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g: „Sportief of onspor—

ons vorige nummer, heeft

inbeweging gebracht.
en bereikten ons brie—

t vraagpunt en het stemt
eugenis, dat men er ern—

en over heeft laten

ij zeker een opmerke—

‚ dat men zich vrij

het „geval—Dijke‘‘ af—

vatting, dat dit geen

ortiviteit of onsporti—

lat hier slechts sprake
, vrij eenvoudige,

die opgelostis met

ng van de simpele

scheidsrechter de

ng geconstateerd,

 niets te reclameren.

’m;er den scheids—

UÍTGEVERSMIJ „SPORTWEEKBLADEN”,

le JÄARGANG — No. 19 — 19 MAART 1941
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OFFICIËËL ORGAAN VAN DEÉ
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niet interessant, omdat het geen enkele

verwikkeling heeft. Het houdt op met

de vraag of de scheidsrechter de over —

treding heeft waargenomen. Doch de

andere vraag, sportief of onsportief,

komt al evenmin in aanmerking voor

beantwoording, omdat de handeling

zelf ongetwijfeld een impuls— of een

reflex—beweging is geweest — en dus

niets met sportiviïeit of onsportivi—

teit uitstaande heeft — en er voor de

rest na de fout van den scheids—

rechter geen correctie meer mogelijk
35

was .

Een andere inzender, die zich al
evenzeer op het standpunt stelt dat
Dijke‘s impulsieve handelwijze niet

onsportief mag heten, voegt daaraan

toe: „de winnaars in het algemeen,

en de bewuste back in het bijzonder

zullen met veel minder genoegen

aan die wedstrijd terugdenken dan
_ wanneer zij een eervol gelijk spel

hadden behaald of zelfs een nederlaag

hadden geleden en hierdoor wordt de

— niet—geziene — overtreding op

zichzelf al zwaarder gestraft dan door
de verdiende strafschop.‘‘

Met dezelaatsteopmerking, hoewel

zij nog altijd op twee gedachten blijft

hinken, kunnen we het wel eens zijn,
op voorwaarde dat de kwalificatie
„eervol gelijk spel‘‘ niet de bedoe—

ling heeft de maagàehaaldeoverwin—

zo oud als het is,

teressante ogen—

‚ af en gaan de
artikel genoemde

nader bekijken.

DE scorende middenvoor, die ge—

bruik maakte van de fout van

den scheidsrechter, die zijn buitenspel

positie niet waarnam en de midden—

voor, die over zijn eigen benen

struikelde, doch die van de ten on—

rechte toegekende strafschop niet

wenste te profiteren, hebben de

meeste inzenders nogal zwaar op de

maag gelegen.

De meesten stellen zich op het

standpunt, dat de eerste — de in

buitenspel—positie staande midden—

voor dus — zich gemeenlijk niet

realiseert wat hij doet en de bal in

het doel schiet voor hij de gevolgen

ervan overwogen heeft. Meestal ont—

breekt hem ook de tijd om zich aan
dit soort overpeinzingen te wagen.

Maar anders, meent men, staat de
andere — de strafschop—weigeraar
zullen we hem maar noemen —ervoor.
Hij heeft alle, althans voldoende tijd
om te overwegen of zijn handelwijze
wel sportief is en of het zelfs wel eer—
lijk is om van de fout van den scheids—
rechter te profiteren.

In deze opvatting, wij geven het
gaarne toe, zit wat in. Het is, acade—
misch bekeken, inderdaad een ver—
schil of men in de snelheid van het
spel tot een handeling gedreven wordt,
dan wel of men rustig de tijd heeft om
over de gevolgen na te denken.

Wij kunnen voor deze opvatting
dan ook stellig waardering hebben.
Toch menen wij haar op practische
gronden te moeten verwerpen,. Deze,
onze en ook anderer, mening zullen
wij volgende week nader uiteen zet—

ten. GEUDEKER.
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mende spannin
Ile afdelingen
 een dag uit duizenden; eindelijk, sinds

1940, een dag, waarop het een genot was,
of naar voetballen te kijken.

6Maart worden afgewerkt en indien men
 vier maanden geleden is, dat zulks ook

kan men zich indenken, welk een
Zondag voor voetballend Amsterdam was.
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BRBIM. .. 11 # 4 1 1 %
ê‘a%âM .............. nisehen 3 p 4
jwwMG —.............—. gn g6 Po * 4 .2
B. .. .............. 9 5 1 s 1 z

WWboys ...............— 9 _ 5 à 4 1 3%—>

WGez. Vier .............. 11 3 z 4 $ ze

Baty ................ 12 4 4 & 212

BRSB … lll 2. Mai + & 2i—!
RDE. weouleoleeo k 9 3 2 7 /;

BÊMA ie 1 3 = 7 .Â
8SEMO.  ............—— 11 1 1 3 3

gesproken, volledig voetbalprogramma =

ke werd voor den één nog geaccentueerd 6  

 

  
  

  

 

  

     

   
  

 

   

    

  

 

   
  
  
  

 

  

    

    

  

  

 

  

 

  

verwinning, voor den ander enigszins
et teloorgaan van een kampioenskans

r komen van het degradatiegevaar: ge
f en voetballeed.

Eerste klassers
asse werkt alles er aan mee, om A.BIM.

n. Zelf wonnen de leiders met 2—0 van
e wedstrijd, die een spannend verloop

melft maakte Van ‘t Hul — de linksbin—
club — een goed doelpunt, waarmede de
anks hardnekkige pogingen van Unity

icces boeken en toen de rechtsbuiten van
el, een tweede doelpunt scoorde, was

e tabaksmensen op onverwachte wijze
—1!) en Fit liet zich in een uiterst

met 5—3, thuis nog wel, door Shell

wedstrijd was Shell bijzonder pro—
n van de Bataafse hebben dan ook

V en. Het verloop was als volgt:
‚ 2—4, rust. Na rust haalde Fit
d kreeg de thuisclub zowaar een

 Deze penalty werd gemist en dit
ologische invloed, dat Shell het vijfde,
beslissende, doelpunt kon maken.

el mee om A.B.I.M. aan het zo fel be—
hap te helpen. Naar men weet, bete—

Begin Is Moeilijk”; de heren zullen
doen te bedenken, dat ook de laatste

wegen!

zich practisch veilig door S.E.M.O.
g toe te brengen; het begint er
el zéér donker uit te zien.
hard van stapel, doch al spoedig

thuisclub beter sloot. Regel—
en en bij de rust hadden de
hun naam beantwoord, want

was blijven zitten.

sselet maakte een

  

  tshalf Hillebrand
aat, het halve do—

  

vij er op wij—
—W.M.C. hier—

clubs het

  

  

 

  

daarentegen kreeg

0 tegenscoren. |

edstrijd was zeer |

age
In de eerste klasse B vielen de volgende uits!

Animo—Rombout Î”_î

AS.R—Rap {4

A.V.C.—Olympus 2—{
Centrum—Lijnden í* $
Vespucci—R.0O.D.A.

Hierdoor wordt de stand als volgt:

gesp. gew. gel. verl. pnt

15
Olympus .............. 9 T 1 1 ) 36

Mespucci ..........—.—— 9 70 — 2 14 25

BBE 0 e e do e eee # ° Dan 1 3 11 23
fkinden ................ 8 4 2 2 10 22

W@entrum .............. 16 va od 5 5 2
e eeeee eee eee 9 4 —— 5 g° 21

BAÊHRO... eeeo eoe e B 3 1 4 T 21

MS o zn o dko H 11 3 1 T T 28

IB&BA l e on nal e 9 2 3 4 T 15

Rombout .............. 10 3 1 6 7 18

R9D.A. .. llli0 8 2 1 5 5 15—2

punten gemaakt, waartegen .

       
     
  

   

  

    

 daarna vervallen in een soort drieback—stelsel.

  
   

Van de wedstrijd Animo—Rombout vertelt onze hoofd

redacteur u elders meer.
Centrum ging, zoals wij verwachtten, op de goede we

bereikt.
Wij waren getuige van de wedstrijd Vespucci—R.O D A

een — althans in de eerste helft — alleszins aantrekkelijk:
wedstrijd.
Het begin van de wedstrijd was geheel en al voor

thuisclub en men rekende er eigenlijk op, dat er
wat doelpunten zouden komen. Maar dat ging lan
glad; de R.O.D.A—defensie bleek van prima geha
vooral keeper De Bruin maakte op ons een zeer bet
bare indruk — en als de aanval van R.0.D.A. de helft var
de capaciteiten van de achterhoede had, dan was er v
R.Ö.D.A. „geen kou aan de lucht.” De opmerking moet
ons van het hart, dat oi. de zwart—witten een vÊrkpe:"
systeem toepassen. B

        

 

De ploeg is kennelijk opgeleid in „W—formatie” en is
da F Nu zijn al
die systemen 0o.i. slechts alleen dan te gebruiken, indien
men een prima middenvoor en prima vleugels heeft en —
met alle respect voor de goede wil van de heren — daar—
over beschikt R.0.D.A. allerminst.

_ Het gevolg is dus, dat de verdediging, die zi gstvallig
op eigen doel terugtrekt, geen àongxent ìâf:ätarl‘â-î;t::? lÎ.-Î»_

el te veeì_werk moet verzetten. Heel ver naar Î'I'J'°;':V
‚!oetereq enige voorhoedespelers, waarvan enkele ho%:>f»Ïoze pogingen aanwenden om als verbindingsspelers teungeren. Het komt ons voor, dat, indien de RO.D A —ver—dìâiäfn Zl(l:(h meer naar voren waagt (dat kan best meten a keeper, waarover me suc—i dat gogsten. n beschikt), het meer suc

Vespucci stelde daar tegenover een fris, open spel met
nge passes en wij kunnen ons vam-s!;ellen.Dedat Êe club
n Baumgartner tot de werkelijk serieuze pretendenten
hoort. Er zit goed materiaal in het elftal.   

  

  



  

  

 

   

  

   

  

 

  

  
  

 

   

 

  

 

    
  
   

    
  

 

     

   
     

    

   

 

  

  

  

  

K‘dam van de N.V.B..

de is zéér goed. Linksbuiten Ploeger maakte

meeste indruk; „een lekker, venijnig speler—

end in actie en met een goede kijk op het

punt was een beauty en gaf applaus bij voor—

nders. Dit doelpunt kwam na bijna een half

s; rechtsbuiten De Kip gaf een voorzet „over

languit vallend, kopte Ploeger de bal langs

: maakte middenvoor Hulsman op bekeken
tweede doelpunt; doch hij moest tegelijkertijd

verlaten.
helft, die dus met een stand van 2—0 begon,
kelijk veelbelovend voor de gasten, die hun

ijk door Van Zwieten beloond zagen (2—1).
er toen nog naar uitgezien, dat de zwartwitten
ke voet zouden kunnen komen, doch Ploeger
de illusies een einde (3—1).

