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I . V. C. B. 

R. K. Zuid-Limburg-
R. K. Belgisch elftal 

EEN ONTMOETING IN AUGUSTUS 
TE HEERLEN? 

Naar wij vernemen is het vrij zeker dat 
in de maand Auzustus een R.K. Belgisch 
Limburgsch Elftal zal spelen . tegen een 
R.K. Zuid Limburgsch Elftal. Als plaats 
van ontmoeting zou men Heerlen gekozen 
heblien. 

TWEEDE TOURNOOI "01\1 DE CAES'.\RKROON" 

Zooals reeds gemeld werd organiseert àe H.K. 
V.V. ,,Caesar" o,p de Zondagen 4 en 18 Juli een
groot voethaltournooi, hetwelk van veel groot
se.her opz-et is dan verled•e,n jaar. 

De bedioeHng van zoo'n tournooi is e;cn fair sa
mentreffe11 te bevorderen na de ccmµetitie en 
vooral een propageering vain de R.K. Sport. 

Het Comité mocht van alle kanten een groole 
medewerk\ng c.-ndervinden, hetgeen gcroe.gzaam 
blijkt uit de mooi•e feest:gids dà·e uiipegeven is, 
waarin we bijdragen vinden van verschillende 
werel:d.Jijke en geestelijke autoriteiten. 

Het programma van 4 Ju!J vermeldt een H, Mis 
met �meen5<,happelijke H. Communie waarna ge
zamenlijk onl!bijt in het clublokaal hotel "Colaris". 

Om:ler de H. Missen zal de Z.E. Pater Sandc-rs 
O.F.M. spreken over de R.K. Sportbeweging. 

· In den namiddag komen een keur van Katho•
lieke vcreenitdngen in het veld en wel als volgt : 

Om 1 uur: Havantia-Almania. 
Om 2.30 uur : Caesar-Nivca. 
Om 4 uur: Rapid-St. Pieter. 
Om 5.30 uur: Sparta-VVH. 
Havanthia de kampioen van de overgang A za,l 

liet zwaar te verantwoorden krijgen tegen de kam
pioen van de 2e kl. der IVCB. 

Almania zal men de beste 'kansen geven, hoe
wel de jongens uit Meers niet onderschat moeten 
worden. 

Caesar; n-0. 2 uit den overgang en die weer het 
volgend seizoen in de I.V .C.B. terugkeert" k omt 
tegenover Nivea te staan, welke laatste weJJ:icht 
voor de owrwinning zal zorgen, daar Nivea oYer 
een · .superieur elftal besohikt, dat ongetwi jfeld 
toeschomvers moet lokken. 

Hapid-St. Pieter zijn twee gelijkwaard:1ge ri• 
,·alen uit die hoofdstad. Wie hi-er overwinnaar za·1 
worden durven we niet te voorspellen. In elk ge
val wol'dt het een zeer aantrekkelijke strijd. 

De laatst.e' wedstrijd van den eersten dag brengt 
de stoere Obbioht-jorngens tegenover de nieuwe 
t e  klas.ser VVH. Hier zal VVH een zeer zware 
wedstrijd krijgen, daar Obbicht over een z..>er 
sterke ploeg beschikt, maar VVH heeft als over• 
winnaar van het vorige tournooi de mooie wissel
prijs te verded:i.gen. 
· ·neze keur van wedstrijden zullen onge twijfeld 

-veel toesohouwe-rs trekken, zoodat hi.i gunstig
weer in het Caesarsportpark een i,;eulllg,, drukte
zal heerschen.

SERIEWEDSTRIJDEN TE BINGELRADE. 

K. N. V. B. 

Na-competitie 

AFDEELING IV. 
Groep G. 

'.\Iauri ts-Geleen. 

1 
. Groe� · K. . 

