
VOOR SCHILDER EN 
BEHANGWERK 

SCHILDERSBEDRIJF 

A.C. INKENHAAG Cl/ 
CEINTUURBAAN 249 
TEL: 72 06 72 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

martin's 
place 

"voor uw hapje en drankje 
na de wedstrijd" 

v. Woustraat 241 	tel. 764491 

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

VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

edertvaren 

en ,,ederliandet 

voor al uw bloemwerk 

specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 
en plantenarrangementen 

zaterdag tot 4 uur geopend 

Ceintuurbaan 414 amsterdam-zuid tel. 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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Heineken 

BLOEMEN BESTELLEN 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

Openidn 31 and 1933 
Kan. jpoidnek. 251u9 1950 

13e jaargang 
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Redactie:  a.s. zondagavond t.h.v. de fam.v.d.Bos: 721500. 
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(Vriendschappelijke)wedstrijd:  Zon Sen 1: Taba - TOG  
A.S. donderdagavond; aanvang 20.00 uur. 

U komt toch ook kijkenl ""' " 
******i,***********************.y************************** 

Kantinedienst:  
zat: HH. Lohman, Van Veen; Mevr. Molenaar 

zon: Mevr. Verkaaik, Mevr. Lazet. 

Consuldienst:  R.Kuyper 

Attentie: spelers zondag-senioren 1; 
i.v.m. de belangrijkheid van de zondag 
te spelen wedstrijd zal er dit keer 
vroeg verzameld worden om daarna gezame- 
lijk een kopje koffie te gaan drinken, 
etc. 
Let op:  a.s. zondag verzamelen om 9.45 uur 
op het Sloterdijkstationt "" 

leider. 

1 



Semi-verslag: Taba 1* - SDZ combinatie: 3-0. 

Afgelopen donderdagavond speelde Taba een vriend-
schappelijke wedstrijd tegen SDZ. Het gelukte Taba 
in een naar horen zeggen bijzonder aantrekkelijke 
wedstrijd om de tegenstander behoorlijk in te pakken. 
Het was vooral de manier waarop dit gebeurde, die 
imponeerde: keihard werken, veel inzet en iets voor 
mekaar over hebben. `Lo hoort voetbal gespeeld te 
worden. Speciale dank willen wij brengen aan die 
spelers, die bereid waren om de plaats van de ont-
brekende selectie-spelers over te nemen. Hulde aan 
de gebr. Kamminga, Rudie Reitsma, Theo Willemse en 
en Bart-Jan Lazet. Overigens deed het feit dat Taba 
met deze 'invallers' speelde nietsaan het toch hoge 
Telpeil af! 

redactie 	na horen zeggen::: 

J 

DAAR 

• 

fnity 4,0) 
IMMV IDIMIKWa 

Officieel 

nieuw lid: M.F.Brouwer (Jun C), geb. 27-10-1964, 
Laing's Nekstraat 33" 1 , A'darn-1005, 
tel. 944223. 

hoofdbestuursvergadering: dinsdag 1 maart, 20.00 uur, 
cantine. 

bestuursmededeling: bij deze laat het bestuur weten dat 
R(ob) Sandbrink tussentijds toege-
treden is tot het bestuur. 

bedankt als lid: F.Smit (Jun C). 
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lotto x tote 

U NOG NIET ? 

SPEEL DAN OOK LOTTO EN TOM! 

EN STEIN' DAARMEE UW VERENIGING. 

ELKS WOENSDAG-EN VRIJUAGAVOND IN 
TB LEVEREN " ' 	' ° 



Opstellingan: 

Zat Sen 1: Gebr.Hillenaar,G.Wolkers,R.Nieuwenhuis, 

J.Koning,J.Fransen,H.Merle,J.Kooistra, 
E.Janssen,A.Roussou. 

