
OFFICIEEL WEEKBLAD 

Dames- en Heren rijwielen 
compleet v.a. f 124,95 

Vouwfietsen compleet 	I 135,50 
f 2,50 p. week, zonder aanbet. 

Ook alle merken bromfietsen o.a.: 
RAP. PUCH, SOLEX, PEUGEOT, 

EEG, ZuNDAPP, KREIDLER en diverse 
gebruikte met garantie. 

Fa. K. LC1HMAN 
Holendrechtstr. 33 - telefoon 720750 
AMSTERDAM-Z. bij Berlagebrug 

VOOR MODIEUZE DAMESCONFECTIE 

Toetotral  6 

crnoclehuio 
Van Woustraat 189 — Telefoon 798617 

Voor al Uw SCHILDERWERK 

fa. L. H. BOOMGAARD 

AMSTELVELD 17 

Prive: A. C. INKENHAAG 

TELEFOON 22 5316 

KENMERK 

VOOR 

KWALITEIT 

SEIZOEN 1970-1971 

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 716339 

Reparatie alle soorten sloten 



VRAAG ? 
Teri! en teltanqi u al 

schildersbedrijf 
onalerialen van : 

'dargentmmt Hemonystraat 50 - Telefoon 716490 
.1  

Bouw aan de toekomst van uw kind 
sluit een Nationale Voorsprong 

Verzekering 
HYPOTHEKEN 
ASSURANTIEN - FINANCIERINGEN - 

Paulus Tj. Bakker 
P. v. d. Doesstraat 102 - Tel. 185968 

Neem deel aan het Premie 
Spaarplan 

Kwaliteit want altljd! 

VOOR MEUBELEN IN NET BETERE GENRE 
J. D. v. d. Hart 

Bezoekt onze showrooms 

Trompenburgstraat 97 
Gaaspstraat 35 
Telefoon 798529 

Eigen stoffeerderlj — Luxaflex-dealer 

ledere autoband slijt !! 
Maar scheef 

is nu niet meer nodig. 
Daarvoor hebben wij de 

nieuwste 
uitlijn-apparatuur. Uniek 
in Amsterdam, Sterband-
service, gaat verder dan 
alleen de beste banden 

leveren. 
Specialisten in Autobanden, Accu's en Schokbrekers 
Voor Uw gemak 	ook open op zaterdagmorgen 8 - 12 uur 
Vert. H. v. Bommel, Lekstraat 188, Tel. 73 51 46  

MAAK NU UW AFSPRAAK VOOR: 
UITLIJNEN EN BALANCEREN ! 

Wij leveren ook alle merken, maten en typen 
NIEUWE en TYRESOLES BANDEN uit voorraad. 

MONTAGE - DEMONTAGE - REPARATIE 

STEP  I  BAND. 
NAAST (ARRE 

Tel. 22 52 66 

A. de Rooy 
v. h. A. N. KEIZER 

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 
AMSTERDAM-Z. - Telefoon 727044 

boor 
alle soorten 

ROOKAIITIKELEN 
SIGARENMAGAZIJN 

eederwaren 	 W . O. Rodenhuis 

en ,ederhandel Van Woustaat 91 	Tel. 714211 

Opgericht 31 mei 1933 
Kon. goedgek. 25 juli 1960 

Sekretaris: T. v.d. WOUDE 
Overanistelstraat 34" Adam (5) 
Gem. Giro T 1393 t.n.v. AFC 'Taba' 

OFFICIEEL WEEKBIAD Wedstrijdsekretarissen: 
Senioren: 
Zondag 	: J.D. v.d. Hart, 

Trompenburgstraat 9 
tel. 79 85 29 

Zaterdag 	: J. John. tel. 92 04 33 
Halmaheirastraat 13 

Junioren 	: W. Noordermeer, 
Vrijheidslaan 7, 
tel. 79 64 14 

Pupillen 	: A.C. Inkenhaag, 
Kerkstraat 323, 
tel. 22 53 16 

Jeugdsekretaris 	A.M. Verkaalk, 
Borssenburgstraat 33, 
Adam (10) 

Red: J. Reij Sr., Vespuccistraat 17 
Telefoon 12 34 22 

Clubhuis: Hemonystraat 26 
Telefoon 73 34 93 

-oar.  ,mows••• .— 

AMSTERDAM 

20 Oktober 1970 	 No.12 

OFFICIEEqvan het bestuur).  
NIEUWE LEDEN(behoudens goedkeuring).  

