
  



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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DE AMSTERDAMSCHE SPORT—
VRIENDEN vinden elkander in

„De Oude Herberghe”
REÉMBRANDTSPLEIN 24

holel. Sekest JONNY OMBACH>Mz
kale aftractie van den allereersten rang

(vm. OLD DUTCH INN)

Dir. F. S. FOKKE |
1iln11)

M. ZWARTEPOORTE
MOLUKKENSTR. 74—76
TELEFOON 53003

Het adres
voor Luxe Artikelen
Radio — Stofzuigers
Rijwielen enz. enz.

Woi

De winteravonden
zullen lang

  

Speelt goed biljart
op ‘n goed biljart

dus op ‘n

WILHELMINA
Amsterdam. Stadh.kade 127. Tel.21918.

 

   

 

  
  
   

SPORTARTIKELEN

JIPOÖLAM‘|
KINKERSTRAAT 147

TELEFOON 85970

AMSTERDAM |

Eigen atelier voor |
Sporlfvlwlmx_- |

  
    
  

   

 

   

 

    
  
   

   

Van Veijdag a s. af

Tivoli Theater

  

 

   

   

   

  

Ook tijdens de avonduren

zijn onze goed verduis—

terde _ zweminrichtingen
geopend tot half tien!!

&

POPULAIR TARIEF

26 cent

(badpak meebrengen)

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

 

met :

   
Passage Theater

Prolongeert:

De Vuurdoop
documen—Een machtige

tatie van den
het Duitsche lu

in den strijd tegen

   
  

 

 

   
  Extra verzorgde FAMILIE—DINERS

RESTAURANT
»ATLANTIG”
VOLLEDIGE DINERS vanaf f1.10

GROTE EN KLEÎÏNE ZALEN VOOR PARTIJEN

  GEBR. SWEERING
WESTEINDE 26—28

TELEFOON 40865
CENTRAAL GELEGEN      

   

  

  
î'ä_l_lllll]fll[lllíllïllIJ||[IÍIUIIIIllmlfllFĲÍIm1llÍII]ÍIJ[lllĲIIIHIÍHJ.IIÍIIIIĲIIIIHIIÌTTIIFNÜII|Ilm|IflIEllii|il1ií[l!]lll[l!ilìlëihHHL% IIj

 

i5
5
=

N

  



  

  

  

  

   

     
  

  

  

 

  

   

  

    

   

 

  

   
  

   

 

  

   

  

   

 

  
  

 

  

  

  

 

  

IN EN OM AMSTERDAM
Hoofdredacteur C. H. GEUDEKER

\RTAAL, 121/, CENT PER WEEK. A les bij

bevelen, minstens twee leiders te

benoemen, waarvan de een bij de

3. goede rijders blijft en de ander de

e zwakken onder zijn hoede houdt.

Dan behoeven de goeden niet voort—

durend op de langzamen te wachten,

maar kan men een punt afspreken,

waar men elkander oOp een bepaald

uur kan ontmoeten om daar gezamen—

lijk pret te maken.

Zo‘n clubtocht kan in tijden als deze

ontzaglijk veel bijdragen om de ver—

slapte clubband weer eens wat te

versterken en hoewel het denkbeeld

natuurlijk niet nieuw is, geven wij het

de clubbesturen gaarne in over—

weging, omdat wij er uit de practijk

de gunstige resultaten van kennen.

heeft voor ons,
cht ingezet. Reeds
was „voetballoos‘‘
r eweest, dat

dat de velden
ar zullen zijn.
perk‘‘ vormt

periode in het

Nu reeds een paar
n geen band meer

en, is het uiterst
jes bij elkander

r die clubs, die
van een eigen e

en die F0®

ZÍ]N er echter aan een clubtocht
nog wel eens enige bezwaren

verbonden, omdat, zoals gezegd, de

krachten altijd uiteen zullen lopen en

bovendien wind of sneeuw nogal

eens roet inhet eten gooien, tegen

wedstrijden, leuk georganiseerde on—

derlinge wedstrijden, kan geen enkel

bezwaar rijzen.

Integendeel, zo‘n clubijsfeest met
echte hardrij—wedstrijden en aardige

attracties et overbrengen van
een paar ballen op een presenteer—
blaadje

         

‚ door een zak of een ton krui—
pen en wat er voor vindingrijke gees—

ten opdit gebied al niet te bedenken
valt, kan een hoogtepunt in het club—
leven worden!

Het aardige daarbij is, dat men er
alleleden van de club in kan betrek—

n, de adspira ‚ juniores, wer—

6 , eteranen, doch ook

de dames. Vooral
rie is dikwijls heel
ons eerlijk zijn:

tgenoegen, dat wij
dat voor haar

isblijven of een—

 

  

ERSMIJ. „SPORTWEEKBLADEN”, AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS f

jaarabonnement en bij vooruitbet.

e JAARGANG — No. 9 — 8 jAan. 1941

OFFICIEEL ORGAAN VAN De

ONDERAFDELiNG AMSTERDAM*VAN

DE NEDERLANDSE VOETBALBOND

 

REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVER TENTIE—

EXPLOITAÄTIE: ZUl[DER AMSTELLAAN £224

TELEFOON 27988 —

GIRO S | 1400 — BANKREKENING INCASSO BANK
POSTGIRO 394162 — GEM,

5.— PER JAAR, 2.60 PER HALF

LÖSSE NUMMERS 15 CENT
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cL/oor de vele hartelijke \
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wensen van voorspoed, die

directie en redactie van
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van tal van leden als van vele

clubs, mochten ontvangen,

zeggen wij vriendelijk dank.

Directie en Redactie

d
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em

aeeevnjdnnda zant pPSnWvnm 1n on jal f nem zal

nen schaatsenrijden of die geen schaat—
sen bezitten, dan? zal men wellicht

vragen., Ook daaraan is gedacht.
Ten eerste kunnen zij nuttig werk doen
bij de organisatie, waarvoor zich toch
altijd een aantal leden moet opofferen.
Doch bovendien: wat is er tegen om
voor hen een hardloopwedstrijd op
het ijs te organiseren. Geloof ons,
in plaats van een bijnummer wordt
zoiets een lachsucces!

Zo is er dus voor de clubs ook in
een periode als deze nog heel wat
goed en aardig werk te doen. Wij
weten uit ervaring, welk een toer het

is om de leden bij elkaar te houden,
welnu, wij geven het denkbeeld, dat
wij hierboven ontwikkelden, gaarne
in overweging en zullen de clubs, die
mogelijk bang zijn zich op glad ijs te

wagen omdat zij de organisatie van

zo‘n ijsfeest nog nimmer bij de hand

hebben gehad, gaarne met raad en

daad terzijde staan.

GEUDEKER.
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vijfuur, Aan de

re jaren was op—

un toevertrouwde

 

scursus beëifidlgd
waardoor pakke$gedachten of
ldeeën bewaard en. Zo al met al
werden er twaalt inleldingen gegeven,
waarbij dan nog demd]ge practische
oefeningen, alsmede de gedachtenwis—
Beling kwamen
Het zijn vruchtbare dagen geweest,

waarbij aan velen een goed inzicht is
gegeven over de taak van een jeuglei—

der In de sport vereniging.

Ook de retraite — een soort vor—
mingsweekeinde — voor juniores en
adspiranten is in dezelfde tijd geslo—
ten, Víier dagen lang zijn op twee
plaatsen in de stad 171 jongelui bijeen

geweest en hebben daar, naast prettige
ontspanning, heel veel wijze lessen op—
gedaan, die hun in hun verdere leven
zeker nuttig kunnen zijn. Geschoolde
Jeugdleiders, o.w.. gymnastiekleraren,
hadden hier de leiding.

