
martin's 
place 

"voor uw hapje en drankje 
na de wedstrijd" 

v. Woustraat 241 	tel. 764491 

VOOR SCHILDER EN 
BEHANGWERK 

SCHILDERSBEDRIJF 

A.C. INKENHAAG C.V 
CEINTUURBAAN 249 
TEL: 72 06 72 

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

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

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

.,eciertvaresi 

en ,,eclerhanclel 

voor al uw bloemwerk 

nr-.• specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 

en plantenarrangementen 

agrigila 
oeintuurbaan 414 

zaterdag tot 4 uur geopend 

amsterdam-zuid tel. 72 28 56 

Garage Ouke Baas 
Verhuur van 200 auto's 1975 

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

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

'ALLES VOOR OW 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 

/a\olFo Co 

va - 
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T A /A  BLOEMEN BESTELLEN 

Voor al uw 
bloetnwerken 

Veldligging: 	 Gem. Giro T 1393 
Sportperk Drieburg 	 tn.v. hF.C. Tube 

Opgerieht 31 mei 1933 
Kon.sioesigek_ 25 lull 1960 

j.aa. an" nr. 10 	20-10-1976. 

en 
plantendecoraties Officieer 
Tevens tuinaanleg en onderhoud 

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

Nieuwe leden: 

H.Wustenhoff (zat sen), geb. 27-5-54, 
Albert Cuypstraat 96', A'dam-1008, tel 799534. 

P.R.L.v.Cornewal (zon sen), geb. 21-8-56, 
Omval 91, Adam-1006, tel. 949129. 

FILMAVOND  vrlidag, 	oktober 

aanvang 19.30 uur: uitleg spelregels met dia's 
+ 20.15 uur: "DIE KNOTSGEKEE KERELS IN HUN 

VLIEGENDE KRATTEN" (kleur). 

ZIEKENBOEG ZIEKENBOEG ZIEKENBOEG ZIEKENBOEG 

4 4;7  
.e.e% 

z/ 	," • yy. • feri,  • 
2 	 "1 

4•Se? 4. 	/I% /.." 

Jammer genoeg moeten wij deze rubriek weer 
openen. Het betreft hier de keeper van ons 
eerste zondag-senioren elftal: Flip de Kriek. 
Flip brak afgelopen zondag in het duel tegen 
CT0,70 zijn scheenbeen. Namens geheel Taba van 
harte een snelle beterschap! 
Voor belangstellenden: P.B. de Kriek 

2e van swindenstraat 17. 
Een kaartje is al goed, mensen 	
********************************************* 



HET MOET ME VAIN HET HART:  

dat het best een gezellige, geinige geschiedenis is bij 
onze zonnige, zaterdagse zuurstofverbruikers. Ze spelen 
uiteraard om te winnen, maar als ze verliezen blijft 
het gelijk - voor hun humeur - (zijn ze gelukkiger dan 
de premier van Oostenrijk; die zit meestal te Weenen!). 
Ik had enige malen de Oostenrijker hen gade te mogen 
slaan en zou eigenlijk best een ooggetuige-verslag kun-
nen geven (Lijkt me een leuke kop in de TT: "M.E.Dewer-
ker verslaat zaterdag-senioren!!"). 

De heren zijn evenwel niet zo vlug uit het veld te slaan. 
Trouwens, ook niet uit de cantine. Niet weg te branden, 
of er moet al een flinke fik komen. Ook dan echter zullen 
deze koene kornuiten geen krimp geven; ze zijn goed in 
het blussen van binnenbrandjes. Zetten graag de bloeme-
tjes buiten, doch blijven binnen de perken, of, om het 
eens anders te zeggen, ze drinken bij voorkeur heer-
lijk, helder Heineken, doch blijven 'binnen' de boorden 
van de Amstel. Teut worden is er niet bij, beje beteu-
pardon-betoeterd! - 

