
Dames- en Heren rijwieien 
compleet v.a. f 124,95 

Vouwfietsen compleet 	f 135,50 
f 2,50 p. week, zonder aanbet. 

Ook alle merken bromfietsen o.a.: 
RAP, PUCH, SOLEX, PEUGEOT, 

EEG, ZuNDAPP, KREIDLER en diverse 
gebruikte met garantie. 

Fa. K. LOHMAN 
Holendrechtstr. 33 - telefoon 720750 
AMSTERDAM-Z. bij Beriagebrug 

Voor al Uw SCHILDERWERK 

fa. L. H. BOOMGAARD 

AMSTELVELD 17 
Prive: A. C. INKENHAAG 

TELEFOON 22 53 16 

VOOR MODIEUZE DAMESCONFECTIE 

Toelotra 
C E LW A 

e 

KENPAERK 

VOOR 

KWAL1TEIT 

1974 —1975 

OFFICIEEL WEEKBLAD 

Van Woustraat 189 — Telef 	'98817 

'De Warmtesocialise 
Fr. van Erve 

Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

Levering en onderhoud van: 
Gas-, Kolen- en 011ehaarden 
Wasautornaten 
Geisers, Fomulzen enz. 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

CHRYSANTENSTRAAT 5-7-12. 
Amsterdam-N. Tel. 36 20 63. 
Uit voorraad to leveren 50 
stuks schitterend mooie gebruikte 
automobielen. 
dir. FREEK GIJZEN. 

'STERAUTO-ADELAAR' 

GARAGE DUKE BAAS 
Verhuur van 200 auto's 1972) 

Opels Rekord en Kadett, VW 1300 en VW, Fiat en Ford 
Transit 9 pers. busjes, annex bestelwagens van 1 tot 2 ton. 

v. OSTADESTRAAT 362-372 - TEL. 020 - 794842 - 764351 
Verkoop van accessoires, onderdelen en 

toebehoren in onze auto-shop 
'ALLES VOOR UW AUTO' 

van Woustraat 111 — Tel. 719108 
Tank nu ook voordelig aan onze 

WITTE POMP 
Tevens Quick-service, reparatie en wasmobile. 

St. Willibrordustraat 43a — TeL 762798 



Opgericht 31 mei 1933 
Kon. goedgek. 25 juli 1960 

Secr. T. v.d. Woude 
Overamstelstraat 341 " 
Amsterdam-cost (5) 
Telefoon 929716 

Redactie J. Rey Sr. 
Vespuccistraat 171  
Telefoon 123422 

Secretaresse jeugdzaken: 
Mevr. P. Verbrugge 
2e J. v.d. Heydenstraat 71 1 " 
Telefoon 	19 °5-  4 a 

yr nui LEL "MUM AU 
0.

,00m.re0444.  
40. 

AMSTERDAM 

1 

Veldligging: 
Sportpark Drieburg 

Gem. Giro T 1393 
tn.v. A.F.C. Taba 

Wedstrijdsecretarissen: 
Senioren: 
Zondag 	 J.D. v.d. Hart, 

Trompenburgstreet 97 
Telefoon 449634 

Zaterdag 	 J.H.F. v. Teeseling, 
Meerhuizenstraat 2' 
Telefoon 795656 

Junioren: 	 A.H. v.d. Bos, 
Govert Flinckstraat 304" 
Telefoon 721500 

Pupillen: 	 Idem 
Zaalvoetbal: 	G.J. Wolkers, 

Jan Evertsenstraat 152 
Telefoon 125646 

25 Maart 1975 	lle Jaargang 	 No.31 
.1111111W1111tIIIII111111111)11111 1111WIIII111 ,1111111111111111111“ 11111M1111”1111111111 1n1111111111111  

OFFICIEEL(van het bestuur).  
ADRESWIJZIGINGEN: 
per 16/3/'75 D.Wijnstroot, Diamantstraat 43' A'dam (Z.1008). 

