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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 

.,ecterwaren 

en ecterhandet 

BLOEMENMAGAZIA 	 cionotia 
EIGENAAR C. v. MECHELEN 

Het bloeinenhuis 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 
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BLOEMEN RESTELLEN 

P.E.F. 
BELL EN 

Telefoon 020 — 73 17 33 - 36 26 94_ 

Twee marktplaatsen op de Albert Cuypstraat 
Voor nummers 74 en 130 

VOOR AL UW 

MET EEN BROEK VAN 

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

ZIT HET WEL GOED 

MARKTHANDEL 

VRIJDAG 	 ZATERDAG 

DAPPERSTRAAT tio 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 
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M ET 

DISEGITHEH 

MELTING 1'O'1' 

woensdag 18 februari 1976: 
Taba 1 	Goudse Ass. 
Airsporthal, aanvang 20.20 uur. 
Bussen Centr.Nederland, 9/19 en 10 vanaf 
CS, via Haarl.station, Stadionplein. Btu 
10 vanaf het Amstelstation. 

woensdag 18 februari 1976: 
La Bouteille - Taba 2. 
Bankrashal, aanvang 19.00 uur. 
Oostelijk Halfrond 9, A'veen. 
Bus 41/42 vanaf Europaplein (RAI). 

v.d.Bos, 
Govert Flinckstraat 304", vergadering voor 
medewerkers aan het carnavalsfeest i.v.m. 
de organisatie. 

NIEUWE EDEN: 
M.Roele (BPup), 
geb. 8-6-67, 
Starrenboschstraat 8', 
Amsterdam 1006, tel: 353938. 
A.Eisinga (BPup), 
geb. 1-4-68, 
Cronjestraat 10 hs, 
Amsterdam 1005, 

CARNAVALSVERGADERING  

A.s. vrijdag 13-2-76, t .hOVO 

SNERT  

Te bevragen bij: 	N.Loo 
Burgermeester Tellegenstraat 40 "' 
A'dam 
Tel: 716980 

*** 

Namens de harte werkers die op zondag ge-
woon doortrainen willen we bij deze de fam. 
Kooistra van harte bedanken voor de overheer-
lijke snert die er zondag (gratis!) to wach-' 
ten stond. die schenkt de volgende pan soep??? 

SNERT 



FIFOEhELJFifthil 

RADIO STAD 
240 METER 

Enlaier dan tenslbtte nog een tip: elke zondag-
avond dat er gevoetbald wordt, kunt U de uitsia-
gen van het eerste beluisteren tussen 5 en 7 op 

viDSTAIJDPROGRAMMA voor zaterdag 14 februari 1976.  

Zat Sen 1: afd. 11: Taba VGL, aanvang 14.00 uur, SR Jas-
pers, leider de Hr.K.Iske. 

Zat Sen 2: afd. 32: ASVC 2 - Taba 2, aanvang 14.00 uur, SR 
Eelman, leider de Hr.v.Teeseling, veld gelegen 
aan de Melkweg (T03), Meteorenweg Amsterdam-Nrd. 
Bus 35 en 4 CS. 

Pup A: 	poule C: Madjoe 	Taba, aanvang 11.00 uur, ver- 
zamelen om 10.30 uur op Sportpark Middenmeer, 
achter de ijsbaan. Leider de Hr.J.Fransen. 

Pup B: 	poule 3: Madjoe - Taba, aanvang 11.00 uur, ver-
zamelen om 10.30 uur op Sportpark Middenmeer, 
achter de ijsbaan. Leider de Hr.W.Martens. 

WDSTAIJDPROGRAM::A voor  zondag 15 februari 1976.  

Sen 1: afd. 201: Taba - Sloterdijk, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR van Rijn. Leiders de HH Kooistra 
en P.v.d.Bos. 

Zon Sen 2: afd. 216: Taba 2 - Ajax 6, is veld, aanvang 
12.00 uur, SR Kochen. Leider de Hr.H.v.Bommel. 