20/6/ 1 58. Kei,kstraat 372 B 
Aldam (C.2) 

BESTUURSMEDEDEDING.-,  Uit44nlopende meningen t.a.v. 
bepaalde bestuurs-teohnisohe 

zaken van de penningmeester enerzijds en de overige 
bestuursleden anderzijds, hebben geleid tot het be.m 
sluit van Dhr.v.Evijk, schriftelijk zijn functie ter 
beschikking te stellen. 
Het bestuur heeft de hr v.Ewijk haar dank betuigd 
voor het waarnemen van de functie als penningmeester. 
Gemachtigd door het bepaalde omschreven in art.26 van 
het H.H.Reglement, waardoor het bestuur gerechtigd is 
in tussentijds ontstane vacaturets te voorzien(behou-
densgoodkeuring van de alg.leden-vergadering) is het 
bestuur er in geslaagd Dhr J.H.Smit voor deze functie 
te interesseren. 
Het bestuur is Dhr Smit bijzonder erkentelijk voor het 
felt, dat hij dit college in een plotseling gewjzigde 
situatie, de helpende hand heeft gereikt. 
We wensen de nieuwe functionaris veel sukses en vol-
doening bij de ongetwijfeld niet te ondersdhatten taak 
van penningmeester en vragen onze leden hem alle mo-
gelijke medewerking te willen verlenen11 

Het Bestuur. 
H.H.LEIDERS:  
Ter Uwer informatie kan ik U mededelen j.1.12 Oktober 
van de bond lericht te hebben ontvangen, dat nu spoe-
dig een begin gemaakt zal warden met het gereed maken 
van de nieuwe identiteitskaarten. De Seer.; 

Doze week inleveren pool-formulier No.14 

F.A.L. Oostbnrg, geb. 



GEEN 

GEPEINS 

KOOP BIJ 

DUNS 
le v. d. Helststraat 57-61, tel. 728557 
Van Woustraat 151, telefoon 720428 

AMSTERDAM 

Heel 'Taba' gaat nu naar 

(JACK VAN DE KAR) 
Maasstraat 67 — Amsterdam-Z. 
Telefoon 427673 

TABA-leden lea reduktle op 
ALLE artikelen 

De Veenendaalsche 
Meest gesorteerd adres voor 

Herenmodes, Sokken, Kousen 
Lingerie in, Tricotages 
Huishoudgoederen, HuwelIjks- en 
Baby-uitzetten, BedrIffskledIng 
Vitrages en Stukgoederen 

Van Woustraat 129, telefoon 726737 
Javastraat 42-44, telefoon 57698 

KOOTITIJK's 
leverworst 

dat is 
LEVERworst 

v. OSTADESTRAAT 352 
TELEFOON 721406 

AMSTERDAM 

W. van de Broek & Zn. 
BILJARTMAKERS 

Van Ostadestraat 212, 
Amsterdam-Z. - Tel. 738470 

biljarts 
tafel biljarts 
en diverse gezeischapsspellen 

F 0 T 0 Is..  Do redaktie heeft nog een aantal foto'!" in 
haar bezit,welke het eigendom zijn van 

diverse leden. 
Dear het voor de redaktie niet doenlijk is van elke foto 
de rechtmatige eigenaar vast te stellen„worden 4belang-
hebbenden vriendeltk verzocht zelf even een bezoekje to 
aan de redakteur to brengen,adres Vespucoistraat 17 1  
Adam (W.15). 
In aansluiting hierop,kan ik U voorts nog mededelen,dat 
er in de cantineevensensfotois to bekijken zijn en aldaar 
te verkijgen. Deze fotols hebben betrekking op de oarna-
valsavond. 

De Sear.; 
GEVRAAG D;  
Ale een cliblid regelmatig zijn contributie betaalt, op 
ttd aanwezig is bt de wedstrtden en training, zich bij 
verhindering ttdig afmeldt en zich kenmerkt door spor-
tief gedrag, heeft ht dan aan zijn verplichtingen vol-
daan? 0 jai Zeer eQker 
Kan men zonder meer van hem verlangen, dat ht meer doet 
dan wij hierboven hebben aangegeven? Neen! Gelukkig 
niet! Vrijheid, blijheid! 
Kan men dan misschien reglementair van hem eisen  dat ht 
.....etc.etc. Neen! Dat zou onvoorstelbaar zijn! 
Doch is het eigenlijk ook niet onvoorstelbaar,dat er van 
onze 116 seniorenplaten we zeggen 1 /4  deel,dus rondweg 
30 leden, niet 46n of twee uurtjes per week over,eoht 
over zouden hebben? 
En ale we hiervan dan nog eerie het vierde deel zouden 
nemen, zouden er in onze vereniging pakweg Been 7 men-
sen to vinden zijn, waar je weleens een beroep op zou 
kunnen doen? 
Dat zou eenvoudig onvoorstelbaar zijn! 7 mensen, die je 
eens wat zou kunnen vragen; als je zelf eens n omhoogn  
zit! Mag ik enige namen noteren? 