Tel. 790238. 
per 1/3/'75, R.M.Stumpel, Pieter Aertszstraat 65" A'dam (Z.1008) 

Tel. 738809. 

HEUGELIJKE TIJDINGEN: Zo juist namen wij kennis van de voor 
onze vereniging wel zeer heugelijke tij-

dingen, dat towel J.D.v.d.Hart alsmede H.Schotte vanuit het 
O.L.V. ziekenhuis in hun intieme huiselijke kring zijn terug-
gekeerd. Vreuge in hun gezinnen,maar evenzeer vreugde'in onze 
gelederen, waarvoor wij de poorten van TABA wijd openstellen 
zulks vooral vanwege hun onvergankelijke trouw- waarvan zij al 
al vele ja zeer vele jaren hebben blijkgegeven, en gerekend 
mogen worden als behorende tot de kern en de ondergrond waarop 
TABA's bouwwerk is gefundeerd. 

EEN GEZELLIG BABBELTJE MET TANTE LEEN(Mevr.Molenaar). 
IltItItIVIIIIIIIMIIIIIMV1111111111MIIIIIIIIIMUIPHfl1191111111111Iftt1111111tWttilflflItt1111!“1. 

Och ik heb in de loop van bijna 60 jaren zeer vele vertrouwe-
lijke gesprekken gehad, met onderwerpen van allerlei aard,welke 
uiteraard tot je persoonsvo-ming hebben bijgedragen. Hierin 
speelt de praktijk een niet te verwaarlozen rol. Men heeft nog-
al eens de neiging,te veronderstel;er4 dat men docoE die levens-
ervaring steeds harder tegenover het leven komt te staan. Ik zou 
deze uitspraak zondermeer van de hand willen wijzen, omdat je 
geconfronteerd met de werkelijkheid van het alledaagse leven, 
je persoonlijke gevoelens in beweging worden gebracht en de be-
trekkelijkheid van dit korte aardse bestaan des temeer tot je 

VRAAG ? 
Ter"! en behangi 	al 	anctierialen Van : 

schildersbedrijf 
/ 0 
C)argeniantl  Hemonystraat 50 - Telefoon 716490 

Bouw aan de toekomst van uw kind 
sluit een Nationale Voorsprong 

Verzekering 
HYPOTHEKEN 
ASSURANTIEN - FINANCIERINGEN 

Paulus Tj. Bakker 
P. v. d. Doesstraat 102 - Tel. 185968 

Neem deel aan het Premie 
Spaarplan 

KwaliteIt wint &Mtn 

VOOR MEM IN HET BETERE GENRE 
J. EV. v. cll. Hart 

Bezoekt onze showrooms 

Trompenburgstraat 97 
Gaaspstraat 35 
Telefoon 449634 

Elgen stoffeerderIJ — Luzafiez-dewier 

ledere autoband slijt !! 
Maar scheef 

is nu niet meer nodig. 
Daarvoor hebben wij de 

nieuwste 
uitlijn-apparatuur. Uniek 
in Amsterdam, Sterband-
service, gaat verder dan 
alleen de beste banden 

leveren. 
Special isten in Autobanden, Accu's en Schokbrekers 
Voor Uw gemak 	ook open op zaterdagmorgen 8 - 12 uur 
Vert. H. v. Bommel , Lekstraat 188, Tel. 73 51 46 

MAAK NU UW AFSPRAAK VOOR: 
UITLIJNEN EN BALANCEREN ! 

Wij leveren ook alle merken, maten en typen 
NIEUWE en TYRESOLES BANDEN  uit voorraad. 