Het winterprogramma van de Com—

missie voor Katholiek Voetbal nadert

hiermede het einde; alleen staat nog

op het programma een aanvoerders—

bijeenkomst voor geniores, nu deze

zelfde bijeenkomst voor juniores van

enkele weken terug zo goed geslaagd

waB. Bs.

ramma en de

ng uiteengezet

‘.W inters concurrenten,

‘s.zomers vrienden

WEE van de grootste

op het—ijs zijn in ons !

twijlel de Nederlandse kampi

Langendijk en een jongere kra

grote betekenis, Horman Buyen.

rivaliteit, die er tussen beiden

zodra zij de Noren onder hebbe

spoor meer over, wanneer zi

buiten wedstrijd—verband ontmoeten

 

  

 

elkander

Jan Langendijk, die een aanmerre

grotfere routine bezit danBuyon

allerminst zelfzuchtig. Overal

helpt en instrueert hij zijn _'

current die zich daardoor zelfs

vriend is gaan voelen. Ook »

winter voorbij is, /nr}'azr. ye:

Langendijk elkander dan ook nief uit ?

oog.

„Werken op het land is go

lichamelijke conditie van een

rijder”, pleegt Langendijk —

het land geboren en getfogen i

gen. En dus gebeurthet

al te vaak, dat Buyen bij

het land gaat werken, om *

krachtiger tegenstand te k:

Onderstaande unieke foto‘s

vrienden en concurrenten b

noch Langendijk, noch Buyen he

den laten.

  

  

   

  

 

  

    

p ‘l' van Veen —
1 sinds jaren heeft
op deskundige wijze

  

 

  
  

  

»
N137 Door tijdige inkoop van groote partijen bont, kunnen wij

tegen onze bekende voordeelige prijzen blijven leveren

BONTMANTELS
és‚ KRAGEN .„ VOSSEN

ÉBM

  

  



   

   
   
     

 

     
  

mepro

nnnomeioni

op het ijs
oning Voetbalop deze eerste

* ‘Zondag in het nieuwe jaar vol—

komen is verdrongen door de win—

ter, heeft ook „Sport‘‘ andere maat—

staven moeten aanleggen.

„Sport‘” is dan ook ditmaal op

bezoek geweest bij twee van onze

meest bekende Nederlandse, maar

vooral ook Amsterdamse figuren

van het ijs, n.l. den hardrijder

Herman Buyen
van wien men op deze pagina een
interessante reportage vindt en

» 3) e

„„Kappie‘”‘ Taconis
den in korte tijd bekend geworden

forsen back van het Nederlands

zestal en van de „IJsvogels‘‘, van

wiens belevenissen men op de

volgende pagina‘s uitvoerig kan

lezen.
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Links boven ziet men Herman Buyen

in volle actie, rechts een aardig por—

tret van den sympathieken sportman.

  

 
unt nu eenmaal geen twee
ëren tegeliik dienen‚, men hem de afgelopen maanden op

de racefiets vinden, lange afstanden

: afleggend, om zijn hardheid nog meer

aag $ ren kwamen, die bewezen, het een en‘op te voeren — meestal in gezelschap

Îut 21‘V3[‘lllg ander voor hun mooie, maar zware van Ekelschot — en daar tussen door

ag s : sport over te hebben en tevens de no— liep hij zo af en toe ‘s avonds in het

ekt dige capaciteiten bleken te bezitten. donker wat „veldloopjes” in de buurt

[M É Wij noemen bijvoorbeeld Roos en van de Zuidelijke Wandelweg. En dan

Paari Buyen, Ekelschot, Zwanenburg en niet te vergeten de normale droog—

yen beslist, „je kunt| Bosson, van wie de beide eersten reeds training en de practische oefeningen

dienen”. En tot menige goede prestatie kwamen. op de kunstijsbaan, waarvan hij ech—

onze vraag, Dat Buyen intussen een voorname ter terecht zegt, dat „„het natuurlijk

plaats in de rijen van onze schaats— uitstekend is om op geregelde tijden

musketiers inneemt, is niet zo heel op het ijs te staan, maar dat je je in
verwonderlijk, want hij komt uit „een een dergelijk „kuipje” niet in conditie
goed nest”. Zijn vader speelde jaren kan rijden. Daarom is het ook zo ont—

akele | geleden regelmatig in het eerste elftal zettend jammer, dat we dit jaar niet
otweestrijd heb _ VaL Ajax en al bleek het voetbal voor naar het buitenland kunnen gaan”, zo

baüiin hart aan de Buyen Jr. niet zó‘n grote aantrek— overvolgt hij, „want het ijsseizoen in
an kingskracht te hebben, de sportieve ons land is te wisselvallig, om daar

Yoren zou ver— eigenschappen van zijn vader gingen  staat op te kunnen maken. En ik voel
téì$â eft het toch in onverminderde mate op hem me juist zo goed in conditie.

k over. f ‘t Is daarom ook zo jammer, dat we
3 e & . hier in Nederland moeten blijven, om—
‘Toen hĳ}zestìen jaar was, werd hij dat er dan van samen trainen met

re__gdsï_l;_ì‚d van de Roeivereniging „De Jan Langendijk, die in het buitenland
Amgte_t’‚ die hij enkele jaren _daarna iedereen met raad en daad bijstaat
eer verliet, omdat men hem niet toe— oniets kan komen. We zien elkaar nal
ond op achttienjarige leeftijd als tuurlijk wel, maar dan voornamelijk

ffeur op wedstrijden uit te komen. op wedstrijden, wanneer hij zowel als
| hij een welkome aan— zijn jonge concurrenten te veel ge—

.C., voor welke athle— laden zijn voor de race zelf, om nut—
hij met succes op de tige raadgevingen uit de delen en te
uitkwam, maar ten overwerken; al schiet er zelfs tijdens

hij zijn hart toch defini— onze wedstrijden wel eens een rustig
< van sport, waarin ons kwartiertje over om onze fouten te be—
menig goed sportsman spreken”.

&—
» Wij nemen afscheid van Herman

‘ Buyen, want zijn vrienden staan al te
zich op het seizoen, wachten om met hem op het donkere,
> gang is, heeft ge— harde ijs van de Amsterdamse IJsclub

t het zeer zware een paar baantjes te trekken. Nog
a, dat hij zich het even trekt hij zijn schaatsen wat vas—
schreef en waar— ter aan en dan gaat hij met machtige
vruchten hoopt te slagen de bocht in; hij is weer in zijn

uur kon  element!

13|
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I n te verbinden:
niet op , Wellicht |
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ok voor mij een zekere innerlijke>
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‚ waar voor n 00 5

‚te vinden. î

t was geenfiergaanmeer. Ik
iho‚%móf eenbekenden me
ikalseen dedraaideur >

p al een vracht van beklemming
nige niet! En onder die
d mij op straat ver—

lekker als nooit te voren.
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* Verzekert U bijJ. PELS
Louise de Colignystraat 10 — :!I'el. aaääá

EBBPBRKENDE BEPALINGEN

k—â Neemt geen risico! 
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er een sport is, die in ons
nd, en uiteraard speciaal in
rdam, snel opgang heeft ge—
, dan is het wel ijshockey. IJs—
veroverde stormenderhand de

n van iedereen, die er eens ge—
van is geweest. En laten wij
zijn, het is begrijpelijk,.
ockey immers is een bij uit—
nnelijke sport, met alle goede

ppen van dien: fors, snel,
tioneel, sierlijk en tegelijk een
... gevaarlijk. En vormen niet

ypische eigenschappen van
„puck” en „stick”

aantrekkelijkheden?

