
VOOR SCHILDER EN 

BEHANGWERK 

SCHI LDERSBEDRI JF 

A.C. INKENHAAG C.V 

VOOR AL UW 
HOEDEN PETTEN 

KINDERPETJES MUTSEN 

BARETTEN 

WOLLEN MUTSEN EN SJAALS 
NAAR 

J. Mes 
EERSTE OOSTERPARKSTRAAT 22 

VON K 

CEINTUURBAAN 249 
TEL: 72 06 72 

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

VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

BLOEMENMAGAZIJN 	 aviotia 

edertvaren 

en ecterhandel 

a EIGENAAR C. v. MECHELEN 

Het bloenienhuis van de Ceintuurbaan 

72 28 56 Aileen Ceintuurbaan 414, bij de v. Woustraat 	72 28 56 

Garage Ouke Baas 
Verhuur van 200 autos 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 



adressen elders 

Kruispunt. De entree bedraagt 

soon in de voorverkoop bij de 

alle redactieleden - namen en 

in dit blad 

L 
- ten huize van de fam.v.d. 

110.23 

Gem. Giro T 1393 
Sportpark Drieburg 	 tn.v. A.F.C. Tabs- 
12e Jaargang 

OFFICIEEL WEEKBLAD 

"A1118TERITA: 

TIN .eJ-A 

• • • 	• 

CARNAVAL CARNAVAL  

en brandnieuwe sfeermakers . 

Het feest gaat gebeuren op 27 februari op de 

Zuidelijke Wandelweg 43, in het welbekende 

- cantine Taba, bij de Meer 

J.v.d.Hart 

Bos, Govert Plinckstraat 304", 721500 

BEDANKJE  
Bij deze wil Mevr.Roele de jeugdcommissie 
bedanken voor het leuke presentje welk zij 
mocht ontvangen. 

BETERSCHAP  
aan de Hr.Kamminga, die op het ogenblik 
in het zieknnhuis vertoeft vanwege een 
ongelukje op zijn werk. Gelukkig hebben 

, gespeeld dus wat dat betreft heeft hij 
de A-junioren in de tussentijd nog niet 

nog niets gemist. Namens heel Taba, van 
harte beterschap. 
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CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL OARN 

N 
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f1.2,50 per per-

volgende personen: 

A 
L 

OpgeddItTimel1933 
Km. medal*. 25 lull 1960 

27 Januari 

BLOEMEN BESTELLEN 

P.E.F. 
BELL EN 

Telefo.on 020 — 73 17 33 - 36 26 94- 

Twee ma,Ektplaatsen op de Albert Cuypstraat 
Voor nummers 74 en 130 

VOOR AL UIV BLOEMIVERK 

MET EEN BROEK VAN 

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

ZIT HET WEL GOED 

MARKTHANDEL 
VRIJDAG 	 ZATERDAG 

DAPPERSTRAAT tic, no. 30 
AMSTERDAM 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
PRIVE—ADRES: A' v.d. BOS 
KARPERSTRAAT 5 111  

AMSTERDAM TELEFOON 76 26 44 

RIO 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO 

MATCHBOX 

FROBELDOZEN 

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 



CARNAVAL 

27 ;,EBRUARI 1916 

Goeie dingen 
komen terug. 

0 MNfde, wax bestu Men? 

CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL CAR 3 
A 
R 	Het groots opgezette carnaval dit jaar, dat toegan- 
N 
A 	kelijk is voor iedereen boven de zestien (16) jaar, 

V 	binnen en buiten de vereniging (als introducees), 
A 

moet een succes worden!!! 

