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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van een nieuw

veel kommer

ht, daarvoor

eloos dikwijls,
ons ligt. Velen

IN EN OM AMSTERDAM
Hoofdredacteur C. H. GEUDEKER

UITGEVERSMIJ. „SPORTWEEKBLADEN”, AMSTERDANM. ABONNE

WARTAAL, 121/, CENT PER WEEK. Alles bij jaarabonnement en

le JAARGANG — No. 8 — 31 DEC.

  
ONDERAFDELING AMSTERDAM VAN

DE NEDERLANDSE VOETBALBOND
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op, dat zij zich stellig niet het minst

manifesteert in onze sport.

Deze winst, die wij in het thans ver—

gane jaar hebben kunnen boeken en

die in de verhoudingen, waaronder

wij tot dusverre hebben geleefd,

onbereikbaar scheen, is ons onver—

wacht in de schoot geworpen en wij

hebben haar dankbaar aanvaard. Het

heeft geen zin daarbij te overwegen,

dat deze verandering niet „uit ons—

zelf‘‘ gekomen is, ware het slechts

omdàt eerlijkheid ons gebiedt te

erkennen, dat zij onder onze oude

verhoudingen nauwelijks tot stand

te brengen geweest ware.

Met één klap is thans aan de dwaze

toestand, waarbij katholieke, christe—

lijke, ‚„neutrale‘”, ja zelfs volks— en

arbeiders—voetballers in scherp ge—

scheiden hokjes hun sport beoefenden,

een einde gemaakt.

Zonder veel gedelibereer, zonder

voorwaarden of condities, is deze

eenheid tot stand gekomen. Dàt zij

haar beslagk.reeg en zo snel, is op

_ zichzelf een reden tot grote verheu—

_genis, tot nog meer blijdschap stemt
van alle zijden zo hartelijk

is om deze eenheid te

eds voldoende om

‚ dat achter ons

ge vreugde terug
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slechts enkele maanden oud en kunnen

dus nog geen garantie geven op hun

bestendigheid. Het is zelfs de vraag

of wij de nieuwe situatie reeds vol—

doende kunnen overzien.

Toch staat voor ons vast, dat tallozen

zullen beamen, wat voorzitter De

Haan verleden week in een interview

in ons blad zeide : „Wij hebben thans

eindelijk, waar zoveel waarachtige

sportliefhebbers altijd naar gestreefd

en altijd op gehoopt hebben: één

organisatie voor alle beoefenaars van

dezelfde sport, zonder onderscheid

van geloof of politiek‘‘ en verder:

strke..> nu wij elkander leren kennen

en begrijpen — nu weten wij, wat

saamhorigheid voor een volk,

dus voor de sport, betekent.”

ook

Zo is het en dit is de grote, de on—

metelijke winst, die wij in het afge—

lopen jaar hebben geboekt.

Op de drempel van het nieuwe

staande zeggen wij: Mogen in de

‘h9el_xomst, wat er ook nog met ons ge—

beuren zal, alle geesten blijven samen—

om dit grote bezit, onze een—

 behouden! ___ GEUDEKER.
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d Ïùq voor de
isferdammers

gespeelde wedstrijden op
waarop Koning Winter

als hij gekomen was
scheen te hebben ge—

ten slotte nogal mee.
aterdag, die voor de voet—
tisch gesproken weer vol—

duigen was gevallen, is de
toch allerminst verloren

n alle klassen is een behoor—
al wedstrijden gespeeld en
hebben de Amsterdamse

j ook weer hun steentjes

eerste klasse was Blauw—Wit
R terdammer, die actief
hoe! Het was een wedstrijd,

a‘s tegen V.S.V. speelden,
een klok en die tot de

, die Blauw—Wit dit
gespeeld. De zebra‘s na—

al toe de leiding, maar
rachtsinspanning ge—

2 Velsenaren evenveel ma—
ote ken, hetgeen slechts
beloning was voor de fris—
tbal, die de Blauw—Witters

eede klassers deed
et half — althans in de
— door West—Frisia met

De mannen van

hierdoor naar de
,waar zij op misstappen

zullen moeten wachten om
te komen.
d De Spartaan het min—

t legde het na dappere
et 4—2 af tegen H.B.C.,

Smit, de oud—internatio—
ol vervulde.

In 3 D ging Volewijekers op de go6—
de weg voort en won zijD LW“”'…'‚'
wedstrijd in successie, Maar toch niel
gemakkelijk, getuige de feiten, die ons

leren, dat Wilskracht aanvankelijk

met 2—0 voorstond en dat de score

met de rust nog 22 was!

Van T.0,G_vv.A., waarin de pun—

ten werden gedeeld, vindt men van

de hand van onzen hoofdredacteur

elders verslag.
In afdeling p liet O.V.V.0. een

steek vallen door van het steeds ver—

der opstuwende D‚B.G,, dat er nu de

smaak van te pakken schijnt te heb—

ben, met 2—1 te verliezen, hetgeen
n duikeling van twee plaatsen kosttg.

A.E.D. legde het af tegen B.F.C.,
terwijl Jan Hanzenkwartier de beide

punten moest offeren aan S.D.0.. Een

schrale oogst dus voor de hoofdste—

delingen.
In de 4e klasse D won Rodi, zooals

verwacht, van het thuisspelende Zwa—

Juwen. Met de rust leek het pleit _a1

beslecht (0—5), maar waar de thuis—

club in de tweede helft ten slotte nog

tot 4—6 kon ophalen, is het duidelijk,

dat Rodi niet op z‘n lauweren heeft

kunnen rusten.
In afdeling E voegde Madjoe weer

een „reuzen”—zege aan zijn erelijst

toe. L.V.V. werd er met O0—8 het

slachtoffer van.... Neerlandia kon

ook deze week zijn eerste zege nog

niet binnenhalen. Nu was het C.N.F.

weer, dat te sterk bleek en met 5—1

won. —
In F verscheen een nieuwe leider,

doordat A.D.W., dank zij z‘n zege op

Heemskerck, betere doelcijfers ver—
kreeg dan Sloterdijk. Of A.D.W. deze

positie echter lang zal kunnen be—

houden betwijfelen wij in hoge mate.

In G speelden Electra en Swift ge—

lijk, nadat de rust met een 1—0 voor—

sprong voor de thuisclub was inge—
gaan.
In afdeling I ten slotte speelde

B.P.C. tegen Westzaan en verloor met

3—1, terwijl Vitesse, dat hier ook nog

altijd op zijn eerste zege wacht, in

Assendelft zijn meerdere moest erken—

nen.

SLECHTS 88 SPELERS

WAREN IN ACTIE

Schrale oogst der Zater—

dag competitie

zaterdagmiddagDe oogst in de

afdeling is deze week maar weer uite

totaal heb

mate gering geweest. In

ben er vier wedstrijden plaats

den en laten wij eerlijk zijn

moet ons nog meevallen. Want

hadden — afgaande op de winte

waarin wij vorige week plotseling ge

wikkeld bleken — verwacht, dat ook

deze week de voetbal nog niet zou rol—

len. Ondanks de ongunstige omstan

digheden bleken echter vier velden

weer bespeelbaar, waarvan 88 spelers

onmiddellijk profijf hebben gefrok—

ken.

gevor

4

 

In de 1e klasse B heeft Zeeburgia

zonder al te veel moeite een 4—O—

overwinning op Wartburgia behaald.

De mannen van Geelhuyzen heeft dit

succes echter nog geen positie—verbe—

tering gebracht, evenmin als het vier—

de verlies van Wartburgia grote ge—

volgen heeft voor deze club. Maar
toch wordt het nu wel oppassen.

1 B. gesp. gew. gel. verl. pin, v,—i.

Nehamij 8 6 > 1 1 13 28—15
Turmae 10 6 1 3 13 31—20
Robaver 8 6 1 1 13 25—18
Zeeburgia 8 4 1 3 9 25—18
Wartburgia T 2 1 4 5 11—15
Volewijckers 7 2. —1 „4 5 13—21
V.V.G.A. 8 4 72 5 4 1324
F.A.V.C. 8 —— 2 6 2 18—29

In de 2e klasse B had Twentse Bank
het zwaar te verantwoorden tegen
S.V.B., dat ten slotte slechts met 2 _ 3
ten onder ging.

