
zaterdag tot 4 uur geopend 

amsterdam-zuid tel. 72 28 b6 ceintuurbaan 414 /,\. IF. Co 
p 

martin's 
place 

"voor uw hapje en drankje 
na de wedstrijd" 

v. Woustraat 241 	tel. 764491 

VOOR SCHILDER EN 

BEHANGVv'ERK 

SCHI LDERSBEDRIJF 

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 — Telefonn 727044 

ecierwaren 

en 	ecteritanciel 

voor al uw bloemwerk 

-T-11 specialist in het verzorgen van rouwbloernwerk 

en plantenarrangementen 

agn I 
Garage Ouke Baas 

Verhnur van 200 auto's 1975 

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



BLOEMEN BESTELLEN 

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

nr. 8 	6-10-1976 

Of iciee(  

Voor al uw 
bloemwerken 

Opearicht 31 mei 1933 
Kon. poodgek... 25 lull 1960 

Jaarlijkse Algemene 1 denvergadering op 19 Okt. a.s. om  
20.00 uur in de  

Het bestuur kan nog enige aanvulling (2 medewerkers) ge-
bruiken. Gegadigden gelieven zich schriftelijk te wenden 
tot het secretariaat, Loenermark 364, Nieuwendam.  
U heeft hiertoe de gelegenheid t/m 15 oktober a.s. 

, geb. 6-10-68, Rosendaalstraat 23', 
geb.25-10-66, idem, tel. 356982. 

geb. 21-6-68, Rosendaalstraat 49', 
tel. 359376. 

alien Amsterdam (1006). 

Nieuwe- leden  

G.,%Andriesse (Bpup) 
T.Andriesse (Bpup), 

E.A.Stapper (Bpup), 

Filmavond  

Vrijdagavond 22 oktober 1976 zal er in de cantine een 
filmavond gegeven worden voor de jeuga, aanvang 19.30 
uur. 
Nadere mededelingen hierover in de TT. Let dus ()pH!! 

Heron voetballers  

Bij deze, waarschijnlijk ten overvloede, nogmaals de 
waarschuwing dat het niet toegestaan is voor of na een 
wedstrijd gebruik te maken van de doelgebieden!!! 
HET VELD IS GROOT GENOEG !!!! 

V 

%%/ A.,/,  / 
fA/ 

rj7/ 

A /, 

Heineken 

13e jaargang 
en 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

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



2 43e aaarverslagt  d.d. 22/9/76 (vervolc) 

Wijden we onze aandacht aan weer algemene zaken. 
Het ledenbestand bleef numeriek vrijwel onveranderd, 
al nam het aantal "papieren leden" toe. Dit vindt 
voor een deel zijn oorzaak in het feit dat veel 
jonge mensen buiten de stad gaan wonen (de zgn. over-
loop), terwijl bij anderen de belangstelling voor de 
actieve sportbeoefening kennelijk tanende is. Een en 
ander leidde o.m. tot de terugtrekking van het 4e, 
hetgeen met inbegrip van de niet gespeelde wedstrij-
den, een aanzienlijke schadepost opleverde. 

Ook in ander opzicht zal de vereniging een finan-
ciele aderlating moeten laten (is inmiddels geschied). 
De overnamesom plus kosten renovatie vormen samen een 
respectabel bedrag dat alleen maar gedrukt kon worden 
door besparing van arbeidsloon en (waar mogelijk) op 
het materiaal. Dat dit is gelukt danken we aan een be-
langeloze groep vrijwilligers onder leiding van P.v.d. 
Bos. Deze geweldige mensen hebben zich een enorme in-
spanning getroost. Als U de accomodatie van ons complex 
aanschouwt zoals die thans is, Believe U te bedenken 
dat hier een immens brok vrijetijds-besteding ligt, 
geofferd op het altaar van het clubbelang! Een ERESA-
LUUT aan deze werkers!!!' 

We mogen eveneens trots zijn op het feit dat onze vere-
niging financieel gezond is. Een dergelijke accomoda-
tie overnemen, opknappen en inrichten zonder meteen 
tot over de oren in de beren te zitten, is iets dat 
sommige grotere broers niet eens vermogen. Dit danken 
wij mede aan de niet aflatende ijver van onze canti-
nemensen, een penningmeester die goed op de dubbeltjes 
past en de jeugdcommissie die weer eens een prima 
toernooi in elkaar draaide. Hierdoor, en ook door de 
door het bestuur georganiseerde stunt (parachute-snring-
demonstratie) werd de opening een eclatant succes, 
waarvan de weerklank in de buurt hopelijk goed te horen 
was. Taba uitte zijn vreugde over het nieuw verworven 
bezit! 

