
VOOR AL UW 

HOEDEN PETTEN 

KINDERPETJES MUTSEN 

BARETTEN 

WOLLEN MUTSEN EN SJAALS 
NAAR 

J. Mes 
EERSTE OOSTERPARKSTRAAT 22 

VOOR SCHILDER EN 

BEHANGWERK 

SCHILDERSBEDRI J F 

A.C. INKENHAAG C.V 
CEI NTUURBA AN 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 

edertpuren 

en ederhandet 

BLOEMEDIAGAZIJN 	 cptolia 
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. busies, 
annex bestelwagerns 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 
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AMSTERDAM 

Opgericht 31 mei 1933 
Kon. poedgak. 25 juli 1960 

Veld) igging: 	 Gem. Giro T 1393 
Sportperk Drieburg 	 tn.v. A.F.C. Tabs 

12e jaargang nr. 30 	16-3-1976 

CIIEFAD 
Training 

Op woensdag 17 maart 1976 is er geen 
training i.v.m. voetbal op TV. Voor 
niemand niet!! Mogelijk bereikt dit 
bericht sommigen pas later, maar ja-.. 

Pupillen: uiteraard gaan jullie op de woensdag-
avond buiten trainen: vanaf 24 maart dus. 
Aanvang 1E3.30 uur op het eigen veld. 

2 13 .i!;h1, 	N 

Gat Sen bij de Hr.Hendriksen, 
voor donderdagavond 19.00 uur: 411115 
Zon Sen bij de Hr.v.d.Linden, 
voor vrijdagavond 19.00 uur: 945740 
Jun & Pup bij Jan van den Bos, 
voor vrijdagavond 19.00 uur: 721500. 

I 

BLOEMEN BESTELLEN 

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 BLOEMWERK 

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 



De pen gekregen 
of gepakt 

Onder deze kop kunt u elke week de reacties van 
onze leden vinden. jammer is het natuurlijk, dat 
dit slechts zelden gebeurt. En als het dan gebeurt, 
dan zijn het vaak dezelfde mensen. Zo ook hier. 
Hoewel wij deze inzender bijzonder dankbaar zijn, 
dat hij onze taak wat verlicht, hopen wij van harte, 
dat er in het vervolg ook nog andere leden zijn, 
die eens naar de pen willen grijpen. 

En dan volgt hier het ingezonden gedicht van onze 
penningmeester Jan van de Hart, aan wie we onze 
dank willen betuigen 	 de redactie 

Ta aba is heden de jubilaris 
tImateur voetbal wat waar is 

B ij de K.N.V.B. ingedeeld t'is kras 
Afdeling Amsterdam 2de klas. 

Drieburg is ons domijn 

Riant, ho maar, ongezellig klein 

I edereen ziet als een droom 

Eindelijk een eigen home. 

Eens gaat het gebeuren 

Niemand zal dit betreuren. 
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V oetballen is heel goed 

E ven uitblazen dat moet 

E en mens is niet van steen 

R ust even uit en pak er een 

T 'is gezellig in de cantine 

I eder laat Taba wat verdiene(n) 

G eloof me maar t'is waar 

Verenigingen hebben het zwaar; 

jubilaris ga nog lang zo door 

Altijd in het goede spoor 

Amateurvoetbal vereniging 

Recreatie in de ware zin. 

Taba het zij u gegeven 

Aanstond's uw 45 jaar to beleven 

Bestuur en leden doet u best 

Animo en inzet zorgt voor de rest. 

J.J.v.d.Hart 

(met dank --- redactie!!) 

En ,hier dan tenslotte nog een tip: 'elite zondag-
avond dat er gevoetbald wordt, kunt U de uitsia-
gen van het eerstA beluisteren tussen 5 In 7 op 

RADIO STA 1) 
240 METER  
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WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 20 maart 1976. 

Zat Sen 

Zat Sen OPSTELLiaa 
Pup A: 
Pup B: 

1: afd. 11: Taba - VGL, aanvang 14.00 uur, SR 
Jaspers, leider de Hr.K.Iske. 

