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Garage Ouke Baas 
Verhuur van 200 autos 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 

VOOR SCHILDER EN 
BEHANGWERK 

SCHILDERSBEDRIJF 

A.C. INKENHAAG C.V 
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Van het Bestuur:  

KERST en OUD en NIEUW: In navolging op de vele ons omrin- 
gende landen,blijkt overduidelijk 

dat de viering van het Kesrfeest de St.Nicolaas-legende 
langzaam gaat verdingen: De P.T.T. krijgt hoe langer hoe 
meer een stroom van post te verwerken,welke gericht is op 
het zenden van de vele gelukwensen als"prettige kerstdagen" 
en"een gelukkig nieuwjaar:"Wensen die spontaan en uit het 
hart gegrepen zijn, zulks temeer waar wij in een onzekere 
toestand leven,waarin dreigende werkloosheid door sluiting 
van fabrieken en winkels aan de orde van de dag zijn: 
We mogen zondermeer spreken van wereld-omvattende crisis, 
waarover kopstukken zich buigen om hieraan een halt toe te 
roepen en waarvan het einde nog niet in zicht is, terwijl 
middels aangekondigde plannen ons nog geen enkel perspec-
tief bieden op een economisch herstel. 
Wat we wel weten, is, dat we ons moeten voorbereiden om een 
stapje terug te moeten gaan om aan dit verschijnoel het 
hoofd te kunnen bieden.M.a.w. een minder gunstig vooruit-
zicht in het nieuwe jaar 1976: 
Maar och wie zijn wij, om ons in deze materie te gaan ver-
diepen? Het opsommen van alternatieven, hoe goed bedoeld ook 
ligt nu eenmaal niet op het terrein van een sportorganisatie, 
hoewel deze toch ook aan ons niet voorbij zullen gaan,zonder 
de gevolgen er van te ondervinden. 
Laten wij volstaan met de hartgrondige wens, dat U de komen-
de kerstdagen in een prettige sfeer zult mogen doorbrengen 
gepaard aan de wens, dat het nieuwe jaar U veel geluk en 
voorspoed zal mogen brengen, tot zege van U en Uw verwanten: 

Bestuur en Redaktie "TABA" 
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fL 	VAN 1975 NAAR 1976! 

Stil in. mijmering verzenken, 
Staar ik door mijn vensterruit, 
Wijl in de ,kamer mijn bonte kanarie, 
Opgewekekt zijn liedje fluit, 
't Is of hij mij op wil beuren„ 
Uit mijn stille eenzaamheld, 
Gelijk zovelen dit ervaren, 
Na een verloren levensstrijd, 
Zolang wij zorgloos onbekommerd, 
Midden in het leven staan, 
Wie denkt er aan de dag van morgen, 
Die opnieuw voorbij zal gaan. 
Nog enk'le weken,dagen,uren, 
Scheiden ons van 't nieuwe.jaar, 
Als dit uur is aangebroken, 
Groeit de verwantschap tot elkaar: 
In intiem verband bijeengezeten, 
In een echt huiselijke sfeer, 
Kijken w'even naar de wandklok. 
Waarvan de slinger heen en weer, 
De raad'ren in beweging brengen, 
De wijzers in een ronde baan, 
Onopgemerkt de tijd bepalend, 
Voor ons het laatste uur zal slaan, 
Nog 5,nog 4, nog 3 minuten, 
Kanongebulder: De hel breekt los. 
Vuurpeilen en donderdbussen, 
Verdwijnen zinloos in de kosmos: 
Het"oude jaar wordt uitgedenderd, 
Het"nieuwenis al weer in zicht, 
Zo verstreken twintig eeuwen,. 
Nog altijd uitziend naar het lichtl 
't Welk uit het duister zal ontluiken, 
Waarop onz'hoop gevestigd is, 
Wachtend op eennwereldvrede!" 
Nog steeds gehuld in duiternis! 

Nog even horen w' de laatste slagen 
Die door de ether zijn gegaan, 
Dan rijzen.wlons op van onze zetels, 
Om. aanstonds hand in,  hand to staan, 
We wensen elkaar het allerbeste, 
Gepaard gaand met een troostend woord, 

Maar in deez' stille ogenblikken, 
Wordt er ook een snik gehoord! 
In dachtig hen die ons ontvielen, 
Voor .goed van ons zijn heengegaan, 
Wiens lichaam rust in donk're aarde, 
Hun stof tot stof weer zal vergaan: 

Wat heeft het leven nog voor waarde, 
Wat heeft het leven nog voor doel, 
Telkens eenzaam zit to staren, 
Naar die ene legen stoel! 
Niet Zen van ons kan hier ontkomen, 
Aan die trieste werklijkheid, 
Een van beiden sal overblijven, 
Voor haar of hem een zware strijd, 
Zich met dit noodlot to verzoene, 
Waar hier een leegte is ontstaan, 
Waardoor zovele idealen, 
Helaas in rook zijn opgegaan! 

