
MET 77 EERSTE KLASSPELERS 
VOOR HET FRONT 

De clubelftallen ondergaan 

weinig verandering 
Nog ’n enkelen Zondag en de eerste Wassers zul 

ten weer het groote deel der belangstelling van de 

ƒportllefhebbers gaan opelschen Hoe zjjn onze 

voetballers den zomer doorgekomen Met rust 

zooals dat heel vroeger de gewoonte � en een 

goede � placht te zijn of met genoeglljkheldsvoetbal 

voetbal In Indoortrainlng Van alle kanten en uit 

alle kampen bereiken ohs berichten over een Uverlge 

rlge training ’n Gesloten seizoen het stokpaardje 

van weleer 6taat allang op de kinderkamer en 

de �physical culture wordt geen oogenbllk verwaarloosd 

waarloosd Tl voor andere voor ontspanning»- 

sporten of spelen kent de huidige voetballer zoodoende 

doende maar weinig meer Alles en allen richten 

ten ieder jaar na den ’aatsten competitiewedstr 

str dadelijk den blik vooruit naar het komende 
seizoen gedreven door eerzucht maar meer nog 
door de vrees dat wie achterblijft kans loopt In 

September juist te laat te zijn Een competitie 

beginnen met een ongeoefende ploeg beschouwen 

velen als fataal voor den opbouw van een succesvol 

vol seizoen 

Niet minder dan 77 eerste klassespelers zullen 

ditmaal op de Rotterdamsche velden (we rekenen 

er Schiedam bij 
verschijnen Een record-aantal 

voor dit rayon en voor ons land waaruit men veilig 

lig mag concludeeren dat over het algemeen de 

voetbal in Rotterdam het best getrapt wordt 

Goeddeels zijn het bekenden en sommige ploegen 

blijken zelfs geheel ongewijzigd Zoo bijv 

FEIJENOORD 

De Rotterdamsche kampioenen hebben de training 

ning na hun laatsten wedstrijd in de hoogste competitie 

petitie kalm voortgezet De ploeg heeft 

in Dordt haar kunnen weer bevestigd 

(0�5 tegen D en zal opnieuw als favoriet 

starten met v Male (d De Groot en v d Heide 

(a Paauwe Küppen en v Heel (m Smits 

Vrauwdeunt Vente Kantebeen en Linssen (v 

Jaap Barendregt is o reservist 

SPARTA 

Sparta’s elftal zal naar men weet den steun 

van De Korver Jr in de eerste plaats missen 
Vermoedelijk 

moedelijk komt Brandsma spil te staan Behalve 

de hernicuwe medewerking van Knape is 
mogelijk 

lijk ook v Duyn weer beschikbaar en kan Sparta 

ta den ex-Feljenoordspeler Waardenburg 
opstellen 

len De definitieve samenstelling Is dezer dagen 

te venvachten 

EXCELSIOR 

De Kralingers hebben hun ploeg nog niet gevormd 

vormd doch men mag aannemen dat de 
samon- 

samonstelling 

stelling van het team in groote ireKKen *« 

overeenkomen met die van vorig jaar de 
beslissing 

sing daaromtrent valt Dinsdag 

XERXES 

Het laat geen twijfel of Xerxes start dit jaar 

met goede vooruitzichten De score sloot In de 

laatste weken van de afgeloopen competitie zoo 

hoog dat «an de samenstelling van het team niet 

wordt getornd De Wilgenplassers komen uit 

met Damme (d Vuyk en Schut (a De Haan 

Rijgdijk en Dubbelman (m De Jong v Oort 

Lagendaal v d Vaart en Kok (v 

Op de plaats van v d Berg die vorig seizoen 

nog spil stond komt vrij zeker rle jeugdige R 

dijk thans voorgoed 

c 

De Zuid-Rotterdammers beschikken dit «ei- 

«ei«oen 

«oen weer ever den spil Vertragen wiens fceei 

breuk geheel hØr»teld is en In de voorhoede il 

e«ft Klein wijziging ontstaan waardoor midvoo» 
Verhoef tiRai1 de ’rechtsbultenplaats verhuist 

De training werd de laatste maanden met sueomgeleid 

omgeleid door aanvoerder Mastenbroek de die» 
sten van den Oostenrijker Otto Pinter konden 
om flnancleele redenen niet worden geprolongeerd 

geerd De samenselling ziet er als volgt uij 
Kruidenier (d v d Horden en Mastenbroek 

(a Gelderblom Verhagen en Pinster (m Verhoef 

hoef v Bokkum Kros v d Herik en Zaanen 
(v 

R 

De Jortgste Rotterdamsche eerste klasser heeft 

vanzelfsprekend de promotleploeg niet veranderd 

derd Er is na het zware seizoen in Juli en 

Augustus licht getraind onder Molnar en het 

elftal heeft eenige goede oefenwedstrijden achter 

ter den rug De opstelling luidt Bouts (d W 
Apon en Hoy (a v Vliet D Apon en Ver» 

mulm (m v Walsum Groen v Dijk Drok en 

Verbeek (v 

HERMES-D 

De Schiedammers hebben terdege getraind en 

zyn tevreden over de resultaten in de jongste 

oefenwedstrijden behaald Vergeleken bij vorig 
jaar is de ploeg nogal gewijzigd Zij ziet er 

hoogstwaarschynlijk als volgt uit Beun (d 

Lobel en Th Janse (a Fromberg Klein en 

Bos (m )  Mens I v d Tuyn Breitner P 

Janse en Borrani (v De mogelijkheid bestaat 

dat Breitner in de verdediging en B v d Tuyn 

nog in den aanval worden opgesteld Lobel ia 

een nieuwe aanwinst uit A afkomstig Als 

reserves staan gereed Bergkotte B v d Tuyn 
De Jong en v Eembergen allemaal bekenden 
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