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VOOR AL UW 
HOEDEN PETTEN 

KINDERPETJES MUTSEN 

BARETTEN 

WOLLEN MUTSEN EN SJAALS 
NAAR 

J. Mes 
EERSTE OOSTERPARKSTRAAT 22 

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24  

VOOR SCHILDER EN 
BEHANGWERK 

SCHILDERSBEDRIJF 

A.C. INKENHAAG C.V 
CEINTUURBAAN 249 
TEL: 72 06 72 

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

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

..,ederwaren 

en ederhandei 

1975 -1976 

BLOEMENMAGAZIA 
	 artotia 

EIGENAAR C. v. MECHELEN 

Het bloemenhuis 'van de Ceintuurbaan 

72 28 56 Aileen Ceintuurbaan 414, bij de v. Woustraat 	72 28 56 

Garage Ouke Baas 
Verhuur van 200 autos 1975 

Opels Rekord en Kadett, VW 1300 en VW, Fiat en Ford, Transit 9 pers. busjes, 
annex bestelvvagens van 1 tot 2 ton 

v. OSTADESTRAAT 362-372 - TEL.020 - 794842 - 764351 
Verkoop van accessoires, onderdelen en toebehoren in onze autoshop 

'ALLES VOOR UW AUTO' 

van Woustraat 111 — Tel. 719108 
Tank nu ook voordelig aan onze 

WITTE POMP 
Tevens Quick-service, reparatie en wasmobile. 

St. Willibrordusstraat 43a — Tel. 762798 
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Opgericht 31 mei 1933 	 Veldligging: 	 Gem. Giro T 1393 
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VRIJDAG ZATERDAG 

DAPPERSTRAAT do no. 30 
AMSTERDAM 

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

PRIVE—ADRES: A' v.d. BOS 
KARPERSTRAAT 5 III 

AMSTERDAM TELEFOON 76 26 44 

BL OEMEN BESTEL LEN 

P• E. F• 
BELLEN 

Telefoon 020 — 73 17 33 - 36 26 94_ 

Twee macktplaatsen op de Albert Cuypstraat 
Voor nummers 74 en 130 

VOOR AL UW BLOEMWERK 

MET EEN BROEK VAN 

* * * * * * * A. v.d. BOS * * * * * * * 

ZIT HET WEL GOED 

MARKTHANDEL 

RIO 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO 

MATCHBOX 

FROBELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

ook voor u volop keus bij de 

DRANKEN EXPRESS 

-AUTORAMA 
gevestigd te: 
A'dam 	Pijnackerstraat; bij de oude Rai 
Haarlem: Kleine Houtstraat 56 
Texel: 	Weverstraat 40 

U BENT ALTIJD WELKOM 

BIJZONDERE 
MEDEDELING 
Op 18 oktriber a.s. zal in het kader van het 700-jarig 
bestaan van Amsterdam ,p een schitterend parc,tus, 
welke een lengte heeft van 4 kilometer, een 10-en-
gelse mijlen race (16 km) plaatsvinden, genaamd de 
"BOVEN 'T 13 LOOP". 

Naast de deelname van Jos Hermens (wereldrecordh,u-
der op deze afstand, houder van het werelduurrec,rd 
en het record ,p de 20 km) en de gehele Nederlandse 
lange-afstand-t,p, zal een keur van buitenlandse atle-
ten deelnemen, ,. a. 

Gaderud (Zweden), wereldrec,rdIrluder 3000 mtr 
steeplechase, 
Thompson (Engeland), Eur,pees kampi,en mara-
thon 1974, 
Gaston Etnelants (Belgie), vele malen Olympisch 
en Europees kampi,en, 
Rnn Hill (Engeland), winnaar marathon Enschede 
1975, Ankara en Debn,, Eurvees kampi,en 1969, 
Brendan Forster (Engeland), wereldrec,rdhsuder 
3000 mtr en 2 mijl en Eurwees kampi,en 5 km. 

Daamaast wordt Tog deelgen,men dnnr een uitgelezen 
gezelschap Opatleten uit een ti ental landen. 

Als ,mlijsting van deze bijz,ndere wedstrijd zal er 
een prestatieln,p - 4 km voor juni,ren en 8 km voor 
seni,ren - plaatsvinden, waaraan enige duizenden per-
s,nen gaan meednen. 

