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GEUL01 
Geuldal-Sportcocktail  
 
Geuldal-Sportcocktail; Schetsen en flitsen door G. Sillen. 
N.V. Chocolade- en bonbonfabriek „’t Geuldal”, Gulpen, 
(1950). 
 
32 pagina’s met ruimte om 200 fotootjes op te plakken. 
 
Prijs: Onbekend. 
Album te verkrijgen bij de fabriek en in de winkels.  
 
Kenmerken 
Geniet album met slappe kartonnen omslag, 19 x 28 cm, 
met 8 dubbele bladen. Op de achterzijde staat alleen de 
drukker „Drukkerij Maas- en Roerbode”- Roermond (een 
dagbladuitgever). De bladen zijn van dikke krantenpapier-
kwaliteit. 
Na de titelpagina met een uitvergrote krantenfoto van een 
wielrenner met een Geuldal shirtje staat op de eerste 13 
linkerpagina’s een doorlopende tekst in twee kolommen. 
Op de laatste drie linkerpagina’s en alle rechterpagina’s 
staan alleen genummerde kaders om de plaatjes in te 
plakken met bovenaan een kop. 
De eerste 100 plaatjes omvatten uit 7 bladen met lokale 
voetbalelftallen, gevolgd door 2 bladen internationals. De 
tweede 100 plaatjes omvatten het Limburgia-speedway-
team, gevolgd door 4 pagina’s wielrenners, 1 pagina 
zwemmers en zwemsters, en op de laatste pagina 4 
biljarters en 4 schaatsers.  
 

De 200 kleine plaatjes van 30 x 45 mm van dunne kranten-
papierkwaliteit zijn gerasterde zwart-wit fotootjes, met 
onderaan in een witte balk het nummer van het plaatje en de 
naam van de sporter.  
 

Plaatje 79 van de bekende 
voetballer Faas Wilkes op 
ware grootte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhoud 
De tekst begint met 8 pagina’s over wielrennen, waarvan de 
eerste 5 over de Tour de France gaan. Daarna 5 pagina’s 
over (amateur)voetbal, beginnend met de Limburgse clubs 
Limburgia (Brunssum, opgericht 1920) en Maurits (Geleen, 
opgericht 1927), gevolgd door Enschedese boys (1906), 
Heerenveen (1920), Ajax (1900) en Blauw-Wit (1902) en 
tenslotte de lijst van kampioenen van 1897 t/m 1949. De 
laatste pagina is geheel gevuld met de prestaties van de 
Oranje-elftallen. 
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