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Redactie-Jeugdblad 

In dit seizoen is er een verandering gekomen in de redactie 
van het jeugdblad. 
'lot onze grote spijt moet ons redactie-lid Paul v.d. Laan 
wegens studieomstandigheden verstek laten gaan. 
Paul, bedankt voor het vele werk wat je gedaan hebt en tot 
ziens ! 
Gelukkig hebben wij iemand gevonden, die de leeg gekomen 
plaats gaat bezetten. 
2ot onze grote vreugde is dit een jeugdlid: Corrie Kooistra. 
Corrie fijn dat je er bent en SUCCES P?t  

Feest-avond 

Op vrijdag 13 december 1974 zal er een grate feestavond 
plaats vinden !!!! 
HOUDT DEZE DATUM VRIJ. 
Zeker is, dat de band van verleden jaar weer zal oPtreden, 
Nadere gegevens volgene 
Let dus goed op Taba-Treffer.en het Jeugdblad. 

MET EEN BROEK VAN 

A. v.d. BOS 

ZIT HET WEL GOED 

BROEKEN EN PAKKEN 

IN VELE SOORTEN 

VAN EEN TOT EN MET TACHTIG JAAR! 

WAARONDER ONZE BEKENDE: 

BONANZA- 

SPIJKERBROEKEN EN JACKS (t/rn MAAT 60) 

MARKTHANDEL 

DINSDAG: 	PURMEREND (BREESTRAAT) 

WOENSDAG: WORMERVEER 

DONDERDAG: IJMUIDEN 

VRIJDAG: 	AMSTERDAM ZATERDAG: 

DAPPERSTRAAT tio no. 30 

PRIVE-ADRES: A. v.d. BOS 

KARPERSTRAAT 51" 

AMSTERDAM TELEFOON 76 26 44 

************************************ 

LET OP: 

TABA-LEDEN OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE 

107 KORTING 
**************************************** 
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Indeling Competitie 1974/1975 Terugblik en Vooruitzicht 

Wat het eerste betreft, wil ik nog even terug zien op ons 
Jeugdtournooi, wat 24 en 25 augustus j.l. werd gehouden. 
Beide dagen hadden wij gelukkig mood. weer. 
Mede daardoor was het voor velen aantrekkelijk om naar het 
TABA-veld te komen, waar men zijn hart op kon halen an he+ 
voetbal, het rad van avontuur en de tombola. 
Wat de resultaten betreft wil ik nog even aanhalen, dat het 
tournooi gewonnen werd door s.c. Amstelland; 2e werd A.S.V.K.; 
met slechts een punt verschil bereikte Taloa de 3e plaats en 
als 4e eindigde Madjoe. 
Al met al dacht ik, wel een juiste verhouding, maar ik wil 
toch wel even zegen: jongens volgend jaar beter.  
Wat het tweede betreft n.l. het vooruit zien het volgende. 
Weken van te voren hoor je maar steeds hetzelfde n.l. wanneer 
gaan wij weer voetballen. 
Om aan deze behoefde te voldoen, ga je een toernooi en vriend- 
schappelijke wedstrijden organiseren. 
Dat gaat allemaal leuk; iedereen komt voetballen, zodat elk 
elftal compleet is. 
Maar dan 	begint het competitie-voetbal op Zaterdag 
7 september en Zondag 8 september. 
En dan begint de narigheid. 
Zaterdag blijven er zomaar 5 pupillen weg en als klap op de 
vuurpijl halen Zondags 5 C.junioren en 3 B.Junioren hetzelfde 
geintje uit en blijven zonder meer weg. Men neemt zelfs de 
moeite niet om even op te bellen. 
En nou weet ik al van te voren,met wat voor een smoes de meeste 
van jullie aan komen draven; n.l. ik wist het niet, want ik heb 
geen blaadje gehad. Maar dat is de reden niet herent De reden 
is namelijk, dat je het te slecht weer vind ( mooi-weer-voet- 
ballers) of dat je te vroeg uit je bed moet ( de z.g. lang- 
slapers). Maar wees dan eons sportief en denk aan je leider 
en aan de andere jongens, die wel vroeg op staan en wel vroeg 
de deur uit gaan. Want zij zijn het, die op jou staan te wachten.  

Dat dit zo niet langer door kan gaan, dat is natuurlijk een lo-
gische zaak. Op zijn Hollands gezegd: het jeugdbestuur pikt het 
niet langer van jullie. Het zal niet nalaten om zonder aanziens 
ftpr persoon horde maatregelen te gaan nemen. Welke maatregelen, 
nou dat vertellen wij je lekker niet; dat is nou een geintje, 
dat wij uit gaan halen. 
Maar ...... en dat zou ik het liefste willen, laat het niet zo-
ver komen. Komen moet je wel, als je moet voetballen. Uiteinde-
lijk speel je een teamsport en wees niet onsportief door weg te 
blijven. Geef het sportieve voorbeeld door te komen. Ook als je 
vroeg'op moet staan, of als het slecht weer is. DE ANDEREN DOEN 
DAT 00K! 

voorzitter van de jeugd-commissie: P.v.d.Bos 
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522 A-JUnioren 
AGS/Olympus, 
Argonaut, 
BDK, 

Gold Star, 
HRVC, 
JHK, 
LOC, 
Taba, 
TWMC. 

