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WIBA - UWÀRTST{IIS
Tet" Z$8.

Nog akild heefe WIBÀ een uitgebreide
sortering in

Galanterien, Porcelein,
Clas- en Àardewerk
eri **peelgoederer!.

Zoolang de voorraad srrekc, nog alie
maten

INMAÀKfiIJÀZEN,
lr"aaÍvas de prijzen nog els vorig jaar.

Bel. aanb. D. VÀN EERDE.

Voor

NRGG§§TARïÍKT[-TN

K- K&TS,
Sfetlensweg 243

zwanrótuls.

Voetballers en Donateurs !

U\X/ ADRES VOOR

§iliitB Iriiirl@ ËiiilitN{iiilil §ittilEN
IS

S. GREYELING.

Besteed uw Ecl.loenenben
voor prirno schoenen.

Het juiste adres is daarvoor

NOORD-BRÀEÀNTSCT{E
SCHOEN\MTNKEL,

ciaar heefe U de beste keuze
en sreeds voor biliijke prijzen.

Ook voor §PCRTSCHOEIIEH uw zaak.
Voor belere repcretie

hee oengawezen sdres.
B. a. fÍ. RIITDERINKH0F.

trYilt U er zeker van zijn
iets goeds te preseiateren ?

KoopÍ eÍan

wat U rookt

bii
§igarenmagaziSn

J, H. MODDER}ïÀN.

SPORTL{JI I

bezoekt na afloop cier wedstrí.jden de

IJSSALCN VAN
G. H. PMINS, ;

waar behalve ijs, ook vele andere ,ë

verfrissende dran ken verkrijgbaar zijn.
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Orgaan der Zwartsluízer Yoetbalvereniging
xHgR.[.ctESn

ope;;il[t-ït-Ëb:-ït]E:
Redactie: Ilet dg1 Bestuur. Elndredaeteur: A.Eikelboom

1. _U_gJ-E-r_E-!_l_§_ti_§_:
0p haar vergadering vavt 7 &rni .j.1. heef-r het Bestr:.ur

besloten 28 d.es: beste spelers te laten treinen. 0p een
, vcrgadcring met deqe spelere hebiren ze hun -','oi1e meder,,rer-/ kii-rg toegczegd., terwijl de hce r vnd..Berg zt-ch bereid. ver-

klaard heefi toczj-cht te houden op de opkomst voor de
trai.nlng, Als trainer zal flrngeren de heer v,d.trindormae-
seur-N.V.B. trainer ui.t Zwolle.

fijdens de training wordt geen ba1 vocr ocfenen afgege-
vell, terirrijl degenen, die' niet voor training 1n aanmerlcing
komen, zich dan niet op het veld. loogen bevlnden,

De trainend-e leden di-enen er rekening meCe te houden,
dat voortaan geen oproepingsbriefjes voor de training &eer
v,,orden gegeven, zoC,at ze aelf met de trainingsavond reke;
ning rliunea te l:oud.en.

Met ingan van 7 Juni 1941 is geschorst tot en net 7
Sepienber 1941 het junicresl-id, ts.Yi-nke, KI. Iragelai:d 178,
-rïegens een onsportieve uitlating tijdens de wedstrijd
Heracles Ii - ílenemujden II, gespeeld. op 4 Junl j.1,

Het Sestuur.

2. E E I À N í1 R I J K .
Àan }cj1atcurs err §upporters varr onue vereniglng.

i Zoals U ongei;'rvijfeld a1 vernoflen zult hebben, hebben de
I ledcn onzer Yereniging, niet tevreden over de verrichtin-'- gen in het afgelopen selzoezr, heslotcn een trainer te en-

