
VOOR AL UW 

HOEDEN PETTEN 

KINDERPETJES MUTSEN 

BARETTEN 

WOLLEN MUTSEN EN SJAALS 
NAAR 

J. Mes 
EERSTE OOSTERPARKSTRAAT 22 

VOOR SCHILDER EN 
BEHANGWERK 

SCHI LDERSBEDRI JF 

A.C. INKENHAAG C.V 
CEI NTUURBA AN 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 

edertuaren 

en ,ecierhandel 

BLOEMENMAGAZIJ1 	 agnotia 
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. busies, 
annex bestelwageris 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 

ccRiccR  
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1975 -1976 

• 
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SENIOREN 
JUNIOREN A 
JUN. B en C 
PUP. A en  B 

F1.100.00 
Fl. 70.00 
Fl. 55.00 

- Fl. 32.00 

per 
It 

'I 
It 

jaar, (Deze bedragen zijn inclu- 
sief Bondscontributie en 
verzekeringen). 

IIII11111/111111171111/11119111II IIItttlll111 tt1111111 , 1it If IIII=7_j4"917 ft* PII1112 .1fl711111111111171111!!111111 1 

11 November 1975 	12e Jaargang 	No.13 
ttttt .......... tttttt u.  

OFFICIEEL(van  het bestuur).  

BESTUUR:WERGADERING  op DINSDAG.  11 NoveMber a.s. aanvang 
half acht in de APOLLO-SPORTHAL,U 
wel bekend; 

Secretaris. 

CONTRIBUTIE-REGELING (SEIZOEN 1975-1976.  

Overeenkomstig het besluit,genomen in de jaarl.Alg.Leden-
vegadering van 29 September j.l. verzoeken wij alle leden 
goede nota te willen nemen van onderstaande contributierege-
ling welke alsvolg is vastgesteld t.w.: 

BOETE AFWEZIGHEID JAARI4ALG.LEDENVERGADERING.-.  

Leden boven de 16 jaar,die zonder kennisgeving de jaarl.alg. 
Ledenvergadering hebben verzuimd, zijn reglementair een 
boete opgelegd van F1.2.50,*.Hr4t.welk bedrag Uw contributie 
over het 2e kwartaal is verzwaard4 

Het Bestuur. 

Zij die zich beschik-
baar hebben gesteld 
voor de wekelijkse ter 

postbezorging van ons cluborgaon, worden beleefd doch wel 
dringend verzocht het afgetekende formulier bij de Red.T.T. 
Vespuccistraat 17' in te leveren. 
Op dit ogenblik missen wij de form. 8,9,11 en 12. 

INLEVERING AFGETEKENDE FORMULIEREN 
VAN TER POSTVERZONDEN WEEKORGANEN'.  

Red.T.T. 

BLOEMEN BESTELLEN 

P. E. F. 
BELL EN 

Telefoon 020 — 73 17 33 - 36 26 94- 

Twee ma'rktplaatsen op de Albert Cuypstraat 
Voor nummers 74 en 130 

VOOR AL UW BLOEMIVERK 

MET EEN BROEK VAN 

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

ZIT HET WEL GOED 

MARKTHANDEL 

VRIJDAG 	 ZATERDAG 

DAPPERSTRAAT tio 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 

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 



AFSCHRIJVENIBELLEN SENIOREN ZONDAG == === 

Willen de heren senioren er om denken dat er alleen en 
uitsluitend afgeschreven/afgebeld kan worden bij de wed-
strijdsecretaris senioren: Joop van de Linden, 

le v.Swindenstraat 7", 
tel: 945740, 

en absoluut niet via de leider. Dit o.a. in verband met 
de opstellingen. Dus, heren, graag even uw attentie en 
medewerking. 

VERGADERING JEUGDBESTUUR 

Maandag 10 november 1975, aanvang 20.00 uur ten huize van 
Uw komst is gewenst i.v.m. het op komst 

zijnde St.Nicolaasfeest op 13 december a.s. 

