
VOOR AL UW 

HOEDEN PETTEN 

KINDERPETJES MUTSEN 

BARETTEN 

WOLLEN MUTSEN EN SJAALS 
NAAR 

J. Mes 
EERSTE OOSTERPARKSTRAAT 22 

VOOR SCHILDER EN 

BEHANGWERK 

SCHILDERSBEDRI JF 

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

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

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

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

,ectertvaren 

en ,,ecierhancie1 

BLOEMENMAGAZIA 	 notia 
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 auto's 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 

1975-1976 

• 



BLOEMEN BESTELLEN 

P.E.F. 
BELLEN 

Telefovn 020 - 73 17 33 - 36 26 94-- 

Twee mnktplaatsen op de Albert Cuypstraat 
Voor nurnmers 74 en 130 

VOOR AL UW BLOEM WERE 

MET EEN BROEK VAN 

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

ZIT HET WEL GOED 

MARKTHANDEL 
VRIJDAG 	 ZATERDAG 

DAPPERSTRAAT t/o no. 30 
AMSTERDAM 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
PRIVE-ADRES: A' v.d. BOS 
KARPERSTRAAT 5 111  

AMSTERDAM TELEFOON 76 26 44 

RIO 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO 

MATCH BOX 

FROBELDOZEN 

R UYSSTRAAT 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 

OFFICIEEL WEEKBLAD 
00'"".""" - . 

AMSTERDAM 

Opgericht 31 mei 1933 
	 Veldligging: 	 Gem. Giro T 1393 

Kon. goedgek. 25 juli 1960 	 Sportpark Drieburg 	 tn.v. A.F.C. Taba 

2 Okteber 1975 	12e Jaargang, 
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BIJZONDERE 
MEDEDELING 
,antaamtnillaairal==agir  
A MA TEURVOETBA L 
B.ETREFT: "UITSLLITTINGEN IN HET AMATEUR-
VOETBAL". 
Het bestuur amateurvoetbal heeft - op voordracht van 
de strafcommissie - in zijn vergadering van 8 oktober 
1975 besloten dat voortaan uitsluitingen alledn sullen 
worden gekoppeld aan een aantal te spelen competitie-, 
en/of bekerwedstrijden van de KNVB. 
Dat wil dus zeggen, dat, wanneer een speler een nit-
sluiting wordt opgelegd, deze speler niet eerder mag 
uitkomen in wedstrijden tot de dag volgende op die, 
waarop het desbetreffende elftal (een x-aantal) corn-
petitie en/of bekerwedstrijden zal hebben gespeeld. 
Met ingang van de op 1 november a.s, te spelen wed-
strijden, treedt de wijziging in werking. 
Deze verandering is niet van toepauingopde periode, 
gelegen tussen 30/6 (einde seizoen) en het begin van 
het nieuwe seizoen (Gesloten seizoen). 
Dit houdt dus in, dat uitsluitingen die in een bepaald 
seizoen niet meer kunnen worden ondergaan, overlo-
pen naar het nieuwe seizoen. 
In het gesloten seizoen mogen bedoelde spelers der-
halve in alle andere wedstrijden uitkomen. 

ZAALVOETBALSCHEIDSRECHTERS  
Woensdag 12 november gaat er weer een kursus van 
start. Nu in de nieuwe Sporthal Zuid aan het IJsbaan-
pad. In drie avc-TaTen'Tgevolgd door een examen, 
wordt aan voetballers en (oud) veldscheidsrechters ge-
leerd, hoe een zaalvoetbalwedstrijd te leiden. 
U kuntZich voor deze kursus opgeven tot uiterli'lc 
5 november 1975. 
Verenigingssekretarissen, wilt U in Uw vereniging(s) 
(orgaan) hieraan aandacht besteden. 

it.A.CLaftfeArefli4AAMAAriffetPietilAMMAAA111  

(FTTICIEEL(van het bestuur)  

NI' UWE LEDEFT: 

J.r..v.Goeverden,geb.7/1/'57 
Holendrechtstraat 15' A'dam Z. 
(1010) Te1.721924 (zat,Sen.) 

