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-STAPP - 

voor al uw bloemwerk 

specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 
en plantenarrangementen 

agriglia 
zaterdag tot 4 uur geopend 

ceintuurbaan 414 amsterdam-zuid tel. 72 28 56 

41011•1101110, 	 
martin's 

place 
VOOR SCHILDER EN 

BEHANGWERK 
SCHI LDERSBEDRI J F 

A.C. INKENHAAG C.V 
"voor uw hapje en drankje 

na de wedstrijd" 	 CEI NTUURBAAN 249 
v. Woustraat 241 	tel. 764491 

	TEL: 72 06 72 

VON K 
Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

edertvaren 

en 	 e d erk an del 

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 bestelwager.s 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 

VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

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



Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

BLOEMEN 13ESTP,'LL 

FIRMA CINBLEI 

TEL. 020 - 73 1733 / TEL. 020 -36 26 94 
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22-12-1976 

HET NIEUWE JAAR 

Dit keer op de voorpagina eens niet een voorwoordje van 
een buitengewoon apart bijzonder figuur, doch van onszelf, 
degenen die de TT elke week weer samenstellen en opvullen, 
soms ook andersom. 

Nolo 
ne-Fiet 'toeval' wil nu dat dit het laatste nummer van dit 
Alekalender-jaar is, en dan nog wel een apart nummer ook, 
MIEviant Kerst en Oud en Nieuw zijn nabij. Na dit nummer ne-
Immen wij van de redactie, de mensen van de drukkerij en de 
kr"mensen van de verzending een korte winterstop, voor som- 

migen misschien -slaap, in acht. 

Ondanks dat wij daarna nog een aantal maanden in de weer 
dienen te zijn om onze wekelijkse journalistieke talenten 
te openbaren, wensen wij alien die elke week maar weer 
meewerken aan dit blad, prettige feestdagen en een vro-
lijke jaarwisseling toe. 

Ook onze lezer(e)s(sen) zullen wij iets toe moeten wensen, 
want dat is nu eenmaal de gewoonte. Welnu, ook daar hebben 

F we al iets op gevonden. Wij wensen u weer een jaar van 
plezier, genot en voorspoedigheid toe die u aan de voetbal-
sport dient te beleven. Wij van onze zijde zullen niet 

te vervelen met onze nimmer aflatende 

SPanpork 
Gem Cilre T 13•3 
tA.v. A.F.C. Ti 

ti 
.z 14/0,001 wigaoH J 4 -xnaoA 

iX 
nalaten u wekelijks et 2r.stroom van commentaar en informatie, naar wij hopen tot 

i3  ceders tevredenheid. 
1  Dat is dan ons enige goede voornemen voor het nieuwe jaar; 
\I,-  alle andere zouden wij ongetwijfeld al gauw weer vergeten 
1,4 zijn, dus vandaar!! 

1 
 Allen prettige feestdagen en tot in 1977. 
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Aan het woord is J.H. Lazet, voorzitter 
van de voetbalvereniging AFC Taba: 	el 

dl 	2 
Aan het einde van het jaar, zoals lang- el 
zamerhand traditie, een woordje van onder- 	A.) 

o 	getekende. 
Z 	Zeer optimistisch gestemd, ga ik dit jaar be-

eindigen, waarbij ik meteen denk aan ons nieuwe 

iX 	home. Een home dat dit jaar tot stand is gekomen 
met medewerking van diverse leden. 
Voor een amateurclub, zoals wij zijn, vind ik het 
een bijzondere prestatie en ik kan niet nalaten 
om alle personen, die hieraan hun medewerking 
verleend hebben, nogmaals dank te zeggen. 
Ook de mensen die de cantinecommissie vertegen-
woordigen zijn wij dank verschuldigd. Men vergete 
niet dat onze cantine de belangrijkste bron van 

7' 	inkomsten is. 
Een beetje teleurstellend vind ik het wel, met 

paar feestjes achter de rug, dat de opkomst 
onze leden te wensen overlaat, en ik vraag 
ook af: waar is de oude clubliefde gebleven. 
de sportprestaties betreft, mogen wij over 
geheel niet ontevreden zijn. Het belangrijk-
punt in onze sport is nog altijd te trachten 

sportief te blijven, hetgeen onze club zeer 
zeker is gelukt. Met dank aan allen, die zich 
ook dit jaar voor onze club hebben ingezet, 
wens ik u allen prettige feestdagen en een 
fijne jaarwisseling toe, 

:•(11 
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1976 

J.H. Lazet 
voorzitter AFC Taba. 