722 C-Junioren 
Madjoe, 
Meerboys, 
Muiderberg, 
RCM, 
Taba, 
TDO, 
TINT, 
TWMC, TWMC, 

Victory, 
ZPC. 

Poule C A-Pupillen  
Taba, 
Abcoude, 
de Geuzen, 
Meerboys, 
ZPC, 
TWM/C, 

TM% 

Poule 3 B-Pupillen 
Taba, 
Amstelland, 
DEC, 
DVA V 
Wilskracht, 
ZPC, 
Zeeburgia, 
Abcoude. 

622 B-Junioren 
Madjoe, 
Meerboys, 
RCM, 
Muiderberg, 
Taba, 
TDO, 
TIW, 
TOG, 
TWMC, 
The Victory.  



VERJAARDAGSKALENDER 
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t.Cet 
1/4  

3 augustus 
13 augustus 
15 augustus 
is augustus 
21 augustus 
24 september 
30 september 
30 september 
3 oktober 
4 oktober 

J. Roepel 
J. Kooistra ('Jeugdtrainer en Leider B.Jun.) 
C. Kooistra 
B,J. Lazet 
P.R.L. 11 Cornewal 
N. de Vries 
R. Reitsma 
J.B. Robijn 
S. Pots 
J.M. Kamminga 

Hart.elijk Gefeliciteerd 

11 
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Jeugdcommissie 

Crlet• • • 
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Indeling Jeugdcommissie 

Voorzitter 
Secretaresse 
Penningmeester 
Wedstrijd-secretaris 
Leider(s) A.Junioren 
Leider 	B.Junioren 
Leider 	C.Junioren 
'Leider 	A.Papillen 
Leider 	B.Pupillen 
Jeugdtrainers 
Jeugdbldd 

1974-1975 

P. v.d. Bos 
P. Verbrugge 
H. Guitjes 

Bos 
P. v.d. Bos/R. Verbruggp 
J. Kooistra 
A. v.d. Bos 
J. Fransen 
R. Verbrugge 
R. Verbrugge/J. Kooistra 
H.A. v.d. Bos/C. Koaistra/P. Verbrug- 

ge. 
De hoardtrainer is de liter Bakker. 
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„Hoe lang was u 
ook alweer in de 
opleiding?" 

... en over 5 minutes/a 

4 
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Spelmoment uit een wedstrijd van de A-junioren op. het 

Jeugdtoernooi 1974 - 1975: Spelmomenten uit een pupillenwedstriad op  het Jeugdtoernooi: 

De tos en de nodige rituelen bij de klapper van de dag op 
zaterdag 24 augustus: Taba-jeugdcommissie 	- De Echo: 



Over KLAPPERS gesproken: 

De dames van het Oosterhonk: 

ECF10111 

F:D:• • 	 F. 

tegen 	De dames van Taba. 



186 
Hoof dweg 3a4 
Witte de Withstraat 

prijzen van het Jeugdtoernooi 1974 - 1975. 

- 

P. de Haan 
G.W. Willems 

De te winnen 
V.l.n.r.: 
4e prijs: Madjoe 
3e prijs: Taba 
2e prij.s: A.S.V.K. 
le prijs en de wissel- 
beker werden gewonnen 
door Fc. Amstelland. 

/0 

Het is niet waar dat 
Ajax de KNVB heeft 
verzocht de komen-
de competitie schrif-

' telijk of te doen. 

Junioren B. 

Zondag 8 september maakte ik mijn debuut als B-junioren-
leider. Met 8 spelers verloren wij met maar liefst 15 - O. 
Maar toch had ik veel respect voor de jongens, die gekomen 
waren, want ze hebben van de eerste tot de laatste minuut 
geknokt. Ze hadden een zeer goede mentaliteit. 
De spelers en de leider vonden het zeer "lullig", dat de 
andere jongens niet gekomen waren. 
Ik hoop, dat die jongens de volgende keer wel present zijn. 

leider B-junioren: 
J.Kooistra. 

KIENAVONDKIENAVONDKIENAVONDKIENAVONDKIENAVONDKIENAVOND 

Op vrijdagavond 25 oktober zal er weer een grote kien-
avond zijn. Behalve voor de jeugd zelf is deze avond 
natuurlijk ook voor de ouders, vrienden en kennissen. 
Houdt dus ook deze datum (red. de andere is 13 december: 
de feestavond) vrij in uw agenda. Voor verdere berichten 
zie de Taba-treffer en het volgende JEUGDBLADI 

Sportschoenen te koop.  

Er zijn bij het wedstrijdsecretariaat van de jeugd nog 
een paar originele sportschoenen (REAL) te koop. Maar 	 

er zijn nog alleen de volgende maten: 
Maat 43 	(nog 5 paar). 
Maat 45 	(nog slechts een paar). 
De prijs van deze mooie schoenen-  bedraagt slechts f20,--. 
WIE HET EERST KOMI , 	  
Een telefoontje is al genoeg: 	721500. 

