
martin's 
place 

"voor uw hapje en drankje 
na de wedstrijd" 

v. Woustraat 241 	tel. 764491 

VOOR SCH1LDER EN 
BEHANGWERK 

SCHI LDERSBEDR1J F 

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

77 

voor al uw bloemwerk 

specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 
en plantenarrangementen 

agnglia 
zaterdag tot 4 uur geopend 

ceintuurbaan 414 amsterdam-zuid tel. 72 28 56 

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSM1DDELEN 

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 

.edertuctren 

en ,,ederttandel 

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. 

St. Willibrordusstraat 43e — Tel. 762798 

/A0E-0C0 

-- UP A 
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Nieuwe leden: E.T.Breidel, geb. 30-7-58, zon sen, 
Tobias Asserlaan 365, Diemen, tel. 903217. 

M.H.Ho-A-Hing, geb. 14-7-60, A jun, 
Louis Bouwmeesterstraat 9"', Adam-1018, 
tel. 157394. 

L.U.Held, geb. 2-11-64, A pup, 
Laines Nekstraat 34', A'dam-1005. 

BEDANKT: 

Via deze weg wil Flip de Kriek de selectie van het 
eerste elftal bedanken voor de prachtige fruitmand, 
alsmede het bestuur voor het bloemstuk en eventuele 
andere belangstellenden voor hun hartelijke belang-
stelling! 
Bedankt voor deze belanstelling (red.) en verder 
maar een spoedig herstel toegewenst. 	redactie. 

Consuldienst: 	H.Smit 

Cantinedienst: Zat: Mevr. Molenaar, HH. Lohman, 
van Veen 

Zon: DD: Kamminga en Verkaaik 
res. Mevr. Lazet 

T BLOEMEN BESTELLEN 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 
pla> ndecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

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

y 	 4 
/ 

/ 41, fry 7,4, 
47, , 

Heineken 



Vanaf dinsdag 2 november zullen de 
A-pupillen, alsmede de C-junioren, 
de zaal gaan trainen. Dit zal gaan 
net als in vooraf gaande jaren, in 

DONGESCHOOL 

B- en de 
weer in 
gebeuren, 
de: 

DINTELSTRAAT 9 - 11 

AMSTERDAM (ZUID). 

Deze school is o.a. te bereiken met tramlijn 
25: hoek Churchillaan/Maasstraat. 
In de school (op de binnenplaats) bestaat de 
mogelijkheid om fietsen te stallen. 

TIJDEN ZAALTRAINING: 
Dinsdagavond: 	19.00 - 20.00 uur: 

20.00 - 21.00 uur: 
B-pupillen 
A-pup. + C-jun. 3 

ZAALTRAINING JEUGD: Waarschuwing aangaande het zaalvoetbal:  

Het is aan alle mensen, die in Taba-verband 
deze school betreden, ten strengste verboden 
om andere lokalen buiten het gymnastieklokaal 
te betreden. In een gesprek met onze jeugd-
voorzitter heeft het hoofd van de Dongeschool 
op deze maatregel aangedrongen. Want dit jaar 
maken maar liefst drie verenigingen gebruik 
van deze zaal. En dan is het moeilijk om de 
schuldige aan te wijzen. 
Dus aan iedereen het verzoek om dit na te 
volgen, anders zal de Jeugd-Commissie van 
Taba genoodzaakt zijn de jeugd-zaal-training 
stop te zetten! 

Daarom ook het verzoek aan de leiders om 
zoveel mogelijk een oogje in het zeil te 
houden. En .... mocht u een overtreder 
constateren; u bent gerechtigd om hen er 
direct uit te zetten""w 

Daarom ook een verzoek aan de ouders, die 
altijd meekomen: helpt u s.v.p. de leiders 
om deze regels na te streven: 

Bij voorbaat dankend: 
P. van den Bos 
Voorz. J.C. 



MIGREATIZST  
tillOwONEASO 

dinsdag 2 november 1976 - IJsbaanpad 2e veld 
aanvang 19.40 uur, afd. 2B, 
DVVA - Taba. 
Gaarne een half uur van tevoren aanwezig. 

zaalv. 1: 

AFWERKING COMPETITIEPROGRAMMA 

In de maand december '76 wordt onderstaand programma 
afgewerkt (het is ons niet bekend of dit ook voor het 
zaalvoetbal geldt, dus blijf de TT lezen): 

zaterdag 18 en zondag 19 dec.: inhaalprogramma 
zaterdag 25 en zondag 26 dec.: geen programma 

	

zaterdag 1 januari 1977: 	geen programma 

	

zondag 2 jannari 1977: 	inhaalprogramma 

SENIOREA-TRAINING BIJ AFGELASTINGEN:  

Bij afgelastingen op zondag bestaat de gelegen-
heid om te trainent Dit kan dan gebeuren vanaf 
11.00 uur op het bijveldje! Let wel: Dit geldt 
alleen voor senioren. 