MONTAGE - DEMONTAGE - REPARATIE 

STER BAND. 
NAAST CARRE 

Tel. 22 52 66 

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

Van Woustraat 8d, b.d. Ceintuurbaan 
AMSTERDAM-Z.  - Telefoon 727044 

Suxe .edertvaren 

en ,ecterltandel 

Loor 
alle soorten 

ROOKARTIKELEN 

SIGARENMAGAZIJN 

W. O. Rodenhuis 

Van Woustaat 91 
	

Tel. 714211 



BETREFT OBLIGATIES:-. Beleefd doch dringend verzoeken wij al 
diegenen die alsnog in het bezit zijn 

van onverkochte obligaties, doze per omgaande te willen inleve-
ren aan het adres van de penningmeester. 
Vervolgens komt het ons dringend &ewenst voor, de in Uw bezit 
golden als.opbrengst van verkochte obligaties, eveneens aan 
ondergetekende te willen afdragen, teneinde de afwikkeling van 
het JOS-COMPLEX te kunnen afronden. 
Voor de goede orde maken wij U erop merkzaam dat.0 boven om-
schreven bescheiden en gelden tijdens de trainingavonden in de 
kantine, alsook 's Zondags, ingeval dat U dit beter uitkomt,bij 
mij thuis kunt afrekenen: 
Voor Uw volle medewerking zijn wij U bij voorbaat ten zeerste 
erkentelijk. 	

Namens het Bestuur 
A.F.C."TABA" 
J.J.v.d.Hart Pwnningm. 

WXMAANXFFANNKKKNFKNNFANFNWKNKKAANKXFKKKAKFWWWKRNAFWKKNANWNXNXXX 

AGS/Olympus zat.1 - TABA zat.1 (1-0).-. 

Wanneer een altijd vol optimisme door het leven gaande Gerrie 
Wolkers,zijn visie geeft op een wedstrijd waarin zijn elftal 
(en dat nog wel tegen een kampioens-gegadigde) door 80% heeft 
gedomineerd,doch door een jammerlijk foutje in de verdediging 
met een magere 1-0 nederlaag huiswaarts moesten keren, dan kun 
je zo echt lets van die bittere nasmaak meeproeven. Een nasmaak 
welke nog verbitterd werd,wanneer(de overigens good leidende 
arbiter) de geringste zonde onzerzijds onherroepelijk afatrafte 
en voor de dikwijls veel grotere zonde van onze tegenstanders 
zijn ogen sloot.Voor mij (aldus gerrie) een gewoon onverklaar-
bare en onverteerbare zaak. Dat we van deze koplopers het hoofd 
hebben moeten buigen en dat nog wel met zo'n miniem verschil' 
heeft het moreel van onze jongens geen ogenblik aangetast.Maar 
toch ga je naar huis toe met het gevoel, dat een gelijk spel 
ja zelfs een overwinning een juist beeld van de krachtsverhou-
ding in het veld zou hebben weergegeven. We waren over de gehele 
linie,misschien met uitzondering van het eerste kwartier, abso-
luut de sterkere ploeg. Maar,zoals reeds eerder gezegd, bijna 
iedere aanval op het doel van AGS/Ol. werd gesmoord door het 
bekende fluitsignaal van een fluitist die maar in eel' toonaar-' 
kon spelen, om nog maar niet te spreken van de dissinanten welke 
voor de liefhebbers maar al te duidelijk hoorbaar waren, 
Een goede dirigent is in staat om deze niet overeenstemmende 
klanken d'r uit te halen.Dit gemis hebben wij gevoeld en we zul-
len ons maar tevreden stellen met de gedachte,dat we door dit 
gemis de dupe zijn geworden. Weliswaar een schrale troost,maar 
we zullen er altijd wel mee blijven kampen. 

