
VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

VOOR AL UW 

HOEDEN PETTEN 

KINDERPETJES MUTSEN 

BARETTEN 

WOLLEN MUTSEN EN SJAALS 

NAAR 

J. Mes 
EERSTE OOSTERPARKSTRAAT 22 

VON K 

VOOR SCHILDER EN 

BEHANGWERK 

SCHILDERSBEDRIJF 

A.C. INKENHAAG C.V 
CEINTUURBAAN 249 
TEL: 72 06 72 

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

1 

VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

ecterwarert 

en ederhandel 

BLOEMENMAGAZIA 	 avtotia 
EIGENAAR C. v. MECHELEN 

Het bloemenhuis 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 



MET EEN BROEK VAN 

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

ZIT HET WEL GOED 

MARKTHANDEL 

VRIJDAG 
	 ZATERDAG 

DAPPERSTRAAT t/o 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 

BELLEN 

Telefoon 020 — 73 17 33 - 36 26 94 

Twee marktplaatsen op de Albert Cuypstraat 
Voor nummers 74 en 130 

VOOR AL UW BLOEMWERK 

DRANKEN 	EXPRESS 

BLOEMEN BESTELLEN 

P. E. F. 

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

ook voor u volop keus bij de 

OFFICIEEL WEEKBLAD 

!JA  

AMSTERDAM 

Opgericht 31 mei 1933 
Kon• goedgelt 25 juli 1960 

Veldligging: 	 Gem. Giro T 1393 
Sportpark Drieborg 	 tn.v. A.F.C. Tabs 

12e jaargane; 	nr. 	23-3-197() 

Bestuursmededelingen:  

Bestuursverg.op dinsdagavond 30 maart a.s. 
(half acht,Apollohal.) 

HET 4e TERUG.  

Gezien het feit dat het niet-meer mogeljjk is des zondags 
vier compete elftallen op de been te brengen,heeft het 
bestuur mceten besluiten tot het te-migtrekken van bet 4e. 
Het hoopt daarmee een einde gemaakt te hebben aan een 
iijdensweg waarmee niemand gebaat was. 
Bovendien kunnen nu de slechte betalers aangepakt worden. 
Namen noemen is niet nodig;diegenen die hun naam niet in 
de opstellingen aantreffen kunnen voor zichzelf uitmaken 
of ze soms tot doze categorie hehoren. 
Via een doorstroming naar boven zullen de goedwillenden 
van het 4e tech kunnen blijven voet'callen. 

T.v.d.Woude 

U BENT ALTIJD WELKOM 



Nieuws van de velden: 
Zondagsenioren: Argonaut - Taba 1 	Uitslag: 0 - 0 
Op een door de harde wind moeilijk bespeelbaar ter-
rein moest Taba het deze veer opnemen tegen Argonaut. 
Tegen het bekende Noordhollandse voetbal van Argonaut 
probeerde Taba een iets meer constructiever spel 
op te zetten, hetgeen door de harde wind zeker bemoei-
lijkt werd. Maar er kwamen toch enige kansen, die 
helaas niet henut werden. Voor de rust was er nog het 
jammerlijke incident met W.Posthuma, die met een_diepe 
snijwond uit moest vallen en voor hechtingen naar het 
ziekenhuis moest. (Namens alle jongens en. de club 
beterschap Wietze'""'  tttttt ) 
Na de rust viel Taba nog iets feller aan, zonder daar-
bij de verdediging te vergeten. In deze periode kwamen 
de meeste kansen, maar een doelpunt wou er niet in. 
Argonaut,kreeg aan de andere zijde weinig gelegenheid 
en zodoende bleef de stand van 0 - 0 gehandhaafd. 
Dankzij dit gelijke spel is Taba een punt uitgelopen 
op'The Victory' en we gaan dus duidelijk de goede 
kant op. 	Success tegen CTO a.s. zondag"'"" 

The continued story of: 

C11\4,1110 I 
EEN ERESALUUT 
gaat naar Ans Verkroost,die bereid was(en is)wedstrijden 
te fluiten en eventueel de vlag te hanteren voor ons. 
Met name onze jeugd is hiermede,in deze periode van 
verminderde animo voor dit moeilijke en helaas vaak 
ondankbare werk,ten zeerste gebaat. 
Vandaar dit ERESALUUT,vergezeld van onze hartelijke dank:: 