ZAALTIJDEN JEUGD 

,Reeds,:ankele weken trainen onze pupillen en C-Junioren in 
de vertrouwde Dongeschool in de Dintelstraat. 
Hieronder nog even de tijden: 

B-Pupillen: 18.45 - 19.30 uur, 

 

A-Pupillen: 19.30 - 20.15 uur, 
C-Junioren: 20.15 	21.00 uur, 

alles o.l.v. en onder toezicht van de Hr.Verhaar en de 
desbetreffende leiders. 
Wij hebben van de Hr.Verhaar reeds vernomen dat de opkomst 
bepaald goed to noemen is. We zeggen dan oak maar zo: een 
gded begin is het halve werk. Ga zo door! 

ZAALVOETBAL 
Lies 	

R. 4e- KLAS D  
La Bouteille 2 

.r1ILWZraed. 
JSTANDEN  (bijgewerkt tim 17 okt. 	

Brandweer 5 
Amstelland 2 

Overamstel 3 

vunot!;11uri,..,.1, 	 Diemen 2 - 
RES 2 
Madjoe 2 

-.-AiHoaed 
	

Taba 2 
WVHEDW 3 bleJF;en 	 De jokers 2 

saAtii0. 
lew Hoot) bIoeled 	'yow 	) 

.T.T..be5-1 Ed) tid .loilumqol 	::1;.LDtelo J31 
eJ Ei 

*SI fie 11 - Qe8 	 sb Liu .T.T.hog 



FEEST 

G 

Zaterdaz 13 December 

Noteert u deze datum maar vast in uw agendall 

Op deze dag namelijk zal het voor Taba volop 
feest zijn: 's middags voor de jeugd en 's avonds 
voor de ouderen: leden + echtgenotes, verloofdes, 
meisjes, etc., donateurs + donatrices, adverteer- 

	

ders; kortom iedereen tussen 16 en 100 jaar 	

Deze gebeurtenissen zullen beide plaatsvinden in: 

HET KRUISPUNT, Zuidelijke Wandelweg 43. 
De tijdsverdeling is als volgt: 
's middags van 2 - 6 uur voor de jeugd (pupillen 
en junioren t/m 16 jaar; 
Attracties: filmvoorstelling, goochelaar, en 
als alles goed gaat: 	de Goedheiligman , oftewel 

	

SinterKlaas 	
Als jullie zelf mee willen helpen om deze dag te 
doen slagen, nou dat kan boor: 

-ten eerste kunnen jullie allemaal een tekening 
waken met als onderwerp: St. Nicolaas/Zwarte Piet. 
Deze tekeningen kun je inleveren bij je leider of 
op het adres: P.v.d.Bos Govert Flinckstraat 304". 
Doe dit wel voor 1 december. De tekeningen zullen 
in de zaal worden opgehangen en de besten zullen 
worden beloond met een prijs; dus vergeet niet je 
naam op de achterkant te zettenI 
-ten tweede is het de bedoeling dat iedereen een 
surprise verzorgt. Dit geldt dus voor iedereen die 
komt, want anders komt het natuurlijk niet uit. 
Duur hoeft het niet te zijn; als prijs wordt door 
ons gedacht: ongeveer f 1,50. Al de surprises 
gaan in de ton en aan het einde van de middag is 
het: grabbelen maar!!!! 
Verdere mededelingen voor deze middag: zie 	t 
Taba-blaadje dat elke week in de bus komtU. 
Ook aan de ouders vast de oproep om vooral niet 
thuis te blijven; het is altijd reuze gezellig 
bij Taba, of niet sours, jongens!?!?:?!?! 



APBELLENI 

Zat Sen bij de Hr.Teeseling, 
voor donderdagavond 19.00 uur: 795656 
Zon 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. 