In het hok op de vorige velden is door het bestuur 
heel wat kou geleden, evenals door de, dit seizoen 
weer van de grond gekomen T.C. Het bestuur werd 
de helpende hand gereikt door Mw.Withaar van de re-
gelingscomm. sporthallen, waardoor men in de bestuurs-
kamers van Apollosporthal en Gelderlandplein een heel 
wat aangenamer onderkomen vond. Mw.Withaar zij vanaf 
deze plaats veel dank gebracht voor haar soepele me-
dewerking in deze! 

Een andere mevrouw die zorgde dat een groep medewer-
kers niet in de kou behoefden te zitten, heet Mw.v. 
doBos. Dankzij haar bereidwilligheid was ook de jeugd-
commissie "onder dak" in deze, voor ons alien zo moei- 
lijke periode. Ook hiervoor: alle hulde! 

De redactiecomm. was beurtelings te gast bij een der 
leden dezer commissie, die geleidelijk de werkzaam-
heden van Dhr.Rey heeft overgenomen. En nu we tOch 
aan het bedanken zijn, mogen we zeker Dhr.Rey niet 
vergeten, die, na 12 jaren voor onze vereniging ge-
werkt te hebben (en bijna 50! aan overige fronten in 
de voetbalwereld) afscheid heeft genomen. Dhr.Rey 
heeft de Taba-Treffer van de grond getild toen er nog 
Been sprake was van een drukkerij en de hele zaak nog 
vrijwel handwerk was! Ons grote respect en onze harte-
lijke dank gaan uit naar deze onvermoeibare werker en 
strijder tegen sociaal onrecht. WEINIGEN ZULLEN DIT 
EVENAREN...!! 

Het woord "drukkerij" is gevallen en dan weten we dat 
ook hier op een geweldige manier pro deo gewerkt 
wordt voor onze club. Het Vinkeveense echtpaar v.d. 
Heyde en hun medewerkers verdienen het dan ook ten 
voile eveneens in de schijnwerpers geplaatst en in 
onze grote erkentelijkheid betrokken te worden. Het 
cluborgaan bepaait in overwegende mate het gezicht 
van je vereniging en wat dat betreft zijn we nog 
niet aan een face-lift toe, gelukkig. 

Dankzij al deze genoemde (en niet genoemde doch 
daarom beslist niet minder gewaardeerde) medewerkers 
had het bestuurm althans op deze punten niet al te 
veel kopzorgen. Deze waren er echter wel en zelfs 
in die mate dat er in deze kring een soort "metaal-
moeheid" ontstond en er enige maanden lang een col- 

wordt vervolgd 
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Wedstrijdverslag SC Orient 4 - Taba 2 - zaterdag-sen.  

Men spreekt wel eens over een wedstrijd met twee 
gezichten. Wel, dit was er zo een. Over de eerste 
helft ben ik helaas zo uitverteld.Ja, ik schrijf 
helaas, omdat het nogal teleurstellend was wat 
betreft het spel van Tabazijde. Er werd teveel ge-
praat en te weinig gevoetbald; wat dan ook resul-
teerde in een 4 - 0 achterstand bij het ingaan van 
de rust. 
Een pluspunt valt er nog wel te melden, dat was de 
comeback van de symphatieke zaterdag-sen. 1-speler 
Hans Merle; na een langdurige blessure! 

