
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 NTUURBAAN 249 
TEL: 72 06 72 

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 

EN LEVENSMIDDELEN 

AN WOUSTRAAT 235 
ELEFOON 71 36 24 

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

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

ederwaren 

en eiderkandel 

BLOEMENMAGAZIA 	 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. busjes, 
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 

• 
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BLOEMEN BESTELLLW • 

P. E. F. 
BELL EN 

Telefoon 020 — 73 17 33 - 36 26 94- 

Twee marktplaatsen op de Albert Cuypstraat 
Voor nummers 74 en 130 

VOOR AL UW BLOEMWERK 

MET EEN BROEK VAN 

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

ZIT HET WEL COED 

MARKTHANDEL 
VRIJDAG 	 ZATERDAG 

DAPPERSTRAAT V° no. 30 
AMSTERDAM 

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

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 
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OFFICIEEL WEEKBLAD 
33
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AINTERDAM 

Voldigging: 
Sportpork Drieburg 	 tn.v. A.F.C. Ti 

11 NOvember 1975 	12e Jaargang 

OFFICIEEL(van het bestuur). 

NIEUW LID:  

P.Drchen,geb.21/6/1 49, Willem Pastoorstraat 75" Aida] 
(1008) Zat.Senior. 

PUPIL: 

R.v.Tintelen,geb.7/9/'67,Orteliusstraat 170' A'dam 
(B pupil). 
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BIJZONDERE MEDEDELINGEN.-. HEREN ZONDAGRAPPORTEURS: 

H.H.Zondagrapporteurs worden verzocht 1 A 2 weken van 
voren door te geven als U verhinderd bent om te rappo 
(alleen voor de ZONDAG) bij de heer J.Postma, tel.171 

ALGEMENE JAARVERGADERING.-. In de aontributieystelli 
een drukfout geslopen en 

in de bijdrage voor de N.S.F.,welke in plaats van Flo 
moet zijn F1.0.05  

KOMPETITIE-PROGRAMMA-"KERTDAGEN". Zaterdag en Zonda, 
Deember a.s. zal er een programma worden vastgestel 
Zaterdag en Zondag 3/4 junuari

)
1976 wordt er wel een 

gramma vastgesteld. 

VERHUIZING! Het Secretariaat verhuist per 26 November 
naar: Loenermark 364,Buikslotermeer A'dan 
Leden en functionarissen worden belApfa 

Opooricht 31 mei 1933 
Kon. goedgek. 25 jun 1960 Gem. Giro T 13 



AFD. 622: 

JUN B 

Amstelland 

Geinburgia 

St.Louis 

Overamstel 

TOG 

The Vict. 1-8 1-3 0-2 4-0 

0 

5 

ct. 

1-3 
C) O 

Fr3 

O 

1—i 

CD 

*1: Overamstel-TDO, TDO n.o. (dd.7-9-75). 

