
VOOR AL UW 

HOEDEN PETTEN 

KINDERPETJES MUTSEN 

BARETTEN 

WOLLEN MUTSEN EN SJAALS 

NAAR 

J. Mes 
EERSTE OOSTERPARKSTRAAT 22 

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 

.,edertuctren 

en ederhandel 

BLOEMENMAGAZIA 	 agvtotia 
EIGENAAR C. v. MECHELEN 

Het bloernenhuis van de Ceintuurbaan 

72 28 56 Aileen Ceintuurbaan 414, bij de v. Woustraat 	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 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 43a — Tel. 762798 

1975 -1976 

• 



BLOEMEN BESTELLEN 

BELLEN 

Tebefo.on 020 — 73 17 33 - 36 26 94- 

Twee masktplaatsen op de Albert Cuypstraat 
Voor nummers 74 en 130 

VOOR AL U1V BLOEMIVI:RK 

MET EEN BROEK VAN 

* * * * * * * A. v.d. BOS * * * * * * * 

ZIT HET WEL GOED 

MARKTHANDEL 
VRIJDAG 	 ZATERDAG 

DAPPERSTRAAT Vo no. 30 
AMSTERDAM 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
PRIVE—ADRES: A' v.d. BOS 
KARPERSTRAAT 5 1 " 

AMSTERDAM TELEFOON 76 26 44 

RIO 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO 

MATCHBOX 

FROOELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

ook voor u volop keus bij de 

DRANKEN 	EXPRESS 

AUTORAMA 
gevestigd te: 
A'dam 	Pijnackerstraat; bij de oude Rai 
Haarlem: Kleine Houtstraat 56 
Texel: 	Weverstraat 40 

U BENT ALTIJD WELKOM 

OFFICIEEL WEEKBLAD 
%%%%% 

IF 
AMSTERDAM 

OP9eriobt 31 mei 1933 	 Veidligging: 
Kon. poedgek. 25 jun 1960 	 Sporepark Drieburg 

20 Januari 1976 	12e Jaargang 

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

No.22 
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ZOU DIT GEEN PUNT VAN 	JEUGDSPELREGELAVONDEN!  
OVERWEGING KUNNEN ZIJN? 

fffff 	De voorronden van de jeugdspel- 
regelwedstrijden om het kam- 

pioenschap van. Amsterdam vinden plaats d.d. 30-1-1976 bij 
de verenigingen ADE,DJK,Swift,TOB en WMS. 
De halve finales d.d. 13-2-1976 bij Rivalen en 0rient.,ter-
wij1 de finale wordt gehouden d.d. 20-2-1976 bij DCG. Aan-
yang van de wedstrijden is 20.00 uur. 
Het behoeft geen nader betoog, dat de kennis van de maar 17 
spelregels te gecompliceerd is, om deze ook in de TABA-gele-
deren te verbreiden. U moet Uw oren maar eens te luisteren 
leggen en of te stemmen op de publieke opinie,'om dan eens 
ernstig te kunnen nagaan hoe men op de beslissingen van een 
scheidsrechter reageert. Alleen hebben zij nog nimmer een 
fluit gehanteerd, maar 0 ze zijn zo deskundig in hun oordeel! 
Zou het daarom niet nuttig zijn dat we ook een aantal van 
onze jeugdspelers naar zo'n wedstrijd afvaardigen? 
Wellicht een punt van overweging! 

llll 41,111111111“11 	 111 1111  

SPELREGELAVONDEN 	De verenigingen kunnen een aanvrage in- 
VOOR DE JEUGD! 	dienen voor een spelregelavond. Op deze 

avonden brengen wij als scheidsrechters-
vereniging Amsterdam Uw jeugdleden met een diaserie de 17 
spelregeles bij. 
Uw aanvraag dient uiterlijk 4 weken van tevoren in het be-
zit te zijn van de T.Comm.S.V.A. p/a Dhr P.J.Gerrits,Adm.de 
Ruijterweg 122" te Amsterdam -1015.Te1.020-141603. 

(=vergenomen uit de 0.M. van de KNVB afd.Amsterdam van 
Woensdag 14 Januari j.l. No.23.) 

