
 

 
 



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 ( ).

Deze editie (nr 20 seizoen 40/41) is voor Taba zo relevant, omdat er een uitgebreid verslag van de

wedstrijd Taba—Abim in staat. Op de cover Harry Riemersma, keeper en Taba icoon. Op basis van

deze foto werd duidelijk dat Taba tot in de oorlog in Badhoevedorp voetbalde (huizen op

achtergrond staan op de Akerdijk).

Ron de Wit en Jo Haen, beheerders van de site 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, ‚ email:

Hieronder, in blauwe cirkel, het eerste veld van Taba (luchtfoto uit 1938). Op basis van deze editie

achterhaald. Rechtsmidden van foto Sloten, Taba‘s veld lag aan het einde van de Badhoevelaan, in

Badhoevedorp.
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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). 
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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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ÎÒÔÓÔÍ„Í voom ninn17 s

DE AMSTERDAMSCHE SPORT— I Vanaf Vrijdag a.s

VRIENDEN vinden elkander m

„De Oude Herberghe”
REMBRANDTÍTSPLEIN 24 —(&.«. OLD DVTCH [NW)
Steeds | sfeer — Gerenommeord

hotel — JONNY OMBACH.Muzi—  Dir. F. 5. FÖKKE I
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Vrouw zonder verlede
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Spaart gas en

electriciteit.

Bovendien is elk zwem—

uurtje een genot.

  

   

  
  

  

   

   

 

   
  
   

    

   
  
        

   
    

      

     

   
      

  

 

  De winteravonden

zullen lang
M. ZWARTEPOORTE

MOLUKKENSTR. 74.76
TELEFOON 53003 BEVRIJDING

Brigitte I

Olga Tschecl

Ewald Balser

(Toegang 18 jaar

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

Noi

(badpak meebrengen)

ALLE WERKDAGEN tot

‘smiddags 2 u. Maandag—

en Zaterdagavond v/a 8 u.

 

     
  Speelt goed biljart

op ‘n goed biljart

dus op ‘n
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| Erasterdam. Stadh.kade 127. Tel.21919°

De laatste mi
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KWALITEITS CHOCOLADE

Extra verzorgde FÄAMILIE—DINER

GEBR. SWEERING RESTAURAN”

eB ds „ATLANTIC
CENTRAAL GELEGEN VOLLEDIGE DINERS vanaf #1

GROTE EN KLEÍNE ZALEN VOOR PARTIIE

GEEN SPOÖORTMAN ($

ZONDER

„>PORT”
Last met scheren??

PREP probeeren !!

Vóór het inzepen op de buid
scheert U zich dagelijks voor
Uw genoegen.

…ecnuitstekendMEDISCH

  

en smetten,$ “?‚…‚ bliag: °iov eeeeeeveee e nnnoi

in elk huisgezin een
fll‘…l

WEEST WUWJZER

Koopt

HOEFJZER
OVERAL VERKRIJGBAAR

e

U KENT TOCH REEÊDS
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onder de zon,

el hoofden, zo—

een avond, zat ik
aderen in de dikke
tie, die op onze
binnengekomen B. ..

portief of onspor—

r uit het Noorden, bij
n juist over hetzelfde

boom met me ging

 bijzondere mening
ongetwijfeld zeer

ans zeer sportief—

itte die opinie met
identikoze vrijmoe—

W inN EN OM AMSTERDAM
Hoofdredacteur C. H. GEUDEKER

ij. nSPORTWEEKBLADEN"‚ AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS f 5.—

L, 124 CENT PER WEEK. Alles bij jaaravonnement en bij vooruitbet.

‚„Dan zou ik een volgende keer, als

e ik weer een goede kans kreeg, de bal

5 _opzettelijk naast trappen‘‘, antwoordde

hij prompt en hij voegde daaraan toe :

‚,„Hetzelfde zou ik doen als de scheids—

rechter een duidelijke penalty over

het hoofd zou zien; dan zou ik bij de

eerstvolgende gelegenheid de bal

demonstratief oppakken en op deze

wijze, ter compensatie, een strafschop

forceeren‘‘.
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oud—eerste
DE gedachte is ongetwijfeld heel

mooi en heel sportief bedoeld,

maar toch is zij verkeerd. Verkeerd,

omdat men zich daarbij boven den

scheidsrechter stelt en de eerste plicht

van den sportsman is, om zich te onder —

werpen aan de leiding.
Het is — en dit is thans mijn mening

en die van verschillende anderen

over deze kwestie — ten enenmale

onjuist om op enigerlei wijze in te

grijpen in de leiding van den scheids—

rechter. Deze is aangewezen door de

Bond om het spel te leiden volgens de

gestelde regelen en zijn autoriteit is

de hoogste op het veld, die men een—

voudig te aanvaarden heeft, met al

zijn goede...... en slechte kansen.

le JAARGANG — No. 20 — 26 MAART I94|

OFFICIËEL ORGAAN VAN De

ONDERAFDELING AMSTERDAM VAN

DE NEDERLANDSE VOETBALBOND

 

REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIE—

EXPLOITATIË :

TELEFOON 27988

GIRO S 11400—BANKREKENING INCASSO BANK

ZUlDER AMSTELLAAN 224

. POSTGIRO 394162 — GEM

PER JAAR f 2.60 PER HALF

LOSSE NUMMERS 15 CENT

Dat moet vooropstaan, bij iedereen,

die aan het spel deelneemt en die zich

eenvoudig door in het veld te ver—

schijnen voor het spelen van een

wedstrijd, daaraan onderwerpt.

Wat de dokter, met al zijn goede be—

doelingen, zou willen doen, zou niets

anders zijn dan zichzelf — en wat voor

hem geldt, geldt voor alle andere 21

spelers ! —alseensoortsuper —scheids—

rechter aanstellen, die het recht zou

hebben de beslissingen, althans som—

mige, van den sport—wettelijk hoog—

sten autoriteit te corrigeren.

Wat zou daarvan het eind zijn?

* #
3

DAAROM is er slechts één opvatting

mogelijk: aanvaardt alle beslis—

singen van den scheidsrechter, of die

goed of slecht voor u uitvallen!

En dan moge het wel eens onspor—

tief lijken om gebruik te maken van

een fout of een onjuiste waarneming

van den scheidsrechter, het is dit

allerminst, omdat de correctie op die

fouten nimmer zo zuiver kan zijn als

die der natuur, die — over het geheel

genomen — het voordeel gelijkelijk

tegenover het nadeel zal doen af—

wegen. GEUDEKER.

  jk duidelijk, dat hij

strafbare buitenspel—
gelegd‘‘ was, dat

en kon. „Kijk‘”,

tonsportief tegen—

s vinden, om
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ationele wedstrijd
in afd. 1B

naar al was de felle Noordwester wat
»

de Amsterdamse voetballers konden weer hunï

algemeen hebben de wedstrijden voor de
” en wel speciaal in 1 B — een maximum

g gebracht, waarbij de resultaten zoodanig
in 1A A.BILM

»

wordt de weg naar het kampioenschap voor

s het ware geplaveid. De wedstrijd Taba—
ordt nader belicht als „wedstrijd van deze

_ drie minuten na de aanvang gescoord door

‚E. deelden op het fraaie sportpark aan de

t 4—4 de punten. Gezellen Vier slaagde  
strijd in de meerderheid was — er waren

waarin 21 spelers op de Gezellen Vier—helft
—— sleepte Gezellen Vier de overwinning uit het

uitslagen blijkt overigens hetgeen wij destijds
lden, Nu de Roomse clubs zich in hun nieuwe
oben ingespeeld, worden de resultaten steeds

1 A (waarin Semo—Fit, waarvan ons geen
niet verwerkt is) luidt thans als volgt:

gesp. gew. gel. verl. pnt. ov.—i.

........ 12 10 1 # 21 3111

...... 12 6 2 4 14 34 24

.......... 11 6 1 4 14  27—21

...... 10 6 1 3) 13 18—14

eee 12 4 4 4 12 3423 |

....... 9 5 1 3 11 30—25

13 5 1 7 11 3536

...... 10 3 3 4 9 _ 2530
10 3 3 4 9 _ 27——26

10 2 —— 8 4 17—21

4 11 1 1 9 3 —15—60

ebben verschillende wedstrijden een waarlijk
verloop gehad. De uitslagen bewijzen al, hoe

zeweest is, maar alleen zij, die de wedstrij—
weten, dat de haren van de verschillende

te berge rezen.

    
 

_—Vespucci ......
hierdoor als volgt geworden:

” zich door AS.R.

> lente—Zondag van het jaar 1941 bracht weinig —

. en in 1 B Olympus hun kansen |

won een van zijn moeilijkste wedstrijden (uit |
 met 3—1 en daar Unity zowaar Yboys met |

te winnen van H.E.M.A. Het enige doel— >

voor, en hoewel H.E.M.A. zeker 80 minuten |

 

EN OLYMPUS‘ KANSEN STIJGEN
aartie gescheeld, of Olympu

seft maar een haartije gescher: ym

8 doer. ‘s laten slaan, waarmede de span:

die afdeling wel tot het rrm,xlmum liff'fìL‘!:_!"fx ;'Íj_ ;:_-

Olympus boekte met de rust …‚' 2 j }Î;|:

geenszins onverdiend mocht heten, á,j.… F

eerste goal een fout van keeper Uyí; £ W

de gasten een vrije schop te nemen .r: “'[,Ä» ‚:

de bal wegstompen in'plzxat.=; van vangen it mi

zo nam A.5.R. de leiding.

| Rust: 2—0 voor A,8.R. en h:‚à2ï:4

aanhangers dit voor hen goede n ) s

clubgenoten, die tegen Rombout speelden (en

bleek, zouden verliezen). d ohto

Na de rust heeft Olympus de 0 _2:<1.{’.h’?.r'.

in een 4—2—overwinning. Een knap stukje W

indien AS.R. niet eer

‘
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” niet gelukt zou zijn, oati

S Ëy5teegm had toegepast. Wat was n.l. het geval

dat de mannen van de Reiniging probeerd
sprong te consolideren door nog een doe

zochten zij hun heil in een overdreven V er

De aanval werd beperkt tot drie man en de

spelers (!) bleven dicht bij huis. De gevolge

nest blijken te zijn. Aanvankelijk paste Olyt
verkeerde tactiek toe. De wit—roden hadden

zoveel mogelijk open moeten goolen, doch

den hun aanvallen op de „midden—sector

opeenhoping van spelers ten gevolge had. _

‘Foch werd de druk, die Olympus uitoefende

ker en een paar corners waren het gevolg daarvar

buiten Grijzenhout zal goed doen, zich te oefene:

‘nemen van hoekschoppen, want hij nam deze

slecht.
” Bijna was de stand toch nog 0—3 geworden
plotselinge aanval van A,S,R. viel De Vries teve

doch een der backs wist nog op het nippertje t

Inmiddels was de tweede helft al 25 minuten }

het foute systeem van A.S.R. werd afgestraft. Dit geb
de, toen Olympus op zijn beurt zijn eigen fout i
het spel over de vleugels ging leiden — daarmed:
met A,S.R. gedaan. Binnen twee minuten hadden F

haring en Grijzenhout de partijen op gelijke v
bracht en het was voor den neutralen toeschouw
delijk, dat Olympus nu de beste troeven had.
Jammer was het echter, dat aan de overwinni

Olympps ten slotte met 4—2 boekte, toch nog
smaakje zat. In de opwinding van het spel
der blauw—zwarte voorhoedespelers den scheids
ongepaste (en onjuiste!) opmerking toe en I
de kleedkamer verwezen. Wij geloven wel, d
tóch wel gewonnen zou hebben, maar nu be
4—2 toch niet geheel. In ieder geval heeft O1
eerste wedstrijd, die zei dit seizoen opeigen ter
de(!) tot een goed einde gebracht. l °

ú »
»

Zo Olympus—A.S.R. een spannende we
i moeter;_we gìan zeggen van Ë.ìjuden A“\Î

i wedstrijd, die de levensduur van zenuw:
minstens met een jaar verkort moet hebben
_‚Door een misverstand in de AV.C -ucluÀ*r‘w—ì*.är;%le}x)1ĳlgg c:e {->m'ste dhell't de leiding weten L1vwv‘

rust was de balans weer in evenwicht (1._Hoewel de tweede helft aan de tha_1ì;c.ìl&b£ Ê=î-\ìï“bu'-ì-l!Î £ veld\overwicht bracht, was het toch A.V.C., dat dr‘1ï-W\ n

 

 

 

      

 

 

 
 

  

  

    

  

 

dstrijd was, v
C.? Dit we

achtige supporters
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__ Besp. gew. B + t. —i. m
UB $Î‘ vîrl 11îîn ‘wV 14 ”’áîór tijd de 1;eìdi.ng nam en de wedstrijd dus ïìk on

e 3 — i4 2'7:16 | EÌIË1 Twee minuten voor tijd was het nóg 1— een B& 1 }“’_‘=_

$ e & js is i acht een 3—2 voor Lijnden. Hele huishoudens‘8 1 í s . 5 n er van overstuur geweest ! ishouder

8) 1 5 i g o« | -‚.hrgoli over Rombout—Vespucci zouden boekdelen te

4 1 & 0 o132Baal Ler jan Spanning en sensatie. De club van
3 2 4 8 ga 22 áä;g Ëäïnex nam heel regelmatig door zijn spil de lei—
@ 4 4 2 s zó Ggtrafsen 1). maar tien minuten later was het door een
54 — og 3 g3 34 .l'îàhûp Belijk en nog voor de rust was het 2—1.

Ë d 8 7 3o551 eeeeoe pobeurde helaas een ongeval; de
pot.. 6 5  15—25 eper van Vespucci, Wagenvoort, werd

gr'nstlg geblesseerd en moest het veld ruimen. Van

  

 



     

  

  

  

   

  

  

 

  
   
   
  

   

 

  

  
  
  
  
  

    

  
  

 

  

  

  

   

  
   
  

  

   

   

  

  
     

  

  

  

een stevige voorsprong g€—

elang voor de bezetting van de
eveneens een summum aan span—

pel. Het verloop was als volgt:
‚2—3. 3—3.

1 wel met 4—2 van India. De

stand ingegaan, waarbij ver—
ntrum kans zag, een penalty te
het maar waar! — gaf Centrum

je” weg, waardoor de stand in een
was. India scoorde nog éénmaal

de thuisclub het niet te brengen.

De tweede klassers

\ neemt de spanning met de week

een regelmatige 3—O op Meerboys.

ij één doelpunt, dat van het hoofd

van Eland via den linksback van
caramboleerde (1—0). Na de rust

eleidelijk sterker, hetgeen zij door
tbuiten en middenvoor tot uitdruk—

et einde de thuisclub een vlotte 3—0—

en WMH.O. en T.W.M. eindigde in

t de stand van de drie kam—

s als volgt is:

gesp. gew. gel. verl. pnt. v—i.

B2 @ — 3 j6 all
1. 11 8 1 2 17 4018

| 11 8 1 2 17 4323

verloor Achilles van Tos/Actief

zowaar een 1—0 voorsprong gehad

trijd voor de Noorderboys te zwaar

h de competitie teruggetrok—
n nu alle negen gespeelde wed—

verklaard, doch in de onder—

t weinig verschil maken, aan—

strijden verloren hadden.
was vastgesteld de wedstrijd

A.G,S. dus een vrije dag. N.A.O,
en boekte een fraai resultaat

C.D.W., met 5—O te verslaan.

tussen A.G,5. en N.A.0,,

gesp
ÖÖOt e e eee n 11

NAO0 egreoho 12
2.DeWi e o tg seeeao1 10

Voor de tweede klasse C wonnen de Amsterdan

verdiend van S.V.A.C. met 2—1. Na de eerste h

de thuisclub al een 1—O—voorsprong, die zij wel

de tweede helft verspeelde, maar vier minuten v
n

6

wist de middenvoor van de thuisclub uit een

den linksbuiten het winnende doelpunt te scoren.

De stand in 2 D is na de uitslagen van Zondag, als

8
T

NVe e eee e 10

PaneFallu8 . onoo toos 8

B.VO e ol o dg Doar 7

XPÖ 0,olr3ize 8

REM. ‘2 o eo J 5

Martinus‘ ”eee26vi 8

R.K. Or. Zwart ........ 8

van Schellingwoude.

De fraaie positie van Schellingwoude blijkt uit de

gende stand (in deze afdeling moeten 16 weds
worden gespeeld):

gesp.

Schellingwoude ........ 11

Taro zeoezoan 11

TÄÁndenboys .ooleloe 10
In B blijft het sukkelen met Raakboys; nu weer v

het met O0—4 van A.T.W. Bij de rust hadden de &

reeds een O0—2—voorsprong en toen na de rust De

gew.

0
o
©
o

l
j
+
B
S
B
)

0
0
;
e
e

O
2

gew.
10

gel.

1

gel.

3

verl.

z

0
9

=
3
d
0

d
1

p
o
e

pnt.

20
19
13

 

pni.

Derde klass

Het feit van de dag in de derde klasse was de

overwinning van Schellingwoude op Tavenu. Het

vaak gebeuren, dat no. 1 van no. 2 met 9—0

minder, daar no. 2 slechts twee punten achter

middels geeft deze uitslag wel een beeld van de k

 

pnt.
20
16
13

   

   

  

een zeer moo_ì doelpunt maakte, was de tegenstand

broken. Het einde kwam met 4—0.

In een onzer vorige nummers plaatsten wij de stand van

de 3e klasse B, die echter door een foutieve uits

Muiden—Funen (3—2 in plaats van 2—3) onjui

Hieronder volgt de juiste stand:

gesp.

Funen .. 06 e e vo 10

BteVQ@ ‘ e eo k nt oet 9

Muiderberg ............ 11

MinahaS8A | .. ..eeenrllo r

Pionier ... .. eoe enknen 7

RaaKbOYS ..... koooooo î

................ 8
3

gew.

©
9
e
k
t

o
i
j
k
0
+

gel.

©
B
S
e

0
5

e
©

0
5
i

B
I

verl.

1

d
t
d
n
e
+
O
1

1e
s
B
I

d
6
5
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mll[k!fl"!"'i… (a *M.H.ol deed zĳn naam ditmaal

geen eer aan

Onbesliste strijd tegen T. W.M.

” Wie Mood Houdt Overwint is Zondag de verplichtinger
la oen dergelijke clubnaam nu eenmaal onverm

nal zich brengt, slechts gedeeltelijk nagekomen. NI
ün ontkennen, dat de thuisclub, na tot 'L'f:'f:=rr{i-m ac

” je hebben gestaan, niet moed hield, doch de overwinnin;
Îe hun beloning had moeten worden, bleef uit.

e gerlijk gezegd was dit maar goed ook., Want de kracl
‘ton, In deze voor de bezetling van de eerste plaa C

‘tweede klasse A, zo uitermate belangrijke ontmoet|

”waren té gelijk verdeeld, dan dat een der beide ploeg

ï volle winst had mogen boeken. Zowel W.M.H.O. a

”WM waren kennelijk onder de indruk van de belan:

Ë'ïĳkheid van de strijd immers en zo ontwikkelde ziel

 #pel, dat wel rijk aan onverwachte situaties ‘

” dat ver beneden het pell bleef, dat beide clubs gewoor
|lijk plegen te demonstreren. 5

De hinderlijke koude wind, die op gepaste tijden doo

° hagelbuien werd afgewisseld, droeg er trouwens oc

 toe bij, om de kwaliteit van het spel te verhogen

viel er alleen voor felle clubenthousiasten veel te ge

_ ‘$ Zag er overigens in het begin niet naar uít, dat T. W.M

tot tweemaal toe de beste papieren in handen zou hebber

Jl3'W5‚nt‚ het eerste kwartier zag Ferwerda tevergeefs 1

mogelijkheden uit, om zijn mannen aan de druk, die n

| encrgleke W.M.H.O. uitoefende, te laten ontkomen

| feit, dat de middenlinie der bezoekers in dez
tée veel in de breedte speelde, was hier ook schuldig

. hierdoor kreeg de W.M.H.OÖ.—aanval verschillende

elegenheid doelman Montezinos aan de tand
Langzamerhand echter vlotte het bij T.W.M.

