ANPA – ARCHIEF VAN NEDERLANDSE PLAATJESALBUMS

Nederlandse Rotogravuremij

De Nederlandsche RotogravureMaatschappij, gestart in een
leegstaande fabriek aan het
Galgewater in Leiden breidde uit
met een aantal aangrenzende
panden aan de Weddesteeg,
waaronder het (niet meer
originele) geboortehuis van
Rembrandt. Daarom werd bij het
25-jarig jubileum van het bedrijf
in 1938 een gedenkboek over
Rembrandt uitgebracht, getiteld
“In ’t huis van Rembrandt”.
Aanvankelijk werd alleen in één
kleur gedrukt. In 1922 slaagde
het bedrijf er in met precisie
kleurendrukken te maken op
basis van de primaire kleuren
rood, geel en blauw. Sindsdien
werden er naast de bekende
“bruintjes” ook kleurenplaatjes
gedrukt.
In 1924 werden voor het eerst
postzegels in rotogravure gedrukt, wat door filatelisten met
argwaan werd bekeken omdat
de kwaliteit daarvan minder zou
zijn dan van “plaatdruk”. Nog in
1939 werd een reeks zegels alsnog afgekeurd en op termijn
vervangen, ondanks de mooie
“tonen”, omdat “de lijnen” onvoldoende waren.

De N.V. Nederlandsche Rotogravure-Maatschappij Leiden, later omgedoopt in
de Leidsche Rotogravure Maatschappij, werd op 12 juli 1913 opgericht door
A.W. Frentzen, directeur van Uitgeverij Sijthoff en kleinzoon van de oprichter
A.W. Sijthoff, met het doel een geïllustreerd weekblad te kunnen uitgeven. De
Rotogravuremij introduceerde de koperdiepdruk – “gravures” – in Nederland.
Hierin konden tekst en afbeeldingen gecombineerd worden, in grote oplages
op rotatiepersen. Dit maakte de uitgave van rijkelijk geïllustreerde tijdschriften
mogelijk. De firma drukte voor Sijthoff de “Panorama – Geïllustreerd weekblad
in koperdiepdruk” vanaf het eerste nummer van 2 juli 1913 tot in de tweede
wereldoorlog. Het blad werd gedrukt in bruin op hoogwaardig dun glad papier.
Hoe koperdiepdruk werkt wordt uitvoerig uitgelegd in het Niemeijer-album “Hoe
ontstaat onze Courant ?”, pagina 27 – 32, waarvan de bruine plaatjes door de
Rotogravuremij gedrukt zijn.
Een jaar na de start van de Panorama breekt de Eerste Wereldoorlog uit.
Sijthoff begint medio 1915 aan een afzonderlijk magazine in kwarto formaat
waarin de verslaggeving van de oorlog van 1914 wordt gedaan als “een
populair geschreven geschiedenis, gedocumenteerd door talrijke illustraties,
voorstellende oorlogstafreelen te land en ter zee, portretten, kaarten, plannen,
enz”. Er zijn 20 afleveringen voorzien, “terwijl in den loop der uitgave een
prachtige plaat, gedrukt in koperdiepdruk den inteekenaren gratis zal worden
aangeboden.” Een voorproefje van zo’n fraaie plaat wordt bij de advertentie en
in het prospectus afgedrukt.

De reeks magazines wordt uiteindelijk volledig uitgegeven tot in 1919, met
daarbij vier vollinnen kwartobanden: “Gedenkboek van den Europeeschen
oorlog in 1914”, gevolgd door 1915, 1916-1917 en 1918-1919. Tegelijk met de
eerste band wordt een goedkope uitgave gemaakt “voor de jeugd”, een
“premie” voor de abonnees van de Panorama, in de vorm van een dun geniet
oblong album met slappe kaft in stemmig bruin, waarin de plaatjes geplakt
kunnen worden uit te knippen uit fotobijlagen van het blad. Tamelijk cynisch is,
dat de voorkant wordt getooid met een foto van het juist gereedgekomen
“Vredespaleis” in Den Haag. De plaat hierboven siert ook de achterkant van dit
eerste album. Er verschijnen drie afleveringen, met toevoeging van de
jaartallen 1914, 1915 en 1916. Dan wordt de papierschaarste zo groot dat van
verdere “premies” afgezien moet worden.
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Uit de N.R.C. van 7-7-1915

Het weekblad Panorama viert zijn eersten verjaardag en vertelt van zijn wording.
Wat is die rotogravure eigenlijk die aan Panorama zoo’n heel ander aanzien geeft dan dat van
de andere geïllustreerde bladen? In een paar woorden zullen wij trachten het uiteen te zetten.
De rotogravure is het vernuftig uitgevonden procedé, dat het mogelijk maakt om in een
koperen cylinder (een soort koker van dik messing), door middel van de fotografie, platen en
tekst te graveeren. En verder is de rotogravure ook het systeem, dat veroorlooft die zware
koperen cylinders op snelloopende machines te leggen, die uit die verdiepte kopergravure,
nadat zij met inkt gevuld zijn, deze verf op het papier overbrengen, erin slagend een zoo
getrouw mogelijke afbeelding te geven van de foto's, welke voor de samenstelling van ons
blad telkens noodig zijn met de daarbij behoorende bijschriften en teksten. Dat dit geen
kleinigheid is, zult ge begrijpen, wanneer ge weet dat de pers waarop Panorama gedrukt
wordt met een snelheid van 3500 à 4000 cyllnder-omwentelingen per uur keurig gesneden,
kurkdroge vellen aflevert, welke een bedrukt oppervlak van ongeveer 2.40 meter bij 82 c.M.
hebben. En dat dit dan nog volstrekt niet de maximum snelheid noch het maximum formaat
dezer persen is.

Advertentie in de dagbladen, december 1922
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Het eerste deel verschijnt medio 1915 ook als reclamealbum met losse
verzamelplaatjes, oorlog als klantenwerver. De bruine tijdschriftkleur van de
opdruk van de kaft is gewijzigd in lichtblauw en op de achterkant is in plaats van
de “prachtige plaat” een reclametekst gedrukt. Op de eerste uitgave, van Kaster’s
& Co. cigarettenfabrieken, staat nog “Premie uitgave”, maar op alle volgende is
dat geschrapt. De koperdiepdrukplaatjes zijn van zacht dun karton in plaats van
het stijve witte karton dat in die tijd gebruikelijk is voor de chromo’s
(kleurenlithoplaatjes).