(red.T.T.) 

gaat doordringen. Vele jongeren beoefenen een sport, om zich 
in hun lifhebberij te kunnen uitleven. Niets is gezonder dan 
dat: Maar wanneer je eens even achter de schermen gaat kijken 
am na te gaan wat er gedaan moet worden, om het wedstrijd-elei-
ment naar behoren te doen functioneren,zoals het in orde maken 
van het speelveldIde ballen,de cornervlaggen,de doelnetten, de 
schone broekjes en shirtjes en zeker in nipt mindere mate het 
noodzakelijke toezicht tijdens de wedstrijden, om het verloop 
in goede banen te leiden, dan spreken wij nog maar niet eens 
over het ongekende enthousiasme van Mevr.Molenaar(meer bij ons 
bekend als tante Leen), met wie ik een dezer dagen een telefo-
nisch gesprek heb gehadlhetwelk bij mij het laaiend enthousias-
me dpnieuw deed herleven. 0 neon, zij sprak met geen woord over 
haar bijzondere verdienste, nog veel minder over haar aandeel 
in het verenigingswerk: 
Dat wat mij duidelijk is geworden, dat zij, in afwachting op 
het resgltaat van het medisch onderzoek, met onbeschrijflijk 
verlangen uitziet naar het moment, waarop zij weer haar kantine 
werk,haar levensdoel zal kunnen hervatten en als trouwe-weerga-
loze supporster langs de lijn haar jongens van TABA kan aan-
moedigen. Is het zo te verwonderen, dat zij met zoveel verlan-
gen naar dit ogenblik uitziet? Tante Leen en TABA zijn onaf-
scheidenlijk aan elkaar verbonden.Zij heeft in de vele jaren 
ups en downs meegemaakt: Zij is er-mee opgegroeid: Het is een 
stuk levenswerk ,00r haar geworden, waarvan zij moeilijk af-
scheid kan nemen.Het valt tante Leen zwaar, dat zij zich niet 
op dit ogenblik kan geven zoals zij dit zelf zou willen. 
Toch zouden wij haar vanaf doze plaats wel willen adviseren, 
het medisch onderzoek rustig of te wachten: Maar haar wils-
kracht en optimisme zijn van zodanige aardIdat we -dIf mogen be-
schoullen als een heilzame injectie, welke tot een spoedig her-
stel zal bijdragen. Een wens die wij nog even gaarne willen 
onderstrepen. 	 (Red.T.T.) 

DANKBETUIGING. Mevr.Molenaar(tante Leen) mocht vorige week 
het bijzondere voorrecht smaken om via de Buite 

gewone algoledenvergadering vab Maandag 17 Maart j.l. middels 
een gehouden actie, een prachtige plant te ontvangen, vonr welk 
geste als blijk van medeleven, zij gaarne vanaf deze plants haaX 
hartelijke en welgemeende dank uitspreekto 

(Tante Leen). 
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ZATERDAG 29 en MAANDAG 31 MAART a.s. zijn er 2 volledige kom-o. 

programma's vastgesteld: 
Met het maken van eventuele afspraken gelieve men hiermede re-
kening to willen houden. 
11 II III/ MI ?Mil i t ILII i i LL111111_11 LLILILILILLILLLLII LI 1111 ILILILLULLI L1 E111111  

jauuLtuu jauLulau  jauLtat. 



) 

PUPILLEN - PROGRAMMA zaterdag 29 maart 1975. 

Pup A: Taba _ TDO, aanvang 11.00 uur, verzamelen op het 
eigen veld om 10.30 uur. Leider de Hr.J.Fransen. 
Opst: N. en L.Postma,E.Fransen,J.Kooistra,E.Lazet, 
R.Lenz,R.Warning,R.Rierhuizen,D.Streefkerk,F.Smit, 
F.v.Suydam,T.Nink,E.Kost,O.Simons. 

Pup B: Taba - Abcoude 2, aanvang 10.00 uur, verzamelen 
op het eigen veld om 9.30 uur. Leider Hr.Martens. 
Opst: F.v.Drongelen,M.Gijzen,R. en E,Haverbus, 
R.Hillenaar,J.Robijn,J.Wismeyer,R.v.d.Waard, 
H.Bergwijn,R.Martens,R.Middelaar,R.Kruithof, 
E.de Haan,M.Kost,R.Bakrie. 

JUNIOREN - PROGRAMMA m a a n d a g  31 maart 1975. 