Over toeteren gesproken - zou de leider van het le 
eigenlijk niet zo'n ding moeten hebben? Zijn stem heeft 
wel gewicht, doch is niet zwaar en draagt niet ver. 
En dat is eigenlijk wel jammer, want zijn aanwijzingen 
zijn uiterst nuttig. Zo in de trant van: 
"Jantjeeeee je laat je man niet los he?" - en Jan, 
vasthouwer als ie is, lgAt zijn man niet los (tenzij 
boven de Weespertrekvaart ....) Dat loopt echter niet 
zo'n vaart, net zo min ale met dat middenveld. De 
jongens zijn gewillig genoeg, maar men moet natuurlijk 
niet met onmogelijke opdrachten komen. 

Neem nou het bevel: "pak dat middenveld!" Je ziet de 
jongens heel bereidwillig ja-knikken en er lopen ook 
altijd wel meteen een paar vrijwilligers naar toe. 
Maar dan zie je ze peinzen: "hoe fiksen we dat klussie?" 
Na afloop krijgen ze dan verwijtend te horen: "jullie 
hebt het middenveld aan de tegenstander gelaten..." 
Dan dacht ik gelaten: "maar hoe flikken die lui dat dan?" 
Later kwam ik er achter want ik hoorde eens een toe-
schouwer verontwaardigd zeggen: "die gasten (het was 
een thuismatch) hadden een bull-dozer bij zich!" 
Toen dacht ik: "dAt is het natuurlijk!" 

DAt was het voor deze maal. Groetjes, 	M.E.Dewerker.  

Zondagseni2ren: CT0'70 1 - Taba 1 - Uitslag: 0 - 2 

Een pechvolle dag voor Taba 1 was het afgelopen zon-
dag. Dit niet alleen vanwege het verlies van twee 
punten, maar meer omdat al na drie minuten spelen 
onze keeper (Flip de Kriek) met een ernstige bles-
sure uit moest vallen. (Naar later bleek was het 
een gebroken scheenbeen - red.) Paniek alom. Wie 
moest er op doel. Gelukkig was de keeper van ons 
tweede elftal (Jan van den Bos - red.) onmiddelijk 
bereid om in te vallen. Nadat de wedstrijd weer 
hervat was, bleek dat Taba duidelijk was aangeslagen 
door dit voorval. Het voetbalde 'als een krant' 
en werd terecht door CT0'70 op een 2 - 0 achterstand 
gezet. 
In de rust was het trainer Kooistra die ,tijn elftal 
oppepte ore weer eens normaal te gaan voetballen. 
Met een tweede invaller (Leo Walgering) zette 
Taba de tegenstander wel degelijk onder druk. 
Helaas kwamen er geen goals. Dit mede, omdat de 
keeper van CTO enkele uitstekende reddingen ver-
richtte. Toch had Taba deze wedstrijd normaal kunnen 
winnen, als de scheidsrechter (die deze wedstrijd 
in het geheel niet in de hand had - red.) maar het 
kleine beeetje moed op had kunnen brengen om 
de bal op de stip te deponeren. Tot drie maal 
werd Taba echter een penalty onthouden. De vraag 
reel danook na de wedstrijd of het Taba 'uberhaupt' 
gelukt was om deze wedstrijd ooit te kunnen winnen. 
De man in het zwarte pak leek 'verdomd' veel op een 

zgn. 	THUISFLUITER  	

(P.s.: deze opmerking is redactioneel verklaard tot 
zijnde verantwoord, daar de volledige red. 
bij deze wedstrijd aanwezig was.) 

Mede hierdoor bleef de eindstand op 2 - 0 in het 
voordeel van CT0'70. Toch was de kwaliteit van het 
spel in de tweede helft van dien aard, dat onze 
toch trouwe supporters a.s. zondag tegen een van de 
koplopers op vuurwerk kunnen rekenen. 
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Verslag TABA zondag 2 - TIW/A 3. 