De tweede klassers

te Eland een vergeefse reis naar de Buik—
den, aangezien de scheidsrechter bij T.B.S.—
liet gaan. TW.M. en W.M.H.O. namen de

ar zij resp. met 2—1 van Achilles en met 5—2
wonnen.
mocht T.W.M. haar handen dichtknijpen over

p Achilles, want het winnende doelpunt werd
de laatste trap van de wedstrijd gemaakt. Het

f maar 1—1, daar Achilles tegen de in het
sterkere Watergraafsmeerders als het ware een
opgetrokken. Alles mislukte aan T.W.M., tot het
ste minuut een corner te nemen kreeg. De bal
et doel (2—1), waarop niet meer werd afge—

mnmarkt is heelemaal van slag af en verloor
van Meerboys. Heerenmarkt heeft wel heel
nterd. De gecombineerden wonnen met 5—0

Juidt hier als volgt:
gesp. gew. gel. verl. pnt. vt
10 eee 16 3816 8 2
10 8 — 2 16 41—21

........ 11 8 — 3 16 38—21
...... 12 6_— 6 . 12 33—45

10 5 1 4 11 40—20
13 5 1 %... 11 _ 34—31
& 4 5 B. 2027
9 2 2 5 6 — 24 3.

k 1ä _2 e g Ê,‚ 1â:âä Doe]ma_n Volger van Lijnden in actie in de wedstrijd tegen Cen—i trum, die met 2—1 door Centrum gewonnen is. ( Bigen foto „Sport‘

een strijd gevoerd tussen A.G.,5. en N.A.0,,
ter A.G,5. toch een betere kans geven dan gesp. gew. gel. verl. pnt. v.—t.

De stand tussen beide pretendenten D,E.S. ................ 10 7 1 2 15 39 53
Be eee dara o e A 5 Ni | e ”45

gesplgew. gel” ver!. pnt. v—If. O.D.A. vao 6 Bair—— 1 ìÊ ÊÎ_ËÊ
a.. . 11 ”10 — d 20 gg ”I3\ Pancratius ............ 8 gm n..... 4 30 H3 55

gyg eee ap d7 agÂ NV.A. val SBi g „u4 g 41d1
. A.G,5. zijn wel zéér indrukwekkend, 5.V.O. ................ 6 3 3 6 7—22

je in 20 spelen, houden de race V.D.O. ................ ggg do ga g= — j3 34
en het is met geen mogelijkheid te R.0.M. ................ 4 4 2 4 — 10—18n wel de Postambtenaren de _Martinus ............ Haa i < . 6) eb Is 37

mijsen. De overwinning van P en R.E. Otanje Zwart .... 7 —— __ 0y ” 655
r‚ ) was weer uiterst rBoy_g__ü i 5 &dstrĳcllielärì In 3B hebben Stevo en Funen stuivertje gewisseld. Ste—‘st henfl waar de zwakte in _V° verloor van Pionier met de rare cijfers 5—6(!) en Fsterkie 6 klopte Raakboys met 9—1. Het | Aisle Daar we.

ÊÊÊ lelijk mis boys met de R. Êb hs ?e jndnd van Gaakboys! £
twee kemphanen is als volgt: 8! De stand van de

   

Funet vo kaitelinl 10 6 2 2 14 37—18Btevo eee zri d, $ 8 d 3 . 13 . a7—i8
Schellingwoude benutte in C de ontmoeting t

hekkensluiters T.V.K., om haar doelgemiîiîìè?dge rîlgeî;negrî
formidabele 12—0 op te knappen.
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ueen shirt eens zoolang mee moet, meerdere sport—attri.

en nauwelijks vorvangen kunnen worden en een nabij

“'GÌI.ÍIÍ calamiteiten doet verwachten voor tal v.n|1 die

rstorke‘‘ veldschoenen, nu doet ge dubbel verstandig uw

SPORTMATERIAAL
4 van Eilers te betrekken.

EILERS — KALVERSTRAAT 43

Monsterzege van Schellingwoud

op een moedig T.V.K.

 

    

     
  ATEN wij eerlijk zijn: Het heeft een bectje lang ge—

duurd, voordat de reeds vroegtijdig afgebroken com—
_ ”* petitiehervat kon worden, maar het tijdstip had men
 niet beter kunnen kiezen.
f;%lüáhllhlh\hlüt;ht! ‘

_ U hebt dat natuurlijk allemaal even goed kunnen mer—
_ kenals ik. U hebt immers ook al in dubio gestaan, of u
uw handschoenen uit kon laten of niet, of u uw winterjas

niet zou aantrekken, of u be— of onbehoed op straat
n. U hebt natuurlijk ook al woorden gehad met uw
overal die kleinigheden, die plotseling zo belang—

1 en, en, ja, ik weet het, u hebt natuurlijk ook al
meteen zekere bewondering naar dien eersten waaghals
i die al in z‘n enkele colbertje durfde te wandelen.

e is in aantocht! Geuren, waar u enkele weken
nog met een zekere walging de neus voor hebt

s r , vindt u plotseling een heerlijk prikkelende
T8 enne...... hebt u ook al die warmteprikke—
_ lingen onder uw winterjas gevoeld?

de voetballers hadden geen beter moment kunnen
n, om hun competitie weer in. volle omvang te laten
n. Eindelijk was ik weer eens.niet de enige bezoe—

m‘n wedstrijd, eindelijk voelde ik me weer eens niet
ontsnapte, ongevaarlijke idioot, wanneer ik naarals een

_ voetbal kijken...... , eindelijk had ik weer eens warmeot 5ù)í;ienwan

    
  
   

  
    
   

 

   

 

Tien doelpunten van Wagenmakers!
Schellingwoude, de trotse winnaar van de ‚‚S;…:‘ 

ker op het ijsfeest van ons blad, heeft Zondag ge

dat het méér kan dan schaatsenrijden. Het behaald:

magistrale overwinning op T.V.K., d_at zich wel va

eerste tot de laatste minuut moedig verdedigde,
wiens entkousiasme toch niet bij machte was de k

. verschil tussen hen en de thuisclub te overbruggen.
Met niet minder dan 12—0 bleven de Gebrs. Jong

In de meerderheid, een uitslag, die desondanks in
enkel opzicht geflatteerd is, omdat Schellingwoude

kele korte perioden uitgezonderd — heer en meester
het terrein was.

* Die korte perioden, dat T.V.K. den overmachtigen
genstander even terugdrong, vielen kort na het begin
kort na de aanvang van de tweede helft. Met een bew

  

  

  
  
     
  

   
  
     

     

  

  

 

      

  

  

  

n kwam ik niet blauw van de kou en doorweekt
zegen

   

   

t in. de lucht!
_ Ik heb het gehoord aan het kraaien van levenslustige
 hanen, aan het aanslaan van uitbundige honden; ik heb

 

     

    
erkt aan het frisse, enthousiaste spel der voetbal— derenswaardige energie beten de roodhemden die h

nde eindelijk weeä eens eerlijke äl‘el'l:g'de der tal—  eerste half uur van de wedstrijd bovendien met slechtporters, voor wie de gang naar de terreinen nu tien man speelden — t ; h vzetwilfeld
soort grondwerkersarbeid was. Alles en ieder— p oen van zich af en ongetwijf   

    

  

     

  
  
  

 

  

  

  

was de _strìjd in deze momenten het boeiendst.
Schellingwoude, zeker van zichzelf en de overwinnir

liep_deze offensieven rustig komen, overtuigd dat een der
gelijk energieverbruik zichzelf spoedig zou wreken. En irderdaad, het tempo waarin ‘de dappere T.K.V.—aanvonder leiding van Engelander telkenmale storm liep cde beproefde verdediging Vrij—Aat Jong—M. Jong, was thoog om gehandhaafd te kunnen worden., Toen bovendie:Wagenmal_{er, het kanon van Schellingwoude, na ruineen kwartier voor het eerst doelman Croese met een for.midabel schot Bepasseerd had, bleef er van de agpressiviteit der_T.V.K.—ers. weinig over en moesten zij hun heilzoeken in een zuiver defensieve Spelopvatting, om hw'aantal doelpupten althans zo gering mogelijk te houdenVeel baatte dit verzet niet. Wagenmaker (een oud—Velo—citas—speler!) bleef het doel van Croese onder een gecorcentreerd vuur houden en binnen 35 minuten had hij re dsvijf doelpunten gescoord! Hierna had een kogel v-ìn (':":Jong succes (6—0), waarna Wagenmaker nog voor d Makaâms ä&g dî. Îtangtop 8—0 te brengen! Bra de rust trachtte T.V.K. door in hooeg £ 16pel te lopen ten minste nog de eer te räciî:iîfgp(c}ì;ycïllllì LÎÎ.I-LrÀÀ°°k deze u1tbarsti_ng van wilskracht door de s,tuvì;.'‚‘o midäânäìniî van Schellingwoude tot staan was gebracht kf…den oelpuntenproductie weer ongestoord voortgang vin
Het werd ten slotte 12—0, door toe
agenmaker (driemaal), welke

voor zijn rekening nam!

een was verrukt om die opnieuw waargeworden, eeuwen—
S wetenschap, dat na iedere winter— hoe zwart en

e naar tig ook — een nieuwe, jonge lente komt!
n ook niet, dater op deze dag veel ploegen

 zullen hebben behoeven aan te treden. Iedereen,
spelen kon, heeft gespeeld, want eindelijk was er weer

| gezonde „honger naar de bal”, die tegenwoordig
winterpauze groter schijnt te zijn dan na de zomer—

  

zin om te spelen, was enthousiast voor het spel
‚ naar mijn vaste overtuiging, vergevensge—

jegens zijn tegenstanders. Ik zou van de scheids—
l eens willen horen, of die indruk, die ik in het
eekend heb opgedaan, niet inderdaad. juist is

ik wel van een bijzonder staaltje van vergevens—
d getuige geweest, van een aardig, geestig geval,
met een sterke zelfbeheersching eens in hun
u knopen; wellicht komt het hun ook nog wel

reeds in de tweede helft van de wedstrijd, die
, toen het gebeurde.

o
n
v
o
o
o

e
e
e
e
e
e
m

duels tussen spil en middenvoor had ik
1""atäg‘ aandoende enthousiasme van den

eien tot een zekere felheid, die bij tijd en
grenzen van het behoorlijke overschreed.
voor—met—zelfbeheersching liet zich tot

e verleiden. Hij schudde hoogstens
hoofd en accepteerde keer op keer de
hand, waarmede de spil in kwestie z‘n

te goed, te maken.
i fl‘ doelde in de tweede helft, zou
sl kalmen en bezadigden speler in

    

  

    

   

 

 
 

 

 
   

 
 
 

doen van Swart en
laatste in totaal tien goals

i   
soort heupzwaai genomen,

en enige niet voor
ook voor een moment
Z‘n aanvaller hielp

‘ zoveelste maal de
hij | nu echter met de

” #‚k vragen mag, bent u

eer ik dat deze
'‚die de
| ok okk

(i dtooi navoinnon rm

8
2

6
6

â
Neemt geen risico !