IN DE ZIEKENBOEG: 

onze pupil M.Spijker, die onver-
wachts in het zieknhuis opgenomen 
werd. Joh, namens iedereen van Taba 
van harte beterschap. 
Misschien willen zijn elftalgenoten 
hem eens een kaartje sturen? 
Stuur dat dan naar zijn ouders: 

2e J.v.d.Heijderstraat 37". 

0,0, 0. 00. 0 400. 0. 00. 0. 0. 0. 0. 000 C.1  

............................................„ * * * SPORT HUIS ell() it() 
* * 
* Alle maten. 

	

HELANCA 	
* Voetbal-, Zaalschoenen 

* * Adidas 	
* 
* 

* trainingspakken 	* Puma 	 f 
* in diverse 	* Quick e.a. 	* 
* kombinaties 	* Uw clubuitrusting altijd 	* 
* voorradig 	* 
* * Eigen reparatie-inrichting * 
* * op alle 

artikelen 	
* 

* * 
* 
* RUYSCHSTRAAT 104 bij de Camperstraat 

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

* TABA-LEDEN KORTING 
* 

Zaterdagavond 13 december  

Avonds om 20.30 uur gaan wij verder voor de 
ouderen vanaf 16 jaar (oftewel de jongeren vanaf 
16 jaar). Om dit avondje te doen slagen hebben 
wij voor muziek gezorgd: het dansorkest B.M.P. 
o.l.v. Wim Grunewald. 
Verder organiseren wij een grote tombola en verder 
is het de bedoeling, dat ook u zelf meedoet: 
iedereen die deze avond bezoekt wordt verzocht een 
surprise mee te nemen. 1)e waarde van deze surprise 
wordt gesteld op ongeveer f2,50. Net  als bij de 
jeugd gaan al de surprises in de ton en dan 	 

graaaaaaaaaien maar! Voor diegene, die de 
mooiste, leukste, aardigste, origineelste, gekste, 
vreemdste ... etc. surprise uit de ton haalt, 
stellen wij nog een extra prijs/surprise beschik-
baar. 
U kunt nog meer doen: voor de tombola zijn natuur-
lijk weer veel prijzen nodig. Als u een leuk prijs-
je heeft, houden wij ons aanbevolen. Verder stellen 
wij het ook op prijs als u ons eens wat suggesties 
aan de hand deed. 

U ziet, plannen genoeg; alleen aan u de taak om ze 
tot uitvoer te brengen. 

PS De TOEGANG IS GRATIS (Waar vind je dat nog tegen-
woordig?) en verders wordt u verzocht het onderstaan-
de formuliertje in te vullen en of te geven bij 
een van de volgende personen: J.Lazet, J.v.d.Hart, 
H.Guitjens of P.v.d.Bos, maar wel s.v.p. v66r 

16 NOVEMBER' ttttt u/tv 

PEESTAVOND 13 DECEMBER 1975 	Aanvang 20.30 uur. 
in Het Kruispunt: Zuidelijke Wandelweg 43. 

TOEGANG GRATIS 	TOEGANG GRATIS 

Wij komen met 	 personen. 
Wij doen 	wel/niet mee aan de surprises. 
Wij stellen 	 prijs beschikbaar voor de tombola. 
Wij hebben deze suggesties: 	 



Nieuws van de velden  

Zondagsenioren 1 	Taba - Argonaut. 

Taba moest het deze keen opnemen tegen Argonaut. 
Hoewel Taba 2 aanvallers miste (W.Posthurna en 
J.Maurer) ging het meteen in de aanval. Men wist 
zich enkele zeer goede kansen te creeren, maar op 
het beslissende moment werd duidelijk gefaald. 
Een doelpunt bleef uit. Argonaut stelde hier tegen-
over het overbekende Noordhollandse voetbal, het-
geen door de Taba-achterhoede goed word opgevangen. 