Daarom doen wij een beroep op Uw fantasieen 

en feestgevoelens: kom alien zo dwaas moge- 

N 	lijk gekleed en zo goed mogelijk geluimd, 
A 

van de zijde van de vereniging wordt U V 
A 	dan opgevangen met een uitstekend assor- 
L 

timent drank (verkrijgbaar aan het 

buffet uitstekend verzorgt als al- 

	 N 	tijd) en een daverende discotheek 

AV ®MELTING P010  
A met massa's carnavalsstampere, 

L 

C 	bump, stijlmuziek, e.d, 
A 

leuke lichteffecten die 

N op Uw zelfgemaakte glit- 
A terpak stralen. Verder V 
A enkele leuke attracties 
L 

C 	voor de origi- 
A 	neelste ver- 

N 	kleder, ver- 
A V 	der nog enke- 

A le gouwe ouwe 
L 
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Zat Sen 1: afd. 11: Taba - ASVC, aanvang 14.00 uur, SR 1. 
Roosien, Leider de Hr.K.Iske. 

Zat Sen 2: afd. 32: SGP 2 - Taba 2, aanvang 14.00 uur, 
SR Boot, Leider de Hr.v.Teeseling. Veld gele-
gen op het terrein van Sloterdijk aan de Mul-
tatuliweg, Rooa van Dekamaweg. 

Pup A: 	poule C: TIW - Taba, aanvang 11.00 uur, ver-
zamelen om 10.30 uur op Sportpark Drie Burg, 
links naast Taba. Leider de Hr.Fransen. 

Pup B: 	poule 3: ZPC - Taba, aanvang 10.00 uur, ver-
zamelen om 9.30 uur op Sportpark Middenmeer, 
achter de ijsbaan. Leider de Hr.Martens. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 8 februari 1976. 

Zon Sen 1: afd. 201: RKAV - Taba, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR Brussen. Veld gelegen op de Dreef te 
Aalsmeer. Te bereiken met Centraal Nederland 
vanaf CS. Lijn 1 of 9(Schiphol Centrum). Lijn 
4 in Aalsmeer (2 haltes). 

Zon Sen ?: afd. 216: ZSGO 4 - Taba 2, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, SR Rademaker. Veld gelegen op Sport-
park Ookmeer, te bereiken met bus 19 (CS). Lei-
der de Hr.v.Bommel. 

Zon Sen 3: afd. 318: Taba 3 - FIT 4, 2e veld, aanvang 12.00 
uur, SR Rijnbeek. Leider de Hr.Verkaaik. 

4: afd. 424: RKAVIC 10 - Taba 4, 2e veld t  aanvang 
14.30 uur, SR NN. Versamelen om 13.00 uur onder 
de redlamezuil voor de Nieuwe RAI. Vandaar is 
het veld te bereiken via de Buitenveldertselaan, 
Beneluxbaan. Over het viaduxt Beneluxlaan rechts-
af, viaduct onderdoor, Oranjebaan. Stoplichten 
linksaf, Camera•Obscuralaan, Escapade. 
Ook Centr.Ned. vanaf Europaplein, lijn 41,42. 
afd. 521: Taba - Madjoe, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR v.d.Broek. Leider de Hr.Verbrugge. Ver-
zamelen om 14.00 uur op het eigen veld. 
afd. 622: TDO - Taba, le veld, aanvang 10.00 uur, 
SR Udo. Leider de Hr.Guitjens. Verzamelen om 9.30 
op Sportpark Voorlend, achter Ajax. 
afd. 722: Taba - OVVO 2, 2e veld, aanvang 14.30 
uur, SR NN. Leiders de HH A.v.d.Bos/Keune. Ver-
zamelen om 14.00 uur op het eigen veld. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 7 februari 1976. 

* 
* 

Zon Sen 

JO RO SPORTHUIS 
* 
* 
* 
* 
• Alle maten 

HELANCA 
• trainingapakken 
• in diverse 
• kOmbinaties 
* 

* 

**. TABA-LEOEN KORTING 

************************************44********-”... 

* Voetbali.,:Zauleohdenen 
* Adidas 
* Puma 
*.Quiok e.a..  

* Uw olubuitruating alti3d. 
voorradig,  

* Eigenreparatieinriohting 44  

op.alie 
artikelen 

• RUYSCHSTRAAT 104 bij de Camgaretrmat 

358927- TELEFOON - 356575 
***********************************4*************4*4  

A,PBAIILNNt  

Zat Sen bij de lir.Teepeolinge.  
yoot, donderdagavond 19.00 024 795656 
Zon Sen bij de Ht.v.Canden, 
voor vrijdagavond 19.00 ours 945740 
Jun * Pup bij Jan Iran donfBoa, 
voor *rijdagn*ond 19.00 uur. 721500!  