Jun A: Taba - FIT, le vd, aanvang 12.00 uur, SR Lippink-
hof, verzamelen om 11.30 uur op het eigen veld, 
Leiders de HH Verbrugge/v.d.Bos. 
Opst: H.v.Bennekom,I.Beverdijk,H.v.d.Bos,P.v.Cor-
newal,T.Kramer,J.Roepel,A.Verkaaik,N. de Vries, 
R.Reitsma,J.Kamminga(2x),P.v.d.Schaaf,R.Kost. 
Jun A - zie ook toernooi programma zondag 30 maart. 

Jun B: Vrij, zie ook Jun C; P.Rollman - res. bij de AJun. 

Jun C: ZPC - Taba, aanvang 10.00 uur, verzamelen om 9.30 
uur op Sportpark Middenmeer, achter de ijsbaan. 
Leider de Hr.A.v.d.Bos. 
Opst: L.v.d.Bos,R.Dix,J.Fleury,G.Osinga,S.Dort, 
J.Savijn,A.teyerhoven,A.v.Peer,N. en L.Postma, 
E.Fransen,j.Kooistra,R.Bierhuizen,C.Kooistra, 
M.Betting (de laatste twee als res., hetgeen dus 
niet wil zeggen dat je wel thuis kunt blijven !!) 
Jun C - zie ook toernooi programma zondag 30 maart. 

TOERNOOI BIJ ASVA OP ZONDAG 30 MAART 1975.  

Jun A (zelfde opstelling als hierboven) om 9.45 uur  
aanwezig zijn in de cantine van ASVA op Sport-
park Middenmeer achter de ijsbaan. 
Deelnemende verenigingen: Amstelland, St Louis, 
ASVA en Taba. 
Wegens een sterfgeval bij de organiserende vere-
niging is het exacte programma nog niet bekend. 

- 4  - 

Jun C (zelfde opstelling als hierboven) spelen een 
pauzewedstrijd tegen de CJun van ASVA en dienen 
om 11.30 uur aanwezig te zijn in dezelfde can-
tine. 

Leiders resp: A: R.Verbrugge/P.v.d.Bos. 
C: A.v.d.Bos. 

En jongens denk erom, doe je best maar houdt de naam 
van je vereniging wel een beetje in ere; er worden al 
genoeg kaarten uitgedeeld op de sportveldeni 

SENIOREN - PROGRAMMA zaterdag 29 maart 1975. 

13) de zaterdag-1 is vrij doch zie de zat-2. 

27) OVVO 2 - Taba 2, aanvang 14.00 uur, SR J.Schutte, 
veld gelegen op Sportpark Middenmeer achter de 
ijsbaan. Leider de Hr.J.Lazet. 
Opst: A.Esselman,J.Kruiger,T.Haggenburg,J.Lazet, 
D.Sandbrink,R.Sandbrink,H.Smit,F.Westhoff,D.de 
Wolf ,W.Wolfs,G.Wolkers,T.v.t.Wout,J.Grigoleit Jr.  

SENIOREN - PROGRAMMA maandag 31 maart 1975. 

201) CT0'70 - Taba, le vd, aanvang 14.30 uur, SR L.Ap-
pelman, Sportpark De Toekomst gelegen aan de Burg. 
Stramanweg te Ouderkerk aan de Amstel (Utrechtsebrug 
over - rechtsaf onder de brug door - alsmaar recht-
uit - voorbij de volkstuintjes.) 
Opst: de Kriek,J.Lohmaxan,J.Hoekman,K.Iske,A.Lohr, 
J.Kooistra,St.v.d.Laan,H.Moehring,J.Molenaar,J.Veen, 
W.Posthuma,B.v.d.Woude. 

114) Meerboys - Taba 2, te veld Taba, (deze uitwedstrijd 
wordt dus thuis gespeeld), aanvang 12.00 uur, 
SR D.Munnik, Leider de Hr.J.Hoekman. 
Opst: W.Nieuwanhuis,G.Verkroost,Th. de Boer, Jac. 
en Jan Maurer,C.Iske,Morrees,H.Verhaar,S. de Vreeze, 
L.Walgering,J.v.d.Hoven,Hol,Weeling. 