Vrolijk zingend trokken wij in rijen van drie naar 
het TIW/A - terrein. In ons midden een kersverse leider, 
dhr. A. Verkaaik, die ons reeds bezielend toegesproken 
had op het TABA - home. 
Het resultaat van zijn woorden bleef niet uit; een sterk 
gestart TIW/A liep zich snel voorbij en na een snelle 
aanval van TABA schoot Stef v.d. Laan de bal hard in, 
welke in eerste instantie nog wel gekeerd werd, maar op 
een tweede inzet van Jaap Kamminga had de TIW - keeper 
geen verweer: 0-1. Dit was tevens de ruststand. 
De tweede heL:t ging gelijk op, maar langzamerhand moest 
TIW gas terug nemen. Hiervan profiteerde Jac Maurer. 
Hen door de keeper half gemiste bal kwam voor zijn voeten 
en beheerst scoorde hij: 0-2. 
Toen werd het voor de TABA-verdediging tijd om de spanning 
weer terug te brengen. Met veel moeite wisten zij TIW een 
tegendoelpun'c to laten scoren. Jawell onze verdediging weet 
hoe je een publiek moet boeien! : 1-2. 
get was vervolgens Theo de Boer die met een knap doelpunt 
een eind aan alle 	illusies maakte. Toen vervolgens 
ook nog Aad Verkaaik een "doelpunt van de maand"-doelpunt 
maakte, was ieder verzet gebroken. Dat het 1-4 bleef 
was een gevolg van het goede keepwerk van de TIW goalie. 
Apart wilde ik nog even de namen noemen van Hans Moe:tiring, 
die ondanks een nog niet genezen blessure zijn rentree 
maakte en onze voorzitter Jan Lazet, die de wedstrijd 
zo uitstekend geleid heeft. 

J.H. 

HH.Lohman, van Veen, Mevr. Molenaar 
Hr. van Bennekom, DD: v.d.Linden, 
maurer; res. Lazet. 

van Teeseling. 
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MEDEDELINGEN: 

Kantinedienst: Zat: 
Zon: 

Consuldienst: Hr. 

Over een gedeelte van deze supporters zijn wij in 
het geheel niet te spreken. De manier waarop 
sommige mensen zich aan de zijlijn staan te uiten 
is voor alle Taba-mensen een belachelijke zaak. 
Het wordt door de spelers zeer zeker niet op prijs 
gesteld. Commentaar uit de kleedkamer: 
LAAT DELL MENSEN TOCH THUIS BLIJVEN: 

(red.: wie de schoen past trekke hem aan 
en blijve voortaan thuis, he!). 

Verslag Taba 3 - AFC 8: 	1-1 

In de eerste helft werd er door beide partijen 
aanvallend gespeeld. Het geluk was evenwel aan 
Taba's zijde. Via een hoekschop van S.Verbij kon 
C. van Drongelen magnifiek inschieten: 0-1. 
De tweede helft bracht een geinspireerder AFC en 
een slechter spelend Taba. Hierdoor kon AFC in de 
20ste minuut gelijk waken. Taba kreeg nog een kans 
in de 40ste minuut, maar deze werd niet benut. 
Mijn inziens mocht Taba best tevreden zijn met dit 
behaalde gelijke spel. Volgende week hopelijk beter. 

E.Sterk. 
(hartelijk dank voor dit verslag - red.) 

Verslag Jun.-A: Taba - DJK Eindstand 3-0. 

Na 6 wedstrijden is Taba nog steeds ongeslagen. 
Over de eerste helft is weinig te vertellen, daar 
er van Taba-zijde weinig inzet was. Het probleem 
is dat het middenveid niet genoeg loopwerk deed 
(conditiel). Toon zou Taba nog voor de rust voor-
komen: na een laatste aanval was het Patrick, 
die solerend door de verdediging ging en 1-0 
maakte. Dit was in de 44ste minuut. 
In de rust werden er 2 wissels toegepast. Dit 
gaf wat weer vaart in de aanval van Taba. 
In de 50ste min. was het F.Verkaaik, die de 
keeper omspeelde en van de zijlaan 2-0 maakte. 
Na nog wat been en weer getrap was het Patrick, die 
in de 38ste min. 3-0 maakte uit een voorzet van 
J.Kamminga. Jongens willen jullie in de kop mee 
blijven draaien, kom dan eens op trainen. Aan de 
conditie kan nog heel wat gebeuren, of niersoms. 