In hetzelfde jaar waarin dit eerste
reclamealbum gemaakt wordt,
maakt de Rotogravuremij voor
Staatsspoor
een
bijzonder
reclameboekwerk, “Nederland
1915”, met ingedrukte bruine
fotoplaten, aangevuld met ingeplakte gekleurde plaatjes. Dit
boekje wordt vaak onterecht
aangeboden
als
“plaatjesalbum”.
Bizar is dat achterin dit boekje
een katern is toegevoegd met
foto’s uit de Panorama van de
mobilisatie in 1914.

Vijftien bedrijven brengen dit album uit, maar kennelijk wordt oorlog toch niet zo’n
geslaagd promotieartikel gevonden want het volgende deel wordt nog maar door
drie bedrijven als reclamealbum uitgebracht.
Een opvallend detail in deze albums zijn de “Wenken bij het opplakken” (in de
reclameversie verkort). Deze komen later ongewijzigd terug in alle grote
reclamealbums.
Dit eerste album met bruine fotoplaatjes is van grote betekenis geweest
voor de bloei van de reclamealbums in de volgende 20 jaar. Het heeft model
gestaan voor het eerste reclamealbum dat weer verscheen na de voedselen goederencrisis van 1917-1920 als gevolg van de oorlog. Dit album
“Schilderachtig Nederland” met 80 bruintjes, uitgegeven door reclamehandel S. Duits in Dordrecht en uitgebracht door tenminste 15 bedrijven, is
van vormgeving direct afgeleid van het oorlogsalbum.
Overbekend zijn de latere reclamealbums “Uit Oude Tijden” (uitgegeven
door circa 100 bedrijven) en “Verzamelalbum van plaatjes der schoonste
plekjes van ons land” (tenminste 159 bedrijven). Of de Rotogravuremij
daaraan deelgenomen heeft is niet bekend maar het is wel waarschijnlijk.
De Rotogravuremij heeft met zekerheid de plaatjes gedrukt voor de
reclamealbums Vaderlandsche Historie I t/m IV (1926-1931) en Schilderkunst (1927), en voor “De ontwikkelingsgeschiedenis van de scheepvaart” van Turco (1929) en de vier documentaire albums van Niemeijer
(1929-1933).
Begin dertiger jaren tijdens de grote recessie is het gedaan met de grote
hoeveelheden reclamebruintjes. De Rotogravuremij neemt in 1932 zelf het
initiatief voor een nieuwe reeks reclame-uitgaven, in navolging van de
“Gemeinschaftsausgaben der Deutsche Sigarettenindustrie” die in 1927
begonnen zijn, gemeenschappelijke uitgaven waar Duitse sigarettenfabrieken
zich bij konden aansluiten. In plaats van de zeer kleine Duitse sigaretten-
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plaatjes waar je wel een vogel maar moeilijk een voetbalelftal of een spelfoto
op kunt afbeelden, worden het series “normale” plaatjes van circa 50 x 80 mm
met enige variatie.
De Rotogravuremij brengt in twee jaar tijd zeven series uit:
Voetbal Techniek en Tactiek, (1932, 144 stuks)
Voetbal Spelregels, (1932, 75 stuks)
Xe Olympische Spelen 1932, Los Angeles (250 stuks)
Voetbalseizoen 1932/33 (144 stuks)
Sport-Wereld, (1933)
In Filmland, (1933, 100 stuks)
Radiovoetbal-plateau, (?).

Achterop de plaatjes zijn vaak
nog stukken van de banderol
achtergebleven.

In het eerste album is achterin
een prijsstickertje voor de hele
reeks geplakt, en alleen in dit
album staat achterin bij de lijst
van de acht albums dat het een
uitgave van de Ned. Rotogravure Mij is.

De plaatjes worden zonder firmaopdruk aangeboden aan de sigarettenindustrie, maar dat verloopt moeizaam. Vittoria, beter bekend als Miss Blanche, is in
1930 begonnen met de overname van een Duits sigarettenalbum en vervolgt
met een reeks eigen sportalbums waarvan er in vier jaar tijd zeven verschijnen.
Turmac / Kiazim Emin is in 1929 begonnen aan zijn befaamde “zijdjes” en blijft
daar mee doorgaan. Philips Bros., de grootste tabaksproducent van Nederland
op dat moment, heeft zelf in 1925 al een klein album Voetbalspelregels
uitgebracht geschreven door Groothoff, en neemt afstand van deze uitgaven.
Enkele kleine bedrijven doen wel mee met een of meer series. De plaatjes
worden op de blauwe of groene banderol van de sigarettenpakjes geplakt of
gewoon los in de tabakswinkels uitgedeeld.
Aanvankelijk worden twee series gekleurde voetbalplaatjes los uitgebracht, de
eerste van 144 en de tweede van 75 plaatjes. Achterop de plaatjes staat de
bijbehorende tekst, zodat ze goed zonder een album met tekst verzameld
kunnen worden. Aan de Olympische spelen van 1932 wordt vervolgens een
serie van 250 groene plaatjes gewijd, die door een breder publiek verzameld
worden. Daarna wordt met de vijfde serie aangesloten op het succes van de
albums met voetbalseizoenen van Miss Blanche. Pas als in 1933 de serie van
100 filmsterrenplaatjes van start gaat loopt het storm en wordt besloten een
complete reeks albums bij alle plaatjesseries uit te brengen. Daarvoor worden
de tweede voetbalserie en de filmsterren alsnog uitgebreid tot 144, en de serie
van de Olympische Spelen tot 288, zodat daar twee albums van 144 mee
gevuld kunnen worden. De 8 albums komen in de winkels voor ﬂ 5,- voor het
hele pakket.
Alle acht zijn grote kwartoalbums (34,5 x 25 cm) met aan elkaar geniete stijve
bladen en omgeplakte slappe kaft, met een sierkoord. Enigszins vergelijkbaar
met de eerste Duitse Gemeinschaftsausgaben, maar anders van inhoud.
Zeven albums hebben dezelfde grijsgroen gevlekte omslag met een of twee
opgeplakte plaatjes, alleen van Sport-Wereld is de omslag blauw. De slappe
omslagen steken aan alle open kanten een halve centimeter buiten de bladen,
waardoor de randen in het gebruik flink beschadigen.
Elk album heeft 12 lichtbruine bladen voor 6 plaatjes per kant. De indeling van
de bladen is in zeven albums hetzelfde. De bladen zijn met lijnen onderverdeeld in twee rijen van drie lege blokken om een plaatje in te plakken, en
onder iedere rij plaatjes een rij lagere blokken voor de bijbehorende teksten. In
de albums 1, 2, 6 en 7 staan de nummers van de plaatjes voor de teksten. In
de twee Olympische albums staan merkwaardigerwijs geen nummers; de
positie van de plaatjes moet hier opgezocht worden aan de hand van de tekst,
nogal een karwei bij 288 plaatjes. Album 5 heeft helemaal geen tekst; op de
bladen staan alleen lege inplakkaders.
De eerste twee series gekleurde voetbalplaatjes werden volgens ooggetuigen
die toen zelf op de lagere school zaten door de schooljeugd druk verzameld,
geruild en bediscussieerd, maar doordat de albums pas een of twee jaar later
uitkwamen zijn er niet veel goede plaatjes overgebleven. Complete albums zijn
daarom zeldzaam.
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De eerste serie, “Voetbal Techniek en Tactiek”, en twee jaar later serie 5 en 6,
zijn geschreven door de voetbaldeskundige C.J. Groothoff, die in 1925 al het
unieke kleine album “De regels van het voetbalspel” schreef voor sigarettenfabriek Philips Bros. De tweede serie, “Voetbalspelregels”, wordt echter
vreemd genoeg door een ander geschreven. De Olympische albums en het
filmsterrenalbum zijn anoniem.
De afbeeldingen van de filmsterren zijn afkomstig Duitsland, waar diverse
sigarettenbedrijven grote aantallen filmsterrenplaatjes met albums hebben
uitgegeven. De plaatjes worden overgenomen van de “Goldfilm” albums,
waarvan er één ook in Nederland is
uitgebracht door Batschari sigaretten. Deze
zeer zorgvuldig ingekleurde foto’s hebben
de eigenaardigheid dat de achtergrond met
goud is afgedekt.
De filmsterren worden uitgebracht met een
wedstrijd, “In Filmland”, met als hoofdprijzen vierpersoons auto’s van Ford en
Chevrolet.

