
: >lljlt«n te geven.Weer nam teen A. Z. do leiding,maar titan»
' -tra» het A. Minne», dto den stand op fraaie wijze «Uil*.
' maakte. In do verlenging mankte H. Minnes, dlo werkelijk
subliem werk verrichtte, aan allo ouzeker'.eid «en «Indo
door met ecu prachtaehot aan Molenaar geen ItJtHlts te go»
ven. Zooals te verwachten was, ging 't tu»»ehenHet IJ en; «ls O. N. 8., dle hierna ln het water verschenen, nogal vinnig

i toe; herhaaldelijk werd het s;iet onderbroken. Belde «lub»
, verschenen teet een «cstal» hot IJ met K. Strnij, (d.), J.1 -*. d. Uriendt, P. W. B«iilan<."er, N. Oortlover, G. Oortlever,
en J. van SUfhont. De llelt-ou kwamen uit met W. ton Se»■- "venter (d.), G. Blltz. P. Kctjcn, L. Sohledt v. «i. tAbeele.I*. Scholefleld. M. Blitz.De Amsterdammer» speelden uitstekend, maar do Belgen,
mot den grooten Blits als bizonderen uitblinker, gaven keu»
rigpartij. Het op tnn-clmummaat gebrachte veld stelde,voor»
al uu er met zestallen werd gespeeld, zo<r hoogs «hichen.
Hit eert «trafworp, »>ut»taan duur «en overtreding vun v. d.
Urlendt, doolpuulto «te Oeroio het eerst, maarn*. N. Oortlover
Solijk maakte. Toen do «theldsrecht»r zich genoodzaaktzag
v. «l. Grlcndt «ou scheidt v. d. Alx-clo uit heetwater to zen-den, werd do strijd met 2 vijftallen voortgezet. Ten slotte
wist do Oerclo^nisschicn iel» geflatteerd met 2̶l. te win-
nen.
zNa een kleino pauze werd het pdogramma verder afge-
-werkt.
50 motor (b«^--lt»wemmenvoor dame»: 1»prlj» mej.L. I»ep>Itsu, (IL D. 'A.) in 401/5 »«c; Ho prijs mej. A. Bolten, (A.D. '£.) in 4">2,\» «cc; Ho prij» Mevrouw Muller (V. Z. O.);

In 48seconden.400 motor borstzwetumen, aantal deelnemers 0. leprlj» P.
Kraan (Hot IJ) In 6 min. 241/5 «tee; 2oprijs B. Kroon Met
IJ) in li min. Hl/5 sec; 3»prijs H. Os van öenu» (Maas) la'
tl min. 402/5 sec.
E»tal«»tt<»w«u»men voor «Istae», 4 X 50 meter. Is prlj» do

Hollandsen»Domes-Zwomelub (moj. L. Klipltau»), A. Hoog-
akker, I*. Nijland «m M. KoUNUeI) w S tuin. 13/5 sec; Sa

■ prijs d» Auuite-damseho Damoszwemclub -(mej. il. BUsen»
nerg, A. Bollen, B. Duijkers en I» v. «1. Ven) ln 3 inln.- 121*5 sec; 3o prijs do Auivrsloortsche Zwem- en Poloclub

' (mej. T. Stöeker, E. v. d. Berg, G. v. Achterborg!» en *iL H.
: . Blom) in 3min. 313/5 secHet nummer «ehooni>pring«n viel zeer ln «len smook. Er'waren 2 dames-deelneemsters. Er waren 3 verplichte en 2
i *vrijo sprongen.Do verplicht»sprongenwaren eensnoekdulk»
.oen zwoefdulk- eu ecu zwecfsallo. Over het algemeen viel
liet springen nlet mee De ceisloprijs wa» voor den heer
'O. Hcmslug (Het IJ) met 120 punten: de tweed» prijs viel
ten deelnou den heer B. J. Smit (G. Z. O.) metM punten;
«io derdoprijs non den heer G. Trooster (O. Z. O.) mot 00t punten. Ven de dame, behaaldo mej. T. Nijland (11.D. 55.) 83„punten.

* D» jury bestond ult de heeren W. E. Bredius, K. N. v., Behagen, J. M. M. Hamers,N. 11. Sturkop, G. J. v. Heolworl,
> J*. G. A. Geriwgs, «m O. Minnes Jr.

Het slot van dezen sportdag was eenpwntomim»»,

Zwemmen.
Het Noortler«owest von het NodezL Gytun,sU«»kv«r!»ond

' heeft gistermiddagln do gemeentelijk»builwrlehtlng te Gro»
* nlngen *lwemwe«lstrijdengehoudenvoor leden van het Noer»
«lergewest. Do uitslagen zijn als volgt: L Tweekamp, be-
«taande nlt o. snel-wemmcu borstmot schoolslag, 80 meier,

*- b. «nelrnvemmen rug, 40 meter; eerste J.H. Vos, van o!*fm»
plo, Gronwgsn, in 1min. Cl 2/2 soc; tweedoJ. Bijlsma, van
A. G. V», Assen, in 1min. (Vilff» sec; 2. Estnlettezwemmen
' doorpleegen van 4 swommers: liersteOlvmpio, van Gronin-
ge»,I -nln. 12sec; tweedoSparta,van Gr«mln*-en, ln 1min.
"JS2/0 «e. S. Snelzweminen liorst voor dame, (niet leden
*t*sn het N.G.V- «ehoolslag 40 M.: -on-U moj. O. Beernor,
Urenlngen, in 411/5 sec, tweedo mej. M. van Dijken, iv
431/5 «cc, derdo moj. J. llc<der, Groningen, in 484/5 sec.
4. iHrlnaon voor dame»: eerste en tweedo mej. O. Boemer ent-tej7 'Hoeder,beldenmet 11punten; derdomej. J. liges, met

' BK,vl»r»em»>j.M.vanDijken, mot 3)l'punten.
5. Gekleed«luiken: eersto^J. IL Vos, vanOlympls, in303/5

sec» tweede

Orsm,

vun Veendam, ln 33 L*2 sec; derde J. P.
iVlêtor, van Spat»ta, Groningen, in 431/5 sec
tl. liindtr-niszwenimen: eerst» J. H. Vos, van Ol»-mpia, in

1 tuin. 102/5 sec; tweedo M. Wlnterwerp, van 01-mpio, ln
' I*tw"»*» 281/lsoa7. Snzliillen. Eerste Orsm, van V»-endam, met 19*< p.;
tweedeB. G. Lever, van Olympla,met 151/3 p.; derdo J.IS.Elk<»*»4»erg, van Veemlom, met 151/3 p.; vlerdy A. van derMeer, vlln Sparta, met 14).'p.
Ten «lotte werd een waterpolo-wedstrijd gespeeld tas-

■«tlien 7 !«»«!«>>, van het N. G. V. en d» Groninger Zwemelnb
«a «ven Brll«i-he g»-int*»*ne*^en. De vinnig» strijd bleef
«M*»sll*lt, 2̶2.
Ds 4es»lpe*-«l»n*e*rt>nhst *»»<»Sn ds «sas slhler 1»heden

0.-&umlc*»»

Gttlteren i **fln. «Ie »»»-»t-ft^).-»--> von «le l*i»a»>1»i»d»-»l>s
Z»»<l*<»«*e<*-»l**l*-»* op het Alk**»<»a**d<»»-n»eer '-"«tertge-et.
Ds dag «nol» me, horig» «tor-taf*-»». Later gingde

wind, geheet I Bgl-en. Gevolg was, dat itt de klosse
veer de «>h»»»awe-s net eerste vaartuig pao e-n kwartier
n* het soltot «Ir-or den, «tart ging. ,
Ut* w»slSt»H*s>e<»-*»t»» oog »lilh

dn*,

eelt «en««>»*-»»<ll*.
veeti d» i-Meet* Ho-Beo de base to bek«-rte«i, «odat al»
leen de *-raote »4«»<*-»eii, «Is l*"»kl»«te. «Ie nstlonttloml»*.
tH«-chrwsa<n>il*^<->t-t»» en «lo notl«-t»als Uttsse d» t-aon 2
toosl of*»-gil«-i, de everlge klossen «Be

»!<*n»*-t,!,

t^ukl-ig kwam tegen het «sinds de wiml nog weer
even «t»»«tten, iteetlst do w»vd«»»»»jd toch n>!et sl te loet

b*-^*-ef«l*,

te «*li»«B«*»n.
De ttHala-* ls als volgt : Hant-leap kleine rdoepe»». le

«Tij» Vrten», vnn J. van de Ntodt Jr., ?-n<»-slam, ln
1 uur 23 n-ln. lv *»-«->: 2» prij» Nel!»,, von O. van
«>rd«n, Zt»nn«la«-t, in-^-Ntül; 2e prij, N«»»*-Hop, ven H.
de llèoij. Zt-ouitmt, to l-NJió.

»

Idem groote stoepen. 1» prijs Nejoeo, van Joh. Dll.
7.«»-K»<njk, in 3.48-»; Se "<!*]» Mpijo, van V. F. Dll,
Koog «nn «ie Zaan, ln 4.7.2; 2o -^rija ENa, vsn J«H>.
F. Fl«-l»en, Atn-slerdam, ln 4.23.33.
GNHeto Got»«del«. le prijs Jan.je, von S. - 1-Ntm, *»?«»»t-

-*«»n» t-t, 1-39413' 2o r«is 'iV^g-i'egen, vsn O. Stad.Koog «on da Zoon, ln L4N.27; *lo prij,. De Vijf Ple-
ter», yon I*. van Ooloar Ntt., Koog oen de Zaan,
in IJN-M.
IlTleltte g»»>»l«I»». le prijs O-writ Jon, van O. If-taFlc.