Ja en dan de tweede helft, met als invaller G. 
Wolkers op het middenveld; deze speler wist met 
veel elan en knappe passes het elftal dermate te 
inspireren, dat er nu opeens wel gevoetbald kon 
worden; wat dan ook gauw met een doelpunt van 
Peter Drehsen bewezen werd. En Taba ging door 
(en hoes): een paar minuten later was het al 4-2 
door Hans Merle. 
Wel, toen was het hek van de dam; er werd leuk 
gecombineerd, en zie alweer een doelpunt en wel 
van de voet van Hans van Coeverden. Wel, de tegen-
partij was rijp voor de slachtbank; wat er bij 
ons de eerste helft aan schortte, dat was nu over-
geslagen op de tegenpartij. Na weer een knappe 
aanval van de 'Taba-duivels' kon de laatste man 
van Orient de bal alleen nog met de hand spelen 
in het strafschopgebied. Dat betekende een penalty, 
die op beheerste wijze door G.Wolkers in werd 
geschoten: 4-4 dus. Waarachtig een knappe prestatie 
van dit team. Ja en toen sloeg het noodlot toe: 
de scheidsrechter wees nog een minuut te spelen 
aan, met Taba in de aanval; er ging een speler 
van Taba alleen door, doch werd via een overtre-
ding,notabene door twee man gepleegt,afgestopt, 
hetgeen door de arbiter niet werd bestraft. Via 
dit balverlies werd het echter wel 5-4 voor Orient, 
voorwaar een triest einde van doze wedstrijd, daar 
waren beide partijen het wel over eons. 
Maar over de inzet in de tweede heift wil ik dit 
elftal toch complimenteren! J.Fransen. 

met hartelijke dank - redactie  

Verslag zaal/oetbal: FC700 1 - Taba 1: 4-11.  

Om een verslag van deze wedstrijd te maken zou ik een 
halve Taba Treffer nodig hebben. Daarom doe ik het 
maar in een verkorte uitgave. 
Het was na 5 minuten dat Karel Iske er met een af-
standsschot 0-1 van maakte; twee minuten later was 
het 0-2 door weer K.Iske. In de 8e minuut was het een 
fout bij de Taba jongens (geen verdediger meer te 
zien) waar FC700 gebruik van maakte: 1-2. 
In de 14e minuut kregen we een penalty toegewezen; en 
aan de andere kant kregen we een penalty tegen door 
een handsbal van Wietse (niet met opzet), maar het 
werd wel 2-3 en dat was in de 18e minuut. 
Alhoewel Taba in de eerste helft sterker was, had 
het niet veel geluk. Van de tweede helft wil ik nog 
minder zeggen. Alleen dit: Taba overklaste de tegen-
stander op alle fronten. Het was in de 2e minuut dat 
Jan Lohman er 2-4 van maakte; de 5e minuut was het 
Ger Wolkers die ook zijn aandeel had: 2-5. Het was 
nog dezelfde minuut 2-6 door K.Iske. 6e minuut, Jur 
Kooistra maakt 2-7; De 10 minuut was het FC700 dat 
ook nog wist te doelpunten: 3-7. Twee minuten later 
was het Wietse die er 3-8 van maakte. In de 15e mi-
nuut was het Jan v.Veen: 3-9; Karel: 3-10. Toen was 
het weer de beurt aan FC700, 4-10 genoteerd en in 
de 19e minuut werd het doelpunten-festijn besloten 
door een kogel van Jur Kooistra: 4-11. 
Ik wilde het publiek van Taba vriendelijk bedanken 
voor de opkomst; het gaat steeds beter. 

leider le team. 
En wij willen de leider van het le team van harte 
bedanken voor de regelmatige verslagen en wensen 
hem met zijn team veel succes red. 

<-1 
Zat Sen 1: DWSV''61 - Taba: 	afg. 
Zat Sen 2: SC Orient 4 - Taba 2: 

	
5-4 

Pup A: 	Taba - De Geuzen: 
	

1-1 
Pup B: 	Taba - TIW/Amstel: 
	0-6 

Zon Sen 1: Taba - BDK: 
	3-1 

Zon Sen 2: Taba 2 - Diemen 4: 
	

4-1 
Zon Sen 3: Rivalen 4 - Taba 3: 	3-3 
Zon Sen 4: Taba 4 - WVHEDW 4: 
	

6-4 
Jun A: 	The Victory - Taba: 

	2-2 
Jun B: 	Taba - BPC: 
	3-1 

Jun C: 	Madjoe - Taba: 
	7-0 
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HET MOET ME VAN HET HART:  

dat het scheidsrechters-bestand in de A.V.B.-sectie 
er zo ongeveer uit gaat zien als een grasmat per einde 
seizoen. De oorzaken liggen tegengesteld: zo'n mat 
wordt veel belopen, terwijl de arbiters niet (meer) 
over zich laten lopen. Ze laten het er niet (meer) bij 
zitten en dat is wel even sets om bij stil te staan. 

