
VOOR SCHILDER EN 
BEHANGWERK 

SCHI LDERSBEDRI J F 

A.C. INKENHAAG C.V 
CEI NTUURBA AN 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 

,ectertoaren 

en ,,ederlianciel 

voor al uw bloemwerk 

specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 
en plantenarrangementen 	•  

4)0110,1., 

ceintuurbaan 414 
zaterdag tot 4 uur geopend 

amsterdam-zuid tel. 72 28 56 /,\01,-Foc. 
Garage Ouke Baas 

Verhuur van 200 auto's 1975 

Opels Rekord en Kadett, VW 1300 en VW, Fiat en Ford, Transit 9 pers. busies, 
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. 

$t. Willibrordusstraat 43a — Tel. 762798 



BLOEMEN RESTELLEN 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecoraties 

Opgerkht 31 mei 1933 
Kos. geodesic_ 25 full 1960 

Vekligging: 
Sportpark Drieburg 

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

i„\\ E33/,\   

13e jaargang 	nr. 6  22-9-1976 Tevens tuinaanleg en onderhoud 
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+z,  
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adreswijzigingen:  
F.Steyn (Ajun): OphemerthoI 66, Holendrecht 
I.W.Muller (zon sen): Kikkenstein 496, B'meer 

donateur:  
A.de Waal: Celsiusstraat 37', Adam-Oost 

nieuwe leden:  
J.P.Kraan (Bpup), geb. 14-3-1968, Burmanstraat 3 hs, 

A'dam-1005, tel. 949780 
M.A.Klinkum (Bpup), geb. 14-5-1968, Burmanstraat 6', 

Adam-1005 
M.B.Schermer (zat sen), geb. 24-1-1956, 

Czaar Peterstraat 49"' rechts, 
A'dam-1004 

R.Kramer (Cjun), geb. 30-4-1963,Fahrenheitsingel 58', 
Adam-1006 

L.H.Bunschoten (zat sen), geb. 24-1-1947, 
Palembangstraat 43"t, A'dam-1006 

cantine-commissie vergadering:  
dinsdagavond 28 september 1976, aanvang 20.00 uur pre- 
cies, plaats: cantine Taba. 

afvoeren ledenliist (papieren leden): 
J.v.Oyen (Ajun), R. en E.Haverbus, W.Jainandunsingh, 
R.Middelaar,R.v.Tintelen (alien pups). Het hoofdbe-
stuur wordt verzocht om diegenen met contributie-
achterstand ter royering voor to dragen. 

jeugdbest. 

CINBLEI 
TEL. 020 - 73 17 33 / TEL. 020 - 36 26 94 



U ook 
advert eren ? 

1-3n1 721500 

voor 

mn tie 	 

A. H. DUYNKER 

ELECTROJECHNISCHSERVICEBUREAU 

t.v. en 
alarmsystemen 
Kanloor . 2e Helmeisstraat 42 

telefoon 16 67 75 	Amsterdam-Z 

sporthuis „MR' D 

Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 
kombinaties 

+ Voetbal-, Zaalschoenen 
+ Adidas 
+ Puma 
+ Quick e.a. 
+ Uw clubuitrusting altijd 

voorradig 
+ Eigen reparatie-inrichting 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

Ruyschstraat 104 
bij de Camperstraat 

TELEFOON: 358927 - 356573 - 943493 

HET MOET ME VAN HET HART:  

dat het tamelijk tof toeven was bij de testmatch 
Taba 2 tegen onze voormalige oosterburen Orient 
(voorheen Ambon) die met de noorderzcn naar de 
overkant van het Y vertrokken en daarmede van een 
goede buur een verre vriend werden. 

Een zacht nazomer-weertje en een braaf briesje de-
den het bloed sneller stromen; de scheidsrechter 
had echter vertraging waardoor de match een half 
uur later begon met een invaller arbiter. 

De vertraging bleef doorwerken op het middenveld; 
ik had gaarne wat lange ballen door het centrum ge-
zien, zeker toen Taba voor de rust (doch niet voor 
de rest) de wind mee had. De scheidsrechter, die er 
overigens goed het oog in had (dankzij zijn Yashi-
ca-jack ?) benadeelde ons door de voordeelregel 
niet toe te passen, waardoor een doelpunt werd ge-
wijzigd in een strafschop. Toen deze, evenals na-
derhand nog een 2de, jammerlijk werd gernist, bleek 
de onmacht oppermachtig en gromde de leider: "Alle-
machtig!!!!" 