De oorspronkelijke zwart-wit foto van plaatje
108, van de ster die het vaakst voorkomt in het
album In Filmland, vooral bekend als tegenspeelster van de populaire Willly Fritsch, uit het
Duitse Film-Album nr. 3 van Josetti sigaretten
(816 foto’s).

Alle sportplaatjes hadden dezelfde langste maat van 80 mm. Dat ziet er goed
uit in de inplakruimtes voor de liggende plaatjes, maar voor staande is het
eigenlijk net iets te hoog, zoals in het voorbeeld op pagina 6 hierna goed te
zien is. Toch krijgen de filmsterrenplaatjes, die alle staand zijn, diezelfde maat.
De filmsterren worden echter ook uitgebracht op het formaat 48 x 72 mm zodat
ze in smalle pakjes van 10 sigaretten passen, en met name voor Turmac die al
twee eigen series van 196 filmsterren in zwart-wit heeft uitgebracht aangevuld
tot 196 plaatjes.
De kleine plaatjes worden ongenummerd en zonder de levensbeschrijving op
de achterkant, maar wel met de aanwijzingen voor de filmprijsvraag en met de
eigen firmanaam verspreid door Turmac, United Cigarettes Factories en de
Unie van Sigaren Fabrieken. De actie loopt in afwachting van het verbod op
reclame bij de tabak in eerste instantie van 1 april tot 30 juni 1933, en wordt als
de wet uitblijft verlengd tot 30 september en dan nogmaals verlengd tot 31
december (vermeld achterop de plaatjes). Dan wordt de wet op de valreep
aangenomen, maar alle drie zijn dan al begonnen aan een “Serie 1934”. United
en de Unie stoppen dan, maar Turmac vervolgt de uitgifte nog enige tijd met
een truc: op de plaatjes wordt vermeld dat ze op aanvraag gratis verstrekt
worden, dus niet als premie bij de tabak.

Chris Groothoff (1878 – 1954)
was zelf actief sporter en was op
jeugdige leeftijd al betrokken bij
het ontstaan van de voetbalclub
Ajax. Hij was secretaris van de
Amsterdamse Voetbal Bond en
de Nederlandse cricketbond,
journalist voor diverse kranten en
radioreporter.
Grote bekendheid verwierf hij in
zijn 47 jaren als voetbalscheidsrechter. Hij genoot internationaal
zoveel faam dat hij in 1908 als
eerste niet-Britse scheidsrechter
een interland van Engeland
mocht leiden. In 1912 schreef hij
al een handleiding voor voetbalscheidsrechters. In 1930 schreef
hij in opdracht van de KNVB het
boek “Voetbal: Een handelding
voor het spel”, waarop het eerste
album gebaseerd is.
Om zijn precieze handhaving
van de spelregels werd hij genadeloos getackeld in de pers.

De serie Sport-Wereld wordt totaal verdrongen door de filmsterren en dit album
is zeer zeldzaam.
Op 29 december 1933 wordt de wet aangenomen die het tabaksfabrikanten
verbiedt gratis reclamemateriaal te verstrekken. De wet wordt op 3 februari
1934 van kracht en dat maakt een einde aan de tabaksplaatjes en albums tot
na de Tweede Wereldoorlog. De serie Radiovoetbal-plateau wordt afgebroken.
Turmac komt nu nog met een eigen album “In Filmland” dat sterk op het Album
7 lijkt, en met eigen vierkante plaatjes zoals in het filmsterrenalbum van 1929.
De overheid treedt echter streng op en de uitgifte stopt al na het eerste plaatje.
Dit album met slechts 1 plaatje is uiteraard zeer zeldzaam.
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ROTO01
Voetbal Techniek en Tactiek
Voetbal Techniek en Tactiek door
C.J. Groothoff. Album 1. Uitgave:
Ned. Rotogravure Mij. (1932)
12 bladen en 144 plaatjes in driekleurendruk om in te plakken, 6 per
pagina bij de beschrijvende tekstblokken.
Kenmerken
De globale kenmerken van de hele
reeks zijn beschreven in de inleiding.
Grootkwarto album (34,5 x 25 cm)
met aan elkaar geniete stijve bladen
en omgeplakte kaft met een
sierkoord. De grijsgroen gevlekte kaft
heeft een titelopdruk in goud. De
achterkant is blanco.
Op de binnenkant van het voorplat staat een voorwoord van Groothoff. Op de binnenkant van het achterplat staat de lijst
van alle acht albums. In dit eerste album is achterin het prijsstickertje voor de hele reeks geplakt.
De bladen zijn met bruine lijnen onderverdeeld in twee rijen
van drie blokken om een plaatje in te plakken, en onder een rij
plaatjes een rij blokken voor de bijbehorende teksten. Voor elk
tekstblok staat groot het nummer van het plaatje.
15. Zie hier een beeld uit den wedstrijd Nederland - België in 1932, door
Nederland met 3-2 gewonnen. Men ziet hier hoe de Belgische doelverdediger
op beide knieën liggend, den bal stopt en hoe een onzer snel op hem toeloopt.
De achterspeler der Belgen ziet het gevaar goed in. Hij tracht ten minste den
toestormenden voorwaarts af te houden ten einde zijn doelverdediger
gelegenheid te geven den bal weg te werken. Niet alle achterspelers echter
zien het gevaar zo snel in. Het is daarom voor den doelverdediger raadzaam
om, als het maar eenigszins mogelijk is, niet op beide knieën te vallen, daar
men dan slechts zeer moeilijk den bal zal kunne. wegwerken. Men kan dan
niet snel genoeg overeind komen. Bij lage schoten kan men op één knie vallen,
waarbij men dan onmiddellijk nadat men de bal heeft gestopt, weer overeind
kan komen.