· Waubach--Sportclub Emma
Bleijerheide-Vaesrade. , 

In G r o e p G heeft Geleen op eigen veld in 
:Maurits 2 · met 3-2 haar meerdere moeten erken
nen. Het tegenbezoek, dat Geleen · morgen in het 
Maurits-home gaat brengen 'belooft, gezien ge-
noemde nederlaag niet veel goeds. 
· De stand is :

Maurits 1 
Maurits · 2 

· Geleen
Stein

6 6 - . .:.... 
5-3 ---:- 2
4 1 _; 3 

. 5 - - 5 

12 , 22- 7 
6 21-21

2 4-16 
8--24 

In g r o e p  K heeft Vaesrade het Limburgia 
erg zwaar gemaakt, !naar de grootere productivi
teit van de Rumpenaren gaf tenslotte den door
slag. Limburgia won met 6-4 en behoedt zoo
doende haar voorsprong op de anderen. Sp. Emma 
verloor op eigen veld . met 4-2 van Waubach, 
een uitslag, die de Treebeeksche club weinig gun
stige perspectieven opent bij haar tegenbezoek 
morgen aan Waubach. 

Vaesrade gaat naar Bleijerheide, dat geen po• 
ging onbeproefd zal laten Vaesrade door middel 
van een overwinning van de derde plaats te ver
drijven, waarin wij den lsten klasser zien slagen. 

De stand is : 
Waubach 
Limburgia 
Vaesrade 
Bleijerheide 
Sp. Emma 

5 4 0 1 8 

6 3 1 2 7 

1 2 1 3 5 

4 2 0 2 4 

7 2 0 5 4 

15- 8
24--.:.14
19-24
10-15

21--28 

S
PORTHUIS . 

,,AREND'' 
WILLEMSTRAA 'r 44 1 HEERLEN 

Ontvangen prachtige collectie 

TENNIS•FRAME'S 
Besnaring in eigen ateliers. - Reparaties 
binnen een dag. Concurreerende prijzen 

Aanbevelend 
J .  B R O U N S - D A E M S

VETERANEN-VOETBAL WEDSTRIJD. 
Naar wij vernemen zal op O.insdag 6 Juli a.s. 

op het terrein Geleenhof aan d•en Valkeniburger
weg, een voetbalwedstrijd plaàts vinden tussehen 
twee elftallen van de afd.celinigen Boeknoudin:g en 
Betlrijfshoekhoudin,g der Oranje Nassau-Mijnen. 

Bij beide elftaHen treffen wij nog bekende na· 
men van ouci-voetballers aan, zoodat een span
nende strij.ri te ve,rwaohten i,;. Een wandeling 
naar Gele-cnhof is rlan ook alles,zins aan te beve
len. De .elftallen zijn a.Js voJ.gs sàmengesteld :· Door de · voetbalclub "Bingelrade'' (2c klas 

Boekhouding. 
Jaspers. 

. Snijders. Fief.en . 
V. Janssen. Hummel. Slangen.

Putten. V,ievcrmans. Kolk-Meyer. Reuters. 
Everts. 

- I.V.C.B.) zullen op Zondag 18 Juli groote serie
wedstrijden georganiseerd worden. Op het prach
tige terrein aan het Sleihof zullen ook andere
vermakelijkheden plaats hebben. De prijzen zijn
practisch en waardevol, nl. eereprijs : stel prima v.doelnetten met balnet; 1ste prijs :  een halve-meter
hooge beker; 2e prijs :  elf rieten voetbalkoffers ;
3e prijs:  een wedstrijdbal. Beste houding in op
tocht:  een kistje sigaren.

Heerspink. Lemmens. G. Bensen. 11ertens. Ploem. 

Tot deelname noodigt vriendelijk uit het be
�tuur van "Bingelrade",, terwijl elke vereeniging 
een tegenbezoek verzekerd wordt. 

Bongaerts. Willems. M. Janssen. 
A. Logistcr. Engel-en.

Freij. 
Bedrijfsboekhoudfog. 

OM HET RECTOR GILLISSEN-DOEL 

OP 1 EN 8 AUGUSTUS. 