Na de thee precies hetzelfde beeld, zijhet dat 
Argonaut iets meer aandrukte. Taba kreeg door de 
geboden ruimte weer de nodige kansen, maar de 
beslissende KNAK ontbrak. 
Daarbij kwam nu nog, dat het middenveld duidelijk 
zijn verdedigende taak begon te verwaarlozen. 
Dit ondanks herhaaldelijke waarschuwingen. Het lo-
gische gevolg was, dat de Argonaut-aanval steeds 
enige mensen vrij had staan. Tot enige minuten 
voor tijd wist de Taba-achterhoede alles nog te 
klaren. Toen echter stonden er bij een aanval van 
Argonaut twee mensen volledig vrij, waar 	er 
een dankbaar gebruik maakte van de geboden kans. 
0 - 1 voor Argonaut. 
In de laatste 3 minuten ging Taba nog massaal 
naar voren, maar het baatte niet meer. Hoewel 
er toch nog wel mensen in vrije positie stonden, 
ontvingen zij helaas geen bal; jammer. 
Zo was het dus Argonaut, dat beide punten mee nam. 
Jammer, het was zeker niet nodig om van deze ploeg 
te verliezen. 
Volgende week tegen APGS moet het toch eens ge- 
beuren; veel succes::: 	red: H.v.d.Bos 

MOP VAN DE WEEK: 

Uit de tientallen inzendingen selecteerden wij de volgen- 

de: Jantje, zes jaar oud, staat bij het Centraal Station 
een sigaretje te roken. Komt er een agent aanlopen 
die zegt: "Mag jij wel roken?" Zegt Jantje: "Wat 
gaat jou dat aan; ik ben ook al met een vrouw naar 
bed geweest." Zegt de agent: "En, hoe vond je dat?" 
Zegt Jantje: "Weet ik niet want ik was stom lazarus!" 

A-junioren: Madjoe - Taba 	uitslag: 3 - 4 

In de eerste helft speelden beide ploegen aan-
vallend voetbal wat wel in het scoreverloop tot 
uiting kwam: 1 - 0, 1 - 1, 2 -1, 2 - 2, 2 - 3, 
3 - 3, hetgeen de ruststand was. 
Na de rust een verdedigend spelend Madjoe, dat 
Taba de gelegenheid gaf om sterk aanvallend te 
spelen en een conditieslag te voeren met de 
achterhoede van Madjoe. Een halve minuut bracht 
de goede conditie het bevochtte winnende doel-
punt, toen Patrick met een magnifieke kopbal 
3 - 4 voor Taba scoorde. Zo nam Taba de voile 
winst mee. 	

P.v.d.Bos 

B-junioren: TOG - Taba 	uitslag: 1 - 2 

In een goed gespeelde wedstrijd wist Taba beide 
punten mee naar huis te nemen. Taba kwam al snel 
aan de leiding 0 - 1. TOG ging hierna sterk in de 
aanval en hoewel de Taba-achterhoede heel goed 
speelde, kon het toch niet verhinderen dat TOG 
langszij kwam. Deze 1 - 1 stand was tevens rust-
stand. 
Na de rust een sterk aanvallend Taba en men had 
al na 2 minuten succes 1 - 2. Daarna probeerde 
TOG nog van alles. Maar het kon niet gevaarlijk 
worden. Dit was wel het geval met de counters van 
Taba. Verder moesten wij nog vermelden dat alle 
11 jongens even hard voor deze overwinning hebben 
geknokt. Ook moesten wij nog even vermelden, dat 
dit onder de bezielende leiding ging van de uit-
stekende keeper Jan Fleury. 
Jongens gefeliciteerd en verders succes. 

A.s. zondag moeten jullie om 10.30 uur verzamelen 
in de hal van het Amstel-Station. 

over de telefoon: jullie leider: 

H.Guitjens. 

Wat een smeerlapperij"'"  Siep Osinga. 