 

2 B. gesp. gew. gel. verl. pin, v—t.
Amstleven 8 6 — 2 12 32KM.V.Z. 8 5 1 2 n Ê:'Ì—ÌÊOceaan 8 3 4 o1 10 26—20HB.M. 19 4 o1 5 g 37095Ê‘ì}' Bank 8 3 2 3 8 15 o0‚V.B. 4 Ù 2 j) bo 3 13214Ass. Cass. 8 > T J3 8 4 .3Nederland Su 3 $ 3 15.—37

In C liet Shell het lelijk liijk liggen tegZwaluwen, dat thans 00k°%0 wizìsîIÌpunten heeft en ongetwijfeld ook nogwel een woordje zal gaan meesprekefi
n. h@t Veldele \(Êll(l0[l van (le compe—comp

In de reserve 3e klasse B tenS slott
r\1{u\a}aätâ V4 91à V. 4 korte metten ?neî
‚V.G.Â. 4, dat liefst met 9

onder ging. PzÂ ten

Een momen!t uit de wedstrijd
Twen_fse Bank, een der wäinx'gìví1t-
moetingen die voor de Zaterdagmiddag—
competitie konden plaats vinden.

(Bigen foto ‚,Sport‘‘)

  



  
  

  
     

 

    
    

   

   

   
    

 

      

  
  
   

   
  
   
  

     
  

          

   

    

itter Putter
ijn mening

wij menen het eerlijk met de
alwereld en als ooit de omstandig—

eld zouden worden, dat wij weer in
n mo spelen, dan zouden wij dat

situatie bevalt ons best”, zo ver—
. 4 . Putter, tweede voorzitter
erdam van de N.V.B., wien wij zijn
ü_u huidige gang van zaken in de

t

de allergrootste betekenis is voor
eling van Amsterdams voetbal—

men wel eens mompelen: „Och ja, ze
| zo eens met elkaar, maar als

oende touwtjes worden misschien dan

alt de zaak toch wel weer uiteen”.

waar te zijn — het getuigenis van
oor borg. Want de heer Put—
uit de Roomse Voetbalwereld.

_Diocesaan Haarlemse Voetbal—
t District Amsterdam van deze

de „Federatie der R.K. Voet—

{ r'blĳ'kt een prettig mens om
zijn antwoorden direct en dui—
 komt ruiterlijk voor zijn me—

De Haan destijds werd uitge—
e bespreking te houden, ben
tter — ‚„met loden schoenen

.Ik dacht: Daar gaat je werk,
hebben opgebouwd. Maar toen

mij alles veeltesomberhad
1g wist ik, dat er héél wat  

 

ë

N NIET TERUG”
De heer H. A. H. Putter, die bij de
fusie der Voetbalbonden in het Districts—
bestuur van Amsterdam van de N.V.B.
werd opgenomen en daarin de plaats
van vice—voorzitter bekleedt.
Het is met grote waardering dat wij zijn
helder oordeel over de nieuwe situatie
in bijgaand interviewplaatsen.

(Eigen—foto „Sport”)

 

Amsterdam wensen en vertrouwen, dat de huidige situatie
geconsolideerd wordt en gehandhaafd blijft. Dat de jeugd—
elftallen onzer verenigingen bijeen zijn ingedeeld, is op
verzoek van de geestelijkheid, die sport als opvoeding ziet

en het jeugdvoetbal ook als paedagogisch element in on‘s

religieuze leven ziet. Maar voor het overige hebben wij de
fusie als een „Gentlemen‘s agreement” gezien en nu de

praktijk leert, dat men het van beide zijden eerlijk er

goed meent en elkaar respecteert, is er geen enkele reden,
waarom de nieuwe situatie niet gehandhaafd zou kunnen

worden.
Ge moet niet vergeten, dat ten slotte de neutrale sport

de gangmaker is geweest. Toen er nog geen R.K, voel
bal bestond, bloeide het neutrale voetbal al. Ik was als
jongen in hart en nieren A.F.C.—er, dat was in de tijd
van Togneri, Tates en Buijs. Eerst later zijn wij Katho—
lieken in eigen verband gaan spelen, maar wij konden
in eigen kring alleen opbouwen, omdat de neutrale sport
als gangmaker gediend had.
Omgekeerd meen ik, dat onze mensen voor de A.V.B.

een besliste versterking betekenen. Wij beschikken over
een corps van goed onderlegde club— en jeugdleiders, In
onze kleine kring konden wij een groot persoonlijk con—
tact onderhouden. Wij vormden als het ware één grote
familie, waarin vooral ook de jeugdleiders en scheids—
rechters betrokken werden. Wij beschikken over 25 à 30
goed geleide en goed gedisciplineerde clubs en nu die
clubs en die leiders in het grote verband zijn opgenomen,
trachten wij een prima figuur te maken en in woord en
daad tonen, dat wij goede katholieken zijn. Wij beseffen,
dat op onze gedragingen nauwlettend acht wordt gesla—
gen — dat een unfaire daad van een onzer spelers of een
verkeerde uitlating van een onzer functionarissen zwaar—
der wordt aangerekend dan van mensen, die niet in de
sport hun religieuze beginselen naar voren brengen.”
„Hoe denken de spelers van de hogere elftallen over het

spelen tegen hun nieuwe tegenstanders?”
„Over het algemeen ook gunstig. De fusie heeft voor

hen in de eerste plaats de bekoring van het nieuwe. Wel
horen wij nog wel eens, dat er „harder” gespeeld wordt,
maar dat komt m.i. omdat wij altijd heel erg streng straf—
ten. Dit — en het feit, dat bij onze wedstrijden haast
nooit publiek kwam — zijn de voornaamste oorzaken, dat
het spel in onze competities meer tot het genoegelijkheids—
voetbal overhelde en men zich nu moet aanpassen bij het
‘uiteraard hardere spel, in een competitiesysteem dat de
weg kan banen tot verdere promotie.

M hand€

De praktijk heeft ons geleerd, dat wij goed gegrepen
ebben, door niet te hoog te worden ingedeelcl.g Êanpde

van de tot nu toe behaalde resultaten lijkt mij de_ klassering over het algemeen juist.”  

     

  
  
  

    

  

Si
„Uw totaal—indruk is dus gunstig?”
„Zonder enige reserve ja. Met onze wensen in zake het
ogramma wordt ook rekening gehouden, hetgeen wij1 bijzonder appreciëren. Wij spelen nl nooit onder
ktijd of op hoogkerkelijke feestdagen. Dat brengt voor
e clubs grote opofferingen mede, omdat wij daardoor

terreinen nodig hebben, maar uiteraard brengt dit
nieuwe competitie ook moeilijkheden met zich mede,

e echter door de competitieleiding op de prettigste en
 wijze uit de weg geruimd worden.

n oor gevonden voor mijn idealen
. Ik zal u zeggen: Als ik

(Zie vervolg pag. 120).
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nivenomgotnntn on ntm oun I

oege ochtend van Eerste Kerstdag, dat
thousiast wekte met de mededeling,

d en dat wij dus toch een „witte

u
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ofU ‘s morgens vroeg in een ijskoude
dergelijke mededeling reageert, maar ik

0) ijk te erkennen, dat ik
C d in de stemming was om
van mijn ega met evenveel enthou—

ch echter wentelde de nachtelijke verdo—
f en plotseling werd ik mij bewust, dat ik

|;‘lt hoofde van mijn beroep een ze—

  

  

  

lde ik op dat moment. Want als een
bergen grauwe sneeuwbrij, rijen. over—
afgekeurde terreinen aan mijn gees—

von mijn kinderlijk enthousiasme voor de
n het seizoen het van deze sombere ge—

  

  

buiten spierwit zijn, de straten bedolven
kraakvlokken, de anders zo ordinair uit—

len onder een donzen sneeuwdek.
was ik bij het raam en rukte het gor—

; te zien; onze verduistering is name—
 een jong konijn snelde ik naar de eet—

‘ de gang en vervolgens naar de keu—
| stuitten mijn nieuwsgierige blikken op
verduisteringspapier.