behoeft niet to aarzelen; het zal echt zo storm niet 
lopen 	 
)e bereidheid kan in ieder geval een stimulans betekenen 
voor anderen! Inderdaad, U bent tot niets verplioht! 
Wt vragen alleen maar! 	 T.v.d.Woude. 

=======.==============================t2==========M 

TERGADERING TECHN.COMMISSIE  op DINSDAG 27 Oktober a.s. 
aanvang 8.00 uur in ons 01 

clubhuis. Leiders en aanvoerders worden dringend ver-
zocht alien aanwezig te zijn! Dit in verband met de 
samenstelling van de maandelijkse bondsopgave! 
Wt rekenen op Uw aanwezigheid! 

Seer. T.C. 
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KOMPETITIEPROGRAMMA v  or ZATERDAG 24 OKTOBER a.s.  
TABA zat.1 is vrii!  

TABA zat.2 - ROODWIT A zat.3 om 2.00 uur 
Soheidsrechter(zelf voor zorgdragen). 
Ldr de hr J.H.F.v.Teeseling. 
OPSTELLING:P.Bakker-W.Combee-G.Fekete-J.M.Grigoleit-

A.J.v.d.Hart-A.Prent-J.v.Soest-J.Schipper- Afd.53- 	W.Weggelaar-G.J.Wolkers-J.Fransen en 
	F.J.Bensdorp. 

ROODWIT A 4 . TABA zat. 3 om 12.00 uur. 
Sportpark Elzenhagen,te bereiken met bus 34 vanaf 
C.S. b/h N.Z.Holl.koffiehuis, tot halte Leeuwardenweg 
hoek Waddendijk. 
Scheidsrechter onbekend. Ldr de hr Berkenbosch Sr. 
OPSTELLING: de Brave-Bulterman-Hermans-Bout-Hoogland 
afd.55 	Maly-v.Onselder-Smit-Gingnagel-v.Teeffe-

len en Wasters. 

ZONDAG 25 OKTOBER a.s.  

OSDORP - TABA om 2.30 uur (le veld). 
Sportpark Slotent  to bereiken met bus 29 vanaf halte 
Amstelv.weg t/o Haarl.mermeerstation, tot halte Sloter-
weg perceel 1018. 
Scheidsrechter de hr J.J.Bosman. 
Verzorger de hr. A.J.v.d.Hart.Grensr. de hr H.v.Bommel. 
OPSTELLING: de Kriek-v.Veen-v.d.Linden-Verhaar-Moeh- 

ring-K.Iske-J.Kooistra-Mieremet-Jac.Smit 
v.Elburg en Joop Iske. 
Res.: L.Bierman 	(zie ook 
2e elftal). 

BIJEENKOMST om 12.30 uur in ons clubhuis. 

TABA 2 - DCG 5 om 12.00 uur (le veld). 
Scheidsrechter de hr A.Poen. Ldr de hr v.Teeseling. 
OPSTELLIN(G.de oerKuiper-L.Bierman-Basseleur-Outmay 
Afd.(B)112 er-J.de Boer-Jan Maurer-Posthuma-J.de 

Voogd-P.Mulder - Wolfs en D.Plas. 

TABA 3 - SNA 4 om 10.00 uur (le veld). 
Scheidsrechter de hr M.E.de Haas:, Ldr de hr Pultrum. 
OPSTELLING: 	v.Eldert-Klebach-gebraijnshoeven-R. 

mieuwenhuis-Hoveling-J.v.Teeseling-Hol-
Jao.Maurer-J.C.v.Beusekom-Floor en 
D.v.Pultrum. 

TABA 5 - Vespucci 5 on 2.30 uur (le veld). 
Scheidsrechter de hr H.F.de Bruin. 
Ldr de hr v.Ewijk. 
OPSTELLING: v.Ewijk-Spaan-C.v.d.Laan-A.de  Voogd- Verbt 
Afd.V(429) J.v.Dromgelen-J.Schreuder-Keller-Moes-

A.J.v.Teeseling-F.Welman- en gebr.Roussou. 