Neen,niet stilstaan bij 't verleden, 
Wat geweest is, is voorbij! 
W'moeten ons op de toekomst richten, 
Dit geldt voor U alsookvoor mij! 

Langzaam naad'ren wij het kerstfeest, 
De etalages aijn verlicht, 
Om aan dit feest zijn glans to geven, 
Maar aller ogen zijn gericht, 
Op een ware wereldvredel 
Door d'eeuwen heen ons reeds voorspeld, 
Intussen nemen vele volk'ren, 
Hun toevlucht tot het bruut geweld! 
We leven in een duist're wereld, 
Van vijandschap, van haat en nijd, 
Een strijd door d'eeuwen heen gestreden, 
Een strijd voor recht en mens'lijkheid! 
Zal deze hoop eens werk'lijkheid worden? 
Ach,wie ben ik: 'k Ben geen profeet, 
Die d'ontwikk'ling kan voorspellen, 
Wijs mij aan, wie dat wel weet! 

J.R.Sr. 

41r4444-A•44-4A4-4421-4-41-41.a-o-cua-atua-tt-bAti-o_nnnnILO 
 n f,etri  
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GEEN VERHEFFEND GL;LUID: Hen deter dagen werd ik opgebeld 

door een lezeres van de TABA-
Treffer,die haar ergernis uitsPrak over die Moppentapper, 
die zijn fulgaire moppen h.i. beter zou kunnen toezenden 
aan een uitgever van een sexblaadje,dan .dezeOver te nemen 
in een cluborgaan: Zij verwees mij naar de mop, van die' 
onderwijzer,die zijn klas opdracht'gaf om een tweeregelig 
rijmpje te mal:en. Met uitzondering van 'Moos, die er nogal 
enige moeite mee'had, vroeg de onderwijzer hem of hij nu 
klaar uas,waarop Moos antwoordde:" Nog even wachten meester 
ik ben er mee bezig. 10 minuten later was Moos klaar,waar-
na hij zijn gee:Aelijk prOduct voorlas. Mar, zo reageerde 
de onderwijzer, deze twee regels rijmen toch niet: iJaarop 
volgde het antwoord van Moos, waarop ik niet nailer wens te-
rug te komen,aldus onze lezeres. Naar ik eel o) zou willen 
wijzen, is, dat een 'redaktie toch eel in'hat. cog moat hou-
lien'dat dergelijke lectuur ook gelezen ordt door jeugd-
leden tussen de 8 en 14 jaar, voor wie het heus zo moeil:jk 
niet is om het rijmwoord te radon. Juiet in de green van 
12 tot 14 jaar,die in hun puberteitsjaren verkaren, is dat 
heus niet 'ievorderlijk, omdat zij temeer zich in dit myste-
rie gaat verdiepen. Ik zou U daarom willen verzoeken om 
dergelijke moppen niet meer in 	clubblad te willen over- 
nemen. Ik voor mij, ik vind dat erg walgelijkl 
Ik doe daarom (,en beleefd loch - dringend verzoek em mijn be-
zwaren over dit artikel in Uw clubblad te plaatsen,waarvoor 
bij voorbaat man dank. 

Een lezeres. 
NASCHRIFT!: 	Opvallens is, dat deze lezeres mij juist het 

gras voor mijn voeten heeft weggemaaid. `Lou 
het nog nodig zijn, om dit artikel van enig commentaar te 
voorzien? Strekking en inhoud spreken Bier den duidelijke 
taal: Terwijl we enerzijds doende zijn oM middels ons club-
orgaan het moreel van onze amateursport op te vijzelen, is 
men anderzijds bezig dit omlaag te halen,met lec'tuur die 
ver beneden ieder peil is. Wanneer we hier van de gedachte 
uitgaan, dat ons lijfblad met het lanceren van dergelijke 
moppen,aantrekkelijk maken, dan blijkt uit het boVenstaande 
toch duidelijk de negatieve uitwerking. 
Men laat hier de persoonlijke installing hoogtij vieren. 
Het wordt m.i. ten hoogste tijd, dat dat de beoordeling 
van het al of niet plaatsen van dit snort geschrijf aan 
een eindredaktie meet warden toevertrouwd: 
We moeten er vooral rekening mee houden, dat ons clubblad 
ook onder de aandacht komt van buitenstaanders, die het 
naar eigen inzicht beoordelen, waarbij het vooral gaat om 
de grenzen van het toelaatbare niet te overschrijden: 

J.R.Sr. 