Inf,rmaties hierwer warden verstrekt bij Wijkcentrum 
Nieuwendam, Beemsterstraat 507, tel. 020-362501. 
Verder vindt er een bijzondere opstijging plaats van 3 
bemande luchtballnnnen. 
De aanvangstijd van de gehele manifestatie zal plaats-
vinden nm 13.00 uur. Start en finish achter het Grmt-
winkelcentrum Bnven 't I3. (Buiksl,terrneerplein). 

OFFICIEEL(van het bestuur) 

BESTUURSVERGADERING (eventu-
eel) gecombineerd met de J.C. 
op Dinsdagavond 28 Oktober 
a.s. i/d bestuurskamer van de 
Apollo-sporthal, om half acht 
(resp. acht uur: 

BELANGRIJK: Gezien de narig- 
heid bij andere 

verenigingen, beklemt het'. 
bestuur met de meeste nadruk 
dat een nieuw aangemeld lid 
pas gerechtigd is te spelen 
als de hiervoor te volgen 
procedure helemaal is afge-
werktI 
Wanneer is dat het geval?  
Zodra iemand gekeurd-en zijn 
Ident.kaart afgestempeld is 
door het bondsbureau. Alsdan 
wordt zowel de speler als de 
Technocomm.hiervan verwittigd. 
Medewerkers die in dit opzicht 
oogluidend zullen handelen, 
worden door het bestuur ter 
verantwoording opgeroepenI 
Men zij zich wel bewust van 
zijn verantwoordelijkheid in 
deze: 

Secretaris. 
fluttmlunt  I.1 II 1,1 PI  I  .1 fp: j V I j 111j I.1 1.1M 



Taba Zon Sen 2 - D.C.G. 5: 1-1.  
Door velen onder ons werd deze wedstrijd beschouwd als 
de sleutelwedstrijd voor het tweede om de aansluiting 
bij de middenmoters te behouden. 
Na de aanvang vertoonde het spelbeeld een op en neer 
gaande beweging doch de brilstand bleef gehandhaafd, 
tot .... juist ja 	 tot het eerste doelpunt viel. 
En zoals de laatste tijd gewoonlijk was het Taba dat 
natuurlijk achter kwam. Door een ongelukkig-dwarrel-
schot bracht DCG de stand op 0-1. 
Na rust een gelijk spelbeeld doch met een beter Taba. 
Alhoewel onze gelederen enkele goede kansen kregen en 
eveneens enkele goede schoten leverde, mocht het toch 
niet erg lukken. Uiteindelijk had Siep Motormuis dan 
toch een klein gaatje gevonden en met een prachtige kop-
stoot wist hij de stand op 1-1 te brengen. Aangezien 
hier geen verandering in kwam, zelfs niet door hoopvol 
toegepaste wissels van beide ploegen, bleef 1-1 de eind-
atand. 

• 

Nieuws van de velden 

zondag 19 october: 

Taba 1 - Geinburgia 1 : 	2 - 2 
Terugblikkend op deze wedstrijd kan men wel zeggen, 
dat Taba nu de juiste opstelling heeft gevonden. 
Iedere speler stond, dachten wij, op een hun vertrouwde 
plaats en mede daardoor kan men de inzet verklaren, 
die praotisch iedereen aan de dag legde. 
Twee maal wist Taba de leiding te nemen, maar eveneens 2x 
wist Geindburgia de stand gelijk te trekken, wel of niet 
met hulp van de scheidsrechter: 
Desalniettemin (L) kun je toch wel stellen dat Taba 
vandaag een van hun beste wedstrijden van het nog lopen-
de seizoen gespeeld heeft. En dat geeft wel vertrouwen 
voor de TOEKOMST: En over de toekomst gesproken; daar 
spelen onze jongens ao. zondag (Sportpark De TOEKOMSTW 
tegen CTO. Dus aan alle Taba-leden de oproep om a.s. 
zondag het eerste elftal te komen steunen. 
Tot zondag dan""""""  