De jaarlijksche wedstrijden om het Rector Gil• 
lissendoe-1, die dit jaar voor de deirde - maal zul
len wor,den gehouden, zijn vastgl".steld op de twe·e 
eerste Zondagen van de volgende maand, n.l. 1 en 
8 _Augustus. Het eerste jaar was de vereeniging 
Laura (EygelSlhoven) de gelukkige wi,nnaa:r, het 
vorig jaar kwam. V.V.H. na har,cren·kamp voor een 
jaar in het bezit van het zHvere,n doel. Ook dit 
jaar belooft . de strijd weer uiterst spannend te 
worden. Dit te meer, daa,r door de promotie van 
de Heerlensohe vereenigin.g naar de le klas IVCB 
de 1 e 'klass-èrs op deze wijze reeds kennis kunnen 
maken met de oude benjamins. De datum van in
sehrijv-ing is openges,teld tot en met 20 Juli 

Op Zondag 1 Augustus komen een achllal ver
eeni-gtn,gen aan bod, op 8 · Au.gustm, vo1'gen de 
.demi-finales . en de finale. 

Als prijzen zijn beschi·kbaar : 
t e  prijs : Zilv. Reet. GiUissendoel (met diploma) 
2e prijs:  fraaie zilveren beker. 
3e prijs kleine zHveren beker. 
4e· prijs : kunstvoorwerp. 

Insohrijvjrtg en inlichtingen aan het secreta� 
ria at : Starirlgstraat 61, Heerlen. 

Er bestaan plannen tot sluiting van dit tour
nooi een weidefe.est te organiseeren, op het ter
rein van VVH, alwaar verschillende vermakelijk
heden zullen worden ondier,gebracht. Over een 
en ander zullen wij nog bereid·s l>erichten. 

Zondag 4 Juli zal V.V.H. deelnemen aan het 
Ave Rex Christe-tournooi te · Hoensbroek, als
mede aan de wedstrijden om de "Càesar-Kroon" 
te Beek. 

HULDIGINGSWEDSTRIJD 'l'EGEN 
BRABANTIA I (kampioen van Neder• 
land I.V.C.B.) 

Het bestuur van VVH is er in geslaagd het ster
ke Brabantia I (voor de tweede maal kampioen 
van Nederland) bereid te vinden de huldigin,gs
wedstrijd .bij gcl-egenhei-d van het kampioenschap 
en promotie naar de t e  klas van haar eerste elf
tal in Heerlen te komen spelen. Er wacht· · dus
voetballievend Heerlen en omstreken jets hetl bij
zonders n.l. k-0nnis te maken met het spel ván 
Neerfand's sterkste Katholieke voet.ba.lverneni
ging. Ter gêlegener tijd komen wij hierop nader 
terug. 

Jaarve.rgadering. 

. Dinsdag 1 3  Juli zal de V.V.II.-jaarvergadering 
plaats hebben in "Ons Volkshuis'' om 8 uur n.m. 

De agenda luidt: a. Opening en notulen. b. Me
dedeelingen. c. Jaanerslag secretaris. d. Idem 
penningmeester. e. Verkiezing voorzitter, f. Ver
kiezing bestuursleden; aftredend zijn Herberghs, 
Poel en A. Linssen en twee vacatures (candidaten 
kunnen bij den secretaris ingediend worden tot 
vóór de vergadering). g. -Verkiezin� Elftal Com• 
missie. h. Verkiezing 'Kas Commissie. Rondvraag 
en sluiting_-

L. V. B.

Kampioenschap van Limburg 

l\1aasvogels uitgeschakeld. 

Ofschoon Maas-vogels door 't gelijke spel tegen 
EVV een stokje stak voor het feit, dat EVV in de 
finale zou belanden, dit g,elijke spel velde meteen 
het oo,r,doèl over Maasvoge.Js, <lat met nog een 
wed-strijd voor den boe,g het puntenaanital van 
EVV niet meer kan hale-n. Net een-der waren de 
cijfers als bij het eerste treffen in  Spek'heiide. 