Zon Sen 3: afd. 318: DVOS 3 - Taba 3, le veld, aanvang 
12.00.  uur, SR v.d.iiiaas. Leider de Hr.A.Verkaaik. 
Veld gelegen op Sportpark De Eendracht II, te 
bereiken met bus 21 vanaf CS tot Cornelis Outs-
hoornstraat. 

Zon Sen 4: afd. 424: DCG 8 - Taba 4, 2e veld, aanvang 14.30 
uur, SR NN. Leider de Hr.F.v.Drongelen. Veld ge-
legen op Sportpark Ookmeer, te bereiken met bus 
21 tot eindpunt (vanaf CS), overstappen op 19, 
of lijn 17 tot Meer en Vaart, over op 19. 

Jun : 	afd. 521: Ta'ea 	Amstel, 2e veld, aanvang 14.30,  
uur, SA v.d.Berg. ',eider de Hr 0 R.Verbrugge. Ver- 
zamelen om 14.00 uur op het eigen veld. 

Jun 	afd. 622: Taba - TOG, 2e veld,. aanvang 12.00 uur, 
SA .Aartsem. Leider de lir.H.Guitjens. Verzamelen 
om 11.30 uur op het eigen veld. 

jun C: 	afd. 722: Voorland 	Taba, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR NN. Leiders de RH Keune en A.v.d. 
Bos. Verzamelen om 11.30 uur op Sportpark Voor-
land, achter het Ajax stallion. 

WEER 
Lon 



Zon Sen 4: 

Jun A: 

Jun B: 

Jun C: 

********4-*******4********************44********.m A  

SPORTHUIS J0110 

TABA-LEDEN KORTING 
*. 

• RUYSCHSTRAAT 104 bij de Oamperstratt 	4 
* 	358927 - TELEFOON - 356573 	4 
*********11*******************444***4***********44*** 

* Voetbal..,ZataeohOenen 
!Adidas 
* Puma 
*.Quiek 
* He olubuitrueting altijd. * 

voorradig,  
* Eigen reparatieinriohting * 

op. alle 
artikelen 

• Alle maten 
HELANCA 

* trainingspakken 
• in diverse 
• kOmbinaties 

* 

AFB'EILENt  
Zat Sen bij de Er.Teittseling, 
voor donderdagavond 19.00 unit 795656 
Zon Sen bij de Hi.v.dainden. 
voor vrijdagpmond 19.00 uurl 945740 
Jun & Pup bij Jan vah doh, Bou. 
voor vrijdagavond 19.00 uur. 121504. 

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. 

aPSTELLWORI 
Zat,Sen 1: 

Zat' Sen 2: 

Pup A: 

Pup B: 

Zon Sen 1: 
Zon Sen 2: 

Zon Sen 3: 

E.Bunschoten,Jaransen,A.& H.Hillenaar,E.Jansen, 
J.Koning,J.Kooistra,R.Kuyper,J.v.d,Linden,H.Merle, 
G.Wolkers,R.& W.Nieuwenhuizen,H.Smit. 
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. 
li.Sergwijn,H.Bierhuizen,P.v.Drongelen,E.Fransen, 
H.Haverbus,H.Middelaar,F.Smit,D.Streefkerk,M.Kost, 
R.Zuiderduin,S.Degenhart,C.Clifford. 
E.Haverbus,H.Hillenaar,H.Kruithof,J.Robijn,R.Mar-
tens,H.v.d.Waard,H.Bakrie,W.Jainandunsingh,A.For-
rer,R.Keune,R.v.Tintelen,M.Sandbrink,A.Rooij,M.Si-
mons,L.Roelo,A.Eisinga. 
zal op de training bekend gemaakt worden. 
A.H.v.d.Bos,Th.de Boer,J.Hoekman,j.v.d.Hoven,C.Is-
ke,Jac.Maurer,J.Kamminga,H.Moehring,J.Hoepel,B.Ri-
schen,P.v.Bommel,S.v.d.Laan,H.Verhaar. 
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. 
Jainandunsingh,Bakrie,v.Denen,le.v.Drongelen,Grobben, 
de Vries,Cinqualbre,Kramer,Lotman,Smit,Sterk. 
I.Beverdijk,J.Kamminga,T.Kramer,J.v.0yen,D.Boers-
Ma,R.Kost,P.Rollman,R.Patrick,C.Meijer,R.Reitsma, 
N.Scheltus,A.Verkaaik,G.Bruinhart,P.Oostburg. 
D.Vijsma,M.Betting,R.Dix,J.Fleury,S.Gravenbeek,H. 
Hillenaar,10.Verkaaik,B.de Vries,B.J.Lazet,H.v.d. 
Kblk,A.Moens,10.Steijn. 
J.Savijn,G.Osinga,O.Simons,L.v.d.Bos,R.Meyerhoven, 
F.v.Suydam,H.Kost,H.Warning,A.v.Peer,J.Samson, 
.S.v.Dort,M.Degenhart,E.Lazet. 