 

er het publiek overigens die pi—
ns pen op prijs stelt, werd
delijkst geïllustreerd door een

ast ijshockey—aanhanger, die ons
ak voor zijn ‚nieuwe liefde” als

blootlegde: „Oh meneer, alles wat
bal ;t-:rboden is, dat mag bij ijs—

het natuurlijk ook niet, al
te geven, dat de ijshockey—
beoefenen van hun sport
er in eexêt keurslijf gan

gewrongen zitten dan hun

het voetbalveld.
n ook, ijshockey is er ge—
en elan en een snelheid,

j deze snelste sport ter
mag.

opgang is de loopbaan
‘der beste Nederlandse
die wij momenteel be—

_„Iëa;ppie” Taconis,

  

  

    

‚Kappie” zelf over
wat ongelovig de

wijer yerd::;:
n gezegd,

hecke

N slechts enkele jaren tijds heeft
de jonge Taconis zich ontwik*

keld tot een ijshoekey—back, waar—

voor zel!s bekende Canadese groot—

meesters die tegen hem op het ijs
kwamen groof ontzag kregen. zo
gauw ze met Kappie‘s body in
aanraking kwamen

 

trekken: Kerels met klinkende namen als

Down, Mooney, Ball en Begin, die bij al
hun rushes stuitten op het rotsblok Ta—
conis; den man, die met het onbewogen
gezicht body—cheeks kon uitvoeren, waar
zelfs de meest geroutineerde Cannadezen
ontzag voor kregen.

„Maar jammer genoeg vindt men mijn
wijze van spelen dikwijls onsportief”,
gaat Taconis met een verontwaardigd

gezicht verder. „En dat is waarlijk nooit

m‘n bedoeling. Maar de meeste mensen

hier kennen in ijshockey het verschil

niet tussen unfair spel en een faire, doch

forse body—cheek. Ik heb toch heel wat

met Canadezen gespeeld — en van hen

heb ik het meeste van wat is ken ge—

door de beugel kon. Zelfs Pinkey Down,

die op de oude kunstijsbaan na een
body—check eens met een gekneusd borst—
been werd opgenomen, verklaarde later

onomwonden, dat de check, die bij hem
nu toevallig wat ongelukkig was uitge—

vallen, volkomen correct was toege—
diend....!”
Hoe Taconis nu eigenlijk wel tot het

ijshoekey—spel is gekomen, hij, die im—
mers uit een beroemde hardrijders—

familie komt.
„Daar moet u vooral niet met m‘n va—

Een van onze beste ijshocke,

&P&£CG& f/8á5ä „Sfl0á” va

zijn gmtz Md5 : het ijs !

der over spreken”, was zijn eer

woord. „Want had ik m‘n vad

gedaan, dan had ik nooit een

m‘n handen genomen. H

Het is begrijpelijk en zoals „K

het ons uitlegde, werd het ons :

grijpelijker.

Taconis Sr. was een bekend ha

en een verwoede enthousiast và

hardrijden op de schaats. De

leerd maar nog nooit heeft er (

weerd, dat mijn wijze van spel;

„Kappie”, die onder vader‘s leid

spoedig een kei in het hardrijden

zou ongetwijfeld de voetstappen v

papa gedrukt hebben in de scha

rijderswereld en eigenlijk was hi

aanvankelijk al hard mee bezig

Op de oude Amsterdamse IJsclub

de jonge „Kappie” door z‘n vader

matig onder handen werd genomen

hij — zolang er ten minste ‘ijs w

Of)k op de oude Amsterdamse Kunstijs
zijn al ware ijshockey—veldslagen gel:
waarbij Taconis iedere maal opviel

{ Folo

 



 

opgevoed en uiteraard

hij daar prijs op prijs weg. Aan

de veel te grote lange tricot schaatsen—

rijdersbroek, die hij van z‘n pa aan—

mocht en die hem zoo groot was, dat hij
onder z‘n oksels met spelden werd vast—

gemaakt, lag dat waarlijk niet. De jonge

‘Faconis had aanleg, zoals trouwens alle

' ssen van nature aanleg hebben

voorhethardrijden. En die aanleg kwam

nog duic tot uiting, toen „Kappie”

  

  

 

  
  

 

— o schande — een week van school

werd gestuurd, van welke gelegenheid
hij gebruik maakte om naar Heerenveeni6 n
i en daar junior—kampioen van

H*eäfi-_-ìtworden.
liettemin werd hij niet uitgezonden.

Wel vertrok hij toch naar Zwitserland,
om met de Hollandsche rijders te oefe—
menà—îar op kosten van de Amsterdam—
se IJsclub, die zich bijzonder voor den
jongen Taconis interesseerde,

 Zwitserland nam hij — na veel ge—
ch besluiten — deel aan wedstrij—

1 voor jongens van 15 tot 17 jaar, hoe—
hij eerst 14 jaar oud was. Niettemin
g hijer een prima figuur — 493 voor

aap als hij op de 500 meter is in—
d a.}1e__sbeha.lvje slecht — endhaalde

r nog enige prijsjes weg, voordat een

telegram van z‘n vader er hem aan her—
nnerde, dat hij.... weer naar school

stl Maar ondanks het feit, dat de

Taconis veelbelovend was gestart
dijder, trok zijn hart hem later

dellijk naar het ijshockeyspel, zo—
e eerste kunstijsbaan in Amsterdam

geopend. Begrijpelijk was deze

e liefde een onaangename gewaar—

voor z‘n vader, die hem zo graag

rdrijder had opgeleid.

„Kappie” voelde niets voor de

van zware training, zonder de
eid, dat hij er in Nederland ooit

aan zou hebben. „Daar hebben wij

klimaat voor”, is zijn mening. En

de op de talrijke kwakkelwinters,

al achter de rug hebben, heeft
ook.

rste schreden op het gladde pad

ockey—ers werden geleid door
ck. „En later, toen ik eenmaal

eszins beheerste, heb ik m‘n

e lessen gehad van de Ca—

  

  
  

   

  

  

     

  

 

  
  

  

 

  
  

  

  

 

In zijn nog jonge internationale ijshockey—

loopbaan speelde Taconis reeds vele malen

voor de Nederlandse ploeg. Men ziet hem

hier bij de wereldkampioenschappen in 1939

in Zwitserland, waar Nederland door Polen

werd uitgeschakeld. Taconis ziet men rechts

op de foto achter den Poolsen speler.
( Foto „Photopress‘ Zürich)

 

nadezen; van Peter Griffin, Paul Maye

en Paddy Boyd in de eerste plaats.”

Nadien is de stevig uit de kluiten ge—

wassen Taconis in een minimum van

tijd opgekomen en heeft hij zich ontwik—

keld tot een speler van meer dan be—

hoorlijk formaat.
Het netjes verzorgde knipselboek, dat

„Kappie” regelmatig bijhoudt, getuigt er

van. Het spreekt aanvankelijk van „een

veelbelovende jongeling” en van „een

opvallend goed spelende debutant” en

naarmate de jaren vorderen en „Kappie”

zich ontwikkelde, speelt Taconis in ieder

wedstrijdverslag een soort van „helden—

rol”.
Maar hij is zelf eerlijk genoeg om te

1|ìrkefnnen, dat hij nog o zo veel te leren

eeft.

„Ik rijd iedere dag enige uren op
de kunstijsbaan en met de „IJs—
vogels” oefenen wij ook nog enkele
malen in de week. Verder train ik,

evenals de andere jongens, ook nog
jongere spelers, zodat het mij dus
aan routine niet ontbreekt. Maar
om m‘n spelpeil nog belangrijker
op te voeren, heb ik toch, evenals
de vele andere ijshockey—ers in ons
land, in de eerste plaats de hulp
nodig van krachten zoals de Ca—
nadezen, die ons althans een tipje
k_unnen oplichten van de geheim—
zinnige sluier, die hun fantasti—
sche tactiek — en speciaal stick—
tactiek — bedekt.”