5 
ST.NICOLAAS-FEEST 

Traditiegetrouw organiseerde Taba een Sinterklaas-
feest voor de leden. 
Voor wat de jeugd betreft, de Jeugdcommissie ont-
haalde hen 's middags op een goed feest in Het 
Kruispunt. Daar begon men om +2 uur met een goede 
film (de spanning was te snijden) die allen tot een 
uur of vier op hun stoelen hield. 
Daarna een korte pauze om even de dorstige kelen te 
lessen. Toen ging het verder met het optreden van 
Mr.Parkito,de goochelaar, die een geweldige voor-
stelling gaf en ook de allerkleinsten erg boeide. 
Ook in zijn programa zat een kleine pauze zodat 
hij nog wat attributen klaar kon zetten. 
Toen werd zijn optreden ook nog gestoord door de 
opkomst van Sinterklaas en twee van z'n Pieten. 
Maar ja een goochelaar zou Been goede goochelaar 
zijn ale hij daar niets op vond. Dus liet hij ook 
Sinterklaas maar enkele van zijn trucjes bekijken. 
Deze was er zelfs zo van onder de indruk dat hij 
Mr.Parkito aan het eind van diens optreden een bos 
bloemen aanbod die deze self nog even tot bloei 
moest brengen. 
Nadat Sinterklaas nog enige jeugdleden bij zich ge-
roepen had en de Hr.Lazet nog een slotwoordje ge-
sproken had was deze middag ten einde en aldus een 
van de jongens was het een MOORDMIDDAG. 

Na de middag was er nog 'de avondioor de oudere on-
der ons. Om plus minus half negen werden de eerste 
tonen ingezet door het orkestje maar na een half 
uurtje mochten deze heren wat uitblazen toen Sin-
terklaas zijn rentree maakte, op werveltwindachtige 
wijze, kennelijk nagezeten door zijn twee Pieter-
mannen. 
Ja, en dat er ook bij de ouderen nog een paar kwa-
jongens rondlopen werd iedereen al gauw duidelijk. 
Hen moest er verantwoording afleggen voor een regen-
dans, een ander mocht nog een liedje zingen, een 
ander kreeg nog een bos uien met een wortel, en 
daarna werd er meteen een polonaise achteraan ge-
gooid, later geleid door de enige echte, Ome Harry% 
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u mens gaan beginnen. Dat deden wij ook in het begin 4N LE 
Z Een jaar dat wij alien weer met de beste voorne- f.:!,>  
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2 1975. Bij het verschijnen van deze TT scheiden 	?
z.... 

 m 

Z Aan alles komt een eind, ook aan het jaar 	el 

0 ons nog een dag of 14 van het nieuwe jaar 1976. 	
'4.) 

. 	
==== 

Z 	 tn 

van 1975. Als je dan in zo'n heel jaar niet al je 	(1  

1975 	 7-. 
.5.,, e 	tA• 

11•••, 

til  

goede voornemens kunt volbrengen denk dan maar bij je 
eigen: Ach een jaar is ook maar een jaar, we proberen 
het wel in 76. Misschien kun je dan wel doen wat je in 
het vorige jaar vergeten bent. 

Terugblikkend op onze jeugdafdeling mogen wij toch wel 
stellen dat het helemaal niet slecht gaat met onze jeugd. 
Beginnende bij onze jeugdcommissie: wij zijn bij TABA in 
de gelukkige omstandigheid tenminste nog over een jeugd-
commissie te kunnen beschikken (ook dat schijnt bij som-
mige verenigingen al een probleem op zich te zijn). 
De bezetting van de jeugdcommissie bleef gelukkig ge-
handhaafd. Alleen Paula Verbrugge ging als vast lid de 
JC verlaten, maar gelukkig kunnen we in tijd van nood 
altijd een beroep op haar doen. Daarvoor kwam in de 
plaats de Hr.Keune om onze gqlederen weer aan te vullen. 

Wat de elftallen betreft, we beginnen bij de A Junioren. 
Het was te verwachten dat dit elftal mede door het weg-
valien van verscheidene spelers (o.a. Herman vd Bos en 
Hans v Bennekom naar het eerste elftal, Jules Roepel en 
Jaap Kamminga naar het tweede, en Peter Cornewal naar 
het derde) het in deze comapetitie moeilijk zou krijgen 
om zich net als in voorgaande jaren in de kopgroep te 
handhaven. Maar, mede door de aanwas van nieuwe leden 
en het elan en de sfeer in de ploeg onder leiding van 
Ruud Verbrugge gaat het toch boven verwachting. 

Krijgen we de B Junioren. Een elftal wat zich onder de 
leiding van Harry Guitjens tot nu toe toch wel van de 
goede kant heeft laten zien. Er wordt getraind, de op-
komst is goed en ook de resultaten liegen er niet om. 

Vervglgens de C Junioren, het zorgenkind van de JC. Meer-4P. 
dere malen hebben wij Met de gedachte rondgelopen om dit 
elftal maar terug te trekken vanwege de slechte opkomst. 
Daarmee zouden we echter de goeien onder de kwaaien laten 
lijden, en gelukkig hebben de twee leiders van dit elf- a  

toi  tal, de HH A.v.d.Bos en H.Keune, hun aanpak met succes 	X 

gt WOYOJ SIMON 	rxnaoA sAnallraw_, 	s maib suosvaS * 
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In elk geval kregen de dames geen kans om te blij-
ven zitten bij het, lied over de hoed met de twee 
deuken. En als klap op de vuurpijl lanceerde de. 
Hr.Past-oor het verhaal over de muiterij. 
En wat de muiterij betreft, we doen alles nog een 
keertje over in het nieuwe jaar: noteer mar vast 

27 FEBRUARI 1976. 	27 FEBRUARI 1976 

Dan viert naar wij hopen heel Taba CARNAVAL !: 

3 

r- 

Hem 

roe 
-!111 3K41 

0104 
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'11!. 1... 	bekroond gezien: er werden zelfs wat pun- 	J. 
tjes in de wadht gesleept. Helaas was de op- 11: 

IQ 	maar. dat was dan een vergissing zullen we maar. 
.t: 	komst de laatste twee weken weer- niet zo..best, 
: 

 .... 