Want, waarde wapenbroeders, waar doet zo'n man het nou 
eigenlijk nog voor? Voor zijn genoegen? -Kom noul-
Voor een kop koffie, een al of niet gevulde koek en een 
grote waf(f)el. Een enkele maal komt er dan nog uitdeu-
ken en overspuiten bij. Dan loopt het toch wel de spui-
gaten uit. Over enige tijd lopen er Michelin-mannetjes 
in het veld met een veiligheidshelm op 	 

Natd4rlijk is dit overdreven, dat begrijp ik ook wel. 
Maar U begrijpt toch ook wel dat het niet alleen over-
dreven doch tevens buitengewoon onsportief is de eigen 
onmacht of te wentelen op des scheidsrechters schou-
ders. Laten we het met een schouderophalen en een be-
grijpenda glimlach of doen als de arbiter, net als zo-
vele voetbal-enthousiasten, een menselijke'fout maakt. 

1k zag bij de wedstrijd KMVZ 8 - Taba 2 een gelegen-
heids-scheidsrechter die het lang niet slecht deed. 
Althans heel wat beter dan diverse spelers die zich 
bovendien schuldig maakten aan de toenemende gewoonte 
te prate/li te praten, te 	p 	r 	a 
te n . 	 
Als ik het bier allemaal zou herhalen, werd het een 
gesproken brief. Er is aan dit euvel al menig woord 
gewijd; ingewijden zeggen dat het laatste woord hier-
over nog niet ingesproken is. 

De teugels worden door de bond (en terecht) aangehaald, 
de straffem verzwaard en de administratie-kosten ver-
hoogd. Uiteraard dienen de, ons door de bond in rekening 
gebrachte onkosten op de betrokken spelers te worden 
verhaald. Deze kijken dan wel betrokken maar men kan 
toch niet verlangen dat de club zuiks doet? De vere-
niging zou dan nota bene bestraft worden! 

De eerste strafzaken zijn alweer binnen; tracht er 

buiten te blijven. Nogmaals mensen, toont zelfbe-
heersing; anders ziet men steeds vaker uit naar de 
man zonder wie U niet meer voetbalt: DE SCHEIDS-
RECHTER. 

En zou U denken dat de man die het vrijwillig voor 
zijn kiezen neemt, omdat de referee verstek laat 
gaan, het nog dikwijls zal doen? - Dan wordt het 
toch echt tijd dat U de huidige ontwikkeling met 
wat meer nuchterheid aanschouwt. Het is de hoogste 
tijd! 

Zo, nu hebben we genoeg gepraat over (niet tegen) 
arbiters. Anders gaan we mank aan langdradigheid. 
--- Kent U de volgende tragi-komische anecdote? ---
Een speler (U kent hem wel, het is zo'n klein man-
netje, de Groot heet-ie, zijn voornaam is Nelis) 
kwam mank van het veld tijdens een wedstrijd waar-
in niet zozeer de bal dan wel de validiteit van de 
tegenstander werd bespeeld. Hij kon niet meer recht 
lopen en aangezien het recht zijn loop moet hebben 
kwam het zakie voor de rechter. Drie verdachten, 
bijgestaan door een meester in de rechten die de 
rechten niet meester was, werden ondervraagd door 
een rechter die zo gruwelijk scheel was dat-ie met 
44n oog in de komende week keek. De HoogEdelGe-
strenge-ennogwat- loerde naar de le verdachte en 
vroeg deze naar zijn naam, waarop de 2e bereidwil-
lig antwoordde dat zijn naam De Mepper luidde. 
De rechter keek vals in de richting van deze man 
en beet hem toe: "Ik vraag je niks, man!!" 
"Ik zeg toch ook niks, meneer," zei toen de 3e 
verontschuldigend. 

Ik zeg ook niks meer en verontschuldig me ook. 
Saluutjes. 

M.E.Dewerker.  



zaalv. 1:  woensdag 13 oktober 1976 - Diemen 
aanvang 21.50 uur, afd. 2B, Zwarte 
Schapen - Taba. 

gaarne een half uur voor de aanvang 
aanwezig. 

zaalligging onbekend. Tel.Ger Wolkers, 
zie hieronder. 

