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VOOR AL UW 

HOEDEN PETTEN 

DERPETJES 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 

,edertoctren 

en .,ederhancle1 

O 

1975-1976 

BLOEMENMAGAZIJN 	 agnotia 
EIGENAAR C. v. MECHELEN 

Het bloeinenhuis ,an 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 



OFFICIEEL WEEKBLAD 

/.4114: 

111  
AMSTERDAM 

Veldligging: 	 Gem. Giro T 1393 
Sportpark Drieburg 	 tn.v. A.F.C. Taba 

18 November 1975 	12e Jaargang 	No.15 
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\ HI 	 \ 

P.E.F. 
BELL F. 

lelefoQn 020 — 73 17 33 - 36 26 94— 

Twee masictplaatsen op de Albert Cuypstraat 
Voor nummers 74 en 130 

VOOR AL WV BLOEMWERK 

Opgericht 31 mei 1933 
Kon. goedgek. 25 hili 1960 

OFFICIEEL(vem het bestuur)  

Bestuursvergaderin 	te houden op Dinsdag 25 November a.s. 
aanvang half acht'in de'Apollohal U 
wel bekend: 

NIEUWE LEDEN:  

M.Sandbrink,geb.12/4/'67, B.pupil Adm. e Pujiterweg 335" 
A'dam (W.1015) Te1.846073 

G.A.Bruinhart, geb.22/3/'58, Gliphoeve 727 Bijlmermer, 
A.jun. Te1.986505. 

u uuuuuultuuuuuumiuuutiuuuumtuuuu”,”,,,mmul,””uu,mult uuimuuum,  

GEHEUGENJTEUNTJE:  

Wij maken U er nogmaals op attent;dat het se.cretariaat 
m.i.v. 26 November a.s. is verhuisd naar: Loenermark 364 
A'dam (N.) 
VoOr een good functioneren van het 14elang,yan TABA, ver- 
zoeken wij H.H.functionarissen van deze adreswijziging 
goede nota te willen nemen: 
lt?t 	iit!!!Tilt??t11711 a tt' I Si 19!,  II!'! lti it?f l iT2,?it 41 i1 1 u 11 it a lit?ltill?iitt Y 1111 i Iltitlil , f till lit? Tt it  

KOMPETITTEPROGRAMMA VOOR DE ZATERDATen ZONDAG 28/29 
a.s.KETDAGEN(herhaling). 	December zal er geen komp. uuuuuuu”uu,, tttt 	

programma worden vastgesteld: 
Op ZATERDAG en ZONDAG 3/4 Januari 1976 zal het komp.pro-
gramma op normale wijze worden afgewerkt: 
Men gelieve van deze mededeling wel nota te willen nemen: 

ftnnnmmolmmftmAm l,-, mmmmmmAnmnm ,, mAtmmmmt.mnAmme,,,mh nnAftmA  

MET EEN BROEK VAN 

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

ZIT HET WEL GOED 

DAPPERSTRAAT tic. no. 30 
AMSTERDAM 

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

AMSTERDAM TELEFOON 76 26 44 

VRIJDAG 

MAR KTHANDEL 
ZATERDAG 

F 

RIO 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO 

MATCHBOX 

F ROBE LDOZEN 

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 



JI. JIL AL 
OPSTELLINGEN 

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZAALVOETBAL woensdag 26 november 1974_ 

Sporthal Diemen, aanvang 21.50 uur, afd. R4D: 
Taba 2 - Diemen 2, SR Pach. 

Zaal gelegen: Prins Bernhardplein 2, Diemen. 

***** VEEL SUCCES ***** 

Zat Sen 1: E.Bunschoten,J.Fransen,A. & H.Hillena3r,E.Jan-
sen,J.Koning,J.Kooistra,R.Kuyper,J.v.d.Linden, 
H.Merle,G.Wolkers,R. & W.Nieuwenhuizen (wijz. 
voorb.). 

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.Mar-
tens,R.v.d.Waard,R.Bakrie,W.Jainandunsingh,A.For-
rer,A.Rooij,R.Keune,R.v.Tintelen. 

Zon Sen 1: zal op de training bekend gemaakt worden. 
Zon Sen 4: Bakrie,v.Denen,v.Drongelen,Grobben,Roos,de Vries, 

Cinqualbre,Muller,Kramer,Lotman,Smit, 
Jun A: 	I.Beverdijk,J.Kamminga,T.Kramer,J.v.0yen,R.Kost, 

P.Rollman,D.Boersma,C.Meijer,R.Patrick,R.Reitsma, 
M.Scheltus,A.Verkaaik. 