A-junioren: 	Taba - ASVA 	2 3 
Taba moest deze wedstrijd aanvangen met een gehandicapte 
achterhoede, doordat de rechtsback precies om 12 uur 
aan kwam zetten en'omdat de linksback helemaal wegbleef 
zonder van zich to laten Koren: Het gevolg was, dat de 
hele opstelling verandert moest worden en hiervan maakte 
ASVA goed gebruik, al hoewel het Taba was dat het eerst 
scoorde. ASVA ging hierna door tot de stand op 3 - 1 
was gehracht 	 
Na de rust kwam er een beter geconcentreerd Taba in het 
veld. Het gevolg was, dat er inderdaad beter gevoetbald 
werd en dat ASVA onder druk kwam te staan. Men wist 
zich verschillende kansen to scheppen, maar slechts 
eenmaal maakte men hier gebruik van. Einduitlag 3 - 2. 
En 	 nogmaals jongens: men moet wel 2x 45 min. 
voetballen en niet lx 45 min 	 (vul zelf maar in) 
en 1x 45 min. voetballen. Het is maar, dat je het weet!!! 

P.v.d.Bos 
B-junioren: The Victory - Taba Rust 0 - 0 Eind: 0 - 2 
In de eerste helft een van Taha-kant rommelig gespeelde 
wedstrijd, waarin zij weinig initiatief en discipline 
aan de dag legde. Achter sloot het goed, vooral dankzij 
B.J.Lazet., maar in de voorhoede hadden ze veel te veel 
kansen, die onbenut bleven. 
De tweede helft gaf hetzelfde spelbeeld te zien; alleen 
nu wisten zij 2x te scoren, met vermelding dat het eerste 
doelpunt voor de schoonheidsprijs in aanmerking kwam. 
Dit was dan ook het enige vermeldbare feit van de gehele 
wedstrijd.Het enig werkelijke positieve ding was het 
goede spel van twee spelers: t.w. Hans van de Kolk 
en Bartjan Lazet. A.S. zondag moet het beter gaan, willlen 
jullie een nog positiever resultaat bereiken (vooral tegen 
sterkere tegenstanders). 	H.Guitjens 

moestenTab 	
7 - 0 

SVI(112=re(n)- Taba Middenmeer bij OVVO. 
Ondanks een redelijk goed spelend Taba in de eerste 
helft was het OVVO dat op 1 - 0 kwam. Dit doelpunt 
was vlak voor rust gevallen. Ondanks het hartige 
woordje in de rust kon Taba OVVO niet meer stoppen 
en OVVO liep uit en won met 7 - 0. 



zaterdag 18 october: 

Pup A: in een vriendschappelijke wedstrijd tegen 
De Meer verloren de A-pups met 7 - 1. 

Pupillen B: Taba - Diemen 1 - 0 
Een uitslag, die doet denken aan een spannende wedstrijd, 
waarin twee ploegen streden op het scherp van het mes. 
Niets hiervan is echter waar. Tijdens de gehele wedstrijd 
was er maar 44n ploeg, die probeerde te voetballen. 
En dat was Taba. Het spel wat SV Diemen daar tegenover 
stelde was wat je noemt in je schulp kruipen. Het enigste 
wat zij hiermee bereikten was, dat er practisch de gehele 
wedstrijd 21 spelers in het strafschopgebied van Diemen 
te vinden waren. Het wachten was natuurlijk op een font 
van de Diemenaren 	 en dit gebeurde ook, zijhet 
in de allerlaatste minuut van de wedstrijd. Er was even 
een gaatje en daarvan maakte een van de Taba-aarivallers 
dankbaar gebruik: 1 - 0 

Zaterdag 1: UCO '66 - Taba 1 : 	3 - 2 
Na een nerveus begin, waarin Taba UCO terugdrong en 
daarbij enkele aardige kansen creelerde , was het UCO, 
dat de score opende. Eeen doorloopbal werd door de 
midvoor van UCO over de uitlopende keeper van Taba ge- 
lobd; 1 - 0 voor UCO, die hierdoor zoals dat zo mooi 
heet: vleugels kreeg. Hierop volgde een kleine vecht- 
partij, waarbij de scheidsrechter van beide partijen 
44n speler het veld uitstuurde (overigens volkomen terecht). 
UCO kwam vlak voor rust op 2 - 0 door een vrije trap, 
die langs de Taba-muur in de uiterste hoek werd geschoten. 
Na de thee een fel aanvallend Taba wat niet in staat 
was om tot scoren te kornen, mede door de perfecte buiten- 
spelval van de tegenstander, waar Taba keer op keer in- 
trapte. UCO vergrootte de voorsprong tot 3 - 0 door 
een fraaie kopbal. 
Taba kwam terug door een penalty, die benut werd door 
Wim Nieuwenhuis:, 3 - 1. 
Hierna begon Taba te jagen, hetgeen resulteerde in een 
doelpunt van Ad Hillenaar, die uit een corner scoorde: 
3 - 2. Met nog ongeveer 10 minuten te spelen roken 
wij de overwinning, maar de scheidsrechter was spelbre- 
ker en floot ongeveer 10 minuten te vroeg af. 