==== 
Nog slechts enkele dagen en dan is het 
jaar 1976 weer ten einde. Maar juist in deze 
laatste dagen is men geneigd om alle gebeurte-
nissen van het afgelopen jaar nog eens de reveu 
te laten passeren om dan tot de slotsom te komen 
dat het jaar 1976 nog niet zo slecht is geweest; 
zeer zeker niet voor de vereniging Taba. Een van de 
hoogtepunten van het afgelopen jaar was toch wel de 
ingebruikneming van het nieuwe complex op 21 augustus 
j.l. Als je dat nog eens nagaat en je ziet wat of daar 
met een paar mensen is gepresteerd, dan kan je toch 
terecht zeggen: "dat is nog niet zo'n slecht jaar ge-
weest". 
Slecht was ook de start niet van onze jeugdelftallen, 
want mede door de inzet van de jeugdcommissie en 
door de aanwas van nieuwe jeugdleden kon ook Taba 
op 28 en 29 augutus j.l. toch weer met vijf jeugd-
elftallen starten op ons jeugdtournooi. 
Dit jeugdtournooi was ook weer een mooi iets om 
op terug te wijzen. Het vond zijn hoogtepunt toen 
zondag's middags de parachutisten met de nieuwe 
Taba-vlag naar beneden sprongen. 
Nog een goed iets was de zeer welkome uitbreiding 
van onze jeugdcommissie. 
Wat zal ons 1977 brengen? Voor ons allen een open 
vraag. Maar toch zijn er wel veel wensen, want die 
hebben wij toch allemaal. Ik tenminste wel, hoor. 
Dat zijn dan: een goed draaiende jeugdcommissie; 
veel aanwas van nieuwe jeugdleden en ..... heel 
graag wat weer belangstelling van de ouders. 
Verder wens ik alle leden van de J.C., de mensen, 
die meegewerkt hebben aan het Taba-complex, de 
redactie-commissie, alle jeugdleden en ouders, 
enz. enz. (Ook de mensen van de GILO o.l.v. de 
heer C,Schrama) het volgende toe: 
Een paar prettige kerstdagen; een heel goede 
jaarwisseling en een voorspoedig 

P. van den Bos, voorzitter 

3 
PvtqaoH 	-xnaoA sAnantam, 	sgaraaib s,uosvas 
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k.D‘ 	"Wat denk meneer daarvan; zal dit te being wees 

1.44 	Om 10 sielings te vrg, ver skade van die bees?" 

ti 
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HET MUET ME VAN HET HART: 
fb 

dat het niet altijd 'koek en ei' is in de e4
el  wei. Het is ook wel es 'zoek en hei' (dit voor 

doortrapte doordenkers). Ik heb alreeds weer 
frappante voorbeelden gezien van hemeltergende 
houthakkerij; dacht nog: "die komen zeker uit de 
Vechtstreek". Ergens uit de rietlanden, want die 
zijn goed in matten. Moeten maar snel hun biezen 
pakken. Geven je eerst een schop en daarna een hand: 
"Sorry, boy, volgende keer beter". -- was zeker niet 
raak genoeg. 

Men streeft naar strafrechtelijke vervolging in ern-
stige gevallen. Kan leuk worden. Staat er binnenkort 
een 'stille' langs de lijn te schreeuwen, tuk op een 
'heterdaadje': "Hup, hup, alles wat je nu zegt kan later 
tegen je gebruikt worden!" "Nag ik eerst even mijn ad-
vokaat bellen?" Nou, die heeft dan waarschijnlijk net zo-
veel zin om zo'n prutszakie beet te pakken als een dief 
om gehangen - of een haring om gezouten te warden. 
Maar ja, misschien is het een goeie klant (als het om 
een dubbeltje gaat kijkt ie niet op een kwartje) of die 
advokaat hoopt uit die slapartij ook een slaatje te 
slaan. Want reken d'r op dat die gladde donderstenen 
er als de gesmeerde bliksem bij zijn als ze iemand te 
glad of kunnen wezen. 

Voor wie nog twijfelt, het volgende relaas van F.L.Reitz: 

Die prokureur sijn hond.  
"Goeie morre, Prokureur, - geef mij tog bitjie raad. 
Mij is 'n ding gebeur, hier buite op die straat. 
Daar kom een slegte hond, net vlak hier voor jou deur 
En bijt mij in die been; mijn broek is glad verskeur. 
Dit was 'n nuwe broek en ik wil jou nou vra 
Of die nie molik is so'n kerel an te klg 
Wat sulke slegte goed laat los-loop op die straat, 
Om mij sonar te bijt, as ik hier langes gaat." 