Jun A: 

4 
Jun B: 

Jun C: 

AANVANG COMPETITIE AMATEURVOETBAL 1976/78.  

De zaterdag en zondagcompetities zullen respectievelijk 
aanvangen op de 4de en 5de september 1976. Er is echter 
een mogelijkheid dat er al wedstrijden vastgesteld zul-
len worden voor het weekend van 28 en 29 augustus 1976. 



JAN 
HERMAN 

( 

ROB 
SIM)  

MARTIN 

DE DENKERS 
DE ZWOEGER 

EN DE BEUKERS..... 

RAMMEN MAAR!!! 

OPSTELLINGEN  

Zat Sen 1: E.Bunschoten,J.Pransen,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,W.Wolfs,P.de Nekker. 

Pup A: 	H.Bergwijn,R.Bierhuizen,P.v.Drongelen,E.Fransen, 
R.Haverbus,H.Middelaar,P.Smit,D.Streefkerk,M.Kost, 
R.Auiderduin,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.Por-
rer,R.Keune,R.v.Tintelen,M.Sandbrink,A.Rooij,M.Si-
mons. 

Zon Sen 1: zal op de training bekend gemaakt worden. 
Zon Sen 2: A.H.v.d.Bos,Th.de Boer,J.Hoekman,J.v.d.Hoven,C.Is-

ke,Jac.Maurer,J.Kamminga,H.Moehring,J.Roepel,B.Ri-
schen,P.v.Bommel,S.v.d.Laan. 

Zon Sen 3: T.Louis,E.v.Kampen,J.Spaan,J.& P.Verbij,K.v.Dronge-
len,H.Outmayer,F.v.Teeseling,R.v.Londen,P.v.Corne-
wal. 

Zon Sen 4: Jainandunsingh,Bakrie,v.Denen,P.v.Drongelen,Grobben, 
de Vries,Cinqualbre,Kramer,Lotman,Smit,Sterk. 

Jun A: 	I.Beverdijk,J.Kamminga,T.Kramer,J.v.0yen,D.Boers-
ma,R.Kost,P.Rollman,R.Patrick,C.Meijer,R.Reitsma, 
M.Scheltus,A.Verkaaik,G.Bruinhart,P.Oostburg. 

Jun'B: 	D.Vijsma,M.Betting,R.Dix,J.Pleury,S.Gravenbeek,H. 
Hillenaar,P.Verkaaik,B.de Vries,B.J.Iazet,H.v.d. 
Kolk,A.Moens,F.Steijn. 

Jun C: 	J.Savijn,G.Osinga,O.Simons,L.v.d.Bos,R.MeYerhoven, 
P.v.Suydam,R.Kost,R.Warning,A.v.Peer,J.Samson, 
S.v.Dort,M.Degenhart.E.Lazet. 

En hier dan tenslotte nog een tip: elke zondag-
avond dat er gevoetbald wordt, kunt U de uitsla-
gen van het eerste beluisteren tussen 5 en 7 op 

RADIO STAD 
240 METER 

Adreswijziging jeugdledend4'.v.Suydam en R.Warnigng beiden ver-
huisd naar Retiefstraat 39'", tel 949681. 



DIK VOOR MEKAAR !I' 

44111111111111  

gAVA 
ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTE 

Aangezien wij in een democratisch land leven heeft de 
redactie van de Taba Treffer gemeend de leden te laten be-
alissen wat zij graag in hun clubblad willen lezen. 

Indien er dingen zijn die U graag in Uw clubblad wil 
zien gelieve U contact op te nemen met de bekende adressen. 

Wij zullen Uw eventuele suggesties van harte ontvangen 
en ons best doen Uw wensen te vervullen. 

Hierbij nogmaals de bekende adressen, met de aanteke-
ning dat wij het komende weekend op de zondagavond bij Mar-
tin Keune zijn. 