Op onze vraag, of er veel jongeren
zijn, die zich met hart en ziel aan de
sport geven, kon Taconis ons niet direct
enthousiast antwoorden. „Och, er zijn
er natuurlijk verschillenden, die zich el—

 
   

ke moeite getroosten om eens

speler te worden. Maar toch val

steeds weer op, hoe de meeste

opzien tegen de zware training

durige en harde leertijd en tegen

hoge kosten.

Er zijn er, die zodra ze beginne

de beste uitrusting willen he

bestaat; en ja, dat kost

willen na enkele weken traini

strijden spelen; en ja, dat ga

maal niet. Maar ze vergeten,

de ware wil hebben om er te ko

altijd een weg is te vinden.

Ik ben zelf ook aan het ijshockey—s

begonnen, toen ik alleen nog

schaatsen had. Ik heb ook z )

scheenbeschermers en m‘n „body—guards

van stukken vilt gemaakt en totdat

ze eindelijk op m‘n verjaardag

kreeg, heb ik ook zonder echte h

schoenen gespeeld. Maar ik had de v

om er te komen en ik mag zeggen

ben er aardig in geslaagd.”

Zelfs Taconis‘ vader geeft dat nu toe

en heeft zich reeds lang met een ijs—

hockyenden zoon in plaats van met een

hardrijdenden zoon verzoend. Maar mis—

schien is het hem toch een troost te we—

ten, dat het echte hardrijdersbloed bij

z‘n jongen er nog lang niet uit is.

„Eén ding zou ik nog wel eens willen”,

zegt „Kappie” ons bij het afscheid: „ik

zou het nog wel eens op de korte baan

willen opnemen tegen de snelste Frie—

zen. En dan ben ik benieuwd of ik op
m‘n lijshockey—schaatsen erg ver achter

blijf, of....”
Verder zegt Taconis niets. Maar zijn

ogen spreken boekdelen. Hij moet er

maar eens met z‘n vader over spreken.

Die is er vast wel enthousiast voor te

  

  

 

    

 

   
  

 

 

  

  

Restaurant DORRIUS
N.Z. VOORBURGWAL

b/h SPUI, AMSTERDAM

Plats du Jour en à la Carte

 

 



 

  

 

  

  
  
  

  

      

   

 

  

  

  
  

  
  

   

     

   

  

\js uit de grach.—
n wWas zelfs

geval —— of een
” Aan, vòrgo»—

dat vooral op de

t mrdhubti;°l{
wakken, de schr

net soms moeilijk een
te verklaren, hoe—

voorzichtigheid toch
te rijden viel,

ds Noorderkwar—
emd d

van een tocht aan
door in Waterland de

r het uiìtzetten
s de wakken) op

de bekende borden
tot een baken ge—

  
  

   velen, ondanks de

den, hun gave met
ekende bussen lieten

. tevredenheid te
cht van Oostzaan—
ndam—Broek—

wij van het
eprofiteerd en

ad het bestuur en
ne onze hulde voor
nstelijk streven.

  

   

  

  

    

  

  
    

  
   

  
  

    

  

  

  

      

  

    

  
  
  

  

  

   

     

   

   

   

  
  

op de ijzers.
ts een bescheiden
Zondagmorgen om
 de klok van het
 het enthousias—

C  Frits werkte
anderen, zodat

besloten een

 

t weer op deschaats!
Wij behoofdon mechts oven na te

denken om de rijdater, die met een

rustige, forse stag passoorde en spon
dig over de |…1‚|;.Plu| vlakte uit het

oo& verdween, te herkennen Als ‚h_-

bekende hardrijdater Gonnle Donker,
onze Hollandso
schaats,
Na met een wankel roelbootje hel

N.H‚—kanaal to zijn gepasseerd en het
rustige Hpendam te zgijn doorgewan

deld, werd op de Purmer—ringvaarl

weer opgebondon; Ook hier wiaselden

slechte stukken met goede af en ook

de wind was somtijds hinderlijk, Ons
adsplrant—lid viel een paar malen, ge—

lukkig zonder zich te verwonden en

vooral voor hem was het prettig Mon
nikendam te bereiken,
Een bezoek nan de haven bracht

aan het licht, dat vrijwel niemand de
tocht naar Marken waagde. De fello
wind, het ontbreken van een officiële

baan en een groot wak voor de haven,

deden de animo niet toenemen, Ook
de ijsschuitjes waagden zich niet ver

uit de kust, zodat het echte Ijsver—

maak op de Gouwzee ontbrak. Na een

uurtje toeven in een gemoedelijk

dorpscafé aan de haven. met een

kamploene op de

  

A, wat moet dat nu? Dat is dus de
vierde Zondag geweest, waarop

de wedstrijden in Amsterdam moesten
worden afgelast en — hoe ook het

weer in de lopende week zal worden
en welke vorrassingen dit vriendelijke
klimaat ons ook zal brengen — het ziet
er naar uit, dat ook Zondag 12 Januari
niet gespeeld kan worden.

Het is dus — zoals ik met mijn voor—
spellende geest vier weken geleden
al zeì — om de gilzenuwen te krijgen.
ledere week verschijnen er officiële
programma‘s, iedere week verschijnen
er —gelukkig niet in ,Sport‘‘ —,, voor—

beschouwingen‘‘ die even waardeloos
als overbodig zijn, iedere week worden
er massa‘s papier en werk bedorven
met de wedstrijden van „aanstaande
Zondag.‘‘
Moet dat nu zo doorgaan? In de korte,

maar felle winter 1938/‘39 (met de be—
ruchte „Siberische week‘ voor Kerst—

mis) werden de velden zo grondig
bedorven, dat er weken lang niet ge—
voetbald kon worden, In de strenge

6 winter 1939/‘40 — „ijswinter nummer
_ 1‘‘— lag de voatballerij drie maanden

stil. Nu beleven we derde felle
3 ter in successie

  

   

  

e tBARGAR RGAR Gattn zaam ta s

hat IJselmeer
rnchtig uitzicht op 56V p

=»vnrrl op de Brookarvaar5 weer ope:

bonden
s

Het zoer goede Ijs en het wind):;

de rug maakten dit gedeelle van d

tocht tóot Brook tot een waar l"‚r‚‘‚v

gan, dat Jammer genoeg t6 ki-‚r t [‚….‘,’=

de Maáar ook naar Durgerdam bi

berijdbaar Weldrs w
» zoed

e Nio
wens het elnd:

toen Nieuwendam en

van de tocht bereikt

o I 7

Komt er weer een Molentoch

Het kan In 008 landje vriezer

toolen. Mocht echtler de vor s

houden, dan durven wij onz

(emsen) de Mr‚!rnl;‚»r‘hl, circà )

®t klam aanbevelen

$ De route 1is In het kort als

Zaandam nabij Verkads

opbinden Westzijderveld 'P‚- er

menie, Opbinden Hellligerweg ‚1ur; |

Alkmaarder Meer, via Akersloot

N.H.—kanaal bij De Woude, lang

Spijkerboor achterom naar Knoll:

dam, daar afbinden, In het dorp op

binden bij de groene wipbrug, via D

Marken en Het Zwet linksaf naar d

Purmer—ringvaart, zuldwaarts na:

Het Kalf, daar overstappen en vla d

Oostzanerpolder naar Zaandam Ee

goede schaats toegewenst door

sporl p

Kro

LEO

ovr ( a vn gri ger
wova vt eee eov i eee eeeeeee oareeeevarttnGe od eee? ovri oari

g
t
a
m

da
ar

zwoegen de ijsbrekers moeizaam door
het, ook alleen in felle winters dicht
vriezende IJ.