Red.T.T. 
Amy.ityminuf.mmmunmulumfmnyum1Hummmymmiummuumlimillumniiimum,  



De lonen van gezinshoofden varieerden van F- 6.00 tot hoog-
stens F1.9.00 per week. De,gemiddelde leeftijd wees het 
aantal van 37 jaar aan, welks aantal nu gemiddeld is geste-
gen tot 71 voor mannen en 73 voor vrouwen. Van de 14 kinde-
ren stierven er 6 onder de ,2 jaar. Van enige sociale voorzie-
ning was nog geen sprake l  dan alleen de kerk. die zich ont-
fermde om de minstbedeeIde volksgroep met een winterbede-
ling (eenmalig)toe te kennen,bestaande 'uit 100 burgerturven 
en 1 roggebrood„ onder voorwaarde, dat je geen kerkgang 
mocht verzuimen 9  anders werd je voor deze bedeling uitgeslo-
ten: Dan de schreinende woontoestanden, het primitieve toilet 
een dubbele'bedstede waarin 6 kinderen 3 over de lengte en 
3 over de breedte hun nachtrust moesten doorbrengen. Kortom 
een Scala van wantoestanden, waarvan de huidige generatie 
zich nauwelijks een beeld zou kunnen vormen. Ik spreek hier 
nog over de jaren 1910 - 1925, zelf van nabij meegemaakt: 
De vrije zaterdagmiddag was toen nog een utopie. Zodra de 
gezinshoofden hun weekloon hadden afgedragen en gegeten had-
den zochten zij hun stamvolkskroegje op om er de gehele 
avond door te brengen. In benevelde . toestand thuisgekomen, 
waren zij uiterst prikkelbaar hetgeen dan ontaardde in een 
huiselijke twist, die zij op hun vrouw en kinderen afreageer-
den. Mijn leeftijsgenoten (in dit volksstraatje waren er 
zo'n 28) zochten op zondag hun heil in het gokken met kaar-
ten om elkaar de paar dubbeltjes zuur verdiende zakcentjes 
afhandig te maken. De gewieksten konden zich dan de weelde 
permiteren om een bioscoopje te pikken,zoals dit toenheette. 
Van de 28 buurtgenoten waarmede ik zo'n beetje omgang had, 
waren er slechts 2 bij, die een vakopleiding genoten. Alle 
overigen waren fiets . loop of karjongens, bij bakkerijen,krui-
deniers,slagers en melkinrichtingen. Velen van hen werden 
al op lljarige leeftijd van school genomen om zo spoedig mo-
gelijk het ernstig tekort aan huishoudelijk inkomen aan to 
vullen,Deze laatste categorie verdienden weliswaar F1.2.50 
tot F1.3.00 per week,terwijl ik met een aanvangsalaris begon 
Van 50 cent per week. Maar het was al een bijzonder voor-
recht wanneer je een vak mocht leren. 
Het zou echter van arrogantie getuigen wanneer ik zou bewe-
ren, ,- dat'ik toen al op jonge leeftijd naar alternatieiren 
zocht om in dezeLoestand verandering te brengen. De wijs-
held komt nu eenmaal door ervaring en met het stijgen der 
waren.-Tech kan ik mij niet aan het gevoel onttrekken, dat 
het gevoelselement al heel jong in mij verankerd lag. Mijn 
confrontatie,met de•werklijkheid,van het leven„ de uitzicht-
loze ontreddering van de volksmassa had mij al spoedig in 
zijn greep. Het was een onbewust streven om er iets aan te  