TABA 6 - Oranje Zw,6 om 10.00 uur(2e veld). 
Scheidsrechter de heer J.Palache. 
Ldr de hr Bulterman. 
OPSTELLING: Ds Wolf-Hoving-M.v.d.Gronden-H.Schreuder 

NW 0Hardes-A.v.d.Laan-v.Eldert-F.v.Drongelen 
Afd.DD i435  4.v.Cornewal-Beket-gebr.Sandbrink. Res.;  

Hillenaar w.n.o. en boete. 

JUNIOREN. 

MUIDEN A - TABA A om 10.30 uur. 
Terrein gelegen Prinses Irenelaan,te bereiken met 
NBM-bus van Wibautstraat(ltn30) vertrek om 9.00 uur 
Scheidsrechter de hr B.A.A.Visscher.Ldr de hr Verkaaik 
OPSTELLING: Verkaaik-H.Noordermeer-C.Hardes-J.Bakrie 

Th.v.Muyen-R.Verkroost-R.Hakker-C.Iske- 
W.Gosselink-M.Muller-H.Grobben-R.v.d.Hoo- 
ven-Hillenaar en Engel. 

TIW B - TABA B om 10.00 uur (le veld). 
Scheidsrechter de hr W.J.Stap. Ldr de hr Koppelrath. 
OPSTELLING: R.Snijder-G.Jainandunsingh-Hoekman-R.Kik- 

kert-W.v.d.Brink-W.Koppelrath-J.Kroon-R. 
de Ruijter-R.Lippes-P.Visser-A.v.d.Woude 
H.Numan en P.v.Cornewal. 

=o=o=o=o=o=o=o.so=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o  
9LPENKOMPETITIE voor ZATERDAG 24 OKTOBER a.s.  

TABA A wlp 	Amstelzwal.A wlp om 11.00 uur 
Ldr de hr A.C.Inkenhaag. 
CPSTELLING: B.Hardes-F.do  Klerk-gebr.Reitsma-D.Vijsma 
A-welpen. 	Betting-v.Lunteren-J.W.Ehrhardt-R.Inken-

haag-P.Luoas-Lindeman en v.Erve. 

Kooistra. 
Kooy-Lazet-Verkaaik-H.Ehrhardt-Hoving-
v.d.Meijden-R.Toepoel-Kooistra-Csinga-
Bennemeer en G.Duijker. 

=o=o=o=o=o...o..ox.cmo=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=c m.o...  
NOG EVEN TERUG NAAR ONZE MUSICAL-HAIR!  Wij menen nog 
even een verzuim te moeten goedmaken, door ook alle 
gevers(sters) van tombola-prijzen onze harteltke dank 
te betuigen. 
U hebt het reeds kunnen lezen! De avond zelf is voor 
ons een buitengewoon sukses geworden. De 4eugdcomm. 

Afd.A(2011 

GEUZEN B wlp 	TABA B wlp om 10.00 uur(tien uur). 
Terrein Sportpark Voorland achter Ajax-stadion. 
Verzamelen om uiterlijk 9.30 uur Middenweg hoek Kruis- 
laan. 
Ldr de hr J. 
OPSTELLING:  
B-welpen. 



Wij willen demoeratiseren, 
Wij willen medezeggensohap, 
Wij willen alien inspraak hebben, 
Dus ook de winger in de pap! 

Die heden aohter d'groene tafel, 
't Is me toch een prachtig stel, 
Zij waar aan de touwtjes trekken, 
Van het mariomettenspell 
Daar zullen wleens een eindl aan makers, 
Al dit gewouwel en geklets, 
Wat heeft het 84'74* te beteek'nen, 
Dit beleid is ouderwets! 
Zij sohijnen ons niet te begrijpen, 
Vandaar d'ontwikk'ling wordt gestdit, 
Zij moeten ogen hebben voor It heden, 
Wij willen 'n and're richting uit! 

Dit zijn vaak dleerste impulsen, 
Daar staat mem 0 zo gauw mee klaar, 
Maar ook wij zijn voor vernieuwing, 
Niet met het woord, nook met gebaar! 
Als we wills* eritiseren, 
Geef dan de juiste richting aan, 
Niet met het doel 't beleid te kraken, 
Altermatieven, daar komt 't op aan! 
Laat nu eerst je handen wapporen„ 
Spring even bij, waar nodig is, 
Al dat gezwam in dllege ruimte, 
Is voor mij een ergernis! 

Maar It is niet van vandaag of gistlren, 
't Zijn oude koeien uit de stal, 
Nog altijd zegt het wijze spreekwoord, 
De beste stuurlui staan aan wall 

J.R.Sr. 