Is het een toevalligheid, drie opeen
volgende strenge winters, of...... komt
er langzamerhand een kentering in
ons winterweer? Wil men den Duitsen
meteoroloog Scherbach geloven, dan
vormen deze drie winters slechts de
inleiding tot een hele serie strenge
winters in Europa, En deze mete oroloog
voorspelde dat reeds in 1939, zodat
hij fot nu toe heel aardig gelijk krijgt.
Maar dan rijst toch zo langzamerhand

de vraag, wat wij — voetballers, korf—
ballers, hockeyers enz. — moeten doen.
Zullen we de competitie verschuiven
naar de zomeravonden? Of de compe —
titie in tweeën splitsen (bijv. van 1 S2
tember tot 1 December en van 15 Maart
tot 15 Mei)? Of...... overdekt gaan
spelen? In de periode van de slappe
winters bouwde men overdekte kunst—
ijsbanen. Als we in deze periode van
streng2 winters eens overdekt gingen
voetballen? We zouden dan Hans
Bruck, Charles de Vilder cum suis op
de Boerenwe_!oring kunnen laten ope—
reren en wij, voetballers, ga c
in de Apollohal spelen. gaan tdan

‘t Lijkt oppervlakkig misschien een
beetje gek. Maar Zondag in, Zondag uit
zonder voetbal, ‘t is om de je weet wel
van te krijgen. J. W.
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rs—cursussen
orbereiding

de voetbalvel—
n; verschil—

adoortraining‘‘
niet  verduisterd
met de techni—

onzer prominente spe—
gedaan worden, om
g on ndere spe—

deze vragen ge—
H. Broeksmit,
onderafdeling,

hoe hoeden wij ons voor degradatie?
Maar in het bondswerk krijgt men meer
kijk op de algemeene lijnen.

Juist die officials, die op technisch ge—
bied hun sporen in het bondswerk reeds
verdienden, kunnen Zo buitengewoon veel
goed werk in hun eigen club doen. Een
voorbeeld in de praktijk is Hans Steur
van V.V.A., mi. een der beste voetbal—

kenners in onze stad, die voortreffelijk
werk doef in zijn vereniging.

Zo is mijn voornaamste advies: ,„De
technische officials moeten zich, zolang
deze omstandigheden duren, geheel op
het clubwerk concentreren.
Nú zal blijken, of de clubofficials hun

club willen dienen of.... dat zij gediend
willen worden door de club.”
„Hoe ziet ge het werk, dat de leidende

mensen in de elubs kunnen doen?”
„Ik zou dat in twee gedeelten willen

splitsen. Een club moet hebben:
a. mensen, die technisch voldoende

onderlegd zijn om de spslers voetballen
bij te brengen;

b. mensen, die over psychologische en
pacdagogische. capaciteiten . beschikken
om de spelers als het ware mentaal voor
de training bereid te maken. Immers:
een trainer kan alleen dán succes heb—
ben, indien de spelers de training willen
volgen.
De trainer kan de mensen de geheimen

van het spel bijbrengen: koppen, dribbe—
len, paatsen, en wat niet al. Maar....
het komt er op aan, dat de spelers hun
hersens bij die cefeningen gebruiken en
die cefeningen in de praktijk „bekeken”
uitvoeren.

Maar de grote betekenis van de training
ligt m‚li. hierin, dat men de spelers
enthousiast maakt voor de training en
dat zij er graag komen. Wanneer komen
ze nu graag? Als ze zien, dat hun leider
dezelfde opofferingsgezindheid aan de dag

 

TTT
COBIËERINRICHTING
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poen

_THANS VOORGAAN”
legt als van hen gevraagd

technische leider moet t
huis of in het clubcafé op d

ten te wachten, tot ze met hun t

klaar zijn. Allicht zeggen de spelers
een keer — vooral als het slecht

„Hij kan het mooi ver
kruipt ie met een kop
warme kachel!” De spele
groot gelijk hebben, maar
tact” zou verbroken zijn. Het
mi. dringend noodzakelijk, C
nische leider geen enkele 0
slaat en steeds bij zijn speler

„Acht ge het ook noodzakelijk

technisch leider lid is van de e

missie?”

„Noodzakelijk niet, maar toch wel zee
gewenst. Hij is voortdurend bij en de

spelers en kan dus in een elftale

sie voortreffelijk werk doen.

Ik sprak u zoeven”, vervolgde de

Broeksmit, ‚„van psychologische e

dagogische factoren. Het is mijn

overtuiging, dat in het verleden
aandacht gewijd is aan het zuiver
nische gedeelte en te weinig aan het
chologische en paedagogische. De £
gaat hier baanbrekend werk doer
komt nu een commissie (men zie 0o
interview met den heer Putter — Rec
die cursussen gaat houden, om clublei—
ders en. jeugdleiders op te leiden. Hierin
zullen, behalve enige bondsbestuursle 1
paedagogen als „papa” Bon en Holtzapr
worden opgenomen. In deze curs
hoopt men de gave te ontwikkelen,
mensen iets „bij te brengen.”

Er is op technisch gebied nog héél vyeel
te doen, eigenlijk staan wij nog aan het
begin.”

„Schuift u dat op rekening van de hui—
dige oorlogsomstandigheden?”

„„Neen, over het algemeen staan wij nog
aan het begin. In het buitenlard waren
zij ons op dit gebied vooruit. In Engeland
bijv. hebben vele beroepsclubs hun zgn.
„psychologische leiders”. In Duitsland
kent men sportinstituten, waar sportlie—
dg=‚n in hun vacantie, etc. zich onder lei—
ding van erkende sportpaedagogen kun—
nen bekwamen in hun sport.
Zo blijft er nog veel te wenschen en

blijven er nog vele idealen, die nu nog
niet vervuld kunnen worden, maar aan
de verwezelijking waarvan wij thans toch
al kunnen werken.
_ En in het kader van wat thans mogelijk
is”, zo besloot de heer Broeksmit, „hoop
ik, dat een ieder zijn uiterste best zal
doen om aan de toekomst van ons mooie
voetbalspel te bouwen.”
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_ vandeafdeling, Amsterdam van de Nederlandse Voetbalbond

—Commissie:

A. Grijsaart, Transvaalkade 117hs.
A. M. A. Houtkamp, H. Kadijk 54 1e.

Bedankt als scheidsrechter:

H. Tímp, Karpersstraat 7 IÌle.

Afdeling

. Kat,
d

overschrijvingen.|
van AD.W. naar Hema.

Velde, van HED.W. naare

C. Krooder, van Ella naar De3P.

. Verwoerd, van SLT.O.naarA.V.C.

Lubbers, van ODIV. naar India.

M. Broekhuizen, van O.D.LV. naargm
1n
Ë

wo

India.
. Cavaljé, van S.D.S. naar Olympus.
Ballman, van Amstel naar P. en T.

so
sm

. Príns, van Ajax ‚ i

J. Knuyt, van V.V.A. naar V.V.G.A.

Wolf, van D.EC. naar V.V.G.A.

J. H. v. Eerde, van C.N.F. naar
—vogels.

BE
RB
ÊS
B
B
B
B

5
BB

g
a

8
act

<erleend:

216 F. Munier, van SD,S. naar 5.5.%.
215 H. F. Munier, van Hagee naar 5S.,5.Z.
202 S. Waterman, van T.D.C. naar T.V.K.

Overgenomen van de N.V. B.
Aanvragen:

M. 2031 C. H. Meinders,vanTavenunaar
Swift.

M 2032 R. Willemse, van Z.,5.V.C. naar
Swift.