H.Smit,GebroBunschoten,J.v.d.Linden, 

Zat Sen 2: H.v.Coeverden,P.Dammen,P.Drehsen, 
W.Nieuwenhuis,N.Loo,S.Osinga,R.Kuyper, 
Gebr.Sandbrink,L.Schotte,G.Serier, 
B.Schermer,B.Wustenhoff,Stuivenberg. 
F.v.Drongelen,R.Hillenaar,R.v.d.Waard, 
J.Robijn,R.Kruithof,J.Stapper,L.Held, 
B.Nooitmeer,R.Martens,R.Bierhuizen, 
M.Hof,M.Jongbloed. 
M.Roele,M.Sandbrink,M.Spijker,R.v. 
Drongelen,J.Antenbrink,A.Eisinga, 
J.Kraan,M.Klinkum,E.Stapper, 
Gebr.Andriessen,M.de Groot, A.Seriero 

Zon Sen 1: 	op de training 
Zon Sen 2: 	vrij 
Zon Sen 3: 	T.Louis,J.v.Drongelen,C.Ivel,D.Draak, 

R.v.London,P.&J.Verbij,R.Verkroost, 
H.Outmayer,P.v.Cornewal,J.Bakrie,J.v. 
d.Hooven 

Zon Sen 4: 	vrij 
Jun A: 	vrij 
Jun B: 	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,R.Gooding. 

Jun C: 	H.Bergwijn,S.Degenhart,E.Lazet,N.Simons, 
F.Smit,D.Streefkerk,F.v.Suydam,C.Teles-
ford,R.Warning,R.Kramer,J.Schultz,R. 
Zuiderduin,D.Bruynder,R.v.d.Heide 

DSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 26 februari 19/i. 
===== = === === ===== 

Zat 

Zat 

A: 

Sen 1: afd. 202: Geuzenveld - Taba, le veld, aan-
yang 14.30 uur, SR Brakhoven, leider de Hr. 

dracht, aan de Corn.Outshoornstraat. 
J.Lazet, veld gelegen op Sportpark De Een- 

Sen 2: afd. 215: Taba 2 vrij. 
Sen 3: afd. 318: Taba 3 - Nautilus 4, le veld, aan- 

yang 12.00 uur, SR Engelsman, leider de Hr.H. 
Hendriksen. 

Sen 4: afd. 427: Taba 4 vrij. 
A: afd. 522: vrij. 
B: afd. 621: BPC - Taba, 2e veld, aanvang 12.00 

uur, SR Bever, leiders de HH Kuyper/Sandbrink, 
verzamelen om 11.30 uur op Sportpark Voorland, 
achter het Ajax-stadion. 
afd. 722: The Victory - Taba, le veld, aanvang Jun C: 
12.00 uur, SR Bonnet, leider de Hr.S.Osinga, 
verzamelen om 10.15 uur bij het Muiderpoort-
station, vandaar naar Weesp, is-Gravelandseweg. 
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Pup A: 

Pup B: 

Sen 1: afd. 4: Taba - Amstelland, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Fierkens, leider de Hr.J.Kooi- 

01  stra. 
Sen 2: afd. 55: Taba 2 - NFC 4, le veld, aanvang 

12.00 uur, SR Koekenbier, leider de Hr.F.v. 
Teeseling. 
poule D: Ajax 2 - Taba, aanvang 11.00 uur, 
leider de Hr.W.Martens, verzamelen om 10.30 

411141- 	
uur op Sportpark Voorland, achter het Ajax-
stadion. 

Pup B: 	poule 5: Taba - Meerboys 2, aanvang 11.00 
uur, SR NN, leider de Hr.F.v.Drongelen, ver-
zamelen om 10.30 uur op het eigen veld. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 27 februari 1977. 
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Voor Uw gezelligheid en 

Uw drankje na de 

wedstrijd: 