P.L.Patrick,geb.2/2/'60 Jacob 
Krausstraat 1' A'dam(Z.1018) 
Te1.151456 (B.jun. 

F.v.Teeselinglgeb.15/10/'56 
Neerhuizenstraat 2 hs A'dam 
(2.1010) Te1.731456 (A.jun.) 
Af/flotfleff,InWtolAMMAtIftrtetArtrtetrIAPIfirteift  

NAGEKOMEN OFFICTEEL,. 

NIEU. KID: 

E.V.Lotmanceb.10/3/'52 
James Eattstraat 75(kamer 306) 
A'dam 0.(1006) Te1.351171 
toestel 306. 
Materd, of Zondag of Zaal- 
voetbalspeler? 
Deze gegevens ontbreken! 
rirtArp-EAri ArvArilinnAlArmAmmAnArirtm  
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DE NEDERLANDSE VOETBALBEKER.-. Het is vrijwel algemeen be- 
kend, dat de jaarlijkse cup-

wedstrijden in Engeland in het middelpunt der belangstelling 
staan! Even bekend is, dat vele pogingen om zu7ks in ono 
land te realiseren, zijn getorpedeerd. Het kompetitie-sy-
steem bleef hier de boventoon voeren. 
Reeds in 1893 heeft Dhriloldert een poging gedaan om hier 
een "wedstrijdenreeks" volgens afvalsysteem in het leven te 
roepen,maar dze eerste poging was toen mislukt omdat er in 
onze gelederen slechts weinig ambitie voor te vinden was. 
Eerst op 18 januari 1098 werd tijdens de vergadering door 
de vergaderinr,  van het N.V.B.-bestuur gehouden in 'a Gra-
venhage,besloten een aanbod van Dhr H.M.C.Holdert te Amster-
dam om een door hem Uitgeloofde beker onder de bij de bond 
aangesloten verenigingen,onder dankzegging te aanvaarden. 
Tot en met het seizoen 1920-1921 (behalve 1918-1919)werd go-
regeld om deze beker gespeeld.Aanvankelijk namen alleen de 
eerste elftallen van de clubs hieraan deel en dan uitslui-
tend van le klas verenigingen.Later namen hieraan ook 2e 
elfatllen deel,waarbij het zelfs is voorgekomen dat towel 
H.B.S 2 alsook Quick:2 (den Haag) in die tijd op de beker 
beslag hebben gelegd.De belangstelling bij de clubs en het 
publiek was uitermate gering, zit in tegenstelling tot En-
geland en Frankrijk. 
In 1924 Nerd de bekerkompetitie nieuw leven ingeblazen en 
tot 1938-1939 ging het vrij goed, hoewel er in 3 seizoenen 
wegens abnormale weersomstandigheden niet kon worden ge-
speel. De twede wereldoorlog 1940-1945 bracht opnieuw stag-
natie,hoewel in 194a-1943 en 1943-1944 werd weliswaar nog 
gespeeld,maar daarna leek het of er de klad in zat.De naam 
van de beker was inmiddels al lang gewijzigd in Nederland-
se Voetbalbeker. In 1947 word nogmaals een poging gewaagd 
en het ging 3 seizoenen goed. Na 1949-1950 leek de animo 
voor de beker echter definitief verdwenen. 
Het betaalde voetbal deed in 1954 zijn intrede en toen in 
1956 het besluit viel om toch weer met de bekerwedstrijden 
te starten,diende zich een nieuw nrobleem aan;het samen-
sPelen van amateurs en semiprofclubs in de bekerkompetitie. 
Een regeling. werd ontworpen,waarbij het amateur-voetbal om 
6 sbekers in elk der districten speelde. De winnaars en de 
kempioenen van de le klasse der amateurs kwamen automa-
ttech in de bekerkompetitie van de semiprofclubs. 
06k dze regeling schonk geen bevrediging. Binds het sei-
it:Fen 1963-1964 hebben de semoprofclubs een bekerkompetitie 
gespeeld,terwijl de amateurclubs in de 6 districten de 
strijd aanbonden om de districbbekers. 