leider H.Smit 

4 



Na een spannende 10 minuten in de kleedkamer, 
of er wel of niet 11 man opkwamen, gingen wij 
uiteindelijk toch met 11 man voetballen (met 
dank aan Rudy). Om hier even op in te gaan 
wil ik de heren: de 'Nekker en Wolffs, die het 
niet de moeite vinden om to komen, of zelfs af te 
bellen. Namens het elftal nog 0.11n keer de kans 
tegeven om zaterdaE to komen, anders wordt het 
niet langer op, prijs gesteld, dat deze heren op- 
gesteld worden. Dit geldt in mindere mate voor 
de regelmatige afbellers. :iaar nu de wedstrijd self : 
Die was opvallend door de werklust en de aan- 
wezigheid van een vrij goed bezet middenveld. 
Maar desondanks ging VDO er fel tegen aan en 
hield onze laatste vijf man lekker bezig. 
Maar toch was het Rudy, die door middel van 
een fraaie dieptepass uit het middenveld kon 
scoren: 1-0. Vijf minuten later was het onder- 
getekende die alleen doorging en de keeper 
fraai passeerde: 2-0. Taba, nu iets makkelijker 
spelend, ging een stapje terug wat onze achterste 
.inies de kans gapf om een bee'tje uit te blinken. 
Sn dan plotseling:.weer zo'n beruchte dieptepass 
richting Rudy, die hem koelbloedig afrondde. 
RUST. Na de rust een kleine wijziging d.m.v. 
Jan Fransen op de rechtshalfplaats en onze nieuwe 
kracht Wustenhoff op de rechtsbuitenplaats. 
Hetgeen naderhand bleek een juiste zet te zijn. 
Want een nervous Taba kon een fel aanvallend VDO 
maar met moeite stuiten. Onze laatste vijf jongens, 
met name Tommy, Nico, Gerrit, Rob en 'Tank' peter, 
moesten ondanks hun gezwoeg toch twee keer het hoofd 
buigen. Echter toen kwam onze aanwinst Bobby, die 
d.m.v. een mooie solo Wustenhoff in staat stelde 4-2 
aan te tekenen. Daarmee was de tweede overwinning 
een feit. Restte mij nog te zeggen, dat ook Jiannes 
en leider Joop zich ten volste ingezet hebben voor 
deze-overwinning. 

S.Osinga. 

Zat sen. Taba 2 - VDO  4:  uitslac: 4 - 2 WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 23 oktober 1976. 

Zat Sen 1: afd. 4: Amstelland - Taba, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR v.Laar, leider de Hr.K.Iske, 
veld gelegen op Sportpark De Toekomst (bij 
opgebroken weggedeelte linksaf!!), Burg. 
Stramanweg, Ouderkerk a/d Amstel. 
Verzamelen om 15.00 uur in de Taba-kantine. 

Zat Sen 2: afd. 55: NFC 4 - Taba 2, 2e veld, aanvang 
14.00 uur, SR Molenaar, leider de Hr.v.Tee- 
seling, veld gelegen 	Sportlaan,Amstel-
veen, bussen Centraal Nederland 9 en 10. 

Pup A: 	vrieachappelijk: Taba - De Meer, le veld, 
aanvang 11.00 uur, leider de Hr.W,Martens, 
verzamelen om 10.30 uur op het eigen veld. 

Pup B: 	vriendschappelijk: Taba - De Meer, 2e veld, 
aanvang 11.00 uur, leider de Hr.v.Drongelen, 
verzamelen om 10.30 uur op het eigen veld. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 24 oktober 1976. 