1) Amstelland 4 8 17 3 
2) Taba 	5 8 9 6 
3) TOG 	5 e 14 5 

4) RCM 	5 4 12 16 
5) TDO 	4 3 10 7 

••• 

6 The Victory 
7 St.Louis 
8 Geinburgia 
9) Overamstel 

5 3 7 14 
5 2 8 20 
62 6 19 
1 0 1 8 

Zondapc sett 2: APO - Taba: 2-0.  
In een mateloos watrdeloze wedstrijd kwam Taba met 
1,.0 achter te staan. Wederom eon slemielig doelpunt 
maar hij telde natuurlijk wel. Voor de rust deed 
Taba er niet veel meer aan. Dear kreeg het wel wat 
meer kans voor toen een van de tegenstanders er in 
de tweede helft, na enige onenigheid met zijn mede-
spelers, mee nokte. Maar ook tegen tien man wist Taba 
niet tot scoren te komen. Zelfs een strafschop werd 
gemist. Aangezien de tijd begon te dringen ging Taba 
min of meer wat op offensief voetbal over, hetgeen de 
balans echter naar de verkeerde kant door deed slaan: 
door nog een slemielig doelpunt werd de eindstand 
op 2-0 bepaald. 
Volgende week hopelijk weer een succesje tegen een 
van de koplopers: Oranje Zwart: succes. Z. v.a.Bes. 
Jun B: Taba - Amstelland: 0-2.  
Op het eerste veld moest Taba tegen de koploper Am-
stelland aantreden. Een goed spelend Taba liet wat 
kansen liggen door het gebrek aan een afmaker. Maar 
Amstelland had dan ook wel een ijzersterke verdedi-
ging. We kwamen de rust echter zonder schade door. 
De bewondering voor de wedstrijd bleek wel uit het 
commentaar aan de zijlijn: "Wat een wedstrijd!" 
Na de rust werd er behoorlijk gevoetbald en door 
een goede aanval van Amstelland Clangs de kant werd 
er gevlagd voor buitenspel!!!) waarbij Fleury de bal 
liet gaan omdat hij dacht dat het buitenspel was, 
kwam het op 0-1, doordat de scheidsrechter anders 
besliste..Na dit doelpunt zag Amstelland het wel 
zitten, en er volgde er nog een: 0-2. 
Het kostte Taba nu dan ook 4 punten want als ze ge-
wonnen hadden waxen ze aan kop gekomen!! Maar dat 
feest gaat niet door!!! 

M.Keune. 



Jun C: Saba - TDO: 2-2.  

Taba begon met de aftrap, en ging meteen goed in de aan-
val. TDO had het zeer zwaar en kwam dan ook met 1-0 ach-
ter. Ze lieten het echter niet op zich zitten en TDO kwam 
dan ook gauw terug: 1-1. Na een taba-doorbraak werd de 
stand bepaald op 2-1 en met die stand gingen we dan ook 
de rust in. Na rust een heen en weer bewegend beeld tot-
dat TDO de stand op 2-2 wist te brengen. Toch weer een 
puntje voor de C, dat zijn er al 	Ga zo door. 

M.Keune. 

Pup A: TOG - Taba: 2-0.  

Pup B: Taba - De Meer: 0-1.  

Alweer speelden de Pup B tegen De Meer; nu echter thuis. 
In de le helft kwam er niets uit; na de rust was Taba 
veel sterker maar de bal wou niet over de doellijn. De 
Meer echter had meer succes. Doordat er zo'n tien man 
voor de Taba-keeper stonden kon hij niets meer zien: 
ook de bal niet: 0-1 voor De Meer. M.Keune. 

Zat sen Taba 2 - WVHEDW: 3-3.  

Met een vertraging van 10 minuten begon Taba aan de wed-
strijd tegen WVHEDW. Een rustig begin van Taba met een 
fel aanvallend WVHEDW was het eerste wedstrijdbeeld, waar-
uit uit ook bleek dat Taba de 7-0 tegen Tos/Actief nog 
niet vergeten was. Men, in de 15e minuut een verkeerde 
terugspeelbal en een attente WVHEDW'er: 0-1. Daarna werd 
er van Taba zijde een strafschop gemist (de eerste van 
het weekend!!), maar Taba ging meteen in de aanval wat 
resulteerde in de gelijkmaker door Rob Sandbrink. 
Na nog enkele'goede kansen aan beide zijden waaruit ech-
ter niet meer gescoord werd blies de scheidsrechter voor 
rust. 
In de kleedkamer werd nog een korte discussie gevoerd 
over he$ praten in het veld: daarop volgde dat Rob 
Sandbrink uit het team stapte, omdat er naar zijn meeting 
teveel gekankerd werd. Met Nico Loo in de gelederen 
begonnen wij aan de tweede helft, waarin wij direct met 
de rug tegen de muur stonden. Het gevolg was een tweede 

foutieve terugspeelbal 1 - 2. 
WVHEDW rook de overwinning en ging nog meer in de aaiWal. 
Maar toent kwam good old Willem Wortel, die met enkele  

subtiele bewegingen Rob Sandbrink•in staat stelde om 
2 - 2 te scoren.Maar Willem was nog niet klaar: na 
ongeveer 3 minuten scoorde hij met een prachtig afstand-
schot van zeker 20 meter 3 - 2. Met nog 10 minuten 
te gaan leek de overwinning binnen, maar WVHEDW wist 
toch nog te scoren. Een laatste verwoede poging leidde 
tot de gelijkmaker. Maar toch 	 
	 het eerste PUNT is binnen, dankzij het hele team 
dat zich letterlijk kapot heeft gewerkt. 