(wordt very.) 

Nieuws van de velden.  

CTO'70 - Taba 1 (Zondag senioren): 1-1.  

In een bikkelharde wedstrijd wisten beide elftallen een 
dusdanige strijd op de mat te leggen dat spanning en ze-
nuwen tot het laatste fluitsignaal gespannen bleven. 
Reeds na luttle minuten moest Jan Hoekman uitvallen en 
mocht Leo Walgering zich inlopen om zijn plaats over te 
nemen. Dankzij de zeer strakke leiding van de scheids-
rechter was het voor beide elftallen moeilijk spelen. 
Het was CTO dat de score opende na een wegwerkfoutje van 
doelman Flip, een fout overigens die we hem graag vergeven 
want hij heeft zich verder duchtig geweerd tussen het wit-
te houtwerk. Gelukkig wist Taba, towel voor als na rust, 
het hoofd koel te houden, wat dan uiteindelijk aanleiding 
mocht zijn tot de gelijkmaker: een corner van de voet van 
Wietse dwarrelde in een keer het doel in, zonder dat de 
toestormende Jan Lohman het leer nog behoefde aan te ra-
ken. Toen echter leek het alsof de duivel er weer mee ging 
spelen ... want Taba stond enkele malen met zijn rug tegen 
de muur. Ook CTO echter had niet te klagen want de counters 
via onze twee spitsen Jan Maurer en Wietse Posthuma bleken 
van dusdanig gevaar dat CTO zijn verdediging goed in stand 
moest houden. Na nog wat vlieg- en stuntwerk van Flip de 
Kriek en zijn medeverdedigers besloot de arbiter dat het 
wel genoeg was. Vlak voordat hij affloot kwam Wietse in 
botsing met enkele spelers. Gelukkig hebben we vernomen 
dat het minder erg is dan eerst gedaeht werd. Na gehecht 
te zijn in het ziekenhuis kon Wietse gelukkig weer naar 
huis. Wietse, namens alle jongens, en de rest van Taba 
natuurlijk ook, knap maar gauw weer op want het eerste 
heeft je hard nodig!!!! 

Swift 3 - Taba 2 (Zondag senioren): 1-0.  
Ongeveer in de 25ste minuut van de eerste helft wist Swift 
door een ongelukkige treffer de leiding te nemen. Alhoewel 
het 2e elftal er nu wel aan gewend is om met 1-0 achter te 
komen, zou het blijken dat er deze keer niet veel meer aan 
te redden zou zijn. Geprobeerd werd dit uiteraard wel, met 
als resultaat dat Motormuis (zonder motor overigens) als 
laatste man opereerde. Maar ... zelfs de felle aanvallen 
van Taba mochten niet baten. Het was en bleef 1-0. 
)nig wapenfeit wat misschien nog het vermelden waard is 
was een vrije trap van Leo Walgering, die maar net door 



Zaterdag Taba 2 - Tos Actief 

Met de nevelslierten om de oren en zonder offi-
ciele scheidsrechter (13edankt Rob Sandbrink) 
begon Taba aan deze wedstrijd. Volgens de rij 
van uitslagen had er nu een gelijkspel moeten 
komen en dit had zeker wel gekund. Maar dan had 
Tos Actief wel een heetje mee moeten werken!!: 
Zowel de eerste helft als de tweede helft werden 
afgesloten met een 4 - 0 score voor Tos (zeer) Ac-
tief. Dus de illusie van een gelijkspel was snel 
en zeer grondig de grond in geboord. Haar niet 
wanhopen, want eens moet het eerste punt te pak-
ken zijn. Nog een laatste vraag namens zaterdag-
trainer Harry Verhaar: Kom eens langs op trainen. 
De sfeer is best! 	S.Osinga. 