Rob Kuyper 	Vechtstraat 35" 	793316 
Siep Osinga 	v.Woustraat 145'''  

Martin Keune 	Middelhofstraat 28 	933671 
Jan en Herman 

v.d.Bos 	Govert Flinckstraat 721500 
304" 

ha • 

CONCENTRATIEt!!  



AKTIE:  GEDICHT VAN DE WEEK !!!  

Hierbij roepen wij onze leden op om hun denkhoofd te 
gebruiken en door de week ook Bens creatief bezig te 
zijn, en een gedicht in te sturen over welk onderwerp 
dan ook dat hen interesseert. Het gedicht van deze week 
hebben wij met dank afgenomen van D.Kuyper Sr. 

KONING VOETBAL  

Onze zegetocht - gedUrende de zomermaan- 

OVERDENKINGEN.-. 	den;vanhet. jaar 1916 kende geen gren-
zen. En hoe primitief dat ook alle-

maal toeging,(de doelen werden gevormd door 2 hoopjes kle-
ding),toch werden we zo brutaal dat.we een uitnodiging aan-
veardden or een medailletwed:7;trijd te spelen, en dat nog 
wel van eenvereniging die over doelpalen beschikte*Onze 

-eigenwaarde ging een rol spelerilmet•als resuItaat, dat we 
le echte medaille veroverde. Hierna werden er nog 4 in de 
wacht gesleept.Het wedstrijd-element.werd steeds strijdvaar-
diger.Veel later komje tot het besef, wat.eenheid.vermag • 
tot stand to brengen. Bijna alle bUurtbewoners steunden 
ons wekelijks met 10 cent donatiel terwijI de belangstel-
ling voor ons clubje ongekende vormen aannam. Aanmoedigings-
kreten van de zijlijn inspireerde ons tot nog grotere daden. 
De ouders van onze leden gingen zich hoe'langer hoe meer 
voor onze vereniging te interesseren. Ik merkte al heel • 
gauw, dat we er een bij hadden, die meer - van het voetballen 
of wist dan wij. Het was een omstreeks 32 jarige man,waar-
van bleek, dat hij 5 jaar geleden voor de 3e klas WVBever. 
SDE - had gespeeld.Vanzelfsprekende keken wij hoog tegen hem 
op. Ik nam contakt met hem op, en vroeg hem of hij bereid 
was ons van adviezen te dienen9  waarvoor hij tegen alle 
wachting in wel een open oor had. Ik nodigde hem persoonlik 
uit tot een bestuursbijeenkomst te mijnent huize,waaraan 
hij gevole.. gaf, Al spoedig bleek, dat wij nog maar-groen,:, 
tjes waren in verhouding tot datgene wat hij ter tafel • 
bracht. In .ons oog was hij een terzake deskundigeAwaarmede 
wij ons voordeel konden doen. Zijn kennis en zijn uitge-
breide relatiekring,deed ons besluiten hem mijn teak van 
le secretaris over te dragentwaarbik hem als 2esecr. 
zou assisteren. Nu was de tijd rijp om aan onze club-meer.. 
vorm en inhoud te geven. Middels een steunaktie under de 
buurtbewoners, slaagden wij er in ons de weelde te.-kunnen 
veroorloven tot het aankopen van•2 stel doelpalenI3..balIen 
en 4 cornervlaggen. De totale kosten'bedroegen F1,12.00 
voor doelpalen, F1.15.00voor 3 ballen en .F1.2.50- voor 4 
cornervlaggen. Een aanvrage werd ingediend om te mogen, deel-
nemen aan de competitie van de toenmalige AVVB(Amsterdamse 
Volksvoetbalbond). Onbeschrijflijk was onze vreugde,toen, 
wij enkele dagen later voor een bespreking werden opgeoepen. 
Dit was ten huize van. ?lir F.H.Ietswaard,3e Oosterparkstraat 
54".Een van zij4_slaapkamers had.hij• ingericht als 
tooriwaar wij. op de meest offici;:le.wilze-werden ontvangen. 