Jun C: 	J.Savijn,G.Osinga,O.Simons,L.v.d.Bos,R.Meyerho- 
ven,F.v.Suydam,R.Kost,R.Warning,A.v.Peer,J.Sam-
son,S.v.Dort,M.Degenhart. 

(Nogmaals: klopt er iets niet, graag even een belletje 
bij de betreffende wedstrijdsecretaris!) 

I 	AL, JIL,  
A.s. zondag is de redaktie to vinden ten huize van 
Rob Kuyper: 793316. Andere nummers: 721500, 933671. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 22 november 1975.  

Zat Sen 1: afd. 11: Taba - ASVC, aanvang 12.00 uur, 
SR Rosien. Leider de Hr.K.Iske. 

Zat Sen 2: afd. 32: vrij. 

Pup A: 
	

(vriendschappelijk): SC Voorland A3 - Taba, 
aanvang 11.00 uur, verzamelen om 10.30 uur 
op Sportpark Voorland, achter het Ajax-sta-
dion. Leider de Hr.J.Fransen. 

Pup B: 	(3e ronde bekervoetbal, beker 2): 
Taba - CT0,70, aanvang 11.00 uur, verzamelen 
om 10.30 uur op het eigen veld. Leider de Hr. 
W.Martens. 
(Bij gelijk eindigen dienen strafschoppen ge-
nomen te worden: 3 door elk elftal; is het 
dan nog gelijk dan dienen er om en om straf-
schoppen genomen te worden totdat een der 
elftallen mist.) 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 23 november 1975.  

afd. 201: JHK - Taba, le veld, aanvang 14.30 
uur,SR Boontje, leiders de HH P.v.d.Bos/J.Kooi-
stra. Veld gelegen op De Eendracht II. 
afd. 216: vrij. 
afd. 318: vrij. 
afd. 424: Abcoude 6 - Taba 4, 2e veld, aan-
vang 14.30 uur, SR v.Veen. Leider de Hr.v. 
Drongelen. Verzamelen om 13.15 uur bij het  
Amstel-station. 

afd. 521: FIT - Taba, 3e veld, aanvang 14.30 
uur, SR ten Have, Leider de Hr.R.Verbrugge. 
Verzamelen om 14.00 uur in de kantine van FIT, 
schuin t.o. Taba, op Brie Burg. 
afd. 622: vrij. 
(vriendschappelijk): De Spartaan C3 - Taba, 
aanvang 10.00 uur, 3e veld, verzamelen om 
9.00 uur bij het Centraal Station. Vandaar 
per bus naar Sportpark De Eendracht.(bus 21). 
Leider de HH A.v.d.Bos/H.Keune. 

• 

Zon Sen 1:  

Zon Sen 2: 
Zon Sen 3: 
Zon Sen 4: 

Jun A: 

Jun B: 

`Jun Cs 
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A 
APB.ELLENt 

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

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

* 
SPORTHUIS JORO * 

* 

	

Alle maten 
	

* Voetbal-, Zaalschoenen 

	

HELANCA 
	

* Adidas 
* trainingspakken 

	
* Puma 

	

in diverse 
	

* Quick e.a. 
• kombinaties 

	
* Uw clubuitrusting altijd 

* 	voorradig 
* 	* Eigen reparatie-inrichting 

* TABA-LEDEN KORTING op alle 
artikelen 

• • 
* RUYSCHSTRAAT 104 bij ae Camperstraat 

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

TRAININGSTIJDEN SENIOREN 

Voor de senioren zal de training in het 
vervolg om 20.00 uur beginnen, zowel op 
woensdag (alien) en vrijdag (selectie zon-
dag). 

De op het veld trainende jeugd begint gewoon 
op de normale tijd: 19.00 uur. 

"Maar Moos," zegt meester, "dat klopt toch niet. Dat 
rijmt toch helemaal niet?" 
"Ja," zegt Moos, "maar ik kan er toch ook niks an 
doen dat 't water niet hoger stijgt !Z!1" 

AFKEURINGEN 

Iedereen wordt verzocht om in het vervolg 
de keuringslijsten to raadplegen om er 
achter te komen of er al dan niet gevoet-
bald wordt. 

Het bellen van bestuursleden en het GILO 
wordt vooral zondagsmorgens vroeg niet al 
te zeer op prijs gesteld, deze mensen zijn 
al genoeg in de weer om het U naar de zin 
to maken. 