OPWKER!!!!' 

Volgens de statistieken is het gebleken, dat 
de zondag 4 toch meer wedstrijden heeft ge-
wonnen dan de zaterdag 2 in de laatste twee 
seizoenen tenminste! Maar om de jongens van de 
zaterdag 2 een kans te geven om wat in te lopen 
liet de zondag 4 de wedstrijd niet doorgaan om 
een reden, die op de redactie nog niet duidelijk 
is. Maar 	 geholpen heeft het toch niet'. 
Het gebaar werd overigens zeer wel gewaardeerd!' 
(redactie) 

Red. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 1 november 1975. 

Zat Sen 1: Afd. 11: TOB - Taba, aanvang 14.30 uur, SR Hol-
wedel. Sportpark Melkweg. Te bereiken met bus 
35 en 4 vanaf het CS; of bus 36 (halte Molen-
wijk) vanaf Sloterdijkstation en Muiderpoort-
station. Leider de Hr.K.Iske. 

Zat Sen 2: Afd. 32: vrij. 

Pup A: 	poule C: Taba - FIT, aanvang 11.00 uur, verza-
melen op het eigen veld om 10.30 uur. Leider de 
Hr.J.Fransen. 

Pup B: 	poule 3: De Meer - Taba, aanvang 11.00 uur, ver-
zamelen bij de Meer (naast Taba) cm 10.30 uur. 
Leider de Hr.W.Martens. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 2 november 1975.  

Zon Sen 1: Afd. 201: Taba - Argonaut, aanvang 14.30 uur, 
SR Hartoch. Leider de Hr.Kooistra. 

Zon Sen 2: Afd. 216: Taba 2 - Sporting Zuid 5, aanvang 
12.00 uur, le veld, SR v.d.Glas. Leider de Hr. 
H.v.Bommel. 

Zon Sen 3:  Afd. 318: Taba 3 - Sporting Zuid 6, aanvang 
12.00 uur, 2e veld, SR Bennenk. Leider de Hr.A. 
Verkaaik. 

Zon Sen 4: Afd. 424: Taba 4 - RKAVIC 10, aanvang 14.30 uur, 
2e veld, SR Tokkie. Leider de Hr.F.v.Drongelen. 

Jun A: 	Afd. 521: Madjoe - Taba, aanvang 14.30 uur, le 
veld, SR Walgering, verzamelen om 14.00 uur op 
Sportpark Middenmeer, achter de ijsbaan. Leider 
de Hr.P.v.d.Bos. 

Jun B: 	Afd. 622: TOG - Taba, aanvang 12.00 uur, le veld, 
SR NN, verzamelen om 11.30 uur op Sportpark Mid-
denmeer, ingang Middenmeerpad aan de Kruislaan bij 
Archimedesplantsoen (voorbij de hoofdingang van de 
ijsbaan maar voor de ingang van Zeeburgial). Lei-
der de Hr.H.Guitjens. 

Jun C: 	Afd. 722:Vrg. 

• 

***** SUCCES ***** 



Wedstrijdverslag Junioren C Taba - TIW 

ruststand 0 - 0 	eindstand 0 - 0 

Taba was duidelijk onder de indruk van de 
verslagen van de afgelopen 3 weken in d.e 
Taba-treffer. Deze week waren er al 7 jongens 
op de training. Waar blijven de andere 5 
jongens (Red"'") 
De wedstrijd begon al vroeg en het veld was 
nog nat van de dauw. Het begin van de wedstrijd 
was goed en Taba kreeg behoorlijke kansen. 
i)aarna ging TIW ten aanval, maar een zeer 
sterk spelende Taba-verdediging hield het 
achter potdicht. Taba probeerde via de counter 
aan te vallen, maar de buitenspelval van TIW 
hield alles goed tegen. 1!;N keer wist de Taba-
voorhoede de buitenspelval te ontwi{jken, waar- 
door een speler vrij voor de goal kwam 	 
	 maar hij miste jammerlijk. Verdere 
belangrijke gebeurtenissen zijn er uit de 
eerste helft niet te melden, of het moet zijn, 
dat de bal verwisseld moest worden, daar deze 
te licht was. 