de vleugelspelers De Bie en Sitters werden n
strafie passes aan het werk gesteld en wanneer
voor Kriek over wat meer snelheid had beschikt
de bezoekers ongetwijfeld reeds eerder doelman De L
hebben gepasseerd. Toch moest deze uitstekende
na een half uur spelens zwichten, toen hij, na ee
scherpe voorzet van De Bie, te veel gehinderd werd om
tijdig te kunnen ingrijpen. Dit doelpunt zou mogel
beslissende uitwerking hebben gehad, wanneer d
Montezinos van T.W.M. niet kort hierop een str
had laten glippen, waardoor de snelle Hemprig een
te missen kans kreeg om de gelijkmaker te scoren
Zo begon de tweede phase van deze strijd met v

gelijke kansen. Van rustiger spel was dan ook nu nog
sprake. Zelden zag men een logisch opgebouwde aar
en het was dan ook niet te verwonderen, dat deg doel—
bunten op de meest onberekenbare momenten kwame
Na twintig minuten immers nam T.W.M. opnieuw de lei—
ding na een rush van linksbuiten De Bie, die door Kriek
ditmaal bijzonder fraai werd benut en tien minuten later
bezorgde een tweede fout van Montezinos WMHQÀÀ(‘Í
gelijkmaker. Hij liep bij een boogbal zo onoordeelk Ädqî
uit, dat hij de bal meters miste, waarna een wanhoon.» n wanhoop—
sprong van Sitters de bal slechts sneller in h
belanden. D ; n het net deed

anden. De resterende tijd zakte het spelpeil h anger
hoe meer door de toenemende vermoeìdhäid deoe ‘mnlîlr'—-
en gebeurde er niets meer, dat het r spelers

kunnen wijzigen. Het einde kwam ten ïîät?t%î?k hog had
een gelijke stand 2—2. f gn ook met

   

  
    
     

 

n een miulore,
ar mijn ergoenis dan mijn

bont

ton, waar Ik nú conmaal niet
| s äúh(i lant ik voor de

n zou blijven be

        

      

      

\ wandelsport,
daar ben a—- wat moer zogt =

i nl\à&'anl ik uiternard niet
duggn nachter kinderwagen

maar een, ja ik zou hanst
ül) von, (die z‘n sokken af.

ón s‘n hemd openknoopt. Zo een
dator eons lui, Ik ga een uurtje om;
do, want ‘ÌÉ moet, nu de zomer

|  weer eens een boelje opvoo

. ik heb mnooit de behoefte gevoeld om m‘n
I te vooren en Ik vorheel niet, dat ik

n koestor voor die doorgefournoerde

  

 

  

  

    

    

  
  
  
  

 

  

    

     

  

  

heus eens konnismaken met de wan—
> kennis—tippelaar eens tegen mij,
pe van een wandelaar uitschilderde

minent—zwaniende armen, verwilderde
voeten, pijnlijke hielen en een blik, die

e kilometerpaalije gericht is........
onigszins tekortgedaan, toen men dacht,

l zou vellen over een soort sport, die Ik
weef to6, dat Ik nog niet zòveel schoen—

arsen heb versleten. Maar ik heb toch
tochten ml:rmukl‚ zouls de originele

oor te

 

  
  

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

    

= nagse, waar men gemeenlijk
nm trainen, En meegemaakt op

at dere‘:1 ogen idenal is, n.l. mèt de offl—
‘ ”‚ lui achteroverleunend in de kus—
ovoorbeeldig verende wagen. Geloof me, hoe
ik zat, on hoe heerlijker een frisse koelte op
end dag door de geopende vonsters
naar binnenspeelde, des te meer medelij—
…die wandelstakkers, die moeizaam — bij

sport — hun weg zochten over het zinderende

kreegde chauffeur opdracht de wagen
äook eens =î‚havan gglä‘m{letmwa te

wanneer an v zingend en

rend kwamen aanstappen, zonder een
op l:uàx warme xesinhtlen‚j dan

vangen met de opmerking: „zie je nu
met afbeulen te mäkum he«a‘ft on dat dit
geen inspanning betekent?”

d ik zag het, Maar ik kon voor me—
wegvagen, dat die wandelaars daar

...... maar als ze ons zo in de kussens
161 waren, ..... .. t

j mijn afkeer tot de wandelsport heeft mij
gebeurtenis gegeven in het zuiden van ons

enkele confraters, naardän zuid«lìi|kg
naar een …, een „Stie

hadden de keus uit diverse ver—
ne stemmen,opéén na, werd be—

n — hetgeen toen

echter de wandelaar, de echte
vaak even fanatiek voor z‘n
die op houten sandalen loopt.

niet door ons en wij waren
en dus gingen wij per taxi

‚ toen kwam tap—geweest bij aansta
€ zakdoek in de andere

ood—aangelopentotin z‘n hals..
was

een

   

  

  

      

  

  

  

 

  
  

      

  

  

  

   

    
  
  

nog geen on—

 

   

 

Neemt geen risico!
Elk uur van de dag kan
uw fiets gestolen worden.

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

ERKENDE BEPALINGEN

net weer een beet
onze medelijdende
e verachting toe:    
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g&vmrdan. die zoete

roept bij iedereen,

voor de voetbalsport

rd, vooral ook, omdat

jd de veteranen hun

 endaarbijeen serie „oude
ons aan hetfirmamentver—

slmjd der ouden‘‘ met
omdat de roodwitte

aîria Ten Have, Van
en Van Deyck, voor wie

de nog geen waarde
was voor Jan Lietzen c.s.

ijk echter had Ajax 1
_ die door slecht

en scoorde na de

stand 1—1 was inge—

lpunt
t er Bl&t:ht af tegen
in de polder zege—
 de aanwezigheid

echter nog lang niet
was weer het bekende
voorhoede bracht er

klassers
mse tweede klassers
diehettot een over—

hoawel het het

_met l—0van Rival I

  

   
  
  

   
  

   

  

niet gestaakt was v beenbreuk. Het

was toen al 8B—2 in
heren. De stand in

gesp.

2.P.Ö.
D.W.V.
áic Vlctrix 12

11
West‘Frisia — 12

a
n
0
B
e
J

J
e
h
o
1
5
o

r

€
0
0
o
tn

tn
t
n
&
1
6s
t
o
t
o
=

p b
5

W‚F.C. 13 22—29
0,8.V. 11 10 35—26

Zeeburgia 11 9 15—12

Ale. Boys 12 | 4 12—217
VvV.Z. 11 — 4 13—36

Bij de 3e klas
zich in afdeling C
der overwinning af
halve maatregelen te
7—1 geklopt werd,
sen ook een grote zi
Aalsmeer, terwijl
het zoet der overwì
N.E.A. met 2—0O te 1

heì Volewijckers

an het rechte pad

. Het nam geen
V.V.A., dat met

gesp. ge! verl. pnt. v—i.

Volewijckers 15 _ — — 30 83—13
T.0.G. 14 B 1 1 25 62—10
V.V.A. 14 'ä 1 4 19 390—18
WM.S: 12 B) 2 4 14 2522
Germaan 14 4 Ë 2 7 12 23—35
Meteoor 13 3 4 6 10 30—26
Ahrends 15 5 — 10 10 23—42
Wilskracht 13 4 2 7 10 22—56
Aalsmeer 14 @ 1 5 9 21l—51
N.E.A, 9 @ 1 5 7 13— 25
T.LW. 12 1 4 7 6 10—31
De Meer 11 ‘2 — g 4 19 43

NU IS HET TIJD \
om de voetbalschoenen na te zien.
Wij hebben nog tuime sorteering.

P0l.AM KINKERSTRAAT 147
TELEFOON 8.5.9.7.0

 

In de D—afdelinghadhet leidende Rapi—
ditas nog heel wat moeite met J.H.K., dat
slechts met 3—2 van eWeespenaren ver—

loor, Intussen werd Räpiditas‘ positie weer
iets verbeterd, doordat B.F.C. een punt
verspeelde aan Victoria,

D.E.C. deed het WeérgbeddoorEh[m
met 1—0 te kloppen, O.V.V.Ö. liet
het lelijk liggen 1egewîmen dat met 3—1
zegevierde.
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afd. C het leidende H.E
Ù.QSS.‚ zonder d ‘n
nmmíg in gevaar R°fieäìlwhm:s

d doen op te p
lS weer

D.J.K. deed het

sterdamse N.V.B.—ers

Jit, D.W.S. verliest

       
   

Re;lauranl DORRIUS
VOORBURGW AI

bfl1SPUI, AMSTERDAM

Plats du Jour en à la (_farf:-

 

het bezoek aan I V.V. met een 3—

laag terug te keren.

In afdeling D was de 4

van A.A.C. op R.C.A.

de 5—I1 —zege van F.H.D.C.

meest opmerkelijke re:

bleef in de running door

op R.K.A.V., hoewel dez‘s

tans niet van grote kracl

In afdeling E scoorde

doelpunt in een &—1—c

Neerlandia, doch ook A.5.‘ .

lustig op los tegen The

T.D.Ö. moest zich tegen R

bescheidener cijfers tevre

 

   

 

  

 

  
  

 

 

gesp. gew. gel. verl. p —

Madjoe 1 10 4 24

C.N.F. 13 9 — 4 1 T

A5.VK. 12 4 2 3

Schinkelhaven 12 8 3 4+ 13 2

Vietory 10 5 .3 2 1 —2

T.D.Ö. 12 5 2 5 2

R.K.B.V.V. 12 3 . 3 ‘ 6 C

VILG. 13 32 3 7

Neerlandia 12 2 2 8 25 —

L.V.V. 14 ° 2 11 4 >2—

In de F—afdeling schudde
gevaarlijkste | concurrent,
resoluut van zich af, door een
winning op het Oranje—Zwa
wel! A.P.G.S. deed echter er
werk door EV.C. in Edam
slaan. Wilhelmina Vooruit en
den de punten, hetgeen een
slag was,

  

  

  

  

 

kloppen. De ovemnzung die
   

 

 

O.D.E. behaalde, lag in de lijn der ve
wachting. S °

gesp. gew. gel.
Swift B 10 3

Electra 12 9 32

Oosterpark 11 6 1
SC.A 9 5 s

Jo3s. H 3 1 3
Fokke 12 8 — R_

SN.A. H 32 & 3 n 4

OD.E. 13 32 .. 1a n—4
Monnikendam 39 > d —

In 41 ten slotte, was Gold
Amsterdamse club, die in het
Veel succes konden onze stad
echter niet boeken, want met 4—Isr
zij tegen Zaanlandia,

Star

  

  



   
   
  

   

     
   

  

    

   
  

   

   

  

  

 

  

  
  

 

  

 

  
  

   

  
  

 

  
  

  

 

  

 

   

  

  

 

   

  

_ zonder

Aalsmeer,
mmer verflauwende
et minder dan 8—1

. verloor.
t immers reeds vrij
g, dat het voor een
De enkele foutjes,

ing had gemaakt,

g

gehad, toen Aalsmeer
achterstond, was het

lijk, dat Aalsmeer
afstraffing te wachten

le gasten er geen moment

eraakt. Zij zijn met alle

vas, blijven doorstrijden

ht en het is daarom, dat

uiteraard een enigszins

er heeft gedragen, toch

interessant is gebleven.

moment af aan werd de

oede, onder aanvoering

den kranigen 35—jarigen

s als Junior voor deze

othans na vele jaren nog
_ meest gewaardeerde

or onoplosbare proble—

or de vijf vlotte T.0.0.—

een tempo in hielden,
wondermag heten, dat

r, die nog niet al

is, in de eerste helft

is gepasseerd.

amen de aanvallers
Aalsmeer—veste en toen

luis na een fraaie schijn—

core had geopend en

> linksbuiten Heynen de

gebracht, kon Aalsmeer

zijn halflinie ook

et verdedigingsblok
= te maken. Niettemin

rakke plekken in te

: was dan ook voor

| £ Zò'ildag

_ voor een hopeloze taak

rde 7.0.G.—ers er .