inmij en reeds begon mijn. enthousiasme

  

    
   

     
   
    
  
    

       

   
  

  
     
   

       

         

   

    
   

     

      

       
  

  

   

 

  

  
  

  

est tòch waar zijn. Met zware voet—
kinderen van de buren de trappen op.
vitte wèggèreld........ ”, galmden zij
1 aannemen, dat ook zij in het com—

gewikkeld, was ik plotseling zeker
ligheden buiten.

overdreven vindt, maar ik pleeg
gebeurlijkheden te kleden.

e regenkleren heb en een soort
wanneer ik naar bepaalde vel—
—, of Buikslotermeerweg moet, be—

  

  
  

  

n werd van m‘n dikke sneeuw—
paar wollen kousen, die ik moet

voor mijn voeten passend te ma—
de onderbroek met lange pijpen,

rader toebehoort, kwam voor
ie een uur in de wind naar
euwtrui en berenmuts te voor—

1 al ski—reizen hadden mee—
Elfstedentocht zouden kunnen

   

  

  

m‘n dikke sneeuwkleren, maar
n kloste ik de trap af.

opengaan enzouikeen mo—
tegen een veld van spier—

d schone wegbedekking
ik zou doen......; zou

€, prikkelende winterlucht

  
  

  

 

   
| Ook KLEEDLOKALEN

 

n het Stadion
het was

: het regende niet gewoon meer, maar

nre£ngó\?;ln die b%ruchteìdl-íwla?dscâlf hï?ég“ál;llfêrgíî'}gâîi

eprèssie uit het Zuid—Westen d£ k <a

Ìäo?â-%cìten heeft weggedrukt, de baromet.eëlrìneotvîî_)f%fílìt

en daalt en storm en regen de baas $pe B
land. s g.

vxälî‚eoäder zulke omstandigheden Bla|u_gí—_‘fi”ètn eïds-‘z]’rî)y

een wedstrijd speelden, prima van kwali €1â tn  kithnen

nemend van spanning, pleit voor het telc $ in kwestie.
en het uithoudingsvermogen van de spe ers een -p lar

In dat kle*f‚snat‚t'‚lî‚l,1 kille | Ëtîrcxielg? wâirênal het onge—

nd mensen — helaas nle m C het

lqtltlaìfzîfan deze tijd vergaten in het voìled1gevìíïëîd:rlle'ĳ"g ár á

die dapper strijdende ploegen van Blauw— l1 ri'eh ‘voor

Wellicht heeft de heer, die eenzaam enke ;:*f_ tJafel eoe

ons heelemaal in z‘n eentje zat, tijdens de kx1) ltÎ mo*-?

tegen zijn vrouw geprutteld, dat—ie zoveel belas ngdie ei

betalen. En misschien had die dame achter ons, n ‘een

iedere aanval op het Blauw—Wit doel de kleutlva n

overrijpe tomaat begon aan te nemen, in de dOOD e d‘r—.

de morgen bepaald onvriendelijke dingen gezegd ove 2

leesdistributie. i

f Maar die eenzame man en die tomaat—achtige dar_n%

dáchten niet meer aan loonbelasting of vlgesd1.str1but1e‚

Blauw—Wit speelde tegen V.S.V. met een élan, met een

vaart, met een enthousiasme: „Bravo die Van Nol, goed zo

Cootje — zet ‘m op, jongens!”

Zoals een veer zich ontspant als de druk even ophoudt,

zo ontspanden die mensen zich in het (_)lymp1;ch Sta—

dion. En toen het afgelopen was — ze wisten niet eens,

dat het beestenweer was en wat zouden ze anders gekan—

kerd hebben op het weer! — gingen ze huns weegs. Ze

lieten zich geduldig pakken in de schapenhokken bij lijn

6 en lijn 23, ze gingen goedsmoeds op de fiets en ze waren

om half vijf ándere, gezelliger en enthousiaster mensen

dan ze om half twee waren.

Dit is dan de magische kracht van het voetbalspel, waar—

bij we dus ditmaal eens niet de spelers maar de toeschou—

wers onder de loupe nemen. En zo mogen wij het publiek

voor 1941 een goede raad geven: gaat eens per week naar
een voetbalwedstrijd kijken; leef mee, juich, treur, ver—

pand uw hart aan de kleuren van het elftal, dat u graag
ziet Winneä1_ erà.... in die paar uur beleef je een ont—
spanning, die de spanningen van Maandag gr
afdoend kan neuträlisereng. gotet Aatordag

Spanning

 

(Vervolg van pag. 119).
van voren af aan moest beginnen in de voetballerij
werd ik jeugdleider en niets anders. Dat is het nìllòocìl.î‘tlg
werk, dat er in onze voetbalsport bestaat en collega Van
Veen heeft nu een4_heel schema voor jeugdleiders uitge—
weä;t‚ dat1f1;h:=yns bij he% Bhondsbestuur in studie is

ga zelfs zó ver om te hopen, dat we jeugdleider:
eens psycho—technisch zouden kunnen la%;engkâllîgrl'-ls 1Ë.SÎt_ìen de_veren1gmgen toch het enorme belang van èoede-jeugdleiders niet onderschatten. Zij werken met het fijnstmateriaal waarover een club beschikt: opgroeìenden‘obnîgens. Ten slotte kan iedereen, die over orga.nìsatorislcheadministratieve of financieel—technische capaciteiten be—îâ‚\lìlnäè_äpgenomten worden in een clubbestuur maar eenider ij iteiteeng moet over heel bijzondere kwaliteiten beschik—

Maar als gezegd”, zo besloot de heer Pggdslèest'‚;aat %enstèmmigneid in het boïltdtìr
estuur bestaat uit mensen

richting, maar ll danrt

‚ „ook hier—
bestuur. Dat

t. lej k
gezamenlijk streven wij naar één là%gle: ÎìÈ_ bloei van de voetbalsport in Amsterdam.”

 

TRIBUNES, ENZ. worden door
ons verzekerd tegen
stormschade of brand
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wedstr Tf+|
deze week

T.0.6. tegen V.V.A.
( Van onzen Hooldredactsur),

blanke score was het resullaat
n anderhalf uur zwoegen en ploe—
ran T,0.6. en V‚V.A. in een zwie—
$ op een uitermate zwaar

t was een resultaat, dat het on—
st uitviel voor T.0.6,, niet alleen

n van zijn positie op de rang—
zijn strijd met de Volewijckers,
uit ‘t oogpunt van de krachts—

in het veld.

b stond bij voorbaat wel vast, dat
voetbal onder de omstandigheden,

der deze wedstrijd gespeeld werd,
 zeldzaamheden zou behoren. Het

ht zelfs een wonder heten, dat het
in alle temptaties van de laatste

had doorstaan: eerst de vorst,
a de dool en ten slotte de regen,
het had zich, dank zij „Plet”‘s
zorgen, uitstekend gehouden, zo»—

het, met wat goede wil van den
echter, niet afgekeurd behoefde

en maakte de harde, vlagerige
t spel nòg moeilijker, vooral om—
in de breedte van het terrein

zodat het spel steeds naar één
het veld gedrongen werd. Dit
de zich het duidelijkst In de

vVV.A., dat van zijn
gelspeler, den behendigen en
den Been, nauwelijks ge—

te en vrijwel al zijn aanval—

de lnkerzijde voerde, waar
een grote activitelt ontwik—
dan ook aanstonds de aan—
hele T,0,G—verdediging, in—
ie van G, Karssemeljer, op
eerde.
t daaraan, onder dezelfde
en — in de tweede helft —
omen. Zelfs kon Oostwal

e

ji ar p gr e g odo tpman ro ”