gagerenr off hun spelpeil over het al-geneen hoger op te



Voi,'ïei::. Zi; zi,;;r: :i:;et::':,-, ',i ccr Zo\Íey op het ogenbf:-, Je-
oord.ccid ?,an ,i;orícn, aar'cig geslaegd cn de eerste tr"a1-
ningsavond is reeds achter doorT.rg. De opkomst was werke-
1i- jk schitterend en die paay spelers, die niet aanvrezig
lraren, hadd"en gegronde redenen voor hun afwezigheid, Een
volgende avond. rekenen wij echter beslist op hun komst.
Yan d.e kant der leden heeft men dus lngeza?n, dat het
werke1ijk een noodzaak was, om eens onder goed.e leiding
te trainen, 1a.at dit zc blijven en d.e verenig,ing zaj- er
blnnen niet a} te langen tijd zeker vrrachten van pluk-
ken. )it kost echter geld, zelfs veel geld. De led-en heb-
ben echter gemeend., nlet te moeten achterblijven en heb-
ben vrij-willig aangebod.en hun contributie wekelijks tc
verhogen. Iílermede Zijn wij er echter nog niet en wij
horen het U al zeggen, d.at vrordt een bedelpartij. En dat
is ook zo. Yíij komen d.an ook aan ow,e Donateurs bi-j o.e-
zen beleefd" vragerl, steun ons in dit streven en maakt
het ons mogelJ-jk on deze trai.ning gedurencle d"e aanstaan-
d.e maand.en vol te houden. À}1ich1; zj-1n er ond.er orL?,e do-
natetrs die met d.i.t plan sympathiseren en van hen 2oudenwij dan ook gaarne een extra bijdrage ontvangen. Ie 1e-
den onzer vereniging zullen hun best doea profijt van de
IeÈsen der training te trekken om het volgenà seizoen r,o
mogelijk te kurrnen bewijze* d,at het geld goed. besteed. is
geworden.

v. d.3erg.

4, }E SERIE'Tf,E Sf,BIJ}§N YÀ}S I-I3RÀCï,E§ IT.

Zaterdag, 24 llei werd de eerste rond.e van de serlew€.ö-
strijden van ons tvsede elftal gespeeld.. Ie ui-tslagen wa-
reïi :
IIeracles Iï Z. S.V. ïï 0-0. Heraeles v;int ne, strafsch.
Quiek I (:Iíe stenholte) - le-Qrr1c* II 4-3.
C.§.Y. ïï had bericht van verhinderi-ng gestuurd., waaroll
haar wedstrijd. op Vrijdag, 6 Juni te Zwolle tegen Be-
Quick IIï gespeeld werd, Be-Qrick werd met 1-0 winnaar.
íïenemuid.en ïï had vrijgeloot.
Ons tweede elftal krvam zwaar ge.havend in het veld, en
het pleit voor de solid.c achterhoede, d.at ze de vijand.e-
lijke voorlioece ge(n kans geven. In het veld was !Iera.-



t "19! echter geenszlns de miuste, over het geiiee 1 genolnenzelfs iets sterker. Jan nan d.e strafschoppeïr goed. , zod.atwi j in de d.erai-finale kwamen tegen Genemàiden"rr, '
4 Juni. Heracles ïï - Genemuideà ïI o_2 (0_ói.--Dit was een ongeyeer_ gelijkopgaande strijà net wisselen-de kansen. Heraeles hàd eón ÈéeI anderà öpstelli*À-*utnieuwo krachten. Door een fout 1n de veraèdigilgïó**
de groenwitten_d.e leidilgr en toen Heraerus-ËràErrïiËe po_gingen aanwend.d.e,. om geli jk te naken en aardig in oàà aan_val was scoorde íienemuidèn even voor ti-jd ae"uàsrissenoegoa1.
Het slot der wedstrijden vond pla;rts op Zaterdagr 7 Juni.Qaick I sloeg thans Be-eu.ick IIï met 3-0. Zodat"àelrood._zwart,en de strijd-met Heracles noester aanblnden ou d.ed-erde prijs. Mei; de rust was de stand nog auuuJïuràu,&aar na de nr.st draaidc de Heraclesmachine op volle toe_ren en viermaai mocst de uitstekende Bc-QuicËaoeímàn vie_Senv0orschotenvanJan(z)'.-thijsennjjr<.
De finale lverd gespeeld dcor'(leneöuj_den ïI- en Quiek r, debewoners van de ovèrzijde van het zv.rrrte-watàrïuài.t*"korte netten met e;.ick-'en maakter. het halo*-ààriJn'-vor.De eerste qriis kv,ran iiierdocr ver,J.iend bij (ienemuiden te+recht, de ze priis kreeg Quiek (westennóÍïe);'-;Ëï;ïJr no_racles zelf de je prijs-won.
!e wedstrij,len rnogèn àitstekend ge slaagd heten, y;e trof_r?1_ praehtig weer en er werd g"*i ,,vankïaak verno;;"; ter-vuijl het financiële resultrat boven verirrachting *."1
?: Neder''laagrveostlliden .;an Heracles rï beqinnen zo spoe-d.ig mogelijk. Deelnemende :)*os zijn_: ZiS.v:; óIdpa", Ge_nenuiden, Go-Ahead en euiek(V,lestenËoltà,r .
Yoor de eeriewedstrijden gingen de spelers van ons twedeelftal no ' bij Genemuiden op bezoet àn deerd.en in eengoedgespeeld.e rued.strijd de puntjes nroeààrtij[.-ï-ï.'