.0  1... 	darken. Toch•moeten we optimistisch blijven en 	P 

•tX 
3 

nen stellen dat hij daar weer goed in geslaagd is. 
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En dan nu aan het woord, onze voorzitter:  -1§ e. g 1 011  Hierbij wil ik U als voorzitter alien 	E4 	to 
hartelijk danken voor Uw inspanningen voor de el 

2 ii. vereniging Taba in het bijna afgelopen jaar. 	
.1 0  De nieuwe TC ward met open armen ontvangen en 

heeft veel positieve daden verricht evenals de 	Iti•kp  t ig.  1: 
V 	jeugdcommissie die als vanouds goed draaide. 	

e'i 1 ir 	De ziektegevallen waren de eerste helft van het 
seizoen vermindert vergeleken met vorig seizoen. 
De Hr.v.Bommel wens ik bij deze, namens heel Taba, 
een spoedig herstel. Ik hoop dat alle leden van onze 

rr 	
vereniging het Kerstfeest in de eigen familiekring en 
thuis kunnen vieren. 

Voor het nieuwe jaar hoop ik een spoedig vertrek naar 
JOS (waarschijnlijk maart), een Gezonde Taba-familie en 

7F een sportief jaar. 
rr 	Vrolijke Kerst en een 

Gelukkig Nieuwjaar, 	Jan Lazet. 

PC, 

het is dan maar to hopen dat de twee_leiders bier- 
aan mee blijven doen. 	 H 

11 
Resten nog de beide-pupillen elftallen. Ook de A Pupil- 
len waren- nogal verzwakt dobrdat verscheidene spelers 
over gingen, maar ook hies. was er wat nieuwe aanwas. 	2. 
Toen het elftal eenmaal comPleet was moest de leider 
Jan Framsen er weer een goed team van maken en we kun- 

It 
Als laatste dan, het troetelkind van de JC, de B Pupil- 
len. Ook dit elftal moest aangevuld worden met nieuwe 
krachten, en ook hier aan de leider Willem Martens om 
er een:gbed elftal van'te waken. En dat dat hem gelukt 
is zal niemand kunnen ontkennen. Kijk maar naar de re-
sultaten. 

gdg 

Resten ons voor wat betreft de jeugdcommissie nog drie 
personen: ten eerste hebben we nog de wedstrijdseoreta- 34! 
risjunioren en pupillen die zijn taak nog steeds met 	541 
veel elan vervuld; en tenslotte nog twee clubbladredak- 00 
teuren die zich nogal inzetten voor de jeugd berichten. 

Al met al een jeugdcommissie waar:je als vereniging 
heel blij mee mag'zijn en daarom dacht ik dat het wel 	2L 
gerechtvaardigd was als we al deze.mensen en hun gezins- 

tot laden alsmede onze jeugd namens heel TABA een 

.1) 
or 

F 

0 

a 

PUTTIG d(ERSTFEESIT en een 

toe wensen. 
	GEDUKKIG EN VOORSPOEDIG 1976 

. Vcorz.):c p.v.d.Bos.. 
Red; IJ,teraardzijn,wij. de Hr.v.d.Bos.zeer erkentelijk 

voor dit artikel. Hij'heaft e-chter-een ding verge-
ten: en daarom wensen wij ook hem namens heel TABA 
dietzelfd'a toe; Vobr'al zijn werk, vaker achter al7  

	

lerlei echermen'maar'altijd postief 18 	' 

2 
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Wat is de bedoeling van deze uitmuntende 
rebus. De bedoeling is dat onze leden pogen om 
hem op te lossen en dan vervolgens op papier te 
zetten. Geef hem met je naam erop aan een van 
de redactieleden en je komt, indien je hem goed op- 
gelost hebt, in aanmerking voor een 

WAARDEBON TIN BEDRAGE' VAN FL.25,-- te 
besteden in nader overleg met de jury (drank 
wordt niet uitgesloten!!!) 

Uiteraard moeten we een termijn aan de inzending 
stellen, en die is dan ook 4 January 1976. Dan 
moeten de inzendingen voor 's avonds 19.00 uur 
binnen zijn. 
Uiteraard hopen we deze keer eens wat reacties 
uit te lokken in de vorm van inzendingen, van pupil 
tot senior en bestuursleden. 
Familieleden van en redactieleden zelf worden bij 
deze uitgesloten van deelname. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
MOP VAN DE WEEK! 