2: afd. 32: ASVC 2 - Taba 2, aanvang 14.00 uur, 
SR Bruinendaal, leider de Hr.F,v.Teeseling, 
veld gelegen op het TOB-veld, Melkweg, Mete-
orenweg (A'dam Noord), to bereiken met bus 
35 en 4 vanaf CS. 

vrij i.v.m. schoolvoetbal op Drie Burg. 
ZPC - Taba (vriendschappelijk), aanvang 
10.00 uur, verzamelen om 9.30 uur op Sport-
park Middenmeer achter de ijsbaan. Leider 
de Hr.W.Martens. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 21 maart 1976. 

Zon  Sen 1: 

Zon Sen 2: 

Zon Sen 3: 

Sen 1: E.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. 

Sen 2: P.)rehsen,H.v.Coeverden,D. de Wolf,N.Loo, 
Gebr.Sansbrink,T.Haggenburg,H.Schotte, 
S.Osinga,P.Dammen,W.Wolfs,P. de Necker. 

Pup B: 	E.Haverbus,H.Hillenaar,R.Kruithof,J.Ro-
bijn,R.Martens,R.v.d.Waard,R.Bakrie,W. 
Jainandunsingh,A.Forrer,P.Keune,R.v.Tin-
telen,M.Sandbrink,A.Rooij,M.Simons,M.Roe-
le,A.Eizinga. 

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

Maurer,J.Kamminga,H.Moehring,J.Roepel, 
H.Verhaar,L.Walgering,M.D.Anastacio,S. de 
Vreeze, res: P.v.d.Schaaf. 

Zon Sen 3: T.Louis,E.v.Kampen,J.Spaan,J. & P.Verbij, 
H.Outmayer,F.v.Teeseling,R.v.Londen,P.v. 
Cornewal,Lotman,P.v.d.Schaaf. 

Jun A: 	I.Beverdijk,J.Kamminga,T.Kramer,R.Kost, 
D.Boersma,P.Holmann,R.Patrick,C.Meijer, 
R.Heitsma,M.Scheltus,A.Verkaaik,G.Bruin- 
hart,F.Oostburg. 

Jun 13: 	D.Vijsma,M.Betting,R.Dix,J.Pleury,S.Gra-
venbeek,H.Hillenaar,F.Verkaaik,B. de Vries, 
B.J.Lazet,H.v.d.Kolk,A.Moens,F.Steijn,G.0- 

afd. 201: Argonaut -- Taba, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Hoekstra, leider de Hr.J.Kooi.,  
stra, veld gelegen op Sportpark Spieringhorn, 
RhOneweg, Industrieterrein Sloterdijk. 
afd. 216: Sporting Zuid 5 - Taba 2, 2e veld, 
aanvang 14.30 uur, SR v.Rijn, leider de Hr.H. 
v.Bommel, veld gelegen op Sportpark Het Loop-
veld, Amstelveen, ingang Kalfjeslaan, vanaf 
de Amsteldijk. 
afd. 318: Sporting Zuid 6 - Taba 3, 3e veld, 
aanvang 12.00 uur, SR Agterberg, leider de 
Hr.A.Verkaaik. Veldligging zie bij Zon Sen 2. 
afd. 424: vrij. 
afd. 521: Taba - FIT, le veld, aanvang 12.00 
uur, SR v.Berkel, leider de Hr.R.Verbrugge. 
Verzamelen om 11.30 uur op het eigen veld. 

Taba - DJK, .(vriendschappelijk), le veld, 
aanvang 10.30 uur, verzamelen om 10.00 
uur op het eigen veld. Leider de Hr.H. 
Guitjens. 

afd. 722: vrij. 

4: Sen 
A: 

Zon 
Jun 

Jun B: 

Jun C: 
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Nieuws van de velden: 

RKAV 1 - Taba 1 

Na een hard verdiende rusttijd van enige weken 
is onze vaste verslaggever voor de zondag senioren-1 
weer bereil gevonden om weekelijks een stukje te 
schrijven. 
Oorzaak en gevolg (dus); ja, u raadthet al: de 
zondag senioren 1 hebben de tweede overwinning te 
pakken en wel op RKAV (nummer 4 in de competitie!). 

de redactie 

De taktiek, afgelopen vrijdag nog door trainer J. 
Kooistra, met begeleidend commentaar van de hr. 
J.v.d.Hart, op het schoolbord (waar zo'n school-
bord al niet goed voor is) uitgelegd, werd in de 
eerste heift stipt uitgevoerd. 
Het gevolg was een uitstekend draaiend Taba, dat 
het spel van het toch niet slechte RKAV met breed 
tik-tak-spel ontregelde en dat bovendien nog 
goed en gevaarlijk aanval-spel kon opzetten. 
Door dit goede spel viel de eerste aan de voor 
Taba goede kant. Het was Jan Lohman, die door 
aangeven van Bert v.d.Woude kon scoren: 0 - 1. 
Taba bleef in de eerste heift goed voetballen, 
maar kon de score toch niet vergroten. 