B-pupillen: De Meer - Taba 	Uitslag: I - 2 

Precies om II uur was de aftrap. Taba ging via 
Renee en Jeffrie meteen in de aanval. Verder 
dan enkele goede aanvallen kwam het echter 
niet. Daarna trok De Meer in de aanval en wist 
via een vrije trap te scoren:I - O. 
Taba ging echter dapper door en na een paar 
minuten scoorde Mauki I - I. Even later was het 
weer raak. Jeffrey werd in het strafschopge-
bied gevloerd: penalty. Gevolg: 2 - I voor Taba. 
Na de rust viel De Meer nog wel sterk aan, maar 
door een sterke achterhoede en keeper Paul 
bleef de stand I - 2 voor Taba. 

Bravo jongens. M.Keune. 

A-pupillen: Taba - Fit 
	

Uitslag: 3 - 3 

Dit was een wedstrijd met twee gezichten. 
Daar bedoel ik mee, dat de achterhoede helemaal 
vast zat. En dat de voorhoede uitstekend speel-
de. Dit blijkt ook wel uit de uitslag: 3 - 3. 
Taba begon aardig, maar keek al gauw tegen een 
achterstand aan (0 - 
Nog geen tien minuten later was het al 3 - I 
voor Taba; door doelpunten van Pele en Erwin. 
Nog voor de rust wist FIT 3 - te maken. Na 
de rust was het Pele, die het latwerk raakte 
en daar bleef het bij. Fit wist vijf minuten 
voor tijd gelijk te maken door een grove fout 
in de verdediging. Einduitslag: 3 - 3. 
Wel, tot de volgende week: 

J.Fransen. 

REDACTIE: a.s. zondagavond t.h.v. v.d.Bos: 721500. 
En U weet het: U kunt van alles kwijt bij Uw 
speciale verslaggevers die dag (en nacht!) in 
de weer zijn om U van alles op de hoogte te 
houden. Hartelijk bank. 

UITSLAGEN & STA.NDEN & UITSLAGEN & STANDEN & UITSLAGEN & 
******************************************************** 

Op enkele pagina's in deze TT vindt de jeugd zijn stan-
den. De standen zijn afgeleid uit de erbij geplaatste 
uitslagen diagrammen. Als jullie de andere uitslagen, 
voor zover bekend, invullen kun je zelf de competitie 
bijhouden. 

Alles is bijgewerkt t/m 19-10-1975 volgens het officiele 
orgaan van de voetbalbond. 

De standen geven achtereenvolgens aan: 
de gespeelde wedstrijden, 
het aantal punten, 
doelpunten voor, en 
doelpunten tegen. 

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

Zaterdag Senioren I TOB Taba 

Taba moest het deze week opnamen tegen 
ploeg, die een week eerder de koploper 
had verslagen. Taba, dat deze ploeg beslist 
niet onderschatte, nam de leiding door 
J.,Kooistra 0 - I. Taba bleef beter dan TOB 
en combineerde erg goed. 
TUB kreeg een penalty toegewezen voor een ver-
meende handsbal van Ger Walkers, die echter 
tegen de paal werd geschoten. Tien minuten 
.later kreeg Taba een penalty toegewezen, die 
dim Nieuwenhuis tegen de pawl  schoot, maar 
als een duiveltje uit een doosje was daar 
H.Merle, die de terugspringende bal inknalde. 
Deze 0 - 2 was tevens ruststand. 
Na de thee met citroen een Taba, dat steeds 
beter ging voetballen en tegenstanders bleef 
wegtikken. De opdrachten van de leider werden 
tot op de puntjes uitgevoerd, wat vooral te 
zien was bij balverlies, waar iedereen zijn 
eigen man opzocht en meeverdedigte. En bier 
ontbrak het de laatste tijd nogal eens aan. 
Taba breidde de score verder uit door weer 
Hans (goaltjesdief) Merle, die de bal hard in 
de hoek schoof. TOB kreeg nogmaals een penalty, 
die door de Tabakeeper werd gestopt. 

Rob Kuijper. 



* 	All. Allb 
9PSTELLINGEN 
All. .11. All. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 8 november 1975. 

Zat Sen 1: Afd. 11: vrij. 