DEMOCRATIE L  MEDENZEGGENSCHAP, INSPRAAKi ZO VERS VAN DE SCHRIJFMACHINE.-(sukses week-end!) 

gesp. 13 gew. 7 gel. 4 verl. 2 P.18 V.33 T.28 
Wat een oogst! Moet je nog peultjes? 't Is bijna niet 
te geloven! Maar de feiten liggen daar! Onze 3 zater-
dag-elftallen deden het al heel goed! Alleen ons 3e 
verloor fen puntje en dat was zowaar geen schande t als 
men bedenkt dat Berkenbosch Sr de laatste weken nogal 
met onvolledigheid te kampen heeft. Onze B-junoren 
zijn eigenlijk wel te zwaar ingedeeld! De Jeugdcomm. 
zal trachten hiervoor een oplossing te vinden. 
Maar laten we van het rijtje of beginnen. 
TOS/ACT. zat.1 	TABA zat.1 	Ldr Hillenaar was 
vol lob` over hei sportieve verloop van deze wedstrijd 
waarin geen wanklank wend vernomen. A.Hillenaar open-
de de score,toen hij een afgemeten voorzet van A.Bun-
schoten op bekwame wijze benutte. (0-1), met welke 
stand de rust inging9  
De 2de helft ving aan met een krachtig offensief van 
T/A waardoor het TABA 20 min. lang in zijn greep 
hield.Onze verdediging wist echter van geen wijken. 
Toch was het Berkenbosch Jr. die uit een strafschop 
de stand op 0.-2 bracht,yaarin hij zich wist te onder-
scheiden door de beheersing waarmede hij de T/A doel-
man totaal verraste, en dook waar de bal nu juist niet 
terecht kwam. Tenslotte werd de uitzonderlijke aktivi-
teit van J.Koning beloond toen zijn uitgekiende voor-
zet precies op het hoofd van A.Hillenaar kwam en deze 
met een ferme kopstoot de T/A doelman het nakijken gaf. 
TABA zat.2 - Sohellingw.zat.5 	Hoewel ook hier 
a; i6Tle winsi wera geEoekt, was leir v.Teeseling nu 
niet bepaald enthousiast over zijn jongens. Hier werd 
meer met de mond, dan met de benen en hersenen gevoet-
bald, terwijl over het geheel genomen de inzet ontbrak 
hetwelk dit elftal normaalzo eigen is. 
Door 2 doelpunten van G.Wolkers en 44n tegenpunt van 
Sohellingw. brak de rust aan met een 2-1 voorsprong. 
Na de rust wisten Fekete en Fransen er nog 2 aan toe 
te voegen, waarna Schellingw. nog eenmaal van repliek 
diende. Einde 4-2w  
Ldr v. Teeseling moest to elfder ure nog op pad om 
zijn elftal to conpleteren, door afmelding van Jimmy 
Grigoleit en Prent wegens familie-omstandigheden. 
SCZ'58 zat.6 	TABA zat.3 0-31.  TABA kwam met 9 man 
aan de start met het uitzicht op een te verwachten 
nederlaag.Het liep eohter toch anders nit! 
v.Onselder gat reeds na 2 minuten zijn club de leading 
0-1,doch SCZ gaf daarop met 2 doelpunten het juiste 
antwoord. Bout dacht daar anders over en nog voor het 
verstrijken 	de emrsta helft had hij dt balans weer 
in evenwicht gebraoht (2-2. Dat gaf de burger weer 



mood. Na de thee nam SCZ opnieuw de leiding 3-2,doch 
even voordat de scheidsrechter voor het laatst had gefloten, zorgde v. Onselder voor een twede troffer 
en een kostbaar puntje. Een prestatie waarvoor wij 
toch wel even onze hoed moeten afnemen. Hier had de 
wilskracht gezegevierd! 