324) VVA - Taba 3, 2e vd, aanvang 14.30 uur, SR Kalvela.,_ 
gen, veld gelegen aan de Jan van Galenstraat t.o. 
de Jan Tooropstraat. Tram 7,13,15 tot Mercatorplein, 
dan lijn 19 tot het veld. 
Opst: A.H.v.d.Bos,R.Kuyper,Gosselink,R.Verkroost, 
J. en P.Verbey, J.Spaan, gebr. v.Kampen,J.Klebach, 
J.v.Drongelen,Tolmeyer,H.Outmayer. 
res: Hansler,R.Stumpel,F.v.Drongelen. 

Taba 4 is vrij. -5 - 



tenslotte nog wat allerhande(geen bitterkoekjes) .... OCCASION!  
er zijn thans obligaties te koop voor de opbouw tegen 
afbraakprijzen .... een tientje maar;geen geld .... U kunt 
zich hiervan verzekeren bij penningm.v.d.Hart .... kwiek kopen 
-veer ze weer een geeltje kosten.... 

1111111261......--  

en dan,voor diegenen die van plan zijn nu tech  eens naar 
het'Onze Lieve Vrouwe te gaan- 	Schotte is weer thuis en 
maakt het gelukkig goed....op het moment dat deze letters 
het papier zien(of'andersbm)is er eveneens sprake van een 
spoedige thuiskOM6t_Van've!d.Hart....op het moment dat ze 
(al of niet)gelezen worden kan hij dus best thuis zijn.... 

dankbaar voor de blijken van belangstelling,waaronder een 
bel daarom eerst even 449654....00k v.d.Hart is zeer 

. 	. 	. 	
_ 

Wat de aandacht trok:  

was het waterige,winderige weekend d.d.15-16/3,waardoor 
warempel wederom wedstrijden waren weggevallen 	zowel de 
zaterdag als de zondag zaten zodoende zonder zonnige zege- 
pralen 	of vernederende nederlagen....of gunstige gelijke 
spelen hoe dan ook,door de welige waterval van dit 
seizoen werd de groei van het zaalvoetbal in niet geringe 
mate bevorderd 	de 66n vindt zaalvoetbal zAAlig,een ander 
acht het een onzalig iets....feit is wel dat ook de agressie 
op de velden de sporters naar binnen jaagt....,„voetbal is 
oorlog"aldus generaal Michels 0... het is slechts te hopen 
dat het geen 80 jaar duurt....zal Willem van Oranje er weer 
aan te pas moeten komen....voorlopig is het Willem van Geel 
(Hanegem) 	door elkaar zo ongeveer naar het leven te 
staan,vermoordt men ons mooie voetbalspel....sport ver- 
(br)loedert 	we hebben het al zo ver geschopt dat spelers 
van 2 ploegen,spelend in de groep waarin ook ons le uitkomt, 
voor de T.V.uit de doeken mochten doen hoe men op eenvoudige, 
doch wel doeltreffende l wijze tussen de ziekenhuislakens kan 
belanden 	ik wil maar zeggen,het is echt niet alleen het 
hemelwater dat de zaalsport van de grond doet komen.... 
maandag de 17e j.l.kwamen onze zaalvoetballers niet op de 
vloer. 	althans,niet op die van een sporthal 	wel op die 
van een speeltuinzaaltje....samen met n5g zo'n 50 andere 
clubleden....men was zo sportief het sportgebeuren opzij te 
zetten voor deze avond waarop iets anders gebeuren moest.... 
dit werd zeer goed begrepen door zaalvoetballer v.d.Linden.. 
in een rede,recht voor zijn raapI deed hij eerst de ogen 
knipperen en vervolgens opengaan 	de eerste schuchtere 
schapen kwamen over de dam 	en er gaan vele in een club.. 
met verenigde krachten moet het kunnen gelukken....grote 
gebeurtenissen werpen nu eenmaal hun schaduwen vooruit....  
wil Taba een zonnige toekomst tegemoet gaan,zullen de 
vingers omhoog en de handen uit de mouwen moeten worden 
gestoken 	aanvankelijk hield men de handen liever thuis 
net als de ouders van onze jeugdleden....die gaven niet 
thuis door thuis te blijven....uiteraard zijn er redenen 
maar zijn die alle steekhoudend??.... 

