi e
<

2 .. Wg Ay

É 1931 Watergr.me
er. .A°B‘-VW„ haar

nn eee vn Ma eee
p . v. Tol v

£f ä
3. — C. v.

m%í’w
_3.

naar

K. Ph. Selier van Lewenstein

P. Douw van Arta nae naar Sloter—

J. de Jong van Z,8.V.C. naar

vids van AV.C. naar A.E.D

D.âach van S.V.B. naar W

ruit.
‘<ÏJoh(;>r Overveld van All Read

r 0.V.V.0.
E—

Ièá.mWestr
a van F‘W.M. naar W

tergraafsmeer
.

C_rgr keman van Mercurius na

DW.V.

1. 2075
M. 633.

M. 710.

M. 1010

M. 1144

L.
L.

Afdelíng strafzaken.
Geschorst:

A. Hansen, lid van M.V.Z., van 13 }

vember voor 5 off. wedstrijden wege

trappen naar een tegenstander en

aannemen van een zeer onbehoorli

houding jegens den scheidsrechter van

wedstrijd Swift 3—M.V.Z. 2 d.d. 3 Noven

ber 1940.
M. Vallenduuk, lid van D.W,.S., van |

October 1940 tot 22 November 1940 weg

natrappen in de wedstrijd Volewijcker:

_—D.W.s. 6 d.d. 20 October 1940.

A. Hoddenbach, lid van Fit, van 26 N

vember voor 1 off. wedstrijd wegens wa!

gedrag in de wedstrijd Aalsmeer 2—F‘ii

d.d. 27 Oct. 1940.

J. Koeleman, lid van V.D.0,, van 14 No

vember tot 26 November, wegens beledi—

ging van den scheidsrechter in de wed

strijd V.I_).O.-—N.V.A. d.d. 10 Nov. 1940.

A. G. Linnenbank, lid van Ontspanning
van 26 November voor 1 off. wedstrijd

ä"gäârïèsdsîïfi_ídge!cl) rÊar een tegenstander i
ntspanning— 2

Nï?le%nbêlrulü4o. P ing—A.E.G. d.d. 2

. F. Graset, lid van Ams 26

November voor 2 off. wedsäliîäâfi' \Xîä‚lcfì"

ruw spel en het aannemen van een on—

behoorlijke houding t.o. den sch ásrect
ter toen hij van het vel onwerd
idens de wedstrijd Nederlanders.Amers—Amst—

leî_f]ean.g. 26 Novg;_nb:laiz;l 1940.

13° November 1940 voor 4oft. wedstrijden
wegens natrappen in d . wedstrijden

HÓ.K. d.d. 3 Novembee wedstrijd B.W.B.

A. te Nijenhuls, lÌd van‘B
26 November af voor 1 off ‚W.B., van

gens onhebbelijk gedrag t.0 wedstrijd we—

rechter in de wedstrĳgd Ê We do
d.%3 November 1940 B.W.B—H.O.K.

. B. v. d. N R
November dlgïoeu""mlä‘ê ‘g‘ùn H.0.K., van 13

wegens het aanne off, wedstrijden

houding t.0, e men van een dreigende

durende de. en speler der tegenpartij ge—

$ äwìmber‘g.%qágüud
B.W.B—H.O.K. d.d.

È°t en m‘âezs  oveinpes November 1940
ens ‚ zul we—

het firaudüam;oènvullen van zijn
overschrijving,

vervroegde overschì'ú'v}inéï'

1A P.aä;i“m Ajax naar Fit a ine

November 1940 af lid van Odiv‚, van 14

wegens natra ;lnmr 4 off. wedstrijden

TDÒW. 64. 10Hove e wedstrijd Odiv—

Voorlopig geschorst.

 



    
       

 

VÙ.‚dd 1'! Nov‚, A,8.R,—A.V.CÖ. en
>A,ViG, jun. idem 7 i.—.

276 fiaurenmmkt dd. 17 Nov., Heeren—
2--AÉD 3 wegens te laat be—

fl’('îfiZ-..d”ar 1Nov 5.DW. 4—  
  

  

      

   

    

   

  

  

 

  

 

  

idem
278 AàW..dd17 Nov., L,0.,0. 3—A.D.W.

F 1l
279 5.0,8,, d.d. 23 Nov‚, Nedlloyd/N.M.B.

—8.0,8. wegens foutief invullen van
het wedstrijdformulier f 1,—.

280 Tw. Bank, d.d. 23 Nov.. Oceaan—Tw.
Bank wegens niet tekenen van het

wedabrĳdtormuller der _ tegenpartij

# 1
281 PV;OB., d.d. 24 Nov.. wegens niet

tekenen der formuheren van de te—
genpartijen f 1

282 R.K. Or. Zwan'tdd 24 Nov., Ind1a—
Or. Zwart jun. ‘idem f I

283 India, idem, idem, idem ; 1—
284 AVC dd. 24 Nov., A,V.C—V.V.A.

jun. idem I 1—.
285 Bl. Wit, d.û. 24 Nov‚., wegens niet te—

kenen. der formulieren van de tegen—
partijen f l.—.