Aanvoeder Harry Verhaar 
met zijn altijd even op- 

gewekt optimisme.belde mij het volgende verslag door. 
Hier stonden 2 ploegen tegen over elkaar met sterk af-
wijkend inzicht omtrent spelopvatting. Schinkelhaven 
compenseerde zijn gemis aan techniek met hardheid,waar 
tegenover wij het hoofd wisten koel te houden. 
Na 2 minuten nam Seh. de leiding, wederom door een 
dubieuze strafschoppwaarmede de arbiters op de vader-
landse voetbalbodem, de laatste tijd nogal grif strooi-
5n. Nog geen 4 minuten later werd Wim v.d.Linden voor 
een dergelijke opgave gesteld en faalde ook nu niet! 
1-1.Nauwelijks 20 minuten later was het Jurry die met 
een harde schuiver van pl.m. 25 meter afstand er 2-1 
van maakte. Nog voor het verstrijken van de eerste 
helft stonden de partijen weer naast elkaar, toen Sch. 
uit een hoekschoppingekopt door 44n van het binnen-
trio 2-2 liet aantekenen. 
De twede helft ving aan met een krachtig offensief der 
onzen, dat bijna een half uur duurde. Sch.werd danig 
onder druk gezet, ondanks de wind, welke wij na de 
rust niet als bondgenoot hadden. Het was Mieremet die 
sukses had en ons naar 3-2 schoot. Het zou zelfs nog 
4-2 worden,toen Jurry weer op grote afstand zo'n 
straffe kogel inzond.waartegen de Sch.doelverdediger 
geen enkel verweer had. Even voor het einde wist Sch. 
wederom via een hoekFchop de achterstand tot 4-3 te verkleinen. 
Een moellijkbevochten overwinning,waarin de techniek 
had gezegevierd. 

v, Teeseling liet over deze 
wedstrljd een geheel ander geluid 

Koren. Een in alle opzichten sportief gespeelde ont- 
moeting,met aan het hoofd een goed leidende scheids-
rechter.Met de rust keken we tegen een 2-0 achterstand 
aan. Na rust moest Wolfs wegens een blessure het veld 
ruimen t waarvoor v.Eldert in de plaats kwam. En niet 
zonder sukses. Uit een hoekschop(inswinger) verdween 
de bal in het KBV.net o  2-1e 
Jan de Voogd zorgde nog zelfs voor de geliAmaker(2-2) 
en tevens een puntje rijker.Voldaan verlieten beide 
elftallen het veld.met een terugblik, bezien uit een 
oogpunt van sportiviteit, nog wel even in de herinne-
ring blijft voortleven. 
Dear moeten wij meer melding van kunnen maken! 

DEVO'3 - TABA 3 (3-61.  Aanvoerder Ko Floor had ook 
nu weer elle reden om zijn tranen van blijdschap te 
laten vloeign(vergeef me, dat ik mijn fantasie de vrije 
loop laat)(red). Hoe kon het ook enders? Na een 2-0 
achterstand,deze om te zetten in een 3-6 overwinning 
pleit immers van een buitengewoon goed moreel in dit 
elftal. Bovendien beschikt hij blijkbaar over een ar-
senaal aan sohuters t als men bedenkt, dat het half 
dozijn doelpunten door 5 spelers werd volgemaakt.Het 
is nog immer een voorrecht, wanneer een elftal niet is 
aangewezen op 44n kanonnier. Met de rust was de stand 
3-3 door doelpunten van C.v.d.Laan,J.v.Teeseling en 
J.v.Drongelen. 
Na de verfrissende dronk moest Hoving een kwartier 
lang buiten gevecht gesteid worden vanwege een blessur 
Nadat hij weer wat was opgekalefaterd, scheen het als-
of hij nog wat had goed te maken. En... dat deed hij 
ook met 2 treffers. 3-5. Dick v.Pultrum heeft een he-
kel aan half werk en maakte het half dozijn vol.! 
En nu maar afwachten of onze Ko, a.s. Zondagavond na 
de wedstrijd tegen SNA, zijn jongens 	 tot 
een vijfde overwinning weet te inspireren. 
Dat is hem overigens wel toevertrouwd! 

TABA 4 - METEOOR 4 (1-92.  Ldr J.Bron, die ik j.l. 
Zondagavond nog om half 12 

opbelde,gaf mij van deze wedstrijd een openhartige di-
agnose. We hebben verloren met niet minder dan 1-9 van 
een ploeg, dat op weg is naar de titel. Wij konden 
eenvoudig niets tegenover stellen. We hebben eenvou-
dig een voetballesje gekregen. Wij zouden geen enkele 
verentschuldiging kunnen aanvoeren welke tot deze ne-
derlaag heeft geleid.Wanneer je met kennis van zaken 
op zo'n wijze over je tegenstanders spreekt, dan kun 
je daar alleen maar waardering voor hebben. Een der-
gelijke openhartige visie,los van elk blind chauvinis-
me kan ook aan je vereniging kleur en inhoud geven. 