1 1. 

Aangezien het nog niet doorgedrongen schijnt 
te zijn dat deze .gedichten van de leden beho-
ren te komen, hier nogmaals een gedich-Lvan 
een van de redactieleden, M.Keune. Luistert: 

Amsterdammers zijn een leuk volkje, 
zij hot:den van leut en gein, 
maar voor echte vrolijkheid 
meet je zondag's bij TABA zijn, 
Vlug naar het veld, nu niet getreurd, 
.kom je er aan, is het afgekeurd!! 
Maar als het le speelt is het wel fijn 
en kan het heus wel gezellig zijn. 
Alle vrouwen langs het lijntje 
op het bankje, lief en fijntjes. 
Trainers schreeuwen aan de kant 
Wat is er nu weer aan de hand? 
Ja hoor, het is weer gebeurd 
D'r heb er weer een een spier gescheurd. 
Vrouwtje lief komt aan gesheld, 
en werpt een blik naar haar gevloerde held. 
Zo ziet u maar, voor'leut en gein 
meet u toch bij TABAZijn. 

Beste Sportvrienden,• 

Na de oproep van vorige 
week, die waarschijnlijk het ene oor in en het 
andere oor uitgegaan is, hierbij nogmaals een 
vraag aan onze beste leden van Taba!!! 

Belt u eens wat suggesties 
door waarmee wij het elubblad vol kunrien krijgen 
bij afgelastingen. A.s. zondag zijn wij bij de 
fam.v.d.Bos, tel. 721500. 

h 

5. 

1976 een jaar. van 	In de twede aflevering onder boven- 
Overdenkingen! 	staande titel, gepubliceerd in "ons 
""""""""""""""""""" weekorgaan van Dinddag 27 . JanuarirjI. 
(vertraagd wegens het niet verschijnen van ons normale 
weekorgaan) gaf ik U aan het einde daarvan de uitslag van 
stemming weer, omtrent deaan ons gedicteerde samenstel-
ling van het elftal, hetwelk de strijd zou mOeten aanbin-
den om de verovering van de gouden plak als 41gemeen kam-
pioen van de toenmalige AVVB. Het resuItaattan deze Stem-
ming betekende voor mij een glorieuze overwinning op de 5 
epposanten, die om aan hun eisen kracht bij te zetten, in 
deze voor ons zo belangrijke strijd, verstek zouden laten 
gaan. Nu meet ik er echter wel op wijzen, dat,wanneer het 
ging om een poging het verenigingsbelang te ondermijnen, 
en daarbij alle in het H.11Reglement omschreven bepalingen 
werden verkracht, en zeker met het kennelijk'dOel omens 
de wil op te leggen, voor geen enkele bedreiging of bein-
vloeding te vermurmen was. Tegen dat soort.elementen heb 
ik mij steeds schrab gezet,overtuigd als ik was,dat een 
dergelijke handeling bij voorbaat erop gericht 
bruik te maken van een zekere intleedssfeer, gedragen door 
een al te sterk bewust zijn van hun technische capaciteiten 
waarmede zij pogen het beleid geheel naar hun harAte -zet-
teu. Zij vormen als regel een ernstig beletsel om je vereni-
ging tot verdere groei en bloei te brengen. In zo'n geval 
wordt men gedwongen er tijdig het mes in te tetten, alvo-
rens de wonde tot cOmplicaties zou kunnen leiden'eMaer'hoe 
het ook zij, aan mij was de tack opgedragen om met_alterna-
tieven te komen9  welke bereids zich in mijn achterhoofd 
hadden verborgen,waarover ik U straks meer zal tertellen. 
Om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen van dit gehele 
verloop, meen ik er goed aan te doen om U er even op te 
mogen wijzen, dat onze vereniging, in verband met heLgun-
stige competitie-verloop een ongekende groei doormaakte. 
Niet minder dan 18 nieuwe leden kwamen zich op een avond 
bij mij aanmelden, zijnde een groep uit de aloude Spaarn-
dammerbuurt, welke uit een ter ziele gegaande vereniging 
in deze buurt, waartegen wij het voorafgaande seizoem. in 
de 2e klasse van de AVVB gespeeld hadden en tot 2 keer toe 
in ons hun meerdere moest erkennen. Enkele van hen kwamen 
met de suggestie om met ons een fusie aan te gaantwelks ver-
zoek wij, gelet op onze positie op de rangiijdt geVolgd 
door de verovering van het afdeiings-kampioenschapi zonder 
meer van de hand wezen. Wij stelden gaarne de deur open om 
hen als leden op te nemen en niet zonder sukses1 
Toch werd het mij vrij spoedig duidelijk, dat er.twee.stro- 