 

ook toen, evenals vóór de rust, een werk

zaam Aandeel In de T.0,0 —sanvallen

nemen. Dat áft aanvalspel nochtans niet

tot resultaten leldde, was enerzijds een

gevolg van de geringe schotvaardigheld

van de t.0.G—ers, Dirk Karssemeljer

Incluis, anderzijde van het stugge ver

dedigen van de VV.A—ers, bij wie stop
perspll Wostrik en de beide backs Achoo

en Leipoldt een stevige muur voor Van
Dijk‘s veste hadden opgelrokken, En 70

de T.0,0 —sanvallers 7‚fn"‚h al cens tot een

schot verstoutten, dan stond de kleine

Van Dijk pal, zelfs voor een tweelal ko

gels die Pict Karssemeljer uit het verre

veld op hem afzond, 4

Vooral in het laatste kwartier van de

Tavorgeols

koor op koór 450

heen te wringen

n dn Hj p (li>

   
  

frachttó Dirk
r dé

Karss

V.V.B y

(lly

  
strijd, toe aan 1.0,0—zijde de zenuwen In deze phase van de strijd

een beelje begonnen mee te spreken, dan ook heel wat moeilijker

hetgeen aan de effectiviteit van het spel  richten dan zijn overbuurma

niet ten goede kwam, weerde Van Dijk de Ja te tien minuten, die a

zich zo kranig, dat wij gevoegelijk mo— _ voorafgingen en waarin hij, d

gen zeggen, dat hij in die periode het hard vleugelschot van Beer

gelijke spel van V.V.A. uit het vuur ge— ge wijze te keren
sleept heeft. kon

Belde ploegen
Teder ogenblik kon toen het T.,0,0 voor de rust in

doelpunt verwacht worden, dat de strijd
zou beslissen en dat ook een julste be
loning zou zijn geweest voor een tweede

rechtsbulten

  

helft, waarin VV.A. bijna voortdurend dat van Oostwal, dat daart

met de rup tegen de muur moegst vech werd, kon terecht In sch:

ten, zulks In tegenstelling tot de eerste ter Melkman‘s ogen geen genad
helft, toen de strijd meer gelijk opging Na de rust was, zoals gezeg
Vóór de rust lagen de kansen vrijwel grotendeels In de meerderheid

relijkelijk verdeeld, Wel Is waar w de VV.A—uitvallen geleid d
toen T.0.5, In het veld reeds enl s — hard—werkenden Levert en me:
in de meerderheld, doch veel gelegen voerd over Hoorn, een verras:
held om gevoarlijk te worden, kregen deÂ ‘ding geenszins uitsloten. ‘Ten:
zwart—witten niet, dank zij ook het uit
stekende, wel overdachte spel ovan
vV.A‘s linkshbalf Beets, die, rustig spe

merkwaardigerwijs

doch zowel

punt, dat het eerst ter wereld k

 

slaagden er

genm

be

waar dt

as ta.)

lde doc

Bee

Volewlijek

enc

 

lend, de gehele T 0, 5 rechter‘

bedwang kon houden

30

‚jter slaagde geen van belde ploeg:
u%,t: scoren, zodat r

zijde uit deze ontmoeting spon

 



  
mse elftal en de Zwa—
eede Kerstdag op het

tvoerden. Men liet de
> den en daar was,

gevaar, ook niets
enlijk was het veld, de
nog te hard. Van snel

oede bal—contrôle,
on onder deze om—
z sprake zijn en dat

C deze zo lang—

  

  
   

     

  
  

   

moet men waarde—

de spelers nog heb—
nt het was, al met
dige, vlotte wedstrijd.
kanten af en toe zelfs
ien gegeven werd. Een
t deindìesultaat.

 tevreden kon zijn,

rdamse voorhoede, die
d , toen de hoofd—
 aanme k sterker

elpunt had moeten
Ruyter, Vole—

‚ bleek zijn
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ERLATEN ligt de goede, oude Meer

op deze eerste Zondag na de „ijspret‘‘.

Wel, wel, wat hebben we een pret gehad!

Toen we goed en wel onze schaatsen uit

het vet gehaald hadden, was het al weer

afgelopen.
Nu hebben we de na—pret. Vooral de

terreinknechts of —commissies, die de

draïnering van de velden, hun hoogste

bezit, plotseling niet meer zien werken

vanwege dien anderhalven schaatsen—

rijder.
Weer een voetballoze Zondag dus voor

onze A.V.B.—voetballers. In de week de

verduistering en Zondags geen voetbal,

wat zullen ze huiselijk, worden.

En dan nog ‘n weertje om er geen hond

uit te jagen !
Toch hebben een paar consuls — van

den duivel — het goed gevonden, dat hier

en daar twee en twintig jongemannen, die

het voorrecht hebben N.V.B. te spelen,

hun vrouwen en moeders een onmogelijke

was — zonder Persil, zegt mijn gade —

te bezorgen. Alleen de club—fanatici komen

kijken. Plus wij, de journalisten.
Als verzopen katten, koud tot op ons

gebeente, komen we thuis.
En dan zijn er nog collega‘s, die als—maar

over „ons mooie vak‘ spreken......

* * *

MELKMAN vindt, dat er best gespeeld

kan worden. Ik denk er het mijne

van. Er zijn bij zijn twee en twintig slacht—

offers vast geen levensyerzekeringsklanten

van hem......
Slechts een handvol toeschouwers waagt

|lllllllll|IìlĲlll|l1l|l5llIÍIIIlIlllllîlîlillllIIIIIIÍI!IlIÍIIìlllll\I\IIIIi|llllll'\lìl…l\lllll!il
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zich op de „open tribunes‘‘ van het van

veel zorg getuigende T.0.G.—veld. Sinds ©

de parapluien uit de mode zijn, heeft ©

Ouwehand er zich blijkbaar een aang

schaft; hij is een der weinige vers

lieden en wordt allerwege benijd

de rest lopen we allemaal met drup;

aan onze neuzen of staan onder het af

van het clubhuis en vangen zo nu en

een glimp van de ploeterende mo

voetballers op, die bezig zijn

volgens alle regelen van de kunst

ploegen.
Er hebben er heel wat verstek |

gaan bij deze toch voor beide club

langrijke wedstrijd en vooral van V. V

zijde is de belangstelling gering. Ze

Steur ontbreekt. Ook al ‘n strop voor

7.0.G., dat onder normale omstandig e

juist uit deze wedstrijd een flinke r

had kunnen maken en dat het nu met e

paar gulden en een verliespunt moet doen.
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ALS we komen, giet het en als we weg—

gaan, giet het nog. Ondertussen is het

niet droog geweest. We zien geen doel—

punt scoren en we zien geen goed voetbal.

Als ik thuis

kom, — word

ik eerst ver—
schoond en
mag dan bij
de kachel ‘n
beetje bijko—
men.
Een  wel—

bestede dag!

Q‚Ln.‚a-olu_r
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O.V.V.0. had een zeer
slechte dag

3 ET zou ons niet moeilijk vallen voor
* elk der 22 spelers van O.V.V.0. en
D.E.C. een prettiger baantje te bedenken

n zij Zondagmiddag aan de Kruislaan
hebben verricht.
Op een spekglad veld, onder een bijna

staag vallende regen en met een onaan—
gename, ijskoude wind hebben beide ploe—
gen elkander partij moeten leveren. En
dat waren ten slotte te veel hinderpalen,

_ die zij uit de weg hadden te ruimen om
tot goed spel te kunnen komen. Hier
schoot het technisch kunnen zowel van
D.E.C. als van 0O.V.V.0. zover tekort, dat
wij van de wedstrijd in het kort weinig
anders kunnen zegsen dan:; allesbehalve

‚

Er was evenwel iets anders, dat toch
een aantrekkelijk element in de overigens
sombere ontmoeting was en dat was de
spanning. &
Want spanning was er ontegenzeggelijk,

van de eerste tot de laatste minuut.
Bijster productief waren noch O.V.V.0.,

ä3h D.E.GC. Een doorslaggevend bewijs
hiervoor mag zijn, dat van de drie doel—
punten, die deze ontmoeting rijk was —
twee voor D.E.C. en één voor O.V.V.0. —
er niet één onder normale omstandig—
heden tot stand is kunnen komen.