 

moo

zij ermee tegenover een tweetal Karsse—

meyers en een îr_ap:íasten Hesterman te

staan, die er wel voor zorgden, dat hun

doel niet eens in gevaar kwam.

Het is dan ook niet overdreven, wan—

neer wij zeggen, dat toen de rust kwam,

met een 4—0—voorsprong voor T.0.G.,

dank zij twee doelpunten van Dirk

Karssemeyer, de thuisclub nog geen

enkele gevaarlijke aanval op zijn heilig—

dom had behoeven af te slaan.

In de tweede helft was het al niet anders.

Weer nam T.0.G. het spel geheel in han—

den en bij perioden was het zelfs zo, dat

het een eenvoudige bekogeling van het

Aalsmeer—doel leek, waaraan zowel voor—

hoede als halflinie rustig kon meedoen,

zonder dat er aan de andere zijde gevaar

voor plotselinge uitvallen behbefde te

bestaan.

 

TRAINER
Voetbalvereniging (2e klasse

A.V.B.) zoekt voor direct

gediplomeerd trainer

voor 1 avond per week.

Brieven met cond., letter T.0. bur. „Sport”.

eee

 

   [T Hine3
COPIEERINRICHTING

WOLVENSIRAAT 1—2:34
TEL.33490

FILIAAL UTRECHTSCHESTR 26
TEL. 3493 6
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Want de enkele malen dat een der

Spaargarens de bal eens met een V

trap naar zijn aanvallers kon spelen, ‚r.on;

den de T.0.G.—verdedigers zonder veel

moeite steeds meester van het terrein

blijven. : i

Dat onder deze omstandigheden de

doelpunten van T.0.G. toch nog m:3t vrij

grote tussenpozen kwamen, | dankt de

thuisclub aan het onvermoeibare ver—

dedigen van Elenbaas en Beets, die Ïwa;e_l; —

lijk als paarden hebben gezwoegd. Na—

tuurlijk konden ook zij een reg&*'í“a'.ì’_:

oplopen van de score niet verhmagr;r

en zo werd het door Heynen 5—0

Piet Karssemeyer uit een strafschop

door Vos, of eigenlijk door een grov ut

van doelman Boomhouwer, 7—O en door

Lindeman 8—0.

En het was waarlijk niet, doordat T.0.C.

hierna zijn aandacht liet verslappen at

Aalsmeer nu plotseling tot enkele ge

lijke uitvallen in staat was. Het was

dan de wil van de gasten om toch min

de eer te redden. En dat gebeurde!

Nadat T.0.G. acht maal had gescoor

kon Groeneveld eindelijk uit een voo

yan Eveleens die hatelijke 0 uit de s

wegwerken.

verre
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ENEER, wilt u even de uitslagen

noteren......”‘De laatste paar Zon—

dagen rinkelen weer de felefoons van

‚„Sport‘‘ en stromen de uitslagen (niet

genoeg naar onze zin, er zijn nog te

veel clubs, die de uitslagen stiekum

voor zich willen houden).

Des middags zijn de wedstrijden

gespeeld, men heeft voetbalvreugde

gesmaakt of voetballeed geleden en

nu komen de uitslagen aan de beurt.

Zo zijn de clubmensen de gehele dag

in de sfeer van het voetballen, en het
voetbalspel doet, meen ik, momenteel

meer voor de geestelijke gezondheid

dan de meeste niet—sportsmen wel

denken.
Er heeft zo juist een sirene geloeid

en fegelijk rammelt de telefoon. ,,Me—

‚neer, wilt u even de uitslagen noteren?”‘
En terwijl de nagalm van de sirene nog
resonneert, vraagt de stem aan de ande—

re kant van delijn : „Kunt u mij misschien

ook zeggen, hoe die en die gespeeld

w……w……www—fl…………………ww__:wwwweanneaare

 

hebben — dat zijn onze grootste con—
currenten, ziet u?”

Zo iets bewijst toch wel, |
voetbalspel voor velen betekent
hoe men, bij het zich inleven in
magische cijfers van een competit
stand, een compensatie zoekt
veel, dat ons benauwt,
Het ging, als wij ons wel herinneren,

in de vorige oorlog net zo. Ook
leefde men veel feller met de elftall
mede dan in normale tijden, oo
vergat men op en om de voetbalve
de vele zorgen.

Vandaar een advies aan onze autori—
teiten: Verplicht iederen mannelijken
Amsterdammer eens per 5
voetballen, subsidiair een baa
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week te

 

bij te vervullen, subsidiair naâr voet—
ballen te gaan kijken.

Geloof me, het is beter v
geestelijk evenwicht dan alle borrel
tafel— en toonbank—strategie—adviezen
en —critiek. . WJ. YV.
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de wedstrijd|
van d.ze wc_'ee.lg 

TABA—A.B.I.M.

     

  

 

   

  

 

   

   

   

  

  

 

   
  

 

  

 

  
   

 

 

 

Ï… beeft Zondag de wisselvalligheid

* ovan het spel weer eens aan den lijve

ondervonden. Want toen het in de eerste

helft een 1—0—voorsprong veroverde en

= deze tot de pauze wist te behouden, ter—

= wijl het de sterke wind tegen had, ston—

den zijn kansen natuurlijk uitnemend

oen geen A.B.LM.—supporter, of het zou

een onverbeterlijke optimist moeten zijn

weweest, durfde dan ook nog op een

overwinning van zijn club hopen.

— Doch het liep heel anders dan men

had gedacht en redelijkerwijs verwacht

mocht worden. Tegen de wind in scoor—
de A,B.LM. zowaar drie doelpunten,

waartegenover Taba er geen enkel meer

_ kon stellen, zodat de Jeiders deze reeds
verloren gewaande wedstrijd nog won—
nenen zich zodoende nòg vaster op de

eerste plaats nestelden.

Het is bekend, dat men tegen de wind

‘in dikwijls gemakkelijker speelt dan met
de wind mee. Heeft men de wind in de

rug, dan gaat de bal als regel te snel,
terwijl men hem tegen de wind beter bij

de voeten kan houden. Is de wind echter

tè sterk, zó sterk, dat men de bal niet
_dan zeer moeilijk tegen de wind verwer—
ken kan, dan komt de situatie echter
iets anders te liggen en dan is het spe—
len met de wind mee, ondanks de snel—
lere loop van de bal, een voordeel.
heî'*ä was het Zondag. De wind was zó

_ hard, dat de backs het leder uiterst
_ moeilijk konden wegwerken en de bal

( Van onzen Hoofdredacteur).

dikwijls als een boemerang weer voor
hun voeten terecht kwam. Geen wonder
dus, dat de partij, die tegen de wind in
speelde, tot verdedigen gedwongen was
en dat hun tegenstanders voortdurend in

de aanval konden zijn.
Toch werden...... alle doelpunten te—

gen de wind in gescoord, een oprnc_erke—

lijk verschijnsel dus. Doch niet mlnder

opmerkelijk was, dat twee van de vier

doelpunten uit strafschoppen voortkwa—

men, terwijl een derde strafschop gemist
werd.
Aan spanning en sensatie ontbrak het

in deze voor de strijd om het kampioen—
schap in deze afdeling zo belangrijke

wedstrijd dus niet. Te meer, daar ook de

lat aan beide kanten nog een keer een

doelpunt voorkwam en er zich, vooral in

de tweede helft, ettelijke situaties voor—
deden, waarbij de respectievelijke sup—

porters ongetwijfeld het hart vastgehou—

den zullen hebben.
Een eigenaardigheid was, dat er zich

zoveel gelijksoortige situaties voordeden.

Om te beginnen;: vijf minuten na de af—

trap een strafschop voor Taba, goed ge—
nomen in de linker—benedenhoek, doel—
punt. Vijf minuten na de rust: strafschop
voor A.BIM., goed genomen in de lin—
ker—benedenhoek, doelpunt.
Na 22 minuten in de tweede helft: ko—

gel van Gerrifsen tegen de onderzijde
van de lat. Een minuut later: kogel van
Nieuwenhuizentegen de lat........

Zoals men dus ziet, redenen te over

 

om van een spannend verloof
spreken.
Inmiddels, al moge dal

op wat vreemde wijze

men zijn, A.BLM. he

volle verdiend, omdat
ter overwogen speelde

het beter van de kansen

weten te maken.