Zat Sen 2: Afd. 32: Taba 2 - WVHEDW, aanvang 14.30 uur, 
SR L.A.Boddeke. Leider de Hr.v.Teeseling. 

poule C: TOG - Taba, aanvang 11.00 uur, verza-
melen om 10.30 uur op Sportpark Middenmeer, in-
gang Middenmeerpad aan de Kruislaan bij het Ar-
chimedesplantsoen. (Nog wel v6dr Zeeburgia!). 
Leider de Hr.J.Fransen. 

Pup 	poule 3: Taba - De Meer, aanvang 11.00 uur, 
verzamelen om 10.30 uur op het eigen veld. 
Leider de Hr.W.Martens. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 9 november 1975.  

Zon Sen 	Afd. 201: APGS - Taba, aanvang 14.00 uur, 
SR De Graaff. Leiders de HH Kooistra/P.V.d.Bos. 
Verzameltijd en punt zullen op de training be-
kend gemaakt worden. 

Zon Sen 2: Afd. 216: APGS 2 - Taba 2, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, SR Hoogeveen. Leider de Hr.J.Fransen. 
Verzamelen om 10.30 uur bij het Haarlemmermeer-
station. Veld is gelegen hoek Sloterweg/Joh. 
Huizingalaan, t.o. Motel Haagseweg. 

Zon Sen 	Afd. 318: Sloterdijk 5 - Taba 3, 2e veld, aan-
yang 14.30 uur, SR Wiggerts. Leider de Hr.A. 
Verkaaik. Verzamelen om 13.00 uur bij het Amstel-
station. Vandaar bus 15. Veld gelegen aan de 
Multatuliweg, Roos van Dekemaweg. 

Zon Sen 4 : Afd. 424: Madjoe 5 - Taba 4, 2e veld, aanvang 
14.30 uur. Om 14.00 uur verzamelen op Spartpark 
Middenmeer, achter de ijsbaan. Leider de Hr.v. 
Drongelen. 

Afd. 521: vrij. Graag attentie voor de senioren 
opstellingen!! 
Afd."622: Taba - Amstelland, le veld, aanvang 
12.00 uur, verzamelen om 10.30 uur, hal Amstel Sta.. 
tion. Leider de Hr.H.Guitjens. SR NN. 
Afd. 722: Taba - TDO, 2e veld, aanvang 12.00 
uur, verzamelen om 11.30 uur op het eigen veld. 
Leiders de HH A.v.d.Bos/H.Keune. SR NN. 

ap A: 

Jun A: 

Jun B: 

Jun C: 

Zat Sen 1: 

Zat Sen 2: 

Pup A: 

Pup B: 

Zon Sen 1: 

Zon Sen 2: 

Zon Sen 3: 

Zon Sen 4: 

Jun A: 

Jun B: 

Jun C: 

vrij. 
D.deWolf,W.Wolfs,S.Osinga,H.v.Coeverden, 
F.Westhof,J.Sondaar,P.Dammen,D. & R.Sand-
brink,T.Haggenburg,L.Schotte,J.v.Soest. 

H.Bergwijn,R.Bierhuizen,F.v.Drongelen,E. 
Fransen,R.Haverbus,H.Middelaar,F.Smit,D. 
Streefkerk,M.Kost,R.Zuiderduin,S.Degenhart,  

C.Clifford. 

E.Haverbus,H.Hillenaar,R.Kruithof,J.Robijn,  
R.Martens,R.v.d.Waard,R.Bakrie,W.Jainandun-
singh,A.Forrer,A.Rooij,R.Keune. 

zal op de training bekend gemaakt worden. 

A.H.v.d.Bos,M.D.Anastacio,C.Iske,L.Hol,Th. 
de Boer,B.Rischen,H.Verhaar,Jac.Maurer,Jaap 
Kamminga,S.Freeze,J.Roepel,J.v.d.Hoven 

P.Cornewal,Jainandunsingh,T.Louis,J.Spaan,  
F.v.Teeseling,K.v.Drongelen,J.Verbij,P.Ver-
bij,H.Outmayer,R.Verkroost,E.v.Kampen,v.Lon-

den,W.v.Kampen. 