Taba bleef weliswaar het 44nrichtingsverkeer hand-
haven doch het bleken alle doodlopende straten te 
zijn. Ben paar spelers zaten zo vast of ze het bord 
gezien hadden: "verboden in te halen!" - Men kroop 
nog door het oog van de naald toen ook Orient een 
steek liet vallen en zich niet goed orienteerde bij 
het nemen van een penalty. Niet ver voor het einde 
ging een goede kans van lie Loor teloor door enig 
keepersgeluk. 

Nee, het ging niet best deze zondag. Hopelijk was het 
voor een blauwe maandag! Na 2x3 kwartier zwoegen was 
men even ver als toen men begon; gelijke stand dus. 

Dat komt trouwens wel weer voor, ook op ander gebied. 
lk weet van 4 mannen die de hele avond met elkaar 
speelden en wonnen noch verloren. Nu is dat natuur- 
lijk niet zo verwonderlijk bij musici 	 

Ik vind dat je het bij het voetballen zelf behoor-
lijk in de hand hebt, al kun je dan ook soms geen  

HET MOBT ME VAN HET HART (vervola):  

Ben roeivereniging bijv. is veel slech- 
ter 	 .mensen moeten altijd maar roeien met de 
riemen die ze hebben. En dan komt er vaak nog geen 
spaan van terecht. Dat komt er wel van ons 2de elftal; 
er zit heus wel ruggegraat in deze ploeg. Gelukkig 
maar want mensen zonder ruggegraat zijn niet te 
pruimen (uitgezonderd dan door kannibalen, die lusten 
er wel soep van). Als je een kannibalengrietje wil 
versieren en zegt: "Mag ik u mijn arm aanbieden?" 
loop je kans ten antwoord te krijgen: "Nee, dank u, 
ik help al gegeten!" 

Dat heb ik nog niet doch ga ik nu wel doen. 
Bon appetit et bonjour. 	M.E.Dewerker.  



WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdaE 25 september1976.  

Zat Sen 1: afd. 4: Taba - Blauwe Vogels, le veld, aan-
yang 14.30 uur, SR Jonker, leider de Hr.K.Iske. 

Zat Sen 2: afd. 55: KMVZ 8 - Taba 2, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, SR NN, leider de Hr.J.v.Teeseling, 
veld gelegen op Sportpark Elzenhagen, ingang 
aan het Noordhollands Kanaal, G.J.Scheurleer-
weg, aan de Buiksloterweg t/o Krijtmolen, 
naast Noorderbegraafplaats. Te bereiken met 
bussen 32 en 33 vanaf het CS, uitstappen 
Waddenweg bij resp. Purmerweg en Het Breed. 

Pup A: 	poule D: Animo - Taba, aanvang 12.00 uur, 
leider de Hr.W.Martens, verzamelen om 11.30 
uur op Sportpark Voorland, achter het Ajax-
Stadion. 

Pup B: 	poule 4: Overamstel - Taba, aanvang 10.00 uur, 
leider de Hr.F.v.Drongelen, verzamelen om 9.00 
uur bij het Amstel station. Vandaar naar Sport-
park De Toekomst, Burg. Stramanweg. (Misschien 
zijn er nog enige ouders die hun auto mee wil-
len nemen? B.v.d.). 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondaE 26 september 1976.  

Zon Sen 1: Geinburgia - Taba, le veld, aanvang 14.30 uur, 
SR Hannema, leider de Hr.J.Kooistra, verzame-
len om 12.00 uur op het eigen veld. Terrein ge-
legen aan de Winterstraat 2 A te Driemond. Ook 
te bereiken met de bus vanaf de Wibautstraat tot 
halte Driemond (dan +10 min. lopen). (afd. 202). 

Zon Sen 2: afd. 215: Aristos 3 -  Taba 2, le veld, aanvang 
10.00 uur, SR v.Dijk, leider NN. Verzamelen om 
9.15 uur bij het Haarlemmermeerstation, Terrein 
gelegen op Sportpark Sloten. 