R UST - RUST 

Na de rust ging RKAV wat aanvallender te spelen. 
Hierdoor verkrampte het Taba--spel ietwat, maar 
de ook al goed draaiende verdediging ving doze 
aanvalskracht keurig op. Hierdoor kon het midden- 
veld zich rustig herstellen en zich wat weer• richten 
op het aanvallende spel, want door het opdringen 
van RKAV waren er wel degelijk nieuwe kansen! 
Uit een van de afgeslagen van RKAV kreeg Leo 
Weeling de bal te pakken; hij ging alleen door 
en kon alleen door de RKAV-keeper gestopt worden 
d.m.v. een grove overtreding. Deze overtreding 
vond echter wel plaats binnen de beruchte lijnen  

en de goed leidende scheidsrechter kon dan ook 
niets anders doen dan een penalty geven. Deze 
werd door alweer Jan Lohman verzilverd: 0 - 2. 

Hierna probeerde RKAV er nog van alles aan te 
doen, maar verder dan een 1 - 2 stand liet Taba 
het niet moor komen. 

Al met al een verdiende overwinning, behaald 
door goed, zoniet uitstekend spel (vooral in 
de eerste helft), dat perspectieven biedt voor 
de nog komende wedstrijden. 

H.A.van den Bos. 

ZSGO - Taba Zon Sen 2: 1-0.  

In een tamelijk harde wedstrijd kwamen beide par-
tijen in de eerste helft al gauw tot redelijke aan-
vallen. Aan beide zijden kwam men echter toch nog 
iets tekort om tot doelpunten te komen, en boven-
dien waren beide doelverdedigers terdege op hun 
hoede. De mooiste kansen waren echter voor Taba. 
In de tweede helft wist Theo de Boer nog wel een 
erg knappe spetter op het houtwerk te lossen, maar 
toen begon voor Taba het noodlot weer toe te slaan. 
Eerst viel Siep de Vreeze na een harde charge van 
ZSGO-zijde uit en om de ramp te complementeren 
keurde de scheidsrechter vlak voor tijd een buiten-
speldoelpunt van ZSGO goed. Ook alle protesten van 
grensrechter en aanvoerder hielpen niets: 1-0. Het 
moet hier even ter verduidelijking van zijn medespe-
lers gemeld worden dat de keeper er wel een goede 
kijk op had. Zijn grip was echter minder sterk, ze-
ker daar hij tegelijkertijd de paal moest ontwijken. 
En zo bleek dan ook deze kroket nog te heet !!! 

Zon Sen 3: dit elftal munt uit in het inzenden van 
uitslagen en verslagen. Bravo heren, Uw 
inzendingen moge als voorbeeld dienen 
voor Uw mede-clubleden. Bedankt!!! 



br7 ft! a * - -  -• 	—• _ ". 

.................................................... 
* 	 . . 

THUIS ell()R()• SPOR .  . 
* Alle maten 	* Voetbal-, Zaalschoenen * 
* HELANCA 	* Adidas  * 
* trainingspakken 	* Puma 	 * 
* in diverse 
* kombinaties 	

* Quick e.a. * 
* Uw clubuitrusting altijd 	* 

* voorradig 	* 
* * Eigen reparatie-inrichting * 

* 

* 
* 

* * 
* 

358927 - TELEFOON - 356573 
**************************************************** 

*** TABA- LEVEN KORTING op alle 
artikelen 

* RUYSCHSTRAAT 104 bij de Camperstraat 

Taba Jun A - Madjoe: 1-1.  

naar mijn mening zeer terecht was, 
beide partijen hun best deden om 
spelen, en waarin zij zeer zeker ge- 