4. VA}T Tt GROENE \rETD.
ImRACTES f :-rrEr-m-6mDElr j_4 (l_r ).xfa l+ langen-Ti;à-àèeí-'ttríiËw"àít"íj d g"rror,.r,."r,. te hebbengclukte het ons- op 't9 Mei Het }Tooraen uït ltàpp"f -iuï 

f _+te slaan. Iïeracles tÍpp dlrect it:lrc1 van stapöi en reeas



bij àc ce ::ste ra:-iv',ri §'l'r:: " I I ; s 1rui;*n het bere Í''; v:l'r
d.em. keeper tegen de prr.al-. Ïiet be-uehende echter slechts
uitstel van eÏeàutiel v,rant direct kwam Heracleï t?{u_g en

íóróffOu speler had óeer geluk en schoot.rael.; (1-Ë).Kort
fr!à=op mraÈte Esser het tweed.e doelpunt (4-O), l&aarop de

recfrtèbinylen en d.e midvoor d,e stand" op 4-0 brachten. Een
fout in de aehterhoede had een doelpunt van i{et Noorden
tot gevolg, $íaarop d.e Heraclesmidvoor .de lvleppelerkeeper
voo"".le vïjrau naàt het nakijken gaf (l-l ). Met deze
stand kwam-d.e rrrstr €& hoevrel l{eracles over''À/egend' ster-
ker wasrgaf d._qze grote voorsprong de verhouding niet
zulver wóer- Iía dè rust had Ect lïocraen, dankba:;,r gebru.ik
nakend van een paar weifelingen in de }ieraclesachterhoe-
de, d"e stand reéds spoedig cp 5-3 ge'bracht. Kort voor
het einde werd Ï{et Nborden eèn vierdc doe }purnt toegekend'
hocwel de ba1 nog voor de lijn d.oor {qp" i,vero opgepakt.
I11erna u;erd, d,oor geen der beÍd.e partijell mcer gedoelpunt
zod.at het einde kwan met een 5-{ }ieraclesoverwinninÈ',.

ïïERÀCI,ES ï - O].,YmPÏÀ r 0-3 (o-3).
Reeds in d.e eerste ronde lfferden we in Ce seriewedstriJ-

den van z's'Y' uitgeschakeld' i/laitndagavond 9 Juni uoes-
ten we de strijd aànbind.en tegen de HasseLters' Beter
aanvalsspel vaà Olympia leidde tot een Crietp.l doelpun-
ten bii'iri-en tien mÉàuten. De ga.sien ',ig3€ïi ielkens iets
eerder bij de bal, zodat lleracles bii gebrek aan tempo
verloor. ie ploegen wogen over hei aigómeen vrijwel te-'
gen elk,rar oi. 0Ék Hcracles kreeg een palir rnooíe kansent
Ëaar ze u;erdén of gemist of gingen door pech te loor.

Ie Serlewe,lstrijden voor het eerste elf tal, welk* ael:-
vangen op zaterdag 21 Juni ivob'den gespeelo tussen 10

elfÍaIlen. Yoor dè eerste rond.e ztJn cle volgende wed-
stri jden vastgesteld: Zaterdag r-21 .{uni
3 uui. Heraclàs Ï - BrocapharÀ tr; 4 1o1. Go-Ahead I
É"oààpfràrn ïi 5 uur. Geneàu1den Í - M,S:9.corrb.1 6 uur.
Het Nàorden I II.V.U. Ï. A1 deze wedstri j den worden _ge-
Ieid door seheidsrechter À.Iomerchie. Ie vijf,de w9g-