Bakrie,v,Denen,v.Drongelen,Grobben,Roos,de  
Vries,Cinqualbre,Muller,Kramer,Lotman,Smit,  
(AJun:) R.Reitsma,Jan Kamminga,T.Kramer. 

vrij. 
D.Vijsma,M.Betting,R.Dix,J.Pleury,S.Graven-
beek,H.Hillenaar,F.Verkaaik,B.de Vries,B.J. 
Lazet,H.v.d.Kolk,A.Moens,F.Steijn. 

J.Savijn,G.Osinga,O.Simons,L.v.d.Bos,R,Meyer-
hoven,F.v.Suydam,R.Kost,R.Warning,A.v.peer,  
J.Samson,S.v.Dort,M.Degenhart. 

(Mochten er in deze opstellingen hiaten zitten, dan 
graag.even een belletje naar de betreffende wedstrijd-
secretaris - tel.nrs. elders in dit blad.) 

alien success !! 



5 9 
5 9 
5 0 

7. 

6 6 
5 5 
5 4 
5 4 
5 2 
5 2 
5 1 

2 	5 10 
5 9 
5 8 
5 8 
5 5 
5 4 
5 2 
5 2 
5 2 
5 0 

2e klaase B  
1. Amstelland 
2. Pinockio 
3. La Bouteille 
4. GoudSe Ass. 
5. WVHEDW 
6. DVVA 
7. TABA  
8. DJK 
9. VSV 

10. SC Voorland 

Res. 4e klaase D 
1. La Bouteille 
2. Overamstel 3 
3. Brandweer 5 
4. Amstelland 2 
5. Diemen 2 
6. RPS 2 

Madjoe 2 
8. T.'.BA 2  
9. WVHEDW 3 

10. De Jokers 2 

STANDEN "ZAATVOETBAL",bijgewerkt t/m 10 Oktober 

ZAALVOETBAL GAAT MET REUZE SPRONGEN VOORUIT: 

Dat het ZAALVOETBAL met reuze sprongen voornitgaat moge 
wel blijken uit het feit, dat de KI'Vi3 Afd.Amsterdam middels 
de 0.M. gepubliceerd in te bondsorgaan van Woensdag 13 Aug. 
j.l.heeft moeten besluiten,dit in verband met de zalennood, 
de enorme toeloop of te remmen. 
Als recreatie in de avonduren heeft het initiatief van de 
NCRV door het'recregren vanfmini-voetbal in_de.>Rotterdamse 
AHOIhal een ongekend aantal kijkers voor de beeldbuis ge-
kluisterd. Gesteund door dit sukses,gaat het zo langzamer-
hand steeds naar een hoger niveau,gezien het felt, dat nu 
ook buitenlandse ploegen hieraan gaan deelnemen.De spelers 
welke hieraan deelnemen zijn als regel top-figuren wier glo-
rie heeft afpedaan, met desondanks ons toch wel onthalen op 
een tectinisoh partijtje voetbal, die hun kiasse verraad. 
Bovendien is wel gebleken, dat de dtur van deze wedstrijd, 
2)(40 minuten,meer van hun inspanning vereist wordt dan een 
volledige interland-wedstrijd. Vooral de uitgedachte spel-
bepalingen, die afwijken van de bestaande regels met be-
trekking tot het veld-voetbal, dwingt je tot de laatste mi-
nuut het spel te blijven volgen. Bovendien worden ontoe-
laatbare overtredingen, in de kiem gesmoord, zodat het spor-
tieve-element bij deze wedstrijden wel heel sterk tot uit-
drukkingkomt. Nu is het bepaald geen zije juffertjes-spel 
maar het blijft m.i. binnen de perken van net ongeoorloofde, 
dit in tegenstelling tot het profvoetbal, waarin men zich 
maar al to vaak op geraffineerde wijze tegen de regels wordt 
gezondigd, zelf6 zodanig dat het ons amateur-voetbal heeft 
besmet. 
Ilet is maar hoe of men dat wil bezien: 

(Ped. T.T.)  