RUST 	RUST 
	

RUST 	RUST 	RUST 

In de tweede helft ging Taba nog duidelijker 
in de aanval, maar de winnende goal bleef uit. 
Dit lukte ook TIW niet meer, zodat de bril-
stand gehandhaafd bleef; 

PRIMA JONG.,TA';'",  Je ziet nu, dat trainen 
wel degelijk resultaat oplevert 111. Keune 

Taba Zat Sen 1 - ASVC 1: 3-2 (vrscn.).  

Deze wedstrijd werd gekenmerkt door het wegblijven 
van de scheidsrechter. Daar de tegenstander niet 
met een vervangende scheidsrechter voor de compe-
titie wilde spelen, werd de wedstrijd vriendschap-
pelijk gespeeld. 
Beide ploegen dus niet meer onder druk en konden 
er een goede wedstrijd van maken, vooral van Taba 
zijde waar goed gecombineerd werd. Maar ASYC kwam 
aan de leiding door een dekkingsfout in de achter-
hoede van Taba. Dit Taba kwam gelijk door Jurry 
Kooistra die een Pout afstrafte van de tegenstander: 
1-1. Voor de rust kwam Taba nog op een voorsprong 
door Adri Hillenaar die een bal beheerst tussen de 
handen van de keeper van de tegenpartij door in de 
hoek prikte. 
Na de thee een Taba dat op drie plaatsen gewij-
zigd was, en de tegenstander flink onder druk zet-
te wat leidde tot de derde goal, van Hans Merle, 
die doorging op een dieptepass en knalhard in-
schoot. Taba, dat de 2e helft beheerste en de tegen-
stander bij viagen overklaste, werd nog twee penal-
ty's onthouden door de scheidsrechter die na resp. 
een overtreding tegen Jurry Kooistra en een handsbal 
toch anders besloot. 
De tegenstander kwam nog terug door een indirecte 
vrije schop die er in een keer in ging, dus eigen-
lijk doeltrap, maar hij werd toch goedgekeurd. 
Taba kreeg nog wel kansen maar vergat te scoren. 

Rob Kuyper. 



nog 30 seconden te gaan, de bal als een granaat in 
het doel liet ploffen. Eindstand 2-2 dus, en toen 
was iedereen tevreden, zowel de tegenpartij als jul-
lie leider. Wil ik tot slot nog even opmerken dat we 
weer een goede keeper in de vorm van Sander Degen-
hart hebben. 
Wel, dit was het dan weer, met dank aan de scheids-
rechter B.J.Lazet en aan de bestuursleden (de HH van 
de Hart en Smit) voor de betoonde belangstelling. 

Jullie leider, 
Jan Fransen. 

SPORTHUIS 	0 11 0 
* Voetbal-, Zaalschoenen 
* Adidas 
* Puma 
* Quick e.a. 
* Uw clubuitrusting altijd 

voorradig 
* Eigen reparatie-inrichting 

Alle maten. 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 

TABA-LEDEN KORTING 
op alle 
artikelen 

* 
* 

358927 - TELEFOON - 356573 
**************************************************..* 

ZAALVOETBALPROGRAMMA woensdagavond 5 november 1975. 

Aid. R4D: 19.00 uur: De Jokers 2 - Taba 2, SR Puy. 

RUYSCHSTRAAT 104 bij de Camperstraat 

S
T 
A
ND 

Taba 1 (Zaalvoetbal): 

Bijgewerkt t/m 10 okt. 1975. 