S.Osinga. 
Nagekomen verslag van Taba 3: 

Sloterdijk 5 - Taba 3 	Einduitslag 2 - 2. 
De eerste helft speelde Taba met de sterke wind in de 
rug. Dit werd echter niet genoeg uitgebuit. 
De ruststand was dan ook 1 - 1. 
Na de hervatting trad Taba nog maar met 10 man aan. 
Desondanks werd er de eerste 20 minuten verrassend 
goed gespeeld. Het gevolg was dan ook een mooi doel-
punt: 1 - 2. Daarna zakte het iets af, waarvan 
Sloterdijk ongeveer 10 minuten voor tijd gebruik 
maakte. Einduitslag 2 - 2. 
De doelpuntenmakers voor Taba waren de gebr. Verbij. 

Dit verslag werd ons doorgebeld door de 
Hr. Hendricks (vervangend leider); 

Hartelijk dank, redactiet!!! 

Van de Taba 4 hebben wij helemaal niets binnenge-
kregen. Wij zouden het zeer op prijs stellen als 
wij ook van dit elftal iets zouden horen, al is let 
alleen maar de uitslag: 

redactie! 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 15 november 1975. 

Zat Sen 1: 
Zat Sen 2: 

Pup A: 

Pup B: 
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afd. 11: vrij. 
afd. 32: vrij. 

poule C: Animo - Taba, aanvang 11.00 uur, 
verzamelen om 10.30 uur op Sportpark Voor-
land, achter het Ajax-stadion. Leider de 
Hr.J.Fransen. 
poule 3: Taba - Madjoe, aanvang 11.00 uur, 
verzamelen om 10.50 uur op het eigen veld. 
Leider de Hr.W.Martens. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 16 november 1975. 

Zon Sen 1: afd. 201: Taba - Sport, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR v.Berkhout, leiders de HH 
Kooistra/v.d.Bos, 

Zon Sen 2: afd. 216: Taba 2 - Oranje Zwart 2, le veld, 
aanvang 12.00 uur, SR Drenth, leider NN. 

Zon Sen 3: afd. 318: Taba 3 - Rombout 4, 2e veld, aan-
vang 12.00 uur, SR Uilenbroek, leider de Hr 
A.Verkaaik. 

Zon Sen 4: afd. 424: Taba 4 - Abcoude 6, 2e veld, aan-
vang 14.30 uur, SR NN, leider de Hr.v.Drong 
len. 

Jun A: 	afd. 521: Animo - Taba, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR Roos, verzamelen om 11.30 uur 
op Sportpark Voorland, achter het Ajax-sta-
dion, leider de Hr.R.Verbrugge. 

Jun B: 	afd. 622: Taba - Tos/Actief, le veld, aan-
vang 10.00 uur, SR NN, verzamelen om 9.30 
uur op het eigen veld, leider de Hr.H.Guit-
j ens. 

Jun C: 	afd. 722: Taba - Overamstel, 2e veld, aan-
vang 10.00 uur, SR NN, verzamelen om 9.30 
uur op het eigen veld. Leiders de HH H.Keun 
en A.v.d.Bos. 

CT 	 -A -1 
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Jun 

Jun B: 

Jun C: 

1

-731CA Jib 4  
OPSTELLINGEN 
4116 .11. AIL , 

Zat Sen 1: Zat Sen 2: vrij. 

Pup A: 	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. 

Pup B: 	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. 

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

Zon Sen 2: 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 

Zon Sen 3: P.Cornewal,Jainandunsingh,T.Louis,J.Spaan, 
F.v.Teeseling,K.v.Drongelen,J.Verbij,P.Ver-
bijoH.Outmayer„R.Verkroost,E.v.Kampen,v.Lon-
den,W.v.Kampen. 

