
hadden minder Vfttop liet Hongaarsche aanvals 

spel dan het oranje Zondag j Van Male 
tenslotte heeft het drukker gehad dan v d Meu 

len De Feijenoord-ma kan °P e goeden wed 

strijd terugzien d« doelpunten van de Hongo 

ren waren onhoudö 

De beroepsspelers helibon hard moeten vver 

ken om de overzij 
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even hard ala Zon J Zij bezondigden zich 
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de Belgische scheidsrechter Raert hot niet 7 
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Rotterdam trapt af �» n 

,.e Hongaren op 
buitenspel 

Heel een pass aan M»»«« 

kopbal na 3 minuten 

drUft’heïTeer ver’op r«f 

vleugel en De Jong wf1 

(2�0 Een enorm g«tvU-b 

dat eenine aanvallen van 
t (tejifrand geeft Van 
die dom-geeft aan Forme 

\  link«-r een prarh 
uit lHiynhnuwor mot een 
tterdani de IHdinK geeft 
�r af get rapt "f Van Heel 
den b aan den rechter 

het loiiev over de dnellijn 

ten De gasten komen nu wai meer npz-Mien en onze 

verdediging krijgt volop werk Van Male grijpt enke 

Ie malen goed in doch overigens is het t hi v 

de gasten nog niet erf xuner Na een wamer for 

reeren de gasten een tweetal ho -ks ui een 

waarvan Cseh met e«B pracht igen kopbal den stand 

°PDe gasten komen no feMdeluk in de meerdi-rh’-id 

en met prachtig aanv»lwpel 
imdimr dimr den linker 

vleugel geleid berireig«l ïü B»-r de Rotterdam 

sche veste De Rottertamschc verdediging komt voor 

moeilijke problemen t» «taan iloch zu slaat er zich 

dapper door Has Pa huw raakt gebless en verlaat 

Heel *aat «pil spelen enflchut llnksmidden Na 35 mi 

nuten dribbelt Cseh ’ de verdediging h en 

maakt met een harden schuiver den stand geli 

(2 � 2 Dat wordt onie sUrtfemv ’e erg en zu ko 

men nu wat meer fn dpn aanval Vente gaat er al 

leen tusschen uit en lost een prachtig vliegend schot 
dat even prachtig gestopt wordt S lioten van Forme 

nooy en Vente gaan Juist over F prachtig staaltje 
soln-voetbal van Teleki levert bijna <’«¥n doelpunt op 

doch de bal komt in het zijnet t-recht He strtjd 

bluft tot tan de rust verdeeld doch doelpunten blij 

ven uit Rust 2 � 2 

In de rust was het de Hontraarachs trainer van 

Xerxes Mólnar die op koddige wijze zUm meester 
sclha ovetr den bal d-emcmstreerde Molmar is wel een 

artiest op d gebied 

Na de hervatting stranden weer dadelijk enkele aan 
vallen der gasten op buitenspel Een mooie kans 
gaat voor Forme verloren als de scheidsrechter 
ten onrechte voor buitenspel fluit Na 7 minuten bt 

een snelle doorbraak der gasten zwenkt de linksbul 

ten Serenyi snel naar binnen en onhoudbaar brengt 
hU den stand op 2�3 Rotterdam beantwoordt met 

een goeden aanval Uit pen prachtigen voorzet van 

Manssen wordt het leder ingeschoten doch de doel 

man werkt weg ten koste van een hnekschop die 

niets oplevert Kven later geeft Manssen weer een 

prachtigen voorzet doch de geheela voorhoede mist 

deze opgelegde kans De Jong op den rechtervleugel 
mtst eveneens een mooie kan» en even later laat 

Duynhouwer voor open doel den bal onbegrüpelüker 
wUze loopen Een tweetal hotkschoppen op het doel 

der gasten leveren niets op De Jong valt daarop uit 

en v d Tuyn van H neemt zijn plaats In 

De «trUd blijft zeer aantrekkelijk en de Rotterdam 
mers blUven zich krachtig teweer stellen Van Male 
redt eenlge malen op prachtige wtlze Paauwe en 

Schut koppen den bal van de doellljn weg Na 36 mi 

nuten volgt weer zoo’n verrassend snelle aanval 

waarbij Cseh op meesterlijke wUze ’t vierde doelpunt 

scoort (2�4 Een kopbal van Baratky »topt Van 

Male fraai In de laatste minuten zakt het spelpeil 

eenigBzln» De g-asten bltiven tot het einde in de 

meerderheid doch doelpunten blöven verder uu Het 

�lnd« k»mt met onveranderd stand 
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