willen doen. Mijn anti-gevoelens omtrent het drankmisbruik 
en elle gevolgen van dien, de gokpartijen van mijn buurt-
genoten, welke tot vechtpartijen onderling aanleiding gaven, 
de verliezer die zijn laatste dubbeltje hieraan had opgeof-
ferd en de rest van de zondag stilzwijgend voor zijn raam 
zat te kijken,cmlat hij blut was, de gewiekste winnaar, die 
triomphantelijk 's avonds een bioscoopje kon pikken van zijn 
z.g. eerlijk(oneerlijk)spel, al deze factoren speelden toch 
door mijn denkvermogen. Totdat ik op een bepaald ogenblik, 
hoe en op welke wijze kan ik nauwelijks verklaren, de ge-
dachte bij mij postvatte om er iets aan te willen doen. 
Mijn ouders bewoonden toen eon vrij bovenhuis,bestaande uit 
2 verdiepingen. de le etage werd benut als z.g. goede kamer, 
terwijl de 2e etage werd gebruikt als keukenkamer,waarin 
ruimte was om te koken en te eten, maar waarin ook 2 bedste-
den aanwezig waren.Waarlijk geen ideale woning,echter wel 
confortabeler dan de meeste andere woningen in mijn naaste 
omgeving. Tijdens een gesprek met mijn ouders ivroeg ik aan 
hen, of ik de le etage voor 1 avond mocht benutten om er een 
bijeenkomst to mogen houden. Ik vertelde hen,dat ik een aan-
tal van mijn buurtgenoten bereid heeft weten ne vinden om 
te trachten een voetbalclub op to richten. Dit initiatief 
sloeg wijlen mijn vader nogal stevig aan en gaf mij toe-
stemming. Op die bewuste avond zaten we met 12 jongens om 
de ouderwetse ronde tafel. Hoewel de officiele oprichting 
eerst enkele weken later een feit werd, besloten we dan 
toch maar om to beginnen met het sparen van 1 dubbeltje per 
week, om zo spoedig mogelijk tot het aankopen van een bal 
te kunnen overgaan. Gewapend met dit kostbare bezit togen 
wij 2 weken later naar het voormalige ENTOS-terrein a/d 
overzijde van het IJ, toen nog een en al braak liggend 
stuk grond, Aldaar aangekomen kwamen wij in kontakt met een 
stel jongens, die een z.g, onderling partijtje speelden. 
Wij vroagen hen of zij bereid waren om togen ons to willen 
spelen,een aanbod wat gretig werd aanvaard. Tegen alle ver-
wachting in wonnen wij deze wedstrijd met 5-1. De daarop 
volgende-zondggen waren wij niet meer van het ENTOS-terrein 
weg te slaan. De ene overwinning volgde op de andere en het 
was voor mij gewoon aandoenlijk wanneer onze jongens al zin-
gende de trugtocht aanvaardden onder het aloude strijdlied 

Laat de klok maar luiden, 
Laat de klok maar slaan, 
D'r is geen club in Holland, 
REe onze club kan verslaan, 

Aangekomen in de straat waar de meeste van onze jongens woon- 
den en door dit strijdlied nog even lieten horen, dat we 
weer gewonnen hadden, gingen de ramen.open en werden we door 
de ouders luid toegejuicht en begroti@t met armen zwattiin en 
stralende gezichten Van blijdschap. 

(wol'dt vervolgd (J.R.Sr.) 
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J0110 
* Voetbar- Zaalschoenen 
* Adidas 
* Yuma. 
* Quick e.a. 
* Uw 'clubuitrusting aitijd 

voorradig 
Eigen reparatie-inriohting 

SPORTHUr 
Alle maten 

HELANCA 
* trainingspakken 

in diverse 
* 	kombinaties 

TABA-LEDEN KORTING 
op alle 
artikelen 

* 
* RUYSCHSTRAAT 104 bij de Camperstraat 

358927 - TELEFOON - 356573 

Nieuwe leden: P.de Nekker, Quellijnstraat 151 (ZatSen); 
G.I.Jainandunsingh, geb. 29-5-56, (ZonSen), 
Borssenburgstraat 20', A'dam 1010, tel: 
763905. 