BAR 
_ Mamie I 

hoek Burg. Tellegenstr./ 
Willem Pastoorstr.83 

TELLOOSI === ..... daar zit je dan weer achter de tikmachin
d
e; 

is weer eens een weekend .niet gevoetbal 
het gevolg is dat er weer niet genoeg copy 

anwezig is; daar red-acties van onze geachte 
edewerker NI.E.Dewerker ook al niets tot wei-
ig hebben uitgehaald, zal het or wel op neer 
omen, dat wij zelf iets moeten bedehken; of 

zullen we er 

r 

Voor 7 kwartjes 
kunt u zondag 
rick worden in de 
Lodo, 

t.v. en 
alarmsystemen 

ELECT RO- TEC! 'NISCH SERVICE BURL. AU 

K:intoole 
teleloon 	e; 7!,  

A. H. DUYNKER 

sporthuis „JO CD DD 

Alle eaten 
HELANCA 

trainings pakken 
in diverse 
kombinaties 

TABA-LEDEN 

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

+ Eigen reparatie-inrichting 

KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

Ruyschstraat 104 

een aardig (?) plaatje tussen 
zetten; het vult wel, maar commentaar zoals 
'De Taba-Treffer is geen plakboek, maar een 
voetbal-club-blad' is dan te verwachten. 
Overigens als je deze mensen dan vraagt om 
eens wat in dat voetbal-club-blad te schrij-
ven, dan zijn diezelfde personen plotseling 

analfabeet geworden: 
Maar goed, welke oplossingen liggen er nog 
maar voor de hand; ?Julien we het gewoon open 

laten? 

Ach, neen dat staat toch ook niet 
zo leuk en het kost bovendien tijd en geld 
aan de mensen, die dit blad verzend-klaar 
moeten maken. En wie doet dat nu graag met 

een leeg blad! 

bij de Camperstraat 

TELEFOON: 358927 - 356573 - 943493 



Sarphati's drogisterijen 
NKEN SERVICE _ 

9111 - DISTILLEERDERIJ 

'nen, Cognac,. Gedistileerd uit 
nen- en buitenland 

gevestigd 

0- 131, telefoon 352616 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

ADRES VOOR AL UVV 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

PLAY-MOBIL 

FROBELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 
LEFOON: 020 — 35 70 29 

Andere oplossingen, zoals het schren van onzint 
het lekker afkatten van bestuursleden, het beschul-
digen van laden die nooit opkomen of het tussen 
de regels door schrijven (moeten we nog meer onzin 
bedenken:), zijn zaken, die volkomen,tegen onze 
pas uitgesproken nieuwjaars-wensen indruisen. 

Maar al met al zit ik no mooi met drie-kwart le pacer 
en HET MOET ME 

VAN 
HET HART, maar ik zou mooi niet weten hoe ik die vol kan 

krijgen. 
Alhoewel. 

Misschien kan 
ik wat laatste nieuwtjes kwijt op deze plants: binnenkort zult u de zondag-senioren 1 eel 

(zij
(z 	 gekleed (allemaal hetzelfde jack) op het veld 

het voor de wedstrijd) zien 1,1isschien eens 

veep 
aan/eiding om naar ze to gaan kijken (over 

awns 
de 

regels door gesproken ..... ). 

Ten tweede:wist u dat 
er 

bij Taba nog ploegen zijn die kansen op het kampioenschap maken; De zaterdag 
2 en de zondag 3 hope aan het einde van het seizoen 
aanspraak to kunnen maken op een foto en een bos 
(oude) bloemen.Over hoop gesproken, dit geld ook voor de over' 

elftallen; alleen hier is hat meer op HOOP VAN ZEGENt:::: 

Dus: 
He, 

ik moist filet dat ik dus ook stop-dus-woordjes erikte, dus. Dust 
moot ik dat dus toch dus eens gauw dus afleren, dus: 

Zo, nog een kwart paging vol 
o
uwe.... en het is 

Ku
weer gepiept voor van,de week. Ja, redactie-werk 
m ook

filet alles.Zelfeklag noemen ze dat: Kom je 
school eens vaker tegen; Gewoon Been aandacht aan schenken. Net 

 denken dat het je reinste onzin 
is; trouwens, alles wat er geschreven wordt is toch 
over het:algemeen ONZIN. Sorry, trapte ik tegen 
iemand zijn schenen: Een ding weet i zekeri het is 
is onzin om twee van de biaadjes yolkmet onzin 
te gaan sioppen; schrijf dan lets 

	met  zoiets als dit bijvoorbeeld; 
ONZIN n4tuurli.k: 

H.A.Onzin. 

(over schuilnamen gesproken:) 
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