Koor» ac» do Zoon, in 2^0.53; C* prij» 0.1.0.. van
Jon tHenil- 0.-Ja.. ZaaniVjic, in 2.-0.3»; 2e -«ij, Maria,
van H» Honi»*, .Kooi» oon do Zaan, in 2.*t2Ho.
l*l/*o<.s St*tnd*»nr<'ji>N«->. Vl»»«!pt»ij>> (811voren Molm»

bei»*««»»*p*ri)>>, t*il*-ctoófil voor do jollen, welke ulttilultend
iloor «ItMtio» i»er«»ilil werd»»».). l)n*dcv lil, van P. A."ii*ernlnk, t^-g.s.-ccst en 11, **". »'e Voosst. Heemstelo,
1-1-fttunl »l«»r mol. Po"K>»1«*--. Hootiprijs, ,!!»-»-«-»
iKwer, Nellx, vnn M. v.-o.

Nrerrn»*-»,

Hoarlo-,; lo prlj,
N«x-ll»»oltot, van T. Soliel. Zsanctniu, in nr<x>le» 2 nur;
"H, prils l*!»z<?b<>>gj<», van liclir. Vis, Zrtondlik, in 20.12;
"te ptijs B«>>érv«< l, von Tonv P. M. J. Hm. Haarlem,in 2.1,'J1; 4e -wijs Nri'!»'. van tl. v»n Bt-e-uten, Hoor-
lem, in

'JfiSfl;

l»o prijs Di.okv 11. tn 2.7.41.

Nr*N»*r>nl*, ,i.M«'!al!«^<>-d-><ll><i»>»».

lloolilstrij, »^v«-rn»
"-oker, Liolx-ih, van H. Vc!Uiu-w. Zoondljk. met 10
nnntel». lo prijs M^rl*. Jeanelle, van 11. von Zonen,
Voro'-'i-voci'. in 4.10Jf(: 2o p'lj» Ll*»**>«t!>. in 4 10.27.;
.t» prij» Molm, van li. A. en l?. H. do

Nraaf,

I^i-«1«, ln tHi.lO.
XoU-»ni.o

klom*,

le prij^ Hennv, ven H. Voetrde-w'^»i, Amstcnlim, in 4»*2.2<1: 2o prijs P-Ntritrm» van
O. Juntli-», Am*»tc»-«l.-un, ln 4.lN.t>»>.
' «itlFel» «n t!i*»!l"n^w».-!l,lj»cli!cn. *^t*^l«»a-» voor niet»
ov»-»l**«lo jachten. Xlct gestart,
Koala <-. pl<^b<><i<»nj.»e^tc7., tjotters, groot boven O

W.M. Prij» tleNt-ido ltt'»), van A. l-otenslein von
Voorst, "iV»«t--!.'in, ' In

2*11.';.

llon-io en pi.i.tie'lemi'ieli.»».. tjotters, groot 6 tot en
me!. ,1 W.M. Pril, i>oli^ 111, -.tui XV. M. H. Pel». Alk-
in«i«*. iv :t.'s».*.t>.
I>iel> en iiiiii!<i»»!waniriljllcht<»l. Han>U«<.p voor niet-

ovcnlokto jachten, "iV.l>in-»«^ iioifilpiljs, sllvcr»-, tio»«!l:
Loj-- von l*. Bon, Zaotxllim. l« ir>>«

l^ter»-».,

van tl.
I. i-)ali*.. '/.aar/lom, ia

.",.'!?..>"",;

2» prijs «.'licrle, van
11. F. "ifuliter,

"iVoirn^rvecr,

in 3.G1» 't» prijs f-oji».
in <.".->"! 4a prij» luxolx.r^., vnn Ji«i>> Bakker. Zoon»

.vvv,

in 4H1.1K; lx» prij^ «.liota, J.te. v/er, Zaon«ll»m.
in 4.1?
72 .*>!'. "cru! «»i<v!«>»!0. Prijs (loven, do .«Ali-i^ord-il»tl-<e»Vr^«>,,ii«<.li»Q!<<i-, ter woo^ili, va» f <W) .»!allv, van

M. «Io Wit,

'/..-.inlum,

in 22-IN..-» ss^L lo prijs I'icli.r, van V. P. O.

Sto,,t«»t«el«.

Br-

v«»-w^K,

!,. :>.?.»,!. «o t.r-üs l'«'!ri, van A. Dcerret.
!!<itulo «u p!!»U»<xt«»in. tjotter-, groot tot «nmet

Nnf.tvr.c^r. ,u ."'.'vl..'v»l.
47» M». l»rni<-orklv^i<>. lo pcijn Bookanier, v»»» H. V.

d^ > oo?t, il»«:l'.»t«lei. ln 2.*J2.'.!7>: '.'o prijs D«<s<», von
Q. K. <!,» Boor, -our-, in, 2,'H.-s>.
7n de-o l;'_-i»-,i W- .ii» wisselprijs uit<»«lo«ld cm

«il veren

!<,»»--

ter vvaim!,, vsn f lüA, «wo»->-o<» ln aiin-
iiic-!.'!.^ >:wa-no*. do B«>>'v7i»/v- «n do Brlso, beldemot
11 punten, r<x».it lilc-i^l-^ctit r-uiicr moet -conlen bo-
'/,.-,

*i»!er!ll.-ts»,.

X^ct t.»,>-!!t.
-1 *ii«!!e^o!ic»,. Noi-filt-t-i.l V..1-. ven «M. d» Vrie!.>!,!-<I» .Ir. lo prj, «lus '"."e, -ii '..3t.^>: 'je vrij» Bsri»

! . i.

v^.t

.1. !>*. v^u der

!>?!>,

«icn llu.il.', in

2/N.23;

V.o '>r^, 'Nll/ :". -. vtu 3.J.A. en V.V. 11. INn.lla.ir>i>vi. in ".',!.!',..!.
Kin.- «-ii

tili>l^i',i^

, *\l)h<Jilca. ll.indlion -voor ov«r--il<^l!^> -j.-,ili»>.-7i. 1v1e... r. lli»>^d.i-!-:>. Mica, ven P. Molo.
tit-ir. /.-.im'-in. Ie " . ,I-i,Jld«. in 2,->5: ?0 prijs

-,<->i^,

v.i». '1. I!.^'.. ■.

',Voti,>-^e<!r,

In 2.11.0.
Iloiule- en plüUiolet:, ;,, .houwen, >-!*<«>t boven 5

l.t -n met O W.M. *>,>

',

■ - van F. IV. fi. Mo-
te!<>r!-.,ip t'!.7ipcnl^rf', Aii:..'.'i-'. -... In 2.27,H1».

ll>-r»i>.'»->o<»'iJa«<'. lo pr!,, N«i'. '■ Tt, van D. Dnl-

i?i7,u-.,

I.ls>olmcn»le, in .„*<>

;

30 vrij* Lic*, van ,',*»li-
> uit l.!«-i,. Amsterdam, in 2.1.5» 3o prili» l'«^i«*oip,
van l.. M. 7»>tvv.l!, Rooi* ona de '/.aan, in 2.4V-n^lte», Tic» en Ivwlkltn.'ilrt voor n-klo ,la-»«>n elk
?! pitsten l>^iaal-*<n, moet oo^tvut «Jen hoofdprijs no»lcr
ivorle*» be-tllri.
V«»<ir den wol-arij,! l»e<»o-!, won! «-er»

aa-,ll**o

we»*>strij<l

ü-i'ionile,,,

dlo kan -.-^to-ncn. «lot bot wltm-n vau «len
Vrij*

o",*

slee!» rit in lu/.

viarlti**,

do»*-. «i-kwijl, fa
i/ent-eno «ll- .tan liet mor Na,
In do re t,^!s>i»^l'*>».o -,-»nli v̶t- »»tu«--m.-n vrlr-i-s--«.-ld en

I, li,l -v.,-1

, !-e?>.-i---ili!'. «lat do beer '-itilileehO
vau do I.i.v, ,\n *<«-.er l>e.-'.iren<le, d<tt prijs bcliaalilo.
<l!»teren heef»'!e llrslm ** sei.o llellelul» op den

Ilrslln!-»iel«n lias alhier <-en natlonalen wedstrijd *-»-benden.

Zeilen.