Bij meerdere goede oplossingen van bovenstaande 
rebus wordt de prijs verdeeld onder de redactie-
leden WI"? ' 

0 
MAT E E N 
()EN HE 

4'1 INOVOJ 1411q901-1 	'3‘71'"A 5.4nantaw_, 	scuiraa4b si uognas 
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KERSTTDD. 	 ‘%1  Vi 
1 

A 

	

i!  
lib 	

Kunnen de ganzen het helpen, dat de Heer 
 

	

(..J 	
in Bethlehem geboren werd? 	

f.:I P 4: 

	

it 	Moeten de konijnen daarom het leven laten? 	
fT44 

	

il 	Kunnen de kippen er iets aan doen? 

	

i''. 	Hjj bracht de vrede, zeggen ze, 
7' 

moeten de dieren daarom sterven? 

Moeten wij ons daarom te barsten eten? 	
4 

7f 

	

7* 	Heeft de maag de pleats van het hart ingenomen? 

	

Mom 
	Moeten kunstsneeuw en stergeflonker 

AV   ons redden uit onze eigen duisternis? 

Moeten voile magen en glazen wijn 
VIII 

onze gedachten verdrUven? 

Gaan we morgen gewoon weer verder 

met alles naar ons toe te halen? 

Is de vrede tet de naaste vergeten 

tot het volgende jaar? 

Of is het soms, in een stille held're nacht 

	

1:6 	Dan is het goed! 

iX 	
onszelf zien staan, in al onze kleinheid? 

of we, met al ons gejacht near aards geglinster, 

In het Fries verschenen 
in de bundel "Kjitten" 
van Tamme Hooyenga. 

Vert. M.v.d.H —Th. 
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Z 	
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.11/1 	
13 1 

1 	Straks staan wij weer klaar L.. met ons vuurwerk voor Oudjaar. 	 1' 
Z 	Dan verandert de lucht in een vuurzee 

 
2 	

-C1 

• We, laten onze raketten en pijlen 	 ?-1  • en groot en klein doen daar aan mee. 

met z'n alien de lucht in zeilen. 	
% 4 

%) 	Donderbussen worden klaargezet, 
iX 	wat een lol, wat een pret. 	

tit 	11.  

i 	
Wat zo'n ding kan veroorzaken 
daar kunnen we ons niet druk om maken.  
len zevenklapper spat uit elkaar, 	 2. 

Daar kan vast niets mee gebeuren 
 7. 	zo hoog, dat ken toch geen gevaar: 

7f 
.!1 	

en kijk eens wat een kleurenit 

lien feestje wat zeker nog een uurtje duurt. 
Go wordt er heel wat de lucht ingestuurd. 

1r 7 	Dan wordt er nog ergens bomven 

100 	een raam open geschoven. 
IRE- 	'2;en kind verschijnt met een ster in d'r hand, 
Rie 	en zowaar: dat ding, dat Brandt!!!! 
RiNe 	Want, eer die dingen branden 

verbrand je zelf haast je handen. 
Na zo'n uur of wat worden alle ramen en deuren 

weer dichtsgedaan 
ale iemdereen weer naar binnen is gegaan, 
dan toost men nog een keer met elkaar 
en wenst elkander een heel gelukkig en voor- 

spoedig nieuwjaar. 
Piet Vondel !??! 

VIII 
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ZONDAG SENIOHN OPGiT 	

Hier volgt een dringende oproep van de 
`C) wedstrijdsecretaris zondag senioren!!! 

Het is namelijk nog steeds zo, dat het elke 
week de grootste moeite kost om 4 complete elftal- a 	LE 
len in het veld te krijgen. Op dit moment is het  
zelfs zo, dat het derde een het vierde team vrijwel  
elke zondag incompleet staan, daar er van het huidige 
aantal spelers altijd wel een paar wegblijven. 
Daarom dit schrijven aan een ieder, die on bepaalde 
redenen niet kunnen of willen spelen (blessures of 
werkzaamheden ed.): "Laat eens wat van jullie horen!". 
Want het is nog steeds zo, dat de contributie niet 
voor niets betaald wordt. Korn als het enigszins kan 
op zondag voetballen; denk ook eens aan uw medespelers, 
die elke zondag door weer en wind naar• het veld komen 
en die dan met een incompleet elftal staan. 
Mensen, ik verzeker jullie,dat dit vreselijk vervelend 
en ook frusterend .is. Want het is natuurlijk niet 

leuk, als je altijd met 8, of negen man(!) staat. 
Dus nogmaals het verzoek om de mensen die wel altijd 
aanwezijg zijn niet meer te laten modderen; kom dus 
weer gewoon voetballen. 
Dus laat even wat van je horen en dan kunnen we misschien 
in 1976 weer met complete  elftallen starten. 