Elk uur van de dag kan
uw fiets gestolen worden.

| Verzekert U bij J. PELSER,
Louise de Colignystraat 10 .. ‘Tel, 85853

GEEN BEPERKENDE BEPALINGEN
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Zeeburgia brac

(lijk spel en wel te
trix, Dat was goed w

_ In 2B verloor Wal
| H.V.C., dat het s
voet blijft volgen,

_ H.B.C., de club van
_ zijn beurt weer op e

„runners up” wach
In 3C zag het ru

zonder vrees toe,
dooreen 5—O—overv

. maan weer een sti

Het verschil tussen
blijft hier echter n
ten, zodat Volewijel
bepaald behoeft te
min behoeven T.0.
het hoofd te brek
lijke inmenging i
tweede plaats door
flinke zege op De
toch waarschijnlijk gee
kunnen spelen.
De wedstrijd

de bloemenstadmens
nen, was van weini
In 3D boekte het

belangrijke winst,

als trouwens

 Smit, die op
stap van de

Volewijckers
taale T.0.G.,
op De Ger—

nmer 1 en 2
ijd vijf pun—
zich nu niet

alleen doordat
Weerbaar won,
ak doordat het

dreigende B.F.C. ee i
in de vorm van tw
cesje heeft Rapidi
minder te danken
Kwartier, dat als
stoute stukje uit
Bussummers hun twe
seizoen te behalen!

Ook de andere cal laten voor een
duel met Rapidita amen er dit—

21 verloor van
het op eigen
ook al een

kkensluiter het
e op de sterke

e zege in dit

al evenmin bolwer

D.E.C. kon zich
bandhaven door e

en S.D.0., terw

afleggen tegen E
niet van veel be

De vierd
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R.Ö.A. stelde enigszins |

wist, dat D.V.A.V. een

stander was en dat het

zijn de beide punten te ben

op een 5-—0-nederla_ng h

R.C.A—supporters toch ni $

Dat kostte een plaats o;-_c‘e rar

Evenals DV.A.V. wist 9LT O. zier

plaatsje naar boven te werzet

zij een kleine maar waar?

winning op het níet te on

ZR.C. i

In 4E behaalde Madjoe zijn

overwinning en wel op 4.5

hiermede practisch z‘n laat
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in rook zag opgaan Ook nz ze dz

blijft C.N.F. de grote rivaal voor úe .€

ders, ook al verloor het op z
de wijze van het toch
sterke V.IC.
R.K.B.V.V. en Schinkelhav

de punten, hetgeen normzaazl ter

wijl Neerlandia en T.D.O. plotselin:
een productieve bui schenen z
gekomen. Van de veertien doelpunte
die deze wedstrijd rijk was, ú k
leeuwenaandeel op naam
landia, dat notabene tot n
minst suceesvolle scorer in
deling was gebleken.
In4Fviel de grootste uits!

teren en bij de ontmoe
helmina Vooruit—Oranje Zw
gasten bleken er zin in te he

 

waarii

 

    

  

 

deze dag, getuire de dertien doels
ten, die ze produceerden.
Opmerkelijk was het, dat

dende Sloterdijk, spelende te
zwakken broeder als LO C. sl L
het nippertje (1—0) de zege ko
halen. Oppassen eBehftars Sloterdijkers, de te—

beste misstap te
Constantì

en Op de eerste
e k;lichten‚ hoar-‘‚

twaalfde wedstrijd
punt brengen.

lliä.ìag4a viel geen enkele bijzonder:
te oo vr36A wm;l<:eeren Slechts Fokke
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van Electra ver—loorwasook al niets vermin het felt. dat het leidende Sw1::
eens de aldee ep Á beide punten behas

In41 wasookal eenclub. die voor
heteersteen…’MĲCÏMWĲTI. rn

het eerstookdelaatste or
‘°*"‘-…mkwtui:“r‘?lï! f

 

  



 

  

 

   
  

 

  
  
  

  

    

   

   

    

   
   

  
   

  

 

    

  

  

   

  

   

  

 

  
   

  

 

   

  

    

  
  

 

   

       

  

 

  

  
  
  
  
   

    

  

 

  

eigen wapenen
— verslagen door Madjoe

Madjoe—mensen eindelijk wat vat kre—
gen op het snelle S) el van hun tegen—

standers. Eindelijk kon de middenlinie

der gastheren wat meer steun geven

aan de voorhoede, eindelijk kon het
toneel van de strijd oook eens ver—
plaatst worden naar de andere kant

en eindelijk. . .. zag Oostwal kans, na—
dat ongeveer de gehele Madjoe—aanval

een kans had verknoeid — zelfs een

strafschop werd niet benut — de stand

op gelijke voet te brengen (1—1).

A.S.V.K‘s plan was dus niet gelukt

en het werd helemaal teniet gedaan,

toen Madjoe in de tweede helft het—

zelfde wapen ter hand ging nemen, om

de gasten te verslaan.

En die opzet gelukte volkomen. Nu

was hét de andere partij, die in snel—

heid en felheid zijn heil ging zoeken

en nu waren het de reeds vermoeide

A.S.VK.—ers, die het tempo niet kon—

den bijhouden. De rollen waren pre—

cies omgedraaid, met dit verschil, dat

Madjoe wel degelijk kans zag munt te

slaan uit de voor deze ploeg voordelige

situatie. Het was de spil De Meyer, die

bij een algemene aanval doelman Gos—

linga aardig omspeelde en daarna

 

jgt zonder twijfel
e van het verloop

an hij in werkelijk—

kelijke taak heeft
âeklfl\ en wan—
e roodbaadjes

en achtergestaan
r voor het ein—
op 3—1 bracht,
d verminder—
dat het resul—

ietwat geflatteerd
d geeft.

n plan, volgens

en val zou pro—

kbaar tevoren

DeKattenburgers

inuut af alles

tempo hoog en

felle geestdrift,

beslist van onder

adjoe kon onmo—

n en eigenlijk

 van de strijd

peelde en dat

 

Interessante resultaten

van zestig ploegen

M EN zal zich ongetwijfeld wel eens

hebben afgevraagd, wat het re—

sultaat wordt van elftallen, die na een

behaald kampioenschap promoveren

en dan in een hogere afdeling uit—

komen.

Geven die elftallen ook in die hogere

afdeling de toon aan, of is er inder—

daad groot verschil in sterkte tussen

de verschillen

Hetzelfde isn
gekeerde zin te

die moesten de
  gen van elftallen,

eren.
  

 

in cijfers uit te

ebben wij van een
promoveerden

dit resultaat eens

O)

an elftallen, die

in de competitie

NV.B., in een

gere klasse in de

uitkwamen.
voor de gepromo—

digend en voor de

‘wat uiteraard het

 gunstig.
de

€ en,

tweede naar de
e haalden
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linksbuiten Bogaart een nie!

kans paf om zijn ploeg de leid

geven. (2—1)

AB.V.K. zag hierdoor zijn

 

kans vervagen en zette nogma:

op alles, met het gevolg, dat hé

offensief van Madjoe gebroker

en dat de A,8.V.K.—ers

kansen konden scheppen. I

blik kon men de gelijkmaker ‘

ten en niets wees er nu me

Madjoe de zege wel zou bef

Maar juist op het psych

belangrijke moment, zag

een plotselinge Madjoe—uit

hulp van den te vroeg uitge‘

linga, de stand op 3—1 te brenge

zich 1
sder o

  

  

  

  

Vrij kort hierna werd het zelf
tr

 

zij Bogaart, nog 4—1 ook en toen w

het pleit beslecht. Weli:

men nog respect te hebbe

enthousiaste wijze waarop [

bleef doorstrijden, maar in de

bracht dat voor deze kranige t

standers geen verandering meer
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Wat bereiken de elftallen na promotie ?

Elftallen, die van de derde naar de

tweede klasse promoveerden, behaal—

den daar de Te plaats.
En om niet steeds dezelfde volzin

te gebruiken in tabel—vorm:

4e klassers werden in de derde

se gemiddel nummer 6.

Reserve 2e klassers werden in res

le klasse gem. nummer 7.

Reserve 3e klassers werden in des.

2e klasse gem. nummer 6 à 7.
Bij de degradatie kwamen wij tot

deze uitkomst:
Eerste klassers werden in de tweede

klasse gem. nummer 4 of 5.

Tweede klassers werden in de derde

klasse gem. nummer 3.

Derde klassers werden in de vierde

klasse gem. nummer 4.

Reserve eerste klassers werden in de

reserve tweede klasse gem. nummer 3.

Reserve tweede klassers werden in

de reserve derde klasse gem. nummer

4 of 5.
Bewezen is, dat er dus inderdaad

verschil in klassen is en dat bijv. ster—
ke „lagere” klassers in een „hogere”

klasse heel veel moeite zullen hebben.

Wel houde men er rekening mede, dat

dit tenslotte alle gemiddelden zijn.

Uitzonderìingen zijn natuurlijk altijd

mogelijk, En vandaar dat wij ook wel

eens statistisch zouden willen zien

vastgelegd, of Districtselftallen na hun

âromoüa naar de Landelijke Bond in—

erdaad zulke goede resultaten be—

halen (Zle blz. 96 regel 21 v.o. en blz.
107 regel 13 v.0, in Sport). Bs.

25|

rla
klas—

 



 

   

 

de wedstrijd
van deze we%k

ANIMO—ROMBOUT
  

( Van onzen Hoofdredacteur )

IJNA had Animo nog een verloren
wedstrijd uit het vuur gesleept!
Het haalde een 2—0 achterstand in

en wist deze stand te bewaren tot twaalf
minuten voor het einde, zodat het goede
kansen had op een gelijk spel. Doch toen
scoorde Rombout het verdiende winnen—
de doelpunt, waarmede beter spel en be—
tere spel—opvatting beloond werden en
waardoor Rombout tevens revanche nam
voor de op eigen terrein geleden 4—0
nederlaag

Niets is zo funest voor een ploeg als
een paar zwakke plekken. Daar hapert
de machine immers altijd weer en wordt
het goede werk, dat elders verricht
wordt, teniet gedaan. Zo‘n ploeg „ram—
melt”, zoals ook de machine rammelt
waarin een radertje ontbreekt of te
klein is.

Dit was het geval bij Animo. Door tal
_ van omstandigheden heeft deze club
momenteel niet de beschikking over ver—
scheidene harer eerste elftal—spelers, ook
verschillende reserves kunnen niet uit—
komen en zo heeft men de ploeg op een
aantal plaatsen moeten aanvullen met
zelfs enige juniores, die, heel begrijpe—
lijk, in deze omgeving nog niet mee kun—
nen komen. Hierdoor is Animo, dat onder
normale omstandigheden over een ster—
ke ploeg beschikt, niet weinig verzwakt
en deze zwakte kwam in de strijd tegen
Rombout wel heel duidelijk tot uiting.
Dat Animo het nog zover bracht, dat

het bijna een gelijk spel uit het vuur
sleepte, pleit voor de ploeg en in het bij—

#

zonder voor doelman Van Zelst, van wien

zonder overdrijving getuigd kan worden,

dat hij in z‘n eentje zijn elftal voor een

veel ZW&L:L1'EÍ(‘[‘G nederlaag heeft behoed.