D e  stand is : 
E.V.V;
Beersd. Boys 
:\faasvógels 

4 1 3 0 5 10-8 

3 1 1 1 3 5-6 
3 0 2 1 2 4--5 

In afd. B. werden wij op een sensatie vergast. 
Rhenania, dat in  Beek met 7-3 v1erloren had zag 
er niet tegen op om nu op haa,r boort met d�zelf
die cijfers zioh te revancheeren. R.henania maakt 
nu een mooie kans om zich in die finale te plaat
sen. In het geval d,at Rhenania iu Tegen ver1iest 
staa,n alle . g,elijk en zul:len dus ibeslis:sirngswed• 
strijd-en of het doelgemid'de•lde den finalist moe-
ten aanwijzen. · 

De stand is : 
Caesar 2 
Rhenania 
Tego}en 3 

4 2 0 2 4 12-9 
3 2 0 1 4 13-12 

, 3 1 0 2 2 8-8 

Voor mori;en staan op het laatste program.ma 
Beer�. Boys 2-Maasvogels en Tegelen :1-Rhe
nania. Het kanslooze Maas·v0gels verloor reeds op 
eigen terrein van B(!lersdal, zoodat aan een herha
ling van dit resultaM niet te twijfe]en valt. Op ge
duchten tege.nstand kan Rhenania alvast reke• 
pen. De kleine nederlaag in Brunssum . der Ti.glia• 
nen doet sterk het vermo·èden rijzen dat Tegelen 
met ge,r.Ln·g verschil in de mee·rd1J1-heid zal blij
ven en zoodoe,nde aHe deelnoo1ers een zelfd-e 
aantal punten '!>ereikcn. 

Om het Wisselschild 
Demi-finale : Limburgia-Gr. Ster. 

Voor de tweede maal is d-eze wedstrijd vastge
steliCl en laten we hopen dat het er ditmaal van 
komt. Limburg.ia heeft ongetwijfeld het bes.te 
we.rk geleverd bij deze · wedstrijden, Zij immers 
schakelde Roermond alsook Bleijerheide als eer
ste klassers uit. Gr. Ster had het hel wat makke• 
}ijker, d.w.z. haar tegenstanders warcn niet van 
dat ka.Jiber. Ongetwijfeld start Limburgia met de 
beste troeven. dank zij haar terreinvooi.,dieel. Gr. 
Ster is ook juist te•gen de s,terkste te.genstan<lers 
in !haar beste humeur, ioodat er aan den Venwe,g 
de overwinning in  het onzekere zal verkeeren. 

JAARVERGADERING VAN AFD. II 
(Sittard e. o;) 

Op deze V.e};'8'Qd�ing waren afgevaardigden 
van alle -.o}l èen na - aangesloten vereenigin
gen, benevens het volledige afdeelingsbestuur en 
enkele officials aanwezig. 

Na de opening door voorzitter Aalders en de 
voorlezing der notulen door secretaris Dàssen 
werd de. woordvoerder naar de algem. verg. be
noemd n.l. voorzitter Aalders, als plaatsvervanger 
werd aangewezen de heer Hendriks. 

De heer H. Martens Stein werd bij acclamatie 
tot bestuurslid herkozen. 

De behandeling der Bondsagenda had een zeer 
vlot verloop. Besloten werd voor deze verga 
dering . een voorstel in te dienen waarbij het 
verplichtend gesteld wordt dat bij competitiewed
strijden de spelers der bezoekende elftallen zel f 
voor handdoek en zeep zorgdragen. 

Voorts wordt besloten er bij het Bondsbestuur 
op aan te dringen dat voor het volgend seizoen 
de afdceling uitgebreid wordt, terwijl ter zake 
van de verkiezing van aan de beurt van aftrèden 
zijnde bestuursleden besloten wordt de o.ftre
dendc heeren te herkiezen. 

STOLBERG 1911-IIEERL. ELFTA�. 
Na het succes va,n den woostrijd te Hèèrl,en zal 

het Heerfonsch elftal den returnwed,strijd spelen 
op 22 Augustus. 

· SCHEIDSR. VER. DE MIJNSTREEK.
In de op Zondag j.1. gehouden vergaderi11g 

van bovengenoemde vereeniging werd o.m. he
sproken de jaarvergadering van de landelijke 
bond te Utrecht op 7 en 8 Aug. a.s .. Als afge
vaardigde voor onze ver. werd benoemd de '-C· 
cretaris. 

Tevens werd besloten, dat er een wedstrijd ge
speeld zal worden tusschen de Heerlensche en
de Maastrichtse.he collega's. 

l\IOTORSPORT 

OM DEN GROOTEN PRlJS VAN EUROPA 
. VOOR MOTOREN.

