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VOOR AL UW 
HOEDEN PETTEN 

KINDERPETJES MUTSEN 
BARETTEN 

WOLLEN MUTSEN EN SJAALS 
NAAR 

J. Mes 
EERSTE OOSTERPARKSTRAAT 22 

VOOR SCHILDER EN 
BEHANGWERK 

SCHILDERSBEDRIJF 

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 

edertuctren 

en ederhandet 

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 bestelwagerii 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 BESTELLEN 
11 

AMSTERDAM 
P. E. F. 

BELLEN 

Telefoon 020 — 73 17 33 - 36 26 94- 

Twee marktplaatsen op de Albert Cuypstraat 
Voor nummers 74 en 130 

VOOR AL UW BLOEMWERK 

Veicligging: 	 Gem. Giro T 1393 
Sportpork Drieburg 	 tn.v. A.F.C. Tabor 

Omporicht 31 moi 1933 
Kon. noedgelc. 25 juli 1960 

OFFICIEEL(van het bestuur). 

NIETEIE LEDEN: 
MET EEN BROEK VAN 

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

ZIT HET WEL GOED 

RIO 

HET ADRES VOOR AL UW 
SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO 

MATCHBOX 
FROBELDOZEN 

E.Sterk,geb.26/4/'55, de Lairessestraat 99 A'dam (Z.1007) 
Te1.760793 (zondag senior). 

F.A.L. Oostburg,geb.20/6/'58, Pienemaftstraat 24 hs A'dam 
(Z.1008) A.jun. 

OM U ER NOG EVEN AAN TE HERINNEREN! 

I 
RUYSSTRAAT 118 

TELEFOON: 020 — 35 70 29 

MARKTHANDEL 
VRIJDAG 	 ZATERDAG 

DAPPERSTRAAT tio no. 30 
AMSTERDAM 

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

AMSTERDAM TELEFOON 76 26 44 
Ter voorkoming van teleurstelling,maken wij U er nog even 
op attent, dat met ingang van Donderdag 26 Nov.j.l. het 
secretariaat is verhuisd naar: Loenermark'364 Aidat (N.) 
Het is van bijzonder belang dat U van deze adreswijziging 
goede nota neemt! ook voor u volop keus bij de 

lllllll II111111111 lllll  

DRANKEN 	EXPRESS 

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

U BENT ALTIJD WELKOM 

SLUITINGSPERIODE VAN GRASVELDEN Hoewel nog wat vroeg in 
VOOR WINTERSPORTEN IN 1976! 	het seizoen menen wij 

er toch goed aan te doen 
U er op te moeten- wijzen, dat alle grasvelden (gemeentelike) 
met ingang van 8 juni 1976 t/m 20 Augustus 1976 door de 
Inspectie voor beoefening van voetbal en alle andere win-
tersporten, zijn gesloten! 
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Tzten uiterlijk 10 Juni 1976 van de velden  

Deze mogen op 16 Augustus 1976 weer worden geplaatst! 

De doelpalen die na 10 juni a.s. nog op de-velden worden 
aangetroffen,zullen voor rekening van de verenigingen door 
het terreinpersoneel worden weggehaald! Eventuele daarbij 
ontstane schade zullen onder geen beding door mijn inspec-
tie worden aanvaardt: 

1 December 1975 	12e Jaargang 	No.17 
llllll 111111/11111”1111111111111111IIIIII llll 	 llll 	llllllllllll 1i 11 1/ 11111111  



la ow '75 
Hieronder zien jullie vast een foto van de 
goochelaar die op 13 december 'a middags voor 
anze jeugd optreedt. 
Verleden week hebben jullie al een indruk van. 
de film to zien gekregen, hierbij de goochelaar. 
De Jeugdcommissie hoopt dat een groot deel van 
de jeugd naar Het Kryis punt toekomt (uiteraard 
zijn jullie ouders en eventueel zusjes ook. wel-
kom), Zuidelilke Wandelweg 43, toegang gratis. 
aanvang 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur. 