T.v.d.Woude 

CONTRIBUTIECONTRIBUTI1X0IITRIBUTINCONTIBUTIli]CONTHIBUTIE 
Alle ieden zijn nu in het bezit gekoMen van de contri-
butie-airo 4e kwartaal, de laatste van dit seizoen 9  
gaande over de periode 1 juli '75 - 30 juni 1976. 
Ook zijn er helaas nog wat leden, die een aehterstand 
hebben. Mogen wij u 	vriendelijk verzoeken deze 
zo spoedig moeilijk in orde to makers. Ook zijn er 
nog enkele leden, die een hoete moeten voldoen. Voor 
hen hetzelfde verzoek. 
Voor de duidelijkheid even dit: de laatste  iro reaft 
het totaal aan, dat ii de verenipinf sculdi bent. 
Voorgaande giro's komen hiermee dus  te  vervallen! 

Mogen wij hij deze op uw medewerking rekenen. Een 
vereniging kan nu eenmaal niet zonder geldiddelen 
bestaan. Als dat zo was, zou de penningmeester Fen 
makkelijk baantje hebben. Bij voorbaat vriendelijk 
dank voor uw welwillende medewerking: 

Namens 	Tabs 
le penningrieester 
J.j.v.d.Hart  

Sporting '4;uid - Taba 2: 0-0.  
Ook hier een brilstand als eindstand en door hard werken 
verdiend. Ondanks de wind in de,  rug kon Taba in de eer-
ste helft niet tot scoren to komen, men moest zelfs een 
schot tegen de paal incasseren. Na rust•dacht men mis-
schien aan grotere problenen vanwege de straffe tegen-
wind maar Taba leek nog beter te gaan voetballen en 
raakte nu zelf het houtwerk (jantje de Boer uiteraard!). 
Doelschermutselingen aan beide kanten mochten niets uit-
halen: beide doelverdedigers wisten hun hok schoon te 
houden. Welverdiend puntje!! 
Sporting add 	Taba 3: 7-1.  (en bedankt voor het verslag). 

ba Jun A - ?IT: 2-1 (gest.).  
_;en goede eerste helft waarin Taba de betere ploeg was 
en zelfs kansen wilt to scheppen. Het geluk zat echter 
niet plee en ?IT kwam door een uitval op 0-1 te staan. 
In de tweede helft eenzelf(le spelbeeld en na +15 min. spe- 
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len kreeg Taba een penalty toegeweZen die door Ruud 
Reitsma koel benut werd. Enkele minuten later werd 
een PIT-speler het veld uitgestuurd. Uit een goede 
vrije trap van Aad Verkaaik wist R.R. te A. nogmaals 
te scoren: 2-1. 10 minuten voor tijd viel er bij PIT 
nog een speler uit, waardoor men met 7 man kwam te 
staan en de strijd dus gestaakt moest worden. Jongens, 
blijf de sfeer erin houden. 

de leider Ruud Verbrugge. 
(Ruud, bedankt voor je verslag - red.) 

Taba Jun 13 - DJK (vr.sch.): 0-1.  

In de eerste helft een gelijkopgaande strijd hetgeen 
leidde tot een 0-0 ruststand. Na de thee kwam Taba er 
weer niet aan en 10 minuten voor het eind was het DJK 
dat de punten in de wacht sleepte: 0-1. 

LPG' - Taba Pup B: (vr.sch.): 1-1.  

Ons alley Jeffrey opende de score na een minuut: 0-1. 
De gelijkmaker van ZPC kwam in de tweede helft tot 
stand na een, naar wat wij gehoord hebben, nogal du-
bieus doelpunt. naar ja men kan niet altijd winnen. 