De nUrtlatlen «ljn als volgt: .
Kis, I» Klein» «loepen: No. Tt Azisiids, (C, -na O-»««>»i,ln 3 uur 40min. 30 «cc.; Ne. 2. Itllsrletje, (J. J. *» Aar37»n*t nttrsBml*i.2B«ee.lN!>»-»Vslrn«, (M. van Vliet),in 4 ut»1min. 40 «cc
Klos II: Kleins Tt».ddt»n*l*«'aa-»U-»-»'t»inl No. 1 Ittlxl. (3.Booderkerk), in 3 nnr 4 min. 0 sec; No. 2 Ulo, (U. O. Neder»veen), ln 3 uur 25 mm.; Ne. 3Dojan, (J.F. li. v. tl. Berght).In»uurLBmw.l3t>e>».
Klos 111: Schouwen: No. Tt Grietje, (l*. «fa "vries), In 8

nur 45 min. 21 sec
Klos IV: grooto sloepooi No. 1 Vessn, (W. «Je t3»»ot»y, ln
tt nur 48 ruin. 40 f©c.
Klos V** Mldd«m*rw»»srdklss: No. 1: rsvorlts IN, (H. «o»rits), In 3 uur 38 min.; No. 2: Greta, «H. J. de Jong), In 3uur 43mm. 14 sec; No. 3 Swllt 11, (Joh. O. Mer»), in 3 uur40 min.; No. 4 Meeuw, (P. d» Winter en vut Zwleten), in

3 uur 40 mln. 2 sec; 5, Meplttsto, (N. Lammen»), in 3 uur52 min. 5 «cc 'Kia» VI: Klei sn **»ldd*m»'w*tardja«htenl Ne. 1«Htt«i, (Jse.
vnrzUa>), in 3 uur 85 min. 45 «cc
Tenslotte hebben do eerst» prijswinner» van ds verschil»

lende klassen een beker verzeild, welko voor een jaar ln hetbezit is gekomen van do raverNe UI, (IL Morit»), ln 28min. 28 sec " "-

Athletlek
Gisteren heeft de «ver4vsreenl«*lng Itessn-
hnr- alhier op het sportterrein Weudesteyn nationaleaUiletische wedstrijden gehouden.Er waren slechts weinig
toeschouwer» aanwijzig. Het aantal, deelnemer, wa» ook
niet zoo groot als men we! verwachthad.Spartaheelt den ctufettoloop <!e» mooi 100 H- dis hiervoor het eerst gehouden werd, tt» 2 min. 19/10 sec. gowonnen.
Do ult«»ls«»en bewijzen, «Ut de *»«>r»«slct« tijden nlet b"j-

zonder fraai zijn.Ze zija ais volgt: 80-M.. l»a--dl«i«»»en voer «lome,: no. L
mol. A. van der Berg (Bozenburg) in 13 sec», no. 2. moj.
J. Be^i-eudonk (Rozenburg) ln 1/5 sec, no. 3. mej. A.Van Blankevoor» (S»»arta«n) in 142/5»cc100 M. har-Uoopen notlenaal: Isto serie: no. 1. O. Zoete-rnon (Pro Potrl»») la 121/5 «cc, no. 2. Joc van TlilcdiHetNoorden) ln 122/5 »ec: 2de tterlo: I». Kerkhof (Pre I's»
trls) In 113/5 «cc, no. 2. W. van Veen (U.V.V.) in 127/10sec; lldo serie; lt. v. d. Heuvel (Sparts) In 121/10 sec,
no. 2. Sehmlt» (V.V.V.) In 121/5«c; 4de serie: U. «olon
(Pro Patris) geen tijd opgenomen; sd» ««rle: P. Borgh
(Snarta) ln 119/10 sec, no. 2. S. van Dnt*n (Spart») ln12}» sec; Od» «erlo: IL J. von Leeuwen (Pro Patzts) lu12 sec, no. 2. A. -ran Aken (Sparta) ln 121/5 «cc; ?do
serie: Oh. van Erp (Phliip,) geen tijd opgenomen.
Eerst» halve eluilstrijd: 11. v. d. Heuvel (Sports) ln

119/10 see- no. 2. 1» Kerkhof (Pre Pstris) in 122/10 sec;
twetx!» halve eindstrijd: P. Borgh (Sparta) ltt 119/10 sec»,no. 2. H. Soton (Pro Potria) in 12 sec: dorde halvo eind»strijd: no. 1.Sehmit» (H. V.V.) In 114/5 sec- no. 2. A.vanAkon (Sparta) in 122/5 «cc.
Eindstrijd: no, 1. P. Borgn (Sparts) ln 110/10sec-, ne, 3.N. v. d. Heuvel (Spart,) ln 119/10 sec
400 M. hardli-opeu nationaal: no.

LH.?,

vsn leeuwen
(Pro Patris) ln 572/5 sec- ne. 2. W. van Veen (V.V.V.)
in 502/5 sec, no. 3. A. Steenbergen (0.D.1.) In 1 min.
4/5 secIloogsprlngen met aanloopt no. 1. G. A. Prentlee (Pro
Patris) ld. 1.63,'ne. 2. S. van Duyn (Spert») ld. 1-58, no. 3.
L. Kerkho! (Pro Potria) ld.

LÜ3.

Discuswerpen notlonaell no. 1. A. van Aken (Sparts)
ld. 2L13, no. 2. Ton Brammeien M. 30.79, no. 3. J. vanWijk
(Pro Potria) T»!. *»-».EstaleUe-loon 10 maal 100 ld.: ne. Ti. B-V. en A.V.
Sport-, In 2 min. 13/10 secEstatelte-loop 4 maal N. A.H.: nt». 1. ILV. en 'A. V.
Sparta in 472/5 see^i». 8. H. V. en A. V. Sparts n In 50
sec, no. 3. B.V.V. Het Noorden In 512/5 sec, no. 4.Philips Spttrtverecnlglng In 524<*5 «cc
Do estaloNe-loop voor korfballer-, twee «Isme» en tweeheeren, l» nlet doorgegaan. _
100 «l. hai»d!o<>p»*n voor korldsller»: ne. I. Worm«»nh<»>

ven (Nozenburg) in 13 sec-, no. 2. W. Houthell (Ilozen-
burg) ln 131/5 sec, no. 3. J. van Du-m (Rozenburg) geen
tijd opgenomen.'
«X» M. hsrdloepen voer ko*»ldt»*ler»: no. L W. llonlhoN

(Rotenberg) ia 3 mh». 32 sec, no. 2. Lindeman (Nosen-
burg) la 2 mln. 274/5 «cc, no. 3. G. -tlenlenkamp (Bozen»
burg) in 2 min. 41 sec
Hoogspringen met aanloop veor ko»*-l>a!!«»r»: no. L W.

E. Olason (PhUlps) M. 148, no. 2. J. vsn Duvn (Bezen-
burg) M^ 1.42, »«,. 3. A. K. W«-m«lnhoven (lloz<»nburg)
M. L43. De twee laatste«iprlnger» behaalden dezellde hoog»
10, soodat geloot moest werden met het de-roiislaando ro-
"uitoot.Hoogspringen met s»»>lo«-7» "*«>«-» dames: no. Ti. mej. J.
Boerendonk (IloztMburg) ld. 125, mej. l. Hsmelep t^to»zenbnr'i) en mej. A. Warmenhoven (Itozenburg) belden
M. 1-20. Bij loting ws, mej. A. Wsi-nenitoven ne. 2 en
mci. I. Hom«»lop no. 3.
1000 ld. hardloopen voer nlsnwellngen: no. 1. J. Isa-tes

t^z«mbnrg) in 2 min. 50 sec-, no. 2. Th. TUlemsn» (Pro
Patris) In 3 min-, no. 3. H. U

Gron,

(0.D.1.).
Paarden.

T» Alkmoor-
De -Lennemer Sportclub heeft gisteren ep het «pttrUer»

r»ln oon d» NlrmwporUoon we« boel wat belangstelling
gebodveer boor programma, dot ditmaal bestond nlt drle
d*nv»»Vo*i op do lang» baan en één korlobaandraverlj.
Het wo» wel Jammer, dot verschillend»paarden, dle ingo-
itelu-aven wsron, niet ep het apiiel verschenen, hetgeen d,
belangrijkheid von de dravcrijen nlet ten «roede kwam.
Over het algemeen hebben ,1e winner» sleh niet ernstig
belioeveu ln te sponnen om d» prijsen ta behalen.
Hollandla beell von boor voêrgllt *«nn«*i. prollleeren.

Op het laatst kwam-m übon Halltler en Iran, Schaapboorb»ïdr«»li*en» doch ep een wijn», «Ue le-er-l-t een »ll,«iuallfl«»a>
tlo uitlokte wegens enrulver draven. Directrice «ru Boon-
veegster werden daardoor ondcrseholdenlijk tweed» «n
dorde.Frederlko B. hoeft, soools te verwoebten was..den Hun-
tresn-lj» gewonnen. Do merrie had rlch spoedig von «ls
leiding verteken*, «leed» ln gezelschap von Dienares, dl»
«leeds vlot schier boor aandraafde, doch den drol een
oogenblik verloor, woordoor tij boor kan-en on over»
winning *«*-«peeldo. Btnllle Oormen wa, «en slechte der»
d». Frons Schaap ging bet blijkbaar te bard: bij werd
Ingebonden. .
Do I.<wteboanp-ljs la ten «lette ln het bed» gekomen

van Bortlnu,. . .Vlte«e, «Ue met Long Age den grootst-» stttond bod of
te loggen, bracht het niet verder dan d» derde plaats.
I-pvg Ago, eet» «ion »ron Leglne uit Alruno, door B. J.

Alkomodo ««reden, maakte een gunstlgen indruk, doch
bleef <mg«>->lsa4»t. . . ...Do beamrnverlj heelt Amle ln twe» best, opgeknapt. In
do eerste beat kon «Ij gtitnskkelljk boor voorsprong be»
benden, hoewelBandag» boor epbet laatst aterk bedreigd».
In do tweed» heat, die lang «e «nel niet gin*» ver»

grootte Anti» baar -«viersprong in hot begin» doen later
begon tij teekenen von vermoeidheid te geven, waardoor
Bandage boor dicht kon naderen.
De volledig» nllslogen loten we bier volgen. .
I. I-leetwoodprljs. l^tlcndra-rerlj 4de klasse. Abtand

2000 meter. Belasting: voor elk» gewonnen f 200 10meter
meer. Paarden» ouder dun 4 Jttnr, bovendien 20 meter. Ont-
hulling: voor bet nimmer winnen van «en loten prijs 25
meter.
Ingc-sebrsven 9. uitgekomen8. . . .^. ..1. Hollandla. tig. stal Lonslor <B. ten Bogen), 1976 M.