_ De beide D.E.C.—goals, die de kleine, pit—
tige Hoks voor zijn rekening nam, waren
zonder meer stomme geluksgoals, terwijl
het doelpunt, dat Van den Berge voor
0.V.V.0. scoorde, gemaakt werd toen Van

, de prima D,E.C.—keper, gewond in de

ĳ.V.B.-wmniging
    

   

Twee geluks—goals brachten
D.E.C. de overwinning

kleedkamer lag, terwijl Clabau, de rechts—
back, onder de lat stond.

D,E,.GC. heeft de wedstrijd gewonnen. La—
ten wij eerlijk zijn: met kunst en vliegwerk
en op het nippertje. Maar D,E.C. had deze
wedstrijd op z‘n akkertje kunnen winnen,
indien zijn voorhoede wat beter de kunst
van combineren en schieten had verstaan.
Want tegen deze O.V.V.0.—verdediging,

zoals zij er stond, met doelman Van Ge—
men, Scholten en De Lugt, moest het niet
moeilijk zijn om doelpunten te maken.
Niettemin kon D.E.C, het niet verder bren—
gen dan twee zuivere geluksgoals.
Het was al vrij vroeg in de wedstrijd te

merken, dat de doelpunten hier uitermate
schaars zouden zijn. Het combineren was
aan beide zijden slecht, het schieten even—
eens en zo ontstond de min of meer trieste
vertoning, waarvan wij in de aanvang ge—
waagden.
Door een toeval ontstond het eerste

doelpunt. Het was bij een uitermate onbe—
nullige aanval van D.E.GC., dat in het
strafschopgebied een der aanvallers hands
maakte, waarvoor de gehele O.V.V.0.—
achterhoede, zonder dat de scheidsrechter
had gefloten, het spel staakte. Van deze
onverwachte weifeling maakte Hoks ge—
bruik om het leder in te schieten (1—0).
Het heeft er daarna geruime tijd naar

uitgezien, dat dit ene gelukkige doelpunt
de beslissing in deze wedstrijd zou brengen.
Want ook al zette O.V.V.0. alles op alles
om gelijk te maken, ook al schoot Kloek
zoveel hij maar kon, de D,E.C.—verdediging
met Clabau, Den Doop en Van Dijk hield
kranig stand.
Toen echter Van den Berge bij een der

O,V.V.0.—aanvallen den op den grond lig—

  
  

 

—1—zege
4 kte een onverwachte 2 c

d 9PV van welke strijd men hier

( Eigen foto
op 0.V.V.0.,
een beeld ziet. ‚„Sport‘‘).

  j &
V&n CÁ TRIpur

LS u dit nummer ontvangt zit u

A al in 1941, ofubent er ten hoog—

ste drie oliebollen en een glaasje

warme punch van Verw_ijderd_ i

In deze tijd‚ van het jaar laad ik

mij zelf altijd vol met goede voor—

nemens. Ik ga niet meer op spelers

mopperen als zij een slechte dag

hebben, omdat zij ten slotte voor

hun pleizier VOetb_â]lelî en geen

dwangarbeiders zijn. Ik ga niet

meer schelden op elftal—commissies,

die de goede spelers in het vierde

laten zitten en het eerste vol stoppen

met vriendjes. Ik ga niet meer fluiten

tegen scheidsrechters, omdat .l‚k

besef, dat deze heren nog altijd

tienmaal zoveel van de spelregels

weten als ik. Ik ga niet meer brom—

men op het bondsbestuur als dat

de wedstrijden aflast, juist als ik
voetbal wil zien of laat spelen, als
ik vind dat het niet kan.

Ik ga deze voornemens gestand
doen tot Zondagmiddag 5 Januari
twee uur. Misschien wilt u proberen

het een beetje langer vol te houden.

JANTJE WEETIKVEEL.
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genden Van Dijk vrij hard — zij het ook
onopzettelijk — tegen de knie trapte en
deze vervangen moest worden door Cla—
bau — wiens plaats door Minken werd be—
zet — dacht iedereen, dat het nu wel spoe—
dig gedaan zou zijn met de voorsprong, die
D.E.C. zo manmoedig had geconserveerd.
Maar er werd niet gescoord en de kans

hierop werd nog kleiner, toen Broekhoven
natrapte en prompt naar de kleedkamer
werd verwezen. Nu was de balans weer
ongeveer in evenwicht. En toen 7 minuten
voor het einde Hoks bij een plotselinge
uitval opnieuw op gelukkige wijze munt
kon sla;m uit een. toevallige situatie, leek
het pleit wel definitief beslecht (0—2).
Maar weer keerde de spanning terug.Van den Berge kon eindelijk Clabau meteen hoog schot verrassen en toen kwam1'Iäaäàîe()‚;]._vlo. naka{r voren, omdat op dat

nt immers het ij roorhet griken lag t gelijke spel nog voor

_ Maar er veranderde niets aan itua—tie. D.E.C.behield de beide punte1?‚edìl\ni'lìët
op gelukkige wijze in de schoot geworpen
kreeg, door taai en krachtig volhouden.

 

Wenscht Uw kennissen QZÉOL[([(L? hÄ€OLWMG…C

op de KÜNSTIJSBAAN
MORGEN (WOENSDAGÄVOND) POPULAIRE AVOND

 



  

   

 

  

 

  
   
  
   
   

    
   

    

   
   

   

  

   

   

     

 

2 fout van

s befaamde eindspurt,
zo menige verloren ge—

wedstrijd nog op ‘tlaatstenipper—
ur sleepte, heeft de volgelin—

Ohm Zondag tegen H.B.C. niet
‘Tot tweemaal toe slaagden

waar in een achterstand van

aan de andere kant abrupt alle
sv da …m…m de bo—

d had een gelijk spel voor
wel wat al te grote be—

, want in het veld was zij
als tactisch verre de min—
 dat, onder de bezielende
Smit, die ook op dit zware

de bal goochelde, een

brak het De Spar—
hadden zij zich
gave als thans in
zou het resultaat

anders hebben geluid.
wartierimmers bleef
in een spelopvatting

niet anders dan fnuikend

  

  

sten zijn :
Ëxíaláde'nveld' een groot
„awerver” Smit al een

an maakte.
  
  rendeel der aan—

t van de aanval ge—

Mi e oogges:

aa u‘s eindspurt
_ kwam tegen H.B.C. te laat

Zelfs deze tegenslag vermocht De Spar—
taan echter niet te ontmoedigen en tien
minuten voor het einde zwichtte doelman
Vink ten tweede male voor een schot van
Ohm, dat echter door Veld zodanig van
richting werd veranderd, dat er geen hou—
den meer aan was. In de minuten, die
hierna volgden, stond De Spartaan ver—
scheidene malen op de drempel van een
gelijk spel — o.a. toen Vink reeds gepas—
seerd was en de lat slechts redding kon

brengen! — maar alle felheid, waarmede
voor dit eervolle resultaat werd gestreden,
liep ten slotte op niets uit. Vijf minuten
yoor tijd won Van Bakel een duel met

Zwaal en Wijnand en gaf daarna Ver—
meren geen schijn van kans (2—4), De res—
terende tijd trok geheel H.B.C. zich terug

en viel er voor De Spartaan weinig eer
meer te behalen.

 

  
      

   
    

 

   

  

  

  

  

   
   

 

  

  

  

  

  
   

    
  

  

  
  

  
   
  
  
  

 

   

SCHRI!E—en REKENHÄCHINES
CORIEERINRIEHTING

WOLVENSIRAAT 1—2:3—4
TEL. 33400

WE'ER wordt het scherm opgehaald
voor een nieuwe acte in het

toneelspel dat ons leven is: Chronos
laat „halen”‘ voor het 1941—bedrijf.