De plaatjes van 60 x 80 mm zijn gedrukt
in driekleurendruk op dun, licht getint glad
karton. Ze zijn doorlopend genummerd
van 1 – 144. Op de voorkant staat in de
ondermarge de titel van het album, de
schrijver en het nummer van het plaatje.
Op de achterkant staat dezelfde beschrijvende tekst bij het plaatje als in het
album, zodat ze ook goed los te
verzamelen zijn.
Inhoud
Dit album is gebaseerd op het boek
“Voetbal: een handleiding voor het spel”,
dat Groothoff in 1929-1930 schreef in
opdracht van de Technische Commissie
van de K.N.V.B. In dit album kan hij zich
vervolgens uitleven omdat hij 144 door
hemzelf geselecteerde wedstrijdsituaties
kan laten zien met zijn commentaar.
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ROTO02
Voetbal Spelregels
Voetbal Spelregels toegelicht door
H.S. Boekman. Album 2. (1932)
12 bladen en 144 plaatjes in driekleurendruk om in te plakken, 6 per
pagina bij de beschrijvende tekstblokken.
Kenmerken
De globale kenmerken van de hele
reeks zijn beschreven in de
inleiding. Grootkwarto album (34,5
x 25 cm) met aan elkaar geniete
stijve bladen en omgeplakte slappe kaft met een sierkoord. De
grijsgroen gevlekte kaft heeft een
titelopdruk in goud. De achterkant
is blanco.
Op de binnenkant van het voorplat
staat een voorwoord van Boekman en op de binnenkant van het achterplat de lijst van alle acht albums. De bladen
zijn met bruine lijnen onderverdeeld in twee rijen van drie blokken om een plaatje in te plakken, en onder een rij
plaatjes een rij blokken voor de bijbehorende teksten. Voor elk tekstblok staat groot het nummer van het plaatje.
De plaatjes van circa 53 x 80 mm zijn gedrukt in driekleurendruk op dun, licht getint glad karton. Op de voorkant staat
in de ondermarge de Spelregel en het nummer van het plaatje. In eerste instantie zijn er 75 plaatjes uitgegeven,
genummerd 1 – 75, en dat staat ook voorop die plaatjes. Toen later een album werd toegevoegd werden 69 plaatjes
tussengevoegd met verdere, vaak overbodige elaboraties op dezelfde (deel)regel. De tussengevoegde plaatjes
hebben een volgletter, zie het voorbeeld hieronder.
Op de achterkant staat dezelfde tekst bij het plaatje als in het album, zodat ze ook goed los te verzamelen zijn. De
plaatjes zijn voor een groot deel foto’s, merendeels duidelijk geposeerd, aangevuld met een aantal tekeningen. De
foto’s zijn soms ingetekend met pijlen en letters om de situatie of regel te verduidelijken. De plaatjes bevatten twee
fouten: Plaatje 66, Spelregel 10 moet zijn Spelregel 11. Het tweede plaatje met nummer 70e moet zijn 70f.
Inhoud
Het album behandelt 15 regels, waarbij de nummers 11 en 15 ontbreken, zodat de nummering van de regels loopt tot
17. Soms is een regel voor de sporter van nu verrassend; bij spelregel 12 – Het schoeisel – is bijvoorbeeld te zien dat
behalve de bekende noppen ook latjes onder de schoenen toegestaan waren, mits ze ononderbroken onder de gehele
zool doorliepen. De teksten zijn nogal eens cryptisch en komen vooral bij de toevoegingen pietluttig over.
Bijvoorbeeld Spelregel 4 (plaatje 12) met twee toevoegingen:
12 Een doelpunt is gemaakt, zoodra de bal geheel en al door het doelvlak
is gegaan, mits hij niet geslagen, geworpen of gedragen is door een speler
der aanvallende partij en behalve in de gevallen, waarbij in deze regels op
andere wijze is voorzien.
De bal moet geheel en al over de doellijn of zijlijn zijn geweest, voor dat hij
buiten het speelveld is.

12a Een doelpunt is gemaakt, zoodra de bal geheel en al door het
doelvlak is gegaan, mits hij niet geslagen, geworpen of gedragen is door
een speler der aanvallende partij. Verder moet de bal geheel en al de
doellijn zijn gepasseerd. Het gebeurt vaak, dat een speler een hard schot
lost, de bal onder de bovenlat komt, en het veld weer ingaat. Dit is nooit
een doelpunt, daar de bal niet het doelvlak geheel en al is gepasseerd.