1976 een jaar van 	Wanneer ik deze titel gebruik om er 
diep nadenkenl 	de aandacht te vestigen, dat het jaar 
'"'""" ''''" """"'"'"""" 	1976 voor mij meer dan gewone beteke-
nis heeft, dan .zou ik dit volkomen willen onderstrepen4 
Geenszins bedoeld om mezelf nu eens in het middelpunt van 
de belangstelling te plaatsen,dp„n wel om de levensloop te 
schetsen, van 60 jaren verenigingswerk, om nu op leeftijd 
gekomen stil staat bij de vraag:"goe heb ik dit allemaal 
kknnen verwerken?"Het is maar goed, dat wanneer je er op 
jeugdige leeftijd aan begint, een bepaald idealisme na-
streeft waaraan je jezelf vastklemPt, zond,er enig besef of 
dit wel te verwezenlijken is. Nog geen enkel inzicht hebt 
op de vele voetangels en klemmen die je op je weg zou kun-
nen tegenkomen, welke je levenssponr zouden kunnen door-
kruizen.Hoevelen zouden in het zicht van de haven de hoop 
op een behouden aankomst hebben opgegeven? Ontelbaar zijn 
de velen, die door enige tegenspoed het stuur aan een ander 
hebben overgedragen.Zodra zij van hun verantwoordelijkheid 
bewust worden en de draagweidte van hun toegewezen taak 
gaan overzien, dan verdwijnen zij weer even spoedig van het 
toneel als waarmede zij begonnen zijn. 
1976 heeft nog iets anders voor mij te betekenen dan alleen 
60 jaren verenigingswerkl Gelijktijdig herdenk ik dat ik 
60 jaren als lid van de Alg.Graf.Bond sta ingeschreven, 
en op 2 werkplaatsen als winkelagent en later als vertrou-
wensman'heb gefungeerd. Een taak welke ik zelfs na het be-
reiken van mijn pensioengerechtigde leeftijd nog 6 Wen 
heb waargenomen. Waarom? Van de jonge generatie bleek er 
geen een bereid om aan het noodzakelijke vakorganisatie-
werk daadwerkelijk deel te nemen. De strijd om een mens-
waardig bestaan en alle noodzakelijke sociale voorzieningen 
is een niet te evenaren strijd geweest van onze vaderen,die 
voor de huidige generatie het bed hebben opgemaakt en er nu 
de vruchten van mogen plukken. Die strijd is geluwd en laten 
wij maar hopen, dat zij niet opnieuw weer zullen opwaai.4n. 
Terugziende op dit 60jarig tijdperk, waarin ook mijn jeugd-
jaren niet onbekommerd en zorgeloos zijn voorbij gegaan, 
had ik toch al vrij jong ogen voor de werklijkheid. Ik woon-
de toen in een nauw straatje in de oude binnenstad. Vanzelf-
sprekend was ik nog te jong om te•beseffen dat vele huis-
lijke tafrelen het gevolg waren van de bittere armoede, 
welke zich in huislijke afspeelden. Op wat oudere leeftijd 
gekomen kwam ik tot de ontdekking,dat drankmisbruik onder 
de oudere generatie, die' ootimak Was van allerlei_g±gessen, 
welke zich uitte in agrssiviteit.Werkdane van 10 tot 12 
uur waren toen geen zeldzaamheid.Gezinnen bestaande uit 
man,vrouw en 10 tot 15 kinderen was bijna een normaal ver-
schijnsel. 



WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 24 ,januari 1976. 

Zat Sen 1: afd. 11: Taba - ADSV, aanvang 14.30 uur, 
SR Hoogland, leider de Hr.K.Iske. 

Zat Sen 2: afd. 32: Roda'23 - Taba, 3e veld, aanvang 
12.00 uur, SR Moot, leider de Hr.v.Teese-
ling. Veld gelegen aan de Noorddammerweg, 
Amstelveen/Bovenkerk. Bus 10 Centraal Neder-
land vanaf RAI; met bus 1, 9, 10, 11, 19 
Centr.Nedland vanaf CS en AS. 

Pup. A: 	poule C: De Geuzen - Taba, aanvang 10.30 
uur, verzamelen om 10.00 uur op Sportpark 
Voorland,achter het Ajax-stadion. Leider 
de Hr.J.Fransen. 

Pup B: 	poule 3: St.Louis - Taba, aanvang 10.00 uur, 
verzamelen om 9.30 uur op Sportpark Midden-
meer, achter de Jaap Edenbaan. Leider de 
Hr.W.Martens. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 25 januari 1976.  

Zon Sen 1: afd. 201: vrij, doch een vriendschappelijke 
wedstrijd: Taba - Osdorp, aanvang 14.30 uur, 
le veld. Leiders de HH Kooistra/P.v.d.Bos. 