Rob Kuijper. 

11. 1l6 4116 
OPSTELLINGEN 

, 	AIL JL. 
Zat Sen 1: J.Pransen, A.J.C. & H.Hillenaar, E.Jansen, 

J.}3.Koning, H.Kuijper, J.A.v.d.Linden, H.Merle, 
G.J.Wolkers, R. & N.Nieuwenhuis, H.Smit, 
A.Bunschoten. 

Zat Sen 2: A.C.v.'t 'rout, D.W. & H.L.Sandbrink, L.A.Schotte, 
J.A.Sondaar, P.Westhof, D. de Wolf, W.A.Wolfs, 
S.Osinga,P.Dammen, T.Haggenburg,J.v.Soest, 
J.v.Teeseling. 

Pup A: 	H.Bergwijn,RBierhuizen,F.v.Drongelen, E.Pran-
sen,H.Haverbus,H.Middelaar,P.Smit,D.Streefkerk, 
M.Kost,Zuiderduin, S.Degenhart,C.Clifford. 

Pup 3: 	E,Haverbus,H.Hillenaar,R.Kruithof,R.Martens, 
J.Robijn,R.v.d.Waard,R.'3akrie,W.Jainandunsingh, 
A.Forrer, A.Rooy,M.Spijker,R.Keune. 

Zon Sen 1, 2, 3 en 4: opstellingen als afgelopen zondag. 

Jun B: 	M.Betting,R.Dix,J.Fleury,S.Gravenbeek,H.T.Hille-
naar,F.Verkaaik,B.de Vries,B.J.Lazet,H.v.d.Kolk, 
A.Moens,F.Steijn,D.Vijsma,M.Scheltus(res). 

Jun C: 	L.v.d.Bos,E.Lazet,R.Meyerhoven,F.v.Suydam,R.War-
ning,E.Kost,G.Osinga,A.v.Peer,J.Savijn,O.Simons, 
J.Samson,S.v.Dort,M.Degenhart. 

• ""' • 	• 	• 	• 
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OPMERKE R: 	 WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 25 oktober 1975. 

J.1. zondag was Taba 4 duidelijk gemotiveerd door het 
artikel in de vorige T.T., dat- Blauw Wit volledig 
afmaakte met maar liefst 4 - 21 Heren, u hebt nu de 
juiste lijn te pakken! Zonodig zijn wij overigens 
ten alle tijde bereid nog enige artikeltjes te plaatsen! 

Zaterdag 2: Onze vaste man op rechts Willie Wolfs (Wor-
tel) was nog zo onder de invloed van vrijdagavond, dat 
hij zaterdag zich in een ietwat bleke toestand kwam 
afmelden. Joop, niet in paniek, stak zichzelf in het 
zwart-gele tenue en speelde zelf de wedstrijd met de 
heer Wortel als vlaggenist. Deze was echter in de tweede 
helft weer vertrokken met de klacht van hinderlijke 
blauwe wazen voor zijn ogenr  ttttttttttttttttttttttttt  

de redactie 

USPORING VERZOCHT:11. 

Eengouden vierdelige ring verloren op zondag 12 - 10 - '75 
na de wedstrijd Taba - RKAV. 
Terug te bezorgen bij Ph. de Kriek of bij een van de 
redactieleden. 

Een zwarte rechterschoen toebehorende aan J.Hoekman. 
Terug te bezorgen bij bovengenoeilde of bij de redactie. 

Een paar gele badslippers. Deze zijn ook terug te be-
zorgen bij de redactie. 

De tas van de heer H.Smit is inmiddels terug gevonden. 
Zijhet dat zijn TOUPET (trompet) groen als Bras was 
uitgeslagent 
Het is maar dat u het weettt: 

GEVOND&Nt!! 
Een horloge van een van de C-junioren. Af te halen 
bij de heer H.Keune. 