Achter de schermen heet  dit
pretentieloze rubriekje. Achter de
schermen — dat wil zeggen dat men
toch minstens genomen eens achter
de schermen kan kijken.
Maar op het moment dat dit stukje

geschreven wordt, vlak voor de decor—
wisseling 1940—194], daar bekruipt ons
een maar de vrees dat wij niets
en van wat

€80
dat nieuwe bedrijf zal
e vyoelen de onmacht
de schermen te gaan

  

gewisseld; de per—
zelfde, hoe zal hun

uwe bedrijf?
wisselen elkander af,

n wenst...... en dan

gedachte dat wij
uwers zijn, maar ook

i eee dn

 

Restaurant DORRIUS
N.Z. VOORBURGWAL

b/h SPUI, AMSTERDAM

Plats du Jour en à la Carte

 

VAN ALLE KANTEN

  

De scheidsrechter bij een der Junior

wedstrijden schrok zich onlangs een pust

zijn portemonnaie was gestolen! Grote

consternatie natuurlijk. Tot de scheids

 

rechter een ingeving kreeg: Ik heb

 

portemonnaieinm‘n scheidsrechterbr

 

gedaan, dan moet ik ‘m op het veld

Juist waren een paarn
Joren hebben.

andere elftallen aan het pauze houden, ook

zij werden opgetrommeld en vier en

veertig spelers gingen het veld „,uitkam —
  

 

men”. Nadat zij viermaal het ter

hadden afgezocht, kreeg de scheidsrec

wéér een ingeving. „Ik heb ‘m in de zak

van mijn jasje gedaan en de voering is

stuk — maar ik hèb ‘m. De heren worden

bedankt...... 32

Toen kon men aan de tweede helft

beginnen,

{

{
{

om de hoofdrol te spelen en straks de 'ä
hulde dan wel de afkeuring van het
publiek in ontvangst te nemen. 3

Wij spelen maar van die kleine bij— ì
rolletjes— maar zij zijn geenszins onbe—
langrijk. Menig toneelstuk viel als een $
„baksteen‘‘, omdat — zoals de recen— Ë
sent u vertelde — ,„de bijrollen slecht *
gespeeld werden.” ì
Zo mogen wij ons dan voornemen g

onze bijrol, zoals ze ons door het Leven 2
zelf werd toegewezen, zo goed mogelijk S
te spelen. Het spelertje van A.B.C.— g
adspiranten 4, de elftalsecretaris van
X.1J.Z., de grensrechter van D.E.F., de $
schrijver van een stukkie en de be— ]
stuurder van een club: „Tot de aan— £
vang !”‘ i

‚ Tot de aanvang — zo roept de inspi— 5
cient even voor het scherm rijst.

Tot de aanvang. Mogen ook wij, !
met onze bescheiden bijrolletjes in de 3
voetbalwereld, dat parool verstaan en
in 1941 zo voor het voetlicht komen, S
dat niemand achter de schermen zal 3
kunnen zeggen, dat wij onze taak niet
goed volbrachten. J. W. g

 



  

  

  

  ©989065QS9 r_‚o

Bestuur ovan het
— district Amsterdam

.V.B. wenst bij
> van het nieuwe
verenigingen en
een gelukkig en
dig 1941 en
tevens zijn op—
nk uit voor de

ìaáâî‘_âaì;:‘m gerichte
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. S. Boekman. Grens—
m en H. J. M. Schouten.

ag deze taak ver—
duide consuls (zie

ck, geb. 4—11—1918,perfi
. Bakelen, geb. 23—4—
5; H. Rövekamp, Bo—
erwey, 16—8—1916,

Overname geheel of gedeeltelijk verboden bij de Auteurswet 1

J. Overveld, J. v. Stolbergstraat 28 1e.
G. de la Porte, Haarlemmerweg 61 2e.
W. Rabe Jr., Van Kinsbergenstraat 44 2e.
R. Rooker, Insulindeweg 43 2e.
C. Sonnega, Lorreinenstraat 6 2e.
J. Veldman, J. v. Stolbergstraat 50 2e.
P. Th. Wilseman, Hoofdweg 126 1e.
S. Zoute, L. Bothastraat 12 2e.

Afdeling overschrijvingen.
Aanvragen:

219 W. Limburg, van Or. Zwart naar P.
en T.

220 G. C. Borghart, van Amstel naar Shell.
221 J. A. J. Borghart, van Fit naar Shell.
222 M. A. Roozendaal, van Fit naar Shell.
223 A. Rdozendaal, van Fit naar Shell.
224 M. Hartman, van Exterio naar B.W.B
225 J. J. A. Kouwer, van A.P.W. naar,

Meerboys,
226 A. Blom, van De Spartaan naar Am—

sterdamse Boys.
227 W. van Sluis, van D.W.V. naar Fit.
228 F. P. Vierbergen, van Amstel zaar

Meerboys.

Verleend:
40 R. G. Soederhuizen, van D.W.V. naar

IJvogels.
115 J. N. Thomas, van Blauw—Wit naar P.

en T.
182 W. Munnik, van A,D.W. naar H.0.K.
190 A. Maaskant, van De Hoven naar

A.S.R. t
191 W. L. Jansen, van Sport naar Taba.
192 J. H. F. Jansen, van Sport naar Taba.
195 A. Ereira, van De Ooievaars naar

T.V.K.
198 K. v. d. Brink, van S.V.B. naar Geu—

zen.
199 G. Romeyn, van Sloterdijk naar

203 S. Buitenhuis, van D.J,K. naar Meer—
boys.

205 G. W. F. v. d. Geer, van Madjoe naar
Taba.

206 K. v. d. Meulen, van D.W.V. naar
S.M.N.

Overgenomen van de N.V. B.
Aanvragen: |

M. 1923 J. Quist, van Heerenmarkt naar
Heemskerck.

M. 1928 A. Zwaaf, van $SV.Z. naar
H.E.D.W.

M. 1932 F. C. Weeling, van Semo naar

M. 1956

M. 1957

M. 1989

‚N.A.
P. J. Putters, van AV.C. naar
Madjoe.
J. W. Looman, van A.V.C. naar
Madjoe.
G. J. Brom, van St. Martinus naar
Blauw—Wit.
J. G. Brom,m
P. C. Brom,
T. Brom, idem.

M. 1995 S. H. Olrichs Jr. van A.G,8. naar

1999 Bmqu-‘l’…' lmM. Boulangé, van A,8,V.W. n.kn %Ì:lewĳckefï?' aai hú 

van de afdeling Amsterdam ‘van, jde}, Nederlandse Voetbalbond
Redactie—Commissie; J. A. W. Bergvelt, G. H. Hauber, H. M. A. Roskam

9 1 2

Verleend:
B

M. 935 H. J. Bonsema, van s.D.A. naal

M. 1453 ;{r J. D Schram, van Spreeuwen

$ naar Heems;:erck. atoi

M. 1546 K. Ph. Selier, van Lewenstein

naar L.0.C. J R. .

M. 1650 J. C. Looyen, van Animo naar

# Watergraafsmeer.

Afdeling strafzaken.

Geschorst:

W. Lentz, lid van B.W.B,, van 4 Decem—

ber 1940 voor 3 off. wedstrijden, wegens

onbehoorlijk gedrag in de wedstrijd B.W.B.

2—Abim 3 d.d. 27 October 1940.

N. Brattinga, lid van Swift, van 23 De—

cember 1940 voor één off. wedstrijd, wegens

beleedigend optreden tegen den scheids—

rechter van de wedstrijd Swift 3—Zeebur—

gia 4 d.d. 1 December 1940.
G. Baardenhuizen, lid van Arta, van 13

December 1940 voor 3 off. wedstrijden, we—
gens natrappen. in de wedstrijd Arta—IJ—
vogels d.d. 8 December 1940.

Voorlopig geschorst:

J. v. d. Heide, lid van De Zwaluwen
(R.K.), met ingang van 24 December, we—
gens het niet voldoen aan een verzoek tot
indienen van een verweerschrijven.

B. Baars, lid van S.E.S., idem.
8. v. Gelder, lid van B.P.C., met ingang

van 24 December, totdat nader uitspraak
is gedaan in de kwestie D.,E.C.—B.P.C. jun.
d.d. 24 November 1940.

P. Schraa, lid van B.P.Ö., idem.

Rectificatie:
Verwijzende naar de Officiële Mede—

delingen ; n 24 December 1940, afd. Sträf—
zaken, wordt men er opmerkzaam op ge—
maakt, dat de voorlopige schorsing, opge—
legd aan J. v. d. Linden, lid van DE.C
op een misverstand berust. ..