In 2 min. 332/1» sec; 2. Directrice, elg. «tal Bergen sPJ.
-tVltleveen), 2010 M. ln 2 mln. 422*1» sec; 3. Bsonvoegttier,
«dg. M. D. 80, (Snoeek), 2020 M. In 3 min. 4» ccc
«ledlsnuolllieeenl wegen, onzuiver draven Bben Ho««-r

(2000 M.) en Frans Schaap (2070 M.), onderscheidenlijk
*!de «m *i-lo «-ikomen'le.

_
„ _

«v^. - ...Niet uitgekomen* Hotêln» (2010 M.), C̶er 1*2020 M.),
Flnl tM» M.). Bet»-*-* M. «M» M.).
IL Hiintrespril». Prlj«mdrav»rlj lid» en 4<lslrJotiss. Af»

-land *.'HI> M. Belasting: voor oiko gewonnen -* 400 21»
meter en bovendien voor eiken laten prij, 10 motor. Ont»
heffing: voor bet nimmer winnen van «en l»ton prijs
27» M» geen lstcn of 2den prijs **2 M, die nlet, gewonnen
hebben 50 M.
ln**e«cl>roven 10, nlljkokomen 0. _
1. trcderlkoB_ ci**. J. C. Ilennlnk (I. F. d» Boer), 2320

M. In 2 min. 4481/5 soc; 2, Dienares, «Ij*, «tol I-onsler
(R. ten 11,**°-»», 2250 M. in 3 min. 483/5 sec; 3. Braille«armen.

el?,

3. A. «chmldt (0. F. Nckborst). 2tOO M. in
3 min. 554,5 sec ... . .

«»»»,

Niet l>c«aat»t: Dlrcetrles (2225 ld.), Fron, lioboop(22*»
M.). (.lemimco (2350 M.). „ ...Nlot ultssokomen: lletsv M. (2310 M.), Iluneon (2296 MA,
A-n!" C.tH M.), Dumao (2l<>> *>!.).
111. Nor'diaan-ir'l'. Dravcrij korto bso» (handicap).

Maximum afstand «00 M. Open voor all» «»»ro«.»<ttreerd,
psardon, to rijden in series.
lu-cschrovOi. 14, uitl*<»kotnen 10.
1. ll»trlnu,, tig. A. W. v. Moorsol (r. Leenwon), 7401d.;

2. D»n,!a«ri>, «lip;. J. A. Hakker (ell-on-sr), ?l-0 M.; S. V!t-»s.
Sc, tig. N. öolicm-orhon» (J. -iVlUcvecn), »X) M.; 4. Albert
It..

ei,»*.

3. Nors», (v. I«-e<twcn), 71»» M.
Niet -oplaai»'.: lial <730 M.). Fn-n Nall-or (710 M.),

I-ons Asso (W)<» M.S, t7hrienblldo (720 M), tlomeUs 8.
<?t« .M.), Dlenar»», <??0 M.).
NbS uitl-okomen: t"«stn> (770 M.), Boonveol'slor (720M.),

Odorado (709 M.).

Dt,n,*K»«

(1-00 M.).
IV. lloudsterprijs. liealdraverlj, handicap. Oren voor

allo paarden. Afstand 1000 meter
liitlescbtoten 13, «ltzrekomon -i.
l»>e leut: 1. Amle, eis*, tl. Visser (-"J. -tVltleveen), 1«»

M. in 2 m"n.

*152/,5

sec: 2 !!»tl.i«c» «!i*. -". A. «akker
(eisen»--). 11?» M. In 2 mln. 35 1,5 nee.
Niet r-ctd-alst: F.ml!i« tTarm*»» (lt») M.i, rredlrika B.

i. li-tO T.H. «ampl (llll» M.).
tiCliistanccordt Fruiile llarmen.
Niet komen: Frans lichaap <1!20 M.), Dulll» (KM

11.), Dorlln*: (IIJ-A» M), Dloliaro, (»r<-' M.). Dlomeil», tlfi7s
M). Olomoeco (1075 M.), Dumo, (IMO M.), Mar**arelba
Medium (1000 M.). . _
2iie beat: 1. Am!» In 2 min. 393/5 sec; 2. Bandass» In

2 min. 40 sec
Schaken.

Nederlontlsebs sseliaakboa^
Zondag is (o Arnhem do Joarlijkoche algemeen- ver»

gadering van den Nolerland'oben Schaakbond «elnndin.T.r warm 2u leden tc**cnwoonlie en e«*u inlro-iueei, >!<- 1,. c
I!>«rknt». voorsüter van «len -"-der-llljnsclien l»<eliaa!<!ii».iil.
D-> voorllller. dr. M. 3. 11. Moquette lo 's-Uravenha»-»,
woe» e»- in sijn op«n!n»l>vr«d» op, da* «la ve»»»»<!*ii»inir «ilt
J>*nr baar -riil-sn.veertl-» jarig l»<»«taan bcrdenkt. Voor d»

V»«*«M«»1*-»1, vsn de eerste veertig jaren van tilt tijdperk
verwees hij noor het vijf jaar geleden terzake door den
bond uitgegeven getichrilt. Veer wat betreft, do loslate
vijf Jottr berliwerde spr. osn do grootste gebt»*irt»*nl«»en»1 den wedstrijd I**ngel«n«l̶ te '^G»v«i*iltage, die
Nederland verleer, den wedstrijd van den Nedt»r̶itijn-ehen
Schaakbond tegen den N»>lerl*md»ch«n Sehaokbond. dl»
door'd» Nederlanders wtrrdgewonnen en den goed geslsag-
den grooten noUonslen wed»trild ts Amsterdam.
Van hen» dlevanaf de oprichting van den bond lid waren

en bleven, zijn er nog «leeltts twte over, do heeren dr. A.
van ltljn ts Lolden en S. L. Poster te ',-Grsvenhage.(Het
doel van den Nederlandsen Schaakbond was ((eed, het
bevorderen vu» het selookspeL Aan dlt doel had, z«de
«preker, d» hond ln dle 45 J,or beantwoord. Vijf en veertig
Jaar geleden was Nederland', sterkste «peter d» heer A.
-rat» 1 Krulj, te Am,terdam, doch thans telt Nederland
velo «pelers, dle «kor hooger «taan, terwijl ook ln andere
tokken von het spel» de samenstelling van problemen en
ewdspelcn, Nederland thans v»t»»*z^weo--ll«<»r, hoeft dl»
»«re«.dv«»rtiiaard zijn. Dat de Nederlondseht» S-Hookbond
ook ln alle onder» opzichten aan «ljn doel had l^*ontwoorll.
kon spreker nlet vaststellen. Nog vel» sterke speler» bij»
voorbeeld, dle, omdat slj zich meer don in gewone moto
tot het «pel aangetrokken gevoelen, lid van den bond be»
hoorden to rijn, «toon bulten den bond. Spr. hoopte oven-
wei, dat la de «-erstvolgendo vijf Issr ook In «lit opzicht
de bond meer san zijn doe! «Ou beantwoorden, «lat uezo
meer en meer zou .worden bet controle verecnigingspunt
voor olie N*>derl^«lt»eho ,ehaak*tp«l'>r» en dot ln do
komende vyt Jaar voor den Nederlondsehen

Schaakbond,

dlo do oudste schaakbond von do wereld ls, de

taai*,

zou
zijn weggelegd, «on taak taak dlo hij raorno op tien «ou
netttsn, do «Staker, over onz» oostelijke grenzen, weder
mot onzo wcteüjke overzeesche «ehollende buren fn aan-
raking to brengen. .... - .«Ult het Jaorverslsg vsn den «eeretorls, den heer 8. W.
Welsfelt te '«.Herlogenboseh,bleek, dot d» bond thans 88
rechtatrckscho leden telt en ongeveer 1500 leden van bij
den bond aangesloten club». .
De rekenine et» versutwoordmgvan dt» pennwgmeester.

den heer B. J. van Trolaenburg to A^-er-1-.m, kon nlet
worden overgelegd, daar do functionaris onverwacht ertt-
,Ug «lek wo, geworden en nlot ter vergadering aanwezig
was. De commissie, belast met het nazien der rekening en
verantwoording had «leb. ln verband hlcrntede,.niet van
haar teak kunnen kwijten. Do verantwoording, alsmede,«lo
bcorooUng voor hot volgende jaar, «al worden ontnomen
ln een «ler volgende afleveringenvan het bondstijdschrif».
De heer Van Trol«nburg werd herkozen als penning»

meester, do heer J. A. Klauwer, t» Amsterdam tot Mo
bestuurslid eu de heer J. J. Speet te Bredo tot hoofd-
redacteur. De volgende J«rl'jl»ehe vergadering col te
Ilaarlom plaat, hebben. ... ....Bij «l» -rondvraag deelde do voorzitter mede, dot, In ver-
boud met te v**tswseltten aonmerkelljke.stijglng van kosten
voor het«Irnkkenvan hetbondstljdsehrlft, wellicht ln over-
weging «ou moeien worden genomen .minder

k
vaak te

doen verschijnen, of het formaat «e

verklein*»»,.