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 8 
CANTINE: bij afkeuring geopend van 14.00 - 18.00 uur, 

zowel zaterdag als zondag ??i! 

Verslag Taba Jun B - BPC: 3-1.  

Taba startte zwak en kwam al gauw met 0-1 achter 
door een inswinger vanuit een corner. Toen echter 
was het uit met het gemakkelijke leventje van de 
keeper van BPC. Taba drukte flink door en toen 
was het Frank Verkaaik die door een afstandschot 
scoorde: 1-1. Toen was het pauze (lekkere thee). 
Nu begon Taba goed en het duurde niet lang of het 
was weer Frank Verkaaik die scoorde, ditmaal via 
een mooie solo en een tikkie in de linkerhoek:2-1. 
Taba bleef aanvallen en toen mocht Gerard Osinga 
een doelpuntje maken! Hij ging alleen door en pas-
seerde de laatste man en de keeper: 3-1. 
Taba probeerde nog verder door to komen 	maar 
aangezien dit niet lukte bleef het 3-1 (jammer). 

Michael Degenhart. 

Met dank aan Michael voor het uitstekende verslag; 
en wil de cantine-commissie het ook even lezen ???-red. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 9  oktober 12/6.  

Zat Sen 1: vriendschappelijk: Taba - Rombout, le 
veld, aanvang 14.30 uur, leider de Hr. 
K.Iske. 

Zat Sen 2: vriendschappelijk: Taba 2 - 	bij 
het tikken van deze copie is de uitein-
delijke tegenstander nog niet bekend, 
maar gevoetbald wordt er in ieder geval, 
2e veld, aanvang 14.30 uur, leider de 
Hr.v.Teeseling. 

Pup A: 	poule D: Taba - DVVA, le veld, aanvang 
11.00 uur, verzamelen op het eigen veld 
om 10.30 uur, leider de Hr.W.Martens. 

Pup B: 	poule 4: Taba - FIT, 2e veld, aanvang 
11.00 uur, verzamelen op het eigen veld 
om 10.30 uur, leider de Hr.F.v.Drongelen. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 10 oktober 1976.  

Zon Sen 1: vriendschappelijk: Taba - Osdorp, le veld, 
aanvang 14.30 uur, leider ??? 

Zon Sen 2: vriendschappelijk: Osdorp 2 - Taba 2, 
?e veld, aanvang 14.30 uur, leider ???, 
verzamelen om 13.30 uur bij het Haarlem-
mermeerstation, vandaar naar Sportpark  
Sloten. 

Zon Sen 3: vrij. 
Zon Sen 4: afd. 424: JVVO 2 - Taba 4, le veld, aan-

yang 12.00 uur, SR Aartsen, leider de Hr. 
F.v.Drongelen, verzamelen om 10.30 uur op  
het eigen veld, vandaar naar Sportpark 
De Diemen, aan de Rijksstraatweg, Diemen. 

Jun A: 	afd. 522: Taba 	St.Louis, le veld, aan- 
yang 12.00 uur, SR Barmentloo, leider de 
Hr.H.Smit, verzamelen om 11.30 uur op het 
eigen veld. 

Jun B: 	afd. 621: Taba - Animo, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, SR Kroezen, leider de Hr.R.Kuy-
per, verzamelen om 11.30 uur op het eigen 
veld. 

Jun C: 	afd. 722: Taba -.DEC, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR NN, leider de Hr.S.Osinga, 
verzamelen om 14.00 uur op het eigen veld. 

ALLEN SUCCESI 
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Voor Uw gezelligheid en 

Uw drankje na de 

wedstrijd: 

BAR 
dani51 

hoek Burg. Tellegenstr./ 
Willem Pastoorstr.83 

sporthuis D ADNO P 

	

Alle maten 	+ Voetbal-, Kaalschoenen 

	

RELANCA 	+ Adidas 

	

trainingspakken 	+ Puma 

	

in diverse 	+ Quick e.a. 

	

kombinaties 	+ Uw clubuitrusting altijd 
voorradig 

+ Eigen reparatie-inrichting 

2ABA -LEIDEN KORTING OP AJAX ARTIKELEN 

Ruyschstraat 104 
bij de Camperstraat 

TELEFOON: 358927 - 356573 - 943493 

Voor 7 kwartjes • 
kunt u zondag 
rijk worden in de 
Lotto. 