Ten slotte wens ik aan alles wat Taba heet: 

Alsof het een gewoonte wordt: of het is afgelast of de 
wedstrijd wordt gestaakt. Deze wedstrijd, die erg be-
langrijk was voor de stand in de competitie, want, RDC 
stond bovenaan en Taba relatief 1 punt onder RDC. Daar-
bij komt nog dat de enigste nederlaag van RDC dit sei-
zoen tegen Taba was, dus al met al reden genoeg om er 
een interessante wedstrijd van te maken. 
Taba begon deze wedstrijd ietwat gehandicapt daar Jurry 
Kooistra ziek en Wim Nieuwenhuis aan de verbouwing van 
zijn nieuwe huis bezig was. 
De wedstrijd werd gekenmerkt door een zenuwachtig begin 
van beide zijden. Gevaarlijke momenten werden er door 
geen van beide ploegen gecreeerd, zodat er met een dub-
belblanke stand werd gerust. 
In de rust begon het te sneeuwen zodat wij op een wit 
veld de tweede helft begonnen. Na vijf minuten spelen 
sneeuwde het zo hard dat de scheidsrechter besloot de 
wedstrijd voor 10 minuten te staken om de bekijken wat 
de weergoden nog meer voor ons in petto hadden. 
Na deze 10 minuten pauze keurde hij het veld opnieuw en 
kwam tot de conclusie dat het veld niet de bespelen was 
en hij staakte de wedstrijd definitief. 

Rob Kuyper. 

111;;  

ZAALVOETBAL 
een VOORSPOEDIG en SPORTIEF 1976 

met 
STANDEN (bijgewerkt t/m 28 nov.) 

veel succes in het nieuwe jaar. 
J.v.d.Linden 

wedstrijdsecr. sen. 
zondag. 

RES. 4e KLAS D 
7-14 La Bouteille 2 	7-14 
6-10 Amstelland 2 	7-12 
6- 8 Brandweer 5 	7-10 
6- 6 Diemen 2 	7- 9 
6- 6 Overamstel 3 	7- 9 
5- 4 RPS 2 	 7- 8 
6- 2 Taba 2 	 7- 4 
6- 2 Madjoe 2 	7- 2 
1- 2 WVHEDW 3 	7- 2 
6- 0 De Jokers 2 	7- 0 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA voor  zaterdag 20 december 1975.  

Zat Sen 1: afd. 11: Taba - ASVC, SR Roosien, aanvang 
14.00 uur, leider de Hr.K.Iske. 

Zat Sen 2: afd. 32: SGP 2 - Taba 2, SR Boot, aanvang 
14.00 uur, leider de Hr.Teeseling. Veld is 
gelegen aan de Multatuliweg, Roos van Deka-
maweg (veld Sloterdijk), te bereiken met 
bus 15, 18 en 21, en tram 13 tot aan Bos en 
Lommerplein. 

Pup A: 	poule C: Madjoe - Taba, aanvang 11.00 uur, 
verzamelen om 10.30 uur op Sportpark Mid-
denmeer achter de Jaap Edenbaan. Leider de 
Hr.J.Fransen. 

Pup B: 	poule 3: Madjoe - Taba, aanvang 11.00 uur, 
verzamelen net als pup A, leider de Hr.W. 
Martens. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 21 december 1975. 

Zon Sen 1: afd. 201: RKAV - Taba, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR Brussen. Leiders de HH Kooistra en P. 
v,d.Bos. Veld gelegen: Dreef. Te bereiken met 
Centraal Nederland vanaf Centraal Station. 
Lijn 1 of 9 (Schiphol Centrum). In Aalsmeer 
lijn 4 (2 haltes). 

Zon Sen 2: afd. 216: ZSGO 2 - Taba 2, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, SR Rademaker, verzamelen om 11.00 
uur bij het Haarlemmermeerstation. Veld is ge-
legen op Sportpark Ookmeer, te bereiken met 
bus 19. Leider NN. 

Zon Sen 3:  afd. 318: Taba 3 - FIT 4, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, SR Rijnbeek, leider de Hr.Verkaaik. 

Zon Sen 4: afd. 424: RKAVIC 10 - Taba 4, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR NN, leider de Hr.v.Drongelen. 
Verzamelen om 13.00 uur bij de Nieuwe RAI. Veld 
gelegen Escapade. Te bereiaken: via Parnassus-
weg, Buitenveldertse Laan, Beneluxlaan, over 
het viaduct Beneluxlaan rechtsaf, viaduct onder-
door, Oranjebaan. Bij de stoplichten linksaf, 
Camera Obscuralaan, Escapade. Met Centraal Ne-
derland vanaf Europaplein lijn 41,42 tot halte 
Camera Obscuralaan/Escapade. 

z Jun: 	oz.  

07. 
Jun A: afd. 521: Taba - Madjoe, le veld, aanavang 

14.30 uur, SR v.d.Broek,.leider de Hr.R.Ver-
brugge. Verzamelen om 14.00 uur op het eigen 
veld. 

Jun B: afd. 622: 'TDO-. Taba, le veld, aanvang 10.00 
uur, SR NN, verzamelen om 9.30 uur op Sport-
park Voorland, achter Ajax-stadion. Leider de 
H.Ruitjene. 