Zon Sen 1: afd. 202: Thba - Geuzenveld, le veld, aan-
yang 14.30 uur, SR Luykx, leider de Hr.La-
zet. 

Zon Sen 2: afd. 215: vrij. 
Zon Sen 3: afd. 318: Nautilus 4 - Taba 3, le veld, aan-

yang 11.00 uur, SR Maas, leider de Hr.Hen-
driksen, veld gelegen Sportlaan, Amstelveen, 
bussen Centraal Nederland 9 en 10. 

Zon Sen 4: afd. 427: Taba 4 - Abcoude 7, le veld, aan-
yang 12.00 uur, SR NN, leider de Hr.v.Dronge-
len. 

JTun A: 	afd. 522: Animo - Taba, 3e veld, aanvang 
14.30 uur, SR Berkhout, verzamelen om 13.00 
uur op het eigen veld, vandaar (per auto???) 
naar Sportpark Overamstel, Jan Vroegopsingel, 
Utrechtsebrug over, dan rechtsaf, en linksaf, 
de Jan Vroegopsingel af), leider de Hr.Smit. 

Jun 13: 	afd. 621: Madjoe - Taba, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR Moravec, leider de Hr.Kuyper, 
verzamelen om 14.00 uur op Sportpark Midden-
meer, achter de ijsbaan. 

Jun C: 	afd. 722: ADE - Taba, 2e veld, aanvang 12.00 
uur, SR NN, leider de Hr.Osinga, verzamelen 
om 11.00 uur bij het Muiderpoortstation, bij 
tramhalte lijn 3 (trein vertrekt om 11.17 uur), 
geld meenemen111 



Bij de foto's: 	Taba - Fit / Pupillen: 
AL JUL AL 

OPSTELLINGEN 
JUL AL JUIL 

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

Zat Sen 2: J.Fransen,H.v.Coeverden,P.Dammen,P.Drehsen, 
T.Haggenburg,N.Loo,P.de Nekker,S.Osinga, 
Gebr.Sandbrink,L.Schotte,G.Serier,B.Schermer, 
H.Merle,W.Wolffs. 

Pup A: 	F.v.Drongelen,R.Hillenaar,R.v.a.Waard,R. 
Kruithof,j.Robijn,J.Stapper,B.Nooitmeer, 
S.Blank,R.Martens,R,BierhuizenM.Hof; 

Pup B: 	M.Roele,M.Sandbrinx,M.Spijker,A.v.Dronge-
len,J.Antenbrink,A.Eisinga,J.Kraan,M.Klin-
kum,E.Stapper,G. & T.Andriesse. 

Zon Sen 1: op de training 

Zon Sen 3: T.Louis,J.v.Drongelen,C.Post,R.v.London,R. 
v.d. Nat,T.Willemsen, P. en J.Verbij, 
R.Nerkroost,H.Outmayer,D.Draak,J.Bakrie. 

Zon Sen 4: F.v.Drongelen,H.Grobben,C.Yvel,C.Meijer, 
F.v.Oostburg, I.Muller,D.Boersma,N.de Vries, 
R.Mud,P.v. Cornewal,P.Morcus 

JunA: 	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,O.Simons, 
F.Verkaaik, J.Blokland. 

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



sporthuis JONG 
DD 

DD 

Alle maten 
RELANCA 

trainingspakken 
in diverse 
kombinaties 

TABA-LEDEN 

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

voorradig 
+ Eigen reparatie-inrichting 

KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

Ruyschstraat 104 
bij de Camperstraat 

TELEFOON: 358927 - 356573 - 943493 

Voor Uw gezelligheid en 

Ow drankje na de 

wedstrijd: 

BAR 
(lanai 

hook Burg. Tellegenstr./01  
Willem Pastoorstr."' 
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Voor 7 kwartjes 
kunt u zondag 
rijk worden in de 
Lotto. 