12b Een doelpunt is gemaakt, zoodra de bal geheel en al door het
doelvlak is gegaan, mits hij niet geslagen, geworpen of gedragen is door
een speler der aanvallende partij. Een speler kan een hard schot lossen
hetwelk door veel effect via den binnenkant van de zijlat het doel in gaat.
Vanzelfsprekend heeft de bal het doelvlak geheel en al gepasseerd.
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ROTO03 en 04
Xe Olympische Spelen 1932
Los Angeles
Xe Olympische Spelen 1932 Los
Angeles. Album 3 1e Deel en Album
3 2e Deel. (1932)
Kenmerken
Grootkwarto albums (34,5 x 25 cm)
met aan elkaar geniete stijve
bladen en omgeplakte slappe kaft
met sierkoord. De opdruk van de
kaften is in goud en wit.
Op de binnenkant van het voorplat
staat in beide albums hetzelfde
voorwoordje, waarin gesteld wordt
dat alle records vermeld worden en
dat door de uitgebreidheid hiervan
2 albums verschijnen.
De bladen zijn met bruine lijnen
onderverdeeld in twee rijen van drie
blokken om een plaatje in te plakken, en onder een rij plaatjes een rij blokken voor de bijbehorende teksten. In deze
albums zijn de plaatjes echter niet genummerd. Onderop de plaatjes staat alleen de titel van het album. Onder het
plaatje staat boven het tekstblok een duidelijke vetgedrukte kop die het onderdeel aangeeft. Verder moet de plaats
van een plaatje gezocht worden aan de hand van de tekst die er achterop en eronder staat. Om het opzoeken van
de plaats te vergemakkelijken is hierna de complete lijst op volgorde opgenomen.
Deze plaatjes zijn weer 60 x 80 mm. De Rotogravuremij was afhankelijk van wat uit Amerika officieel aangeleverd werd,
en dat waren zwart-wit foto’s die, om het wat aantrekkelijker te maken, in groen gedrukt zijn. Dat werkt goed.
Inhoud
Aanvankelijk bestond deze serie uit 250 plaatjes, en dat is ook achterop de plaatjes vermeld. Dit begon met 20 plaatjes
van Amerika, het stadion en de opening. Vanaf plaatje 21 volgen reeksen plaatjes per onderdeel, 5 van 100 meter
hardlopen dames, 4 van 100 meter hardlopen (waar men zelf “voor heren” bij mag invullen), 200 m. hardlopen, 400 m.
hardlopen etc. plus marathon, steeple, estafette en horden, totaal 65 plaatjes. De volgende 18 zijn voor de diverse
vormen van springen, dan 15 voor speer-, discus- en kogelwerpen c.q. stoten, en 4 plaatjes tienkamp onderbroken
door slechts 1 wielrenner, waarna dit album afsluit met 21 zwemplaatjes met een eigen stadion.
Deel 2 vervolgt met nog 21 zwemplaatjes, gevolgd door 12 toren- en schoonspringers en 3 maal waterpolo. De watersport wordt vervolgd met 14x roeien en 5x zeilen. Na 12 plaatjes van schermen volgen er 4 van turnen. De ruitersport
met een eigen stadion is goed voor 11 plaatjes. Na de vijfkamp (4), tienkamp (1) en pistoolschieten (1) dat als voorteken
voor wat de wereld te wachten staat wordt
gewonnen door Italianen en Duitsers, komt
het wielrennen (3) terug, gevolgd door
hockey ((3) en tenslotte boksen en
worstelen (12).
De serie van 250 werd voor de albums
aangevuld met het weinig fotogenieke
gewichtheffen (8). Daarmee waren de
records op. Als leuke aanvulling volgen
kiekjes van het Olympische dorp, landenploegen, “sterren”, “girls”, “nymphen”
en mode, de slotceremonie en als uitsmijter 8 mooie foto’s van de eerste
Olympische Spelen in Athene in 1896.

Linksboven de steeple, rond 1850 ontstaan
toen een Engelse student beweerde dat hij op
een steeple-parcours van 2 mijl sneller was
dan een paard en dat ook waarmaakte.
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ROTO05
Voetbalseizoen 1932 – 1933
Voetbalseizoen 1932 – 1933.
Album 5.
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ROTO06
Sport-Wereld
Sport-Wereld. Album 6. (1933)
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ROTO07
In Filmland
In Filmland. Album 7. (1933)
12 bladen om 144 full colour fotoplaatjes op te plakken, 6 per
pagina, met beschrijvende tekstblokjes onder de plaatjes.
Kenmerken
Groot kwartoalbum (34,5 x 25 cm)
met aan elkaar geniete stijve
bladen en omgeplakte slappe kaft
met sierkoord. Op de binnenkant
van het voorplat staat een voorwoord waaruit blijkt dat het album
bij de reeds uitgegeven plaatjes
gemaakt is. Op de binnenkant van
het achterplat staat weer de lijst
van alle acht albums.
De bladen zijn met groene lijnen
onderverdeeld in rijen van drie blokken om een plaatje in te plakken, met eronder een rij blokken voor de bijbehorende
teksten. Voor elk tekstblok staat groot het nummer van het plaatje.
De plaatjes met ingekleurde en echte kleurenfoto’s die bij dit album horen hebben een met goud opgevulde
achtergrond, net als in de Duitse Goldfilm albums. Ze zijn gedrukt op helder wit lithopapier dat dunner is dan het
lichte karton van de voorgaande albums. Er zijn diverse series van deze plaatjes uitgegeven in verschillende
formaten, met en zonder opdruk “In filmland”, met en zonder nummer op de voorkant, en met en zonder de
beschrijving en de vermelding van de Filmprijsvraag op de achterkant. De plaatjes van de serie die bij dit album hoort
zijn 53 x 80 mm groot; net als bij de eerste twee albums past een schoongesneden plaatje zonder witrand precies in
de inplakruimte op de voorkant. Aanvankelijk zijn de plaatjes uitgegeven met het nummer alleen op de achterkant,
maar al snel is het nummer links op de voorkant toegevoegd. Midden onder de foto staat de naam van de artiest en
rechts de filmmaatschappij. Links daaronder staat nog “In filmland”. Veel plaatjes voor dit album komen voor met
twee verschillende foto’s, zoals de voorbeelden hieronder.
Inhoud
In dit album komen 100 verschillende artiesten voor, waarmee de serie aanvankelijk ongenummerd uitgebracht was.
Voor het album werd dit aangevuld met nog 44 plaatjes van dezelfde artiesten: 23 komen daardoor dubbel voor, 4
driemaal, en de in Nederland populairste Duitse sterren Hans Albers en Willy Fritsch 5 maal. De topper die 6 maal
voorkomt is de Engels-Duitse Lilian Harvey die Duitsland ontvluchtte en in 1940 haar laatste film speelde.
De teksten van een onbekende auteur
zijn meestal beknopt en feitelijk, soms
wordt hij echter wat lyrisch, zoals bij de
juffrouw hiernaast:
Deze jonge, lieftallige filmster werd 5 juni te
Boedapest geboren. Bijna haar hele leven
heeft ze al toneel gespeeld, want reeds op
6-jarigen leeftijd verscheen zij voor het
voetlicht en bleef sedertdien totdat ze jong
meisje was, de ster in alle kinder-toneeluitvoeringen in haar geboortestad. Toen zij
17 was, werd ze aan het Koninklijk Theater
te Boedapest verbonden en hier vandaan
vertrok ze naar Berlijn, waar ze optrad in
„Die Blume von Hawai”. Pers en publiek
waren eenstemmig in hun lof en wellicht
hierdoor aangetrokken engageerde de Ufa
haar voor „Ein toller Einfall”, waarin ze veel
succes had en welke film gevolgd werd door
„Und es leuchtet die Puszta”.
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ROTO08
Radiovoetbal-plateau
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Lijst van de ongenummerde plaatjes Olympische Spelen 1932 in de volgorde van de albums
1e Deel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Amerika en de Olympische Spelen.
Los Angeles !
Los Angeles Californië.
Welkom Allen !
Opening der Xe Olympische Spelen. Op 30 Juli vond de officieele opening …
De officieele opening der spelen.
Opening der Xe Olympische Spelen. Op het oogenblik van de officieele opening …
Het Olympisch Stadion … even voor het in gebruik nemen.
Het Olympisch Stadion … het overvolle Stadion tijdens het defilé.
Het Olympisch Stadion. De ingang …
De Marathontoren.
Het symbool.
Vlaggen in top.
Het defilé. Athleten van bijna 50 verschillende landen ...
Het defilé. Terwijl de vaandeldragers ... opgesteld zijn …
Opening en landenparade.
Holland en het defilé.
De opmarsch.
Het spel gaat beginnen …
De jury.
Als het startschot valt ...
100 M. hardloopen voor dames … de Duitsche Marie Dollinger …
100 M. hardloopen voor dames … onze landgenote Mej. Schuurman …
100 M. hardloopen voor dames. De eindstrijd in de vierde serie. Elisabeth Wilde …
100 M. hardloopen voor dames. StelIa Walsh (Polen) …
100 M. hardloopen. De Duitsche sprinter Arthur Jonath …
100 M. hardloopen … Van links naar rechts : Simpson (Amerika), …
100 M. hardloopen. De foto geeft duidelijk weer met hoe weinig verschil Tolan …
100 M. hardloopen. De officieele fotograaf neemt de drie winnaars op …
100 M. hardloopen. Het oogenblik, waarop de drie winnaars gefeliciteerd worden …
200 M. hardloopen. De ideale start van Tolan …
200 M. hardloopen. Het Olympisch record wordt verbeterd
200 M. hardloopen. Deze foto brengt de finish in de eerste serie.
200 M. hardloopen. Eddy Tolan werd eerste … Metcalfe plaatste zich derde.
200 M. hardloopen. Een prachtig duidelijk beeld van de finale …
200 M. hardloopen. De drie Amerikanen, die in dit nummer zegevierden.
400 M. hardloopen. Een stampvol stadion was getuige van den spannenden eindstrijd …
400 M. hardloopen. William Carr (Amerika) verbeterde het Olympisch record …
400 M. hardloopen. Een unieke foto van den all-round Amerikaan William Carr, …
400 M. hardloopen. Na fellen strijd zegevierde William Carr …
800 M. hardloopen. Onze foto brengt de start in één der series …
800 M. hardloopen. Een mt uit de 800 M., waarin ten slotte Hampson …
800 M. hardloopen. Hampson (Engeland) gaat in de finale … door de finish …
800 M. hardloopen. Thomas Hampson gekiekt na zijn schitterende overwinning.
800 M. hardloopen. Het Eerepodium …
1500 M. hardloopen. De overwinning van den Italiaan Beccali (passeert de eindstreep) …
1500 M. hardloopen. Beccali bezorgde Italië een gouden Olympische medaille …
1500 M. hardloopen. De drie eersten in de 1500 M. hardlopen …
5000 M. hardloopen. Vier jaren heeft het geduurd …
5000 M. hardloopen. Ralph HilI links (Amerika) wenscht Lethinen (Finland) geluk …
5000 M. hardloopen. Een onvergetelijk oogenblik voor de winnaars …
10.000 M. hardloopen. Onze foto geeft de start …
10.000 M. hardloopen. Kusocinsky (Polen) slaagde erin de 10 K.M. te winnen …
10.000 M. hardloopen. De Pool Kusocinsky poseert voor den fotograaf …
De marathon. De deelnemers verlaten na den start het Olympisch Stadion.
De marathon. De Argentijnsche looper Juan Zabala nam direct bij den start de leiding …
De marathon. De Fin Toivonen gekiekt …
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