RKAVIC - Taba Zon Sen 4: 9-2.  
Een aangevuld Taba moest zondag jl. tegen RKAVIC 
aantreden met 9 man, wat uiteraard met zich mee-
bracht dat Taba een verloren wedstrijd speelde. 
Na de eerste tien minuten ongeschonden te zijn 
doorgekomen, kwam Taba vlot op 3-0 achter. Na een 
goal van Jan was het echter 3-1. Taba ging door en 
kreeg een penalty, die door Jan op de paal gescho-
ten werd. De rust ging in met 4-1 daar RKAVIC nog 
eenmaal scoorde. 
Na de rust kwam Taba al gauw achter met 6-1 en toen 
een lepe bal van Gerry: 6-2. 
Een klein incident op rechts en de scheidsrechter 
stuurde een Taba-man het veld uit, die daarop een 
discussie aanging met de man, waarop een gegeven 
moment zulke rare bewoordingen in voorkwamen dat 
de scheidsrechter zich beledigd richting kleedka-
mer spoedde. Jammer, want het was een leuke ont- 
moeting. 

F.v.Drongelen/S.Osinga 
PS 

Nogmaals verschrikkelijk veel dank aan de 'heren' 
Jainandunsingh, de Vries, Smit en Sterk, die hun 
makkers voor de zoveelste keer lieten staan. Wij 
geloven dat de heren een record -niet opkomen- aan 
het vestigen zijn. Jongens, kom zondag eens kijken. 

J.v.d.Linden 
red 

woensdag 24 maart 1976: Diemen, 
22.30 uur, afd. R4D: Overamstel 3 - Taba 2. 
ligging onbekend, tel Hr.Wolkers: 125646. 
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Een uitslag die 
alleen al omdat 
goed voetbal te 
slaagd zijn. 
Direct na de aftrap nam Taba het initiatief en werd 
het Madjoe-doel onder schot genomen. Maar door goed 
keeperswerk had dat pas na zo'n minuut op 20 succes: 
1-0. Ondertussen zat Madjoe ook niet stil en het was 
vooral de midvoor van Madjoe die de Taba-keeper wat 
gelegenheid gaf om z'n handen te warmen. Zo verstre-
ken de eerste 45 minuten. De tweede helft was een 
copie van de eerste helft met alleen dit verschil 
dat het Madjoe lukte om de stand op gelijke voet te 
brengen, Wat beide partijen daarna ook nog probeer-
den: in deze stand kwam echter geen verandering meer, 
mede door goed keeperswerk aan beide zijden. En zo 
kon de zeer goed leidende scheidsrechter, de Hr.v.d. 
Broek, deze wedstrijd beeindigen met de 1-1 stand, 
waarmee beide partijen kregen waar zij recht op had-
den. Het weinige publiek dat aanwezig was had ook 
z'n portie gehad aan een zeer goede wedstrijd, die 
zowaar een propaganda was voor het hedendaagse voet- 
bal. P.v.d.Bos. 



1.4  
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Q Q. S . Zevicke‘z 
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v. Wou sir. 14S ". 

Taba Jun B: Bij dit elftal schijnt winnen reeds 
zo gewoon to zijn dat men het geen 
verslag meer waard acht. Uitslag was, 
voor belangstellenden, 1-2 in het voor-
deel van Taba (tegen TDO). 

Taba Jun C: Taba - OVVO: 5-0.  

Deze wedstrijd begon goed en in de 10e minuut was 
het Degenhart die de score opende. Voor rust kwam 
men tot 2-0 uit een vrije trap. In de rust werden 
twee wissels toegepast. Daarna verkreeg men door 
een penalty (handsbal) een 3-0 voorsprong. 4-0 
kwam op rekening van E.Lazet, die de bal in de 
bovenhoek knalde. Tenslotte was het good old Gerard 
Osinga die de eindstand bepaalde op 5-0. 
Namens jongens en leiders nog een gemeend bedankje 
aan de scheidsrechtster Ans Verkroost. 

GEZLICHT SPRISOR! 