286 AGS dd 24 Nov
A.G idem àf

287 ADSV d.d. 24 Nwov A.D.S.V—Ar—
gonaut wegens onvolled;g of foutief

invullen van het wedstrijdformulier

T.V.K—Z.,8.V.C.

AP.G,S. 2—

RK, V.V.Â.

  

  
Aalsmeer 3—

 

  
  

   

  

f i— f
— 288 T.V.K-., d.d. 24 Nov.,

idem f 1.—.
289 AF.Ö., d.d. 24 Nov‚,

A.F.C. 5 idem f 1.—.
290 R.K,. V.V.A., d.d. 24 Nov.,
n 3—Unity 2‘idem # I=

2

  
  
  
  

TO.G wegens
1ït‘ üoTog—Ajax 3

  
  

   

  

  
   

   

  

 

  

  

  

  

Oosterpark, d.d. 24 Nov. Gentrum 4—
Oosterpark 3 idem y 1,—.

294
adsp. idem f 1—.

295 W.M.H.O., d.d. 24 Nov., WMH.O.—

Roda, d.d. 24 Nov., Roda 3—Zwalu—

292

Doss‚ | d.d. 24 Nov., Doss 1I—V.L.C.

jun. idem f 1.—.

B.P.C. adsp wegens te Taat beginnen

d.d. O.DLV.—

wen | 4 idem y 1.—.

293

D.W.V., d.d. 24 Nov., D.W.V,—Bl. Wit

adm. kosten f 2.50.

  

   

 

     
   

  
   

u, wegens ruw
aja—Tavenu d.d.

f
296 OD.LV,,

T.D.W
10 Nov‚,

297 ODIV., idem, art. 10 sub e C.R.
gli

298 Aalsmeer, d.d. 17 Nov., Aalsmeer 3—

   
   

      

    

   
   

   

  

  

  

 

  
   

 

   
  

BIWit 7 adsp. art. 10 ‘sub e f l.—,
299 AllReady, d.d. 17 Nov., Tavenu—All

Ready idem f 1.—.
300 T.0.G., d.d. 17 Nov., T.0.G—Ajax 3

J°1——

f e|
‘d.d. 17 Nov., Noorder—
dsp. w‚n.o, f 5,—.

âdm kosten f 2.50.
d.d. 26 Oct., Nederlanders

adm. kosten f 2.50.
d.d. 2 Nov, Ontspan-

10 sub e ‘C.R. f 1

.50

"fsîm3—MVZA. 2

gvolew.Dws.

lerdagmlddagvoetbal, Hoofdweg 416

J‘ J. v. d. Berg, lid Scheidsr.

missie, Stadh.kade 72, Zuid.

30 Secr. Bl. Wit is thans J.G,0. Engel,

Lutmastr. 55, Zuid, tel. 93777.

34 D.0.8,5. terrein (le complex 1, 2 en

15, gezamenlijk in huur met C")YÌ“Jan—

t1u.s;
54 Tel. O.,D.E. vóór 9 uur en na 18 uur

52306.
k

52 N.M.B./Ned.Jloyd moet zijn Ned.lloyd

seer. is C. J. J. Borgman, Eg—

Com—

Ù

  
N.M.B,,
straat ‘32.

s

56 Tel. wedstr. secr. Ontwaakt is 828558

58 Secr. Pionier is J. L. E…nn Ge

Doustraat 129 IÌle.

59 Gironummer Rap is p.A. J. C. Roos

  Orteliuskade 80 IÌle, onder R

60 Gironummer R.A.V. moet zijn R

66 Wedstr‚secr. 5.0,5. is J. D Röer

Turnerstraat. 6 IÌlÌe.

65 Wedstr‚seer. adsp. voor SÍc

J. Meyn, Sloterdijk 122.

68 Secr. S.V.B. M. Peeper, p.a. V.

Camperstraat 42.

HO Seer. jun. en adsp. T.D.Ö. is

Ruhl Sr., Sumatraplantsoe

71 G1ronum.mer T.0.8./Act A 20

t‚n. van Actief, H. F. Huissman, Hoc

weg 146.
90 D. Gaarkeuken, Lange Houtstraa

oterdijk

DooverRooyel

 

   

Te.
91 P. H. Von Glahn.
97 A C. Kool, v. d. Hoopstr. 22 hs.

102 A. Nijboer Jr Sportstraat 18 Ie.

107 S. Spruit, Leg‘memst1aat 66 s.

Nagekomen uitslagen.

d.d. 17 Nov., adsp. 3e klasse B, \oo ler—

boys—C.N.F. adsp‚ beiden 2 verliespun—

ten wegens niet opkomen.