Geschorst door N‚V.B.:
H. Seegers, lid van Rapiditas —vember 1940 voor 8 off. l\)nedst:ìjägg.s 3?

Ongerechtigd speler:
In de wedstrijd Shell 1—WM.C. 1 3bij de vereniging Shell een onge'recgägîîspeler medegespeeld. De betrokken ver—eniging wordt verwezen ken art. 11 C.BR. at ” 1p en.

Afdeling competitie,.
Opnieuw vastgesteld:
Dd. 8 December 1940: R.K. Jeugdcom—petitie: D.B.S,—Gez. Vier adsp.
1e klasse B:Roda—Olympus,

Indeling competitie:
Res. 4e klasse P vervallen: Taba 3.
Res. 4e klasse P bi fMinehasga‘ 8 ijvoegen: W.M.S. 5,

Adsp. 3e klasse A vervallen: Neerla,
Adsp. 3e klasse P bijvoegen: Neerlaâäiì  

 

 



  

   

  

 

  
    
  

 

  
  

  
  

  

  

     

  

    

     

  
  

  

     

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  
  

  

  

 

   

 

ak vt 5.0,8,8. l—Unity 1 (2e veld) ,... 2—
2—5E5. 2, Daneratius Ì]íläaïh°t i ola 3  Programma voor Zaterdag

J.0. 1—Wil (2e veld) . 2,— i
De Meer I—VV.A. 1 (2e veld) .. 2— 11 Januari 1941.

4—0 1e klasse

8 DB3, 0a 2 vvzÂk;.sse e A Geuzen—R.A V. . 3—
NIV.A,1—VVA. . ....il. ‚— vV. en V—D.W.V. 3

j R.K.A.V. I—NE.A.! (2e veld) .. 2— B Nr:lízlnmij —Zeeburgia 3

o ta een Roda i——Victory 1............... i— Robaver—V.V.G.A. 3
gen onjuist invullen Oranje Zwart l—India 1 ........ 1g— 2e klasse >

al 1— A SMN—S.08. .. 3

—IJvogels, adm.— 3e klasse Bimsa—D.V.V. .... 3

e e tnne AVZ.P.C.IVMV.A31\ ..li 12 _ _ B Amstleven—S.V.B.

10 sub e CR f 1—. Meer 2—Unity2 (2e veld) ,.. 12,— dv Bobk—k .M.V.A.
ift 3—Zeeburgia4, p $ C Ervea—Shell

   

e

‚ s. 2—Wilskracht 2 (2e veld) 12.— 3e klasse

  

V.A, 4—Gez. Vier 2 (2e veld) .. 12.—

3 | D.0.8.

p she OB f i.—. S.V.0. 2_—Constantius 2 (2e veld) 2.— A.Ê.G.—De Spaarbank

k B.W.B.2—Abim3, BH_C.8S.V. Bl Wit .

{ 3 $ ra 3 Res. 1e klasse

k Zaterdagmiddag—competitie,. Warbugia iKNSM. 2 ...... 2

j INFORMATIE—ADRESSEN. RAV 2—Geuzen 2 ..... 5 i—

In aansluiting op de mededelingen, i Res. ze k’“ï° k
vermeldende de adressen van winkeliers, A EKraaien 2—Kruisster 2 ..... 3—

welke bereid zijn gevonden des Zaterdags IJster—Robaver 2 ..... ze tn ”Ê

.. de resultaten van de terreinkeuringen ook B V.V.G.A. 3—Kromhout 2 .. 3.3

4 { n ‘:Nûgä— telefonisch aan Êê Seltl’‚!‘etarissen der ver— Res. 3e klasse
S ; ° £ a = We0” — enigingen mede zullen delen, is nog de ‘0. 2 dat n n

s 3 toevoeging noodzakelijk, dat zulks niet _ 5 g-ìlâ_lg'gc-zïä-ämĳ e e e

P. G. BiCh— ogerder dan nà 12 uur mogelijk is. Vóór e eoaal e .. ‘

anni dit tijdstip zijn de resultaten nog niet be— p 5 *
Roering, kend. I Wol 2—Ervea ko e kn nk 4

* B V. en V. 4—Kraalen 3 .......... 3

voorrzenriNne ComeÈrIrIe. egvtekgaal &
Met ingang van Zaterdag 18 Januari ADSPIRANTEN

Januari 1941 zal de fi01‘l’_lpetltle op normale wiàze‚ G.5.V. Bl Wit—Geuzen 1 ...... 3.—
dus met volledige programma‘s, worden

ha& ( voe | voortgezet. Uitstel zal slechts in de uiter— VRIENDSCHAPPELIJK s

(le v.) 12.—  ste noodzakelijkheid worden verleend. Ajax—Veter,.—F.A.V.C. ......... 3.—

PREMIEÈ—ROMAN
b Men hoort nog maar al te vaak de dwaze bewering, dat de

beoefenaren van sport een roman niet zouden waarderen.

Wij hebben deze bewering altijd naar het rijk der fabelen

verwezen en grepen daarom — wij zouden haast zeggen

om het tegendeel te bewijzen — de gelegenheid om onze
lezers tegen ongekend lage prijs een spannend avonturen—
boek te brengen, met beide handen aan.

jk Wij hebben, uitsluitend voor onze lezers, beschikbaar een
wij ec roman van Jan Ubbink, getiteldnrri | DE RODE PASSAGCIER

Nog zelden lazen wij een boek, dat ons zó van de eerste
tot de laatste pagina heeft geboeid, in welk oordeel wij,

_ zoals uit o.s. persuittreksels blijkt, niet alleen staan.

„"Ï'f‚m Ubbink is een begaafde schrijver. Hij bewees het
met vroeger van hem verschenen boeken. Hij bewijst dit
pnieuw met dit nieuwe boek.‘‘

 

(Dagblad van Rotterdam.)

t boek geeft ons een zeer treffend beeld van de huidige
enwereld. Deze roman is zeer vlot en zeer boeiend
chreven; het is een niet alledaagsche roman, die
tig zal gelezen worden.”

(De Standaard.)

....Brand aan boord van de drijvende stad ,„Koning—
ard‘. Jan Ubbink is er in geslaagd u de beschrijving
het helsche tooneel, dat een reuzeschip, met duizenden
enden, midden op den oceaan ten prooiaan het onbe—
gbare vuur, biedt, te geven. Onze eindindruk is, dat

eenromanisgeworden, welke men met spanning leest.‘‘
(Het Handelsblad.)

 



 

  

  

  
   

     

 

  
  

  

  

 

  

 

     

  
  

                           

   

  

   

   

  
  

 

  

D N.A,O. 3—Yvogels 3 ........... :

1

1

:
#

4 ) 1 un:i-Raídltas.;… i 1.

W
0ymgum…3—g

en T. 3 ... 1,30

f KBV 4—ABD.4 .. olreo0 lf…

eeerer:. & , Maja2—ABV. 2
js 3—w. ei— AE RO 3E0. 3—Haakboys4 .. 11,30

6; ‘A.O, ri w@ag tt ‘2 KBV. S—0DW. 2 ót 15
o.V..o5»Rup (.'Ie weld) .... 2— H DOBB55—”Zwaluwen 4 (1e veld) 12

Achilles 2—(‚nvf Pntksor2 11.30 e %01£)0A1 ÎÏÄ»;C v1…-‚ 13
t uis »

D Spartaan 5—Fokke 3 (3e veld).. 2— Pancratius 2—Unity 4 2

rt 2—Yboys ...... 2,— 4 2

1 FW.M, 350Ag .. io v esP m T $ . ú 3
B Argus 2-—Tnvmú aaa dl .. n 1130 o Reerlendia 3— wBad. 5 Ge vi 2

=„_ A. 3—Mete B ............ 11.80 m Argonaut 2—Or. Zwart 4 2

p Tos/Actief 2—D.V.A.V. 3 ........ 2,.— ‘Fboys 3—Centrum 4 ..... 2,
2,— Schell.woude 2_Neerlandia 2 ,. 2 Oosterpark 4—Rap 2 .. .. 112