Jun C: afd. 722: Taba - OVVO 2, 2e veld, aanvang 
14.30,  v uur, verzamelen om 14.00 uur op het ei-
gen veld. Leiders de HH Keune/A.v.d.Bos. 

***********************************************w,.... 

* 

* trainingspakken 
• in diverse 
• kombinaties 

* 

SPORTHUIS JO 110 
Alle maten 

HELANCA 
* Voetbai-, 
* Adidas 	

Zattiaohoenen 

• Puma 
* Quick e.a.- 
* Cy olubuitrusting alti3d 	* 

voorradig.  
* Eigen reparatieinrichting 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

• RUYSCHSTRAAT 104 bij de Camparstrae* 

358927 - TELEFOON -356575 	-* 
**************************************************4* 

TABA-LEDEN KORTING op. Alle 
artikelen 

A F 	L L B N 1  

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



OPSTELLINGEN
JL ii‘ J‘ 1 

Zat Sen 1: 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.Nieuwenhuizen,H.Smit. 

Zat Sen 2: G.Serier,P.Drehsen,H.v.Coeverden,D.de Wolf, W. 
Wolfs,N.Loo,J.v.Soest,Gebr.Sandbrink,T.ITaggen-
burg,H.Schotte,S.Osinga,P.Dammen. 

Pup A: 	H.Bergwijn,R.Bierhuizen,F.v.Drongelen,E.Fransen, 
R.Haverbus,H.Xiddelaar,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.Jainandunsingh, 
A.Forrer,A.Rooij,R.Keune,R.v.Tintelen,M.Saniorink. 

Zon Sen 1: zal op de training bekend gemaakt worden. 
Zon Sen 2: H.Moehring,C.Iske,H.Verhaar, 	,B.Rischen, 

J'.v.d.Hoven ,T.de Boer,J.Kamminga,Jac Maurer, 
W.Gosselink,J.Hoekman. 

Zon Sen 3: P.Cornewal,Jainandunsingh,T.Louis,J.Spaan,F.v. 
Teeseling,K.v.Drongelen,J. & P.Verbij,H.Outma-
yer,R.Verkroost,E.v.Kampen,v.Londen. 

Zon Sen 4: Bakrie,v.Densen,v.Drongelen,Grobben,Aoos,de Vr-
ies,Cinqualbre,Muller,Kramer,Lotman,Smit,Sterk. 

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

Jun B: 	D.Vijsma,M.Betting,R.Dix,J.Fleury,S.Gravenbeek, 
H.Hillenaar,F.Verkaaiki,B.de Vries,B.J.Lazet, 
H.v.d.Kolk,A.Moens,F.Steijn. 

Jun C: 	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. 

*********************** ALLEN SUCCES ********************* 

TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT  

De eerstvolgende redactie zitting is op zondagavond 4 janu-
ari 1976 ten huize van S.Osinga, van Woustraat 145''. 
Telefoonnummers: 793316, 933671, 721500, 
Voor het weekend van 3 en 4 januari worden de HH wedstrijd-
secretarissen dus verzocht om de spelers persoonlijk aan te 
schrijven. 

Ik krijg de laatste tijd bijna geen wedstrijdverslag 
onder.mijn °Ben, of het negatieve resultaat is telkens 
weer toe te schrijven aan de onbekwaamheid dan wel partij-
digheid van de arbiter. Hen dergelijke verzuchting is nu 
niet bepaald van vandaag of gisteren: Als je zo'n 60 jaren 
op de voetbalvelden hebt doorgebracht,och dan ben je hopen-
lijk toch wel in staat om daarover een oordeel uit te spre-
ken:Ik weet uit ervaring dat er een groot aantal arbiters 
op de velden rondlopen, voor wie het beter zou zijn,dat zij 
een spelletje "Mens erger je niet" bij de huiselijke haard 
zouden gaan spelen,dan een wedstrijd te gaan fluiten,omdat 
zij eenvoudig niet in staat zijn om een juiste interpretav 
tie te geven van een juiste toepassing van de 17 spelregels 
zoals deze in het daarvoor bestemde boekwerkje nader zijn 
omschreven. 
Laat ik hierbij vooral de nadruk leggen op het feit, dat 
een juiste toepassing van deze spelregelsooeilijker,is, 
clan men zou denken. Men zou er goed aan doen om zich voor-
af de vraag te stellen, voor welke wedstrijd zo'n fluitiSt 
is aangwezen: Gaat het om een wedstrijd uit de lagere regi-
onen, dan kan men nu eenmaal bezwaarlijk verwachten, dat we 
een routenier zullen mogen begroeten. Integendeel: Nadat de 
kandidaat-scheidsrechter een korte theoretische cursus heeft 
gevolgd om hem de parate kennis van de spelregels bij te 
brengen, gaat hij de praktijk in,nog altijd beschouwd als 
de beste leermeester om zich verder te kunnen bekwamen. 
Het is juist deze praktijk waarvoor hij zich voor proble-
men ziet gesteld, welke niet altijd in enkele seconden zijn 
op te lossen.Bovendien komt het maar al te veelvuldig voor 
dat er zich situaties voor doen,welke door het belemmeren 
van enig uitzicht aan zijn aandacht ontsnappen. 
Vanaf 1920 tot 1930 heb ik zeif ook de fluit gehanterrd,toen 
nog voor de toenmalige A.V.V.B.in wedstrijden gespeeld op 
open zandvlakten aan het einde van de Ferd.Bolstraat of aan 
het Roelof Hartplein(waar nu alles bebouwd is)welke wed-
strijden niet zelden door een duizend-koppig publiek werden 
bijgewoond en de minder gunstige reakties van dit publiek 
je om de bren vlogen. Desondanks heb ik in deze periode 
zelfs kampioens-wedstrijden geleid.Toc kon het gebeuren,dat 
ik na afloop thuisgekomen, deze wedstrijd aan mijn geest 
liet voorbij-trekken om na te gaan of ik in het nemen van 
een beslissing in overeenstemming met de spelregels had ge-
nandeld. Toen ben ik tot de ervaring gekomen, dat er zich 
situaties kunnen voor doen,waarin het eigen inzicht en het 
eigen gevoel een niet te onderschatten rol vervullen. 