Op 7,ondag, de dag der dagen 
moet moeder de vrouw niet vragen 
waarhetn manlief gaat 
want om 12 uur loopt hij op straat, 
op weg naar het veld 
waar zonder geweld 
Koning Voetbal heerst. 
Maar enige zondagen per jaar 
heus, dat is waar, 
wordt Koning Voetbal verslagen 
door sneeuw en ijslagen. 
De velden zijn wit 
en manlief zit 
thuis bij vrouw en kroos(t) 
en meestal is hij dan boos. 
Het clubblad moet echter verschijnen 
want anders kan de redactie verdwijnen. 
Daarom, geachte clubleden, 
doe wat anderen ook deden, 
Beef kopie en schrijf verslagen 
die een ieder kan behagen. 
Uw clubblad wordt dan gelezen 
en de naam van Taba geprezen 
door de inhoud van Uw orgaan 
sportief zijn staat nog steeds bovenaan. 

30000. 000000. M. 

1976 EEN JAAR VAN 



Maar gelijktijdig met een zekere autoriteit,welke ons een 
bepaald ontzag inboezemde.Wij gaven een overzicht van ons 
ledental, ons bezit en van de finaciele toestand van onze 
club. Een en nader werd hoffelijk genoteerd,waarna wij ver-
volgens een toelichting kregen van de kosten welke aan deze 
inschrijving verbonden was. Op ons verzoek of wij niet on-
der de naam van SDE aan de competitie konden deelnemen, 
werd zonder meer van de hand gewezen, aangezien deze vereni-
ging wel was ontbonden, maar diverse van zijn leden nog in 
het KNVB zwartboek voorkwamen,die een hoofdelijke schuld 
bij de KNVB hadden achter gelaten.. Op onze vraag of deze 
secr.Comp.leider van de AVVB ons niet aan een naam kon hel-
pen,luidde zijn antwoord, dat de naam van A.E.E.(Alle Elf 
Een)toch wel een toepasselijke naam was,waarmede wij ons 
dolgelukkig voelden. Niet wetende,dat wij 14 dagen later 
herdoping vroegen, op grond van van een bittere ervaring, 
door ons le nederlaag van 13-0 tegen het 3e elftal van Sport, 
waarvan het le elftal in de le klas van de AVVB speelde. 
Wij waren ingedeeld in de laagste klas van de AVVB,als pas-
bestaande nieuwe vereniging. 
Vol trots en ons. terdege voorbereid op deze eerste ontmoe-: 
ting,vertrokken wij deze zondagmorgen om 8.00 uur naar het 
einde van de Ferd.Bolstraat,met een handkar waarop de doel-
palen,de 3 ballen en de hoekvlaggen waren gelader. Moen was 
het hijen geblazen. In het begin van de competitie leverde 
dit niet zoveel moeilijkheden op,maar als het gevroren had 
dan,was je.dikwijls 2. tot 3 uur bezig voordat de palen over-
eind stonden. De handkar werd benut om er je kleren op te 
leggen,waarbij er een de wacht moest houden om diefstal te 
voorkomen.A1 deze AVVB-wedstrijden werden gespeeld op open-
baar terrein bestaande uit een onafzienbare zandvlakte aan 
het einde van de Ferd.Bolstraat,Roelof Hartplein,Entos-ter--
rein,o/h Ij, achetr de Bestevaerstraat, Meeuwenlaan,einde 
v.Hallstraat en ook in de Indische buurt.Al deze projecten 
waren reed in het bestemmingsplan van de gemeente opgenomen, 
zodat je niet raarmoest kijken, als er op de zondag waarop 
de voorafgaande had gespeeld een h&imachine aanwezig was en 
er in diezelfde week zo'n kleine 100 palen in de grond waren 
geheid en dan maar weer uitzien naar een ander stuk zandvlk-
te waarop je de voor jou vereniging vastgestelde wedstrijd 
kon spelen.De autoritaire wijze waarop dit AVVB-bestuur op-
trad. was gewoon onbeschrijflijk. Het boete-stelsel vierde 
hoogtij1 Voordat ik daarvan een inzicht geef,eerst even te-
rug naar de eerste smadelijke-nederlaag van 13-0 tegen 
Sport 31wRaraan ons een onvergetelijke herinnering is bijge-
bleven, en welke ons noodzaakte om de naam van A.E.E. omge- 