Nieuwe records bij training te Bern. 
In het Bremgartenwald te Bern is Dinsdag doe 

training voor den Grooten prijs van Europa voor 
motoren voortgezet en opnieuw werden nieuwe 
records gevestigd. 

Bijna alle deelnemende renners -- en dat Z\jn er 
velen - waren in de sne-Eheid met hun machines 
verkoeling ga-an zoeke,n voor het heete weer. In 
de 500 cc klasse reed de Duitsoher. Lang met B, 
W.M. een ronde in den nieuwen recordtijd van
2 min.- 59.2 sec., d.w.z. met een gemiddelde snel•
heid vim 146.�) K.M. per ur. 'Guthrie bracht het
met Norton "sleohts" tot 144.70 K.M. per uur. In
de 350 cc klasse wist d•e Zwitser HaennJ het ron
derecor-d, dat met een tijd van 3 min. 10.2 sec-. op
naam van Guthrie stond, met 5 seconden te ver
beteren, �oodat hij in deze klasse met een· gemid
delde mtrsnefäeid va,n Hl .51 K.M. reed. In de
250 oc klasse was de Italiaan Tenni met zijn Guzzi
de snelste met een gemid,d<Ylde snelheid va•n 129.74
K.M. per uur.

DAMMEN 

RAICHENBACII BLIJFT WERELDKAMPIOEN 
De 23ste partij remise. 

De 23ste partij tusschen Raichenbach en Sprin• 
ger om het wereldkampioenschap dammen eindig
de na 57 zetten in remise. Het puntenaantal van 
Raichenbach, 25, kan Springer in de resteerende 
2 partijen niet meer inhalen, zoodat de Fransch• 
man zijn titel van wereldkampioen heeft behou
den. 

ATHLETIEK 

NIEUW WERELDRECORD 2000 METER, 

De Zweed Jonsson brengt het op 5 
minuten 18,6 sec. 

· Tijdens avondwedstrijden te Stockholm, 
als voorbereiding van de Zweedsche ploeg 
den aanstaanden landenwedstrijd tegen 
waren bedoeld, slaagde de Zweed John 
Jonsson er in het wereldrecord over 2000 
staande ten name van den Franschman Jules La
doumegue met een tijd van 5 min. 21,8 sec., ge
vestigd op 2 Juli 1931 te Parijs, te .verbeteren 
te brengen op 5 minuten 18,6 

Het wereldrecord van Ladoumegue werd op 4 
October van het vorige jaar te Boedapest door 
Szabo verbeterd met een tijd van 5 minuten 20,4 
seconden, doch deze tijd is tot nu toe niet als 
wereldrecord erkend. Op de tweede plaats achter 
J onsson eindigde de Fin Hopponia in den tijd 
van 5 müluten 25,2 sec. 

NEDERLANDSCHE DAMESSUCCESSEN 
TE WUPPERTAL. 

Op de 80 meter horden en de 100 M. 

Vrijdagavond vonden onder . groote belangstel• 
ling internationale athletiekwedstrijden te Wup
pertal plaats, waarbij Nederland vertegenwoor
digd was door een kleine damesploeg, welke 
niettemin op de eerste plaats wist beslag te leg
gen, nl. op de SO meter horden door mej. Door
geest en op de 100 meter hardloopen door mej. 
Fanny Koen. 

De belangrijkste uitslagen waren : 
Dames. 80 meter horden: L. A. Door geest 12 sec. 

2 Steuer (Duitschland) 12,1 sec. 3 Burke (Enge
land) 12,2 sec. 

100 meter hardloopen : 1 Fanny Koen 12,1 sec. 2 
Burke {Engeland) 12.2 sec. 3 Jeffreys (Engeland) 
12.3 sec. 

Hoogspringen : 1 Odam (Engeland) 1.615 M. 2 
Ratjen (Duitschl .) 1.58 M. 3 Kaun (Duitschl.) 
1.55 M. 

Discuswerpen : 1 Volkhausen (Duitschland) 
42.29 M. 2 A. Niessink (Nèderland) 37.99 M. 

Heeren. 100 meter : 1 Sweeney (Engeland) 10,4 
sec. 2. Borchmeyer (Duitschland) 10.5 sec. 3 
Konze (Duitschland) 10.7 sec. 