HRVC 5 - TABA 6 (1-11.  Zondagavond hadden we weer 
v.Ewijk aan de lijn,met het 

doorgeven van zijn verslag over deze wedstrijd. 
TABA 6 speelde eigenlijk tegen 13 man(inclusief de 
scheids en de grensreohter). Ook nu weer als een ge-
volg van het soheidsrechters-probleem, met als enig-
ste oplossing, dat deze helaas door de thuisspelende 
vereniging moet worden aangewezen. Vooral de lagere 
afdelingen zullen door doze noodmaatregel wel het 
meest gedupeerd worden! Het bijvoegelijk naamwoord 
"OBJECTIEF", zullen we voorlopig maar uit de neder- 
landse taal verwijderen. 
Toch was v.Ewijk buitengewoon goed te spreken over 
zijn jongeas! Zij hebben zich de hele wedstrijd voor 
100 % ingezet, terwijl de bekwame HRVC-doelverdediger 
zijn ploeg van ee1,1 nederlaag heeft behoed! 

TABA - SCHINKELHAVEN (4-3). 

- TABA 2 (2-21. 



Om onder dergel4ke omstandigheden er in te slagen er 
nog een kostbaar puntje uit slepen, is een hulde zeker waard. 

De gevolgen van het 
soheidsreohters.. 

tekort, heeft zich ook hier doen gelden, zij het, dat 
onze jongens tegen alle verdrukking in, de Tolle winst 
mee naar huis namen. Wel werden er nog 2 van one nit 
het veld gesonden, die ook hier slachtoffers werden 
van een eigen-kweek-scheidsrechter. 
D.Verkaaik, die zijn doelmond verwisseld heeft om nu 
meer in de aanval te opreren, zag ztn streven met bt-
zonder sukses bekroond, door alle 4 de doelpunten to 
scoren, waarvan dign nit een strafschop. 
Wij zullen hem maar zo spoedig mogelijk op de transfer-
lijst plaatsen. Voor minder dan 1 /4  miljoen gaat ht 
zeker niet van de hand! Wie lacht daar? 
Amstel B jun... TABA B-jun. (4-2).  Van ons b-elftal 

zullen we voorlopig nog wel even moeten wachten op betere resultaten! Hoe zou dit ook anders kunnen? Niet minder dan 7 	8 wel-pen van het vorig seizoen, zijn nu in ons B-elftal on-
dergebracht. Wel een beetje teveel van het goede! 
Maar we zullen trachten hierin verandering te krtgen! 
Alleen maar to hopen, dat deze poging lukt! 
TABA C-jun. 	TOSZAKT.C-jun.(2-02.  Het eerste schaap 

is over de brug! 
Wellicht dat er nu meerderen zullen volgen! 
Pique en Feller schoten 2 gaten in het net,terwij1 
palen en lat door het vuurgeweld stonden te siddeven. 
Be eerste 2 puntjes zijn binnen. Bravo jongens! 

	

===========- 	

	

___=___==== 	
GESCHORST.-  F.Blok, voor 2 bindende wedstrtden,wegens 

onbehoorltk optreden in do wedstrtd 
Amstel B - TABA B zondag j.l. 
=================.---= 

=...===== 

EEN HARTELIjK WOORD VAN DANK!  Het is de Jeugdcomm.een 
innige behoefte langs deze weg haar dank uit te spreken 
aan het adres van alien, die tot het welslagen vande 
op zaterdag 17 oktober j.l. gehouden MUSICAL-Hair heb-
ben bijgedragen. Wij noemen hier in 46n adem, dooen- 
ten, leerlingen, Cantine-dames en jeugdoomm. die zich 
niet Elign uitgezonderd, voor de voile 100% hebben in-gezet. 
Daarvoor nogmaals onze harteiijke en 
dank! 

	 = = =   	 ========= 

HEBT  If NOG ENIGE RELATIE?  Wij hebben nog ruimte voor 
het plaatsen van een ad- 

vertentie in ons clubblad. Informeert II eens! 