De marathon. De marathon, het evenement van elke Olympiade …
De marathon. Hier hebben we dan de drie overwinnaars …
3000 M. steeple. Eenige deelnemers aan de 3000 M.
3000 M. steeple. De Engelschman Tom Evenson (neemt juist een hindernis)
3000 M. steeple. Evenson (Engeland), op onze foto direct gevolgd door Pritchard …
3000 M. steeple. De winnaar Volmari Iso-Hollo …
4 x 100 M. estafette dames. Een buitengewoon pakkend slot …
4 x 100 M. estafette dames. De Amerikaansche ploeg …
4 x 100 M. estafette dames. Het slot … De drie ploegen naast elkaar …
4 x 100 M. estafette. De Estafette-ploeg van Amerika …
4 x 100 M. estafette. Ook op de 4 x 100 M. .. ontging Amerika de overwinning niet.
4 x 400 M. estafette
80 M. hordenloop voor dames. Een start van Marjorie Clark …
80 M. hordenloop voor dames. Ook Miss Evelyn Hall …
80 M. hordenloop voor dames. Onze foto geeft een beeld van de eerste serie …
80 M. hordenloop voor dames. Een interessante foto van de finale.
80 M. hordenloop voor dames. De finale, waarin de Amerikaansche Mildred Didrickson …
80 M. hordenloop voor dames. De winnaars …
110 M. horden. George Saling …
110 M. horden. De foto geeft het moment …
110 M. horden. De overgelukkige Amerikaan George Saling …
400 M. horden. Slechts weinigen zullen deze opname niet interessant vinden.
400 M. horden. Nog een moment uit dezen interessanten kamp.
400 M. horden. Robert Tisdall (Ierland) Olympisch kampioen … werpt een horde om …
400 M. horden. Onze foto brengt hier nog drie sterren …
400 M. horden. Een moment uit den gedenkwaardigen 400 M.
400 M. horden. De drie prijswinnaars bijeen op het Eerepodium …
Wie wint !
Verspringen. Gordon …
Verspringen. Charles Read …
Verspringen. De winnaars …
Hoogspringen dames. Onze foto brengt onze landgenoote, Lien Gisolf.
Hoogspringen dames. In dit nummer kon Fräulein Braumüller het niet tot de finale brengen.
Hoogspringen dames. Miss Shiley legde met een pracht sprong ...
Hoogspringen dames. Jean Shiley brak … zoowel het Olympisch als het wereldrecord …
Hoogspringen. Bob van Osdell
Hoogspringen. De Philippijn Toribio
Hoogspringen. De Canadees Mc Naughton
Hoogspringen. De drie winnaars …
Polsstokhoogspringen. De Amerikaan Jefferson
Polsstokhoogspringen. Het gelukte den Amerikaan MilIer …
Polsstokhoogspringen. Shukei Nishida
Polsstokhoogspringen. Foto toont ons den winnaar …
Polsstokhoogspringen. Deze foto brengt de drie winnaars …
Hink-stap-sprong. Een foto van den Zweed Svenson
Hink-stap-sprong. De „vroolijke springer”
Speerwerpen dames. Miss Mildred Didrickson
Speerwerpen dames. Een opname van de Duitsche Ellen Braumüller
Speerwerpen dames. De Duitsche kampioene Elen Braumüller
Speerwerpen dames. Een groet van Mej. Tilli Fleischer
Speerwerpen dames. Een leuke opname van eenige Amerikaansche deelneemsters
Speerwerpen. De foto brengt Matti Jaervinen
Speerwerpen. Finland was hierin de overige landen verre de baas.
Discuswerpen dames. Stella Walsh
Discuswerpen dames. Ruth Osborn
Discuswerpen dames. Onze foto brengt de Amerikaansche athlete Miss Lillian Copeland
Discuswerpen. De worp van John F. Anderson
Kogelstooten. De drie overwinnaars bijeen
Kogelslingeren. De Ier O'Callaghan
Kogelslingeren. Een opname van den Fin Porhoelao
Kogelslingeren. In dit nummer onderscheidden zich in L.A. de drie …
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119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