CEM 
DER 



Nieuws van de velden: 

Taba Zon Sen 1 - The Victory: 1-1. 
In een bijzonder aantrekkelijke wedstrijd werden de 
punten eerlijk verdeeld, maar het was vooral Taba da 
twee helften lang voetbal speelde. In de eerste heir 
wist men zo een paar goede scoringskansen te: sche  
die echter alien door de uitstekende doelman van The Victory teniet werden gedaan. 
De rusts tared was 0-0. In de tweede helft was het pre 
cies hetzelfde beeld: een sterk aanvaliend Taba was 
wel gevaarlijk maar wist niet te scoren. Trainer Kooi 
stra dacht dit euvel te verhelpen door twee invallers 
op te laten draven. Maar deze wissels hadden een ave 
rechtse uitwerking, de organisatie was duidelijk even 
weg, en The Victory maakte hier dankbaar gebruik van: 
0-1. 
Then natuurlijk een nog feller Taba. Dit leidde tot 
een aantal corners, waarvan er twee nog voor de lijn 
weg werden gehaaid; de vierde corner zou echter tot 
de gelijkmaker Leiden. 
Een terugspringende bal werd door Hans van Bennekom 
ingeschaten, waarna hij nog van richting veranderd 
werd zodat ook de keeper geen verweer had: 1-1. 
Het werd nog even benauwd voor Taba toen een der Vic-
toryspelers zich in Taba's strafschopgebied liet val-
len. De scheidsrechter besloot een directe vrije schop 
te geven, maar daar waren ooze tegenstanders het in 
het geheel niet mee eens. Toen hield de scheidsreehter 
het helemaal voor gezien en floot af. 
Haewel een compliment eigenlijk voor alie Taba spelers 
geldt, geloof ik dat Anastacio toch wel even apart ge-
noemd mag warden. 

Herman van den Bos. 

Taba Zon Sen 4 - De Eland/SDZ 7: 5-2. 
Na lang wachten op de tegenstander kon de wedstrijd 
zees- laat toch nog beginnen. Tegen een 9 man teliende tegenstander kwam Taba toch nog met 0-1 achter te 
staan door een penalty. Onze keeper zat wel in de 
goede hoek maar was wel kansloos. 
Gelukkig wist Taba al vlug gelijk te waken en lang-
zamerhand werd de voorsprong uitgebreid tot 4-1, waar-
na De Eland de bal nogmaals in het net rikte

o  
. Na een iaatste doelpunt voor Taba, kwam de einds

p 
 tand 	5-2. Allemaal hard er voor geknokt in een leuke weds

p 
 trijd. 

e beelden zijn genomen op 16 november' j.1., als 
e het goed hebben, van de wedstrijden Zon Sen: 
aba 1 - Argonaut en Taba 2 - Sporting Zuid 2. 

Hopelijk spreken de beelden voor zich zodat wij 
er ook niet veel woorden aan vuil hoefen te maken. 
00000000000000000000000000000000000000000000000000 

ii de foto's: 



Taba moest aantreden tegen de koploper. In de eerste 
Taba Jun A - St.Louis: 4-5. Tab 

helft was Taba superieur en binnen 20 minuten stond 
het 3-0. 
St.Louis zou echter wat terug gaan doen: een vrije 
trap betekende 3-1. Maar ... hier bleef het niet bij, 
een dubieuze strafschop leidde tot 3-2, tevens de 
ruststand. 
De tweede helft begon met een sterk StoLouis, dat 
doordrukte tot 3-3. Een foutieve terugspeelbal be-
ekende 3-4 en om de malaise compleet te maken werd 
et ook nog 3-5. 
en paar minuten voor het einde wist Taba nog te sco-
n: 4-5. 
erdere pikante details: een van de spelers van St. 

Louis eruit werd gestuurd; een andere speler van St. 
Louis ging over op karate, waarvoor hij niet be-
straft werd. 
TIP: Misschien zou wat minder geOH tot wat weer suc-
ces kunnen leiden. 

PUPILLEN: Jullie team-maatje MoSpijker ligt nog 
steeds in het zieknhuis. Misschien kunnen 

4PIN\io 	jullie hem wat opbeuren door hem een leuk 
kaartje te sturen: 

Andreasziekenhuis, 
Kinderafdeling, 
Kamer 559. 

TRAININGEN 

5 Dec - geen training. 
23 Dec - weer zaaltraining voor de jeugd 
23 Dec - veldtraining uitsluitend voor de zondag 

selectie bij De Meer. 
30 Dec -  zaaltraining voor de jeugd. 
2 Jan - Veldtraining selectie. 

Adreswijziging: J.v.Veen - Loenermark 408, 
Amsterdam-Noord, tel: 325967. 