Zon Sen 2: afd. 216: vrij. 
Zon Sen 3: afd. 318: JOS 5 - Taba 3, 3e veld, aanvang 

10.00 uur, SR Tummers, veld gelegen op Sport-
park Drie Burg. Leider de Hr.A.Verkaaik. 

Zon Sen 4: afd. 424: Taba 4 - KDO 6, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR Lentz, leider de Hr.F.v.Dron-
gelen. 

Jun A: 	afd. 521: Taba - BPC, 2e veld, aanvang 12.00 
uur, SR Vreugd, leider de Hr.RVerbrugge, ver-
zamelen om 11.30 uur op het eigen veld. 

Jun B: 	afd. 622: RCM - Taba, le veld, aanvang 10.00 
uur, SR NN, veld gelegen aan de Korte Muider- 
weg te Muiden. Verzamelen om 8.45 uur bij 
het NBM-station in de Wibautstraat. Leider 
de Hr.H.Duitjens. 

Jun C: 	afd. 722: De Meer - Taba, 3e veld, aanvang 
13.15 uur, verzamelen om 12.45 uur op Sport-
park Drie Burg. Leiders de HH Keune en A.v.d. 
Bos. SR NN. 

OPSTELLINGEN 
============ 

Zat Sen 1: -.Bunschoten,J.Fransen,A.&H.Hillenaar,E.Jansen, 
J.Koning,J.Kooistra,R.Kuyper,J.v.d.Linden,H.Merle, 
G.Wolkers,R.&W.Nieuwenhuizen,H.Smit, 

Zat Sen 2: G.Serier,P.Drehsen,H.v.Coeverden,D.de Wolf,N.Loo, 
J.v.Soest,Gebr.Sandbrink,T.Haggenburg,H.Schotte, 
S.Osinga,P.Dammen, res: W.Wolfs. 

Pup A: 	H.Bergwijn,R.Bierhuizen,F.v.Drongelen,E.Fransen, 
R.Haverbus,B,Middelaar,F.Smit,D.Streefkerk,M.Kost, 
R.Zuiderduin,S.Degenhart,C.Clifford. 

Pup B: 	E.Haverbus,H.Hillenaar,R.Kruithof,J,Robijn,R.Mar- 
tens,R.v.d.Waard,R.Bakrie,W.jainandunsingh,A.For- 
rer,R.Keune,R.v.Tintelen,M.Sandbrink. 

Zon Sen 1: zal op de training bekend worden gemaakt. 
Zon Sen 2: vrij. 
Zon Sen 3: T.Louis,E.v.Kampen,J.Spaan,J.U.Verbij,R.Verkroost, 

K.v.Drongelen,H.Outmayer,Teeseling, 	,Jainandun- 
singh,F.Lotman. v.Londen en P.v.Cornewal worden ver-
zocht eerst contact op te nemen met hun wedstrijd-
Recretaris. 

'Lon Sen 4: BakrIe,v.Denen,F.v.Drongelen,Grobben, 
Roos, de..Vries, Qinqua1bre,Muller, Kramer, 
Lotman,Smit,Sterk, 

Jun A: 	I.Beverdijk,J.Kamminga,T.ramer,J.v.0yen, 
D.Boersma,R.A-ort,P.Rollman,C.Ileijer,R.tatrick, 
R.Heitsma,M.Scheltus,A.erkaaik,G-Iiruinhart, 
F.uostburg. 

Jun ;3: 	D.Vijsma,..11.3etting,H.Dix,J.Fleury,S.Gravenbeek, 
H,Hillenaar,F.A(erkaaik,B.de Vries, .J,Ia:zet, 

Jun 
	

J.Savijn,G.'Osinga,O.Simons,L.v.d.Bos,H.bleyer-
Hoven,F.v.Suydam,R.Ost,R.Varn;ng,'A.v.Peer, 
J.Samson,S.v.Dort,M.Degenhart 

SUCCES 	 

I  dim Aid 

ZAALVOETBAL: Vrijdag 30 januari 1976, afd. 2B, aanvang 
19.40 uur: Taba 	Pinockio, SR Fokker. 
Van Hogendorphal, Van Hogendorpstraat 251, 
tram 3 tot Frederik Hendrikplantsoen. 
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