Reeds in de eerste helft kreeg hij rui—

me gelegenheid zijn capaciteiten te to—

nen, doch vooral na de rust, toen Rom—

bout na Animo‘s gelijkmaker een heftig

offensief inzette, kon hij zijn talenten

volop ontplooien. Hij keerde enige scho—

ten, die hij zonder gevaar voor zijn re—

putatie had kunnen doorlaten, doch

voorkwam bovendien enige zeker schij—

nende doelpunten door moedig ingrijpen.

Veel %cwakke punten
Vormde Van Zelst aldus het sterke

punt in Animo‘s wapenrusting, mèt Twel—
ker op de linker— en Löwer op de rech—
tervleugel, zwakke punten waren er in
overvloed. Deze scholen zowel in de ach—
terhoede als in de aanvalslinie, die bo—
vendien in de halflinie een onbetekenen—
de verbindingsschakel vond. De beide
backs (Klupper en Glas) ondervonden
van hen onvoldoende steun, doch nog
minder was de hulp, die de voorhoede bij
haar aanvallen kreeg. Dit, gevoegd bij ‘n
binnentrio, dat geen doorzettingskracht
bezat, voornamelijk bij gebrek aan een
aanvalsleider, vormde het complex van
oorzaken, dat tot Animo‘s nederlaag
leidde.

Dat Rombout met deze zwakke com—
binatie nog zoveel moeite had, pleit —

 

Nog een moment

uit de ontmoeting

Centrum—Lijnden

die in een verras—

sende 2—] —zege

voor Centrum ein—

digde.

(Bigen foto „Sport‘  

 

behoudens voor Van
voor de kracht van deze
bout heeft, te oordele:
deze wedstrijd liet zier
veel potten te breken
gelijkmatige ploeg
doch ook zonder z
gaf in deze wedstr
slag.

Slechts de lange spil
letterlijk en figuurlij
spelers, doch zijn taak werc
gemakkelijkt doordat de
hem het gehele midden
om er naar hartelust in t
der bezit Rombout een waar
ler in den rechtsbinner
spel vaart en durf zit,
schieten. Deze schotva
thans tot twee doelpun
Benover een minder go6
stellig nog meer succes
teerd. Bovendien had hij
een kogel, die na een kwart
buiten bereik van Van Zelst
Dit schot leidde, na eer

effectief overwicht van
eerste tien minuten, een
van Rombout—meerderhe
bas na 28 minuten spele
punt voerde. Wel is waar had
bmlt_-:umv-a„ìsquinte[ daarvóór :
scheidene goede scoringsk eo.m. toen Van Zelst een ha
Kuster wel had kunnen st
niet verwerken en De Waar
heel vrij voor het Animo—doel
staan. De Romboutiaan miste €
kans en zo moesten de bez 3
kwartier vóór de rust wac
hun overwicht in een doelpunt vi
ten uit te drukken A

Visser was er de maker van d0
een heftige doelworsteling scherp

  

 

 

  

 

    
  

  

   

 

   

  

 

Prachtig werk leverde de Animo—d0
Van Zelst in de wedstrijd tegen Roí
doch hij kon niet voorkomen, dat RO!
een 3—2—zege behaalde. (Bigen foto
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W!] zaten naast elkaar op het bankje.....
Neen, argwanende lezer, denk daar

nu niet ogenblikkelijk kwaad van. Van

„Casanova” was geen sprake en zelfs

niet, zoals u nu wellicht boosaardig zult

opperen: twee ouwe mannetjes in de

zonneschijn. Want zover zijn we ook nog

niet!
Ik begin dus opnieuw:
Wij zaten naast elkaar op het bankje.....

een van mijn oude Ajax—vrienden en ik,

en wij zaten, of liever gezegd, gingen

kijken naar Animo—Rombout. Jarenlang

zij aan zij gestreden te hebben, waait

niet zo ineens van je af en het zal dus al

wel geen geheim meer zijn waar we het

over hadden.
Wilt u geloven, dat het dan een raar

gezicht is als je eensklaps, zonder erop

verdacht te zijn, nog een derde sobaf uit

diezelfde lang vervlogen tijd als een

hinde het veld op ziet snellen en.... waar—

achtig gaan meespelen ook !
Wij zeiden het uit één mond: ,,„Alle—

machtig, daar is Henk Twelker ! 2

Als er een beetje spijtigheid uit geklon—

ken heeft, vergeeft hij het ons. Eerlijk, we

hebben er later ook onze aardigheid in

gehad, dat hij nog zo goed voor de dag

kwam. ja, ja, de oudjes doen het nog

wien het uitzicht
te geven (0—1).

daarop in de eer—
zede helft een goed

1 de score toevoegde
lagen ploeg, te—

: aanvallen ko—

o
o
me
m
e
i

 

en nog!
en, scoorde Janse

een doelpunt
en later was het
voorzetje van
ecept) prompt

 gaf Animo de best!
 aanval te tijgen, #& x &

‚ dat deze tech—
os speelt — _ WE zaten naast elkaar op het bankje en

 malen op de daarnaast zat zijn spruit, wien het

d woord ‚„schoolwedstrijden‘‘ niet van de

lippen was.

We moeten met heel veel dingen Zui—
nig omgaan, maar de doelpunten in de
A.V.B. zijn blijkbaar noglang niet op de
bon. t

Hoe lustig er op de
den gescoord wordt,

:n‚nn‚]ä lijve. Erkw

sterdamse vel—
voer 0.2. Vespucci

m half drie een
eci—veld opwan—

dat Vespucci
verloren had.

was daarover

maar hij had
de hand. Zijn
den een scorée

d, waren nu
en. De rust
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Goals nognietop de bon!

p
o
i

dacht ik
‚‚‚n Aardje naar zijn vaartje‘,

zo bij mezelf en ik luisterde naar het vro

lijke gesnap van den jongen.

Van de schoolwedstrijden

Nederlandse elftal is dan natuurlij!

een stap.

Nu even luisteren. Toch eens hor

wat.zo‘n knaap van een jaar of t

dertien daar al van te vertellen weelt....

—. Pa, in het Nederlandse elftal z

alleen spelers van Blauw—Wit, hè?” ho

de ik.
Pa keek even schuw mijn kant op.

— Nee, jongen, in het Nederlandse elftal

komen de sterkste spelers van alle clubs.”

— O, dat zijn dus allemaal middenvoors?

En wat is nou afsijt?”

Toen keek ik m‘n ouden strijdmakker

bestraffend aan en zei: „Willem, Willem,

wat heb je dat kind een afgrijselijke op—

voeding gegeven.... !‘‘

naar
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# gkok

‘ ‘ JE zaten naast elkaar op het bankje....

Nee, nou is het wat u denkt....

Zij was heel jong en heel aardig. De

zon scheen
zo heerlijk en
er was zoveel

voorjaar — in
de lucht....

Toen ging
ze weg aan
de arm van
een derRom—
bout—sterren.
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kwam daar met een 14—0O—voorsprong.

„Nog 11, jongens”, werd hun gezegd,

„dan is de smaad van het vierde uìtge—

wist”.

De jongens hielden hun woord en won—

nen ten slotte met.... 32—0!

Bij D.J.K. was het ook een ware doel—

puntenorgie. Het derde won, als gezegd,

van Vespucci 4 met 25—0, Het adspiran—

tenelftal behaalde al net zo‘n „benauw—

de” overwinning en versloeg de Achilles—

adspiranten met 24—0. Die adspiranten

hebben in hun afdeling de leiding met

een doelsaldo van.... 99—2!

Ja, je heet ten slotte „De JongeKam—

pioen” of je heet het niet!

 

  



  
  
   
  
    

   

  

   

   

  
  
     

 

    

   
  

 

  
     

   
   

 

    

 

   

  

 

   
   
   

   
   

  

Nehamij strijkt de
vlag voor FAVC
ĲE hervatting van de Zaterdagmid—

= dagcompetitie heeft ook nu weer
een aantal verrassingen opgeleverd,
waarvan wel de grootste was de 3—2—
zege, die S.M.N. op Bimsa wist te be—
halen, ofschoon ook de 4—3—zege van
Ass. Cass. op Amstleven daartoe stel—
lig mag worden gerekend.
Er werd overigens deze dag een re—

cordscore gemaakt, n.l, door Kraaien 2,
dat R.A.V. 3 met 17 gaten in z‘n net
naar huis zond,

In de eerste klasse A heeft R.A.V.
de leiding overgenomen van Kruisster
door een 4—1—zege op het zwakke
D.W.V. Kruisster, dat zelf z‘n vrije dag
bem__1tte door tegen de Ajax—veteranen
te spelen en met 11—5 (wat een uit—
slag!) te verliezen, zakte hierdoor af
1 r de tweede plaats, doch er deden
zich nog meer afwijkingen in de lei—
dende groep voor, doordat Kraaien een
5—1l—overwinning boekte op den mede—
kampioens—pretendent V. en V. Uit de
hieronder volgende stand blijkt wel,
hoezeer de spanning hier is gestegen.

Zowel de 8_—2—zege van Geuzen op
Watergraafsmeer, als de 3—1—overwin—

van K.N.S.M. op de Incasso Bank
ochten normale resultaten genoemd
orden, die ook geen belangrijke wij—
igingen teweegbrachten.
In de B—afdeling viel de verrassing

van de dag te noteren: Nehamij moest
met niet minder dan 5—2 de vlag strij—
ken voor den hekkensluiter F.A.V.C.
_Weer een van die voorbeelden, die be—

ijzen, dat de onzekerheid van het
z‘n grootste glorie is!

er maakte van deze gelegen—
gebruik om zich aan de kop te

‚ door met 3—2 van V.V.G.A.
en, terwijl tenslotte Wartbur—

rerdienstelijke 3—1—overwin—
ewijckers boekte.

Zaterdagmiddag—Competitie

Hervatting van de strijd met
nieuwe verrassingcn

In de tweede klasse A was, 7‚(;;1{!&‚

reeds in de aanhef gezegd, de 3—2—

overwinning van SMN. op Bimsa de

verrassing, waardoor de Stoomvaart—

mensen blijk gaven het bezit van de

laatste plaats weinig op prijs te stel—

len. Elláa ging intugssen onverstoorbaar

voort en vergrootte door een 8—3—over—

winning op 5.0,85 z‘n doelpunten—

cijfers weer aanmerkelijk. Kromhout
bleef goed volgen, door D.V.V.A. met

5—O te kloppen, doch zal het waar—

schijnlijk toch niet verder kunnen

brengen dan een zeer eervolle tweede

plaats.

In de tweede klasse B bracht Ass.

Cass. Amstleven zowaar een 4—3—

nederlaag toe, waardoor Oceaan, dat

zelf níet speelde, stevig op de eerste
plaats kwam taan. Twentsche Bank

boekte eveneens een 4—3—zege, waal—

door het zich nog wel eens in de strijd

om het kampioenschap van deze af—
deling zou kunnea mengen. Men zie

de volgende standg

 

gesp. gew. gel. verl. ptn. v,—t.

Oceaan 10 5 4 1 14 32—21
Amstleven 9 6 — 3 12 35—18
K.M.V.Z. 11 5 2 4 12 30—28
Tw. Bank 9 4 2 3 10 196—23
H.B.M. 10 4 1 5 9 27—25
S.V.B. 5 2. 2 1 6 17—14
Ass. CaS5. 9 2. 2 5 6 21—27
Nederlanders *) 9 _ 3 6 1 16—40

*) Nederlanders 2 verl.punten.