Het bestuur
achtte liet vooralsnog ongewenselit ln plaats hiervan een
voorstel «e doen tot eontrlbuUeverhooglng. Bij d» l»».
schouwingen, dle hieraan werden vastgeknoopt oongoantlo
de» flnoneieelen toestand van den bond, kwam o-,, net vor»
hoogen van de bijdragen voor clubleden ter sprake. Ten
«lotto Is het bestuur gemachtigd zoo nodig het formaat
van het tijdschrift ln to krimpen of het minder te doenver-
schijnen.
De nltulog vnn den --robleeraw-edstrijd over het Ie half»

Jaar von 1018 is al, volgt: ..«.-,.., .*DrlezeMge 'problemen, le en *le vzüa W. It^eUng te
Deventer. 1»Eervolle vermelding: J. J. P. A. Zellberg te
Delft; 2o eervolle vermelding: F. Mlehlls te Altono.
Tweezettig» problemen: 1. W. B. H. Meluers to »-^Gro»

venhoge; 2. J. J. P. A. Zellberg te Delft. Eervolle vermei»
ding: Jo*t. Op ten Oordt.te Ven!,».

- ,
Bovendien werd een prijs toegekendaan L- A. L. Kabbel

«o St. Petersburg veer ecu «elfmat in 3 «tien.
Voor deelneming aan dowedstrijden, dl» lieden «iln aan-,

*«>v*in**«*n. hebben «leb o-»**c*l«»ven: „.. . ̶- -, .Ilooldklrtsso: Groep A: Ezel te Botlerdom. Von F. te
Zwolle. B- A. J. Meijer lo Nijmegen, *»L «lorehand «e Am»
sterdam, W. A. T. Scheefhout te Amsterdam en K. van
Hartwgsvelt te Amsterdam. _ „ _ . _ .Groep B: J. F. Leenderl, te Hemmen. G. W. J. Zltter-
alelin ie '«Gravenhage, G. W. Kloosterboer te Deventer,
M. Eeuwe te Amsterdam, J. A. van Trtsenburg «ts Grave
en Jhr. A. F. do Savernln l^ihman te

Botter,!,*».

Eerste klasso: P. Feenstrs Kull»er te lHlversnm, I.
Feenstra Kuiper te Lelden. B. W. Seemans te Heelsnm, C.
J. Brester teutrecht, O. W. P»pe t» '»>Gravenh«gc dr. J.
Kalm, Oosterbeek, G. B. D. von De^burnh te Ot»sierbeek,
J. J. Kldnhoute te Arnhem, J. H. Kruit te Slodskonao!,
J. NUhof te Slednm, W. E. Ter Horst «e Doetwchem. J. v.
«ler Steeg te Haarlem. A. Broom te WUdervank. M. Ie
Arnhem» H. Kljne te Nijmegen. J. I. Bin-gel te Nl meg»m,
J. Tack te Dellt. mr. A. v. tier Ven te Arnhem, E. Blokzijn
to Utrecht, O. Beklnk te Nijmegen. P. van Woerden te
Delft, H. G. Deeker, te Nijmegen, It. J. Glebwg te Am»
bom, R. Mulder te Eusched»», E. W. Jongman, te Nijmegen
en O. Wit te Nilmegen. _ _,.,_,-.\
Tweedoklasso: M. vau Beek te Ooslerbeelc. O. J. «Heert*«e Utrecht, J. Hortlng to Botterdam en J. S. Bnnneman te

Oosterbeek. - ..Derde klasse: O. Oreme-sts Arnhem. G. E. Herkner tt,
Deventer. E. Adelaar to Deventer. B. Blelefeld te Deven» I
ter. F. Eilander t» lioleuter, G. Houwwk t» Dttventer. J.
O. Marls te Arnhem, IC Hmte--»t*ta to Oostcrl^cok, I. Gelder
lo Nijmegen, Oh. do Mare te Amsterdam.
Meterrijden.
Naar men on» mede«i«el»l» nebben gisteren e, eeeino»

mör,

aan de mot«-rwed^-ijden en Hout-rast gereden ep
koolwaterstof «voleen» J. N. v. d. w*eerd. ......De nltsl,gen «ijn: motorrace over ongeveer 6000 V-, 7
l»aatironden. lo oerle. Eerst won O. Bernaert. Doch «laar
Orljseel, ketting gebroken wo» en ook Berndert bad stll-
gestaan. werd by onderling goedvinden «-verjiereden. Nu
won Orijsoel, In 4 m. 45 4-5 soc Bernaertkreeg in d» laat»
steronde een defectoen den ketting; ?o serie, le P. Brink»
hoff, 2o O. Meulemon,; No serie, l» J. Sebop-ienhatter in
4 o». 2-5 sec.; 2» P. 11. von Svll, dle In d» 2» ronde «llple
en viel »!<»<n .weer *»estapt«; 4e serie, lo tL Fllnterman.ln
4 m. 14 2-3 «c; 2o 11. Hereule-,*!»., In 4 m. 10 2-7» «.ee. Ecu
«er meel» roee waarin Her-ttllij-n» d, eerste 4 ronden
voor wo». Doch teen kwam onder lul»! gejuich Interman
weergaloos Irrnlool rijdend naor voren »>m royaal te win-
nen. In d» beslissing vertrokken do 4 winner, van do
serie» tegelijk. Seboppenhouer wo» bet eerst op dreef doch
werd «j-oedlg «loor Flwlermsn voorbij roloopeu. Een
machtige roeo ontspon «leb. Fllnterman dlo een «leekt
vertrek bod gebod, snelt op Brlnkbolf toe. Doch doze had
«ten voor»pr>mg van ruim 100 M. bekomen en woa nlet
moer te holen. Met slechts enkele meter» verschil eindigde
Fllnterman al, 20. »
le. P. Brinkhofl in 4 ra. 10 4-2 ree.; 2, M. Fllnterman

10 meter; 2o J. Sehopponhan«*r 100 M.l 4e H. llrvseels. '
Handicap motorroe» over «mgeveer KW M-, 7 »^-inr«»n.

den. I» «er.» le M. Flinter-non in 4 m. 15 sec 4-0», van
meel: 2» O. Bernaert 2f» M. voorgift; ongeveer 40 M. och»
ter; Se H. Her»mlc»»-r>, 10 M. voorglfl; 4o P. K. van S7U 27,
M. voorgift.Ilernoort «Ue al» «deed, prachtig startte nom een l*>o M.
voorsprong en «ebeen to rullen winnen. Doch Fllnlermon
kwam ln «te 2e rond» onweerstaanbaar noor vore» «n wou
«mbedreig»L De felle strijd om do 2e ploot, werd in de
laatste halve rondo in bet voordeel van Bernaert beslist.
2o serie. Ie P. Brinkhort van meet, Jn 4 m. 24 ■-«.; 2e

J. !3«»ion»»enhoner 40 meter voorgift, ia 4 m. 20 24» «or,:
2e O. Menl»»ma»>s, 20 meter voorgilt; 4» 11. Orvseels 00
meier voorgift.
Beslissing, le -f*ll»le--na-i van meet, ln 4 m. 10 4-8 »ee^snelst» tijd; 2» Betnaer. 35 M. voorgift, 1 sec later; 2eBrinkhofl »ran meet, 4» Seboppenhouer. -Een nltdaging»w«!dslrijd, waaraan Flinter-nou niet doelnam, w«>»»^i!«»»n*»-»t In 4 m. 1? 4-3 zee; 2o

H«renl«»**n,

In 4
m. 21 s«»Hjr-!e P. Brlnkbolf «Ue ln het voorwiel gesprengcn
spaken kreeg.
le. Onderlinge onmtent-wlelerwedstrNd von do 11. B. O.

Sj»arta ovor 0 ronden. 1» klassement Kopper», 2» klasse»
ment v. «1. Endo. Eindspurt !» v. d, Endo; 2» Onderlinge
nieuwelingen 8 ronden. 1» klassement Kutten, Sn klasso»ment Orofhorst; 2o klassement v. Mourik. Eindspurt 1»Volstor; 2e Urolbort-t, 2o P. Kopper*. Do klassementenwaren oon het eind van elk» 2o rondo.
Viel rijden.

In bat Stadion.
Not w-a «»iata>en weer b.iitoui*ewoon vol Ia bot

sp>>«*>a-ii. fW pro«*v»>nu»a werd **»»op«n<i met een pre-
mlo-Wi-dti-ij,! woor l>ere«m«r!!d«r, over 3 llHt. Do

«^nl*»,»»»!

lt/>rv»».