Zon Sen 3: afd. 318: vrij!!! 
Zon Sen 4: afd. 427: ADW 5 -  Taba 4, le veld, aanvang 14.30 

uur, SR NN, leider de Hr.F.v.Drongelen, verza-
melen om 13.00 uur op het eigen veld. Vandaar 
naar Sportpark De Diemen, gelegen aan de Rijks-
straatweg te Diemen. 

Jun A: 
uur, SR Haarnack, leider de Hr.J.Smit, verza- 
melen

afd. 522: Taba - WTO, le veld, aanvang 12.00 

om 11.30 uur op het eigen veld. 

WEDSTRIJDPRoGRAMMA voor zondaE 26/9/1976 (vervolE). ------------------------------------------ 

afd. b21: Overamstel - Taba, le veld, aan-
yang 12.00 uur, SR NN, leider de Hr:R.Kuy-
per,verzamelen om 10.45 uur op het Amsted.-sta-
tion, vandaar (per auto ??? - misschien eni-
ge ouders ??) naar Sportpark De Toekomst, 
Burg. Stramanweg. 

Jun C: 	afd. 722: Taba - TIW/Amstel, 2e veld, 
SR NN, aanvang 12.00 uur, leider de Hr.S. 
Osinga, verzamelen om 11.30 uur op het ei-
gen veld. 

zaalv. 1: vriJdag 24 september 1976 - Bijlmermeer 
22.00 uur, afd. 2B, Taba - WVHEDW. (Dit 
in tegenstelling tot het vorige week ge-
publiceerde tijdstip van 21.00 uur.). 

zaalv. 1: dinsdag 28 september 1976 - IJsbaanpad (2e 
veld). aanvang 20.20 uur, afd. 2B, 
FC 700 - Taba 

Alle spelers gaarne een half uur voor de 
aanvang aanwezig!! 

AFBELLEN 

Sen Zat: voor donderdagavond 19.00 uur 
bij de Hr.Hendriksen: 411115 
Sen Zon: voor vrijdagavond 19.00 uur 
bij Joop v/d Linden: 967785 
Jun & Pup: voor vrijdagavond 19.00 uur 
bij Jan van den Bos; 721500 
Zaalv: ruin op tijd bij Ger Wolkers: 

125646 

Jun B: 



AL AL AL 
OPSTELLINGEN 
A. A.  

Zat Sen 1: Gebr.Hillenaar,G.Wolkers,H.Smit,Gebr. 
Nieuwenhuis,E.Bunschoten,J.v.d.Linden, 
J.Koning,J.Kooistra,E.Jansen. 

Zat Sen 2: J.Fransen,H.v.Coeverden,P.Dammen,P.Dreh-
sen,T.Haggenburg,N.Loo,P. de Nekker,S.0-
singa,Gebr.Sandbrink,L.Schotte,G.Serier, 
B.Schermer. 

Pup A: 	F.v.Drongelen,A.Forrer,R.Hillenaar,R.v.d. 
Waard,R.Kruithof,J.Robijn,J.Stapper,B. 
Nooitmeer,S.Blank,R.Martens. 

Pup B: 	_ -,M.Roele,A.Rooy,M.Sandbrink, 
M.Spijker,R.v.Drongelen,J.Antenbrink, 
A.Eisinga,J.P.Kraan,M.Klinkum. 

Zon Sen 1: wordt op de training bekend gemaakt. 
Zon Sen 2: A.H.v.d.Bos,M.D.Anastacio,J.Hoekman, 

C.Iske,A.Verkaaik,J.Kamminga,Th.deBoer, 
Tj.Kramer,I.Beverdijk,H.Verhaar,D.Draak, 
H.Moehring. 

Zon Sen 3: vrij. 
Zon Sen 4: F.v.Drongelen,H.Grobben,C.Meijer,F.v.Oost-

burg,I.Muller,D.Boersma,N.deVries,R.Mud, 
Willemsen,Yvel,v.Kampen,R.v.d.Nat,Nestlo. 

Jun A: 	M.Betting,S.Gravenbeek,H.Hil1enaar, 
J.Kamminga,H.v.d.Kolk,R.Patrick,M.Schel-
tus,F.Steyn,D.Vijsma,R.A.Mud,M.Brown, 
R.Reitsma. 

Jun B: 	M.Degenhart,R.Dix,S.Dort,J.Fleury,J.Savijn, 
B.Lazet,R.Meyerhoven,G.Osinga,J.Samson, 
0.Simons,F.Verkaaik. 