In 2C week Eryea niet van het goede
pad en vergrootte door een 2—1—over—
winning op Wol z‘n reeds fraale kam—
pioenskansen. Van de pretendenten
naar de tweede plaats behaalden zo—
wel Shell als Zwaluwen overwinnin—
gen, zodat de situatie hier geen ver—
andering onderging.

Met zevenmijlslaarzen schijnen de twee

Ella—spelers te komen toesnellen in de
wedstrijd 5.0,5.—Ella, door Ella met 8—3
gewonnen. fBigen foto „Sporr”)

In de derde klasse verric

het kranigg *‚'‚:‚.=‘;“.“‚y;f‚y !]í»…’

. ontnemen, zeer 10% gen(s

t'‚'‚'…r|‚‘‚'k van VV.A., welk

hierdoor tot één punt Vi

Overigens !Jf:rJv:{. mehb P

rassingen voor Z í’.f‚’ won ‘

wit, A,E.G, van FH ‚‚;‚‘, ‚ d

fers!) en Ontspannng

voor de .“-Ê)’:Ĳ.})‚I”l');l‚f‚(f er

niet veel overwinninger

hebben staan

Uitslagen van

Zaterdayg 15 Mac

 

le klasse

A W‚gr.meer—Geuzen

k.N 8.M —Inc. Bank

De Kraalen—V. en V

D.W V —R.A.V

p P.AV.C,—Nehami)

Robaver—V.V.G A

wartburgia—Volewijcker

2e klasse

A Biímsa—B.M.N
8.,0,8, —Ella
Kromhout

B Ass. Cast Amstleven

Tw. Bank—K.M.V.Z
C Bhell—_Amsterda

C.B.V. Zwaluwen
Wol—Ervea

3e kla

Ontspanning—Spaal

EH—A.E.G ”
Electra—Holver
0.8.V. Blauw—Wit—Z R.C

Res. 1e klasse

Geuzen 2—V.V.G.A. 2
R.A.V. 2—V, en V. 2
Nehamij 2—Wartburgia 2

Res. 2e kla

A R.A.V. 3—De Kraalen
B Inc. Bank 2—8.0,8. 2

 

 

I) l‘/ \

 

H.B.U

   

tes. 3e klasse
A F.AV.C. 4—Wol 2

Ella 2—Ontspanning 2
Ervea 2—HBU. 2 ..

B D.V.V.A. 2—Shell 2
VVG.A. 4—V. en V. 4

ADSPIRANTEN
C8.V. Zwaluwen—Geuzen 2

VRIENDSCHAPPELIJK
Ajax—Veteranen—Kruisster
V. en V. #—8,0.8. 3
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EILIÏI_!ÈIIIIIIIIIIHÜ“ Incidenlt h0 nn

Hij stond langs het lijntje en keek naar de braven ‘

|

|
|

Die, Ia&l?flc_f van geestdrift, zich repten ten strijd
Niet een die te lui scheen, dit zwoegen, dit slaven
Bq_wees We:’-’ zij waren tot het uiterst‘ bereid: _
Hij wreef zich de handen bij ‘t gnuivend beglu,r_@n
Van het lokkende schouwspel op ‘t groene tapijt,
Dàt was me een match die wel uren mocht duren,
Zo dacht hij wiens aandacht aan ‘t spel was gewijd.

Soms spoot hij zijn spêctatoriale vertogen,
Vervat in gevlei, in een grauw of een snauw,
Rap Ve1dWâârt.&‘, ten einde het moeizame pogen
Te stouwen tot daden..... en ‘t gaf hem een knauw
Wanneer men zijn schallende woordvloed negeerde
Dan wond hij zich op en „gehuld in chagrijn”
Gebaarde hij levendig (alsof hij studeerde | 2
In hoge toneelkunst) hoe ‘n voorzet moest zijn.

met niet minder dan
heeft moeten del.

 

n een excuus te heb—
deze zware neder—

 

negen spelers begon
e helft compleet —bvan invallers . ko Vaak gaf hij ‘n advies aan zijn voetbal—pupillen

Zeer hartig, zijn mond leek een kolkende sluis
Van ziedende zinnen, zijn stem scheen te trillen,
Vooral als een speler mimiekte: Niet thuis!
Zo werd het al erger, ‘t was trouwens geen wonder,
Zijn elftal, zijn keurteam dat hield het niet uit,
‘t Verloop van de dingen: zijn ploeg ging ten onder
Of, klaarder gezeid, die kreeg „dik op z‘n huid‘”.

.. het met negen

begin—periode kon—
n zelfs geruime tijd
itoefenen op het
neer dan eens kreeg

ra een fraaie kans
en. Maar zelfs de

sen gingen verloren.
tra geheel alleen

den doelman kwam,
erste goal te zullen
zelfs toen bleef

N
o
i

Hij sprong langs de lijn en zijn galmende kreten
Verstoorden d‘arbiter..... nietwaar, dan kan zijn,
Die staakte het spel en hij sprak, zeer vermeten,
Tot ‘t heerschap : „Wees kalm, anders buiten ‘t terrein‘‘.
„Meneer‘‘, sprak toen, spuitend van toorn, de bewuste,
„Hoe durft u, hoe waagt u ‘t, da‘s meer dan onguur,
Let wel (nota bene) ‘k ben een speler—in—ruste,
Ik ken al die knapen en.... ‘k ben lid van ‘t Bestuur !

3
o

p
p
o
o
v
m
o
o

o
o
o
o
v
o
o
o
o

e
p

De scheidsrechter monkelde stil, doch ironisch,
Maar zei toen: ,„Da‘s aardig, maar u houdt uw mond,
U mag enkel kijken”, en verder, sardonisch,
,, Want anders verwijder ik u nog terstond !
Helaas, ach en wee, och, u kunt wel vermoeden

Wat ‘t werd en da‘s jammer..... de man moest er uit,
De lering? U snapt het of u zult het bevroeden:
Eén is er de Baas, da‘s de Man—met—de—fluit!

genlijk niet vol—
De Geuzen bij
ouwer (2 x) en

ong hadden

lít veranderde
olkomefn.‚ Een

rgraafsmeer
helft te—

enkele

(Nadruk verboden.) „MINSTREEL‘.
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Bijeenkomst derc Jeugdleiders
Op Woensdag 9 April a.s.

Gelijk bekend, organiseert . de
nieuwe jeugdcommissie in het district
Amsterdam een bijeenkomst met de
jeugdleiders van onze verenigingen,
waar dan dr. C. Spoelder zal komen
spreken.

Was het oorspronkelijk de bedoeling,

om op Zaterdagmiddag bijeen te ko—
men, na verschillende besprekingen

komt het voor velen beter uit, een

avond in de week te kiezen.

_ Vandaar, dat deze eerste bijeen—

komst nu plaats zal hebben opWoens—

dag 9 April a.s. Aan ieder, die zich voo:t*

deze lezing heeft opgegeven aan he

Bondsbureau, zal een uitnodiging oP

naam worden verzonden. Bs.

antDORRIUS
e

à la Carte

285 4

 

  



  

  

  

  

        

  

   

  

   

  

  

  

   

  
  
  
  

  

  

  
  

   

 

res en adspiranten

heeft er op deze eerste
mooie voetbaldag na—

ig van geprofiteerd en
chtendurenreeds,van

boven de tien doel—
niet alleen schering

ast konden zelfs uit—
worden, die dichter

  
  

 

  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

   

      

  

  

gevonden.

tief gespeeld werd,

schijnlij

k de jeugd had ware
Ê pelpunten—-honger

 

In 3B handhaafde D.J.K. zich, door

een 4—2—zege op T.D.O. en handhaaf—

de daarmede tevens zijn fraaie record,
hetgeen T.0.G. in 3C eveneens deed,
door met 5—1 van B.P.C. te winnen.

Bij de adspiranten moest in de eer—

ste klasse het leidende A,F.C. een punt
afstaan aan Blauw—Wit. De spanning
k‚eef hier overigens bewaard, doordat

ock D.W.V. en D.W,S. wonnen, zodat
de strijd hier nog fel kan worden.
In de tweede klasse verspeelde Spar—

taan zijn eerste punt, door een gelijk
spel 1—1 tegen Watergraafsmeer,

waardoor het thans gelijk gekomen is

met D.W.V. 2, dat Z.5.6.0. met 2—1
eronder hield.
Ook hier geven wij verder het woord

aan onze uitslagenlijst en volgen
thans onzen medewerker „Jolo” op
een tocht, die hij aan de Overkant van

het IJ langs gespeelde juniores— en
adspirantenwedstrijden maakte.

Hij zag daar de D.W.V. 5 en Ajax 4
adspiranten voor de vierde klasse A
tegen elkander van leer trekken, een
wedstrijd, die een ogenblik dreigde

niet door te kunnen gaan, daar de
scheidsrechter niet verscheen. Geluk—
kig werd echter een plaatsvervanger

die een gemakkelijke taak
ad, omdat er van beide zijden spor—

De betere techniek
der jonge Ajacieden gaf hier de door—

‚ waardoor zij de leiding in hun
afdeling veroverden en deze waar—

k ook niet r zullen afstaan.     

 

  
   

      
     

    
   

_ Een andere ten—wedstrijd
hij zag was d n 0.V.C.. en
Y—Boys—adspir in de derde

B, waarin ? te sterk was
de tegenstant

£
en een gemak—

Falla strijd leverden op het :/f/‚‚‚,.‚‚,‚… T

maarterrein de juniores van Watergraaf

maar én Rapidias, met een BA —ov

winning dar W'I‘r’.[;“fl:lf"'fì tot result
Biger

De R.K.
z !

E .E #

V.LC. 3 leidt in derde klasse der a

spiranten.

In de derde klasse B de

ten Is men aardig opgesc! ote

het een grote afdeling

den moeten gespeeld worder

slissing zal toch niet te la

laten wachten. Voorz

hier een uitstekende plaals

Zondag werd van

wonnen, waarmee

rent uitgeschakeld werd

st. Louis houdt ook goed

P.VCB,, dat nog niet kar

werd met 8—4 geslager

NV.A. is pas begor

twee wedstrijden werden De

ren. Afgelopen Zondag met

D088 4,
Momenteel is de stand

  

 

weer éé

 

    

 

gesp. gew. gel. veri

VLC. 3 10 2
St. Louiís 1
Gez. Vier 2
P.V.C.B. 2
D.0,5,8. 4
Oranje—Zwart
St. Martínus 2
N.V.A. 1
The Unity 3 ©
b
5
g
n
s
i
i
B
i
7
)

E
ì
h
j
e
G
)
&
Q

G
0
af

s
0
9

| |

In 4 A gaat Constantius
Zondag j.l. won dit elfta
St. Pancratius. Doch o
nog ongeslagen, zodat
open is. Meer dan de helft
titie moet voorts nog gespee
waardoor de kansen van d
plaatste elftallen nog nie
zijn. Zo kan India zeker n
zege gebruiken!