Daarbij moet vooral genoem;

A.BILM.‘s . middenvoor ì

die wel een van de beste goal;

die wij dit seizoen aan het \

Hij is een pittige speler 1

doorzettingsvermogen

lijk schot in beide voet

ten dus voor een goe

waarbij nog komt, dat h

zeer voldoende verdeelt. H

drie A.,B.J.M.—doelpunten

een strafschop, de beide
werk van de rechtervle
hem echter op voortreff

gewerkt werd.
Naast Nieuwenhuizen noemer

ter onmiddellijk als de d
kracht van A,B.I.M. de lin
heim, een oude rot reed
mannetje nog staat. Dat
al in de tweede helft, toe
de aanval zette en de golven
ques op het A.B.I.M.—doel ste
keerden. Doch Hildesheim wi
mee, vooral omdat Taba in de f
viel het spel te kort te houden,

hij en ook Wijbrandts en De
meeste aanvallen reeds in de ki
den smoren.
_ Wij hebben hiermede tevens
in het Taba—spel aangeroerd: het
elk verrassend element, eerstens (
het te langzaam werd uitgevoer
Y00l'al omdat het binnentrio —
tweede helft De Bruyn—Wijsma
se — het spel voortdurend tekort
i D]aa.rby_ kwam, dat Wijsman („„Ju
î’as hij in de wandeling hee

ì(Î0htt_e dag had en in deze vor
on tippen aan z‘n collega ter over

Nl%\_l_wenhuìzcn. 5
ijna had een jammerlijk inc

wedstrijd verstooì-d t……‘”i._‘
helft een heftige botsing Ï its v
sen A.BIM.‘s spil Van Beynu
I‘dltse‚ Het gaf zo‘n klap, dat
at er een been gebroken was en
Van Beynum hevig kreunend blee

  

     

  
  
    

  

  

  

  

De Taba—verdediging had het dikwijls |
te verduren tegen den pittigen en hardw
kenden Maarten de Keyzer, Het schijn!t ©C
ter dat De Keyzer hier met de armen 9UV
Of zou het gezichtsbedrog zijn ?

(Bigen f

  

  



  
    nnende strijd

door A,B.JM.
{Bigen fots „Spore”)

Anders, dan
gelukkig viel
no mee, al—

uurlijk ver—

‘Faba na vijf
strafschop,

vlak voor het
skans tegen
rritse scoor—

  

  

  
   

    

     

  

  
  
  
     

   
  
     
   
    

  

   
  

 

  
   
  

  

  

oedigen, ging
tegenaanval—
spel geheel
shof c.s, het
Hoewel het

S klcàpt‚e‚ hield
agde er zelfs
het scoren te

toen Taba de
kon A,BIM.

‚ eveneens
end wegens

lloos als Ger—
euwenhuizen.

  

  

   ‚... weer een
ba, Doch hoe—
in de linker—
net geen doel—
‘s wierp zich

hoek en redde

  

  mamelijk op
r die

  
    

 

      
  
      

  
NÁÂST mij, langs de lijn bij Taba—

A,B.J,M., staat een oude rot in de voet—
ballerij, zo een, die niet alleen al vele jaren
meeloopt en die al vele honderden wed—
strijden, van hoog tot laag, gezien heeft,
maar die ook een werkzaam aandeel in
ons voetbal—maatschappijtje genomen heeft
= die er de lusten, maar ook de lasten
van kent.

Hij is, ondanks grijzende haren, nog
altijd even enthousiast voor het spel als
in zijn vurigste jeugd en alle spel—wendin—

gen, elke fraaie prestatie, begroet hij
met nieuwe geestdrift.
Opeens een spannende situatie!
De keeper — van welke club doet er

nu niet toe — grijpt de bal, doch komt te
vallen. De aanstormende middenvoor

van de tegenpartij kan hem moeilijk meer

ontwijken...... de verleiding is bovendien

groot om de bal, die een moment verlaten

ligt, in het doel te schieten...... maar het

gevaar, den gevallen doelman te verwon—

den, is daarbij tevens groot !
Dan springt de middenvoor met een

fikse sprong over den keeper heen, hij

laat zijn kans om te scoren glippen, hij

heeft zich op het ogenblik als het ware

intuitief gerealiseerd, dat de kans zijn

sportmakker te verwonden, te groot is......

Het heeft zich alles in een oogwenk

afgespeeld en het spel gaat alweer door.

‚,Bravo !‘‘ hoor ik naast me en dan zegt

hij, zich even naar mij overbuigend:

Wikenrnnnenieonmeeneneomennoom m eeeomo eee

n on ze po„Dat vind ik nou zo mooi i

mooier dan de mooiste goal !

]N dezelfde wedstrijd sta ik ever

naast enige suppor

club doet er weer niet
doet zich een hevige b

speler blijft liggen, me
een been gebroken heeft

„Dat heeft (en hij noe:

met moedwil gedaan !

mijn nieuwe buur!

ander van het o
keert, begint hij met

  

  

  

  

         

  
  

  

  

betogen, waarom

zijn.

„Ik loop al zo lang S

mee......”, zegt hij tens =

Ik had toen moeite

houden te zeggen:
gij in de voetball
is aan u verspild ge
heb je aan ruzie? Die r al ge g
En dus ben £

ik maar weer 5

tot mijn ,„ou—
den rot‘‘, aan

 

wien onze
sport niet ( ‘ 4 B ÉLĲ

verspild is s

geweest, te— onmwooo

ruggekeerd. :
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P LIË Ë

…door Zeeburgie
…(Btgen fots Speer”

Een overtuigende zege
van Kruisster

ET ja niet voel fraais geweest, da

Kruïsster en Incarso Bank ona Zaterdag
middag aan de Haarlemmerweg he s
laten zien. Weliswaar wonnen de
met ruim verschil (7—|), maar dat neem:
niet weg, dat ook het spel van de
winnaars op ons geen grote indruk

kunnen maken.
Zelfs zijn wij geneigd op te

zonder hierbij ook maar in }
overwicht, dat Kruisster h
willen doen — dat het ver
heel wat bescheidener zou
ìnciien Incasso Bank een
zou hebben gehad, die wel
verdedigen had gekend

In de eerste helft
dank zij doelpunten
Verburg en Koopmans,
staan, een resultaat, dat ec
man Bliek dan aan de ca
Kruisster—sanvallers te c

In de tweede helft to
de meest productieve
nummers vier, vijf en »
te nemen (6—0)
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van

  
  

  
  

 

  

   

  

 

  
  

   

  

rieke meerderhei
tot betere daden
strafschop, die de
toegewezen, kon men
Er gìng dan ook een

verlichting op onder
geluige waren van d
Woudstre eindelijk een
fabriceren (—I),
Door Uyleman werd de

op Z—I gebrecht.

 

onmooeebeoeproneoenenen verntomsen

 

€ Ervea—Shell k
CSV. Zwaluwen
Amsterda—H.BU
GHB—Valeveia

3e klasse

Ontspannine—ZR C
KH—CSV. Blauw—Wit

 

  

Res. 1e klasse
De Spaarbank—aEo
Wartburgia 3—V. e;*.ï\°'‚ 2.KRNSM. i—VVGAa 3 | 0

cv. G 2 kamR.AV. 2—tieumm & _. _ \
Res. De klasse

A VYster_Robaver 2

 

 

 

Geuren 3—Kruisster 2 .. }
B 80S 2V. en v 3 2Kromhout 2—Ine Bank 2 .. ;

Res. 3e klasse
A Wal 2—Bimsa ...
HBU, 2—Omtspanr 2 (2Ella 2—Neham;) 3 . 2FAVCG &Ervea 2 4

B Holver 3—DVvv A 2 8—Shell 3—VVG A 4 T
*) Gestaakt

ADSPIRANTEN

k—ABE ............ 3

VRIENDSCHAPPELIJk
Ajax—vel KNXNSM .. .. *xx 1QS, 3j—PAveo 3 0101111111 3s

Geuzen

  



  

  

  

  

  
  

 

   

  
  
  
  

 

  

  

  

   

  

  
   

  

   
  

  
  

   

  

 

  

 

bleven, kwam met "'&ë2e stand ook het
einde.
Van Fit naar Madio! is slechts een stap

en waar Madjoe daar juist met O,D.E. uit—
maakte, wíe bij de juniores 3D in de run—
ning zou blijven, stond ons een interes—
sante strijd te wachten.
Het is een débâcle voor O,D.E. gewor—

den; met 9—1 werden de gasten ver—
pletterd. Aanvankelijk zag het er niet naar
uit. Madjoe met drie invallers (adspiranten)
zag, hoewel het het meest in de aanval was,
slechts kans een doelpunt te maken, waar—
tegenover het zwakke O.D.E. eveneens
een goal kon stellen.
Pas toen de 0.D.E.—doelman de bal in

eigen net werkte, gaven zij de moed op.
Voor de rust werd de stand door Madjoe
nog op 3—1 gebracht en in de tweede
helft werd de eindstand op 9—1 gebracht.
Madjoe heeft een aardig ploegje, met

een goede verdediging. Dit team zal het
nog wel verder brengen ook.
Trouwens Madjoe heeft toch goed voet—

ballende jongeren. Ook de adspiranten
mogen er zijn. Deze jongelui zijn nog onge—
slagen en hebben zo een vijftig doelpunten
voor en...... niet één tegen. Dat is een trots

record jongens.

Daar komendeschuttevs,

Daar komeneean!....
Op 16 Maart maakten in één wed—

strijd:
Meer dan 30 goals: Vespucci—juni—

ores.
Van 20—30 goals: D.J.K. III en

DJK.—adspiranten, T.1.W.—adspiran—
ten.
Van 15—20 goals: Centrum I, Ar—

gonaut H, T.I.W.—juniores, Ons Bui—

ten II—adspiranten,

 

R.K. Jeugduoetbal
De 4e klasse der adspiranten.

Twee afdelingen resteren nog, die niet

in deze kolommen werden besproken.

Het zijn de 4e klasse A en B der adspi—

ranten.
In 4Â is het weer eens een eiftal van het

St. Ignatius College, dat de leiding heeft.

Zondag moest P.V.C.B. er met 5—3 aan

geloven.
Ook R.0.D.A. staat er best voor, de club

uit Bovenkerk won Zondag met 6—0 van

Z.P.C. Het is voor een buitenvereniging

wel aantrekkelijk als zij een leidende positi

inneemt! Ook V.V.A. heeft nog 1

heeft deze behouden door de 7—2—zege

op D.0.5.5. Ten slotte won de 4e favoriet

met 5—2 van The Unity. De huidige stand

is nu:

   

 

verl    

 

  
  

 

  
  

gesp. gew.2 pnt. v,—t

VILG. 4 T 8 .1 1 11 3i—i

R.Ö.D.A. 1 5 4 — 1 8 25—3

De Meer 3 5 4 1 8 14—7

V.V.A. 3 $ .. 3 — 2 é 2!
he Vaity 4 6 1 2 3 4 14
D.0.5.5. 6 6 iln g ° 0 4 12

PVC.B. 3 6 3 3 3 1:—

Z.P.C. 2 6 — 2 4 2 3—

In 4B is men nog niet zo best 0

schoten. Trouwensin een laagste afd

is dat door ‘t laat indelen niet altijd :

lijk. Vandaar dat nog alles mog

Wilskracht 3 had een moeilijke 5„t". 1

het ongeslagen V,V.A. De laatsten verloren

nu met 4—3.