En wat  te zeggen van onze pupillen? Amstel 	TABA A 

De jongens van Inkenhaag hebben op het lang niet malse 
Amstel in Diemen door een 1-1 gelijk spel een kostbaar 
puntje afgesnoept. Eon wedstrijd waarin we weer eens ge-
zien hebben, dat ze het heus wel kunnen. Het hale elf-
tal heeft gevoohten ale leeuwen.Het was in 4gn woord 
een lust om er naar te kijken! Ale jullie zo blijven 
doorgaan, dan zullen er heus nog wel meerdere over-
winningen volgen.Daar zijn we absoluut zeker van! 
De einduitslag was 1-1 En dat vonden wij maar een ge- 
weldige prestatiel 
TABA B wlp - TOG B wlp (1-0).  Ook hier konden we de 

viag aan de mast 
hijschen! Het word een verdiende 1-0 overwinning. En 
dat nog wel op het eterke TOG! 
Ook leider Jurry Kooistra was in zijn nopjes! 
Al met al leverde dit week-end voor onze Alpen niet 
minder dan 3 winstpunten op! Houen zo jongens!! 
En nu maar wachten wat het a.s. zaterdag gaat worden! 
Ala 

het zo gaat als j.l. zaterdag....? Maar laten we 
er niet op vooruit lopen! 
In ieder geval, de onderlinge vriendschap hebben we 
weer terug gevonden!En dat is wel het voornaamste cm 
sukssen te boeken1 
=0-0=0=0=0=0=0 ,00m0'00 =0=0=0240=0=0=0=0=0=0=0=0=0.402202,2022  

JAN LOHM.AN OPGENOMEN!-  to juist ontvingen wij via 
het secretariaat Wedstr.zaken,de mededeling, dat Jan 
Lohman op Dinsdag 20 Oktober j.10 wordt opgenomen 
in het O.L.V. ziekenhuis(Oosterpark) voor een operatie 
aan het bekende voetbalknietje(meniscus). 
Wij wensen onze Jan het allerbeste, een volledig her-
stel en een spoedige terugkeer in zijn eigen vertrouwde 
omgeving,de huislijke haard waar wij ons nog altijd het 
beste thuis voelen. 	 Bestuur en Comm. 

..o =o .=o=o=o=o=o=o,..o.,ox.o...oi■o=o=o=o=o=o=o = o =o=o=o=o=o=o=o  

VAN DE REDAKTIE!-  Ben stroom van kopy werd mij j.l. 
zondagavond doorgebeld(wedstrijdverslagen),hetwelk tot 
gevolg had dat de rubriek"ZO VERS VAN DE SCHRIJFMACHI 
tot 4 paginate moest worden uitgebreid. 
Wij moeten hier helaas een halt toeroepen, aangezien 
de redaktie van de good-will van onze drukker,mis- 
bruik pleegt to maken. 
Derhalve menen wij het systeem . te moeten volgen, dat 
we de verriQhtingen van alle elftallen om beurten„ 
in onze nabeschouwing zullen opnemen. 
Wij moeten er naar streven„ dat ons weekorgaan niet 
tot meer dan 8 pagina's uitloopt! 
sig=ma====== ========= 

sumemM,...mrsut.======================== 

MVKV A jun. - TABA A gun. 0-42. 

onuitspzkeltke 
De Jeugdcomm. 

(Red.) 

(Red.T.T.) 



Uw speciaalzaak voor 
SPEELGOED 

Hesp 
Een goede klank voor Wm drank 

LIKEURSTOKERIJ - DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistilleerd uit 
binnen- en buitenland 

Aileen gevestigd 
Weesperzijde 130-131, telefoon 52616 
Amsterdam 

C.PaCella 

SPECIAAL PLASTICZAAK 

Groot assortiment: 
* PLASTIC GORDIJNEN 
* PLAKPLASTIC 
* TAFELKLEDEN 
* POLYETHER, SKAI 

enz. enz. 
Ceintuurbaan 422 - Telefoon 730805  

U hebt nog eon 

echte 
warme krzakker 

In uw buurtl 
U kunt hem behouden 

leder artikel een SPECIALITEIT 
en altijd VERS 

Van Woustraat 206 - Telefoon 717121 
Amsterdam 
J. W. MOES 

Garage OUKE BAAS 
verhuur van de nieuwste 

Ford Transit en VW bestel, 

Luxe en Busjes 

Opel Kapitan, Rekord en Kadett, 
Van Ostadestr. 362-372 - Tel. 794842-717758 
Verkoop van accessoires, onderdelen en 
toebehoren. ,ALLES voor uw auto' 

Winkel: Van Woustraat 111, telefoon 719108 

BLOEMENMAGAZIJN crna g no i t a 
EIGENAAR: L. A. F. DEN RAPPEN 

Het btoemenhuis van de Ceintuurbaan 

72 28 56 Al leen Ceintuurbaan 414, bij de v. Woustraat 72 28 56 

V. DOORNEVELD 

Voor Groente, Fruit 
en Levensmiddelen 

„De Bonte Harlekijn" 
fa. TABAK 

Van Woustraat 237-239 
Amsterdam - Tel. 79 17 05 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 
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