  

   

e

  

kelijke overwinning behaald werd. B
0.V.C. was het vooral gebrek aan
menhang in de ploeg, die tot dit r
sultaat leidde. Individueel wordt
door sommige spelertjes wel aard
werk geleverd, doch daarmede kor
men er niet en als er wat deze samen
hang aangaat geen verandering kon
dan zullen de O.V.C.—erties de onder
ste plaats niet gemakkelijk kunne
verlaten.
Tenslotte zag onze medewerker :

de wedstrijd tussen de DW.V.— en
A.F.C.—juniores I, welke wedstrijd met
een sensatie begon, daar AF.C. de le
ding nam, hetgeen dit seizoen nog niet
is gebeurd. Overigens nam D.W.V
zaken in de eerste helft wel wat al te
gemakkelijk op, waardoor het ‘t bij de
pauze nog niet verder gebracht had
dan een gelijke stand (2—2). Eerst ver
in de tweede helft kon D.W.V. de lei—
ding nemen, om deze ook niet meer af
te staan. Een compliment voor den
A.B.C.—doelman, die zijn doel met veel
bravour verdedigde en zijn ploeg voor
een grotere nederlaag behoedde.
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ADSPIRANTEN

1e klasse

 

   

A,F.C,—Blauw—Wit ... .. eee nn nn 1—1

DW.V,—ZP,.Ö. . e nooooene vn 2—1

K K.B.V. 3—Ahrends4 ........... Laeri Zeeburgia—ÂAjaX ......... <+> 3—2

e Bta ds 2—0 Rivalen 3—Taba 2 .3 .. ...... ..l 10—3 p.w.s —Volewijckers .......... 4—1

e vana velknokk 5—2 Res. 4e klasse, 2e klasse

ko ok n o p e e s â"j A Ons Buiten 2—A8.V.K. 2 ....... d3 Volewijckers 2—Blauw—Wit 2 ... 0—3

e t hrtt e Funen —5.V.AG. 2. .. .. … 000 13—1 Ajax 2—Zeeburgia 2 « 1—4

heuwvo” I2 p‘LWk 3—AT.W. fl%....... 2—1 DW.V. 2—Z,8.0G.,0. .. 2—1

garu  o W‚.M.H.O. 2—Lindenboys 3 ..... 9—2 Spartaan—W gr‚meer 1—I

i 3+ 0 BBDC 4—Are B .......... 0—1
Ba. $ D.T.C. 2—W‚gr.meer!5 .......... 6—2 3e klasse

ramnrerrini:.. 3—l p Rapiditas 5—K.B.V.4 .......... 54 _ A Blauw—Wit 3—Aalsmeer .. 3—0

Olympus 3—P. en T‘3 .......... 3—7 A.F.C, 2_Ons Buiten .. 4—2

E P. en T 4—A,5.VK. 3 .......... 8—0 Swift—DE.GC,. ........ l 10—0

..... ... 5—0 1L.0.0. 3—Wilh. Vooruit 3 ....... 6—1 B Volewijckers 3—Meteoor ... 3—4

nttre 7—2 G Raakboys 3—G.D.W. 3 .......... 5—3 Yvogels—D.W.V. 3 ........... %—4

bdea e s k k v onk+ sn.0. ART.A. 3—ZR.G/à............ 5—3 __C Zeeburgia 3—Volewijckers 4 .. 1—0

kn nnee rar eee e 21 Centrum 3—K.B.V. 5 ........... 17—1 Centrum—8.E.S. ... .o6 nr o

ieiprr:nr.... 5—2 H R.K. VV.A. 5—OD.A. 2 ........ 3—3 5.E.8. n.0

rirrkriinr  8—8 VIG. 3—De Meerb............ I3 Ajax 3—0.VV.O. ....... D.. 46

kepeer e — iÂ R.K. Zwaluwen 4—D.0.5.S. 5 ... 3—2 D Zeeburgia 4—D.V.A.V. .. ........ „4 _n

........... 1—0 Roda 3—N.V.A.200............ 0—8 — E p.JK —Achilles ..............>> 24—0

eee 3—3 oK St. Louis 2—ZPÖ. 3 ........... Gei wilh. Vooruit—H.E.D.W. 2 ...... 0—5

Ba eee 21 Pancratius 3— SV.O. 3 ......... Ooit B Joseestevo ........... …o

js 8750 RGM. 2—Unity gl ........... T3 Jos 1.0

2>—3 p A.G.5 3—P. en T. 5............. 3—0 BPGC—O.V.V.0. 2 .......—. ot .. e+

i ka i—B S.D.Z. 3—Neerlandia/3 . ......... 1—2 FpD.W.—zeeburgia 5 ........}}> 2—4

........... 2—6 _ M Oosterpark 3—Centrum 4 ....... G ADW—ASVK. .. .. .. Le0n0n68 6—1

Centrum n.o. Meerboys—Schinkelhaven ...... 5—0

Oranje—Zwart 4_T.V.K. 2 ...... 2—2 TIw —Ontwaakt .... nnn nl 21 —0

Argonaut 2—Yhoys 3 ........... 19—1 ‘FO.G. 2—Pionier ........——>+ 1—0

NBDKE 3—Swift Ga. ............ 5) H TW.M—W.gr.meer ‘2 .......... 6—7

Schellingwoude 3—Hok 3 ....... D.V.A.V. 2—Rap .... .. eeeo nnn 3—2

Hok n.0. S.A.V.M—Madjoe . /.. . .l e nl

O Meerboys 3—0.V.V.0. 6 ........ 7—4 Madjoe n.0.

Sloterdijk 4—8.D.Z. 4 ........... 2—5 oK KB.V—SLTO. .. ll lll6 3—

Z5VC. 2—35LTor4 .......... 4—T Sloterdijk—4.R.C. ... ..........> 4—2

DJK. 3—Vespucci@............ 250 _ L Aalsmeer 3eWBDOW. ........ O0—2

P _Minahassa 3—A.Z.V. 3 ........... 0—12 Germaan—Lindenboys ......... 10—0
W_M.S.—Lĳnìen ............... {1]ÁÊ

M G.D.W—V.V.Á. ......eoenoot6 —

JUNIORES 3VVO. 3Gom Star . ........ e
1e klasse Vespucci—Z.,8.G.0. 2 ........08 2—2

Ajax—Blauw—WiË o .............. 3—1— N Eland—S.5.4. .......eeennnnnnn o—1

DW.NV—AE G. eee . . v eoe kn on û—2 V.V.A. 2—5.D.A, .. ..l eee nn nn nnn 0—+4

Zeeburgia—Volewijckers ........ 10—3 Semo—Rodí, . .. te e eee ot eee 3—4

e klasse O Ons Buiten 2—Germaan 2 ...... 15—0

Germaan Volewijckers 2 Blauw—Wit 5—A,G.8. ........... 3—1

SItrorAjax 3. ........... g€a S—Avgonaul .. .. .22 p
ze klasse P A.A_‚C.——Sloterduk e e eee17 13—0

A wan. voorukRIW. .......... ot ta RBl. €02)
z5vVe—pwwlisk. ........... 10—4 e 1 ean i et

: ATbA—ROMbOUL .. .. ..l e eeee 3—0

B Fit—Yvogels . … .. ..l eeo0nt 11—0 Rap—T.0O.G. 3 1—6

TpO—DJR eee.. knnnkaknr 2—4 gal e at t t ot st ot tt ze

Animo—Volewijckers 4 ......... 0—10 4e klasse

C TOG—BP.Ö‘ vl . .. ko e nnn 5—I ° A Volewijckers 5—D.W.S. 5 ....... 0—4

D.E.C—Zeeburgia 2 ............ 0—7— SW.V 3—Ajax 4 ... lll kl kl eee 0—4

Rap—Argonaut ..........—err}} sn.0.” B D.W.V. 6—Zeeburgia 7 .......... 1—3

W.gr.meer—Rapiditas .......... 4—5— C Stevo 2—Volewijckers 7 ........ 2—2

D Zeeburgia 3—IW.M, ........... O0—1— AÏBX 3V.V.A € ..li kkk eee 6—0

E BlauW-W}'_í- 3—D.W.S. 3 ........+ 0—1 DeHland ©:—5C.A. 3 . ............. 11—1

S.C0.A—Lijnden ...............> 2—0 — D.W.S. 8B—Vespucci 2 ........... 0—0

F Blauw—Wit 4—Sloterdijk ........ 2—10 mAE DO. 2TD.W 2 veilegkennen 2—2

V.V.A. 2—A.F.C. 2 0—4 W‚gr‚meer 3—0.V.V.0. 4 ........ 3—1

W.M.S.—Ahrends 1—2 — F Blauw—Wit T—Aalsmeer 3 ....... 5—3

G Eland—Sloterdijk 2 .... ... 14—0— G Aalsmeer 4—S.D.Z. 2 ........... 0—0

H HoD.w 2—tbw. ............ O2 FBÊBDOG ssbw. 2 ........... 1—2
JHK—SLT.O, 2 \ . .. . eee on eee ee e ell

Vespucci—Eland 2 ,............. 32—0— *) Gestaakt.

  



  

     

  

 

     

  

 

  
  

  

 

  
    
  

opde Omzetbelas—
e 1Jmua.rl 1941, zĳn ook

omzetbelas—
het verrichten van

het publiek,. Onder
n verstaan alle prestatles

vergoeding worden verricht.

m de OB bedraagt 24 %

eeeidnitielenttrragen
afgetrokken.

  

   

  

  

 

     

  

  

 

  
   
   

  

    
   

 

  
    

      

   

 

  
  

  

0 4, van hetBesluitopde
ergoedinx wordt ver—

| dat degene, aan
 wordt bewezen, voldoet‘”.

niet afzonderlijk worden
publut‚Betäng van de
artul‚voorper

dun°"’ä‘…”n‘£°°“v

…'äm$%u?Ëê

‘B…aansä:â„moet
ng worden overgelegd.
aanden ontvanger
postkantoor,

plaats heb—
wel—

Afdeling overschrijvingen.
Aangevraagd ;

306 V, Lageweg, van Behellingwoude naar
GK

307 M. Bouren, var F.W.M. naar GH ,B
308 W. W. Beverin, van Excelslor naar

D.W.G.

Verleend;

302 F. C, Oberschrâlât, van Quick (Nijme—
gen) naar D.TW.

Rectificatie:

219 H. van Verseveld, 11 Maart verleend,
van Líjnden naar BWB., moet ver—
vallen, Overschrijving wordt verleend
1 Augustus 1941

Overgenomen van de N.‚V. B,

Aanvragen:

M. 2874 N. H. Kulsten, van A.0.0. naar
A,B.N K.,

M. 2394 J. J. Faber, van A.0G.,8. naar Slo—
terdijk

Boeten.
696 A.D,8.V., d.4. 18 Februari, D.T.V. 1—

A,D.B.V. 1, wegens het laten uitkomen
van een onger) spelers (C. Schröder
nol) f 5—.

697 A,F.C., dd. 16 Pebr., V.V.A‚ 3—A.F C. 3
adsp., idem C, Bark / 5
Animo, d.d, 18 Febr., DF(‚‘4—Animo2
idem J. A. de Waal f B.—.