110 M. horden : 1 Thornton (Engel'and) 14,9
sec. 2 Kumpmann (Duitschland) 15 sec. 3 Caldano 
(Italië) 15.1 sec. 

800 meter: 1. Stothard (Engeland) 1 min. 53.4 
sec. 2 Mosterd (België) 1 min. 54,4 sèc. 3 Powell 
(Engeland) 1 min. 55 sec. 

Kogelslingeren : 1. Hein (Duitschland 55.91 1\1. 
5000 1\1. : 1 Pellin (Italië) 15 min. 6.4 sec. 2 van 

Rumst (België) 15 min. 9 sec. 
4 .x 100 meter estafette : Engeland 42,2 · sec. 2 

West-Duitschland 43 sec. 

T�NNIS 

De internationa�e kampioen
schappen fe Wimbledon 

Budge officieus wereldkampioen. -
Von Cramm met 6-3, , 6-4, 6-2 
ver1dagen. 

Donald Budge, de jonge Amerikaansche 
tennisspeler, die reeds dadelijk na het 
overgaan , van den vorigen Wimbledon• 
kampioen, Fred Perry, naar het beroeps• 
tennis genoemd werd als de toekomstige 
officieuze wereldkampioen, heeft ten 
volle aan de verwachtingen beantwoord. 

, In straight sets won hij Vrijdagmiddag 
te Wimbledon in den ·eindstrijd 'i'an den 
Duitschen kampioen Gottfried von 
Cramm, die zich voor de derde achter
eenvolgende maal den Wirnbledon-titel 
zag voorbijgaan. In drie sets, met 6-3, 
6-4, 6-2 heeft de Amerikaan, die in 
prachtigen vorm was, zijn meerderheid 
ol'er von Crarnm getoond en geen oogen• 
blik was zijn overwinning in gevaar. 

. DERDE · BLAD 

canonballs langs den Duitscher, speelde riskant 
maar had het geluk aan zijn zijde. De zevend 
game wist von Cramm nog op zijn service t 
winnen, maar in de volgende sloeg Budge twe 
ballen langs den Duitscher en de derde . met zij 
harde forehand in den hoek, eveneens onbereil, 
baar. Budge was officieus wereldkampioen g . 
worden na een prachtige partij, waarvoor h 
door de menigte met een ovatie werd beloon 
Hij werd. met von Cramm in de eereloge ontvan 
gen door koningin Mary. De p.artij had slecht 
65 minuten geduurd. 

Austin en de Engelsche tennisleeraar Maske! 
zaten ieder op een hoek van de baan aanteeke 
ningen te maken over het spel van Budge. Z 
hopen· op deze manier iets te kunnen vinden o 
de Engelsche Davisbekerploeg te wapenen tege 
het spel van r' '.m Amerikaan in het Davisbekcr 
tournooi. 

Na afloop werd Budge gevraagd of hij n 
beroepsspeler zou worden. De Wirnbledon-ka!11 
pioen antwoordde echter, dat hij voor jaren, jare 
en nog eens jaren amateur wilde blijven. ,,En'' 
zeide hij, ,,het volgend jaar zal ik mijn titel ver 
<ledigen". 

Naar verluidt, zou Tilden zijn landgenoot ce 
groote som aanbieden, indien hij tot de beroeps 
klasse :z;ou overgaan. 

Het heerendnbbelspel 

Een tweede Amerikaansche overwinning wer 
in pen halven eindstrijd van het heerendubbelspel 
behaald. Budge en l\lako haalden na een schijn• 
baar verloren partij schitterend op en wonnen d 
laatste drie sets, waarmede zij zich in den eind 
strijd plaatsten tegen de Engelschc titelverdedi 
gers Hughes en Tuckey, die op verrassend ge
makkelijke wijze van de Tsjechen Hecht en Men 
zel hadden gewonnen. . . 

De partij tusschen de Amerikanen en de Duit 
schers was van groot gewicht in verband me 
het Davisbekertournooi; immers, hoewel Duitscb 
land in de Europeeschc zone nog niet van Tsje 
choslowakije gewonnen heeft, is toch een inter 
zóne eindstrijd met Amerika te verwachten. E 
in dezen strijd zou het dubbelspel wel eens dC 
beslissing kunnen brengen. 