Gez. Vier 3
Wilskracht 3
VV.A. 4
St. Louis 2
VIC. 5
P.V.C.B
zP.CÖ. 3 l

‘
j

+
B
S
B
I

6
0

|

d
a

to
B
a
B
a
B=
1
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e
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d
0
B
o
O
n
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S
l
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l
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l

e
td
t

d
t

B
Ö

|

Volgende week hopen wij de eers
tweede klasse der junioren weer

bekijken. V.L.C., dat zo keurig de e

plaats bezette, sloeg bijv. Wilskracht
14—0! Maar V.V.A. hield ook1<:rari

want die won met 5—1 van St. Pan
De strijd wordt dus wel tussen V.LC

en V.V.A. beslecht, want Wilskracht is 1

geschakeld. In de tweede klasse B v
kleinde R.K.A.V. zijn kans door met |
van N.V.A. te verliezen. V.V.Â. 2, da
kop heeft, deed het beter : zij wonnen n
5—3 van India. Bs.

  
  

   

   

  



 

Blaarw Wit b-—0’.’fl’ vO d

3—D W ì

E DJK 1

HE D W 3——Wilh Vooruit &

F vVo ? 3

w—4.8 V C p
#—BP C 4

G A8VK—Meerboys

binkelheven—A D.W ì

TriwW—1006 1 4$

.A V Jd—00E
jor——Wgrmeer

H DVAV I—TWM
H-I$—-

K 8 4—Sloterdijk
LTOÓ—K.B.V
Alrends—8DW

t Germaan—W M.S.
50 W —Spartaan ?

Lijnden—Aalsmeer 2

M Heemakerck —Vespuori!
8N.ÁA—O.VVO. 3

ElandSemo—
Rodi—V.V.A. 2 .

0 AG5—8C.A 2
Blauw—Wit 5

Germaan 2—Heemskerck 2

È
W

€

B
w

£

Blauw—Wit 6—Zeeburgia 6

Volewijckers 6—D.W.V. 6

3—Stevo 2gl
—E
e

E OVV.O. 4&—Rapiditas 3

G Bhi:é-_v{ic 8—

R.K. Jeugdcompetitie
UITSLAGEN VAN ZONDAG ?3 MAART

JUNIORES
1e klasse

Constantìus 1—Unity 1

S.0.V. I—D.08SS 1 .

Deklasse
R.K.AV. I—N.V.A 1 ....
India I—V.V.A 2 .......
Victory I—St. Louis ...

3eklasse
B DOSS2—s5 Vo 2 ... 3.

Wilskracht 2—V.V.A. 4 .. * 3—

ADSPIRANTEN
1e klasse

(D}tânmtùx-: l—Unity 1 ....
Meer 1—Wilskrach

D5o38 I—VIC 1 “ an

  

  



 

  

N.V.B. subsidie

het gemeentebe—

van de N.V.B.

 sympathieke be—
— schoolwedstrij—

balcommissie van

e afdeling Amsterdam van de Nederlandse Voetbalbond
2 —Commissie : J. A. W. Bergvelt, G. H. Hauber, H. M. A, Roskam

me geheel of gedeeltelijk vorboden bij de Auteurswet 1912

Afdeling overschrijvingen.

Aangevraagd: |

309 J. H. Timmerman, van De Spartaan
naar De Eland.

310 T. A. Teters, van HiE.D.W. naar Krom—
hout. (Vertraagde publicatie).

Verleend:

54 W. Nolting, van Semo naar Amsterd.
Boys.

193 V. W. A, Takes, van A.A.C0. naar T.B.S.
310 T. A. Teters, van H.B.D.W. naar Krom—

hout. (Verleend per 22 Februari 1941).

Overgenomen van de N.V. B.

Verleend:

M. 2774 J. M. van Kooten, van Abim naar

Volewijckers.

10.— Afdeling strafzaken.

1 „Het bestuur besloot de aan C. P. A. van

2.50 wWesten opgelegde schorsing, ingaande 17
1.50 _ Februari 1941 en eindigende 17 Mei 1941,

q.50 _ te wijzigen in een schorsing, ingaande 17
Februari en eindigende 17 Maart 1941.

Commissie van Beroep.

De Commissie van Beroep heeft besloten

het beroep van den speler J. Diepgrond,

lid van de vereniging Rap. tegen dehem

opgelegde straf wegens het gebeurde in de

wedstrijd N.A.0. 2—Rap 2, af te wijzen.

Boeten.

721 Meteoor, d.d. 16 Februari, S.D.W. 4—

Meteoor 4, wegens staken door schuld

f 5.—.

722 B.P.ÖC., d.d. 16 Febr., W.gr‚meer—B.P.C
.

jun., idem f 5.—.

723 R.A.V., d.d. 15 Febr., R.A.V. 3—

Kraalen 2, wegens oorzaak van het
niet doorgaan van de wedstrijd f 2.50.

724 A.A.0., d.d. 23 Febr., F.H.D.C. 3—

A.A.C. 3, w‚n.o. f 5.——.

725 Neddlloyd/N.M.B., d.d, 15 Maart, A.A.C.

—NedIL./N.M.B., wegens niet of te laat

inzenden van het wedstrijdformulier

726 G.8.V. Blauw—Wit, d.d. 15 Maart, Yster

—Blauw—Wit, w‚n o,. f 5.—.

727 Noorderboys, d.d. 16 Maart, C.D.W—

Noorderboys, w‚n.o, f 5.—.

728 D.E.S., d.d. 16 Maart, D.5.S5.—V.D.K.,
wegens niet of te laat inzenden van

het formulier f 1,—.

729 All Ready, d.d. 16 Maart, D.W.G.—
All Ready, w‚n,o, f 5.—.

730 F.H.D.C.,wegens niet of te laat inzen—
den der wedstrijdformulieren / 1—.

731 Animo, Volewijckers _Animo 2, w‚n.0.

_ 732 SV.A.C., d.d. 16 Maart, Funen 2—
”e SVA.C.2, w. Mas

    f5—
Maart, Oosterpark 3

f 5—

  

  

 

  

     

  

  

   

  

  

  

  

 

  

     
  

  

      

  

    

  

            

  

  

734 Aalsmeer, A,V.C.—Aalsmeer jun., w‚n.0

f 5.—.

735 D.W.V., Meteoor 2—D.W.V. 4 adst

w‚n.o. f 5.—.

S.A.V.M—Maja adsp736 Maja,
f

Adresveranderingen.

  

   

Blz.
39 Gironummer Fit ten name van P.

Toorren onder no. F. 1309

48 Secr. Lijnden weder Joh. Herís

Sloterweg 60, Badhoevedorp
Wedstr.—sec. is weder F. P. H. He

76 Wedstr‚—seer. sen.—elftal V.V.A .

Been, Weteringschans 257.

81 Secr. Z.F.C. is weder G. Schoen, Ha—

venstraat 78, Zaandam. Telef. 3609

84 B. Batavier, Plan. Parklaan 4 3e.

88 Th. M. C. Bul, Baffinstraat 24 1e

90 D. Gaarkeuken, Dan. Theronstr. 1 le

93 R. Hartiogs, p.a. Fam. Fey 1

  

Humboldstraat Tobis, Utrec

Indeling competitie
 

Ze klasse B. Vervallen: Noorderboys
De nog te spelen wedstrijden zijn me
regl. verloren. verklaard.

Res. 2e klasse A. Vervallen: A,P.G.S
De reeds gespeelde wedstrijden zijn verv
len verklaard.

Res. 4e klasse D. Vervallen: A.E.D, 4, De
reeds gespeelde wedstrijden zijn vervallen
verklaard.

Res. 4e klasse G. Vervallen: K.B.V. 5. De
reeds gespeelde wedstrijden zijn vervallen
verklaard.

Res. 4e klasse K. Vervallen: R.Ö.D.A. 4.

Jun. 3e klasse G. Vervallen: Lindenbovs
De reeds gespeelde wedstrijden zijn verval—
len verklaard.

 

  

  I

  

 

Adsp. 3e klasse C. Vervallen: S.E.S. De
reeds gespeelde wedstrijden zijn vervallen
verklaard.

Adsp. 3e klasse P. Vervallen: K.B.V. 2.
De reeds gespeelde wedstrijden zijn verval—
len verklaard.

R.‚K. Jeugdcompetitie.
Jun. 2e klasse. Vervallen: R.K. Oranje—

Zwart. De reeds gespeelde wedstrijden zijn
vervallen verklaard.

Nagekomen uitslagen.
Res. 3e klasse E, d.d. 23 Februari 1941

F.H.D.C. 3—A.A.C. 3, A.A.C0.3 2 verl.punten

w‚n.0.

Jun. 3e klasse C, d.d. 16 Februari 1941,

W.gr.meer—B.P.C. jun. wordt 5—0 regl.