V A N D E = = 	= = 

Bij Moos in de klas zegt de meester: "Ik wil 
dat jullie allemaal een gedicht van twee re- 
gelsnaken. Jullie hebben een half uur de tijd." 

Na enige minuten zitten de meeste kinderen te 
schrijven, behalve 	juistem, Moos natuurlijk. 
De meester naar Moos toe. Moos antwoordt: "Nee, 
meester, het wil nog niet lukken, ik moet nog 
effe nadenken." 

Vlak voordat het half uur om is begint Moos als 
een gek te schrijven. Precies op tijd is ie 
klaar. 

"coed," zegt meester, "leg allemaal jullie pen-
nen maar neer, dan gaan we eerst eens luisteren 
naar het gedicht van Moos. Moos?" 

Moos leest zijn gedicht voor: 
"Mijn zuster die woont in een hut, 
en It water stijgt tot ter knieen." 

M 0 P = 	= WEEK = 	= = 



MOTIVERINGEN TE OVER: Voor wie de korte samenvatting van 
unnitutiltuutt;muu"“fluulin 

	
de op Zondag 9 December gespeelde 

wedstrijd Go-Ahead Eagles - Ajax (1-2) op het beeldscherm 
heeft gevolgd en mogelijk het verslag van deze wedstrijd in 
Paroolsport van Maandag 10 November heeft gelezen,zal de uit-
spraak van Michels niet zijn ontgaan. 
Wanneer hij vrijwel in de meeste gevallen een overwinning 
van zijn equip toeschrijft-aan een van te voren uitgestip-
pelde taktiek,met welke opdracht zijn dicipelen het strijd-
perk ingaan,dan heb ik de neiging mezelf af te vragen, in 
hoeverre zijn opdracht aan de verwachtingen heeft beantwoord. 
Objectief gesproken zal niemand kunnen ontkennen, dat de 
Deventer-ploeg in deze wedstrijd de toon heeft aangegeven. 
Dat moeder Fortuna Ajax aan deze overwinning geholpen heeft 
zal ons evenmin zijn ontgaan. Maar dan moeten wij even het 
'relaas weergeven zoals het door Michels werd geformuleerd 
n.m.:"Ajax voetbalt nu eenmaal niet voor een schoonheids-
.prijs,maar dat het geen beste wedstrijd is geweest valt ze-
ker niet te ontkennenl 
Dat de factor "geluk" vaak een belangrijk woordje meespeelt 
och dat maken we maar al te dikwijls mee! 	gaat bijna 
geen wedstrijd voorbij of we worden achtervolgt door pec}3, 
of we hebben nu eens eens eet,;keertje het geluk aan orize 
-zijde:Zo vergaat het bij vele clubs: En terecht! De bal is 
rond en kan eigenaardige capriolen maken. Maar men moet wel 
over een grenzeloze fantasie beschikken, om een in feite 
niet verdiende overwinning, of een door pech verloren wed-
loren wedstrijd, te rechtvaardigen. Dit zullen we dan maar 
weer ohderbrengen in het bijvoeglijke naamwoord"chauvinisme", 
waaraan ik mij in de loop der vele jaren evenzeer heb schul-
dig gemaakt. Maar nu rijSt de vraag:"is het een verdoezelen 
der feiten, of is men bevreesd dat het moreel wordt aange-
test. Vanzelfsprekend en zeker in het huidige profvoetbal 
zal men wel de uiterste voorzichtigheid in acht nemen, om 
het resultaat toe to schrijven en of af te meten aan de ge-
luksfactor,waarmede men al heel spoedig tegen het zere been 
aan,schopt: Eveneens is het uiterst gevaarlijk om een zwak-
kere tegenstander bij,voorbaat.als minderwaardig te kwalifi-
ceren.Een al te bewust optreden en zelfoverschatting leidt 
maar al to vaak tot fatale gevolgen. Voorbeelden zijn hier-
van to over om dit nog weer eens duidelijk to maken. 
Mijn gedachten gaan hierbij uit, naar de voor0,-1n4  van de 
interland-wedstrijd Holland - Oostenrijks-WunderteamItoen 
de zelfverzekerde Hugo Meils tijdens zijn tafelrede gehou-
den in het Victoria-hotel, even kwam vertellen, dat hij zich 
de moeite had getroost om tijdens zijn Europe's-tournee ook 
nog wel even Holland te willen bezoeken om ons oranje-team 
en het hollandse publiek even te laten zien wat perfecte 
techniek vermag en overeenkomstig zijn innerlijke overtui-
ging, de basis is om iedere wedstrijd te winnen. Onverge-
telijk,oe onuitwisbaar zijn deze van miskenning getuigende  