Tienkamp. Een der nummers … de 100 M. hardloopen
Tienkamp. Eberle (Duitschland)
Wielrennen – 100 K.M. Wegwedstrijd. Pattillo Pasedi brengt den fascistengroet
Tienkamp. Jimmy Bausch
Tienkamp. De drie winnaars op het Eereplatform
Het Olympisch zwemstadion.
Opening van het Olympisch zwemstadion.
Opening zwemstadion. Een aardig snapshot
Zwemmen. Helen Madison
Zwemmen – 100 M. vrije slag dames. Een duidelijk overzicht …
Zwemmen – 100 M. vrije slag dames. De start in één der series …
Zwemmen – 100 M. vrije slag dames. Onze foto toont duidelijk …
Zwemmen – 100 M. vrije slag dames. Het nummer waarin onze zwemster Willi den Ouden …
Zwemmen – 100 M. vrije slag dames. Miss Helen Madison … won de 100 M. in fraaien stijl
Zwemmen – 100 M. vrije slag dames. … dit aardige „snapshot” van Willy den Ouden
Zwemmen – 100 M. vrije slag dames. … eenige foto’s meer van Mej. Willy den Ouden …
Zwemmen – 100 M. vrije slag dames. Na fellen strijd behaalde Mej. Willy den Ouden …
Zwemmen – 100 M. vrije slag dames. Willy den Ouden … met haar beide Amerikaansche concurrenten
Zwemmen – 100 M. vrije slag dames. Een interessante opname van den baan tijdens de finale !
Zwemmen – 100 M. vrije slag dames. Het moet voor Mej. Willy den Ouden …
Zwemmen – 100 M. vrije slag. Vrijwel onbedreigd …
Zwemmen – 400 M. vrije slag dames. De foto brengt een beeld van de Amerikaansche Leonore Kight
Zwemmen – 400 M. vrije slag dames. Een prachtopname van den sensationeelen eindstrijd …
Zwemmen – 400 M. vrije slag dames. De ontmoeting van twee concurrenten …
Zwemmen – 400 M. vrije slag dames. Een unieke foto van Helen Madison in actie …
Zwemmen – 400 M. vrije slag. Een interessante opname van den eindstrijd …

2e Deel
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

Zwemmen – 400 M. vrije slag. Na een felle spurt …
Zwemmen – 400 M. vrije slag. Slechts met 0.1 seconde verschil …
Zwemmen – 400 M. vrije slag. Op onze foto de lachende Amerikaan Crabbe …
Zwemmen – 1500 M. vrije slag. Onze foto brengt den sympathieken Amerikaan James C. Christy
Zwemmen – 1500 M. vrije slag. Kitamura, de Japanner, in actie
Zwemmen – 100 M. rugslag dames. Eleonor Holm, New York’s Zwembeauty
Zwemmen – 100 M. rugslag dames. De start in de eerste serie
Zwemmen – 100 M. rugslag dames. De Engelsche Miss Davis
Zwemmen – 100 M. rugslag dames. De start in de 100 M. rugslag-finale
Zwemmen – 100 M. rugslag dames. Onze foto brengt de Amerikaansche Eleonor Holm …
Zwemmen – 100 M. rugslag. Alle drie prijswinnaar Japanners.
Zwemmen – 100 M. rugslag. Masaji Kiokawa, een Japansche schooljongen …
Zwemmen – 100 M. rugslag. Een volkomen Japansche overwinning.
Zwemmen – 200 M. schoolslag dames.
Zwemmen – 200 M. schoolslag. De 200 M. Schoolslag werd een volledig succes voor Japan.
Zwemmen – 200 M. schoolslag. Ons beeld brengt den Japanner Tsuruta …
Zwemmen – 200 M. schoolslag. In het Olympisch Zwemstadion…
Zwemmen – 4 x 100 M. estafette dames. Miss Mc Kim …
Zwemmen – 400 M. estafette dames. Een zeer interessante opname van de finale
Zwemmen – 4 x 100 M. estafette dames. De strijd in de 4 x 100 M. …
Zwemmen – 4 x 200 M. estafette.
Torenspringen dames. De prestaties in dit nummer waren meer dan buitengewoon.
Torenspringen dames. Miss Roper (Amerika) voert een kunstsprong uit …
Torenspringen dames. Tijdens het torenspringen stonden de duizenden bezoekers …
Torenspringen dames. Onze foto brengt een perfecten sprong …
Schoonspringen voor dames. De lieftallige Miss Jane Fauntz …
Schoonspringen voor dames. Georgia Coleman, de Amerikaansche „Spring-koningin" …
Schoonspringen voor dames. Drie Amerikaansche waternymphen feliciteren elkaar
Torenspringen dames. Amerika wist beslag te leggen op alle drie prijzen.
Schoonspringen. Een prachtigen sprong van Mickey Riley Galitzen …
Schoonspringen. De Olympische Kampioen Mickey Riley Galitzen voor de microfoon …
Schoonspringen. Het Amerikaansche drietal …
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177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.