Wo,

: 1. il. I-illcr

;

2. F. D.
Moe»l-op«; 3. J. v. d. Wiel ; 4. l*. Nieltcmolen ;5.
F. Wier-ma.
In «lo eorote r«-n»lo om don Fl.lmor.bek<w, over tINNN

M.,

wc,l*»».t/»l

voor amateurs, werd -MU? o*«-*w*lnn-»>r;
2. M. Vf'k-n-p: 3. A. I- .^mobdieeb. 'Not ltoof'n»mn><ir

-vu,

een ttu-ich 1» «lualr», achter le»
vi-tlo **«»»mak!n'* tifiMchen lolin Lt-»«, A.

t*t-d«*»««lis,

F.

l'!*»»!,t

«v Jan van Oen". In two, ritten van OJ XHI.
Ia h»«^l«».^k trim- Ito» ta»« h-n Straat en >^»»ll»»<*a».dlo clkavr r»** v«»cl too «-aveu, .-.tol wa» een ss-vonrilikoderdo, terwijl van f lont al lic.l gauw acht-**

bleef,

lio
«r» to rondo wot»l r*owt-.«n il-xir Straat. !> l--»i«»-ae-n:3. Stol: 4. van deal.Lu do !ian«Ue-.pw«>l»t-*!)>l voor lM»/o«»*^*H«'<»r» over 1200
Til. -risten J. T.-*n!jn, N. 11. Fran*»»e-t. TV. Deuts, E.
A. >"»«->!«-,, tl. I. I^eno. J. > «I. Wiel. Joh. van
in do finnlo to p!a>»<l>en.
Do Iwi-010 rou-Io om don F-^mcr-be"«»»r. «vor 13» M..

hul den v«.li»ou'len tiliisltlr: 1. M. Voldkottip: 2. UNlv;
Fok. 'f. Ver-!,-»-', C. lllo^eioolm »»t» Ja.». «torn», riril
3. N. Jan»».
'In «lo li-><li-»da**sw»-!l*»lr'!>l von dm !>an»Tleaftwe,T«triiH

was Jae. Storm do eerste, 2. J. l-unljn, 3. F, A.!"n?olen. 4. Jol,, v. Hek.
Do laalsl-, mine!»» om den Fvlm-rboker, lIXOM M.»«ca» vol afwisMolln»*. In een dor eeroto rotulcn kwam

Mllv te vallen, «it ,!,a «««wtcurrstiltin v«-n«l«»n bet nl>t
nooill-* t» woobton. wat het pnb!i>>< ben «er l-w-jijk
nam. IVili? wist sijn achterstand eeliier in to bolt» en
wist «-"'s als

i,w*»!ei

to »"n.tie«»*i. Do uKolstl wt», t 1.
M. V^^m».* 2. VNlv: 3. N. Jsnsen. terwijl dó totaal.*-l-»7"-r er ai»- volt», uit'-t.»' : i, v?!lv. O »->t-t*>n: 2.
Til. Veldk-tnp. 7 pnt»l«-n; 3. I?. Xoelcw.'n. ? punlcn, 4.
t". Jan-on, P nont«»n.
Bl! «lo twee»»-» m-inel>o vnn «1-n tu-tcll <"» onatro I^>-

n«»,li!e «I» i»:ri!<l -nn «lv lellln** »¦il, la !>oof<l«»ok tuft.
selien »-»--itt en

s*>ie-Oe».s,

terwijl ook nu ons» land,»,
noot »l« overwi-tnirx» wist lo l-ébaien. Do t->taa*nll»ua-»
vao d» b-Mo -cl^Wl^en r̶n : .1. F. Slr--4: 2. A.

S¦f»-»sen,: 2. l^»hn

Stol;

4. Jon von Gent. In «cc».sla taaneite was de

»*ered«»,

tijd 45 mla. 153.T*» «Zee,ln do

tw*ed,

15 min. 5t 3/5 set,.
Een hevig onweer heelt Zondagmiddag plotttellng eeneinde gotoaekt «on de w.leler^vedstl'ljden, <li« op «.«Julia»noba»*» to Groningen werden gegetien. Om halt 3 kon menboglnueu met deu eersten wedstrijd over 10 K-M. vanden35 K-M. wedstrijd voor amateur» met tandem-aongmaklng

tusluhen M. P. I'eeters. Den Haag, on G. D. fewes, Am-sterdam. Winnaar werd Tewes met een halve wlellengte»llloron volgde «en match i» trol» voor bei»<><>psrljdor« over
1 ***-«. tu»»eh«u H. Xankman, Groningen, IL WelHrlng,
Groningen, eu L. Dldler, 's-Gravenhage. Do la»t»to wougemakkolijk. Tweedo w*«« Nonkmon, tierde Woldrint».
Het do tweed» nioncho vaa den omalourswedstrliu ginghet dozen keer tusschen M. P. looiers en I. lkelau,*, Hm»

sterdam. Bepaald was, dat do winnaar mot den winnaarv-n do eerste manche de derde manche ton maken. Detweedo manche kon evenwel niet tot not «inde worden
gereden. In de 2öo ronde, er .noesten «r 40 etuoaskt wor»tlen, begon het te stortregenen, het publiek nam'do vluchten het bestuur beldo af. De 2» wedstrijd werd gostoskt.
Ikelsar had to enoeu kleinen voorsprong verkregen. AanhervsUiag von den strijd viel niet to denken.
VoetbaL.
Voor do Merw«*se*Md»»er.ow<'e>t«"jd«in hobben 12 ve-ecnLgingen ingeschreven. Do loting hou tot uitslag: 1» dag, 18

Augustus 1918: A. Spsrta Netitunu»; B: Dordrecht ll̶Emma; O.: Xenes I̶beijenoordII;D: O.D.

S^-Xen.,»

U.Unitos, Bredanlo, N. A. O. U. D. P. O. U, hobben vrij-
geloot.
2e dag:22 Augustus 1018:E: Winnaar

A̶Units,.!?:

Win.naar B̶Bredanlaz G. Winnaar C̶ A. O. H; H: WinnaarD-D. 1?. O. IL
2eronde, 1September 1818I: -<*i*lanaar l^Wtnnasr 1°; K:Winnaar Winnaar Hz L: Verliezer I̶Verliezer K; M:

Winnaar I̶Winnaar h. -
D» «^heepv^>r<b^»r>»v«il»lrli»le».

Bij do S«üieepvaartbe-«».wed»trljden «uilen dlt laar aU»t«liol«lsre«hlor» optreden do heeren H. Meerurn Terwogt,
J. Mutterli, mr. E. G. van Blsselick en J. P. van GesseL

Golf.

Do beslissing on» het omai^i»*<u*^plo«in»«h,p vsn Neder-
land, welko gisteren op «ie lint»von deHoogttehoGoU Clubover 20 holes werd verspeeld tussehoa jltr. mr. A. M.Snouck Hurgronje on den heer G. M. dol Oourt van Krlm»
l»en, is door «»>«tge»»o«md« gewonnen met 1 up>

Dammen.
Gistermiddagis te *»>G-av»*nhage d»wedstrijd om hetkam-

ploenschap von Znid»Hoßond, uilg»»aelirevcn doorden Zuid-HoliandscnenVaml»ond, voortgezet.
Douitslagwas al,volgt: P. Kleuto Jr.2̶o O.de Nle Oen»trlpetaol *)̶*) O. deNle,Henrl J. v. d.Broek 2̶oP.KleuteJr., J. Boerkool 2̶o O. deNie. Do partij Oontrlpetaal togen

J. J.Kemtnefs, werd wegen» «lekt» uitgesteld.
Do «tand is nu: Uenrl J. v. d. Broek, Ilotteream, met Opunten (mn-limu»» te behalen wa» 10). loprijs «1 titel kam»pioen vnn ZnldHolloud; P.Kleuto Jr. 0; J.Boerkool 6; On-trlpotaal 4 (in 3 partijen) ; J. J. Kcmmers 1 (in 4 partijen);

O. «lo Nie 1 (4).
* Afgebroken.
Do Mo speeldetegen Boerkoel onregelmatig, kreeg In het

mlddcnspel w»! «-enig voordcel, maar maakte daarvan geen
gebruik. letter beheersehte Boerkoel hot «>«>nt-um «m kwant«Ilentengovoll'e zeer stort: to «taan.D« Nlo deedbij den 88cn
zet een afruil, kon toen near tweokanten «loon, sloeg «ch»ter verkeerden zette «en drlo om vier open, waarvan Boer»koel dankbaar gebruikmaakte.Na enkel» zetten gal do Niedopartij gewonnen. .
Kleuto met wit speelde togen v. d. Breek de Uollsnd-eho

opening, welk» echter niet geaccepteerdwerd. v. d. Broekruilde onmiddellijk ult. Toen daaropKient» met 33̶33 ant-
woordde speelde zwart twee om twee. Kleute sloeg toen
42 :33 lu plast, von 43 t32. Hot verdere spelwa» toon ge-
heel gebaseerdon dezezwakke voortzetting,v. d.Broek vielKleute",» linkt-rvlouge! geweldignan, kreeg langzamerhand
voordeel in «tand eu vervolgensvrijen doorgangnaar dam.Kleuto weerde zich bovenmatig om nog let» van do partij
ta redden, v. d. Broek had zijn schiiven echter lu uit-
stekend» slo-zordc Eon frnaio «"omslag maakt» ten SloU»
een einde aan dopartij, v. d. Broek boekte «enwelverdiende
winst. -
Ër moeten nn nog enkel» partijen werden gespeeld omult temaken, wio der deelnemers oan den o-»,meesterwed-

strijd sullenmogen deelnemen.
Honkbal.
De Zaterdagmiddag la Den Hoog gespeeldewedstrijdenvan do Amsterdomeehe honkbal-lul» Qulck en Hercules te»gen do Oonadcesch» team» Map!» Leaft en Beaver», hebbenbelde ecu overwinning ean do Oanadeesen gebracht.
Qulck speelde met 8 mars, waarvan 2 invallers, en Her-

«nie» verscheen met 3 invullers. Zoo gaven do Amslet-llam.«eb*»clubs nognlot haarbeste spel.
Do uitslagen zijn: Qulck 1.0.0H.0.0H.0H ̶L M,p!o

l>of,

lU^-I.7^^-1̶ 22; en Hcicules 0.0-1.0^H.1.1.1. ̶ 0, Beav«.r,
4.0.2.10.0.01.7̶ 20.
Zaterdag 10 «lezer speelt (Julek tegen do Beavers te Am»

sterdam op het achterterreln vao. hot Stadion.
Bergsport.
' De Bomer Buud meldt d» bestijging van den Nross
Scbr-eekliorn ' over den t-er^mden door
onz» toBern gevestigdelandgenootenden beer en mevrouw
O. Tromp, met d» tlrln<->»lwald.gldscn Ohr. Jossl Jun, en
Fr. Amotter. Mevrouw Tromp Is do eerst» Nederlandsche,
welko dez» bizonder «ware beslljgwg uitvoerde.