"t"i;o der eerste ronde, welke ge§peeld vlord.t op !ins-
aagr-2| Juni istZ.S.Y. I - ,Ohooplr__I: nls seheicl-'rrechter
hiàivoo t' i.'i tia.ntse1ïÈzela C.e heer l{"Kel.



tr

-19-tEB-9!9li -r 99 r* g gg-.gp g i !1' -'l : :,-: :-.: i:E g] l9r. -
1 . Eerbied,íg uw tegenstande:--s. Bd.t;'ach-L rechtr,,aarcigheio

en billijkheid. Een- orlslo:-t:-cf optrec.en zaf- :u-'n eigen ge-
noegen in het sPel bsds:'v:'i-"
2, Wees niet uit uw huÍ"1r.:,rÍ 1iÍ?. eei:I lreder'laag noch over-

noedig of hoc'vear'J.:.g na ie l: rt e-:"'n'inl-j n:1.
3. Róspecteer C,., b's1i;-q1,iÉe il ï P,,. de.' s"l.le iC-:v'ec'hter', OOk

:"àAien !i; :neeni,, dat ze oniur;. h ',,-:- llL- L'r:n schcicls:"echter
d.ie nooit fcu.'uci :::::kt. nr'ct l^a l fle1't'r?I' 'r''1:fde:i'.
4. VOlg de aanv','r JZt;.1,3't: Vce'l-, -à',,i aa;-Ï':;:i---';:: zoT'aeI lneCr

op. BeCenk, dat het z: )v', pli clr-i a§ .ic j,-tljrng te gevel1 aan
het spe-'- va-i u-.i pi--e g-

5. Yfèes Io,-,ra'lal i,Èrl- t)l-)z-,-ch.;= viil- i<- p.. ,:g v;eaz'in gÍ j
speelt. (le::f ,, u ter r.,o1l_e ga1J";,.-:-r'lrirr cl.l il,::-i.o \",ie os-u-ri-jdr
eà zl-ia LLJ i:.-l-". ii- g:r- d-: c c-li'r i - c e lr-::-r be'::o-r.l-cel-t g.ii
uw pJ-óee; duo.;. rt.!'í pl-::.a-i,s e.ail Èu:-t.i &r-I-i-cz''-.'-Í '"e si;aat1.

6 . 
- 

Ve:'vr z':T:t ï:c t^:ïe *e'.1'1.-l ï?{;rl íl- vail'- uis-. spti , a}lecn d.oor
meer oefeÍIii;É'e li,e í-'-' opoÍ'-i;i i ,ri, 3,, e:i- bi:te:: inziclrt 1n
het voetba-[sr,er1-

7 . Stil ery qr Q.ï' j:" .rre-i.r j -il:1.ed.or te D"e rr,ïi-nt1ell, tttop-
per nict op,c;-i'l,r':,.11:,,rc'::'-'-i rl- if ';r ;o:l- ;r':its te ver:'p-
hefon Valt (.= icr._t':;^' i,,aar:s.l:nsjt,('.t-u.r]Ctr-'i. Sl-*-cli-i; ',terfci.n, On-
volcoenC.e lei-Ci;r3) , J-cili ïi l:l: :l-: i.:.i:g-:" zoc:ll s za zLJrL.

B. Draag er toi; bai de go'; d. l s b';n,nirrg oncter" uit ploegge-
nootcn tè bcvo::riere::. er-1 be ie.:1f l;1,; eigen gencegen er"L dat
van ander3r' r:.ie t ic;: i;: klrger.
9. ïilees stipt in uw e.rsl-,-L''aií(';ir.

10. Sportman te zi-jn i..s c?ij ccÍer:?.3111. Ïoon dus ook bui-
ten he t v oer'rb:ilv e l-a :ze l--l ; c i:, :r ; ching .

(Maanocir,id Yàr1 ÀCY - Assen).

6 . CII]BNIETIII!§ V,AJ{ DE}ï SICIE];"I-R:I-.