"Welseker, mijn ou'vrind-dit staat jou altijd vrij 
Om van die hond sijn Baas die skade weer te krij." 

"Wel al te seker niet-die ei'naar moet beskou, 
Dat 10 sielings is min, als hij so'n hond wil hou". 
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Al sou die wereld ook daaronder moet vergaan". 	(Kb kn 

Mar as jij seker is, dan sal ik ook niet strij. 
Da, vat dan mar jou geld-wat reg is moet bestaan 

Dit was jou ei'e hond, die het mij so gebijt". 

"Mijn hond, mijn Pollo dan, het hij jou so gekrij4s.  

"Wel Baas, dan raak jij ook nou net 10 
sielings kwijt, 	

-(4 	Vi 

ON A

.) 

2 

Die boer die moet toe skater van die lach; 
Hij vat die geld heel vrolik, want hij dag: 
"'n Prokuraur mag glad wees met sijn bek, 
Tog krijg 'n domme Boer hem in die nek." 

So stap hij weg, mar kom net bij die deur; 
"atop vrind, wag, stop!" seg toen die Prokureur, 
"l)is alles goed en wel, die akade van mijn hond; 
Mar ik moet jou vertel; mijn raad die kos een pond. 
So geef mij hier mar you mijn 10 sielings nou weer, 
Dan skuld jij mijn voor raat nog net een halfpond meer; 
Want dit is toch mar waar-wat reg is moet bestaan, 
Al sou die wereld ook daaronder moet vergaan!" 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Uiteraard verging de wereld niet doch de boer het 
lachen wel. T61.1 zijn niet alle advokaten en prokureurs 
zo verdorven. Const.Huygens was dezelfde mening toege-
daan, getuige zijn sneldicht: 

Van mijn advokaat.  
"Ik prijs mijn advokaat; hij is gaan liggen sterven 
En heeft het dolhuis voor zijn erfgenaam verklaard; 
Hij zei: "Ik heb mijn goed bij zotte lien vergaard, 
't moet gaan vanwaar het kwam, de gekken moeten 't erven! 

H 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

En die waren waarschijnlijk niet zo gek om het te wei-
geren. Net  zo min als het bestuur de borrelglazen die 

er 11 (raad van 11 ?). Het bestuur telt minder mensen 
door de bond werden aangeboden. Gek genoeg waren het 	

O 

doch dat behoeven ze in de cantine niet te weten. 
Niemand hoeft daar zwaar aan te tillen want het zijn maarK 
kleine rotglaassies. 

cameo}{ 	-xnacIA sAnallaw_, 	sCumaib s,uosvis 
5 
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De paar bierdrinkers moeten er dan maar 2 

It i gebruiken; het is trouwens niet zo heet 	‘11‘ 

meer. flat was anders wel het geval, de afge- ra 	 e, 	v;
lopen zomer. Weet U het nog? "Denk aan de 3 0's" 	 0. 

m 3 	 "6 (brandgevaar) - en aan de "3 H's" (blusmiddel). 

e 	 4 .4) 
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Het was eigenlijk wel te gek; de mussen vielen 	r 	2 	 et. 
dood van het dak. En de katten waren te lui om ze 	't

om 	 r, 	." 
op te vreten! 	 tch_ t^ 	u 	XEMIMIAN 	-,.:. ., 
Goed weer om blonde, blanke, bleue bloterikken om te 	--4C * 	-iX  
toveren in bruinverbrande branies. Och, ik 1141) niks 
tegen bloot hoor, maar het moet wel de goeie kant zijn. 	 E 0, (para)sole mio?! 	 -°' 	11 Adieu, parapleu. 	 ?-- 	0..-   
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2/- 	 met 	PRETTIGE KERETDAGEN 
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VOORSPOEDIG EN SPORTIEF 

000 

"Aardige boom hebt u gekocht, 
	ah' 

meneer Pieterse!" 
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M.E.Dewerker. 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 2 januari 1977.  

Jun B: afd. 621: BPC - Taba, le veld, aanvang 12.00 uur, 
SR Kampers, leider sde HH Kuyper en D.Sandbrink, 
verzamelen om 11.30 uur op Sportpark Voorland, 
achter het Ajax-stadion. 

Opst: M.Degenhart,R.Dix,S.Dort,j.Fleury,J.Savijn, 
B.Lazet,R.Meyerhoven,G.Osinga,J.Samson,O.Simons, 
F.Verkaaik,J.Blokland,E.Westhoff,M.C.Ho-A-Hing, 
D.de Getrouwe,R.Heyboer,F.Poorson. 