15 
doopt te krijen, dn N.V.C. De hoon en de spot welke ons 
toen deelachtig is geworden,dit vooral van de zijde van de 
snort-supporters ,toen we even met dubbele cijfers werden 
ingemaakt,was niet van de lucht..Met in ons achterhoofd ons 
glorieus optroden gedurende de voorafgaande zomermaanden, 
zouden wij wel even laten zien,hoe of er gevoetbald moest 
worden. We waren eenvoudig nergens! Maar de grootste hila-
riteit zou no komen, toen we een ogenblik dachten, dat we 
tech nog de eer hadden gored, door een z.g.doelpunt van on-
17jarige voorzitter. Tot once niet geringe verbazing grabbel• 
de de Sport-doelverdediger in; plaats van het bruine leer een 
oude schoen uit siln ThrOmord,'het eiendom van onze coal- 
ketter. Het gehoon- lan.gs 	kontoen_geen_grenzen. 
dan de initialen y. 	hadden zij nu te betekenis gegeven 
van "Alle dlf Ezelsu! Dit had velen van ons zo aangegrepen, 
dat zij in allerijl zo gauw mogelijk naar huis zijn gegaan. 
Met de grootste moeite kon 	nog 3 man bijeen houden om de 
aoelpalen uit de grand to halen,die weer geladen op de hand-
kar naar onze straat moesten warden gebracht,waar deze dan 
een touw bij ons thuis naar boven werden gehesen om er een 
plaatsje in onze dakgoot te krijgen.Een karwijtje waarmede 
in het verleden mijn vader zich belastte. 
Maar we zouden de daarop.volgende zondag opnieuw met een te-
genslag te kampen krijgen. 
De twede wedstrijd tegen het reeds lang niet meer bestaande 
Good Shot, uit de Sweelinkbuurt vandaan,werd tegen ons aller 
verwachting een 2-0 overwinning. De intieme clubgeest was 
teruggekeerd.Maar wie beschrijft mijn ontzetting,toen ik 
3 dagen later in het bondsblaadje tot de on dekking kwam, 
dat deze overwinning in een reglementaire nederlaag van 
5-0 stand beschreven. De daarop volgend.e Dinadagavond trok 
ik met mijn voorzitter naar het gebouw Ooncordia,(later N. 
I.Ziekenhuis a/h Weesperplein. b/d Achtergracht.Aldaar aan-
gekomen, zagen wij een volgepropte zaal met verenigingsafge-
vaardigden, alien tot aan de tanden gewapend met kritiek 
op dit bondsbeleid. De gemoederen waren zodanig verhit, dat 
het ieder ogenblik tot een uitbarsting moest komen. Pit al-
les hield verband met de geraffineerde wijze waarop met 
boetes werd gesmeten.Eindelijk waren.wij aan ae beurt om 
voor de beotuurstafel te verschijnen. Oe mijn vraag, waarom 
wij deze.wedstrijd reglementair hadden verloren en een na.7  
dere uitleg op deadaaruit ontstane boete, word de motive-
ring op zo'n vleiende wijze toegelicht,dat ik de grootste 
moeite mezelf to beheersenw  Wat nu was het geval? Op de Zon-
dagavond een week tevoren, had ik uit economische overwegin-
gen bij het wedstrijdformulier ook een ledenopgaafformulier 
ingesloten. Gunst mijnheer Zeij, luidde de verdediging,wat 

<44inui-hAit. 
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DRANKEN SERVICE ___ 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnon, Cognac, Gad istileerd uit 
binnen• en buitenland 

Aileen ',vestige 

Weesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

Sarphati's drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

1 ste Sweelinckstraat 15 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
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Verf en behang 
nu ook Haut- en ijzerwaren 

'Sargentini L Zn' 
Hemonystraat 48 - 50 — Telefoon 76 68 77 

Acella b.v. 
SPECIAAL PLASTICZAAK 

Groot assortirnent: 

* PLASTIC GORDI.I.NEN 
* PLAKPLASTIC 
* TAFELKLEDEN 
* POLYETHER, SKAI 

mz.enz. 