Za is d.an he -i; e ersiig coll.Lpv-Li i;ie j ilar na c1e fusie der
vOetbalbonC,en achter Ce ï,-.r§. En wiri kunnen nici ontevre-
d.en zi jn orf í.j f' c-' lri-:.,u,vu ci'öa;,isa'i;ic. Tiij hebben nu ten-
minste een coilo{) l;+ [--ir::.ie'i ier:, die zt]n taa.k serleus op-
neemt €n dl;ge1:1'.:;= a:i-i:f voor C.e Ond.erafdeling Zu;o1l-c
bezig is. Ai ztjr, d.c itos-[eli var6 den ]i.V.B. aanncrkclijk'
hogei d-=n die van den vooymaligen C.Ïf .Tf .3., tocil qelocf



ik, C-at rle fusie eir:, IsL.,,rc,tfijke ver:bet;ring is gey\iol.Cen.
Dsar orrs eer:ste eIf ta1 het vor,, g ja.ar kamr:ióe:r vrè::C van
cie ?e .i-1r sse, l,;erd- h,:-l c1_: t jaa; ir,;e ..ie*ld- jn C.e 1e ;i]_as-
se eÍl wiJ als de bal.ly's in cieze allcii ig lie-i:t,cn het nletslecirj; g;1.q]3;rkt,, Hcev'rel "vre sleci-lr Cc 't/: pïlats be:eil,;-
ten, hcc:- b he "i vci,toonCc spcl_ wei 17oi..l.6e,,3ing gepchonkel.
$e1 imairen er enkcle slomc ;,r€d.r:tr.ijd"er, bii, ó.à. tegen
Olympi-a met 1-2, regeÍL C"S.V'" met 3-0 en- tegen Z.S:y.net 'i-3, maar cr !ïaren ock hcle goecLe bij. Ienk maar
eerls a3n de viredstri-jder: tege-'l í*o-Àhcad, Be-Quick errz.
Iie t lian echteï' nag be ter. rn versr:i:ill,e:rde vved-stri jden
is aali. het l1cirt gehcrlen, da.1; wi j tr.aj-r:ing nodig tiólten.
Het Bestuur heeft er d.lrect gang achter gezet en op de
vci'gaCeri-ng van het le en 2e elftal van 13 Juni 1s met
algemenc ster:rnen het besiuit genomen, -[ot trainlng over
te gaan. Ais trainer zal optred"en t1e hcez. l.v.d.llnd.e
uit Zrio1l e , cii-c sportnasselr.r en i'[.v.8.-trainer is. Le-
d.en van Il*r"acles, die voor training 1n aanmerking ko-
men, zlct hei belang van Uw verenlging en het nu* van
eeli gocde taaÍning in, d.oor geregeld op te kornen en metvolie overgave en concentratie c1e aan'r',,ilzinqen van den
trp,iner op te volgen. 0efenwecstrijden zijn er d.eze zo*
mer te cver, zod.at lve brj d-e opening van het seizoerr
194"t/42 fir aan de sta::t'hopen*te vérschijnen en ener-giek zuil-elt r/e chten voor een goerie plaats op de rang-
al J § u.

Yiat het iu.rccd.e clftal b,etreft, dat heeft zich tot dus-ver goeii ge.iïeerd. Ze spe ciden reed.s T r';edstri jden, won-
nen" er JrspeclC.un 2-m:rai geii jk en verloren 2-maa1.
Spelers van he t 2e, o-l: .Joor jullie kan d,e training
nog be tere rrn;-ciiten af-,.1,::r:pen" Tot sl_ot v;il ik de junio-
19s geluk víensen inet het tv;cetal overivinningen op hun
plaatsge:rcten z.s."l . (ia zo vcori jeugd van lreriicles
en ge zu.Lt waaz'dige ol.,voigers worden van Urru oudere
elubgenoterr,

Tot een volgend.e lieer.
P Q,. l-r- -lLa u!f.i-J- ai1 t

Set::'s tar:is .



7, VERTERD BECPfrI',E§ SPOETIVITEIT.