woorden in mijn herinnering bewaard gebleven. Ik geloof, 
wanneer ik op dit ogenblik in de schoenen van Karel Lotsy 
zou hebben gestaan, onverwijid tot hem zou gezegd hebben: 
"Ik stel er geen enkele prijs op,• dat U met Uw wunderteam 
het Olympisch stadion zou binnen treden om als tegenstander 
van ons team te fungeren! Het zou mij beter lijken, dat U 
met dat wunderteam de reis naar Wenen zou terug aanvaarden. 
Maar Karel Lotsy,zou Karel Lotsy niet geweest zijn, die op 
het juiste moment weet toe te slaan. Hij wachtte totdat hij 
alleen met zijn jongens in de zaal achterbleef. Nu niet met 
de bedoeling om middels een van zijn bekende donderspeeches 
zijn uitverkorenen'te inspireren. Nuchter en heel kaim ver-
wees hij naar de door Meisl uitgesprokeh tafelrede,Waarin 
hij de nadruk had gelegd, dat wanneer het 7-0,dan zal het o 
ook 8-0,9-0 ja zelfs 10=0 worden9  alsof hij maar zo door die 
verdeidiging zou kunnen heenlopen en de uitslag zelf zou 
kunnen bepalen. Misschien 'dat'gevoelens van medelijden het 
het lot zou kunnen bepalen? "Ik geloof(aldus Lotsyl dat 
Hugo Meisl hier een belangrijke psygologische fout heeft ge-
maakt, waarop jullie morgen het antwoord op kunnen geven. 
En zo kon het gebeuren, dat datzelfde "wunderteam", middels 
een sof-doelpunt (0-1).  met het schaamrood op de kaken de 
reis naar Oostenrijk had te aanvaardentwaar zij door de pers 
en de algehele opinie van de bevolking met gehoon en be-
spotting werd begroet. Want de magere.0-1 overwinning van 
hun favoriten betekende in letterlijke en in figuurlijke 
zin,"een smadelijke aftocht",welke mede tengevolge had, dat 
de wunderdokter terstond van zijn voetstuk werd gestoten en 
wij sindsdien niets meer van zijn volmaakt technisch inzicht 
hebben vernomen. 
Hoe waardevol is toen het inzicht van. Lotsy gebleken,toen 
hij in zijn nabeschouwing van deze wedstrijd op ondubbelzin-
nige wijze het falen van Hugo Meisl,nog even aan de kaak 
heeft gesteld,door zijn uitspraak:" Dat ook volmaakte'tech-
niet vergezeld moet gaan van innerlijke bezielinglvan aexi 
mentale instelling,waarmede onze- jongens deze strijd tege-
moet zijn getreden.Dit laatste is wel'heel sterk tot uit-
drukking gekomen, toen hij in de periode 1930-1935 het naar 
zijn diepte-punt afgezakte nationale elftal tot ongekende 
glorie heeft opgevijzeld. Dat is de verdienste geweest van 
een man, die de waarde van mentale voorbereiding en gecon-
centreerd de arena binnentreden tot een waar sukses- kunnen 
bijdragen.Het vertrouwen op een volmaakte techniek zoals 
een Hugo Meisl zijn elftal heeft opgebouwd, is hem in een 
woord noodlottig geworden. 
Hier is al-weer het bekende gezegde van tOepassing:" Je 
speelt zoal6 je tegenparij dit toelaatl" De waarde van deze 
uitspraak heeft dit kleine landje aan de Noordzee-kust op 
overduidelijke wijze aangetoond! 

(Red.T.T.) Hugo Meisl's glorie had voor goed afgedaan4 
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„Een onder-ons-grapie. ." 
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Geloof je het nu misschien? 

a 

Hesp 
DRANKEN SERVICE 
VVIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Alleen gevestigd 

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 f3 Zn' 
Hemonystraat 48 - 50 — Telefoon 76 68 77 

Acella b.v. 
SPECIAAL PLASTICZAAK 

Groot assortiment: 

* 	PLASTIC GORDIJ NEN 
* PLAKPLASTIC 
* TA FELKLEDEN 
* POLYETIIER, SKAI 

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 

ROOK ARTIKELEN 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