Het zag er aanvankelijk donker voor de Ame· 
rikanen uit. In de eerste set was de strijd vrijwel 
gelijk opgegaan, totdat het Duitschc dubbel doof 
de service van l\fako heen brak, waardoor d1 
stand op 5-4 kwam; Von Cramm won toen doof 
zijn service de set, waarbij twee aces inbegrepeO 
waren. In de tweede set miste Budgc zijn service, 
na tweemaal advantage te hebben gehad, Henke1 
speelde prachtig en hield d.e canoonballi; ve.O 
Budge uitnemend, zoodat het spoedig 4-2 we.5• 
Wel wonnen de Amerikanen toen de twee vol' 
gende games, maar Henkel en von Cramm gave� 
met de Qverwinning in zicht geen krimp e�
maakten 6-4. 

Budge en Mako schenen zich in de dei::de set 
hersteld te hebben. Von Cramm stond aan he1 

net, maar hij kon de keiharde drives van Budg1 

niet bemachtigen en toen Henkel ook nog zijO 
service verloor, stonden de Amerikanen spoedi$ 
met 3-1 voor. In snel tempo speelden Budge c? 
Mako toen door, prachtige staaltjes van intelll' 
gent spel vertoonend en al gauw was het s-2·

In de tweede set een prachtig volley-duel, dat

twaalf slagen duurde. De stand werd twee game� 
all, maar de Amerikanen begrepen, dat . de pari� 
nog niet voor hen verloren was en door schil' 
terend spel kwamen zij mei 5-3 voor. Budge en 
Mako hieven onvermurwbaar · en maakten 6-4, 
Twee sets gelijk. De beslissende, vijfde set, wa1 

een gevecht tusschen tennisreuzen met een ver' 
betenheid, welke zelden is gezien. De eerste gaJ1l1 

was voor Amerika, maar in de volgende zette11 
Henkel en von Cramm alles . op alles en na ticll'
maal deuce gelukte het hen inderdaad de ga1Jl1 

te winnen, . maar het was de felste en meest l)e' 
streden game van de partij geweest. De game' 
werden vervolgens gewonnen door de servef' 
rende partij, totdat von Cramm zijn service ver· 
loor en daardoor een 5-3 voorsprong aan ae
Amerikanen gaf. Budge maakte tenslotte mc1 
een ace een einde aan de partij. 

Eerst na afloop van dezen wedstrijd yerl iet 

konin�in Mary haar loge. 
In het damesdubbelspel rukten mevr. King cO 

mevr. Pittman verder op naar een ,vimbledoll' 
zege. Deze combinatie versloeg in den halvc0 
eindstrijd haar sterke tegenstand1,ters mevr. An

,·drus en mevr. Henrotin (Ver. Staten-Frankrij1' 
met 6-3, 6-4. In den eindstrijd komen de Ell' 
gelsche dames nu uit tegen mevr. Mathieu c11 
mevr. Yorke, die mej. Dearman en mej. IngraJll 
versloegen. 

SCHAATSENRIJDEN. 

HET CONGRE:S VAN DE I.E,V.

G. W. A. van Laer presideo1• De tribunes van het centrecourt waren lot de 
laatste plaats bezet. In de koninklijke loge kwa
men tijdens de partij koningin-moeder Mary en 
de prinsessen Victoria Helena en Marie Louise 
benevens gezanten van verschil lende landen met 
hun dames, die den wedstrijd met groote belang
stel ling volgden. 