ADRESWJZIGING: 
P.Dresden Willem Pastoorstraat 75 " Asd 1008 

GACOMBINEERDE VERGADEHING hoofd en jeugdbestuur. 
Aanvang 20.00 uur in de Apollohal. Dit alles zal 
geschieden op 28 october a.s. 

Zat Sen 1: Afd. 11: Taba - ASVC, aanvang 14.30 uur, SR 
Roosien. Leider de Hr.K.Iske. 

Zat Sen 2: Afd. 32: Taba - TOS/Actief, aanvang 12.00 uur, 
SR Maarssen. Leider de Hr.v.Teeseling. 

Pup A: 	poule C: Taba - De Geuzen, aanvang 11.00 uur, 
verzamelen om 10.30 uur op het eigen veld, 
leider de Hr.J.Fransen. 

Pup B: 	poule 3: St.Louis - Taba, aanvang 10.00 uur, 
verzamelen om 9.30 uur op Sportpark Midden-
meer, achter de ijsbaan. Leider de Hr.Martens. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 26 oktober 1975.  

Zon Sen 1: Afd. 201: CT0'70 - Taba, aanvang 14.30 uur, 
SR Kuyer. Leiders de HH Kooistra/P.v.d.Bos. 

Zon Sen 2: Afd. 216: Swift 3 - Taba 2, 2e veld, aanvang 
10.00 uur, SR Griekspoor. Veld gelegen aan 
het Olympiaplein. Leider de Hr.H.v.Bommel. 

Zon Sen 3: Afd. 318: Swift 5 - Taba 3, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR v.Buuren. Veld gelegen aan 
het Olympiaplein. Leider de Hr.A.Verkaaik. 

Zon Sen 4: Afd. 424: Taba 4 - DCG 8, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR Tanikromo. 

Jun A: 	Afd.
1
521: vrij, doch bekijk de opstellingen 

even 
 Jun B: 	Afd. 622: Taba - St.Louis, le veld, aanvaag 

14.30 uur, SR J.v.d.Berg. Verzamelen op het 
eigen veld om 13.00 uur (dit op verzoek van 
jullie leider.) Ook geblesseerde spelers gaar-
ne aanwezig. Leider de Hr.H.Guitjens. 

Jun C: 	Afd. 722: Taba - TIW, le veld, aanvang 10.00 
uur, SR NN. Verzamelen op het eigen veld om 
9.30 uur. Leiders de HH A.v.d.Bos/W.Keune. 

****** SUCCES ****** 



AFBELLEN! 

Zat Sen bij de Hr.Teeseling, 
voor donderdagavond 19.00 uur: 795656 
'Lon Sen bij de Hr.v.d.Linden, 
voor vrijdagavond 19.00 uur: 945740 
Jun & Pup bij Jan van den Bos, 
voor vrijdagavond 19.00 uur, 721500. 

Zaterdag 2 : VVGA 4 - Taba 	Einduitslag 2 - 1 
Met een goed gemotiveerd elftal trad het tweede j.l. 
zaterdag aan tegen VVGA. Len goed gelijk opgaande strijd 
kenmerkte de eerste helft met enkele goede schoten van 
ondergeteken de.,  die echter bekwaam werden gestopt door 
de keeper van VVGA. VVGA maakte van de geboden kansen beter 
gebruik en scoorde fraai: 1 - O. Hiermee was de rust 
aangebroken. Na de rust een jagend Taba, dat zich vele 
kansen wist te scheppen, maar hiervan nog Been gebruik 
van wist te maken. Hier bleek ook duidelijk het gemis 
aan een afmaker. Toen 	 in de 25ste minuut een goed 
doorlopende Jan van Soest een fout afstrafte van de VVGA-
keeper: ,1 - 1 
Met nog 20 minuten te spelen leek het eerste punt voor Taba 
"gebamzaaid", maar VVGA dacht hier kennelijk anders over 
en scoorde met nog 8 minuten te spelen 2 - 1. 
Maar de stijgende lijn zit er duidelijk in! Bus volgende 
week met wat minder geouwehoer (verzoek van Rob Sandbrink) 
en dezelfde inzet kan het eerste punt (misschien wel twee) 
binnengehaald worden. 	

S.Osinga 

A.s. zondag is de redactie te bereiken bij R.Kuijper. 