2e klas B  
Amstelland 	5 9 
Pinockio 	 5 9 
La Bouteille 	5 8 
Goudse Ass. 	5 6 
WVHEDW 	5 5 
DVVA 	 5 4 
Taba 	 5 4 
DJ K 	 5 2 
vsv 	 5 2 
SC Voorland 	5 1 

Eindelijk weer 
iets goeds 

ISsimmemmememmomme0 

de doelman van de lijn gehaald kon worden. Jammer Leo, 
maar het kan niet altijd feest blijven!! 
A.s. zondag gaat het hopelijk weer wat beter tegen Spor-
ting Zuid. Temslotte, namens het elftal, beterschap aan 
de leider van dit elftal Henk van Rommel die met isias 
rondloopt. 

Taba Pup A - De Geuzen Pup A: 2-2.  

Nadat we vorige week vriendschappelijk en incompleet ge-
speeld hadden, tegen De Meer, uitslag 7-1 in het voordeel 
van De Meer (ietwat geflatteerd hoor) moesten we nu aan-
treden tegen medekoploper De Geuzen. Doze jongens staan 
44n punt achter op Taba en zijn ook nog ongeslagen. 
Gelukkig waren de wegblijvers van vorige week weer beschik-
baar, t.w. C.Clifford, R.Zuiderduin en Delano. Alle drie 
uitstekende voetballers, en dit was vanaf het begin al te 
merken, een gemotiveerd Taba trok meteen in de aanval, wat 
helaas geen doelpunten opleverde, althans niet voor Taba. 
Met de 0-1 stand gingen we de thee gebruiken. Er waren wel 
een paar jongens die het hoofd lieten haggen, maar door 
wat gepraat en enkele tactische tips van de leider gingen 
we er toch weer goed tegenaan. Wat dan ook prompt de ge-
lijkmaker inluidde, door een gave combinatie, afgerond 
door Henry Bergwijn. 
Bij een doorbraak van de Geuzen werd het echter 2-1, met 
nog zo'n twee minuten te spelen. Als u nu denkt dat Taba 
zich gewonnen gaf, 1eeft u het helemaal mis. 
Onze jonsons trokken massaal in de aanval met slechts 44n 
man in de verdediging, en zowaar was het weer Pele die met 



STANDEN ZATERDAG SENIOREN  

Bijgewerkt t/m 18 okt. 1975.  

Zat Sen 1  

RDC 	6 - 10 10 - 9 
UCO 	6 - 9 14 - 8 
NEC 	6 - 8 22 - 10 
ASVC 	6 - 7 16 - 8 
Y-Boys 	6 - 7 11 - 8 
TABA 	6- 6 12- 9 
VGL 	6 - 4 9 - 8 
TUB 	6- 4 6-17 
ADSV 	6 - 4 7 - 9 
Meerboys 	6 - 1 	6 - 27 

Zat Sen 2  

Roda 	5 - 8 10 - '4 
Tos/Act. 	4 - 7 11 - 3 
SGP 	& - 7 13 - 9 
ASVC 	4, - 6 10 - 7 
NEC 	5 - 6 22 - 10 
WVHEDW 	4 - 5 21 - 6 
TIW 	5 - 4 10 - 8 
VVGA 	4 - 3 5-11 
Sp.Zuid 	5 - 2 11 - 33 
TABA 	6 - 0 7 - 29 

* 
* 
Met dank aan de Hr.Smit voor deze gegevens!! 

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

Jib 	Jib I 
OPSTELLINGEN 
JI‘  

Zat Sen 1: E.Bunschoten,J.Fransen,A.J.C.& H.Hillenaar, 
E.Jansen,J.B.Koning,J.Kooistra,R.Kuiper,J.A. 
v.d.Linden,H.Merle,G.J.Wolkers,R. en W. 
Nieuwenhuis. 

Pup A: 	H.Bergwijn,R.Bierhuizen,F.v.Drongelen,E.Fran-
sen,R.Haverbus,H.Middelaar,F.Smif,D.Streef-
kerk,O.Simons,M.Kost,Zuiderduin. 