Consuldienst 

Hierbij geven wij een lijst van waar jullie kunnen kijken 
of de velden goedgekeurd of afgekeurd zijn. 
Knip dit stukje uit en bewwar dit goed, dat je nooit kan 
zeggen tegen je leider ik wist niet waar de lijsten hingen. 
Deze lijsten hangen s"morgens vroeg om ongeveer half negen 
bij 	volgende adressen: 
Buitenveldert. 
P.W. Beuming 	Wijenburg 116 
Zuid.  
J.J. Kraus 
	2e v.d. Helststraat 12 

J. Monsma 
	Lutmastraat 50 

S. Schelling 
	Nrijheidslaan 79 

Sig.mag Tromp 
	Zeilstraat 43 

Th. Wognum 
	Pres. Kennedylaan 691 

C. Zwart. 	Frans Halstraat 44 
Centrum  
A. Dekker 	Palmdwarsstraat 12 
Bijlmermeer  
H.J. Asmussen 	Gooioord 2 
E.H.A. Kalvelagen 	Kelbergen 30 
Oost 
L. Goudsmit 	le Oosterparkstraat 153 
J. Slauerhof 	Middenweg 218 
J.Th Emmelkamp 	Transvaalstraat 48 
J. Wildschut 	Celebesstraat 41 
Sig.mag Eureka 	Dapperplein to 
West.  



RIO 

HET ADRES VOOR AL UVV 
SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO 

MATCHBOX 

FROBELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

VACANT 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

WIE 0 WIE? 

VOOR INLICHTINGEN 
TELEFOON 

020 — 72 15 00 

A.X.•  
• vv.. • 4A.. 	 • • • e • • 	▪ •▪  A: 	...A.A. 	• A. DE ROOY 

VOORHEEN A.N. KEIZER 

VAN WOUSTRAAT 89 

BIJ DE CEINTUURBAAN 

AMSTERDAM ZUID 

TELEFOON: 020 — 72 70 44 

LUXE LEDERVVAREN 

EN LEDERHANDEL 

KEN JE JEUGDCOMMISSIE. 

Deze keer laten wij jullie kennis waken met J.Kooistra, 
jeugdtrainer en tevens leider van de B-junioren. 

Jurrie Kooistra werd in 1937 in Amster-
dam geboren. Hij is nu dus 37 jaar oud. 
Op negenjarige leeftijd begon hij to 
voetballen bij de Spartaan. Toen hij 16 
jaar was kwam hij in het eerste van 
Energia, waar hij tot zijn 23ste jaar 
voetbalde. Toen ging hij voor twee jaar 
naar D.W.S.(nu Fc. Amsterdam). Na die 
twee jaar ging hij voor twee jaar terug 
naar Energia en kwam tenslotte bij Taba 
terecht. Daar kwam hij als middenveldspeler 
in het eerste elftal. Hij heeft toen nog 
een seizoen met het tweede elftal meege-
speeld, waarmee hij prompt kampioen werd 
en speelt nu weer in het eerste van Taba. 

Hij is 14i jaar getrouwd met Wil Ingenluyff en zij hebben 
acht kinderen (4 dochters, 4 zoons), waarvan 2 zoons ook in 
Taba spelen; Cor in de B-junioren en Jurrie in de A-pupillen. 
Zijn hobby's zijn natuurlijk zijn vrouw en kinderen (drank 
en vrouwent), voetballen, met zijn zoons trimmen en vooral 
ook vissen. 
Hij werk op de Vrije Universiteit to Amsterdam, waar hij de 
functie Assiistent Chef (Studenten Society). 
Als landskampioen tipt hij AJAX. 
Hij hoopt, dat de jeugdtraining in dit nieuwe seizoen goed 
bezocht zal worden, daar hij er zelf ook veel vrije tijd 
aan geeft. Ook de medewerking van de ouders is onontbeerlijk 
en een keertje komen kijken doet vaak wcnderen_ 
Wij kennen Jurrie met zijn gezin als trouwe bezoekers bij 
bijna alle jeugdwedstrijden. 
Wij wensen Jurrie veel SUCCES in het dagelijks leven en 
vooral bij het jeugdwerk bij Taba. 
Succes Xurrie!1 

BLOEMEN BESTELLEN 

CINQUALBRE & ZOON 

TELEFOON: 020 — 73 17 33 

TWEE MARKTPLAATSEN OP DE 

ALBERT CUYPSTRAAT 

VOOR NUMMER 74 — 76 

VOOR AL UW 

BLOEMWERK! 

VOOR AL UW VERZEKERINGEN 

AUTO 
BRAND 	REIS 

P.N. VAN DER LAAN 

WILLEM PASTOORSTRAAT 51 " 

AMSTERDAM 

TELEFOON: 020 

DAGELIJKS: 24 91 91 
AVOND: 76 22 62 

VOOR AL UW 

HOEDEN PETTEN 

KINDERPETJES MUTSEN 

BARETTEN 

WOLLEN MUTSEN EN SJAALS 

NAAR 

J. MES 

EERSTE OOSTERPARKSTRAAT 22 
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