IEDSTRIJDPROGRAMMA,voar zaterdag 6 december 1975. 

Oat Sen 1;  afd. 11: Meerboys - Taba, aanvang 14.3 
SR Garter, Ieider de Hr.K.Iske. 

Lat Sen 2:  afd. 32: TIW 3 - Taba 2, aanvang 12.00 
SR VIekke, leider de Hr.Te:e•seling. Veld 
legen ap Drie Burg, links Van de ingang 

Pupillen:  vrij vanwege Sinterklaas:/ Allemaal pre 
ge uurtjes toegewenst. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voar zondag 7 december 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. 
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-
jens. 
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.Keune 
en A.v.d.Bos. 

r---m-Jc-A. 
DPSTELLINGEN 

E.Bunschoten,J.Fransen,A. & H.Hillenaar,E.Jan-
sen,J.Koning,J.Kooistra,R.Kuyper,J.v.d.Linden,  
H.Merle,G.Wolkers,R. & W.Nieuwenhuizenr W5nal  
G.Serier,P.Drehsen,H.v.Coeverden,D.de Wolf,W. 
Wolfs,N.Loo,J.v.Soest,Gebr.Sandbrink,T.Haggen-
burg,H.Schotte,S.Osinga,P.Dammen. (wijz.voorb.) 

Sen 1: zal op de training bekend gemaakt worden. 

Sen 2: H.Maehring,A,H.,v.d.Bas,C.Iske,H.Vernaar, 
J.Roepel,BoRischen,M.D.Anastacio,T. de 
Boer4.J.Kamminga,Jac Kaurer,W.Gosselink, 
J.Hoekman. 

on Sen 3: P.Cornewal,Jainandunsingh,T.Louis,J.
Spaan,F.v.  

Teeseling,K.v.Drongelen,J.Verbij,P.Verbij,H.Out- 
mayer,R.Verkroost,E.v.Kampen,v.Londen,W.v.Kampen.  

Zon Sen 4: Bakrie,v.Denen,v.Drongelen,Grobben,Roos,de Vries, 
Cinqualbrf,Muller,Kramer,Lotman,Smit. 
I.Beverdijk,J.Kamminga 0T.Kramer,J.v.0yen,D.Boers-
ma,R.Kost,P.Rollman,C.Meijer,R.Patrick,R.Reitsma,  

M.Scheltus.A.Verkaaik,G.Bruinhart. 
D.Vijsma,M.Betting,g.Dix,J.Fleury,S.Gravenbeek,  

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.Bas1R.  
Meyerhoven,F.v.SuydampRoKost,R.Warning,  
A.v.Peer,J.Samson,S.v.Dort,M.Degenhart.  

***** alien succes ***** 

A.s. zondag is de redactie to vinden ten huize van 
de fam v.d.Bas: Govert Flinckstraat 304", 721500. 
Andere tel.nummers: 793316 en 933671. 

Jun B: 

Jun C: 

en 1: 

Sen 2: 

Jun A: 

Jun B: 

Jun C: 



Geen TT 

in de week van 28 en 29 december 	 h felt dat er geen voetbalprogramma vastge-steld is. AFBELLENt 

Bedankt Zat Sen bij de Hr.Teeeeling, 
voor donderdagavond 19.00 uur: 795656 
Zon Son bij de Hr.v.d.Linden, 
voor vrijdagavond 19.00 uurt 945740 
Jun & Pup bij Jan van den Bos, 
voor vrijdagavond 19.00 uur, 721500. 

voor het bloemstukje. Dit op verzoek van 
Mevr.v.d.Bcs voor het wassen van onze 
tenues. 

De A Junioren. 
Gefeliciteerd: elefoon 

hoewel het al een beetje laat is, 
willen de spelers van het vierde, 
en met hen heel Taba, de Hr. en 
Mevr. v.Drongelen van harte feli- 
citeren met hun 122-jarig huwelijk4. 
feest. 

*********************************4**444********7,... 

SPORT [MIS ell() 11(1 
Zaekleohoeuen 

* 

* 

LelLjaaxdez:- 5 dec 
8' de e 

15 dec 

* Voetba1,7  
* Adidas 
* Puma 
*.Quick 

Alle maten 
HELANCA.  