D.W 8., d.4. 16Pebr., ZÀC. I1—DW8, 4
adsp., Idem 3. C. voor adsp. 3
opgegeven / 5m—,
OVV.O.. d.4. 16 Febr., BLT.O. 4—
OËÎVO 6, idem Chr. Overveld, n o1,
J| .

Yvogels, d.d. 18 Pebr., Yvogels—Ybuy8
adsp;, idem F. H.Kempff, n.lo. / 5—
Z8.V.C., wegens het laten uitkomen
van den heef H. A. Hoeben terwijl
Îaen overst g_ was verleend

703 RCA 2df_{v 18 Febr.,u:>d;/vo 4—
‚ wegens onvo invulle

vnmheî. ruilformülier lnan5 nllet‘ iferf
teekend) / 1—%

698

699

700

701

702

 

     
  

 

704 A,G,8., dd IB „ BD.Z %—A.0G8 3,
| _ wegens onju van het ruil—

$ ;aâmuller (M. . Meer moet zijn J

hhr.‚Kromhout—
laat innen

nIuhl.r1k! ormiu—
ngevuld)

van het
zijn L.)

 

van de afdeling Amsterdam: ”fl de Naederlandso Voetbalbond

Redactie—Commissie: J, A, W. anwelt G. H. Hauber, H. M. A. Boskam

Overname geheel of undn:-]n.]‘. #varboden bij 4 buteu 7s® #1

497

708

 

718

719

720C

   
        

    
       

  
    

  

   
  

 

      

  

  

      

3 Oceaan

  

19)2

  

v. en v, 44. 15 Peb
admp., wegens on,v0
voorletter SAelcne

682 90 I6 Pety.„ B P
4 ns foutief Is
,‚.Ah‚‚„‚„‚:-_> W Era

# 7 1
Bpartaan, d0

 

muljer (). C
f 1

R.A.V.. 94
R.A,V. 2, 10
koormn) f 1.

2 , '-‚ ‚"

K M.V Z
f l—
N.V A.. d 4
wegens niet
rechter f 1

Holver, d4. 15 Pety )
Holver 2, wegens niet
voorletters spelers en d3
Heemskerck
kerck 2—Germaan 2
foutief invullen van het
Bernhard moet zijn H
GHB., dd
idem (H
f 1.
Electra, dd4. 15 Fe
Electra, wegens invuller
datum / 1

DJK 16 Feby. Act
aÄsp., wegens het
een onger. speler
2B.V. Blauw—Wit, d ‚;
spanning—Blauw— Wi
invullen van het formulier ( ze«
letter Huentink) 7; 1 |
Meteoor, dd. 16 Pebr_ 3DW &
teoor 4, wegens staken var
strijd door schuld / 5

láem

16 Petys.„ Z.PK
vermeidet

 

4 4 1 —d.6 5 r

15 Pebs.. GH5
J. Bakker

d.d

laten uitkor
J. J. Kr  

on vaeeestene snmo

COMMISSIE
JEUGDVOETBAL
De in het vorige nummer
aangekondigde lezing van
Dr. Spoelder zal plaats
vinden op Woensdag—
avond 9 Apríil a.s., om
7.30 uur, in „Huize de

Liefde‘‘, da Costakade 102

  



 

  

    

      

  
  

   

  
  
  
  
  

  

  

  

 

  

  

  

  
  

   

 

  

 

  

 

   

  
  

     

  
   

  

  

  
  

 

  

    

  

                   

  

& Abim 2—A,8,R. 2%.............. 12—
W M 8., 4—Ves UoCl 2 .......... 3.
Or. Zwart 3—Olympus 2 (2e veld) 2 —

GARR e 1 Bo JHK. 3—Ajax\T.............. 12 —

aa. 2> H NEA. —RÊEVMW.Â. 3 ........ 3—
Gi eeedaoeee d Unity 2—India 2 (le veld) .... 2.—

e e e e i s eee Wilskracht 3—Martinus 2 (le v 2.—

vvkek e 4 & R.K. Zwal. 2*"'DOSS 3 (le v.) 12,—

......... @— De Meer 3—Constantius 2 (le v.) 12.—

eee 2.30
nnnv ee Rr Res. 3e klasse

 

A Amstel 3—D.JK.B2 ............ 11.—

Aalsmeer 4—Fit 3 (2e veld) 12.—

Shell 2—Swift 40n... ............. 2.—

B Stevo 2—FIW»3.............. 10—

Germaan 4—Hema 3 .......... 11.30

P. en T 2—5.NAl3 ............ ——

© WMC. 3—5.AVM, 4 .......... 11.30

Meerboys 2—V.V.A. 4 .......... 11.30

D Yvogels 2—AVGÂ2 ............ 11.—

E DWS. 5—AACWB ............ 11.30

F VIC. 2—R.K.V.M.ÂA. 4 (le veld) 2.—

PVCB, IGez.Wier 2 ........ 2—

St. Louis 1. Victoty 2 .......... 2,—

G Roda 2—Unity3i®.............. 12.30

Wilskracht 4—V.D.0. 2 (le veld) 12.—

IH z.P.C. 2—Pancrafius 2 ........ 2.—

SV.0. 2—P.V.O.‘B. 2 (le veld).. 2—

India 3—R.K.A.V. 3 (le veld) .. 2 —

K Rivalen 3—ON.B3 ............ 11.—

KB V. 3tTaobaldd.............. 11.30

2.— »

Ë-—— Res. 4e klasse

Bao a asvre 2 So .. .......... 11.30
9 Funen 2—Ons Buiten 2 ......... 11.—

2': S.V.A,C. 2—Lindenboys 2 ...... 2.—

_____‘ aa B Semo 2—H.OBR.2.............. D
.— Minahassa 2 T.W.M. 3 ........ 11.—

e Lindenboys 3_—Rapiditas 4 12 —

la. € FÊRDE e Waenmeer 5 ..... .. 11.30
2130 OD.E. 3DW6G.3 ...........— 11.30

......... 230 D Ons Buiten 3—A.E.D. 4 ........ 11.30

Olympus 3—K.B.V. 4 .......... 11l.—

Rapiditas 5—Yvogels 3 (2e veld) 11.30

… 2 F ADW. 3—Achilles 3 .......... 11.30

2— H.E.D.W. 4—W. Vooruit 3 (le v.) 11.—

11.30 Muiderberg 2—P. en T. 4 ...... 2.—

1130 p Abim 3—HEDW. 5 ............ iûse
w Amst. Boys 3—0.D.E. 4 ........ 2.—

BWB. 2—F.BS.02 ......ll0ee 11.—

G z1R0Q. 3AAMWB.........— H3
Centrum 3—Maja 2 ............ 11.—

AR.T.A. 3—Raakboys 3 ......... 2.—

H D.0.5.5. 5—N.V.A.2 (1e veld) .. 12.—
RK.V.V.A. 5—De Meer (le v.).. 12.—

R.K. Zwaluwen 4—Roda 3 (2e v.) 2.—

O.D.A. 2—VLG. 3 ............—. 2—
12.30

2e klasse

Blauw—Wit 2_Germaan 2 (2e v.) 11.30

8D.W—Ajax 2 ..... 00 .. 11.30

Volew. 2—D.W.5. 2 (2e v.) ... 1}..àí.

D.w.V. 2—Spartaan (3e veld) 2.—

3e klasse

A D.W.V. 3—Volew. 3 (Je veld) 11.30

J.0,5 —H.E.D.W ‚ 11.30

r. I W—Meteoor (2e veld) 11

2.8,V.0.,.—W. Voo: uit 11

B Fit—ABD. .... .. < ‚ / 30

Volew. 4—T.D.O. (3e veld)

Electra—Animo Ae ”e

C Argonaut—B.P.C.

D.£.C0.—Rap (2e veld)

Rapiditas—T.0.G. (3e folf3‘f‘_ 2

W‚gr.meer—Zeeb. 2 (2e veld) 2

p Ajax 3—ADW. ...... 11.30
T‘wM—Rapiditas 2 .. .... 10

zeeb. 3—Madjoe (3e veld) 2

p 5,C0.A—Aalsmeer —.......—. “ 3
‘AV.C—Lijnden ...........<> 11.—

VV.A—F.H.D.C. (2e veld) 13 n
F VV.A. 2—A.F.C. 2 (2e veld) .. 11.3

G 28560—Bland  ..... 000 11
Lindenboys—Goldstar .. ..... 10—

H TDW— A6,8 —li00..—.——— 10—
1Hk—Eland 2 .. .. ll lo .. 10—
HE.DW. 2—5.L.T.0. 2 (2e veld) 2.—

ADSPIRANTEN

1e klasse

BBE—TAFC . e dr e enone 10.—

BPE—DWS. .. e lzo .. 12 —

Zeeb—D.W.V. (3e veld) ........ 12—
Volew—BL—Wit (2e veld) ...... 10

2e klasse

Spartaan—D.W.S. 2 (2e veld) .. 10.—

zeeb. 2—D.W.V. 2 (3e veld) .. 10—

A.ED—BL—Wit 2 (2e veld) ..... 10.—

W‚gr.‚meer—Volew. 2 (2e veld) .. 12.—

Ajax 2—Z,8.G.0. … lll eee 10 —

3e klasse

A D.E.C—Aalsmeer (le veld) . 11.—

F.H.D.C—BI—Wil 3 ............ 10.—

Ons Buiten—Swift .............. 10.—

B Meteoor—O.V.C. (le veld) ...... 10.—

D.W.V. 3—IJvogels (2e veld) .... 10.—

Volew. 3—Yboys (3e veld) ...... 12—

€15 E.5.—D.W.V. 4 vakeee knnneee 12—
zeeb. 3—H.E.D.W. (le veld) . 10—
W.M.C._—Meteoor 2 ............ 10,—
Volew. 4—Centrum (Be veld) .... 10.—

D D.WS. 3—Zeeburgia 4 .......... 15—
Rapiditas—Ajax 3 (3e veld) .... 12,—
O.V.V.0.—D.V.A.V. (2e veld) .... 12.—
T0G—BL.Wit 4 ..l lll l. 10.—

E 'ËD.%.—«A.E.D. 2 dnokae t: 12—
apiditas 2—W. Vooruit (3e veld) 10.30

Bit—Achilles . ................. 10,—

F Zeeb. 5—T.D.W. (le veld) ...... 12.—
BPCÖ—J08. lal 11.—
O.V.V.0. 2—Z.8.V.C. (2e veld) .. 10.—

B ADW TIW all 10.—
A.S.V.K—Pionier .............. 10.—
Ontwaakt—Schinkelhaven ...... 10.—

Ho W.gr‚meer 2—Madjoe (2e veld).. 10.—
BAVM—ROp l.lll 10—
ODE—DV.A.V. 2 .............. 10.—

K Sioterdijk—B.D.K. .............. 10.—
S1L.T.0—Ahrends .............. 10.—
K.B.V—Z.R.Ö . .. n ar eee 10,—