2— F Animo 2—Meteoor 4 Wrrrreei.. 118 N Shell 3—H.OK. 3 .. ..; * 11 ar
M.V.Z. 2—D.E.G., 11.30 Schell woude 3—B.D.K. 3 11.3
S.D.W. 4—Zeeburgia 4 ‘(de veld) 11.30 WMHO—SWift 6 ..<
Swift 3—Eland 2 (2e veld) .... 2— LÖ.C, 4—ATW. 3 .. ‚ 15

& Abiîm 2—SpartaaB 6 ...........— 12.30 0 B.D.Z. 4—0.V.V.0. 8 w

Vespucci 2—W.M.S. 4 (1e veld).. 2— S1L.T.O. 4—€lowdnk 4 11 30
J.HK, 3—Olympls 2 ............ 11.30 Z.8.,V.0.2_—Meerboys 3 +i+

ABR,. 2—Ajax 7li e ht ok i1— oP 4A23V îÏÏ_‘Ï'‚{‚‘‚““ËË‚,.ÎÏ;" 1130
H Constantius 2—Martinus 2 (2e v.) 2.30 Oontwaa. e e vn 1 30

de Meer 3—D.0B,5. 3 .......... aaa | HVPIV $ . zijn. 8
Unity 2—India 20 lll 2,30 JUNIORES
RK.AV.V. 3—N.B.A, 3 (2e veld) 2.30

1e klasse

Res. 3eklasse AFC—DW.S. (3e veld) aa dt

2,— BIwit—Volewijckers (2e veld) .. 113

e eeeggign 2 e … 1230 geehurgie—Ajax (Je veld) ...—.. 3
g _ Shell 2—Aalsmeer 4 ............ 2— Be klasse

ei Ba I—uis 2. (te veld).. 1130 Ajax 2—Volewijekers 2 .. ,.... u 3
o Tate TTW. 3—Wgrmieer 4 (1e veld) 1130 ËLTVOZ_—BC;""'"V{‘‚Ë&%2‘-’ "°“ e d1o

p e eeeeeeee
s WMHLZ. 3—ODÍÏV. 2 ........ 3 2e kt

_D Yvogels 2—Volew. 7 ............ 2.— geer ry

E Amst‚ Boys 2Z—DTV.2 ........ 2— A Wilh. V—J.0.5. pena 11.30
Rodí 3—DW.5. 3 D..l 11.30 TIW —Volewijckers 3 (2e veld) 11.30

00nsbant.lus3—PVCB de...... 13— B DJK—Animo  .......... ... 11.30

_ Gez.Vier2—RELVV.A.4 ...... 12— FDO—AEBD. .. parar..... 112
VIG. 2—Victory2 (le veld) .... 2— Volew. 4—Fit (3e veld) .... 11.30

St.Louis 1—D.0,8,8, 4 .......... 230 IJvogels—Electra .........

3 de Meer 4—Zwaluwen 3 ........ 12.— € Argonaut—W.gr.meer ...... $

t«rmg B—VD.O.BBi...... 12— BPCÊ—DEC. ............
ht 4—R.ÖD.A. 2 (le v.) 12— Rapiditas—Zeeburgia 2 (3e v

Ik ‘Ahrends 3—CNB. B ............ 3o D Ajax 3—Madjoe .........
trno S—Veqpucbì #llk........ z‚_ TW.M—WM.C. ..........

E D.W.S.3—A.V.C0. (2e veld,
V.V.A, 1—Aalsmeer (1e veld)
FHD.C—Bl Wit 3 ......

.......... Ë30 F Sloterdijk 1—W.M.S.
eeee egoeAg vavoget e hlno $ (3 ld»
yaà .. 1ä3_0 G D.W.G,—Eland ..È..‘.e….

(e vS 130 om e r 0 .. ..
Bi dm v hc iGe 15 d…de Nederlnncl«— Voetbalbond

 veld) 2— J. A. w. anc.vru secret

»

Geeft dit formulier aan een van Uw

of —kennissen en. .. zorgt
ervoor, dat “ het invult en inzendt!

Xo
kno nnsnoennnn nnneep e hnkek kn nnn nns

."“"""' V°;»üm-------….....(lidl in blokletters)

ot wederopzegging voor de tijd
4F“ per halfjaar/ f 1.30 per

halen watniet verlangd wordt.

 



  

 

     HOOFDINSPECTEUR DEkR

OUDE HAAGSCHE

MAATSCHAPPIJ VOOR

LEVENSVERZEKERING

VAN 1836

    
      

  
  

   

  
   

 

    
     

   

  
   

   

  

   

    

wenscht al zijn

vrienden en bekenden een

| GELUKKIG NIEUWJAAR

”yar)mids

óûk de in dit blad voorkomende

m 1809 5632
NCLICHÈÉ‘s

worden geleverd door de

Chemigrafische Kunstinrichting

-_ SD_ NEVE HAARLEMMER HOUTTUINEN Nos. 193—197

AMSTERDTERDAM — TEL. 46355—46459 en 45913

RESTAURANT

SCHILLER—BAR
Tel. 31660 — Rembrandtspl. 26

KEUKEN EN DRANKEN
Pr AP zag

Gem. Bus 10!/,—11uur à 25c.

B VOSSIUSSTRAAT 8

0 0

fl‚qc &\

AT—Veluone10SO©

 

22729 Telefoon 22929

eee

LoTisIcCO
OPGERICHT ||………|||…"H…Él…"……………I…"…|…||…H…II…I

IWI…|…ÌÌ…II…I‘”iì…ï

De eerstvolgende eigen trek—

king zal gehouden worden op

10 MAART 1941

Speelt hierop mede met een

wettige Maandpolis.

Tarieven vanaff 1.— per maand

2
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o
o
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Actieve vertegenwoordigers kunnen deze

stukken plaatsen op ruime provisie—basis.  
Brieven aan „Lotisico‘‘—bijkantoor Fa. 1. SAÏJET,

— Ruyschstraat 117 — Amsterdam — Telefoon 52342

n
n
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Extra verzorgde FAMILIE—DINERS

RESTAURANT

„ATLANTIG”
VOLLEDIGE DINERS vanaf f1.10

GEBR. SWEERING

WESTEINDE 26—28
TELEFOON 40665

CENTRAAL GELEGEN

GRÓOTE EN KLEÎÏNE ZALEN VOOR PARTIJEN

  

Het samengaan vande oude bekende drukkerij Ruijgrok

& Co. met de N.V. Uitgevers— en Drukkersbedrijf J. A. Boom

mag een gelukkige combinatie genoemd worden. Beide

bedrijven zijn thans gecombineerd tot een groot en modern

ingericht bedrijf onder één dak...... een uitra modern be.

drijf met de modernste machines en de nieuwste letter—

soorten. De outillage van deze bedrijven is thans van dien
aard,dat aan de hoogst gestelde eischen voor fraai druk—

we:k‚! grootste oplagen em voorwaarden voor snelle levering
kan worden voldaan. Hun eigen ontwerpers zijn
gaarne bereid, zonder eenige verplichting Uwer—
zijds, ontwerpen te vervaar digen en adviezen te
verstrekken voor uwe drukwerken en reclame—

objecten. Mag een onzer eens komen praten?

UITGEVERS— EN DRUKKERSBEDRIJF

BOOM—RUIJGROK N.vV.
GED. OUDEGRACHT 138 — HAARLEM

TELEF. 11902—11998 — POSTCIRO 37758

 



 

   

  

   
  

   
   
  
  

 

heeft altijd uitgemunt door:

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

voud en kracht en zuinigheid.

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

taties geleverd.

Fraai uiterlijk
Ford automobielen zijn ware meesterwerken op het

gebied van carrosseriebouw.

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

Ook in de toekomst houdt Ford

zijn reputatie hoog!

   N.V. NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIËL FABRIEK — AMSTERDAM

GEÏRUÜKT BĲ UITGEVERS— EN DRUKKERSBEDRIJF BOOM—RUIJGROK NV. HAARLEM

#

 