*trainingspakken 
in diverse 
kombinaties * ItTwolubuitrueting altijd 	* 

voorradig,  
! Eigen reparatia-inrichting,* 

26 dec 
30 dec 
31 dec 

TABA- UDEN KORAI& artikel 
op:alie 

en 
* 

B.de Vries 
F.Suydam 
E.Kost 
R.Middelaar 
W.Jainandunsingh 
H.Meyerhoven 
H.v.d.Kolk * 

4 
8 jan 

10 jan 
17 jan 
28 jan 
2.9 jan 

; RUYSCHSTRAAT 104 bij de•9amperatraat 
358927 - TELEFOON - ,356573 

***************-x-**************344**14******44***4**** A.v.Peer 
R.Keune 
F.Nink 
H.Bergwijn 
F.Steijn 



REAKTIES POSITIEF en NEGATIEF! 

Reakties kunnen we gevoegelijk in 3 factoren onder ver 

ten iste: De publieke opinie als regel gedragen door 
"Chauvinisme" waaraan ook wij ons schuldig m 

Ten 2de: Die van de coach, als middel om zijn prestige 
hoog te houden, 

Ten 3de: De zoge objectieve en vakbekwame persj 
met het doel dat zijn bijdrage bedoeld isournal 

alsis  alternatieven waarin zijn eigen invloed zou 
moeten prevaleren: (gelukkig een persvrijheid) 

Bepalen wij ons tot de eerste categoric, dan is zijn een 
see critiek gericht op het spel van de tegenstanders,van 
waaruit een scala van verwijten zich opdringt om het ne-
gatieve verloop van de strijd te rechtvaardigen,waarbij 
men zich vaak van middelen bedient, die in lijnrechte 
tegenspraak zijn met de werklijkheid. Bovendien een be- 
oordeling, welke een uiting is van impulev'e 

	, die wanneer deze gevoelens getemperd zijnsi
, en men l

gevoelens
ater wat tot bezinning komt, nog weloens tot een corrigerende 

zienswijze aanleiding kan geven. Dat wat wel historiach 
is aangetoond, dat het hete klimaat in het zuiden zich in 
alle opzichten doet gelden en de z.g wrme gevoeens 
genegenheid kunnen uitharsten in een. ooraverdovendl gej van 

oel welke menige tegenstander tot wanhoop'bren
gt en zlfs de uiterst fijne techniek do-et verstoren. Men kan re

e do uit zijn balans raken,met alle gevolgen van diens or  
In zuid Amerika komt dit verschijnsel in nog heviger mate 
voor. In dit verband herinner ik mij.een lezing van oud-
scheidsrechter v.d.Meerlgehoudenin Krasnalsky zO'n 25 
jaar geleden. Toen hij daar aankwam ontmoette hij een oud-bekende, die hem vroegl

wat of hij daar kwam doen: Nou.zo 
1uidde zijn antwoord, ik moet een wedstrijd in Argentinig 
fluitenl M'n goeie hemel. sprak zijn oude bekende, weet je we waar je staanl aan 
achoenen 	gaat beginnen

e  
? Ik zou filet graag in jouw willen 	

Laat ik jnou bij vebaat even vertellen, dat het voetbalveld is omheind metor 

 hoge hekken waarachter een brede sloot van wel 8 meter. Doze 

o
p 
het 

 zijn 
 genomen, zodat het publiek niet op het 

speeIveld kan komen, wanneer je een beslissing zou nemen, 
Welke niet in overeenstemming is met de zienswijze van het 
publiek: Maar deze maatregels zijn niet eens 

	
In

c ge- brigkeni want dit publiek heeft no een ander wapen 
	pettol  

e moot er wel terdege rekening mee houden, dat een fata- 

e beslissing wordt beantwoord met het over de hekken gooi- 

n van vuurwerk en als een regen op je zou kunnen neerda-
en. Neem van mij aan,aldus zijn oude bekende, je weet 
ues niet waar je aan begint: Het is eenvoudig een spelen 
et je leven: 