U 

De in dit blad opgenomen foto's zijn gemaakt door 
Jan Hoekman en uiteraard zijn wij hem van harte er-
kentelijk voor deze afwisselende bijdrage aan de TT. 
Het zijn spelmomenten uit de wedstrijd Taba 1 - JHK. 
Commentaar onzerzijds: of Jan van Veen misschien niet 
meer wil duwen? Of Jan Lohman misschien wat vaker op 
z'n benen kan blijven staan? In of de fotograaf mis-
schien foto's wil maken waar de bal wel op staat. 
Voor de rest. Been aan- of opmerkingen. De heren wor-
den bedankt voor het poseren en Jan, we hopen dat 
je nog eens een plaatje wilt schieten. Bedankt!!! 
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WEDSTRIJDPHOGRAMMA voor zaterdag 27 maart 1976.. 

Zat Sen 1: aid. 11: Taba - =P66, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Haaijer, leider de Hr.K.Iske. 

Zat Sen 2: afd. 32: Taba 2 - VVGA 4, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR v.d.Plaat, leider de Hr.F.v. 
Teeseling. 

Pup A: 	poule C: FIT - Taba, aanvang 10.30 uur, ver-
zamelen om 10.00 uur in de cantine van PIT, 
op Drie Burg (tegenover Taba). Leider de Hr. 
J.Fransen. 

Pup B: 	poule 3: Taba - De Meer, aanvang 11.00 uur, 
verzamelen. om 10.30 uur'op het eigen veld. 
Leider de Hr.W.Martens. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 28 maart 1976.  

Zon Sen 1: afd. 201: Taba - CTO'70, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR J.Piet, leider de Hr.J.Kooistra. 

Zon Sen 2: afd. 216: Taba - Swift 3, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR Schoor, leider de Hr.H.v.Bommel. 

Zon Sen 3: aid. 318: Taba - Swift 5, 2e veld, aanvang 
12,00 V14r, SR Jansen, leider de Hr.A.Verkaaik. 

GIPSTELLitIGEki 
Zat 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. 

Zat Sen 2: P.Drehsen,H.v.Coeverden,D. de Wolf,N.Loo, 
Gebr.Sansbrink,T.Haggenburg,H.Schotte, 
S.Osinga,P.Dammen,W.Wolis,P. de Necker. 
H.Bergwijn,R.Bierhuizen,F.v.Drongelen, 
E.Fransen,R.Haverbus,H.Middelaar,F.Smit, 
D.Streeikerk,M.Kost,R.Zuiderduin,S.Degen-
hart,C.Clifford. 

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-
teleniM.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.Anastaoio,S. de 
Vreeze, res: P.v.d.Schaaf. 

pup A; 

afd. 521: Muiderherg - Taha, le veld, aanvang 
10.00 uur, SR Hoogeveen, leider de Hr.R.Ver-
brugge, verzamelen om 8.45 uur bij het NBM bus-
station in de Wibautstraat, lijn 32 naar de 
Dijkweg.te Muiderberg. 
afd. 622: Tos/Actief - Taba, le veld, aanvang 
10.00 uur, SR Hilhrink, leider de Hr.H.Guit-
jens, verzamelen om 9.30 uur op Sportpark 
Voorland achter het Ajax-stadion. 
aid. 722: Taba - TOG, 2e veld, aanvang 10.00 
uur, SR NN, leiders de HH Keune en v.d.Bos. 
Verzamelen cm 9.30 uur op het eigen veld. 

Jun A: 

Jun B: 

Jun C: 

Zon Sen 3: 4. 	\n/Orckeh 	IFe_A-c,ov-) I ij\<- 
ckti 

Jun 3: 

jun C: 

Jun A: I.Beverdijk,J.Kamminga,T.Kramer,R.Kost, 
D.Boersma,P.Rolmann,R.Patrick,C.Meijer, 
R.Reitsma,M.Scheltus,A.Verkaaik,G.Bruin-
hart,F.Oostburg. 
D.Vijsma,M.Betting,R.Dix,J.Fleury,S.Gra-
venbeek,H.Hillenaar,F.Verkaaik,B. de Vries, 
B.J.Lazet,H.v.d.Kolk,A.Moens,F.Steijn 
J.Savijn,G.Osinga,C.Simons,L.v.l.Bos,H.Lleij-
erhoven,F.v.Suydam,R.Kost,R.Warning,A.v.Peer, 
J.Samsdn,S.v.Dort,M.Degenhart, E.Lazet. 
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woensdag 31 maart 1976: Airsporthal 
aanvang 22.20 uur, afd. R4D: 
Taba 2 - 1)e Jokers 2. 
LiF,ging Schiphol-Oost, buss en 
9/19 en 10 van ON. 

vrijdag 2 april 1976: 	3ijlmerhal 
aanvang 20,20 uur, afd. 2B: 
Taba - La Bouteille. 
ligging onbekend. 

tel. Hr.Wolkers: 125646. 