Visschenj.
De gomalenvlsscbers vingen do vorig»weekpervaartuigvan 2uO tot700 kg. garnalen,welke l» t» cent perkg. aan de

liellerijeu werden verkocht. In do weren werden ten 27» tal
groolo en kleine zomerzolmeu buitgemaakt van 10 tot 27»
ixuid per stuk.

Heden is aan d» Vj»»clim>»»i!tt alhier aanl*o»««mcn een
klisHvoar.uig en cordon von hier oa elders aangevoerd
"i.' «namien. Do iinjzen waren: «l«»odo kolirijlit-w

f2->>,

groot» «on-* f 1.20-1.0), iliVdeisoort dilo LO-tO c, «lil»
il»l>>o«rt tarbot 12-7 per sluil; groolo schol f6»<»l»0, klei.
110 dito f l«-U. «il^olo «-zl«4vl,ci> f 20-41. gullen l l»-«,.rog f 10-N, scitor f tlO-U) per mand.
AMMEUSTOL» l» Augustus. Do l*s!ini«»gt»nvlss<>ber»j

Oranje Nassau, gelegen aan de Niouwo Maas, beeft baar
werkzaamheden moeten eindigen, wegen» gebrek aau
brandstoffen.
illtlHNlSnf-, 2 Augustus. Oedurende de vorige wock

werden van hier verzondennaar Holland 20 balen mosse-
len. Door do malais» ln bet. mosselbedrijf vertrokken van
hler ruim 40 voortuigen naor do Zuiderzee on» meslmosse»
len t» gaan visschetl.
ENI-ltUli'i'-V, 4 Augustu». Do ulUtomstvit «ler botvis»

soberii waren hler ln do ofgeioopon week vrij bovredl»
f'end. Ia 't geheel werd bier door 20 vltart-tlgen 20,778 pond
lioekliot aangebracht tegen gemiddeld f 20.10 per HO X.O.
Do nleuwo botprUs ls voor «Ie eerst» 4 dagen voor dovoslo
vlsschcr» bepaald op f 40»» per 100 pond.
OOIIINOIIEM fl Augustu». o»>du>*end» do s»fgel«»epon

week werd op d» Bened-n.'tV'aal gevangen: im -Voudriehetn
I.U talmen,, to Brakel 20 talm»», ts Hurwenen 20 talmen,
t» Bossum 17 talmen. Aan de vlSelimerkt lo -tVoudrlehem
belooblo men voor do zalm f "l.70»-2»»2 per 14 E.O.HOOItN, 3 Augustus. Hoden hebben 20 vaartuigen hier
««gevoerd Lt» pond bot 20̶37 c, 128 pond aal 70 c̶
/ l»!0. l?0pond schol 11̶20 e. per i»ond.IEIISEEE,fi Augustus. In dealgeloopenweekwerd slecht,
100 ton mosselzaad aangevoerd. De meeste vlsschero ble-
ven mttslmossols vi»scben, wat voordeligerschijnt te tijn.
Op oesterpereeclon van do Herklugscbe bank tn In hetDijk-
water lo mosselzaad gevallen. Dit belemmert den groei «lor
oesters on ais het niet spo«Ug

sterft,

noodzaakt liet denkweekers do oestersop to vlsschcn» naar do Io«-d»*n te bren-
gen, vrU van mos.»elz».-d t» maken en weer uit te taaien.
NIIALIXt'SOBEVI^i". O Augustus. Heden waren tor

markt 11 groolo -ome-zalmen van f 2«»t>»>l»!l», Kl kleine
vau'/ 2-»̶ en O Jscobzolmen van / 2̶2 per JJ kilo.
PEllN!», 5» Augustus. Ui; de «-ln>vls»eherij tiran je Nas-

sau nuder «lc»o gemeente«vn in »lo afgeloopcnweek 21 tal-
men govaugon,
V!t..VA^l^!.^o-2N. r. April. Do praten waren helen :

voor tmwlviscb t kleine toulevi-wb fl*« f» 17», rondo
mo-tlen fNI. kloln» vliet f»t. bolk f42 t» 40. «»»»o<»ii'

selx-tvl-,*,

1(3 >. «i, kloten *>>to f47 * 111. gro.»to«cliol
f«0 *»>**. kl--.no schol f CS. ierrot fM. olie, ter
kan-t*.

Stoom- en Zeilvaart.
BITENLANDSCHE HAVENS.

NIEUWE -tVAfRiM-LN oon^ckomen 4 Au**. *«u. 2.U)
Mar*,l«bono, st. Londen; li.llkennv, st. Londen;
t'rotuor, st. Loudon; Jervoul»: Abbev, st. Huil;
ix*!s Alj-orle, ,1, Newvork; »u. Uerm,st.Naltlu,or»>.

Vcrtrokk?» 4 Au**. v»»t. 10^0

Vo*-,,

sl- NewoosUo; «m»
blo, st. Nowcastlo; A sk.at. Noweaslle; Nvea, st. New-
castle; 11.15

Oorneroke,

st. Londen; «tovele»», sl.
lauden Nottlt, st» Londen.

Wind Weil, mat!**» bries, kalme sec.
VLl«<BlNtlF.'< 5 Au«. van. wind Luldmidwest, flauw en
«til, nevel!»-.IJMUIDIiN 5 Auj». »,n». wind Zuidwest.

Di^Ll"/.iJl» lt>u»"ei.<»iil«>n 5 .>»!-. «ieor«-e Mnnn
st. I'.i>»l*li: A'il.^r» «11.-.IK-*. st. lilKmlittr** ;

l'r«,«*ro,«,

st, ilr«ueu; 1.1 t,a bel»l>, st.
IlrunobttU-'l. .
Vertr«»-»cn f» Au,-. Lisbetb

Oord»,

ft, llan»
d«*rs.

RIJNVAART.
I-O 111Til «e^»»as->-»ll ' S Au»n«u» voor 12 nur ',

miilil,»»*»

en Ix-stemd naar t
L!«t-<l., «t.: F.wnld t, st.; B. A. O. 2, «t.: llbeltt»

«tron. 2, si,; 4 Nlbr»»,-!,»-», r. Uier; oliën «««tlcrdom.
tip l»o»»p v. 2e«en, D.

Som,,

Au>ot«n!-m: Lolo. at.
1 ineen: Madonna, Fe«7»elaar, Nelmood: Flor», Ila»»
liaan»», lü-skbi»*»»; Lul* 14. «nol, Veebel; tooiend.*>v»-l»Inw, At*rib»-m; Ilroetlenronw. Iliotnlsse, Nar»
ilt»«-»»t<l; Trijntje.

T^»en!»«»om,

Fljeokwenl; KI-m lloe-
»er. V»-r».loot. 7,wa«m»e!-la»i.: Vil!» do

Maortrici^,llri»»*c!n«u*,

«lorimdl-nt:

<?br<,tlna,

Uoollut-*., lldan, ;
2 llcliroo>kri>, «to Vr««-«, l)o',ct>-->r.
D»i»uw.^>nd. ot.: lol! No»-d 3, iiimoua: Frittii» lUt»

el-r»-, «><obl>olior: Nru»,

Ba»*»-*»!»*!»,.

Nr»»li»!r» llbesto»-!»

8, V. Bassen; Itl»c*>a*»!ls> 23, Borg; Ve-elnlt-ung 24 .V«»*s«ner, FJisobéth. Gtltjohr; Johon Joseph. Bekker.:
OaUmrlna 2, Kuiper,; lloljern 17, v. Dongen: oli-
Ilolgil!.
Thijssen 11. et.; st> Antoniu,, Mevr»; *I*l»et»iB«-»t-»<IAnna, Schot; Itrrol, v. Lun: Wilhelmlne, Vl»«>eli«r.

B. A. G. 4. -4.; F«e«l<u M, lierend*;" Pendel 37,
Itraun; Maria, sl.z '1-liemls, Butefur: Don, den Boer;GootliO, «nlpp; 2 llob-oeiler,. de Vries; Flat Voluntat
2. »t.; ril»on IlHi-sor, Versloot: Wiihrttulrio, Meijer

;

St. -*intoniuß, Spaan; Blval, Kikkert; W. v. Drlell»

Oe-itoTe»*»;

M*i«-g!ln>il»a. Nalbaeb: r"ntanu«l «l, Ile-npu»;Marie 3, Itibb»,; Jeanno t-kt-nlino, at.; Jo*»«*»Qa ,

Gouw»»,;

810 3, Booio: Anno, Kerkhof; A-inslinde.'iholen; all» Dnltt»^bh»m!.
3 Augustns na 12 uur '" **ü«Ua**s gepsltseeltatTeun.. 2. ,k; ', Bosch 3. «t.; West ve«it«l»s Iso*/d14, «t.; Flora. «.; Wilhelm, st.: JosUs. Deel. Oer-miinlo, v. Do»lo«»-tard: sllen B«»t«»**lam.
Johaena, T,lo»-»ao*.; Itrvol, Ottilokker* bctllle A«»t»»*>dntn. 'Pria!r_£cn<wlc' **"'. N'l'"»*»* cl-t-ller. aU llorll*»--gon; N«ir*>«-*ilt. Vogel, N. Betond; Sjst» S»t*»»tt»«.«"ot-oet, i'^i-ortand; Helnriel», Jooatcn. Zut»»lien: 8».Petra», Sop. Buiksloot: 2 tlebronlezs. de Bic, Hedel:«. Antoniu», Sl*-"»-, Iloarlemrucrnteor; Jenl, een TeeuBroek in *i*"ate*tt>«L -Geertrultls, do Gelder. Nieuws Zorg, Boeien: I/IU.«-hen, Do»»»il<»cf: Genlt»,. Thieltnsn; Bru«tel 0. Bruin»,ma; «Tll»»r*»t»»tdltr« 17, v. d. Kran; S.vlv» 31, v.