473
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Ges, Vier 3 Caf
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Viatory I—V IG
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3 —Arta
DTC 2S lotaÂ

Ons Buiten 3
Yvogels 3
Achilles 3.
Muiderweg |
Raakboys 2 Z

 

. 3 (le veld).,
t, 4 (le veld)

De Meer 5 2 (le veld) ..
R.C.M. 2—Pang
Uni(._v 4_8St. I
ZP. B—

s l
Neerlandia |
P. en T. 5 !\

M0r Zwart 4—

N

0

Rap 3—»Au…m
Centrum 4—5
Swit‘t.fiö—»‘:iu |

A‚«F‚© ,—B}.—
 Zeeb—D.W.3.

ax 2—D.W.
“Germaan—D.
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te klaasn

dO Rob W‚V. 3

Metsoar—Volew, # ile veld)

Wo Voorult= R. 8,VC

BÖ W H d 5 W (Ìe veld;

A N D. =—Anime (Ìe veld}

tlao trie= Hal Ik

u u KRR) 1 vole e

Zoob, ReHap (16 velb

nplch:haa Algonaut ()6 veld;

Wo meee 6.H.Ö, (95 veld)
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H 0,À
Bani ÁHĲĲ

A C B od H, R
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D.
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Ajax (Îe veld)
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Be klasse

Woar. meer
A.N,D, (26

DW.V. 2 (26
wil 4

Ajax 3
volew, 3
Apmrtknn
280, 0,== Bl

veld)
vald)

Zoob, 20W 8, 2 (3e vald)

e klasse

APO 3P H.0.0, (Ìe veld)
Bl—Wit 40.1,0, (e veld)
Volew, 8——VYvogels (6 veld)

Y boys=—Máleoor
Oenlrum——Maeleoor 2
TW.M, de=W.M.Ö, 96 veld)

H.8,0,W —=Volew, 4 (Jeugdveld)
AJBX 3—4060, 4 j0
la.u l:tlhm O,VV.O. (2a veld)

.V .A V,
Ìl‘ì) l).l K, (2a veld)
Fil—=—1D,ÖO. ,
l€n aiditns 2—Achilles (26 veld)

‚V.O, 1—B,P.Ö, (2 veld)
'lĲW J,0,8,
2,8.V.0,—Zo0b, B
t I W —Bchinkelhaven (16
7.0,4, 3—Ontwaalkt
A,D,W —Pionler kr
B.V.A.V. 2—Madjoe (2e veld)
Mn…lw RAp .... s
), 5.E5, ‚Br‚meer 2
HAVMoo=”E,
B.DK.—8,L/T.Ö.|
8B.D,.W —=K.B.V, ,
D.W.8, 4 Hlnl.m:lkik
Z,R,0 —Ahrends 4
Lijnden—W M 8, $
l\ulmnum 4=B,0 .A. (16
5.0,W .—Lindenboys

H1ml’l‚nnìl #—Ctormaan (He
9,5,W ——GColdstar ,,,
Heemakeok—V.V.A, (2e veld)
Vespucti—0,V‚V O, 3 (2e veld)
#8.0,0, 2—B.N.Â, . ..
BlandseDW.Q v,
VV.A, B—Rodl (2e veld)

veld)

veld)

veld)

Ĳlvmmm —Semo
8.8 Z —=8,0, 2, (k
A,G 8, Ong Hllîl\'tl 2
Argonaut—Germaan 2
DT.0,.—Heemskerck 2
Mvmhuyn2—Rombout ,
Hland 2 H]olmrll]k 2

(terr, Gez. Vler)
A,A,0,..—Neerlandin ,
Bwift 2—Arta (2e vold)

de klnsse

Ajûx 45W‚.V. 5 oteiEE | un eeb, 7 >
D.W .8, 8 »iÏJWV] Ù l‘{.it…‘‚”.al…
Volew. 85—2,8.0,0. 3 (3e veld)
A.BR.D. 3—Ajax 5 (le veld) ,. ..
V.V.A. 4—D.W.8. 4 (2e veld)
Volew. T—Blevo 2 (3e veld)
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A Yster—C.S.V. Blauw—W

onom iitenneeneem neneenen

dienst
eel)

en Kruisster,
‚ D.V.V.A.,

‚ Amsterdam,
.„ K.N.5.M.,
Shell, ver—

rdag de uit—
peelde thuis—
n competitie—

1) te melden.
betekent voor
d.erwedstrijd-

programma‘s veel moei—
lijkheden, dat tot het nemen
vanafdoende maatregelen zal

vmrden ovemgûgaan‚ indien

niet alle verenigingen aan het
reeds zo veelvuldig gedane
verzoek voldoen.

De Competitie —leider.
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C Valevefa—Amsterda ............

H.B.U—Ervea .....

Wol—Shell    6,8B.V. Zwaluwen—ì)DS.

3e klasse

G.S.V. Bl—Wit—A.BG. .......... 3.—

V.V.A.—Ont.sp‚annnlg .......... 3.30

Holver—EH. .al...… 3.

De Spaarbank-—Zfiû ........ 3.30

Res. 1e klasse

Wartburgia 2—K.N.5.M. 2 ...... 3.—

Res. 2e klasse

A Geuzen 3—Yster. 3.—

Gerr. H.E D.W. )
Kruïsster 2Z—RA.V. 3 .......... 3.30

B GHB 2—VVGA‘s ............ 3.—

Kromhout 2—V. en V. 3 ........ 3,—

Res. 3e klasse

A Ontspanning 2—Wol 2 .......... 3.30

F.A.V.C. 4—Nehamij 3 .......... 2.30

Ella 2—Bimsa 2 ... 315

B DV.V.A. 3° VVGAÂ: ........ 3—

F.AV.C. 3—Holver 2 ............ 3.—

ADSPIRANTEN

Geuzen 2—Geuzen 1 ............ 2.—

N.B. HH. secretarissen, denkt om het,

‘s avonds nà de wedstrijden, telefonisch

‘doorgeven van de uitslagen, vi no. 55221.

Correcties en aanvullingen.
UITSLAGEN VAN

ZA'!‘ERI)AG_: 15 MAART

A A.AC—NEdLINMB. .........— 5—3
„ Kromhout—D.V.V„ä. ........... 6—0

© GHB—HBU. ............. 4—1

DD.S._Valevefa ............... 2—5

Res. 2e.]r.hsse

ug..w;{2"\Aér.l‘[ìum»n

Kruisster 2—Robaver 2 ......... 3—1

_ UITSLAGEN VANZONDAG 16 MAART

........... 3—2
......... 2—6

7—2
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R.

A
2—0 B Martinus 2—Oranje—Zwart han

D.W.G,—All Ready
All Ready 2 verl.punurll

Tavenu—Maja

Res. 1e klasse

Fokke 2—C.N,F. 2
A.P.G.S. 2—Spartaan 4

Res. 2e klasse

Heemskerck 3—Wilh. Vooruit ... 2

©

Q
6
)
d
o

. 1

B.P.ÖC. 3—Spnrî2 rreeee 6

Fokke 3—Spartaan 5 ....... pe 3—

Yboys 2_Ontwaakt 3 .......... 6—

Tavenu 2—L.0.0, 2 ... .. 60660

Meteoor 4—M.V.Z. 2

Zeeburgla 4_Eland 2

JHK,. 3—A,S.R.2

Res. 3e klasse

WM.B.Z. 3fiODIV $ u eeenr

W.M.C. 3—V.V.A
Volewijckers T«Ammo3 ...

Animo 2

D.W.G. 2—Yvogels 2

CN.F. 3—T.D.Ö.

Rivalen 3—Taba 2

t
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2
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62

  

 

Res. 4e klasse

Funen 2—S.V.A.C.

8S. 2—5.5.%. 2

Minahassa 2—H.0.K. 2 ......... 5—5

Rapiditas 4—Semo 2

VAC‘2 vverl.Dw'
13

 

Ons Buiten 3—N.A.0. 3

Achilles 3—Muiderberg 2

T.B.S. 2—Amst. Boys 3

St. Louis 2—Z.P.C. 3
Eland 3—2.5.G.0. 5
Oosterpark 3—Centrum 4

Centrum 2 verl.pur

Shell 3—AT.W. 3 ....
Schellingwoude 3—H.oK. 3.

H.0O.K. 2 verl.punten

 

JUNIORES

2e klasse

DW.S. 2—Spartaan ............ 3—1

3e klasse

Rapiditas 2—Ajax 3
F.H.D.C—VV.A. 1—3

A.V.C.—Aalsmeer
Aalsmeer 2 verlgL=n-

285.86.0—DWT vellll lll
Eland—Sloterdijk 2 .............

ADSPIRANTEN

3e klasse

A.F.C. 2—Ons Buiten ..
©VG—YDOYS .. luul kkk
Meteoor 2—D.W.V. 4 ...........

D.W.V. 2 verl.meen

D.W.S. 3—Raprhtas..….… 1

Ajax 3—0.V.V.0.
Rapiditas 2—T.D.Ö.
S.A.V.M—Maja

 

  

Maja 2 xer1pmten
Ahrends—D.W.S. 4 ........... 0—12
SDW—BDK 6—0

Eland—S8Z%. .................. 9—I1
Olympus—D.W.G. ..li enel 0—4
Heemskerck 2—D.T.C.. 4
Blauw—Wit 5—A.G.S. ........... 2—0

4e klasse

Ajax 5—V.V.A. 4 .............
Volewijckers 9—H.E.D.W. 3
Rapiditas 3—T.0.G. 3 ....

K. JEUGDCOMPETITIE

ADSPIRANTEN

2e klasse

D.E.S. I—V.D.0. 1

3e klasse

P.V.C.B. I—D.0.8.5S. 3 6—1
2—4

3275

  



  

   

       

 

N .'£’ V Búuwkumln l
âw ‚ Much, 1.

f ìa—l“l‘ë. Lycoum 1.

eoltv, Mao
dd‚ '1*eetm. Gah.

8. a…onr H,8.8, A

Amb. 1.

° H:ouwmm n1.
r t—Dedav. Loh“i b
:h L-Vnkach v.Kleorrn

0äharlu‘ksehaol (U.L,O),

R.K.Hand.eln ÜL.O .
usGymn.1

(0LQ) 2 0
Amst‚ Ch‘af lch.

.3 1--TweedeDr
B b-—Vl.]ícleAmb B.