**: 	SPORTHUIS JO RO 
* Voetbal-, Zaalschoenen 
* Adidas 
* Puma 
* Quick e.a. 
* Uw clubuitrusting altijd 

voorradig 
* Eigen reparatie-inrichting 

Alle maten 
HELANCA 

* trainingspakken 
in diverse 

* 	kombinaties 

* 

** * TABA-LEDEN KORTING 
op alle 
artikelen 

* 
* RUYSCHSTRAAT 104 bij de Camperstraat 

358927 - TELEFOON - 356573 
**************************************************4-* 

it 	 13 	L i J 

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 ec Pup bij Jan van den Bos, 
voor vrijdagavond 19.00 uur: 721500. 

reci a. a ie. 2.0 vt aaz 



En hier dan tenslotte nog eon tip: elke zondag-

avond dat er gevoetbald wordt, kunt U de uitsla-
gen van het eerstP beluisteren tussen 5 en 7 op 

RADIO STAD 
/40 METER  

Verslag zaterdag senioren 1: 	Taba - VGL 

Mij, J. Pransen, is het verzoek gedaan door de leider 
van de zaterdag senioren 1: Hr. K. Iske, om nogmaals 
de pen ter hand te nemen, met dien verstande dat er 
wel eens wat namen genoemd mogen worden. Wel,vrienden, 
in principe ben ik daar niet zo voor, vanwege de scheve 
gezichten. Maar dit even ter inleiding; nu de wedstrijd: 

Taha kreeg als opdracht van de leider mee, dat we VGL 
niet in ons spel moesten laten komen en onze achter-
hoede moest de gevaarlijke spits van VGL koste wat kost 
afstoppen. Deze opdrachten werden de eerste helft subliem 
uitgevoerd. De achterhoede o.l.v. Gerrie draaide op 
voile toeren met als uitblinkers Herman Hillenaar en 
Hannie Smit, waarvan de eerste zonder meer een sublieme 
partij speelde.Ook het middenveld draaide gesmeerd, 
met als uitblinker:Appie. 
VGL werd al gauw op eigen veld teruggedrongen, wat mij 
bij de voorhoede brengt. Wel, ook de voorhoede (order 
leiding van J.Kooistra) liep als een trein; onze snelle 
huitenspelers, to weten op links W.Nieuwenhuis en op 
rechts ondergetekende, zorgden voor een reeks goede 
voorzetten en de teruggelegde ballen werden ingeschoten 
door Jan Koning en Jurrie Kooistra, maar zoals al zo 
vaak in doze competitie gingen ze net over of naast, 
of de keeper had alle geluk van de wereld; zo brak ook 
hier de rust aan met de Q - 0 stand. 
De tweede helft gaf eenzelfde heeld: een steak drukkend 
Tabs dus. ;)it leidde in de lode minuut tot de eerste 
(en enige goal). De bal kwam via de achterhoede en 
het middenveld hoog in het VGL-strafschopgebied. Daar 
sloes; het noodlot voor VCfl toe, want een schijnbaar 
zenuwachtige achterhoede schrok dermate van deze bal, 
dat de laatste man in een poging om zijn keeper te 
assisteren,de hal met de handen beroerde. MAALTY: 
Jurrie was de man, die hem namen moest (orders van 
de leidert) Wel, hij kweet zich goed van deze zware 
taak en legde de hal heheerst in de touwen: 1 - 0 
Met nog 20 ainuten to spelen werd een. wissel toegepast; 
Hans Nerle. kwam er in voor ondergetekende. Dit bleek 
de aanvalskracht van Taba niet te schaden en er kwamen 
zelfs een pair goede kansen, o.a. voor Hans Nerle. 
Naar het kleine beetje geluk dat dan nodig is, ontbrak,  

zo eindigde doze wedstrijd met een volgenS onze 
tegenstanders terechte overwinning. 