M. 2033 J. v. Leeuwen, van Ajax naar
_ swift

M. 20%4 H. A. C. de Haas, van Z.,5.V.C.
” naar Swift.

M. 2036 J. M. W. v. Bruggen, van Z.5S.
f V.C. naar Swift.

M. 2037 J. C. Boshuizen, van Z.5.V.C.
naar Swift.

l._lbfl%v.’le…vnnmzellnu.r

M. 2053 A. P. de Gast‚ van Funen naar
W D.V.A.V—

#

. 2o71 p. C. J! Kloot,vanShellnaar
715 _Oosterp |   

6 C. Schröd 3.V. naar
Bwift.

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

Overname geheel of gedeelielijk verboden bij de kutreurswet 1912

Afdeling strafzaken.
Geschorst: & gt

F. Berkkemeyer, A. Samson, ‘2. 2010 €

J. Verkerk, allen lid van Uithoorn, m:

ingang van 30 December 1940, voor twer

off. wedstrijden, wegens verlaten van he

speelveld tijdens de wedstrijd M.V.Z—

Uithoorn, op 24 November 1940, waardoor

deze gestaakt moest worden.

R. Roorda, lid van Sloterdijk, met in—

gang van 30 December 1940, voor Lwee

off. wedstrijden, wegens het aznnenr]u::‚

van een ongepaste houding î.01. _ der

scheidsrechter van de wedstrijd D.W.S. 2

—Sloterdijk 2, op 10 November 1£0_4_0.

M. de Krijger, lid van Sloterdijk, met

ingang van 30 December 1940 voor e

off. wedstrijden, in verband met het —

beurde in de wedstrijd D.W.S. g—Sloter—

dijk 2, gestaakt op 10 November )

Voorts wordt het hem voor de duur var

een jaar verboden om als aanvoerder te

fungeren.

N. Zethof, lid van D.E.S., met ingang

van 30 December 1940, voor één off. wed—

strijd, wegens herhaaldelijk appelleren in

de wedstrijd D.E.S. 2—S.V.0. 2, d.d. 1

December 1940.
A. Vink, lid van D.E.S., met ingang van

30 December 1940, voor twee off. wed

strijden, wegens zeer gevaarlijk spel in
de wedstrijd D.E.S. 2—5.V.0. 2, d.d. 1
December 1940.
_ C. Schoenmaker, lid van D.W.G., met
ingang van 29 November 1940 tot en met
23 December 1940, wegens wangedrag in
de wedstrijd Z.5.V.C. 2—D.W.G. 2, d.d. 24
November 1940.

Voorlopig geschorst:

C. J. Klugt, lid van R.T.S., met ingang
van 30 December 1940 tot dat nader uit—
spraak is gedaan in de kwesti —
Tos‘Actieí,gd.d‚ 1'1-11-'40.1C…35Lle Bt s

Ernstige waarschuwing aan;:
J. J. Hogendijk, lid van Amst. Boys

wegens ruw spel in de wedstrijd D.W.S. 8
—Amst. Boys 2, d.d. 8 December 1940.
K. M. Kerkhoven en W. Witteveen, bei—

den lid van D.W.5., wegens verlaten van
het speelveld tijdens de wedstrijd D.W.S. 8
—PAmSDt- Ë:ys 2 op 8 December 1940.
V er n mmers en J. Fagel, leden van
v‚gr‚meer, wegens bemoeling met de lei—

ding van de wedstrijd Rapiditas—W.gr.—meer jun., d.àd. 13 October 1940. $
späi âaaàè llgeä:tl;_ĳìä.E.s.. wegens te fors
d% lflÜäftï:ïbe“ eDES. _sv.0. 2

. H. onagen, J. Niel se
G. 5. Kuik, C. B. V. Klaveren J‘Î'HF_… is—
ser, P. J. Hendriks, G, Visser en H. Duyí,
allen lid van Sloterdijk, wegens zeer on—
behoorlijk t.o. den scheidsrechter
van de wedstr D.W.S. 8—Slo
d.d. 10 Noveml?er 1940. terdijk 2,

Afdeling competitie.
d‚d. 24 November 1940. klasse

M.V.z—Uithoorn wordt n—o°° $ f
d.d. November 1940. Regm%‘e kl. B,
D.W.S. &—Sloterdijk 2 wordt 5—0 regl.

  

   

  



   

 

  

 

  

   

  
  

  
  
    

    

  

   

  

  

  
  

  
  
  

  

  

     

  

    

   

  

  

  

  

  

    

  

  

Zaterdagmiddag—competitie. ge klasse

De 0 jsle voor Bet Zaterdagmiddag— A D.V V—5BMN. .. .. … .. kn nn kn nr i——
…hll°fiu haar bartelijke dank voor dot ee oeitW kt da *. 110 1 â'__'
vele e wensen voor het ingetreden N.0.G——NeáÏl./N,M.B.  .......... io

euwe Jaar, haar tOegezonden. Weder— B K.M.V.Z—S.V.B. eee eer. | Gr—>

erig wenst nê allen een gelukkig en voor— Nederlanders—Oceaan .......... 3.—

spoedig jaar toe. Ass. Cass,—Amstleven . .. 3.—
‚B.M—Tw. Bank s 3,—

ULYSLAGEN ZATERDAG 28 DECEMBER. > ,, ïì‚“fï‚(‚‚_  Gher s

1e klasse THBU—D.D.S. 3.30

B Zoeburgia—Wartburgia ......... 4—0 Valevefa—Ervea ..... 3

tebesse io :
BÜSVB—Tw. Banko.............. 2—3 I;'}I'-;_usìì)aèn ;"bz’1'n}"‚‘ eee . ie... 3.3C

\ 0 Shell—_G.5.V. Zwaluwen ........ 1—3 VA—Hieciràa ......... 3

ì Res. 3e klasse Holver—0,8.V. Blauw—Wil 3

B V. en V 4—V.V.G.A. 4 . ......... 9—1 e de kiasle

f
N.B, De overige vastgestelde wedstrijden tes. 1e klasse |

gingen wegens terreinafkeuring niet Nehamij —Wartburgia 2 ‚ $ 2.34

door.
K‚N.S.M. 2—V.V.G.A. 2 . : 3

WIJZIGINGEN PROGRAMMA BAV V en V 2 .. $
ZATERDAG 11 JANUARL Res. 2e klasse

. 3e klasse: A.B.G—De Spaarbank vangt a Geuzen 3—Yster ...... eee . 3

aan 330 uur. ; G.5.V. Blauw—Wit 2—Kraaien 2 3

C. 2—_ _ Res. 2e klasse B: V.V.G.A. 3—Krom— 8 GH.B. 2—F.AV.C 2 ........

eie hout 2 vervalt. Inc. Bank 2—5.0.5. 2 ....
e G.R. Res. 2e klasse B: V.V.G.A. 3—F.A.V.C. 2 VYV.G.A. 3—V. en V. 3 ......

ingelast, 3 uur. k (Op terrein „De Meer
Res. 3e klasse A: Ella 2—Ontspanning 2

vervalt.
Res. 3e klasse

Bimsa 2_—Nehamij 3 vervalt, A FANLE. 4—Wol 2 .. kan > 3 —

Wol 2—Ervea 2 vervalt. Bimsa 2—Nehamij 3 ....... ot 2

Wwol 2_—Bimsa 2 ingelast ...... 3.— B F.A.V.C. 3—Holver 2 ......... 3,—

F. Beck. PROGRAMMA VOoR Shelì 2 vVGA. 4 .......... 3.—

rn ZATERDAG 18 JANUARL, V en V 4+—DVV.‘8 ........ 3

_ Scholte Jr., 1e klasse ADSPIRANTEN

* A Geuzen—V. en V. .............. 3.15 Geuzen 2—Geuzen 1 ............ 2.—

Kruisster—Inc. Bank 3—

kt is weder DW.V—R.AMV. .... i VRIENDSCHAPPELIJK

Kraalen—W‚gr.meer _ 3.— Ajax—Veteranen—K.N.S.M. ...... 3.—
B Wartburgia—Nehamij .......... 2.30

J. Heitgeert. __ Robaver—Turmac .............. e R.K. JEUGDCOMPETITIE,

VG.A—Zeeburgia ............ 3.— Voor 19 Januari geldt het programma,

& tal f. Volewijckers—F.A.V.C. .......... 3— dat voor 5 Januari was vastgesteld.