Dè Amerikaan stond reeds spoedig met 2-0 
voor, maar von Cramm ging beter spelen en snel 
,vas het weer 2-2. Budge heroverde de leiding, 
maar de volgende gàme werd weer door den 
Dui tschen kampioen, dank zij uitstekend netspel, 
gewonnen. Maar toen kwam de jonge Amerikaan 
pas goed los. De meest gewaagde ballen sloeg 
hij met een zeldzaam elan l)nbereikbaar langs 
von Cramm, lèllerlijk alles gelukte hem. Hij was 
bovendien veel sneller dan von Cramm, wiens 
moeilijke drives hij alle kon bereiken en waar
op hij listige returns gaf. Snel ,...-on hij drie 
games achtereen. De tweede set begon voor den 
Duitschen kampioen al even slecht;  Budge had 
vrij,vel geen moeite met de service van von 
Cramm en won de game, terwijl hij er meteen • 

Naar het A.N.P. verneemt is onze landgenoot, 
de heer G. W. A. van Laer, voorzitter van de0

Koninklijken Nederlandschen Schaatsenrijders; 
Bond en vice-president van , de Intern. Eislall 
Vereinigung (I.E.V.) op het congres nn de I.E.V••
het welk te St. Moritz wordt gehouden, met meél'' 
derheid van stemmen gekozen tot president' dezer 
internationale organisatie. 

-de tweede game aR1i vastknoopte, ondanks een
doublefault. Toen was weer de beurt aan von 
Cramm om een game te winnen, hetgeen hij dan 
ook door zuiver spel aan het net deed. Budge 
antwoordde evenwel op dezelfde wijze, met 
drieste slagen aan het net vergrootte hij zijn 
voorsprong tot 3-1. Toen deed von Cramm even 
ouderwetsch. Hij won de volgende game op zijn 
service, kreeg een hartelijk applaus toen hij ook 
door Budge's service heenbrak, kwam op 3-3 
door een game op love te winnen, bracht het 
door prachtige drives vlak langs de lijnen tot 
_4..,...3, maar toen was het ook afgeloopen. Rustig
en beheerscht speelde Budge verder, hU mankte 
vrijwel geen fouten meer, kwam gemakkelijk op 
4-4, maakte 5-4, r!oor de service van von
Cramm te bedwingc·n en won vervolgens ,,,, 

De zittingsperiode is twee jaar. Tot vicc-presl' 
dent der I.E.V. werd gekozen de Engelschni�0 

Herbert Clarke. In het presidium werden voort5
vertegenwoordigers van Duitschland, · llongarW; 
Noorwegen, Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije flC 

kozen. 
De heer van Laer volgt den heer Salc·ho\l' 

(Zweden) als president op. 

DUIVENSPORT 

P.D.V. DE ZWALUW, OIRSBEEK.

tweede set door schltterende, voor den Duitscher 
onhoudbare balle·n. 

In de eerste game van de derde �et verloor 
von Cramm zijn service, Budge had geen moeite 
om met 1--0 voor te komen en hij stond in de 
volgende game reeds op 40-0, toen von Cramm 
even zi,in ouden vorm terugkreeg (1-1} .  Budge 
nam echter revanche door de volgende vier games 
op onverbeterlijke wijze te winnen. Von Cramm 
maakte vele fouten, zijn drives naar de lijnen 
waren vaak enkele centimeters te scherp, en 
l3udge daarentegen overtrof zich zelve, hij joeg 

Lokaal : Jos. Hoberls. ,j Wedvlucht vanàf Clrnteauroux. Afstand 5�i' 
K.M. Totaal 37 duiven. Los om 5.25 uur, . sr'te 
\'eerde rlc eerste duif om 3-5-10 uur, rle Jaats 
om 4-4-16 uur. De uitslag was als Yolgt : ; 

Jos Custers 1 2 ;  .Jos. Robert� 3 ;  Stalln1111�·, 
4 ;  Beugels 5 10; F. l\leulenberg 6; Jac. MeuJe1 
berg 7 ;  Reintjes 8 9. 

VINKENRUBRIEK 

K ERKRADE. 
De uitslag van het in lokaal Grouls, .Bldie;,'. 

heidestraat, gehouden concours in het klli55
0e

slaan van de vereeniging ,.Slag op Tijd" had 111
volgende !1itslag. 1. D. Kanten 68 ; • 2. P. "4:i:
Wersch, 52 ; 3. J. Bovens, 46;  4. D. Kanten, . �-
5. P. Raven, 40;  Eereprijs:  1 . :  J. Bovens, 56;
D. Kanten, 55. 91 Hedenavond om 8. uur heeft in het Io1'11

1s, Grouls een belangrijke ledenvergadering plas. 