BEDANKjEL  
De groep senioren, die afgelopen weekend heeft 
getraind wil graag de mensen van kantine bedanken 
voor de bediening op zondag! 
Ook gaat er een bedankje naar het bestuur voor 
de koffie en de soep. (Nou de douche nogg) tAFF 
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HET MOET ME VAN HET HART:  

dat ik een tijdje terug het genoegen had een bestuurs-
vergadering bij te wonen. Nou ja, genoegen, z6 genoe-
gelijk ging het er nu ook weer niet toe. Er heerste 
op een bepaald moment een groot ongenoegen, totdat 
men vond dat het zo wel genoeg was omdat men er genoeg 
van kreeg. Naderhand bleek dit bovendien meer dan ge-
noeg geweest te zijn, hetgeen altijd te betreuren 
valt, omdat gedane zaken vaak geen keer nemen. 
Als een buitenstaander binnen zit (bij zo'n verga-
dering due) zal hij waarschijnlijk denken: 
"linke soep 	 
Deze wordt echter, gelijk men weet, niet altijd zo 
heet gegeten als ze wordt opgediend. Men laat de zaak 
heus niet in de soep draaien. Maar als de vroede va-
deren altijd maar vreedzaam verzameld zouden zijn 
zonder zo nu en dan enig bazuingeschal, zou er ook 
geen fluit van deugen. Men moet wel eens de grote trom 
roeren en kan niet altijd aan piano doen. Toch wordt, 
indien er aanleiding toe is, ook wel de loftrompet op-
gestoken. Men vindt elkaar meestal wel weer (zo groot 
is de bestuurskamer nou ook weer niet) maar wel netjes 
en comofortabel. 
Heel wat beter dan het haveloze, hopeloze hok ruim 100 
meter verder. De accomodatie was lange tijd taboe voor 
ons. Ik dacht wel eens: "Het wordt tijd dat juliie Op 
S 	!" Nu dit thans het geval is kan men Thans Alles 
Beter Aanpakken. Zo'n optrekkie is hard nodig; wil je 
medewerkers aantrekken dan moet je de zaak aantrekkelijk 
maken. We moeten echter oppassen voor overdrijving. Dat 
is niet fair en daar ben ik dan ook fel op tegen. Ik 
Beef toe dat komende bestuursleden recht hebben op een 
betere behuizing dan voorheen het geval was. Allemaal 
accoord en tot je dienst. De techniek van het ronselen 
is echter altijd al een doorn in mijn oog geweest. Ik 
zelf ben er destijds ingestonken voor een 'half uurtje 
in de week'. Dat het, voor ik het besefte, een 'half wee-
kie in drie dagen' werd is voorbij en daar zal ik dan ook 
niet meer over zeuren. Dat men nu echter laat doorsche-
meren dat nieuwe bestuursleden hun 'bedje gespreid zul-
len vinden' gaat me te ver. Werkpaardeen verdienen de 
haver doch dit wordt mij te gortig. Zo'n bed is niks 
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voor wakkere lieden; denk je bovendien even in wat de 
echtgenotes zullen zeggen! Want hou er effe zwaar re-
kening mee dat je uitgerekend deze groep moet hebben 
voor het rekenwerk in de cantine. Je hebt ze bitter-
hard nodig voor de bitterballen en broodnodig voor 
de kadetjes. Onderschat het werk van de genoemde groep 
niet, geachte leden! Ze zijn in veel opzichten TOT UW  
DIENST! -- Net als onderstaande 

M.E.Dewerker.  
JL J< JL 1 
OPSTELLINGEN 
JL JL JL  

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.d.Waard,R.Kruithof, 
J.Robijn,J.Stapper,B.Nooitmeer,S.Blank,R.Martens,R.Bier-
huizen,M.Hof,L.Held. 
Pup B: M.Roele,M.Sandbrink,M.Spijker,R.v.Drongelen,J.An- 
tenbrink,A.Eisinga,J.Kraan,M.Klinkum,E.Stapper,G.&T.An-
driesse. 
Zon Sen 1: op de training. 
Zon Sen 2: M.Anastacio,H.Verhaar,A.Verkaaik,Th.de Boer, 
J.Kamminga,St.v.d.Laan,Th.Willemse,R.v.d.Nat,H.Moehring, 
J.Hoekman,J.Roepel,L.Weeling. 
Zon Sen 3: T.Iouis,J.v.Drongelen,C.Post,R.v.Londen,P. & 
J.Verbij,I.Beverdijk,R.Verkroost,H.Outmayer,D.Draak,J.Ba-
krie,P.v.Cornewal. 
Zon Sen 4: F.v.Drongelen,H.Grobben,C.Yvel,F.v.Oostburg, 
I.Muller,D.Boersma,N.de Vries,R.Mud,P.Morcus,E.Sterk, 
E.Breidel,H.Pengel,F.v.d.Sterren. 
Jun A: J.Kamminga,M.Betting,S.Gravenbeek,H.Hillenaar, 
H.v.d.Kolk,R.Patrick,M.Scheltus,F.Steyn,D.Vijsma,R.A.Mud, 
M.Brown,R.Reitsma,M.Ho-A-Ring. 
Jun B: M.Degenhart,R.Dix,S.Dort,J.Fleury,J.Savijn,B.La- 
zet,R.Meyerhoven,G.Osinga,J.Samson,O.Simons,F.Verkaaik, 
J.Blokland. 
Jun C: H.Bergwijn,S.Degenhart,E.Iazet,M.Simons,F.Smit, 
D.Streefkerk,F.v.Suydam,C.Telesford,R.Warning,R.Kramer, 
J.Schultz,R.Zuiderduin. 
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WEDSTRIJDPROGRAA voor zaterdag 30 oktober 1976. 