Res. 2e klasse H, P.V.C.B. 2—India 3

wordt opnieuw vastgesteld

d.d. 20 Oct., 3e klasse C, D.W.G.

BMK. 1, wordt voor de resterende

ad 14 minutenuitgespeeld. (Rectificatie

  

i—

 

Correcties en aanvullingen.

Zaterdag 23 November.

1e klasse

A D.W.V—Inc. Bank 1—5
AC—N.OG. eeeeeeeee 1—3

B Amstleven—S.V.B, uitslag volgt

Res. 1e klasse

V. en V. 2—Wartburgia 2
Wartbmg1a 2 2 verl.punten

 

Geuzen 2—K.N.5.M. 2 .......... 3—5

Res. 2e klasse

A Kruisster 2—Rav. 3 .... uitslag volgt

1e klasse

Zondag 24 November.
A Shell—Taba  .................. 1—5

2e klasse
A ‘T.B.S—Tos/Actief  ............ 3—3
B }C}IÌII‘)TVZV—I\-ÌÎV‘:]ËOW ............ 3—2

‚V.Z —Uithoorn .. gestaakt;
AGS—Olv . o...... jr i tt‘

€ Arta—SV.AC. ........ t voo 0—3

Res. 1e klasse
A O.V.V.0. 3—D.W.V. 4 ........
e Wmo : DwWs 6 ll11.. &—d

CNPF. 2—B1, Wit5 ............ 2—3

Res. 2e klasse
eel 3—Goldstar 2 .... 11—1

D.W.S. 6— eoe n De>0k . 44
A.B.D. 2—Volew,. 6 ............ 3—1
Achilles 2—W.D,0.W. 2 12—0
DW M 2—Fokke3.. Fokke32 verl.

Jìxle! 2—'l‘avenu 2 ........veä-—lì
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B VOSSIUSSTRAAT 8 RESTAURANT

SCHILLER—BAR
Tel. 31660 — Rembrandtspl. 26

R ° KEUKEN EN DRANKEN

L
OUDE KWALITEIT

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

 

i uw gezin kunt geven, is een VOETBALSCHOENEN

RZEKERING 1. eB InPalUitecheedueeer 10110 200408
HET LEVEN

m:; door A. Hamburger, hoofd—

ur der „Oude Haagsche van 1836

straat 15. — Telefoon 31485

Groote keuze van diverse Sport—Artikelen en tevens alleenr;:r'zr‚

Holland van het nieuwste snufje op schoenengebied. ‚ F

    
     

 

 

    
doorsnede

de in dit blad voorkomende

k 4

LICHE‘s
worden geleverd door de

Chemigrafische Kunstinrichting

  
Extra verzorgde FAMILIE—DINERS

GEBR. SWEERING RESTAURANT„

WESTEINDE 26—28 "ATLANT
Ic

TELEFOON 40665

CENTRAAL GELEGEN VOLLEDIGE DINERS vanaf #1.10

    HAARLEMMER HOUTTUINEN Nos. 193—197
AMSTERDAM — TEL. 4635546459en45913 GROTE EN KLEÍÏNE ZALEN VOOR PARTIJEN

 

tWwWece oudce, —

Bekendòe namen

  ” ĳ;;ë!…"òj\'áé; bekende natnorn. uitgang, welke zich op drukkersgebied heeft

ÊrS c tn voltrokken.

erijen wisten
te hand— Niet alleen dat een zeer efficiënt werken

mogelijk wordt, maar door het toevoegen

van een aantal zeer moderne machines is de

outillage van deze bedrijven thans van dien

aard, dat aan de hoogst gestelde eischen

voor fraai drukwerk, grootste oplagen en

voorwaarden voor snelle levering kan

worden voldaan.

Huneigenontwerpers zijngaarne bereid, zonder

eenige verplichting Uwerzijds, ontwerpen

te vervaardigen en adviezen te verstrekken

voor Uwe drukwerken en reclame—objecten.

Mag een onzer eens komen praten?

SBEDRIJF BOOM—RUIJGROK n.v.
.. TELEFOON Nos. 11902—11998

 



1940 FORD V.8

Keuze uit 2 motoren :
e

60 rem—pk
voormaximum zuinigheid

en goede prestaties
*

85 rem—pk
voor maximum prestaties

en groote zuinigheid
@

groote hydraulische
remmen

€

vingerlicht schakel.|’-l.níru: schakelen
" t handel onder ‘t stuur)

®

drievoudig rijcomfort
e| | neleie .. |NEDERLANDSCH FABRIKAA”

carrosserie
®

gestabiliseerd chassis
® N.V NEDERLANDSCHE

FORD AUTOMOBIEL FABRIEk
AMSTERDAN

j & ° 6
. [ ? 9 9 kes i -

Z :

S P z $

regelbare ventilatie

lage prijzen — zuinigheid

 

 