kaart van good old Jan Bron' 	Bedanktl .... 
tenslotte een rechtzetting ... .in mijn rubriek van 11 maart j.l. 
maakte ik gewag van het strijken der vlag door onze grens-
rechter .... dit was echter niet het gevolg van eventuele 
achteloosheid van de arbiter .... de juiste toedracht werd mij 
door de grensrechter medegedeeld en luidt als volgt: 	 
de tegenpartij beschikte niet over een grensrechter. ... om de 
spelers te gerieven en die vereniging een boete te besparen, 
stelde ons clublid AkAtbeschikbaar .... zjjn beloning bestond 
uit kritiek en commentaar van diegenen die hij wilde helpen  .... 
dit was voor hem voldoende reden het bijltje en de vlag er 
bij neer te leggen  ...  .betreffende de leiding heeft mijn zegsman 
niets dan lof....overigens,de enig echte grensrechter bij de 
zaterdag 2 heet Bart Jan Lazet....00k over hem toont men 
zich zeer tevreden .... hiermee hopend het te hebben hersteld, 
met excuses, 

Opmerker.  

DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SPORTJOURNALISTIEK.-. 

(Overgenomen ait het VOETBALHANDBOEK 1968 - 1973). 
Toen de 14-jarige W.J.H.(Pim) Mulier in 1879 met een aantal 
vriendjes de eerste Nederlandse voetbalclub oprichtte(de Haar-
lemse Footbalclub H.F.C.),was er van enige sportjournalistiek 
in ons land uiteraard nog geen sprake. De dagbladen hadden nog 
geen interesse in de sport, die toen trouwens in ons land meer 
op bescheiden wijze werd beoefend. Ze gaven wel eens korte be-
richtjes over de takken van sport,die toen werden beoefend,zo-
als roeien,zeilen,paardensport,schaatsenrijden,het friese kaat-
sen en het Noordhollandse kolven,maar daar bleef het dan ook 
Wel verschenen er in die tijd al speciale bescheiden persorganen 
die men als voorlopers van de vakpers zou kunnen beschouwen. 
Als eerste sportblad zag"De Nederlandse Sport" in 1881 het licht 
maar van voetbal was toen feitelijk nog geen sprake. H.F.C. 
speelde aanvankelijk rugby,dat in die tijd ook voetbal werd ge-
noomd,a1 mozht men ook de handen gebruiken. Na een paar jaar 
ging de Haarlemse club-en eveneens andere latere opgerichtte 
verenigingen- het voetbal beoefenen zoals wij het nu nog kennen. 
Pas na de oprichting van de"Nederl. Voetbal en Athletiekbond" 
op 8 December 1889,kreeg de voetbalsport haar geregelde publi-
caties. Aanvankelijk was "Het Sportblad" het orgaan,waarin de 
toen uiteraard nog schaarse officiele mededelingen werden opge-
nomen, maar nadat dat in November 1890 werd opgeheven,werd in 
1891 "De Nederlandsche Sport" als officieel orgaan aangewezen. 
Het blad behandelde tevens alle mogelijke andere, in die jaren 
bestaande sporten en voor voetbal werd nog geen grote plaats-
ruimte bestemd. Er werd echter al aandacht besteed aan de wed-
strijden,die in competitieverband werden gespeeld. Het spelver-
loop werd daapi4 zo nauwkeurig mogelijk besproken. 
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Van uitvoe-
rige beschouwingen was nauwelijks enige sprake9  al bleef een 
beoordeling van het spel gewoonlijk niet achterwege. Grote ver-
slagen in de dagbladen kwamen in de jaren 1890 nog niet voor. 
Zij beperkten zich tot korte berichten, het aan de sportbladen 
overlatend meer in details te treden. De Nieuwe Rotterdamsche 
Courant was het enige dagblad dat zijn kolommen openstelde voor 
voetbal . 
Na"De Nederlandsche Sport"kwam "De Athleet" de aandacht opeisen, 
van het steeds meer groeiend aantal voetballiefhebbers. Dit blad 
stond onder leiding van Dhr J.C.Schreidev„die tevens speler was 
van het Amsterdamse R.A.P.,dat toen een toonaangevende rol in de 
Nederlandsche voetballerij vervulde. Schrt;der, die later hoofd-
redakteur van "De Telegraaf" werd, schreef in "De Athleet" onder 
de schuilnaam "Lakkie"artikelen onder de titel "Meermaren", zo 
genoemd omdat R A P in Watergraafsmeer,00k wel 2de Meer" genoemd, 
speelde. Het was een uiterst kritische en scherpe rubriek,waarin 
vooral bondsbestuursleden en ook scheidsrechters het moesten ont-
gelden, in het gemoedelijke sportwereldje van die dagen nam men 
zulke dingen wel van elkaar zonder dat de onderlinge vriendschap 