Bavinek 1.
V.Ëanäep1.

hr. M.EIÍ.LD. Rapenburg.

aaoantloionomiem

  

 

           

  

ono, Inter Nos 4Vùn Doventor 4
wond Oonc, Inter Nos %Van Houwen inge

‚ H. v, Kol |
Derde Armb, 31
Agrluoli==Vijfde
h. J, Conter 4—N
Priso 4—Da, J, J

   

  
    
    
  
  

    

Van Houwenng Nussüt 5
Tweedo Amb, 4 rde Drié 1
‘Twoato Amb, 4 n. H.B,8, A 2
Ruysduel 1—De 6l 1,
Oono, Inter Nos ljfde Amb. 3.
Amb.sch. Prtrimönlum wg
8t, Maria (U, |Èïgl)gn ouuu 3.
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Don Bosco 38 Oollege2
8t, Tgn, Colloge on Bonco 4.
Bt. Adelberiu (UI,0——Don Bos6o b
Bt. Hubortus (Uí ,0) jAl. Ludgoruk
Don Bosco 0 vrijk

Afd. D. (West),
Chr. H,B,85, A3 —Beh, 8 V,G,L,O, 1.
Beh. 8 VGL.O,j—-lch 20 V0L,O.
2e Drioj, 1.5.8, dWeorate Vijf 4.
Amb, Cono l|1…:'NMÛ Jacob Marië 2,
Jac, v, Lonnep GeeV. Houwenlngen 4.
Herste 018 3—Seh, 5 V,0.L,O, 2.
Nassau 4—Vlords Amb. 3.
Vinc. v. Goyh 3—AweedeAmb.5.
Jug, v. Lonnop 8eBch, 19 V.G.L,0.
Mürnix 2 (U Li -.)»-v. Houweningen 5.
Conc, Inter Nos Sch, 5 V.Cl‚];‚.(). 3
Prinses Jullana ('U.L.O

V‚Ü‚I„.,O. .
St. Marla (U.L.0) 2—»«St‚1 1. College 4,
3t. Hubertus 3—Don ‘Boa0ng

Afd. D. (Oost). |

Ohr. H.5,8. 3 Vät 3.
Bch, 2 V.G.L.O rde Amb. 6.
Sch, 2 V.G.L.O. 'à--fiplnozu.'a
St. Midd. Handels 4—Ds. J, J, v, Noort 2.

ankondacl 2,
    

  

   

Sch. 10 V.G.L.,0)

Bch, 2 V.G.L.O0. Ik
L. J. Coster | )
Amstel 3—Vlordg:
Van Deventer 3+
Sch, 13 V.6.L.0

‘Tweede 0,H,5. rde Amb. 4,
Ohr. U,L.0, Ho g 2—Vosslus Gym. 3.
Vlerde Drie 3 vrij,A
Don Bosco B—E  Adelbertus (U.L.O.).
St. Jozef (U.L.O) vrij,

Afd, D. (Noord).

Beh. 16 V,G10) 1—Vijtde Amb. 0.

i p€ m ‚ i—=19B, ., BaV 2.

e eeeee onok 2
Sch. 16 V.4.1.0. 2e

 

   
  

 

Afd. B. (West).

Warmond—Jan Byver

Fred, v. Beden—=—
Spitsbergen—81
Jack Perk—0o

   

  
  
  
  

 

  
  
  

 

  
  
    
  
    
  
    

   
    
  
  

 

  

g“*ä‘”‘ï“î“*“ it.
usken Huet— . Mansfelt,

Stadlion—G. nsterer (Zuld),
Violebten-—fim
Kreenen—v. B
Spleghel—Gerrif:
oria—Fagel,

Gieref, School :

   

   
Herman Gorte Gerdes.
e Montessorl—— ms.
Lindengracht ( School)—

Grijnssen—Jul.
Hillegom—Oop
Bellemy—Vale)
Keuchunlua-…
Bentinek—Lo
P. Oosterlee—B
Marnix—Alleb

ä

Behlikel—=Dalton
l‘ülhl-l\f‘iliih Waals tarv. Heh

Pro Rege—Palingracht

Fred. 1 Mullilt areo Polo

Van Noordt—v., Aeverningh

Geréf, Behool 4 W aaschner

Hebron—=Willem Baren laz

v. Hogendorp—Loolerag
ract;

J. v, Heemakorck—COreme:

Luther Vancouver

Meroator—=Van Hall

itehobôth—=Bpárbi

Acnoùs Mückay—Potglote:

Andellars—Oabot

J. v Galon—=”” Langendijk

Noorder—=Van Bossc

Hoofdweg—Jan Mayen

àt. Gregorlus—Bt. Marli (Qibr

8t. Augustinus (Wesl 8. Alphôns

Stncta Maria Prinsene! t. Léo

Ala. B. (Öost).

Moerhuizen—Willem de wijge

Ternate—v. d. Waals

ie Eltheto—Van LennéL'

Van Alphen—Frederlk

Pres, Kruger—=Dintel
Lutma—J. P, Coen

Herman Hlte—Jan Lieven

J. D. Mayer—Talmud Tora A

0,1.8. Dlemen—Vondel

Jan de Liefde—Kartini

Frans Huls—Plantäge

Ned. H. Jongensweeshuis—Prin

De Blthoto—de Montesaorl

PrlaceChr. de Wel

Chr. Sch. Hogeweg
Rijcklof van G

Vrolik——Obl.

Makassür—Dongo.

Louls Botha—Anth, v. Diemen

willem v, Outshoorn—Jan Stoel
Berluge—Abr, v. Rliebeeck

Nias—v. d. Waals 1.
Insulinde—Pontanus,

Rijcklof v. Goens 2_—Pres, Steyn

Linnaeus—Michel de Klerk
Abr. v, Zijl—Ooster,
Gr. v. Prinsterer (Óost)

Pieter Nio

(T&lll'l.%)l.‘l‘ —Alb. ‘Thijm
de Eltheto—Sumalira.

Lorentz—Zach. Janssen
Molukken—Oudeschans

K. du JardinDe Ruyter
4e Montessori—Oranje,

Funen vrij.
St. Johannes (Duivendrecht)

St. Laurenth

St. Buvo—St. Laurentius 1

St. Aloyslus—St. Franc. v. Sales
St. Petrus Canislus

St. Petrus (Diemer

St. Francisous 2—5St. Ger. Majella
St. Franciseus l—Thomas v. Aquino
St. Tarelslus—St. Willibrordus

Afd. B. (Noord),

G!‘i\nivëNassnu —Wognum.
opernicus—Prinses Jullana (N d)Ribes—Flörn. aa Bara
Wingerd—Meteoren.
IJbosch—Beijerland,
Lavendel—Musschenstraat
Urk—Zonneweg,
Purmer—IJselmonde.
Ëtesìdntm0……'
St. Antonlus—St. Frang. v, Assisië
St. Bellicinil—St. Augustinus (Noord

CLUB—ORGANEN

De redactie van „Sport” verzoekt beleefd
om toezending van clubbladen. Hoewel
deze uiteraard slechts intern verenigings
nieuws inhouden, bevatten zij van tijd tot
tijd ook wel berichten van algemene aard,
die onder de aandacht van auderen ver—
dienen te komen.

Door deze berichten over te nemen,
hoopt „Sport” zowel het algemeen belang
als het clubbelang te dienen.
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Maatschappij voor

erzekering van 1836,

levensverzekering

at sluiten, gedekt met

de in dit blad voorkomende
4

ILICHE‘s“A F| | # 4 S
worden geleverd door de

Chemigrafische Kunstinrichting

a E HAARLEMMER HOUTTUINEN Nos. 193—197

” AMSTERDAM — TEL. 46355—46459 en 45913

m
i
o

 

         III

Thans moet Uw sport—materiaal, meer nog dan__anqeäs‚

degelijk en sterk zijn. Deze garantie vindt gij bij de

| Verrebse * ,SPORTCENTRALE”‘
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RESTAURANT

MHREEEIL
Tel. 31660 — Rembrandtspl. 26

KEUKEN EN DRANKEN

QUDE KWALITET

Gem. Bus 10!/,— 1 1uur 525.

we hebben nog van alles !!

        

     

  

     
     

 

    

Fa. PIMENTÉL

TREUZELT NIET

WEEST KORT,

NEÊMT EEN

ABONNEMENTOP

 StORT”

 

 

  

    

 

  

      
    

   

    

   

‘d herdenkt de voor—

overleden bestuurslid,
heeft zich doen

r en ijverig bestuurder

o verstand. Hij had

hart voor de voetbal—

|voor de kleine ver—
belangen hij steeds

sterdam en Den Haag. De datum van de

wedstrijd, waarvan de opbrengst ten goede

zal komen aan Winterhulp Nederland,zal

in overleg met het N.V.B.—bestuur nader

worden. vastgesteld.

Benoeming Strafcommissie

In verband met de yacature, ontstaan

door het overlijden van den heer C. Kok,

wordt de heer Devèrs benoemd tot voor—

zitter van de Strafcommissie, terwijl de

plaatsvervangende leden, de heren v. d.

Lee, Putter en Van Wagtendonk, als leden

aan de commissie worden toegevoegd.

|

Financieel rapport Accountants

Het rapport van de accountants geeft
geen aanleiding tot commentaar; de boek—

houding is volkomen in orde bevonden.

Concept Reglement Onder—

afdeelingen
‘TFer beoordeling van het door de N.V.B.

samengestelde reglement voor de onder—

afdelingen ibenoemt het bestuur een com—

issie, bestaande uit de heren Bergvelt,
e enyIDev ‘ agbencll%rlìk. àDeìze

commissie zal zospoedig mogelijk advies
tuur.

Kampioenschap Amsterdam
De organisatie van een tournooi om het

kampioenschap van Amsterdam wordt op—
gedragen aan de Competitiecommissie, be—
staande uit de heren Devèrs, Roskam en
y. Wagtendonk. Den heren Kat en Kool—
haas zal worden verzocht de commissie
hierbij behulpzaam te zijn.

Jeugdvoetbal

De voorziter van de commissie, de heer
v. Veen, doet mededeling over de werk—
zaamheden van de commissie, Hij heeft
dr. Spoelder bereid gevonden een lezing te
houden over: „De opvoedkundige taak van
de jeugdleiders in de sportverenigingen”.
Deze lezing zal plaats vinden op Woens—
dag 9 April a.s.

Technische Commissie

De voorzitter van de Technische Com—
missie, de heer Broeksmit, deelt mede, dat
ook de Technische Commissie plannen
heeft ontworpen voor een lezing. Hierbij
zal voornamelijk de taak van den aanvoer—
der worden belicht. De heer R. de Grood,
bestuurslid van de N.V.B., is bereid gevon—
den, begin April deze lezing te houden.

Voor de Nederlandse Voetbalbond

district Amsterdam:

J. A. W. BERGYELT, secretaris.

  



  
  

  

 

   

 

  
  

heeft altijd uitgemunt door:

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

voud en kracht en zuinigheid.

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

— _ e e ee
Fraai uiterlijk

Ford automobielen zijn ware meesterwerken op het
gebied van carrosseriebouw.

S @

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

Ook in de toekomst houdt Ford
} zijn reputatie hoog!

LANDSCHE FORD AUTOMOBIËL FABRIËK —UB   

 