VOETBAL IS OORLOG! 
SPORT HEEFT WEL MET POLITIEK TE MAKEN: 

We behoeven ons waarlijk niet zo diep over deze materi 
heen te buigen, om te klinnen concluderen uit welke hoek 
deze uitspraken op ons afkomen. 
Ik zou niet willen beweren, dat dit verschijnsel zou be, 
rusten op een te persoonlijk inzicht, dat er op uit is om 
door dergelijke uitspraken in het middelpunt van de be-
langsteling te komen. Inderdaad . liegen de feiten er niet 
om. Ben enkele blik op de beeldbuis tijdens eeri uitzen- 
ding van"studio Sport", zondagavonds van 	t -, t 20.30 
uur, confronteerd ons regelmatig met de werkel4lijkheid. 
Dan lijkt het zo nu en dan op een formale oorlog tussen 
2 ploegen die bij voorbaat de grasmat betreden met het 
vooropgezette doel ten koste van alles de winstpunten te 
veroveren. Hier is het materiele belang hetwelk een rol 
van niet te onderschatten betekenis vervuld. 
Dat we via de beeldbuis onze gevoelens in opstand komen 
door de ansportieve handelingen, welke zich aan ons oog 
voltrekken, nog erger vind ik, dat men in week en sport-
bladen nogal lijvige artikelen schrijft, om het verschijn-
sel in uitspraken als "VOETBAL IS OORLOG" en !'SPORT HEEFT 
WEL MET POLITIEK TE MAKEN" nogeens extra gaat benadrukken. 
Ik kan mij daarom niet aan het gevoel onttrekken, dat we 
met deze structuele veranderingen, welke zeker niet zal 
nalaten, zijn ongunstige invloed zal overslaan op de ama-
teurvelden,m.a.w. we moeten er maar mee leren levenS 
Eerlijk gezegd, ik heb er de grootste moeite mee om mij 
met deze uitspraken to vereenzelvigen. Zouden we er filet 
beter aan doen, om ons op deze ontwikkeling te gaan be-
zinnen? Het sportieve element om na afloop van de strijd 
het winnende team de hand te drukken, is voltooid verle-
den tijd geworden. , De enkelingen, die dat nog doen,doen 
dat om hun gezicht niet te verliezen. Want nauwelijks is 
het verliezende team in de kleedkamer aangeland of wreak-
gevoelens uitgaande naar de return-match krijgen al weer 
de overhand. Gaat het om het uitdokteren van een bepaald 
systeem als middel om tot een beter resultaat te komen, 
dan kunnen we dit alleen maar toejuichen. Maar dan moet 
het binnen de perken van het geoorloofde blijven. Een 
2-1 nederlaag kan eervoller zijn,dan een 3-0 overwinning, 
waarin men zich van praktijken bediend heeft, welke zich 
niet als sportief heeft gemanifesteerd. 
De naam van Uw vereniging moet U merr waard zijn dan een 
optreden, waarbij de strafcommisiie betrokken wordt, met 
alle gevolgen van dien: 
Eindconclussie? Een Blanco strafregister tekent en siert 
de ware spprtman: 

(Red. T.T.) 
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Hesp 
DRANKEN SERVICE 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Aileen gevestigd 

VVeesperzijde 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 F3 Zn' 
Hemonystraat 48 - 50 — Telefoon 76 68 77 

Acella b.v. 
SPECIAAL PLASTICZAAK 

Groot assortiment: 

* PLASTIC GORDLI NEN 
* PLAKPLASTIC 
*- TAFELKLEDEN 
* POLYETIIER, SK AI 

enz. enz. 

Ceintuurbaan 422 — Telefoon 73 08 05 

De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 
Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 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 

Voor 
alle soorten 

ROOKARTIKELE111 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 
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