Geleidelijk konden de dagbladen toch niet ac.hter blijven. De veel 
zijdige sportman Toon Abspoel kreeg gelegenheid het nodige over 
sport in het "Algemeen Handelsblad" te publiceren. Later nem Jhr 
Jan Feith,stammend uit een sportief geslacht,zijn taak over. 
Deze Feith, bekend geworden als schrijver van jongensboeken,heeft 
door zijn bijdragen aan genoemd Amsterdams dagblad mede de grond-
slag gelegd voor de latere sportjournalistiek. De naam van "De 
Athleet" werd op 1 janauari 1898 gewijzigd in "Het Sportblad" 
eerst nog onder redaktie van Schroder,maar later onder de hoofd-
redaktionele leiding van de internationale scheidsrechter C.J. 
Groothoff. Het blad werd later, toen het een groene omslag kreeg 
wel,"het Groene Sportblad genoemd en het kreeg in de eerste 
gloriejaren bekendheid om Ajax dat tijdens de oorlog 1914-1918 
een grote populairiteit veroverde. 
"Het Sportblad"werd op 1 Oktober 1900 officieel orgaan van de 
toen nogmalige N.V.B.. De afdeling Athletiek verdween in 1895 
uit de bond,dat evenwel voortreffelijke diensten heeft bewezen. 
Ook andere sportbladen verschenen ten tonele.Delftse studenten 
richtten in in juni 1901 "De Sportkroniek" op. Al vrij gauw werd 
Dhr J.Moorman als redakteur aangetrokken en later werd hij ook 
uitgever. In 1905 zag "De Sport" het licht,dat onder leiding van 
Dhr D.Hans,die als "interviewer",die met zijn"Bescheiden opmer-
kingen" die uiteraard vaak allesbehalve bescheiden waren:- een 
grote populariteit kreeg. Moorman heeft later als uitgever van 
o.a. technische bladen,maar ook als jarenlang voorzitter van de 
Haagse Voetbalbond en bestuurslid van de N.V.B. bekendheid ver-
worven. Hans bleef zich op journalistiek terrein begeven en hij 
is nog voorzitter van de Nederlandse Journalistenkring geweest. 
Van de diverse komende-en vaak min of meer ook snel weer gaande' 
sportbladen,moet zeker, "De Revue der Sporten" worden geneomd. 
Dat rijk geillustreerde blad verscheen in 1907 voor het eerst en 
werd redaktioneel geleid door Leo Lauer,die aan het blad een 
aparte sti-jl bezorgde. 

V. DOORNEVELD 	„De Bonte Harkkijn" 
fa TABAK 
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