Zon Sen 4: Bakrie,v,Denen,v.Drongalen,Grobben,Roos,de 
Vries,Cinqualbre,Muller,Kramer,Lotman,Smit, 

I.Beverdijk,J.Kamminga,T.Kramer,R. 
Reitsma,M.Scheltus,A.Verkaaik,R.Kost, 
P.Rollman,J.v.0yen,D.Boersma,C.Meijer, 
R.Patrick. 

D.Vijsma,M.Betting,R.Dix 0J.Fleury,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,RoMeyer,-
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.)  

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZAALVOETBAL: 

-dinsdag 18 november - Airsporthal, gelegen op Schiphol-
Oost. Te bereiken met bussen 9/19 (vanaf het CS) of 10 
(alien Centraal Nederland) (vanaf het Amstelstation): 
Wdwaorneming Taba (aanv.le wedstrijd 19.00 uur). 

-woensdag 19 november - Van Hogendorphal, Van Hogen-
dorpstraat 251, tram 3, uitstappen halte Fred.Hen-
drikplantsoen, dan +10 min. door de Kostverlorenstr. 

es 	 r 	w 	OW 	41 1 7  ' 	) 

DENK AAN DE rDENTITEITSKAARTEN 

	#1/1/1/ 	#i//I ft/ 	Ylfifffffffit 

AFBELLENI 

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

4 

* 

* 
* trainingspakken 

in diverse 
• kolbinaties 

4 

:. TABA-LEDEN KORT1NG 
	

artikelen 
op alle 

* • RUYSCHSTRAAT 104 bij de Camperetraac 

3$8927 - TELEFOON - 356573 
4********4444444444444444**44444444444************** 

* SPORTHUIS JORO 

	

Alle =ten. 	Voetbal-, Zaalschoenen 

	

HELANCA 	* Adidas 
* Puma 
* Quiok a.a. 
* Uw clubuitrusting altijd 

voorradig 
* Eigen reparatie-inrichting 



TIP 	VAN  DE WEEK  J! 
(oftewel technische tip 223 A): 

Volgens onze (nog steeds) bescheiden doch zeer 
gewaardeerde mening lijkt het beter om voortaan 
de penalties (ook wel strafschoppen genoemd) 
maar in de hoek bij de cornervlag te nemen, 
aangezien er deze afgelopen week maar liefst 
4 strafschoppen (ook wel penalties genoemd) 
door de keepers van de tegenpartijen werden 
naast gekeken (zoals dat zo mooi heet). 

Het is maar dat u het weet. 
RedactieW 

NEN BEDANKJE 
titttltruttt 

aan het adres van onze masseur, de 
Hr.Boom. Uit diverse reacties is het ons gebleken 
dat deze man zeer veel werk verricht om onze spe-
lers op de been te houden. Zelfs ziekenhuisbezoeken 
vallen nu al onder zijn behandelingen!! Mijnheer 
Boom, namens alle spelers, trainer en bestuur, 

bedankt. 

MOP VAN DE WEEK MOP VAN DE WEEK MOP VAN DE WEEK 

Ook hier speelde onze masseur een rol in. Onze in de 
regel goedlachse Jules Roepel komt bij de masseur op 
bezoek met "zeer in z'n been". Vanaf het massage-bed 
kijkt Jules naar de Johnny Kraaykamp show. Masseur is 
intussen druk bezig. Jules barst opeens in lachen uit. 
Masseur denkt "dat kan nooit zo erg wezen" en zegt te-
gen Jules "Kom d'r maar af". Jules echter, kijkt zeer 
verward naar beide benen en zegt doodleuk: "Maar 't 
was het andere been!r". 
U ziet het wel, ook het leven van een masseur is niet 
alles rozegeur en maneschijn!! 

Jules, het beste met je been!! 

VERHUISD: T.Kramer, Hoendiepstraat 48". 

INGEDEELD: afd. 622 (Jun BO: Tos/Actief Bl.  

competitie-programma "kerstdagen". 

zat. 28/12 en zond. 29/12 geen programma; 
zat. 3/1/76 en zon. 4/1/76 wel een programma. 