Ik was gewaarschuwd, dus prepareerde ik Mij volkomen op 
deze strijd,m.a.w. mij zo goed mogelijk van mijn opdracht 
kwijten: Natuurlijk ging er wel wat door mij been: Maar ik 
was door de F.I.F.A aangewezen dus kon toen heel moei'lljk 
Verstek laten gaan. Welnu, ik heb deze wedstrijd geleid en 
ik heb een ogenblik vuurwerk gezien. Achteraf mag ik mij 
gelukkig prijzen, dat ik eon goede indruk in dat zuid-
Amerike heb achter gelaten. Maar daarna heb ik nog enkele 
wedstrijden gezieni  waar de hemel rood was van het afgesto-
ken vuurwerk,he.twelk over de hekken en naar de scheidsrech-
ter en naar de tegenpartij werd gegooid. Het was een lezing 
van 21 uur, die de aanwezigen vanaf het begin tot het einde 
in spanning heeft gehouden. En Karel v.d.Meer was er de man 
niet naar, om zijn wedervaren tot een climax op te voeren, 
om zich daardoor in het middelpunt van de belangstelling 
te werpen. Hoewel hij moet erkenhen, dat het gesprek met 
die oude-bekende, hem tot de meeste waakzaamheid had aan-
gespoord. Ik zou mij van te voren nooit enig denkbeeld 
hebben kunnen vormen van werklijkheidlzoals ik later heb 
ervaren. Vervolgens gaf hij zelfs nog een inzicht van de 
waarop het publiek reageerd,wanneer zo'n wedstrijd door 
hun favorietenclub tegen aller verwachting in, word verlo-
ren. Hoe vreemd het ook moge klinken$  zo'n nederlaag bete-
kende 3 tot 6 dagen rouw waarin het publiek zich dompelde. 
Voor ons onbegrijpelijk, maar is daar realiteit1 

En nu voor wat betreft de reaktie van de Italiaanse bonds-
coach, Bernardini,die het vertoonde spel van ons oran4e-
team een schandaal noemt: Hij vraagt zich of of deze Neder-
landers nu de uitvinders zijn van het totale voetbal: De 
reserve-kampioenen hebben hun sport verzaakt en hun'eigen 
spel bedrogen en de toeschouwers opgelicht: Knobel hierop 
reagerende zegt:"Ik had geen andere keus". Ik had te maken 
met een aantal debutanten,nog jonge onervaren interland-
spelers, waarvoor ik geen enkele risico mocht nemen. Van-
daqr mijn stelling,op balbezit blijven spelen en niet on-
nodig tot de aanval over te gaan: Ik prijs mij gelukkig, 
dat ooze jongens zich aan doze opdracht hebben gehouden. 



Een opdracht waarvan het sukses een duidelijke taal 
spreekt! Wat zou ik meer hebben mogen verwachten. Wij 
zijn hierdoor tot de 8 landen doorgedrongen, die het ver 
volg van dit Europees kampioenschap zullen voortzetten. 
Hoe hemelsbreed liggen de verschillen van hun zienswijze 
uit elkaar? .Enerzijds die van Bernardine(Italie en Geor 
Knobel van het oranje-team. De een zoekt naar argumenten 
waarin hij zijn toevlucht neemt tot het'diskwalificeren 
van het Hollandse spel,terwijl de ander zich met het suk-
seb bezighoudt als resultaat van 66n door hem uitgestip-
pelde strategie. De een mag huilen, de ander heeft alle 
reden om te lachen. 
Maar om nog even duidelijk te stellen, dat het door Ber-
nardini aangevoerde argument ,dat het vertoonde spelbeeld 
van de oranje-ploeg schandalig is te noemen, dan verwijs 
ik U even naar het onderstaande objective geluid in Il Gio 
nale dat begint met een analyserend hoofartikel met onze 
sportredakteur Jan de Deugd. die tegen de schrijver bij he 
verlaten van het stadion gzegd heeft:"Tien jaren lang heb-
ben jullie Italianen aan de wereld laten zien hoe jullie 
zonder te spelen toch bij voetbal de eindstreep konden 
halen. Nu kunnen wij ons deze luxe permiteren." Il Giornal 
is het daarmee eens en zegt,dat de Italianen door de Hol-
landers in het web van een spin zijn gelokt en dat daar 
toen bleek waar de beperkingen van het Italiaanse voetbal 
liggen. De Italianen hebben jarenlang als sluwe kooplieden 
gespeeld en wij hebben nooit meer moeite gedaan dan nodig 
was. Nu hebben de Italianen een koekje van hun eigen deeg 
gegeten. 