CONSUMPTIE-STAAT REJACTIE PER SEIZOEN:  

1 blik Haagse hopjes 
20 kratten bier Heineken/Classic 
90 flessen fris/cola/up/peril 
10 liter bokma 

sloot koffie 
Alkmaarse kaasmarkt 

50> omzet Kips leverworst 
13/0 omzet Smith chips 
90 balen Van Nelle 
30 pakjes Cabalero 
2 flessen medicinale rum 
4 flessen bessen 
6 tikmachines 
50 km lint 
1 emmer witkalk 
100 blaadjes drukletters 
40 liter benzine 
3 redelijk goede tweedehands auto's 
en nog enkele diversen 	 

Dus als we dit bekijken kunt U wel nagaan waarom 
de prestaties van sommigen van de Taba 'Lon 1, 2 en 
de Gat 1 en 2 teruglopen 	 

11 19 
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Hesp 
DRANKEN SERVICE 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Mleengevestigd 

Weesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

Sarphati's drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

lste Sweelinckstraat 15 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Verf en behang 
nu ook: Hout- en ijzerwaren 

'Sargentini f3 Zn' 
Hemonystraat 48 - 50 — Telefoon 76 68 77 

Acella b.v. 
SPECIAAL PLASTICZAAK 

Groot assortiment: 

* PLASTIC GORDIJNEN 
• PLAKPLASTIC 
* TAFELKLEDEN 
* POLYETHER, SKAI 

enz. enz. 
Ceintuurbaan 422 — Telefoon 73 08 05 

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

r* * * r* * 

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 

Voor 
alle soorten 

ROOKARTIKELEIV 

SI GAR EN MAGAZ IJ N 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

't Is Augustus 1918. Op een zondagmorgen vergezelde ik ons 
2e elftal voor het spelen van een vriendschappelijke wed-
strijd aan het einde van de Ferd.Bolstraat,toen nog een kale 
onafzienbare zandvlakte. Maar even voor het verstrijken van 
de eeette speelhelft, voelde ik mij plotseling niet goed 
worden, Koude rillingen voelde ik over mijn rug gaan.Direct 
na het rustsignaal riep ik jongens bij mij en gaf hen te ken-
nen, dat ik mij niet prettig voelde en daarom besloot om zo 
spoedig mogelijk naar huis te - gaan. Thuisgekomen zag wijlen 
mijn moeder, dat ik hoge koorts hadllag een compres met koud 
water op mijn voorhoofd,maar bijna op datzelfde ogenblik 
hoorde ik de huisbel overgaan. Mijn moeder trok de straat-
deur open en even later stond mijn penningmeester bij mijn 
bed,die(ik hoor het hem nog zeggen) tegen mij zei:"Wat nou 
jan,ga je ook al ziek worden? Ik ben juist bij je gekomen 
om je te vertellen dat Corrie B. is overleden1In de aller-
eerste ogenbiikken kon ik deze mededeling niet verwerken. 
Hoe kon zoiets nou bestaan! Nog geen 15 uur tevoren,was hij 
bij mij in het clublokaal gewee'st om zijn contributie aan mij 
of te dragen. We stonden als verslagen! We konden eenvoudig 
geen woord uitbrengen,zo spoedig was er aan dit Leven een 
einde gekomen. Maar nog geen 24 uur later kwam er een twede 
mededeling, dat een 28jarige gehuwde man op even plotselinge 
wijze het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld. Hij was 
donateur van onze vereniging en woonde iedere zondag de wed-
strijden van ons le elftal. bij Weer 1 dag later had een 
buurjongen,schuin over mij wonende,zijn laatste adem uitge-
blazen.Vele gezinnen werden in bittere rouw gedompeld. On-
voorstelbaar leed werd er geleden. Ik weet mij gesterkt in 
de overtuiging dat vele van mijn tijdgenoten, voorzover zij 
nog leven,dit schrijnend leed zullen kunnen onderschrijven. 
Opmerkelijk was, dat het ziekte-proces zich bijna binnen de 
24 uur voltrok, waaraan opvallend veel jeugdigen ten offer 
mielen. 
Op oudere leeftijd gekomen,met een terugblik op dit wereld-
schokkend gebeuren,blijft de herinnering hieraan voortleven. 
Dan zeg je in alle overtuiging tot jezelf: Is gezondheid nu 
niet verre te prevaleren boven materiele welvaart? Het is mij 
wel duidelijk geworden,dat,wanneer wij de vreugde en het leed 
tegenover - eikaar•zouden kunnen afwegen, de balans naar dit 
laatste zal overslaan. 't Is maar goed, dat we van te•voren 
nooit weter wat ons in de toekomst te wachten staat! Het 
streven naar een ideaal, zelfs al zou deze verwezenlijkt wor-
den,roept telkens nieuwe strijd op! 
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