L Aalsmeer 2—Spartaan 2 (le veld) 11.—
Germaan—W.D.0.W. … 10.—
Lijnden—Lindenboys .......... 12—
W.M.S.—3S.0.Â.| eee 12 —

M CD.W.—OV.VO. 3 ............ 11.—
Goldstar—Z.8.4.0. 2 .......... 12.—
V.V.A—Heemskerck (2e veld) 10,—

k0 otonzrkee 10,—
.............. 10.—

................ 10.—
nkal 12—

............ 10,—
ten2 (2e veld) 10,—

  



 

  kr RR bi °

dés ‘bit; ‘*—
l‘lltllloll 10:-

Qavar 1
vü‚ br94 14‘.'|‚—-

      

    

    

 

  

 

  

  

    

  

  

 

   

  

   

  
  

  

  

  

   
  
   

  

 

  
  

  

  

  

   

   
  
  

  
  

  
  
  

 

   

  
    
  
  

 

  
  

  
  

 

  
  

   

   

  

   

  

 

     

   

  
  

Il aaa aar a aar 1°‚'_

law. 8 (o vold) ,... 10,—
»VV.A, 4 (te veld) ,.. 13—

rü“[ d°l ppkrkreeee do

tk nk aa 4 zaar 10ie=
puoel9 (de vald) ;; 11,30IeBBDW Bo vki 18IRABIÍTÍRS3 villeii.. 10—[ N O t 146 veld) .. i—
.MIII.'Ù.…...……1.-—-

l‘Wìt. b kbk kk eee yaaBi p dp—Gtom Oosterparl©

R{LCG mp.“tte

EN VAN ZoNDAG 16 maart
(Niet offiocieel)
JÜUNIOÓRES
1e klasse

   
 

 

10 krkeeeeereeer. 1+6
hb —VV.A,1 ......... 2—3
lus 1—Gezellen Vier 1 , 5—3
Panoratlus1........ ‘7—0

Dé Moor1 ............. 11—8
__ Be klasso

e -‚&zî eaa... BÖ.
AS V. berrrenieen BÖ.
'_áh Kt RRRekkan GeÂ

30klasse
do8t2.. ..viaavoo. 83

i G e ot on (i<Â

BPIRANTEN
1eklasse

6P b vr iekwki e DÖ
Ae 1 0tar eo 4—0

l—Zwaluwen 1:.... 2—3

Boklasso
FÜ—VEO,2........ g—-g

—Panoràblus1...... i—1
klasse

e Pat de een vvo e 18i
ar e odm : G1

k6k eee kkk 1""_’°

to vak I3
kenkerk kkk e e—n

8 ........ 1—4
4—8booponardr

4—0

2—0
verereer 15—0

2—2

3—4

 

A De Meer 200

B 5.0,5.8. 4—5t.

dra.i2 18—
veld) .. 230

| … B\ Idíî...-- 13—
De Meor
8.VO. —V.V.A. 3
Gez, Vler 2—Con to     

  

 

  

 

  

 

    

  
  

  

ze veld) 2.—
€1 (2e v 12.30
e veld) .. 1.15

veld) ....
1 (2e veld)

=2. P.ÖVìcbor% 1
. 1—IndiP.V.C. Bk kkkkkkkke

PV.O.B. 2—v.1.08
Unity 3—N.V.A. 15

 

%et is u1!eraafäà».'”n het grootste
belang, dat blad elke week
met de vo!1%o lijst van uit—
slagen der des Zaterdags en
Zondags gespeelde wedstrijden
kan verschijnen. Daar de „offi—
ciële uitslagen”‘, welke de club—
secretarissen aan de Bond inzen—
den, eerst des Woensdagsmor—
gens op het Bondsbureau behoe—
ven binnen te zijn, kan „Sport‘
daarvan geengebruikmaken. Het
moet derhalve een beroep doen
op alle verenigingen om des
Zondagavonds, liefst zo vroeg
mogelijk, aan onze redactie me—
dedeling te doen van de uitslagen
van alle gespeelde wedstrij—
den.

Hiertoe kan men gebruik maken
van de volgende telefoonnum—
mers:

2 2 1 19 (bij voorkeur)

2 7 9 88
9 4 8 8 9
5 1 5 1 3

De R.K. verenigingen bellen
hun uitslagen uitsluitend aan:

8 4 9 1 1
Van harte rekent ,„Sport‘‘ op de
medewerking der clubsecreta—
rissen of speciaal aan te wijzen
„Sport‘‘—reporters, om daardoor
ons blad (èn het uwe !) te maken
tot wat wij er mee beogen:

Het beste, meest betrouwbare en

meest volle _ sportblad van

Amsterdam.

      4e klasse

A SV.0. l—India 1 (2e veld) ..., 19:
India 3—Constantius 2 (2e v.) .. 19‘.
Wilskr. 2_—Pancratius 2 (2e v.) 12

B V.I.G. 4—Roda 1 (3e veld) ..... 12:

C Wilskracht 3—P.V.C.B. 4 (2e v) 3
v.1.,C. 5—St. Louis 2 (3e veld) .. 2

Zaterdagmiddag—competitie
PROGRAMMA VOOR

ZATERDAG 29 MAART

1e klasse

A Geuzen—V. en V. ............

R.A.V—Kruisster De> .

K.N,S.M._—W.gr.meer

D.w.V.—De Kraaien

B F.A,V.C.—Robaver
Volewijckers—V.V.G.A, .........

Wartburgia—Zeeburgia

Nehamij—Turmac

 

2e klasse

A 8.0,8—A.A.C,
Kromhout—Ella
DVNVA—3M.N. ...............
N.0.G,—NedIL./N.M.B.

B S.V.B..—De Nederlanders .......
Oceaan—Amstleven ........... k
H.BM—Tw. Bank .............
K.M.V.Z.—Ass. Cass. ...........

CÔsShel—GH.B. ..................

Ervea—Amsterda
C.8.V. Zwaluwen—H.B.U.

D.D.S.—Wol

3e klasse

Z.R.C,—A.E.G.
V.V.A,—Electra
E.H‚—Ontspannilïl.g‘ B.. . ... n.
0.5.V. Blauw—Wit—De Spaarbank

Res. 1e klasse

K.‚N.S.M. 2—R.A.V. 2
Geuzen 2—Nehamij 2 ...........

(terrein H.E.D.W.)

Res. 2e klasse
A R.A.V. 3—VYster 3©‘8.V. Blauw—Wit 3—Kruissier 2 3.50

(Gaarne op terrein Kruisster)
Geuzen 3—Robaver 2

(Gaarne op terrein Robaver)

 

B G.H.B. &—V‘VG.A 3 ............ 3.—
F.A,V.C. 2—V. en V. 0......... 3—

Res,. 3e klasse
A 1c3)ìrä1.sa &—Nehamij 2 . .......... 2.30

ntspanning 2—F.A.V.C. 4 ...... 3.30Wol 2—Ervea 2 ,.. .. .. … 3—B De Kraaien 3—Shell 2 3.—V. en V. 4—DV.V.A 2 .! 3—V.VG.A. 4—Holver à ............ 3.—

ADSPIRANTEN
Geuzen2—G,85 v, Blauw—Wit .... 2—

Nagekomen uitslagen enz.
16 FEBRUARIRes. 2e klasse F. r 4:5—0 regl. S.D.W. 4—Meteoor

Res. 3e klasse E. FHD.C. 3—AA.C. 3:A.A.C. 2 verl.punten w‚n.o. > ;

Indeling competitie
Res. 4e klasse P. Bijvoegen: Taba 3.
Jun. 3e klasse H. Vervallen: Maja. De

reeds gespeelde wedstrijden zijn vervallen
verklaard.

Voor de Nederlandse Voetbalbond
district Amsterdam;:
J. A. w. BERGYELT, secretaris.

 



  

 

   

 

  

   
  

 

  

  

  

B VOSSIUSSTRAAT 8 FI ANSLZ

gom|TR
end, dat U bij

5 Tel. 31 660 — Rembrandtspl. 26
Hd A

Clyr. e perloar rardn
VELIGHEIDSDY äl;jäe PAP

 

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

ÓÖk de in dit blad voorkomcnde

CLICHÉ‘s
worden geleverd door de

Chemigrafische Kunstinrichting

los NEVE HÄARLEMMER HOU’I'I‘U[NF‚]’ Nos. 183197
6459 en 45913

AMSTERDAM—

 

   

       

        

 

   

   laagsche
Maatschappij voor

nsverzekering van 1836,

levensverzekering
tsluiten, gedekt met

logsmolest—risico ?
|||.

  

| |e

     

 

  

nd bij den Hoofdinspecteur:

Nic. Witsenstraat 15 — Tel. 31485

Niadde

Bestuurders van
Spoctvereenigingen

prefereeren

OLYMPIA SIMPLEX
OLYMPIA SCHRIJFMACHINES N.V.

AMSTERDAM — Keizersgr. 626 — Tel. 35960

Showroom: Kalverstraat 103, Telef. 35960

 

1l

   

  

   

  
  

1üanplakbil;etten‚ Diploma‘s,
nten, Medailles, Bekers,

ertakken enz. ‘t goedkoopst:

VERMEULEN, arltD ay
orburgwal 242 — Âmsterdam — Telef. 35713

  

  
  
  

Vooe al Iw

_ HEERENMODE—
” ARTIKELEN
HOEDEN en

. CONFECTIE

WICKRegulnersbreesir

ûRRBWSTÖRE
151 Kalverstraat

 

  

 

Wij staan ook thans voor

‘l U klaar !
Wij verzorgen niet alleen tijdschrif—
ten en boekwerken, doch leveren
alle soorten handelsdrukwerk in den
kortst mogelijken tijd. Of het een
visitekaartje betreft, een uitgebreide
folder of catalogus, wij besteden er

e de grootst mogelijke zorg aan. Ons
‘ devies is vlug en.... verzorgd tot

ij st in de puntjes!

  
  

  

    

  

 

  
    

  
   

 

  

 

          

     
   

 

    

  

  

   

   

Ook dit blad wordt door ons gedrukt

grgkkersredrif BOOM—RUIJGROK x.v.

Haarlem, Ged. Oudegracht 138, Telefoon 11902—11998

 
  

      

t Wordt SChAd4FS, maw.....
wehebbennog vanalles!!

Thansmoet Uw sport—materiaal, meer nogdananders,
degelijkensterk zijn.Deze v1ndtg:jbl;de

*„SPORTCENTRALE”Fa. PIMENTEL
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heeft altijd uitgemunt door:

Constructie
de beroemde Ford V—8 motor is het toppunt van een—
voud en kracht en zuinigheid.

Prestaties
reeds tientallen jaren heeft het Ford—product top—pres—
taties geleverd.

Fraai uiterlijk
Ford automobielen zijn ware meesterwerken 03 P _ 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 !

eeeTTTi    OMOBIËL FABRIËK — AMSTERDAM

-—v-_-w-—-——___.__‚_______._.__.…-. — =« """"'-——-‚_________„_‚__‚‚‚„___k„___eoe

GEÏRUKT BĲ UITGEVERS. EN DRUKKERSBEDRIJF BOOM—RUIJGROK N.V., HAARLEM 

 