Jan Pransen 

Zaterdag senioren 2: ASVC 2 - Taba 2 
Na een lange rit naar het TOB-terrein moest Taba 
aantreden tegen de koploper. Heteen na de aftrap 
al een kans voor Taha, die net overging, wat aan- 
toonde dat Taba er zin in had. Met een goed sluiten- 
de verdediging en een attent middenveld werden de 
aanvallen van ASVC kundig afgeslagen Na nog enkele 
kleine kansen aan beide zijden werd de eerste helft 
met 0 - 0 afgesloten. 
Ben wissel van Joop tegen Peter Dame moest de 
linksback Nico gaan assisteren, die met een lichte 
blessure kampte. En toen! de 50ste minuut: een 
corner van Willem, die door de keeper van ASVC 
kundig word gepakt. Naar daarna op duistere wijze 
tussen een spelers-kluwe op de grond belandde, 
wanrop ondergetekende gretig intikte. Door Hans 
nogmaals duidelijk ingeramd was 0 - 1 een feit. 
Nadat i)amme uitgevallen was met rugklachten 
(Beterschap - red.) begon Taba aan een periode 
van hard werken, waarin onze verdedigers: Serier, 
Drehsdem,Loo en Sandbrink tot grote klasse reikten. 
Na nog een kanonskogel van Drehsden op de lat en.enkele 
kleine kansjes voor. De Necker en Osinga, dankzij 
uitstekend middenveld-werk van Hannes Schotte, kwam 
de teleurstelling. Een vrije trap voor ASVC net 
buiten de beruchte lijnen, waarop Tommy met voile % 
zon in zijn gezicht de bal net miste. Wat overigens 
aan zijn prestaties van deze middag niets afdeed. 
Jammer jongens, volgende keer weer beter. 

CsinEa 

Pupillen: uiteraard gaan jullie op de woensdaa-
avond buiten trainen: vanaf 24 maart dus. 
Aanvang 18.30 uur op het eigen veld. 
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Verf en behang 
nu ook: Hout- en ijzerwaren 

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

SPECIAAL PLASTICZAAK 

Groot assortiment: 

* PLASTIC GORDLINEN 
• PLAKPLASTIC 
* TAFELKLEDEN 
* POLYETHER, SKAI 

enz. enz. 

De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 

Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

Op deze zienswijze zou men verschillend kunnen reageren,a1 
naar gelang de omstandigheden waarmede men in zijn leven 
wordt geconfronteerd. 
Zou dit een aanwijzing moeten zijn om het jeugdig optimisme 
of te remmen? Dit ligt zeker niet in mijn bedoeling: Immers, 
Ook ik heb in mijn leven een duel nagestreefd: Ook ik heb 
vele avonden tot zelfs in het nachtelijk uur aan mijn schrti 
tafel gezeten om mij in mijn hobby te kunnen uitleven.Maar 
gelijktijdig mij volkomen bewust van mijn verantwoordelijkhei 
de aan mij toevertrouwde werkzaamheden naar mijn beste weter 
en kunnen zo goed mogelijk uit te voeren. Het invullen van 
een wedstrijdformulier waarin zo lichtelijk een fout kan 
sluipen of het telaat inzenden hiervan,dikwijls een gevolg 
van gemakzucht van de betreffende leider of aanvoerder,waar-
door je vereniging met F1.1.00 werd beboet, was voor mij 
dikwijls aanleiding om op Maandagavond er achteraan te gaan 
om deze boete te voorkomen. Ik vond het een ere-zaak om zo 
foutloos mogelijk voor de dag te komen. Maar ik kon mij ook 
gevleid voelen, wanneer ik eens op een vrijdagavond tijdens 
het inleveren van de toto-formulieren mocht ervaren,dat mijn 
administratie,door een van de bondsbestuursleden,ten over-
staan van een voile zaal in het bondsgebouw aan de Emmalaan, 
als voorbeeld werd gesteld. Dit gebeurde,nadat bij een van 
toto-inwisselaars, (vertegenwoordiger van een vereniging die 
qua leden-omvang veel groter was dan mijn vereniging)op zijn 
slordige administratie werd gewezen. Zijn het gevoelens van 
trots, welke ik hier aan het papier toevertrouw?Het zou zeker 
niet in overeenstemming zijn met de waarheid,wanneer ik an-
ders zou beweren. Ons aandeel in het verenigingswerk moet 
nu eenmaal vergezeld gaan van eergevoelens. Maar een simpel 
schouderklopje of een enkel woordje van waardering inspireert 
je tot nog grotere aktiviteit. Het is gelijk aan een uurwerk 
hetwelk ra opgewonden te zijn, een hardere tik laat horen. 
Men moet er niet op uit zijn om als een dominerende figuur 
aan de oppervlakte te komen. Afstand nemen en achter de 
schermen jezelf proberen waar te maken. Niet de schijnwer-
per opzoeken, maar wachten totdat deze op je gericht wordt. 
Mijn aandeel in het verenigingswerk heeft zich voor 70% af-
gespeeld binnen de muren van mijn woning. Ik heb in deze 60 
jaren opvallende, opdringerige en voor het oog vol enthousi-
me bezielde bestuurs en commissieleden meegernaakt,die gecon-
fronteerd met de draagweidte van de daaraan verbonden werk-
zaarnheden,weer even spoedig van het toneel zien verdwijnen. 