gedicht van de week 
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mingen waren, waarop wij het oog moeaton richten. Het was 
een zeer-  moeilijke opgave$  om deze buurtclubs tot een ge-
heel te doengsamensmelten.•Degtendenz v=in etmen nu noemt, 
"discriminatie",leefae in de harten'van daze SpaarndamMer-
buurtclub zo sterkl  dat heel het ..dbor ons gevoerde beleid, 
aan erbarmelijke kritiek werd onderworpen. Dit uitte zich 
vooral op deeformatie van ons 	elftal,waaraan wij onder 
de gegeven omstandighedent gezien de door dit elftal tot dus-
ver geleverde prestaties het zeker niet verantwoord zou 
geweest om hieraan te gaan sleutplen. NU was het ons zeker 
niet ontgaan, dat er onder die pl.m, 16 nit:nee leden een 
aantal spelertjes waren, die. veel belofte.voor de toekomat 
in zich verborgen droeg.• Na eon nadere besphouwing, kwam 
het ons zelfs wenseljk voor, om vanuit deze 16 nieuwelingen 
een 2e elftal te formeren,met het vooruitzicht op zeer gun-
stige perspectieven voor de nabije toecemst. In weerwil van 
al onze goede bedoelingen, waarvan wij de waarde onder hun 
°gen. brachten, bleef er tech een gespannen verhouding ont-
staan tusen het toemalige le en het nieuwe 2e elftal. 
Het was joist die onderlinge rivaliteit, welke ik Op het be-
slissende ogenblik uitbuitte. Dit was het momenti toen we 
geconfronteerd werden met het 5tal.le elftalspelers, die er 
op nit waren, om ons hun wit op te leggen. Geruggesteund 
door de onderlinge.wediiver in dit vernieuwde 2e elftal, 
om zich nu eens waardig te maken, greep ik de gelegenheid 
aan, om uit dit elftal 5 plaatsvervangers op te roepen, 
waarvan ik bij voorbaat overtuigd was, dat zij zich zelfs 
voor.200%.zouden inzetten, cm de strijd -voor de gouden plak 
tot een good resultant te doen verlopen. Or Woensdagavond 
voorafgaande•aan doze belangrijke strijd zaten zij rondom 
mijn tafel. Toen het gesprek eenmaal op gang was, kwam ik 
met de voor hen wel zeer verrassende mededeling, dat ik na 
samenspraak met het overiege beetuur, de bevoegdheid had ge-
kregen om.hen aan te wijzen als plaatnvervangers voor de. 5 
opposanten, die zouden weigeren, wanneer wij niet aan hun 
eisen zouden voldoenlaan de oproep gevolg to geven,met 
denadruk ero leggende, dat ons beatuur onder geen beding 
zich. de wettenzbu baton voorschrijven,zag •ik in hen de-
schikte plaatsvervabgera, die nu zou kunnen aantonen en...: 
bewij.zen,.datwe nog wel wat achter de hand hadden om de 
reglementaire bepalingen tot het uiterete to kunnen door-
voeren. Tijdens dit bijna 2 urea durende geopeek had i]7. 
hen niet.alleen geweaen op de verantwoordnlijke taale eelke 
op hun schoudera kwam te rueten, maarevooral do 
legd op.een strijdwijze, waarin voorallea de wil aanwezig, 
was om 90 minuten ling te blijven volharden,.in het ver-
trouwen, dat zij in sarnenwerking neat de, goedwillenden or 
zeker in zouden elegen, doze strijd 4peen•goed.eie. tp  •  
brengen. 