Zaalvoetbal: 	Zw. Schapen Taba 0 - 4 
De wedstrijd begon met aan weerszijde de ge-
bruikelijke aftasting. Het was Taba, dat de 
wedstrijd naar zich toetrok, wat dan ook resul-
teerde in een mooi opgezette-combinatie van de 
onzen. Het was Jan van Veen, die de bal het laat-
ste zetje gaf aan Karel Iske, die met een prach-
tig scoot de score opende 0-1. Dit was in de 9de 
minuut. 2 minuten later was het wederomnK. Iske die 
uit een onmogelijke hook 0-2 liet aantekenen. In 
de 12de minuut was het weer raak: deverdediging 
van de Zw. Schapen rommelde wat met de bal, waar 
alweer K.Iske als de kippen bij was om 0-5 te laten 
noteren. Na de wissel eenzelfde beeld: het was in 
de 12de minuut toen de keeper van Zw. Schapen een 
fout buiten net doelgebied maakte, waar wij een 
strafschop aan overhielden. Dez2 herd door K.Iske 
zeer vakkundig ingeschoten, maaY:6de keeper van 
Zw, Scnapen nog vakkundiger gestopt . dot was in 
de 16e minuut toen Taba met 1 man meer weer tot 
een doelpunt kwam, die door Corrie Iske na good 
aangeven van Jan van Veen werd gemaakt. In de 17de 
min. kregen wij wederom een strafschop toegewezen 
en was het onze Jan Lohman, die naast schoot (hij 
had nieuwe schoentjes aan). 	er zich in de laatste 
minuten afspeelde had niets met zaalvoetbal te 
maken. Zw, Schapen waren slechte verliezers. 

Hierbij krijgt u de stand bijgewerkt t/m 17-10-1976: 

1. Taba 
2. Diemen 
3. Amstelland 
4. Ridderboys 
5. DVVA 
6. Dug Out 
7. Zw. Schap. 
8. K..111Z 
9. Voorland 

10. WVHEDW 
11. VVGA 
12. FC 700 

A. H. DUYNKER 
ILECTROJLCHNISCHSLWCEBURLi,, 

t.v. en 
alarmsystemen 



DRANKEN SERVICE _ 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

De Warm 
Fr. van Frye 
Graaf Florisstraat 15 
TeL 94 63 90 

FROBELDOZEN 

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

De Sleutelkoning 

Reparatie alle soorten sloten 

Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

U ziet het: de spanning is aanwezig. Hierbij roep 
ik iedereen, die dit leest om op Woensdag 27 
oktober (aanvang 21.10) de wedstrijd Diemen-Taba, 
die van groot belang is voor ons, ons to komen 
steunen. Daarbij is het nog erg leuk ook. Onze 
jongens rekenen op u. Al vast bedankt voor iedereen 
die komt. 

leider lste team 
Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Aileen gevestigd 

Weesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

zaalv 1: woensdag 27 oktober 1976 - Diemen, 
aanvang 21.10 uur, afd. 2B, 
Taba - Diemen. 
Gaarne een half uur van tevoren aanwezig. 

Hemonystraat 48 - 50 - Telefoon 76 68 77 

'Sargentini ( Zn' 

nu ook: Hout- en ijzerw 

GROTE SORTERING IN: 

	

Zat 1: Taba - ADE: 	1-1 
2: Taba 2 - VDO 4: 	4-2 

	

Pup A: DEC - Taba: 	2-1 	4, 

	

B: De Geuzen - Taba: 3-0 	4 ' 

III 4 	

Zon 1: CT01 70 - Taba: 	2-0 
2: TIW/A 3 - Taba 2: 
3: Thba 3 -AFC 8: 	1-1 	TL 
4: Taba 4 -  TIW/A 7: 7-0 

	

A: Taba - DJK: 	3-0 

	

C: Taba FIT: 	

1-4 4.: 

Jun 

	

1-11 	

1/4:4 

aFBELLEN 

PLAY-MOBIL 

* * * * * * * * 

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

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

Voor 
alle soorten 

ROOKA RTIKELIEN 

SIGARENMAGAZIJN 

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 
W.O. RODENHUIS 
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