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PHIC01
De regels van het voetbalspel
De regels van het voetbalspel (geïllustreerd) voor
spelers en kijkers bewerkt en toegelicht door C.J.
Groothoff. Uitgegeven door de Tabaksindustrie v/h
Gebroeders Philips Maastricht. (februari 1925)
64 pagina’s met 55 getekende plaatjes om op te plakken
op de tekstpagina’s.
Prijs: tegen inzending van 200 plaatjes die worden
geretourneerd of 50 cents in postzegels.
Medio 1925 is voor in het boekje een vel geplakt met
wijzigingen in verband met de op 1 september 1925
ingevoerde nieuwe spelregels. Dat betreft de ingooi en
buitenspel. Vanaf toen moest de speler die ingooide
buiten de zijlijn staan en niet meer erop. Voor buitenspel hoefde men nog maar twee (in plaats van drie)
tegenstanders tussen zichzelf en het doel te hebben het
moment van aanspelen van de bal. Er is een latere druk
waarin deze wijzigingen verwerkt zijn.
Achterin is een getypt velletje bijgeplakt, met alle
merken sigaretten waar de plaatjes bij verpakt zijn.
Kenmerken
Inplakalbum in pocketformaat (13,7 x 19,3 cm), ingenaaid met een omgeslagen kartonnen kaft. De bladen
zijn van dik ecru papier dat geen verzuringsplekjes
vertoont. Er is zorg besteed aan de opmaak. Alle
pagina’s hebben een bladkader in de steunkleur groen,
die overeenkomt met de kleur van de grasmat op de getekende plaatjes. De plaatjes passen in eed uitstulping van
het bladkader. Op de achterkant van het boekje staat een reclame met een getekende impressie van de fabriek.
Van pagina 6 tot en met 59 heeft elke linkerpagina een plaatje in de linkerbovenhoek en elke rechterpagina een
plaatje in de rechter onderhoek. Op pagina’s 4-5 is de dubbel brede eerste plaat over de vouw heen geplakt. De
behandeling van de spelregels gaan door tot en met pagina 60. Daarna volgen 5 pagina’s inclusief het schutblad
met foto’s van het bedrijf.
De getekende plaatjes van een onbekende tekenaar met het ruime formaat 90 x 64 mm, hebben bovenaan de
afbeelding en daaronder de regel en de vermelding van Philips en het album. Alleen plaatje 1 heeft de dubbele
breedte. Op de achterkant staat een uitvoeriger tekst van de spelregel. Ze zijn op de voorzijde genummerd 1 – 55.
Inhoud
Groothoff was een internationaal erkende autoriteit op het gebied van voetbalspelregels; zie daarvoor de inleiding bij
de Rotogravuremij. Het boek begint met 5 pagina’s inleiding over de geschiedenis van het competitievoetbal. Daarna
volgen 54 pagina’s behandeling van de spelregels, op
elke pagina geïllustreerd met een plaatje. De FIFA
regel wordt gegeven gevolgd door uitleg of
verbijzondering. Zo luidt op pagina 7 de eerste regel
“Het spel wordt gespeeld door niet meer dan 11
spelers van elke partij.” Daarop volgt een uitwerking
met aanvullende bepalingen van de “Nederlandsche
Voetbal Bond” van ruim een pagina. De regels zijn
gedetailleerd; na het aantal spelers volgen de
afmetingen van het veld, de afbakening, de
hoekvlaggen, de doelen, het doelgebied, het
strafschopgebied, de bal, de speeltijd, de opgooi, de
beginschop etc. De buitenspelregel vereist volgens
Groothoff veel uitleg; hij besteedt hier maar liefst 16
pagina’s aan. Dat geeft voldoende ruimte om alle
plaatjes kwijt te kunnen die bij de regels die maar een
korte behandeling behoeven.
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PHIC02
Schoonheids-Koninginnen
Schoonheids-Koninginnen uit de
verschillende landen.
NV. Tabaksindustrie v/h Gebr.
Philips Maastricht Holland. (1933)
12 bladen om 75 kleurenfotoplaatjes op te plakken.
Dit album is zeer zeldzaam. De
reden daarvan is dat de plaatjes
pas in 1933 zijn uitgebracht en
begin 1934 het verbod op het
verstrekken van reclameartikelen
bij tabak van kracht is geworden.
Het kan dus ook zijn dat het album
vanwege het aangekondigde verbod niet meer uitgegeven is. Het
hier afgebeelde album kan het
model geweest zijn.
Vittoria (Miss Blanche) heeft in 1931 een Album Schoonheids-koninginnen uitgegeven met sepia foto’s van de
deelnemers van dat jaar. Het Duitse sigarettenmerk Club en Liga heeft in 1931 en 1932 zwart-wit plaatjes van
schoonheidskoninginnen vanaf 1929 uitgegeven met tenslotte een dik album “Die Schönsten Frauen der Welt”.
Kenmerken
Oblong inplakalbum van 27,5 x 19,5 cm met dunne kartonnen kaft gebonden met een koord door de platten. Albums
met een koord door de platten komen rond 1930 veel voor. Bijzonder aan dit album is dat het vignet op de voorkant
in reliëf ingeperst is, zodat het vignet aan de binnenkant in negatief te zien is.
Het album bevat 12 bladen, die net als de kaft gerild zijn om het omslaan te geleiden. Op elke pagina zijn op de
voorkant 6 of 7 inplakkaders in goud opgedrukt zonder nummers erin. Achterin het album zit een blad met de lijst
van alle 75 plaatjes met nummers.
De plaatjes zijn van zwartjesformaat, 40 x 60 mm. Alle plaatjes zijn foto’s van “missen”,
waarvan de hele achtergrond met goud opgevuld is. Ze doen sterk denken aan de
Goldfilm plaatjes van filmsterren van 1932-1933, zoals in het album “In Filmland” van
de Rotogravuremij, maar ze zijn veel kleiner. De plaatjes zijn op de achterzijde
genummerd maar dat is niet de volgorde waarop ze ingeplakt moeten worden; zie de
uitleg bij de lijst uit het album die op de pagina hierna afgedrukt is.

Plaatje 72 op ware grootte
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De serie omvat missen uit 4 jaren, 1929 18 foto’s, 1930 22
foto’s, 1931 19 foto’s en 1932 16 foto’s.
In de lijst zijn per jaar de landen in alfabetische volgorde
gezet. De lijst geeft voor elk plaatje 2 nummers, het eerste
is de plaats in het album en het tweede het nummer dat
achterop het plaatje vermeld is. Het hiernaast afgebeelde
plaatje van Miss Duitsland 1931 heeft nummer 40 op de
achterzijde, maar komt dus op de 43ste plaats in het album.

Het album heeft 75 fotoplaatjes, maar er zijn 76 kaders in gedrukt. In het overgebleven
kader kan het hiernaast afgebeelde overbodige reclameplaatje geplakt worden.

© ANPA

Philips Cigaretten

3

ANPA – ARCHIEF VAN NEDERLANDSE PLAATJESALBUMS

4

Philips Cigaretten

© ANPA