Zat Sen 1: afd. 4: Taba vrij. 
Sat Sen 2: afd. 55: Taba 2 - VVGA 5, le veld, aanvang 14.30 

uur, SR Ottenhof, leider de Hr.v.Teeseling. 
Pup A: 	poule D: ZPC - Taba, aanvang 11.00 uur, verzame-

len om 10.30 uur op Sportpark Middenmeer, achter 
de ijsbaan, leider de Hr.W.Martens. 

Pup B: 	poule 5: Taba - Meerboys 2, aanvang 11.00 uur, 
verzamelen om 10.30 uur op het eigen veld, lei-
der de Hr.F.v.Drongelen. 

WEDSTRIjDPROGRAMMA voor zondag 31 oktober 1976.  

Zon Sen 1: afd. 202: ZRC - Taba, le veld, aanvang 14.30 uur, 
SR Ravesteyn, leider de Hr.J.Lazet, veld gelegen 
op Sportpark Sloten, to bereiken met lijn 69 van-
af Kalfjeslaan, Haarl.mr.station of Hoofddorppl. 

Son Sen 2: afd. 215: WMS 3 - Taba 2, le veld, aanvang 12.00 
uur, SR Westerneng, leider de Hr.A.Verkaaik, veld 
gelegen op Sportpark Ookmeer, verzamelen om 
11.00 uur bij het Centraal Station (luivel fiet-
senstalling), bus 21 tot eindpunt; dan bus 19. 

Zon Sen 3: afd. 318: Taba 3 - KDO 5, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR v.d.Braak, leider de Hr.H.Hendriksen. . 
afd. 427: ZPC 6 _ Taba 4, le veld, aanvang 10.00 
uur, SR Zwart, leider de Hr.F.v.Drongelen, ver-
zamelen om 9.30 uur op Sportpark Middenmeer, ach-
ter de ijsbaan. 
afd. 522: DEC - Taba, 2e veld, aanvang 12.00 uur, 
SR Agterberg, leider de Hr.H.Smit, verzamelen om 

It 
uur op Sportpark Voorland, achter het Ajax-

(L s
afd. 621: Taba - DJK, le veld, aanvang 12.00 uur, 
SR Udo, leider de Hr.R.Kuyper, verzamelen om 
11.30 uur op het eigen veld. 
afd. 722: BPC - Taba, 2e veld, aanvang 12.00 uur, 
SR NN, leider de Hr.S.Osinga, verzamelen om 
11.30 uur op Sportpark Voorland, achter het Ajax- 
stadion. 

ALLEN SUCCES!!! 

Zon Sen 4: 

Jun A: 

Jun B: 

Jun C: 
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Alle maten 
HEIANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 

sporthuis 
D D JO AO DD 

+ Voethal-, Zaalschoenen 
+ Adidas 
+ Puma 

+ Quick e.a. 
+ Uw clubuitrusting altijd 

voorradig 
+ Eigen reparatie-inrichting 

KORTING OP ALLIS ARTIKHLEN TANA-Lk:WIN 

LEGO PLAY-MOBIL 

Voor Uw gezelligheid en 

Uw drankje na de 

wedstrijd: 

BAR 
dana I 

hoek Burg. Tellegenstr./ 
Willem Pastoorstr. 83 

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

Fr. van Erve 

Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

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 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Verf en behang 
nu ook: Hout-en ijzerwaren 

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

De Warmtespecialist 

* * * * * * * * 

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

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 

Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

rco or 
rate soorten 

R DOIL RTIKELEV 

SI GA RE NMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 - Telefoon 71 42 11 

RIO 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

FROBELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 - 35 70 29 

A. N. DUYNKER 

ELECTRO TECHNISCH SERVIC [BUREAU 

I:At en 
alarmsystemen 
Konleor 	Helmolos5ael 

lelelnon 156775 	Ainsterdao.., 

Ruyschstraat 104 
bij de Camperstraat 

TELEFOON: 358927 - 356573 - 943493 
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