DE SCHEIDSRECHTEN HEEFT HET WEER GEDAAN::: 
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Hesp 
DRANKEN SERVICE _ 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, 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 

AceIla b.v. 
SPECIAAL PLASTICZAAK 

Groot assortiment: 

* PLASTIC GORDIINEN 
• PLAKPLASTIC 
• TAFELKLEDEN 
* 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 Centrele 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 

ROOKARTIKELEAT 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

Lls voorbeeld het volgende:Waarmede ik even wil aantonen, 
dat ik toen nog heus niet de weisheid in pacht had. 
Het betrof hier een wedstrijd tegen een joods-elftall 
Juist op het moment dat ik het begin-signaal zou aankondi-
gen, werd ik langs de lijn op mijn schouders getikt. Naast 
mij stond(onwetend)een controleur-scheidsrechtery,die thj 
vroeg of ik de zaak had al overzien,waarna hij mij atten-
teerde op een joodse speler, die een pet op z'n hoofd had. 
Kijk zei hij toen: "Zoiets mag je nooit toestaan,want die 
pet kan gevaar opleveren voor de tegenstanders. U moet 
deze speler dit hoofddeksel of te doen. Gevolg gevende aan 
deze terechtwijzing liep ik het veld op, begaf mij naar de 
aanvoerder en wees hem op zijn speler die de pet droeg, met 
de opmerking dat hij in geen geval aan de wedstrijd mag 
deelnemen,dit in verband met het gevaar dat hij daardoor 
een van zijn tegenstanders letsel zou kunnen toebrengen. 
Daarna begaf ik mij naar de zijlein in afwachting dat dit 
probleem wel heel spoedig zou zijn opgelostl Nu moet U 
daarbij vooral niet vergeten, dat het in die toenmalige 
A.V.V.B. nogal gemoedelijk toeging. Voetbalschoenen waren 
niet noodzakelijk. Men kon volstaan met een paar oude schoe-
nen waarvan de nestels verwijderd waren, ook al om het ge-
vaar dat je een tegenstander daarmede verwondingen zou kun-
nen toebrengen. De oplossing van dit probleem liet nogal 
op zich wachten,waarna ik wederom naar het middenveld ging 
om eens poolshoogte nemen, en tot de ontdekking kwam,dat 
er een discussie plaats had. Wat bleek echter? De aanvoer-
der vroeg mij even een persoonlijk onderhoud met hem te wil-
len toestaan, waarna hij mij in het vertrouwen nam en mij 
de mededeling deed, dat deze speler niet zonder hoofddeksel 
kon spelen.Hij had n.m."schapius"(in het verleden bekend 
onder de naam van "schurfkop": En daar je dan: Wat moet je 
doen? Ik kwam plotseling tot het idee,dat hij dan maar een 
zakdoek voorzien van 4 knopen op zijn hoofd moest doen. Op 
mijn vraag aan de controleur-scheidsrechters of het mij was 
toegestaan om de betrokken speler op grond van deze beslis-
sing kon laten medespelen, streek hij zijn hand over het 
hart en toloreerde dit: Hoewel dit onder de gegeven omstan-
digheden werd toegestaan, moest ik er toch wel rekening mee 
houden, dat ook die 4 knopen in zijn zakdoek,gevaar voor 
zijn tegenstanders zou kunnen opleveren. Hier heeft het ge-
voel het verstand overwonnen om geen teleurstelling te ver-
wekken.In dit verband herinner ik mij, dat ook eens het 
IJmuider "Stormvogels" een doelverdediger met een hout 
been tussen de palen heeft gehaa. Nadien heeft het bondsbe-
stuur een bepaling in het leven geroepen, waarin het ten 
strengste verbonden is om met kunst-ledematen aan de voet-
balsport te laten deelnemen0  
Waar of niet waar: Inderdaad het is geen legendel 

J.R.Sr.) 
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