Redactieleden:  

S.J.Osinga 	van Woustraat 145 
R.Kuijper 	Vechtstraat 35 	793316 
J.M.Keune 	Middelhofstraat 28' 	933671 
J. en H.vdBos 	Gov.Flinckstraat 304" 	721500. 

• 

ALVOETBA L  

Even een citaat uit het mededelingenblad van de AVBi 
betreffende regel 11 van het zaalvoetbal: de inrol. 
"de bal moet vd6r of op de zijlijn de grond raken 
en dan zonder te stuiten het veld inrollen." 

Het is maar dat U het weet 

ZAALVOETBALPROGRAMMA    voor woensdag 29 oktober in de 
Van Hogendorphal. 

20.20 uur afd.2B: Taba - Amstelland, SR mej.de  Weerd. 

WEDSTRIJDFORMULIEREN 
PUPILLEN 

Deze dienen in het vervolg uiterlijk op de donderdag 
volgende op de laatste speeldag binnen te zijn bij: 
de Hr.Th.Nieuwenhuizen, Burg. de Kievitstraat 112, 
Diemen. In een envelopje opsturen mag ook. Kosten te-
rug te vorderen bij de wedstr.secr.jeugd. Bij voor-
baat reeds dank voor de medewerking. 



MOP VAN DE WEEK! ! 

De mop van deze week komt van de hand van onze 
penningmeester: J.J.v.d.Hart! 

HANTELIJK DANK - (redactie!!) 

MOP: 	"Er komt een vrouw bij de dokter; zegt die 
dokter: "Wat heb ik u een tijd niet gezien!" 
(KIJOU;) "Bent u soms ziek geweest' 	""'999?" 

hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahL 
hahahahahahaho(sorry)hahahahahahahahahahahahahahahahahahah 
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah(redactie). 

WAT 	N O 13 IN, HE 
• SPORTHUIS J 0 11 

Alle maten. 
HELANCA 

* trainingspakken 
in diverse 

• kombinaties 
* 
* 

* Voetbal-, Zaalschoenen 
* Adidas 
* Puma 
* Quick e.a. 
* Uw clubuitrusting altijd 

voorradig 
* Eigen reparatie-inrichting 

TABA-LEDEN KORTING 
* 

op alle 
artikelen 

RUYSCHSTRAAT 104 bij de Camperstraat 
358927 - TELEFOON - 356573 

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

HET ZAL ZEER WAARSCHIJNLIJK WEL 	Om de verwikkelingen 
AAN MIJN OPVOEDING LIGGEN!!! 	welke zich enkele dagen 