Ceintuurbaan 422 — Telefoon 73 08 05 

De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 
Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

* * * * * * * * 

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

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 

Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

Foot. 
aRe soorten 

ROOKARTIKELEN 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

dat het zo gelopen is,Als U dit, ledenoDgaafformulier nou 
op die zondagmorgen bij mij in de bus had gedaan, dan zou 
er geen vuiltje aan de lucht zijn geweest. Wetten zijn nu 
eenmaal wetten en daar moeten wij ons aan houden. D'r is dan 
ook voor ons geen enkele aanleiding om deze straf ongedaan 
te maken. Hoe zeer het ons ook spijt; Op ditzelfde ogen- 
blik ging er een geloei door de zaalldie horen en zien ver-
gingl Uitroepen als; het wordt de hoogste tijd, dat jullie 
achter die groene tafel verdwijnen! Wij nemen het niet 

Aangemoedig door deze bijval, .schreeuwde ik luidkeels; 
"Jullie zijn er op uit om van die dubbeltjes van die dood-
gewone arbeidersjongens,te profiteren! Toen werd de verma-
nende vinger op mij gewezen, onder mededling, dat ik uiterst 
voorzichtig moest zijn,omdat zij hierin gerede aanleiding.. 
zagen om art.14 op mij van toepassing konden brengenlwat 
zoveel had te zeggen, dat zij mij voor onbepaalde tijd icon-
den schorsen. Door mijn optreden zagen zij dat de belangen 
van de bond schade werd toegebracht. Ik voelde dat het niet 
bij dit dreigement zou blijven,een vermoeden hetwelk 3 da-
gen later werkelijkheid zou blijken,toen ik in het Off.Org. 
van de AVVB(een zogenaamd correspondentieblaadje) inderdaad 

naam daarin voorkwam n.m.J.Reij Sr geschorst voor on-
bePaalde tijd,wegens optreden waarbij de belangen van de 
bond ernstige schade was toegebracht, Dit betekende evenwel 
hiet, dat zij_daardoor mijn aktiviteiten een halt zouden 
hebben toegeropen, want in naam werd de functie van Secre-
taris,avergedragen aan\mijn twelingbroerldie alleen maar de 
van mij uitgaande corre4ondentie had te- ondertekenen. 
Ten aanzien van onze v.errichtingen tijdens ons verblijf in 
de AVVB waren wij in 3 seizOenen doorgedrongen naar de le 
klasse en mochten wij zelfs het genoegen smaken om kampioen 
te worden van de le kl.B en Sport van de le 	Toen ging 
het tussen ons om de gouden plak. Een wedstrijd die wij met 
5 invallers tegemoet gingen, dit in verband met de eis,dat 
we ons elftal grondig moesten wijzigen en wel overeenkom-
stig een formatie, welke ons werd gedicteerd. Zou hieraan 
geen gevolg worden gegeven, dan moesten wij er wel rekening 
mee houden, dat 5 van onze beste spelers niet in deze wed-
strijd zouden uitkomen. In de daarop volgende beStuursverga-
dering,tevens belast met de samenstelling der elftallen,heb 
ik mij met hand en tand tegen een dergelijke vorm van chan-
tage verzet. Uit alles bleek dat enkeleingen er op uit wa-
ren om er een vriendenkliek van te Maken. Met 5 tegen 2 stem-
men werd dit pleit in mijn voordeel beslecht. DeZe 2 mensen 
ktken alleen maar naar de kwaliteit,m4ar. niet naar de menta- -;iliteit van die z.g. goeie spelers.Zij zagen het gevaar.er 

- Aiet van in. 	 (wordt vervolgd J.R.R. 
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