Waarschijnlijk zal er in het weekend van 
28/29 december geen TT verschijnen. 

PUPILLEN.: De 3de ronde bekervoetbal wordt gespeeld op 
22 november a.s. 

zat. 6 december is er geen programma 
Sinterklaas; 
zat. 27 december en zat. 3 januari zijn er 
geen pup.progr. i.v.m. Kerst en Oud & Nieuw. 
Het eerstvolgende programma na 20/12 zal op 
zat. 10/1/1976 verschijnen. 

HET EERSTE VAN DE ZATERDAG 
HAD DIT WEEKEND BEN SNIPPERDAG. 

HET TWEEDE HEEFT HET ONVERWACHT 
TOT HET EERSTE PUNT GEBRACHT, 

DE ZONDAG I SCOORDE ONBESLIST 
MAAR HEEFZ WEL TWEE PENALTY'S GEMIET. 

DE ZONDAG 2 DAARENTEGEN 
GAF A.P.G.S. DE VOLLE ZEGE. 

DE ZONDAG 3 TEGEN SLOTERDIJK 
KWAM OOK NIET VERDER DAN-GELIJK. 

DE ZONDAG 4 GAF GEEN BERICHT 
EN KOMT DAAROM NIET IN DIT GEDICHT !! 

(wordt  verv910) :.: 

SENIOREN: 

0 

E 

C 

H 

0 

A.s. zondag is de redactie te vinden t.h.v. Sipp Osinga: 
Van Woustraat 145 '". 
klle berichten graag voor achten bij de andere redactie-
leden, telefonisch: 721500, 793316, 933671. 

   ::::::::::t: 



64n zich beroept op een perfect uitgevoerde opdracht,ter 
de ander de nederlaag toeschrijft aan Moeder fortunaldie 

hem in de steek heeft gelaten, dan blijkt hieruit toch it 
voor de zoveelste keer, dat men altijd wel een stok weet 
vinden om de hond te slaan.Een uitspraak welke niet van 
daag of gisteren is:Chauvinisme moeten we niet beschouwE 
als een kwaall wij worden er mee geboren: Zij eijn nu eE 
maal een uiting van zelfverweer,hetzij om aan de overwir 
nog een exstra glans te geven, hetzij om de nederlaag t( 
verontschuldigen,waarvoor als regel nog altijd wel de n( 
argumenten zijn aan te voeren, hetwelk onder bepaalde of 
digheden niet to verwaarlozen is, alszou het alleen maa: 
om de downstemming weg to werken.Het moreel wordt hierm,  

opgevijzeld om zich bereids op de volgende wedstrijd'we 
voor to bereiden.En wie is het die een dergelijke strat 
zou willen veroordelen? Dat wat m.i. eerder te veroorde: 
is,is een al te gereide wijze optreden alszou een sukse 
afhankelijk gesteld moeten worden, van een al te perso6: 
optreden. Deze mag zonodig van een bepaalde zienswijze 
gezeld gaan,de factor.van het geluk speelt hier ook een 
langrijke rol. Al zou ik er terstond aan willen toevoeg 
dat Michels ongetwijfeld over kwaliteiten beschikt, waa 
de zeer weinigen behebt zijn.Maar men moet dit uitsluit 
en alleen niet toeschrijven aan een eigen verdienste. 
Mag ik U.eens vertellen wat mij eens is overkomen. 

-In 1957 kreeg op een avond bezoek. van'Dhr De Stooplhuid 
voorzitter van de FC Amsterdam.Tijdens het gesprek vroe 
mij of ik bereid was om de daarop volgende zondag met h 
naar het 01.stadion wilde gaan. Wij gaan naast elkaar z 
om de wedstrijd te volgen en als het eind-resultaat nu 
een 3-0 zege voor ons zou opleveren,thaar het zou kracht 
het door ons vertoond spelbeeld wel 6-0 hebben kunnen 
kunt U mij dan de nodige aanwijzingen geven om door eer 
paalde omzetting van het elftal tot betere resultaten 
komen? Mijn.antwoord luidde:"Neen De,daar acht ik mij r 
toe in staat: Jij moet een ding vooral niet uit het ooE 
liezen: Ik sta zondags als bestuurslid langs de lijn. 1 
loop van zo'n wedstrijd zou ik je tot in de finste dote 
wel kunnen vertellen, hoe de twee door ons elftal gemaE 
doelpunten zijn ontstaan$  maar de "zes" van de tegenpal 
zijn aan mijn oog ontsnapt: Het is alsof je niet wilt 
Het observerings-vermogen richt zich als bestuurder in 
bijzonder naar de verrichtingen van je eigen partij: H( 
chauvinisme is daar nu eenmaal niet vreemd aan (Red.': 