Hun gevoelens bereikte het hoogtepunt, toen ik hen wees 
op de teverwachten belangstelling van de 5 stakers, die 
van tevoren althans in hun achterhoofd, een smadelijke ne-
derlaag hadden voorspeld. Immers het waren 5 debutanten,die 
zeker niet in staat geacht konden worden om de gouden plak 
als een waardig sieraad in onze medaillekast een plaats te 
kunnen geven. Dit behoorde h.i. tot het onmogelijke,wafit die 
5 pnmisbare krachten waren eenvoudig niet te Vervangen. Het 
zou een smadelijke afgang worden! 
Het valt mij mpeilijk om hier onder woorden te brengenthoe 
deze'.5 debutanten, een en al geladen hun reakties tot uit-
drukking hebben gebrachtl Ik was teen bijna 21 jaar. Het 
was• mijn eerste gevoelig optreden, hetwelk tot een onVoor-
stelbaar resultant heeft geleid. Zeer jammerlijk heb ik deze 
wedstrijd niet kunnen bijwonenomdat we daagb tevoren een 
afspraak hadden gemaakt om met mijn ouders,mijn vrouw en 
zuster en zuager een uitstapje naar het strand van Mulder-
burg 'madden voorbereid. Ik kan U echter wel de verzekering 
goven, dat ik bijna 1 uur heb zitten turen naar de komst 
van mijn twelingbroer,die ook aan deze wedstrijd heeft deel-
genomen. Hij had mij beleDfd, dat hij ter, tond na de wed-
strijd op zijn racefiets naar Muiderberg zou komen, om mj 
niet te lang in het oneekare to luten,ombrent de uitslag. 
Op cen afstand van 200 meter zag ik hem naderbij ':omen.Ook 
hij zag mij stean op een verhoogde zandheuvel. Ik zag hem 
met 2 arisen zvaaien en gelijktijdig al dansonde op zijn za-
del,als eon token dat onze jongens gezegevierd hadden. Teen 
begon .hij met zijn relaaa. -de hebben slechtF met 1-0 gewpn-
nen, maar in eon aedetrijd om noeit meer to vergeten. Even 
voor de rust maakten we het onigete doelpuntImaar gedurende 
de twede helft stonden ee als het ware met de ruggen tegen 
de muur te verdedigen. Als eaarden hebben we gewerkt1Maar 

Med:r=2;elii:dedeenc

rat zi. jn hood te, teen de 
g e~oond en zelfs de e5ge:tpaa: 

hadden aangemoedigd,als honden met de staart tussen hun be-
nen van het veld verdwenen. Laakbaar vend mijn tweelingbroer 
even zeer de 2 onsportieve supporters van "Sport",die voor 
de aanvang van deze wedstrijd met een grote krans naar het 
terrain waren gekomen(stellig overtuigd van de gege)maar 
tegen eller verwachting in met de werklijkheid van een 1-0 
nederlaag werden geconfronteerd,heime]iik het speelveld ver-
lieten. Hen daad,nu ruim 55 jaren gelelen,waarover nog door 
de oudjes wordt nagesproken. 
Laten we het eigenilijk muar zo formuleren;" Je bent een 
sportma of je bent het niet:" 
Het is el een afspiegeling van het mentaliteits-patroon: 



Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

VILZ. ens. 