Jun C: 	H.Bergwijn,S.Degenhart,E.Lazet,M.Simons, 
F.Smit,D.Streefkerk,F.v.Suydam,C.Teles-
ford,R.Warning,R.Zuiderduin,J.Schultz, 
R.Kramer. 

A.Forrer en A.Rooy ((A en B pup) dienen 
contact op te nemen met hun wedstr.secr. 
indien zij nog willen voetballen: 721500,, 

Wedstriadverslag zondagsenioren 1: Taba - Argonaut  

Uit Het Parool van maandag 20 september namen wij 
het nu volgende stukje over: 

'Taba - Argonaut eindigde eveneens in 2 - 2. 
In de eerste helft maakte L. Weehling 1 - 0 
en Wim van der Steen 1 - 1. Na de rust gaf 
uitblinker (?) Fred Timmer Argonaut een 
voorsprong, maar twee minuten voor het einde 
werd het door J.Lohman toch nog 2 - 2. Taba 
was de iets betere  ploeg:' 

Wel, aardig, leuk,maar niet geheel waar. Taba was 
namelijk de veel betere  ploeg. U zult wel denken, 
daar heb je onze chauvinist weer. Maar neen, het 
is gewoon iemand, die deze wedstrijd gezien heeft! 
Taba domineerde namelijk bijna de gehele wedstrijd, 
uitgezonderd misschien een korte periode, waarin 
Argonaut op 1 - 2 kwam: 

Taba wist de bal vaak zeer knap naar elkaar toe 
te schuiven op het middenveld om dan met zeer 
snelle en gevaarlijke passes door te breken. 
Dit leverde ook de eerste goal op. Via een snelle 
pass op Wietze Postuma, die de bal voor het doel 
van Argonaut schoof, was het Leo Wehling die de 
stand op 1 - 0 bracht. Taba bleef gevaarlijk 
maar verder dan ballen die van de doellijn gehaald 
werden kwam men niet. Argonaut wel; bij een uit-
braak en een klein misverstand van de Taba-achter-
hoede wist men de gelijkmaker te produceren. 1-1. 
Na de rust hetzelfde beeld. Maar toch kon Taba niet 
tot scoren komen. Debet hieraan was de uitblinkende 
keeper van Argonaut, die een aantal zekere goals 
wist te voorkomen. Het was Hans van Bennekom, die 
een paar prachtige afstandsschoten gekeerd zag, of 
het houtwerk zag raken! In deze tweede helft had 
Taba gedurende enkele minuten een kleine terugslag. 
Hiervan profiteerde Argonaut handig: 1 - 2. 
Daarna natuurlijk alles of niets van de Taba-leant 
en 2 minuten.voor tijd was het Jan Lohman, die de . 



eindstand bepaalde op 2 - 2. 
Conclusie: een hele goede wedstrijd, waarin met 
een beetje meer geluk de overwinning zeker 
verdiend zou zijn. Dit spel levert in ceder 
geval perspectieven op voor de verdere competitie. 
Zondag veel succes en alle toeschouwers nog 
bedankt namens de mnioren-zondag 1. 

redactie Taba. 

Wedstrijdverslag Junioren C: TOG - Taba  

Zondagmorgen kwart voor tien (een kwartier te 
laat dus duidelijk) stond een der redactieleden 
op het veld van TOG (samen met onze voorzitter)  
om de C-junioren te leiden. 
In een bijzonder aantrekkelijke wedstrijd wisten 
deze jongens de voile buit binnen te halen. 
Via 0-1, 1-1 en 1-2 was de einduitslag bepaald. 
Goals waren er 	 Wtreefkerk en S.Degenhart. 
Hoewel het gehele hart gewerkt heeft voor deze 
overwinning, mogen wij toch wel even uitblinkers 
noemen. Op het middenveld was het vooral 
(voorstopper) J.Schultz, die veel en goed werk 
verzette; op het doel was die F.Smit, die Taba 
op het laatste moment voor een nederlaag behoedde 
met een werkelijk schitterende safe! 

redactie 

Verslag  Taba Bpup - WTO: 2-1. 

De Bpups hebben er een leuke wedstrijd van ge-
maakt. In de le helft was Taba sterk en door een 
goed genomen penalty van Marcel kwam men op 1-0. 
Het was later Steve die er 2-0 van maakte, doch 
2 minuten voor tijd wilt WTO terug te komen tot 
2-1, en dear bleef het bij. Jongens, volgende 
week gaan we weer winnen, of niet soms ?? 

jullie leider. 