A. H. DUYNKER 

ELECT RO- a CI {NISCH SLR \ACL DUPE AU 

t.v. en 
alarmsystemen 
H.o-o,or : 2e Helruovistr,..,  .12 

lele,,,,r1 15 C.1 71. 	 . 

AL. AL At. 
OPSTELLINGEN 
diI6 Jab dia.  

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,Elderle.ajf/OIFFS 

Pup A: 	10.v.Drongelen,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.Kraan, 
M.Klinkum,E.Stapper,G. & T.Andriesse. 

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

C.Iske,A.Verkaaik,J.Kamminga,Th.de Boer* 
I.Beverdijk,H.Verhaar,H.Moering,J.Roepel 
J(ac) Maurer,St.v.d.Laan. 

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

burg,I.Muller,D.Boersma,N.de Vries,R.Mud, 
J.Bakrie,P.v.Cornewal,P.Morcus,E.v.Kampen. 

Jun A: 	J.Kamminga,M.Betting,S.Gravenbeek,H.Hille-
naar,H.v.d.Kolk,R.Patrick,M.Scheltus,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.Kramer,J.Schultz,R.Zui-
derduin. 

kom ook eens naar Uw zoon(s) kijken. 

Vooral de leider van onze C Jun klaagt dat 

hij bijna nooit iemand ziet, terwiji het 

toch echt een leuk elftalletje is. Dus 

Zon Sen 
Zon Sen 

OUDERS  
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Sarphati's drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

Hesp 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO PLAY-MOBIL 

FROBELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

DRANKEN SERVICE _ 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Aileen gevestigd 

Weesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

van 

RIO 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

Verslag Rivalen 4 -  Taba 3: 3-3.  
Na een aanvallend eerste kwartier voor Taba was het 
Rivalen dat scoorde uit een strafschop nadat een 
verdediger van Taba de bal met zijn hand uit het 
doel werkte: 1-0. 
In de 20e minuut een doorbraak van Rivalen en onze 
keeper greep helaas de man in plaats van de bal: 
weer een strafschop. Ook deze werd door Rivalen be-
nut: 2-0. 
Dit werd Taba teveel maar men miste nu het mentale 
opkikkertje van een doelpunt. 
Vlak voor rust kwam Rivalen zelfs nog op 3-0 door een 
ongelukkige fout in de verdediging. 
Na in de rust opgekikkerd te zijn door de thee begon 
Taba in de 2e helft met leuk aanvallend voetbal, wat 
resulteerde in een tegentreffer van S.Verbij: 3-1. 
Dit had Taba nodig. De tegenpartij had dit niet ver-
wacht en was aangeslagen. Dit benutte Taba door (toen 
de verdediging van Rivalen stil bleef staan) 2-3 te 
maken. In de 87e minuut bleef het zelfs nog 3-3 door-
dat de tegenpartij liep te praten in plaats van te 
voetballen. Proficiat aan alle spelers die er zo voor 
geknokt hebben dat er toch nog een puntje behaald 
werd. 
PS Indien er a.s. zondag geen vriendschappelijke 

wedstrijd is worden de spelers van Taba ver-
zocht om om 10 uur te verzamelen bij C.v.Drong-
elen, Pieter Callandlaan 22, voor een gezamen-
lijke training in het Amsterdamse Bos. 

E.Sterk. 

Ook E.Sterk van harte bedankt voor het schrijven -,red. 

cantine  
zat: Mevr.Molenaar en de HH v.Veen en Lohman. 
zon: Hr.v.Bennekom en DD Kamminga,Verkaaik,Loes 

Maurer. 

Verf en behang 

Hemonystraat 48 - 50 — Telefoon 76 68 7 

'Sargentini 

nu ook: Hout- 

* * * * * * * * 

Levering en onderhoud va 
Gashaarden en Centrale veneer 
Wasautomaten 
Geisers, Fornuizen enz. 

Amsterdam Z 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

Voor 
cslle soorten 

ROOKARTIKELEIII 

Fr. van Free 

Graaf Florisstraat 1 
Tel. 94 63 90 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

De Wanntespecia 

W.O. RODENHUIS 

SIGARENMAGAZUN 
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