La Stampa schrijft dat de Nederlanders een intelligent ea-
tenaccio op de grasmat hebben gelegd wat slechts bereik-
baar is voor spelers die uitstekend kunnen voetballen. 
Maar het publiek schijnt niet veel meer verwacht te hebben 
want er waren slechts 33.000 betalende bezoekers,het laag-
ste aantal dat ooit bij een internationale ontmoetingen in 
Italie werd geregistreerd. En zij brachten slechts 600.000 
gulden in de kassa. 
Wel zorgen zij voor zoveel gejoel,lawaai en gefluit$dat het 
er op leek alsof het stadion met 90.000 plaatsen geheel 
was uitverkocht. Oefenmeester Giagnoni vindt dat Nederland 
een nieuw soort catenaccio heeft uitgevonden. "Aileen als 
een Italiaans elftal zo zou spelen,zou ongetwijfeld tot fa-
tale gevolgen hebben geleid. 

(Red.T.T. 

	

St NICOLAAS en PIETERBAAS 	Dit jaarlijks terugkerende 

	

ZIJN NOG ALTIJD EVEN GULL 	evenement, heeft kinderlijk 
gesproken,nog steeds niets 

van zijn waardigheid verloren! Hij wordt nog altijd ge-
zien als de goed heilig man, die om zijn gulheid en het 
verrassende element het gehele gezin in vervoering en ex-
tase brengt zodra het gestommel maar even op het portaal 
hoorbaar is. Is hij evenwel in de kamer binnen,gekomen, 
dan begrijp je er eigenlijk niets van, hoe hij op de hoog-
te is van de vele tekortkomingen,afgeleid aan de vele vra-
gen die hij stelt. Nu zullen we de schoorsteen maar even 
buiten beschouwing laten waarvoor wij als kind zo bevreesd 
waren.Ouder geworden zijn we daar overheen gegroeid en be-
palen we ons tot de werklijkheid, zoals uit het onderstaan-
de wel heel duidelijk in het licht wordt me.7teV. 
Hier is de goed heilig man afgegaan op feiten.en cijfers 
als middel om ons op de toekomst te gaan bezinnen! 
De feiten, ontleend aan de U.N. gepubliceerd in het bonds-
orgaan van de KNVB afd.Amsterdam, spreken hier m.i..een 
duidelijke taal! 
Het is een zak vol pepernoten door Pieterbaas uitgestrooid! 
Nu dat deed hij met guile hand! Alsof hij ze voor het grij-

'pen had; 

Aan administratiekosten strafzaken: 	F1.2250.-. 

	

Boeten regl.toepassingen: 	 Fl. 612.50 

Totaal F1.2862.50 

Aantal strafzaken 53 varierende 
van 1 tot 4 wedstrijden.  
En dan te bedenken, dat alle voor 10 November jl in behan-
deling genomen strafzaken.hierin niet zijn opgenomen! 

nen geval wat wij eigenlijk wel als een delict mogen be-
schouwen, betreft het meer dan ergerlijk optreden van de 
SC-Amersfoortspeler H.v.Ramselaar,die door de tuchtcomm. 
van de KNVB met ingang van 8 Nov.j.l. is geschorst tot 1 
Augustus 1978,die in de wedstrijd tegen Willem 11 arbiter 
Oetelmans tegen het onderlichaam heeft geschopt, die tenge-
volge daarvan de strijd heeft moeten staken! 
Zou een mentaliteits-verandering niet meer dan dringend 
noodzakelijk zijn? 
Het is eenvoudig om er van te walgen! 
Zo'n speler zou eigenlijk voor goed van het speelveld moe-
ten verdwijnen en de toegang tot het speelveld voor goed 
moeten worden ontzegd! 	 (Red.T.T.)  



Hesp 
DRANKEN SERVICE 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Aileen gevestigd 

Weesperzijde 130 - 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

Sarphati's drogisterijen 
A/b. Cuypstraat 184 

lste Sweelinckstraat 15 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Verf en behang 
nu ool< Hout en ijzerwaren 

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

Acella b.v. 
SPECIAAL PLASTICZAAK 

Groot assortiment: 

De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 

Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

-sk-  PLASTIC GORDLINEN 
PLAKPLASTIC 

* TAFELKLEDEN 
▪ POLYETHER, SKAI 

enz. enz. 

Ceintuurbaan 422 — Telefoon 73 08 05 

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 

( 
* * * * * * * * 

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

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

roor 
alle soorten 

ROOKARTIKELEAI 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 
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