Ceintuurbaan 422 — Telefoon 73 08 05 

Hesp 
DRANKEN SERVICE 
VVIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Aileen gevestigd 

Weesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

Sarphati's drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

iste Sweelinckstraat 15 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Verf en behang 
nu ool< Hout en ijzerwaren 

'Sargentini F3 Zn' 
Hemonystraat 48 - 50 — Telefoon 76 68 77 

Acella b.v. 
SPECIAAL PLASTICZAAK 

Groot assortiment: 

* PLASTIC GORDLINEN 
• PLAKPLASTIC 
* TAFELKLEDEN 
* POLYETHER, SKA1 

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

* * * * * * * * 

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 

17oor 
alle soorten 

ROOKARTIKELEN 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

Dat, wat nu uit mijn pen vloeit, is een herhaling van een 
belevenis, welke ik reeds eerder aan ons cluborgadn heb 
toevertrouwd. Maar om mijn 5jarige rondwandeling in de AVVB 
compleet te maken,-  kom ik nog even terug op de over'mijn 
opgelegde schorsing, voortvloeiende uit Mijj onbeheerst op-
treden tijdens een spreekavond in gebouw Concordia, in een 
zaal die tot aan de nok was afgeladen met afgevaardigden 
van bijna alle bij deze AVVB aangesloten verenigingeno Ik 
heb U toen duidelijk gemaakt, dat het gevoerde beleid van 
lit college,vanwege zijn machtswellust„hierbij gedragen 
en volkomen bewust van onze beperktel,cennis van reglementai-
re bepalingen, wij volkomen aan hun machtsvertaan waren over-
geleverd. Eerder heb ik oak hierin tot uitdrukking gebaacht 
dat de gemoederen tot het uiterste waren verhit en dat het 
op een bepaald ogenblik tot een uitbarsting moest komen. 
Enkele afgevaardigden van diverse verenigingen. namen het 
initiatief om een commissie van agitatie op terielitentten-
einde de aangesloten verenigingen in beweging te brengen, 
tot stellingname. Deze poging kreeg bijzondere bijval en 
resulteerde in een geheime .bijeenkomst ergens in de buurt 
van het Fred.Hendrikplantsoen. Deze eerste bijeenkomst werd 
bijgwoond door een 25ta1 afgevaardigden van verschillende 
verenigingen. Onvoorstelbaar waren de grieven welke hier 
ter sprake werden gebracht. Het betrof vaoralles het toe-
gepaste boete-systeem,waarbij de kassen van de kleine yolks-
verenigingen eenvoudig werden berooyd. Een van de ouderer 
onder ons, kwam gewapend met een door hem uitgewerkt arti-
kel naar voren, waarin het mogelijk was om het AVVB-bestuur 
te dwingen tot het beleggen van een buitengewone alg.verga-
dering, welke aanvrage moest vergezeld gaan van tenminste 
10 handtekeningen van even zovele verenigingen. Het werden 
er zelfs 25,wel een bewijs, dat we nu eens spijkers met kop-
pen toUden'slaan. Al deze grieven werden tot een gedachte 
samengesmoiten n.m.;"Dit huidige bewind zou op deze buiten-
gewone alg.vergadering zonder meer achter de groene tafel 
moeten verdwijnen.Wij zouden geen enkele paging voor eni'r 
compromis dU1den. De laatste druppel deed de emmer overlp-. 
pen. Welnu4 deze gedwongen buitengew.alg.vergadering kwam 
er en vond plaats in de kleine Karseboomltoen gevestigd in 
Kalverstraat. -  
Opialleszins vriendelijke en vleigade toon opende de toen-
maligeAroorzitter,(wiens naam mij in de herinnering is blij-
ven.lroortleven) waarbij hij blijkbaar van de gedachte uit-
ging, dat de soep nooit zo heet zou warden genuttigd als 
hij Wordt opgediend. Maar hij had wel buiten de waard gere-
kend. Men gaf hem nauwelijks de tijd om zijn openingswoord 
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