Pup 	E.Haverbus,H.Hillenaar,R.Kruithof,R.Martens, 
J.Robijn,R.v.d.Waard,R.Bakrie,W.Jainandunsingh, 
A.Forrer. 

Zon Sen 1: opstelling zal op de training bekend gemaakt 
worden. 

Zon Sen 2: A.H.v.d.Bos,agalaurer,C.Iske,L.Walgering,M.D. 
Anastacio,S. de Vreeze, 	,H.Verhaar, , 
J.Roepel,Th. de Boer,B.Rischen,J.v.d.Hoven, 
J.Kamminga. 

Zon Sen 3: K.Jainandunsingh,P.Cornewal,Z.Louis,J.Spaan, 
F.Teeseling,K.v.Drongelen,J. & P.Verbij, 
H.Outmayer,R.Verkroost,E.v.Kampen. 

Zon Sen 4: J.Bakrie,J.v.Denen,F.v.Drongelen,H.Grobben, 
J.Hansler,J.M.Kramer,I.W.Muller,H.Roos,H.J. 
Smit,N.de Vries,E.Cinqualbri. 

Jun A: 	I?Beverdijk,J.Kamminga,T.Kramer,R.Reitsma, 
M.Scheltus,A.Verkaaik,D.Vijsma,R.Kost,P.Roll-
man, Z. .0v2.4% ,Z.lacanhICI. • 

Jun B: 	M.Betting,R.Dix,J.Fleury,S.Gravenbeek,H.T.Hil-
lenaar,F.Verkaaik,B. de Vries,B.J.Lazeti 

Welk , .rtoevis 	D •Visrha 
RA': 	Ca& S. Os erva. . 



(Rob Kuyper) 

MOP VAN DI WEEK MOP VAN DE WEEK MOP VAN J WEEK 

D'r lopen twee hanen in de Kalverstraat. 

Zegt de een tegen de ander: "Wat gaan we doen vanmiddag? 

Gaan we naar de bioscoop?" Zegt de ander: "Nee daar heb 

ik geen zin in, laten we naar de poelier gaan, naakte 

vrouwen kijken !!!!" 

TIP VAN DE WEEK ?! 

(Ook bekend als technische tip 222B) 

Linksback H.Moehring ("Brein") van het eerste zondag 

seniorenelftal gaf afgelopen zondag voor de aanvang 

van de wedstrijd CTO'70 - Taba de tip van de week: 

"cornerballen moeten op de penaltystip". 

RED: volgens onze bescheiden (doch zeer gewaardeerde) 

mening moeten cornerballen toch echt genomen wor-

den vanuit het cirkeltje op de hoek van het veld. 

Het is maar dat u het weet ""' 

MOP VAN HET SEIZOEN: 

De zondag 4 wordt kampioen !!! 

ONOWNONNONNOWNOINONN. 

He sp 
DRANKEN SERVICE ___ 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedtstileerd uit 
binnen- en buitenland 

Alleengevestigd 

Weesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

Sarphati's drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

iste Sweelinckstraat 15 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Verf en behang 
nu ook: Hout en ijzerwaren 

'Sargentini 	Zn' 
Hemonystraat 48 - 50 — Telefoon 76 68 77 

Acella b.v. 
SPECIAAL PLASTICZAAK 

Groot assor rnent: 

-*- PLASTIC GORDLIVEN 
• PLAKPLASTIC 
• TAFELKLEDEN 
*- POLYETHER, SKAI 

enz. enz. 

Ceintuurbaan 422 — Telefoon 73 08 05 

De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 

Graaf Florisstraat 15 
Tel. 914 63 90 

* * * * * * * * 

Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Centrale verwarming 
Wasautomaten 
Geisers, Fornuizen enz. 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 

Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

Foor 
alle soorten 

HOOK IITIKELEN 

SI GA R ENM AG AZ IJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 
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