7 

zaalv. 1: woensdag 29 december 1976 - Diemen, 
aanvang 21.10 uur, afd. 2B, 
Voorland 	Taba. 

Gaarne een half uur voor de aanvang aanwezig. 
Tel.Ger Wolkers: 125646. 

DE FEESTFLOPPEN oftewel DE OEN VAN HET JAAR: 

Afgelopen zaterdag was er weer feest in de Taba-
cantine. En wat voor een feest; een disco-avond, 
hoofdzakelijk georganiseerd voor de jeugd, maar 
zoals wij reeds in de vorige Taba Treffer hadden 
vermeld, toegankelijk voor al onze leden. 
Maar het schijnt dat de leden van Taba het feesten 
verleerd zijn. Waren er zegge en schrijve 4 jeugd-
leden, van onze oudere leden was de opkomst zeer 
matig, Mensen waar moet dit naar toe; op de vorige 
feestavond moest de sfeer ook komen van buitenstaan-
ders, want ook toen waren de leden op 44n hand te 
tellen. Als wij op deze manier onze Carnavalsavond 
moeten vieren, dan zeggen wij van onze kant, be-
stuur van Taba organiseer maar geen carnaval, 
want er komt toch geen mens. De mensen achter de 
bar, die zich keer op keer weer inzetten op een 
feestavond, maar die er ook langzamerhand geen 
zin weer in hebben, worden langs deze weg door de 
redactie bedankt, zo ook Siep Osinga en Nico Loo, 
die het voor elkaar hebben gebracht om voor de 
paar mensen, die er waren, toch noch een gezellige 
avond te maken. 
Laat de commissieleden die met het idee in hun 
achterhoofd liepen om een feestavond, hetzij 
een carnavalsavond te organiseren, daar eerst 
nog maar eens goed over slapen, want wij van 
onze zijde beginnen langzaam het idee te krijgen dat 
het aan onze leden niet besteed is. 

redactie 

De penningmeester  

WIL BIJ DEZE: laten weten dat alle leden niet 44n maar 
twee girokaarten ter betaling van de contributie toege-
zonden hebben gekregen of alsnog krijgen. 
Het is geen vergissing, het is de bedoeling dat U beide 
zo spoedig mogelijk voldoet. 

Jan Maurer, 
Molukkenstraat 7, 948167, 
penn.m. Taba. 

Redactie  

het eeratvolgende clubblad wordt gemaakt op zondagavond 
2 januari 1977 ten huize van de fam.v.d.Bos: Govert 
Flinbkstraat 304", 721500. Vanaf 20.30 uur. 9 



Season's ix 

O 

ix 

400 

Ion 
tat  

F 

tD, 

pioseoj  

TARA-MOEN KORTING OP ALM ARTIK1LEN 

Ruyschstraat 104 
bij de Camperstraat 

TNLEF0ON: 358927 - 356573 - 943493 
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Voor die receptie zal er (als het weer en het veld 
het toelaten) een voetbalwedstrijd plaats vinden 
tussen hoofd- en jeugdbestuur, aanvang 12.00 uur. 

Uiteraard hopen we menigeen dan daar aan te treffen, al 
was het alleen maar om de grootst mogelijke score ooit 
aangetroffen op Taba's scorebord, met eigen ogen te 
aanschouwen. 

NIEUWJAARSHECEPTIE 
x
0
x
0
x
0
x
0
x
0
x
0
x
0
x
0
x
0
x
0
x
0
x
0
x
0
x
0
x
0
x
0
x
0
x  

Op 2 januari 1977 van 14-16..00 uur in de 
cantine zal er een nieuwjaarsreceptie plaats 
vinden, waarop alle leden en uiteraard ook 
andere belangstellenden van harte welkom zijn. 
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Voor 7 kwartjes 
kunt u zondag 
tijk worden in de 
Lotto.  

sporthuis ,C) 
-OD 00 

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

voorradig 
+'Bigen reparatie-inrichting 

Dv 

Alle eaten 
HZLANCA 

trainingspakken 
in diverse 
kombinaties 
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Voor Ow gezelligheid en 

Ow drankje na de 

wedetrijd: 

BAR 
Mania1 

hoek Burg. Tellegenstr./01  
Willem PastOorstr,' 

t.v. en 
alarmsystemen 

lett:loon IS t., 

I
A. H. DUYNKER 
LECTRO-TECHNISCH SERVICE BURLAU 
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LEGO PLAY-MOBIL 

5 

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 8 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 

Woor 
alle soorten 

ItOOKAIITIKELEN 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 - Telefoon 71 42 11 Reparatie alle soorten sloten 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

FROBELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 - 35 70 29 
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