v66r de returnmatch 
tegen Polen in het Zeister sportcentrum in het oranjekamp 
hebben afgespeeld en voor publicatie werd vrijgegeven,nog 
even in Uw herinnering terug te roepen, dan moge hieruit 
wel worden afgeleid,dat er zeer harde noten zijn gekraakt. 
Nu zal ik mij wel onthouden om hierop enig commentaar te 
geven,omdat de dagbladpers nu juist niet het aangewezen 
middel is om een juiste conclussie te kunnen trekken. 
We zullen het maar vergelijken met een huiselijke onenig-
heidlwaarvan de juiste toedracht zich vrijwel in de meeste 
gevallen binnenskamers afspeelt en voor de buitenwereld 
verborgen blijft. 
Weliswaar hebben de spelers onderling verwijten naar het 
hoofd geslingerd,tengevolge dat een 2tal tot de selectie 
behorende spelers, m.n. Jan v.Beveren en Willy v.d.Kuijlen 
de huiselijke haard hebben opgezocht. Een besluit waarover 
een ieder het zijne kan denken! 
Door deze gang van zaken is men van de gedachte uitgegaan, 
"of het moreel van het oranjeteam zou hierdoor worden aan-
getast,of, de 11 uitverkorenen zouden deze gelegenheid 
aangrijpen om de afgedwaalden even te laten,zien dat het 
lioorhen;weIlicht- itpUlsief genbmeh-besluit, het oranje-
team tot grootse daden zou inspireren,vergezeld gaande 
van de herinnering aan de smadelijke 4-1 nederlaag in Polen. 
Welnu de 3-0 overwinning, welke aan de hand van het ver-
toonde spelbeeldoet een klein beetje geluk tot 5 of 6-0 
zou geeindigd zijn, deed herinneringen oproepen uit de ecla-
teante wedstrijden OM, het.wereldkampipenschap. Hier.zagen. 
wij weer een elftal aan het werk, dat zich met volle over-
gave heeft ingezet en tot alles bereid was. Ditzelfde Polen 
werd als het ware totaal in stukken gespeeld en van enig 
tegenweer was eenvoudig geen sprake. 
Om er nog even van te nieten kregen we na de wedstrijd om 
11.30 uur in een extra studio-sportuitzending waarin_Koen 
Verhoef, Johan Cruijff, Ruud Geels en Thijssen opnieuw de 
wedstrijd onder de loupe namen,uiteraard met gezichten stra-
lende .van vreugde om dit positieve resultaat. 
En wie van ons zal zich hierbij niet wilien aansluiten? 
Zelfs de 3 gescovrde doelpunten door Johan_Neeskens,via een 
voorzet van Wim Suurbier, Ruud Geels uit een vrije schop 
van Neeskens en tenslotte:na een uitegekiende pas van Cruijf 
kopte Johan Neeskens de bal door naar Thijssenldie nog enke-
le meters kon doorlopen en vervolgens meedogenloos uithaal- 
de en de eindstand op 3-0 brachto 	(zie vervolg) 
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Ongewild hebben hebben de weglopers aan dit uitzonderlijk 
sukses hun bijdrage geleverd: Geladenheid,Vilskracht, durf 
en ontembare geestdrift zijn wapens waar bijna geen tegen-
wapens. te vinden zijn: De stadion-bezoekers en de buiskij-
kers zullen met voile teugen van deze titanen-strijd ge- 
noten hebben,maar toch 	'  heb ik behoefte om even terug 
te komen op het artikel voorkomende in het Parool van 
Woensdag 15 Oktober j.1. voraf gaande aan deze wedstrijd, 
onder de titel:"Knobel liet een keuze maken uit 3 gang-
sterfilms en een beetje bloed is nu niet zo erg:"Hier gaat 
het om het europees kampioenschap. Misschien draagt het wel 
bij tot een juiste stemming: 
Wanneer dergelijke uitspraken op mij afkomen,dan vraag ik 
me of of een dergelijke methodiek om de spelers een keuze 
te laten doen uit 3 gangsterfilms en een beetje bloed voor 
wedstrijd is niet zo erg, als middel moeten dienen om tot 
topprestaties te komen. Of zou het kunnen zijn dat het han-
teren van dergelijke middelen in overeenstemming zijn met 
het professionele voetbal: Natuurlijk is dat soort metho-
diek voor tweerlei uitleg vatbaar. Het gaat er maar om,of 
het in positieve dan wel in negatieve zin overkomt. 
Niet onwaarschijnlijk leef ik nog teveel in het verleden, 
in het tijdperk waarih "voetbal" beoefend werd om de gees-
telijke en lichamelijke ontspanning welke hieraan ten 
grondslag 	het jaar van mijn geboorte 1900, behoor-
de voetbal nog tot de elite-sport, langzaar maar zekor uit-
groeid tot een sport vaor alle lagen van de bevolking,met 
als doelstelling in de sleur van ons dagelijks bestaan 
ontspanning en genoegen te vinden.Woorden als dialoog,men-
tale voorbereiding en geconcentreerd zijnIzijn van veel la-
tere datum, hoewel er toch iets in ons leefde, wellicht in 
ons onderbewustzijn,dat eendrachtig samenwerken en het kwe-
ken von. saamhorigheid het verenigd zijn zou kunnen verste-
vigen, terwijl de dialoog een machtig wapen is om bestaan-
de problemen en of conflict-situaties tot een bevredigende 
oplossing te brengen. Deze woorden,welke om zijn schrijf-
en spreektaal in de verdere ontwikkeling van onze zo gehe-
ten moderne beschaving een plaats hebben veroverd,zullen 
effect sorteren,wanneer betekenis en waarde tot ons zijn 
doorgedrongeno.a.w. het gaat hier om de bewustwording van 
de onmiskenbare invloedrijke uitwerking als een bijdrage 
om het voor ogen gestelde doel tot realiteit te brenP:en. 
Niet alleen 6ri uitsluitend in onze samenleving, maar niet 
in het minst-op de sportvelden. 

Mentaliteitsverandering zal hiertoe in niet onbelangrijke 
mate zijn bijdrage moeten leveren. 

(Red,T.T.) 
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