Onvermoeid heeft het bestuur van rrI{ERÀCT'E§tr er voor geij-
verd, dat alle Heraclid.en doordrongen zou-den n-JrL vay. de
noodàakelijkheid en de waarde van de stelregel: rtle tegen-
starlder treóft recht op ridd.erlijk spelrf - En steeds za\- dit
een van d.e gronÖregels van de sporibeoefening moeten blii-
ven,
Hoe staan nu afize spelers hier tegenover? Heeft nI{ERAC}ESrI

zich in dit opzieht gcdragen en ged.raagt zLi zj-ctt rogr z,o-
als d.at op sportgebied. behoorlijk is?
TIie op d.*eze- vraàg een antlïoord vrrenstr moet gen§ in aan-

merking rremen de àeer vriend.schappelijke verhoudingen, die
er besiaan t*ssen ttI{ERÀCflEStt en de naburige sportvereni-
g|ngen. En vuíe rnisrchien hiervan 11iet overtulgd mocllt zíjnt
óie-vrage zieh eens af, wat toch de reden is, dat er voor
deelnerníng aan de B7s. seriewedstrijden IIEN verenigingen
hebben ingeschreven! Qngetwijfeld is èr dus in dit opzicht
lets bereíkt. E1r voor ied.er weldenkead §portbeoefenaar is
d^i-t een reden tot voldoening.
Echterr er zLjtt in en na.de eompetitie verschillende uíed-

strijd,en gespeeldr die een zeer onbevred.igende i:r$ruk heb-
ben àchteigelaten, i{iet in d.e eer§te plaats door het,feitt
dat die vreàstrijCen verloren werd,eu. §ederlagen zow-e1 als
over,,vinningen zijn het deel van ieilere normale voetbal-
club. Maar in bedoelde vred.strijden haperd.e het ergens à,à{1.
De spelers ttzatett er nlet genoeg optt, werd er dan gezegd.
Yfat is rur. va.n dit gebrok de oorzas]r?
fn enkele woorden is dit waarsehijnlijk niet te zeggen.

3n we1}1c}t 2u11en de meningen hieroYer verdeeld zijn, Zov
het echter nlet mogel-ijk zijn, dat door verschilleniie §pe-
lers het begrip nsportivlteittt te eenzijdig wordt opgevat?
lirie een ean de ganE zijnde wed§trijd aaadachtig bekijkt,
zal d.e laatste tijd meermalen aan de indruk niet'kirnnen
ontkomen, dat er Heracles-spelers ztin, die er doodsbe-
nauvvd. voor zi3:n, ook maar op de geriagste wijze met het
lichaam van een tegenstander in aanraking te zullen komen.
0ntbreekt het deze spelers aan durf? Hoogstwaarsehijnlijk
nietl M:rar men clrijft de sportiviteit Za YeY, dat men 11e-
ver clen tegenstander in het onbe twist bezit van oe bal



last, dan d-ar i:rc:, Ce *ciri-jn op zicir wil ladenr hem op
onsportieve wijzc te hinderent Yíel-ke noodlottige gevol-
gen d.eze handelwi-jze kan hebben, heeft öe uitslag van
meerd.ere in,edstrijd.en bewezert. Zelfbeheersing is een
mooie d.eugd. Maar d.e overd.rljving van iedere deugd wordt
cen ondcugd.!
Hoever nu ieCer persoonlijk in dit opzj-cht mag en kan

gpaarÍ, i.s een ui6erst moellijke vraag, ï[anneetr echter d.e
goede gezindheld. t.o.v, de tegenstand.er aanwezig is, dan
zal- het tcch ook v;ecr betrekkelijk l-icht val}en, deze
grens niet te overschrijdcn. Ook zonder de gefloten in-
menging van d,en seheidsrechter. Moge dus ieder speler
bedenken, C.at, behalve de genoemde stelregel over spor-
ti.viteit, voor het slagen - overvuj-nnen of verliezen
varr een i;edetrijd. zeker cven nooC.zakelijk is:r }rR 0P zïtrEl{ n t

rt

A.3.

JUNfORES
H O E K J E.

