
Een onverkwikkelijke 

geschiedenis ; 

De competitie-wedstrijd Z 

Tubantia uitgesteld 

Bakhuys de oorzaak 

Het bestuur van Z te Zwolle heeft van 
liet boncitsbestuur vun den Koninklijke Neder 

landsche Voetbal Bond uit pen Haag een tele 

gram ontvangen dat do competitie-wedstrijd 
Z Tubanüa welke voor Zondag te Zwolle 

was vastgesteld moet worden uitgesteld 

Naar wij vernemen Htaat deze beslissing in 

verband met een vordering van den K 

op den oud-Z -speler Bakhuys voor welke 

vordering bot bestuur van Z garant zou 

zijn geweest Daar Z het bedrag niet 

wenscht te betalen heeft men van de zijde van 

dan K gemeend bovengemelde maat 

regel te moeton toepassen 
Van de zijde van het bestuur van Z ver 

nemen wij omtrent deze kwestie nog het vol 

gende 
Volgens het bestuur van Z staat het ge 

heel buiten deze aangelegenheid Bakhuys 
heeft destijds voor den landcnwedslrijd Neder 
land� Engeland te Amsterdam kaarten aaiige 

vraagd waarvoor een firma te Zwolle waar 

deze speler toentertijd in betrekking was zich 

garant had verklaard Het bedrag voor deze 

kaarten is nimmer aan den K afgedra 

gen De betrokken firma is wel bereid om ’iet 

bedrag te betalen mits de K V maatrege 

len tegen Bakhuys zou nemen omdat dØze 

niet aan zijn verplichtingen had voldaan 

Het feit doet zich nu #oor aldus de lezing 

van het bestuur van Z dat een der fir 

manten tevens secretaris van Z is Het 

bondsburoau te Don Haag staat nu op bei 

standpunt dat Z nu de firma niet be 

taftlt voor het bedrag verantwoordelijk meet 

worden gesteld Het bestuur van Z wf 

gert dit echter omdat deze aangele 
geheel buiten de sfeer van werkzaamheid te 

Z ligt 

Op bet bondsbureau deelde men ons nog 

mede dat inderdaad bovenvermeld telegram 

aan het bestuur van Z was gezonden 
Men voegde er aan toe dat heden nog nadere 

besprekingen over deze kwestie zouden wor 

den gehouden 
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