HOE DE WINNENDE EN HOE DE 	Afgaande op het wedstrijd-
VERLIEZENbE PARTIJ REAGEREN: verslag van de ggspeelde 

derby FC AMSTERDAM - AJAX 
gepubliceerd in TELESPORT van Maandag 27 .0ktober j.l.uit.slag 
0-2 in het voordeel van de Meerbewoners kregen wij -weer eens 
het bewijs,hoe men als winnende en als verliezende partij 
hierop hebben gereageerd. 
Hier laten wij de 2 trainers aan het woord,m.n. Michels en 
v.d.Meentl die op het verloop toch ieder wel een zeer uitzon-
derlijke mening hebben vertolkt. 
Laten we even vooropstellen, dat de kijkers(sters) naar het 
Olympisch stadion zijn getogen met de alleszins overheersen-
de gedachte, dat we een uitgesproken voetbal-show waren te 
verwachten. Wat dit laatSte betreft, zijn vele bezoekers 
(sters4,  wel zeer teleurstellend huiswaartS gekeerd. Met een 
klPin beetje.begrip, dat we zo lets niet konden verwachten 
9mdat hier onder de gegeven omstandigheden teveel op het 
spel stond, om de techniek te laten prevaleren. Hier was het 
de taktiek, welke tot het uiteindelijk zou kunnen bijdragen. 
Dit bleek maar al te duidelijk toen Michels na afloop van 
doze wedstrijd zijn visie gaf. 
Michels; "Ach, ik bekijk dergelijke wedstrijden geheel an-
ders dan het publiek. Ik ben tevreden met deze uitslag en 
de snelle wijze waarop onze jongens tot een 0-1 voorsprong 
kwamen.Dit leide er toe, dat we toen de wedstrijd moesten 
maken, wat zij via de counter-taktiek dan ook hebben gedaan. 
Het leverde ons een aantal kansen op,waarvan wij er.twee heb-
ben weten to benutten. Het was een opdracht waarmede zij het 
veld zijn ingegaan. 
Stellen wij daartegenover (aldus v.d.Meent) dat wij zeker 
niet ontevreden zijn over het vertoonde spel van onze jon-
gens en dat het pechduiveltje ons danig heeft achtervolgd, 
en het houtwerk t.ot 2X toe Ajax te hulp is gekomenidan zou' 
den weer een gelijk spel hebben uitgesleept. Bovendien lag 
hij er de nadruk op, dat FC Amsterdam nooit eens de kans 
krijgt om eennjtgebalanceerd elftal op te bouwen.Vorig jaar 
gingen Meijer en v.d.Lem weg. Nu moet ik straks weer Nico 
Jansen missen.Degelijke tegenslagen werken verlammend op het 
moreel van ons elftal.Het komt zeker niet iedere week voor 
dat we voor een 25000-koppig publiek spelen. Zo lets is voor 
ons eenweeldelWanneer dit meer zou voorkomen,dan spelen 
niet meer onder zo'n druk.We hebben geprobeerd het spel te 
maken en dat is het nou juist,wat ons niet is geluktlJammer 
is, dat Ajax nogal zijn heil heeft gezocht in tribune-ballen. 
Resumerende de door beide trainers gegeven visie,waarin de 



bijgewerkt t/m 19-10-75, 

uitgaande van de officiele 

mededelingen van de KNVB/AVB. 

Cre`riSe:(3,:(1; ar,G: Croi 03,3,103)(S,  ar,;(5-A:43! 