Steen;

Kart Schroei*» M. Kraeendoidl; Kart

Sehroer,

10, Be»«rn»; lianen, Btingart,; Etlse. v. d. Wielen; sB,llelglü.
Nasi, «t.» TO-Uc 15,

1^0,»-,.

Nieuw, Zorg, v. dBroek; J<Hsrnne 8, «t.: Bstijern 19, - Loghem; Fshr.wohl, Kropp; Ercelsior. Ve»; lilarg,relha Uo-ln2nl"l*:; .?*^^"«*-?*'«* *°-"l Kllsabeth.

Cornet;

Mttgora.Boel; Marth. Wolter. Porton; iUclm-tl. Kort; Janna,F..* Julbt V, Flerant; iteratief. Heli; Po-illns Jn--3???' T"».l^s^ïBn*^.,lV, Vtl«-" Noffnung.

**.*,

Geer-ttr-lda, Pfaf»; IXrogo,, lUdshs; "«-Mond. do Beo; Bltd»eo 2. Pon,; Mor*ia**>»tha. Vonk: Jonn-,. den Toon»; Op
B°?s-7*»? s'^N'. "*« H1on: 2 G-ckl-oedcrs. de Blo:Z-if^ll^aBl»».!. K«*crse; Janna, cloumare: Nent-sal ,Berends; sU» li»n^tSi^>l*»«>d.

4 Augustus gepasseerd cc. b»!emd noor*..^-3*' 3^:. ■"**. **<»31. at.; Sudrl. st.: Flat Vo*un-

*"^ **K .^*"^l»*-ap'. ?-*> *I*** lltulrilco. Tok; '><«-»»*., Hrmbrileli; St. Anlolne. Krooljes: Irnlried. Led-der: Walkwoe, v. Gent; Saga. Trouwborst; alle Bet-terdatu. 'ttW*M-£- 8L Nnlj». Nijmegen; Anno, den BoomS^ijcn; Op hoop v. Zegen, den H-on; Wan»: Hen.U,""* r" -*"*"****»""*«-» Lekkerkerk; Bt>»»«It 4, Bense

;

V»»»lngcn. '. -^"ss" 10, s*-,' eltnphon!. de Stroper: Zuid-Holland. J».«oot: Johanna, Thonlsslu;' Bolle. Blos»;iJlls».. do Pr,»»ter; Justins Anna, Berkhout»; Ohor»biwieliire 10 v. «1.

/Hel;

Muro.

B--»l»»nck»*;

Isnes ,««--tm,»»»,* Mol-trt. v. IVoerkom; Fendei 41. Danm. all,lo l-eigi».
.«".■-̶lil -5*??1 '' 't*" M<*>p°«r. tl.: Olto. Ve-lNisn;

*»fa**->,roiha.

lIol*a«an: P«M*»«,. «rein; Boiler-lam4sSlollter: Ilo««>iwll>»n^ 10, v. Dlnteren: Bol»«»w*a»u 42.I-an«endaru: Boüenlam Sl. Hoog; Derta. »t.: Pak 12.
-VÏÏSï'. H ««'«"''.n. Frnt. st.: Phlllpln*-3??"*7' ,llendi>lka Anna. Hulmachcr; Senior. Haver»;-Nederland, v. ,1. 'torp: Hoiet». «t.; F«ucol», «JeWit;Li-10, Avontuur; Agndla. «U Nol! Constant Joban "B««»n«tra; allen DultschlanlL
HAN«M*DI?BT, 4 Au<r. «an*lekomcn en bestemd nsor<Oornolia. Jn«»c»,.* V10.,. Vcrscllüre; Bhenanla 85,£}"*%"?!"?'' ''"«'' *»">»>> Olierrl'cin, Bolh: I Fende!

*ff,

Gutlnhr; Baliern 13. vna Beurren: Arbltt-lrilv.vnnIÏ°C*. alle . Donlrcclit: Obnrbonntcre 1.1, «lo Hotte". :Mat-?»-.,

Soote-roi,:

Ollorbonnl"»-, in. «1» Vree; Prinsen.!....,' Jooro; D-icrn .17. Muller: -Ver»,»-, van

Gulik;

Bhenanla 10. *.Vcikor. allen Dullselllnnd.Bonne e»pvn,»'«i, H, Nnos: St. /l-tolne. ! keilen, :Knrl tteht-ocrs 4t. d-n Hart!-*!,; llow-Tt, licil; P-,lmv
r», Oftl-r*-»-»»: I>e»„t. Niilile: Gand. 80-ers: IbisDtTCcfc.» )t. v.in Drie, 5,,. Mllcm,t>: Ilaijoru .11. Pnekman, 0110 België.

WATF-BHOOGTI'Z. fi AUGUSTUS.Bottel»»»-, lo s»s<llde 1 u. IN m.. 2» getij,"» s» u. «m.
Weerbericht.

tin de Flllo-I-InrlehUng van helKon. Ned. Meleoro!o«ls«hIn-tltlmt to Botl«rd«m.
(Vsaameming ln den morgen vnn 5 Augustus).

Barometer- Wind o

Thermometer*,

stand « Celslus 3
"**"» 5 I I f ll *» ! ..■a i *-° j« lii«dó....

Übrlstloans

.
dkndesnoe» .
Sltagen .. . 757.1 TlV.'l NO. 2«w. bew 17.0 10.0
Urontng,» . 757.7 7(0.5 /.W. 1 bewolkt. 14.0 15.0 4
Den Bolder. 7:0.0 720.1 X. 2 betrokken 15.0 14.0 2
llett«rd,m . 757.5 750.U "«*".»/. 2 nsvellg. jz.u 15.0 0
Vllssingen .

7Ü7.0

720.2'«.W. 'J bstrokkeu 10.0 15.0 O
Hoporanea . 759.0 702.5 stil.- <> bewolkt. 15.0 14.0
Berofioau'i. . ?i0.17tt1.0 ltW. '.' bewolkt. 17.D i**:o
etoekbolm. . 738.7 701.2 «N<». - regen. 16,0 14.0Wist,?. .. . 757.2 ZO. 2 re-en. 10.0 -Kopenhagen. 750.1750.1. stil. <'»w. bew. 17.0 15.0
>.'o»strlett:. . 758.0 7ö6.4 :.W. I nevelig. l».«» 14.0 0

* Iloosflo sedert **lst«rentti«ri:i» «.„vollen.
T'tmtial vau *.isl«renoebt«»nd tt uur totbedonoebttmd 8 uut',
Hoogste temperatuur/{isterniidilji;t«»u 1.20 uur 12*.'» C.
i.aassi»!» temperatuur ltedc-ülinlit >-u 2 uur 14*.4 O.
llnlrn. Normale temp«n»ti»ir l<> 11-ittirdam voor bedeu-

!.. .rljen S uur

15,-^1

l).
Temperatuur to Ilotterdam l« 1 1 uur l» tnln. 1«'UI C.iloojfsl» temperatuur J.odi»»,ilililat: l»'2ure 17*.2 <.».
110 bootlsto l»aromoterst^!>il.!i> kouten voor over <lul>!'

l^urop», d» b«x»*l»>»Jrukkiui» in liet Nix>«»<io»ten ia »l»»«mii»
Uien. Over bet "«.'oord. <u <».^tl>ij:el»ied !!,*«;<» enUiez'depressie».
De wind 1» uit v«r»«!»ill>ui'o richtingen rood «ie eentra

vaa d«pr*»»slo en waait bij «1« lier!»!*»» drnkvt-rsebMen ner-
**en» kraebtlr*.
Ho bewolking i» «waar, met ««en of nove! op enkel»

plaatsen.
Ho oeblendtemperatuur Is ut» vel» »l«Uon, boo«*« «latt

-^storen; nerf-ras is do afwijk!,!»» vsn «le nortnal» -*rt>ol.

Iloo**,!»

barometerstand lmv,» 7»» in lluldvultseblond.
l-»,i»sto b-rum-lerstand imveu 755 tn.noord-llnltsebltuill.
Verwoebllu*» van bet Kon. Ne<l. lfeteor. Instituut f» Pu

I.iit (lot den avond Van C Aiill'isUis»*.
2w«kk» tot niatl»» l^ildeiijlli'tot westelijke wind, «vaar

iiewolkt met tijdelijk» opkinrliieen, wuarsebijnlijk enkelo
retren» of onweor-bulen,wel»l- verandering in temperatuur.

0

löllito,

,j av.'^kko wind, // ' ntiUign wind,
fTT̃ l*i-acliil''e wind, MT-* »ter*ni«»hti*-« winti,,
T̃T storm, *> rezen, -k sneeuw. >--milt. _S" onweer./
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