_PREMIEË—ROMAN
tt2

Men hoort nog maar al te vaak de dwaze bewering, dat de
beoefenaren van sport een roman niet zouden waarderen.

© _ Wij hebben deze bewering altijd naar het rijk der fabelen
verwezen en grepen daarom — wij zouden haast zeggen
om het tegendeel te bewijzen — de gelegenheid om onze
lezers tegen ongekend lage prijs een spannend avonturen—
boek te brengen, met beide handen aan.
Wij hebben, uitsluitend voor onze lezers, beschikbaar een
roman van Jan Ubbink, getiteld

DE RODE PASSAGCIER
'qg zelden lazen _wìj een boek, dat ons zó van de eerste
de 1_aatste pagina heeft geboeid, in welk oordeel wij

oals uit o.s. persuittreksels blijkt, niet alleen staan. 5

Ubbink is eân begaa.äe schrijver. Hij bewees h?
vroeger van hem verschenen boeken. Hij bewij i
euw met dit nieuwe boek.‘‘ aaa *

(Dagblad van Rotterdam.)

boek geeft ons een zeer treffend beeld van de huidì
wereld. t]?Îzq roman is zeer vlot en zeer boeieîâ

» even; het is een niet alledaagsch man, di
tig zal gelezen worden.” e ot . die

(De Standaard.)

rd van de drijvende stad ,„Koning—
er in geslaagd u de beschrijving

el, dateen reuzeschip, met duizenden
oceaantenprooiaan het onbe—
ven. Onze eindindruk is, dat

menmetsp leest.”‘
(Het
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B BN.A.3—Hema3 6 ) ...... 11309
30 Wgrmeer4 Ĳa“. 4 (2e v.) 1130

RTS. 2—Btevo Bivassmert++.>> 11.30
i 0 ADE, 2—W.MG, Bvarerrt t tt 2,—

3,— Meerboys 2—W B .e. .. .. — 12.30
ODIV. 2—5.A V e e na< 2,—

D Volewijckers 7— vflk[n"ld) 2,—

230 (2e e
IJvogels 2—Animo B ............ 2,—

E DTV. 2—RODEB.......—..—... 11.30
230 DW.8. B—FH D‚ä‚ Bhtre eeel. > 1230

2— F PV.CB. I—Sst. Louis 1 .......... 2—

2,— VILGC. Z—RK.V.V.A. (le veld) ... 230
2,— Vletory 2—Gez Vier 2 .........— 12—
2— G V.D,O. 2—Wilskr Vawe< >i < 12—

— 2,— Zwaluwen 3%—Unity 3 (2e veld) .. 12.—
errarri...t.. 230 H DES2—Zpc zliliillill. 2.30
oto nrat eee ei e Ê Pancratius 2PVCB 2 ........ 2.—

3— oK CNF. 3—TABA. 2 ..........>> 11.30

Ë.30 Vespuccis 3—Riv.âan 3 (le veld) . 2.—

n— Res. 4e klasse

...... ‚ A ABVE2—557)2 ............. 12.30

Lindenboys 2—Funen 2 .. 2.30

Ons Buiten 2558 2 .......... 1.—

P HO”%. ———. Waali 1130

Minahassa 2—Lindenboys 3 ..... 1130
Rat e oo ane n e 2,— T.W.M. —WMHO. 2 .......... 2—
e lt e eeei 2.30 ATW. Z—Rapiditas 4 .......... 2—

3— C DW.G.3—W‚grmeer 5 .......... 1230
2 PFHDC 4+—o0vag‘a2............ 1130

Sloterdijk 3—ART.A. 2 ......... 1—
DTC 21—0DE 30 . . .. .. .. 1230

...... 2— D AED 4—N.A.0. 3 (2e veld) ..... 230
.... 2— Ons Buiten 3—KB.V. 4 ......... 11,.—

kr tn 2.30 IJvogels 3—Olympus 3 .......... 11.30
rre—....... 230 E Achilles 3—ADW, 3 ............ 11.30

elÈE eee e k 2,— HEDW.4—L0,3 ............ 11.—
Muiderberg 2—Wilh. Vooruit 3 .. 2—

F Raakboys 2—Noorderboys 2
T.B.S. 2—ABILM, 3 .........
Amsterd. Boys 3—B.W.B. 2

G AR.T.A.3Raakboys 3
Maja 2—C.D.W. 3
K.B.V. 5—A.ZV. 2

H ODA. 2D.0.5.8. 5
R.K.V.V.A. 5—Roda 3 (2e veld) ..
VLC. 3—Zwaluwen 4 (2e veld) ..
De Meer 5—N.V.A. 2 (le veld) ...

K R.0.M. 2—Gez. Vier 3 .

RK.V.V.A. 6—Z.P.C. 3 (2e veld) 12—

 

  

Unity 4—St. Louis 2 (le veld) .. 12—
Roda 4—Pancratius 3 ........... 12—

L Neerlandia 3—A.G.5. 3 (2e veld) 2—
Z.,8.6.0. 5—M.V.A. 3 (2e veld) .. 2.—
Fland 3—SD.Z 3 ............... 3.—
P. en T 5—ASR3 ............. 1 —

M Or. Zwart 4—Oosterpark 3 (2e v.) 2—
Rap 3—Argonaut 2 ............. 11.30
Centrum 4—Swift 5 ............ 2—

N Swift 6—L.O.C. 4 (2e veld) ...... 2—
B.DK. 3—Shell 3 ............. . 11.30
A/T.W. 3—Schellingwoude 3 ..... 11.30

0 DJK. 3—2.5S.V.C. 2 (2e veld) ... 2 —
O.VVO. 6&_—Meerboys 3 (3e veld) 1130

 

Sloterdijk 4—5.D.Z. 4 ........... n—
Vespucci 4—S.LT.O. 4 (2e veld) . 2.—

P _Madioe 4—A.Z.V. 3 ............. 2 —
PV K. 3—Ontwaakt 4 .......... 2—
O.D.IV. 3—Heemskerck 4 ....... 11.30
W.M.S. 5—Minahassa 3 (2e veld) 230

JUNIGRES

‚ 1e klasse

AF.C—Blauw—Wit (2e veld) .... 1130
Zeeburgia—D.Ww.S. (le veld) .... 230

2e klasse

..... ewe...... l1.—
............. 11.30

........ 11.30

zo0r—z.5.V.C. (2e veld) ..... 2—
Vooruit—HEDW,. ........ 12.30
—D.W.V. 3 nerennee....... 2,—

............. 1230
Jvogels ........... . 11.30

2 eeeder .. .... 1130
230
2—

@

AV'C'_ÏËËËD ii. .. .. .... 11 30

Bieuw—Wit 4+—AF.C. 2 (3e veid).. 1230
wMs—Ahrends (2e veld) ..... 1%30

Fland—ZB5G.0. ......
..+8> io

Ar Zsadijk e eer eee e . 2 11.30

Lindenboys—D.W.G. ...........> 12.30

&LTÖO. 2—Maja ............... 12.30

Fland 2—_Vespucci ............>> 11,.—

IHBRDW. v e e e e n nnie 1(17 30

HEDW. 2—A.G.8. (jeugdveld) . 2.—

ADSPIRANTEN
1e klasse

BLWit—Volew. (Je veld) 1:__

pws—Zeeburgla ... 1

DW.V—Ajax (2e veld) 11

ZFEC—AF.C. .... +< 12.—

2e klasse

Volew. 2—A.E.D. (2e veld) .