Nieuws van de velden 

Zondag Sen. 1: 	APGS - Taba 
In deze wedstrijd ging Taba heel goed van start. 
Taba hield de bal goed in het bezit en kwam er 
via goede combinaties bijzonder snel en gevaar-
lijk uit. Zo kon succes niet uitblijven. 
En na ongeveer 15 minuten spelen was het dan ook 
raak: een prachtig opgezette aanval werd koel 
en beheerst afgerond door Jan Maurer (1); 0 - 1. 
Toen dacht iedereen, dat Taba wel even door zou 
drukken, maar dit gebeurde niet. Men verviel weer 
in het bekende spelletje: als men in het bezit van 
de bal was, werd deze so snel mogelijk richting 
voorhoede getrapt: APGS nam het heft in harden 
en wist gelijk te komen: 1 - 1. 
Hierna leefde Taba weer iets op, hetgeen uitmond-
de in een prachtige kans om op 2 - 1 te komen: 
een penalty. Maar wat nooit gebeurt, gebeurde hier 
natuurlijk wel: deze werd gemist"'""""""""! 
Zo ging men met een 1 - 1 stand rusten. 
Taba ging de tweede helft van start met een iets 
gewijz-igde opstelling, hetgeen wel ten goede 
kwam van het spel. Maar het lukte Taba niet om te 
scoren. Dit deed APGS echter wel na een misverstand 
in de Taba-achterhoede. Hierna drong Taba sterk 
aan, maar de counters van APGS bleven gevaarlijk. 
Toen kreeg Taba de kans om gelijk te komen. Zij 
kreeg de tweede penalty toegewezen. Nu zult u wel 
denken, dat deze penalty raak geschoten zou worden, 
maar neen, ook deze strafschop werd niet benutIM 
Toen zag bij Taba niemand het meer zitten 	 
	maarrrrrrr 	wat wel iedereen zag 
zitten was het schitterende schot van Siep Vreeze, 
dat onhoudbaar voor de keeper van APGS tegen de 
touwen sloeg. Hiermee bezorgde hij Taba dan toch 
nog een punt. 	Eindstand 	2 - 2. 

13 St.Louis 
2 Amstel 
3) M'berg  
4 ASVA 
5 FIT  

6 12 33 9 
7 11 34 19 
5 7 31 11 
6 7 13 18 
4 6 14 7 

NEC'75 is  

6) BPC 
7) Taba 
8) Animo 
9) Madjoe 

10) TDO 

teruggetrokken.  

6 5 15 25 
5 4 14 12 
5 4 10 6 
7 4 16 20 
7 0 12 63 



Hesp 
DRANKEN SERVICE 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

VVijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Aileen gevestigd 

Weesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

Sarphati's drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

lste 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 GORDLINEN 
▪ PLAKPLASTIC 
▪ TAFELKLEDEN 
-7k- POLYETHER, SKAI 

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 
VVasautomaten 
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 

(Poor 
alle soorten 

ROOKARTIKELEIV 

SI GARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

1-3 

O 

1-3 

cr.  

13 
I-1 0 

0 

51 

RCM 0-5 

0-2 1-7 TIW 4-2 

TOG 

Voorland 

AFD. 722: 
JUN C 

De Meer 

Overamstel 

OVVO 2 

Taba Jun C 

0 0 
CD 

P:=1  
0 0 

M 	Cl) 
01, 	c-f- 	iv 
11 

2-1 

0-1 

0-4 

2-0 

6-0 

3-2 0-7 

2-3 

TDO 1-2 1-2 1-6 

2-1 

0-7 13-1 

3-1 

3-2 

*1: TDO-Taba, TDO n.o. 

21 
 De Meer 	6 12 17 3 	6 Overamstel 4 2 7 9 
Voorland 	5 8 33 10 	7) Taba 	5 2 3 21 

3)-OVVO 2 	4 6 16 3 	8) TIW 	5 2 8 17 
4) TOG 	2 4 4 2 	9) RCM 	4 0 4 23 
5) TDO 	5 4 8 12 

Muiderberg is teruggetrokken. 
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