Schoonspringen. Als bijzonderheid brengt deze foto het Amerikaansche paar : Galitzen–Coleman
Waterpolo. Goal !
Waterpolo. Duitsche en Japansche deelnemers … in training
Waterpolo. Het team van Hongarije …
Roeien – Skiff.
Roeien – Double Sculls. Met 1 ½ lengte voorsprong …
Roeien – Double Sculls. De overwinnaars …
Roeien – Twee zonder stuurman. Nog een snapshot van de finale …
Roeien – Twee zonder stuurman. De finale in een der series.
Roeien – Twee zonder stuurman. Onze roeiers Jhr. Roëll en Roelofsen …
Roeien – Twee zonder stuurman. De Poolse Twee Budzinski en Mikolajezak …
Roeien – Vier met stuurman. De finale, welke na spannende race …
Roeien – Vier met stuurman. Een spannend oogenblik in den eindstrijd …
Roeien – Vier met stuurman. De kranige Duitsche ploeg …
Roeien – Achtriemsgieken. Een spannend slot …
Roeien – Achtriemsgieken. Een beeld van den wedstrijd …
Roeien – Achtriemsgieken. Dat een dergelijke race slechts volbracht kan worden …
Roeien – Achtriemsgieken. Onze foto brengt de Amerikaansche ploeg …
Zeilen – Monotype klasse. Een unieke toto van onzen uitmuntenden zeiler Bob Maas
Zeilen – Monotype klasse. Het nummer van onzen flinken landgenoot Bob Maas
Zeilen – Starklasse. Onze foto brengt den start
Zeilen – Starklasse. Een unieke fot van de winnaars
Zeilen (Meter klasse).
Floretschermen – dames. Onze foto brengt de bekende Duitsche schermster Helen Mayer
Floretschermen – dames. Voor den fotograaf poseert Fräulein Erne Bogen
Floretschermen – dames. De winnaressen bijeen.
Floretschermen – dames. Een aardige opname van Fräulein Ellen Preiss
Schermen – Floretschermen dames. Een „snapshot”van twee bekende schermsters
Floretschermen – dames. Tot algemeene verrassing verwierf Fräulein Ellen Preiss …
Floretschermen – dames. Met 9 gewonnen en 1 verloren partij …
Floretschermen – heeren. M. Marzi (Italië)
Floretschermen – heeren. Het alles overtreffende moment …
Schermen – Personeele wedstrijd degenschermen.
Schermen – Equipe wedstrijd degenschermen. De foto toont de Italiaansche ploeg
Schermen – Equipe-wedstrijd degenschermen. De Fransche ploeg
Gymnastiek – Turnen. In het totaalklassement legde de Hongaar Pelle …
Gymnastiek – Turnen. Men ziet hier den Hongaar Pelle
Gymnastiek – Brugturnen.
Gymnastiek – Turnen. De drie overwinnaars
Het Ruitersportstadion.
Ruitersport. Een groep … in gesprek.
Ruitersport. Het Zweedsche team
Ruitersport. Ondanks ernstige training …
Ruitersport – Trouwe kameraden.
Ruitersport. Een prachtsprong van Lt. Pahud de Mortanges op "Marcroix".
Ruitersport – Samengestelde Ruiterwedstrijd. De keurige prestaties …
Ruitersport – Samengestelde Ruiterwedstrijd. Lt. Pahud de Mortanges …
Ruitersport – Hinderniswedstrijden. Majoor Chamberlain
Ruitersport – Hinderniswedstrijden. De winnaar in dit nummer, luitenant Takeichi Nishi
Ruitersport – Hinderniswedstrijden. De drie winnaars
Vijfkamp. De Zweed Oxenstierna
Vijfkamp. Het enthousiaste publiek laat den Zweed Oxenstierna … „hoog leven".
Vijfkamp. Ons beeld brengt den Amerikaanschen vertegenwoordiger Majo
Vijfkamp. Op het Eere-platform
Pistoolschieten.
Tienkamp. De Amerikaan Bernard Bausch
Wielrennen – 100 K.M. wegwedstrijd. De Italiaan Pattilo Pasedi gekiekt direct na zijn overwinning.
Wielrennen – Tandem.
Wielrennen – 1000 M. tijdrace.
Hockey. Dat de Britsch-Indiërs verre superieur zijn …
Hockey. Ook Amerika moest in het Britsch-Indische elftal zijn meerdere erkennen.
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238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.

Hockey. De winnende elftallen.
Boksen – Vlieggewicht. S. Eneces (Hongarije)
Boksen – Vlieggewicht. Louis Salica
Boksen – Bantamgewicht.
Boksen – Weltergewicht.
Boksen – Middengewicht.
Boksen – Halfzwaargewicht.
Boksen – Zwaargewicht.
Boksen – Olympische kampioenen.
Worstelen – Vedergewicht.
Worstelen – Zwaargewicht.
Grieksch-Romeinsch worstelen. In de Middengewichtklasse …
Grieksch-Romeinsch worstelen. Het Zweedsche worstelteam
Gewichtheffen. In de Vedergewichtklasse …
Gewichtheffen. René Duverger zorgde in de Lichtgewichtklasse …
Gewichtheffen. In de L i c h t g e w i c h t k l a s s e …
Gewichtheffen. In de m i d d e n g e w i c h t k l a s s e …
Gewichtheffen. In de H a l f z w a a r g e w i c h t k l a s s e gelukte het den Franschen …
Gewichtheffen. In de Halfzwaargewichtklasse behaalde Hostin …
Gewichtheffen. Skobla, de sterke man uit Tsjecho-Slowakije
Gewichtheffen. Jaroslav Skobla
De Score-Zuil.
Canada en de Olympische Spelen.
Japan en de Xe Olympische Spelen.
Zuid-Afrika en de O.S.
Nederland en de Olympische Spelen.
Een Olympisch overzicht.
Het Olympisch dorp. De duizenden deelnemers …
Het Olympisch dorp. Tot de volledigheid van onze series …
Olympische sterren . . .
Op de tribunes.
Finland en de Olympische Spelen.
De Spelen en . . . . de Mode.
Sport en correspondentie.
Sportgirls.
Olympisch Sterren.
De Olympische Spelen en ontspanning.
Een Olympisch record !
De Olympische Spelen en haar leiders.
Amerika als gastheer.
De Olympische Spelen en . . . . waternymphen.
Slotceremonie.
Sluiting der spelen.
De eerste Olympische Spelen in 1896 te Athene. Eenige interessante foto’s
Het Olympisch Stadion te Athene.
De eerste Olympische Spelen in 1896 te Athene. Een typische foto …
De eerste Olympische Spelen in 1896 te Athene. De Griekse bouwkundige Satirios Luis
De eerste Olympische Spelen in 1896 te Athene. Dat de gemaakte tijden in de verschillende takken …
De eerste Olympische Spelen in 1896 te Athene. De Amerikaan op deze foto is Garett
De eerste Olympische Spelen in 1896 te Athene. Het verschil in de gemaakte tijden (110 M. horden)
De eerste Olympische Spelen in 1896 te Athene. De start in de 100 M. hardloopen …
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