Zeeb. 2—W.grmeer (1e veld) .. 11

Spartaan—D.W.V. 2 (3e veld) 11

Z5G.0—DWS. 2 .......

3e klasse

Aalsmeer—Ons Buiten (le veld) 11

AF.C. 2—FHD.C. (3e veld) .... 11

BiWit 3—D.E.C. (2e veld) ...... 11.—

D.W.V. 3—Yvogels. (2e veld) .... 12.30

Meteoor—0.V.C. (2e veld) 1

Volew. 3—Yboys (2e veld)

  

DW.V. 4—WM C. (3e veld) .... 1!
HE D.W —Volew. 4 (jeugdveld).. 11 —
SE.S—Zeeburgia 3 ............. i2..
Centrum—Meteoor 2 ............ 12.—
Ajax 3—Zeeburgia 4 ....... ‚.... 11—
Rapiditas_O.V.V.O. (3e veld) .. 1231
TÓ.G:—BLWit 4 (2e veld) ...... 12.3C
DWS 3—DVAV. ............ 12.3(
AED. 2—D.JEK. (2e veld) ...... 1: —
Fa—tpo. —...................41
Rapiditas 2—Achilles (3e veld) .. 11..—
W. Vooruit—HEDW. 2 ........ 11 —
OV.V.0. 2—WMH.O. (2e veld) 11.—
Zeeburgia 5—T.D.W. (4e veld) 11.—
25.V.0._Stevo ................ 11.—
JOS—BEG .. .. .li l..4. ii.—
A5VK—Meerboys ............ 11.—
Schinkel—ADW. .............. 12 —
TIW.—Pionier (2e veld) ...... 12 —
T.0.G. 2—Ontwaakt (2e veld) 11.—
D.V.A.V. 2—Madjce (2e veld) 11—
Maja—Rap .................... 11 —
Ode—W‚gr‚meer 2 .............. 11.—
SAVM—TW.M. .............. 11.—
SLTO—KB.V. (2e veld) ...... ir—
ZRRO—BDK. ............ 12 —
Ahrends—SD.W. ............... 12 —
D.W.S. 4Sloterdijk ............ 11.—
Lijnden—Spartaan 2 .......... 12 —
Lindenboys—S.C A. ............ 11.—
W.D.0O.W—Aalsmeer 2 .......... 11.—
W.M.S—Germaan (2e veld) 11.—
Heemskerck—V.VA. (2e veld) .. 11‘Vespucci—O.V.V.0. 3 (2e veld) .. 11Z5.6G.0. 2—3N.A........... .. 1l3GC.D.W—Goldstâr .............. ii—BWGSB7 vli n—
Eland—Semo (terr. Gez. Vier) —Olympus—S8Z. .........V… 2 Ìà 3V.V.A. 2—Rodì (2e veld) ........ 1. —D.T.C.—Heemskerek 2 ,.. .. ./)) 11—
Argonaut—Germaan 2 .........| 12 —A.GS—Ons Buiten 2 ..........— 12 —A.A.C —Neerlandia .............. i—Arta—Eland2..............”]0” 12—
Meerboys 2—Sloterdijk 2 . . .... 11 —Rombout—Swift 2 ..... {{ 12

4e klasse
D.W S. 5—BlWit 6 2
Volew. 5—Rapiditas3 Ge veld) 1s 59â3%èxv4-glìgg‚%. 5 __?._.3.e..‘.'.el_dl lâ»ä

‚gr.meer 4 (3e veld) —Spartaan 3—Zeeb. 7 (3e veld) ‘.ì. Ïä'äVolew. 6—ZS.G.0. 3 (3e veld) .. 11V.V.A. +—D.WS. 7 (2e veld) .... 12Volew. T—Stevo 2 (4e veld) 12.
A.ED. 3—Ajax 5 (le veld) ...... iDW.S, 8&—ZzSsGo 4 ., .{...} $Volew. &—Eland 3 (4e veld) .... 130
Vespucci 2—S.CA. 3 (2e veld) .. 1230
W‚gr‚meer 3—TD.O. 2 .......
w4-’r…n.w. Ù « 3i e M

3—F.H.D.C. 2 (le veld) 12.
BlWit T—AF.C. 3 (2e veld) .... 12.333Spartaan 4—VV.A. 3 (3e veld) .. 1

 



RESTAURANT

SCHILLER—BAR

   

  

 

  

  

 

  
  
  
  

    

   

    

    
  

 

    

    

    

Tel: 31660 — Rembrandtspl. 26

KEUKEN EN DRANKEN

OUDE KWALITEIT

Gem. Bus 10!/,—11uur à 25c.

hi Aio ne eeee eeeem m

 

De eerstvolgende eigen trek—
king zal gehouden worden op

10 MAART 1941
Speelt hierop mede met een

wettige Maandpolis,.
Tarieven vanaff 1.— per maand

(ll 11S | (1| e 001o 1771Co

HENGELAARS!
VRAAGCT UW _WINKELIER

SNOËEK—

HENGELS

en andere in „BEET” aanbevolen

hengelsportartikelen van de Importeurs:

N.V.HandelMij.v/hGEBR.WASTERVAL

POSTBUS 475 — AMSTERDAM — C

(Levering uitsluitend aan den handel)

IIIi Imer z| s 10

  

N

vertegenwoordigers kunnen ‘deze
plaatsen op ruime provisie—basis.
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Thans bestaat nog gelegenheid tot inschrijving voor onze

CURSUSSEN IN HET PAARDRIJDEN
zoowel overdag als des avonds i

voor beginnelingen en gevorderden SPI'II’IQ-. Dressuul"‚

en Carrousselclubs
J. BERKEMEYER

ROKIN 32 .
AMSTERDAM
TELEF. 47592

Manege en Rijschool der

N.V. AMSTERDAMSCHE RIJTUIG MIJ.
OVERTOOM 399 . AMSTERDAM — TELEFOON 81243

 

e
” BEKERS

LAUWERKRANSEN ';ëtngveälc<ìere th?r[prĳzen

i LAUWERTAKKEN oedkoopst bij:
de in dit blad voorkomende  MEDATLLES _Ï C. VERMEULEN

G Marialaan 72, Tel. 307, Halfwe
‘ ‘ ’ INSI NES N.Z Voorburgwal 242. 'I‘el 35?139-‘ Á .À A‘dam. Gevestigd sedert 1921

worden geleverd door de
Chemigrafische Kunstinrichting

 

eee bi Koopt een merkrij wiel
RDAM — TEL. 46355—46459en45913 | | STOK kan U direct uit voor—

raad leveren, elke hoogte
ono eee eo onvo an 1en uitvoering,

Germaan, Magneet,
Simplex, Ned. Vlag
en Stok‘s Rijwielen

Elk filiaal heeft een ruimesor—
‘teering en grooten voorraad,

STOK‘s
o RIJWIELZAKEN

Wagenaarstraat 55—63
Hoofdweg 388 — Mosplein 12
Roelof Hartplein n. postkantoor
Haarlem: Kampervest 1

iDel uwenach! ruilen wij Uw oude
i sje in. Betullng kan preitig
wgrden geregeld

  

 

       

        

 

    
  

   

Geen

SPORTMAN

zonder

„OPORT

 

  
      

      

   

 
  

 



 

  
  

   
  

   
  
  

 

  

 

heeft altijd uitgemunt door:

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

voud en kracht en zuinigheid.

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

taties geleverd.

Fraai uiterlijk
Ford automobielen zijn ware meesterwerken op het

gebied van carrosseriebouw,.

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

grip geworden.

Ook in de toekomst houdt Ford

zijn reputatie hoog!b e

N.V. NEDERLANDSCHE FÖRD AUT    eeee edISli

GÏDRUKT Hij UITGEVERS— EN DRUKKERSBEDRIJF BOOM—RUIJGROK NV. HAARLEM

 