Verslag Taba Jun B - Ajax B4:0-1. "Ik betwijfel het 
of ze kunnen spe- 

De eerste 10 minuten van de wed- 	len vandaag 	 
strijd waren geheel voor Ajax. Dit maar da's niks 
kwam omdat het elftal van ons nogalnieuws natuurlijk!!" 

(scherp he - red) 
c)  

Verslag JOS 5 - Taba zon sen 3: 
2-6. 
= 

Jammer was het voor ons 3e elftal dat wij met 10 man 
de wedstrijd moesten spelen. 2r werd goed uit de verde-
diging gespeeld, waaruit al gauw bleek dat Taba de 
ruimte kreeg. Door de bal meer of te geven vielen er al 
gauw 5 doelpunten. Jammer was het dat JOS met 2 doelpun-
ten terug moest komen. 
Na de rust speelden we hetzelfde beeld (de tegenpartij 
laten komen) en stelden we de zege veilig met nog 3 
mooie doelpunten. Jongens, met veel begrip en hard 
werken en nooit je elftal in de steek laten moet er 
succes komen. 
PS Het 3e elftal gaat zondag trainen in het Bospian, 

verzamelen Pieter Callandlaan 21, 10 uur bij C.v. 
Drongelen. 	Hr.A.Verkaaik. 

onder de indruk waren van Ajax en 
ook door veel persoonlijke fouten 
van Taba-spelers. In deze fase 
van de wedstrijd scoorde Ajax 
ook d.m.v. een vrije trap. 
In het laatste kwartier speelde 
Taba een betere partij omdat er 
door iedereen hard gewerkt werd. 
Door dit werken werden de elf 
van Taba steeds sterker en kre-
gen ook een pair kansjes. 
De 2de helft gaf hetzelfde spel-
beeld als in de le helft: een 
goed spelend Taba en een hard 
spelend Ajax. Taba dat in de 
counter erg goed speelde werd 
seer gevaarlijk, maar kwam niet 
tot scoren. Volgende week meer 
succes tegen Overamstel. 

F.Verkaaik. 



PS (2): Een persoon wil ik noemen: Frans van 
Drongelen die bereid was in doel te staan ter-
wijl hij Is middags nog in het vierde mee moest 
doen. Over clubliefde gesproken. 

Zaalvoetbal Taba 1 - VVGA 1: 3-0. 

Deze wedstrijd werd met gemengde gevoelens tege-
moet gezien daar wij nog nooit van deze jongens 
ook maar 1 punt hebben kunnen pakken. Vorig jaar 
speelden zij le klasse maar dit jaar gedegradeerd 
en weer terug in de 2e klasse. 
Daar wij het heft meteen in handen namen zoals 
de vorige wedstrijden wist onze tegenstander niet 
waar ze lopen moesten. Er werd weer zeer vakkundig 
de bal rond gespeeld zodat we veel in de aanval 
refl. Na 9 min. spelen was het Wietse Posthuma die 
vanaf de zijlijn een mooie voorzet op Karel Iske 
gaf en de keeper van VVGA het nakijken had:0-1. 
Het spel golfde heen en weer met een beter spelend 
Taba maar de stand bleef gehandhaafd tot de wissel. 
Na de wissel eenzelfde beeld. Er waren 2 minuten 
gespeeld toen Karel Iske een corner mocht nemen 
en die nogal hard voor het doel plaatste en via 
de handen van de keeper in het doel verdween:2-0. 
Vier minuten later was het Wietse Posthuma die 
geklungel in de verdediging van VVGA genadeloos 
afstrafte, door 3-0 te laten noteren. Doelpunten 	cantine-commissie  
werden er niet meer gemaakt en Flip had dan ook 

heel mooi spelletje verdedigen op de vloer legde. 
een makkelijke avond doordat zijn kameraden een 

	zaterdag: mevr.Molenaar,de HH v.Veen en Lohman. 
zondag: 	de dames Kamminga en Verkaaik. 

leider le team. 