Z.S.li. Jun Herac].es Jun. 0-1 .
De eersie v;edsttijd tegen de plaatselijke club Z.S.V.
hebbeii onzc juniores verdiend gewonnenr ztj het slechts
een magere overwlnning. Aanvankelijk werd. er een beetje
over en !,íeer getrapt, rf,aer toen d.e jongens er 1n kwamen
kriraraen d,e doelen Seer en meer 1n gevaar. Tot doelpunten
kwasr liet echter vocr o.e rrust niet. Na de nrst is }Iera-
cles iets in d"e ;:reerderheid. en $ieet Pieter het enigste
doelpunt van de wedstrijd" te scoren.
ïleracles Juti Z.S.Ï. Jun 3-2.
Ook de returnv.;eCstrijd heb:ben de Oranjes verdiend ge-
u/onrien. Na eeit noos geen geluk gehad te hebben geeft
,,/.d.Sloot de keeper met een verschot het nakijken, wat
d.e jongens wat ,rechtlustiger maakt, Yoor de rtrst weet
Jan dan ook nog voor een tweede doelpunt te zal.gen,
terwi jI Z.S.V. tr,? d.e rust de stand op 2-1 brengtrwaar-
op liiebe Ce d.e rJe g,;a1 scoort a'n Z.S.Y. de achterstand
Of) -] -2 lir',r r', : ,



Ëi WIIT U tsOUriryEN?
, T,ÀÀT tsESTEK

MÀKEN DOOR

i Ll. VANI DER MEULEN !:-lz.
BOUWKUNDIGË.

TELEF.361. ffiË#
VOOR UW

ilames- eÍr
is ook Uw adres

G. NI.'HGF,
Gr. Lageland 119

Prima soupe Prima afwerkingi

[leermaien gediplomeerd.

Als U'sÍnotgens....
ele et.risch kookf,

dan gaat U 's rniddags . . ..

" fli e t s e n I

', Electro'Techn. Bur. . Rijwielhandel.

I. de Goede

Yiug

A l*enge!sportartií«e[en

@ Fantasie en

@ §tadsEezichten

J. G. ESS§ffi
Kerkstraat 159 ZWÀRTSLUIS

Geboortekaarten

Yerlovingskaarten

Handels- en Yerenigingsdrukwerk

ge leverËng Billijke prijzen

[}rukk. Fa. §t. J. Kr*§p*r ïel. ZS3

WAN§NGE voor:
HEIi.{EKENS BIEREN

ENKELE EN DUBBEI-E LIKEUREN

RODE EN WTTTE WTINEN

ÀDVOCAÀT
öó""i^ii'
LIMONÀDES

Et{
STERKE DRANKEN.



Voar levensmidCeien fiser' . ",
PATf,TAN,

TIA1ii{§R. en TUii{GEREID§CHÀPPËN --

ZÀGEI{ = SCTiA\,EIY . BEITELS i

flàr"'liRS enz.

§C{I*PPEF{ . §CiiilfFEL§ = ttÀliK§ri

ffiF€4ru DHGUT
gezaagd f 4,S6 per 1S0 kg.

§{aÉf.. erà I}zer}randel

A. J, VINKE
T"*le.§. 2?*

F{.H. Wieirijders I

Wilt U zo iang mogeli;k rijden op u!1'r;e-
liefkoosri rijwiel, iaat ens het dan v-'or U
onder:oeken, wielen die van binnen rocsten,
ondeug,Seillke vel genlinten, losse sprai'-en, rij -
wiel niee speuren, dat zijn alle.,raai c-ii:j;ctl
die een sterke invloed op de baaCen hebben
en sliitage vcrgroten.

Wl; hebben nog een ruime keuze in on-
derdelen als : rijwiei§aff!pes3' ketti*gan, peet*

dalen, olic, sturem, fietstassen, jasbesch*r-
mers, sttttrhlnderse zade§s, lampies, batter§ien
an zaklantaarns.

Ook hebben wi,i nog pt'irna rijvrielen, mer-
kan ais : Germaan, SÉmpEex, R.-§. §tekYi* enz.
Bandecr 8p bort vanaf f 2.-. Bi;r*e*handen
0p bon yanaÍ 68 et. Raparaties wcrdrn bil-
lilk en vlug uitgevoerC.

MÀÀNDÀG'§ &aedkope Rijwiclzoek

Vocr verse vis, Eersokte
en verse pBling

is sieeds L.[w adres

# §, DAKKER
Veldweg 1'*8 Zwa

Koopt b;j oÍïse adverteerders,

@
rtslLltg

ffi Wen{t LEDEN en DONATEURS voor de @
ZWART§LUSZER VOETSATVERENIGËNG,,HERACLES"

§*er*tcriast: StciiÈnsveE ?35.