Verslag Taba zon sen  4  - Diemen 8:  

Taba begon slecht en kwam met 1-0 achter. Faar 
voor de rust werd het door Theo 1-1. Na de rust 
kwam Taba pas goed los en kwam op 4-1. Nadat de 
stand opgelopen was tot 4-3, maakte Taba met 
een prachtdoelpunt uit een voorzet 5-3. 
PS Dick Boersma kreeg een harde tik tegen zijn 
been en moest even naar het zieknhuis. Dick, 
namens de jongens veel beterschap en gauw tot 
ziens. 	

Fr.v.Drongelen. 

) 0 

Ug414614144zattau 8i17.4  
Taba zon sen 4 speelde een zeer prettige wedstrijd 
waarin we met een 1-1 stand de rust ingingen. Na de 
rust gingen we Diemen ale een stoomwals voorbij, 
hetgeen resulteerde in nog vier troffers, terwij1 
de tegenstander er ook nog twee in wist te schoppen. 
Al met al een sportieve wedstrijd met ale uitslag 
een 5-3 overwinning voor Taba. 
Noodkreet: Hou dit elftal bij elkaar en met wat 
meer publieke belangstelling bij de thuiswedstrij-
den winnen we nog wel wat. 
(Ook dank aan Ruud Verbrugge die deze dag maar liefst 
twee wedstrijden achter elkaar floot 	- red) 

Verslap  Taba 2 - Alax 6: 1-1. 

In een uitstekende eerste helft wist Taba via August 
de boor al spoedig een 1-0 voorsprong op te bouwen. 
Dat het tegen Ajax niet makkelijk zou zijn om die 
voorsprong te behouden bleek al gauw. Met een grote 
inzet en vastberadenheid wist men de 1 te handhaven 
tot de rust. Het heeft zelfs in de tweede helft zeer 
lang geduurd voor Ajax zijn zin kreeg. Jammer voor 
onze jongens die erg hard gewerkt hadden. Toch een 
duur puntje verdiend!! 



deze TT dienen de volgende 
pasfoto aan hun leider to 

cr. keuringen): 
Bergwijn,D.Streefkerk, 

wedstr.secr.jgd. 

Hesp Sarphati's drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

DRANKEN SERVICE _ 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wilnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Amsterdam Z. 

1-0 
4-3 
3-0 
2-1 
2-2 
1-1 
4-6 
5-3 
1-2 
0-1 
1-2 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Aileen gevestigd 

Weesperzijde 130 - 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

RIO 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO  PLAY-MOBIL 

FROBELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 
Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

* * * * * * * * 

Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Centrele verwann 
Wasautomaten 
Geisers, Fornuizen enz. 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

Voor 
olle-soor 

INDOML411 

SIGA 

Van W 

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

pasfotots:  
bij het ter perse gaan van 
jeugdleden (nog steeds) een 
geven of aan de Hr.Smit (se 
R.Zuiderduin,C.Telesford,H. 
F.Smit en S.Degenhart. 

rectificatie verleden week: 
Zon sen 4: Taba 4 - WTO 6 

	
12-0 

dit weekend: 
Zat sen 1: KDO - Taba 
Zat sen 2: Taba 2 - RAP 4 
Pup A: 	Taba - DJK 
Pup B: 	Taba - WTO 
Zon sen 1: Taba - Argonaut 
Zon sen 2: Taba 2 - Ajax 6 
Zon sen 3: JOS 5 - Taba 3 
Zon sen 4: Taba 4 - Diemen 8 
Jun A: 	Madjoe - Taba 
Jun B: 	Taba - Ajax 4 
Jun C: 	TOG - Taba 

Trainingstilden:  
woensdag: 18.30-19.30 uur: A en B pupillen (veldje) 

19.00-20.00 uur: A,B en C junioren (gravel) 
vanaf 20.00 uur: senioren (alien!!) 

vrijdag: vanaf 20.00 uur: selectie zon sen (le en 
2e elftal) (gravel) 

Verslag zaterdag 2 Taba - RAP 4:  
Tot mijn spijt kan ik jullie maar een kort verslag 
aanbieden wegens ruimtegebrek. Daarom wil ik in het 
kort stellen, dat de zaterdag 2 een geweldige wed-
strijd gespeeld heeft met op alle fronten hard wer-
kende mensen, die zelfs in enkele gevallen vrij zware 
blessures opleverden (D.Sandbrink, P.Dresden) 

s. Osinga 
BETERSCHAP JONGEN61! 
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Verf en behang 
nu ook: Hout- en ijzerwaren 

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