Hesp Sarphati's drogisterijen 

DRANKEN SERVICE , 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Alb. Cuypstraat 184 

lste Sweelinckstraat 15 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Amsterdam Z. 

Weesperziide 130- 131, telefoon 352616 

Amsterdam 

Aileen gevestigd Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Acella b.v. 

Ceintuurbaan 422 — Telefoon 73 08 05 

* * * * * * * * 

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

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

van 

Door 
alle soorten 

ROOKARTIKELEN 



Sarphati's drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

lste Sweelinckstraat 15 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Hesp 

DRANKEN SERVICE .  
VVIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Aileen gevestigd 

Weesperziide 130- 131, telefoon 352616 

Amsterdam 

Verf en behang 
nu ook: Hout- en ijzerwaren 

'Sargentini LI 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 — Talefoon 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 

Voor 
alle soorten 

ROOKARTIKELEIII 

SI GARENMAGAZUN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

Op deze zienswijze zou men verschillend kunnen reageren,a1 
naar gelang de omstandigheden waarmede men in zijn leven 
wordt geconfronteerd. 
Zou dit een aanwijzing moeten zijn om het jeugdig optimisme 
of te remmen? Dit ligt zeker niet in mijn bedoeling! Immers, 
Ook ik heb in mijn leven een duel nagestreefd! Ook ik heb 
vele avonden tot zelfs in het nachtelijk uur aan mijn schrtf 
tafel gezeten om mij in mijn hobby te kunnen uitleven.Maar 
gelijktijdig mij volkomen bewust van mijn verantwoordelijkhei 
de aan mij toevertrouwde werkzaamheden naar mijn beste weter 
en kunnen zo goed mogelijk uit to voeren. Het invullen van 
een wedstrijdformulier waarin zo lichtelijk een fout kan 
sluipen of het telaat inzenden hiervan,dikwijls een gevolg 
van gemakzucht van de betreffende leider of aanvoerder,waar-
door je vereniging met F1.1.00 werd beboet, was voor mij 
dikwijls aanleiding om op Maandagavond er achteraan te gaan 
om deze boete te voorkomen. Ik vond het een ere-zaak om zo 
foutloos mogelijk voor de dag te komen. Maar ik kon mij ook 
gevleid voelen, wanneer ik eens op een vrijdagavond tijdens 
het inleveren van de toto-formulieren mocht ervaren,dat mijn 
administratie,door een van de bondsbestuursleden,ten over-
staan van een voile zaal in het bondsgebouw aan de Emmalaan, 
als voorbeeld werd gesteld. Dit gebeurde,nadat bij een van 
toto-inwisselaars, (vertegenwoordiger van een vereniging die 
qua leden-omvang veel groter was dan mijn vereniging)op zijn 
slordige administratie werd gewezen. Zijn het gevoelens van 
trots, welke ik hier aan het papier toevertrouw?Het zou zeker 
niet in overeenstemming zijn met de waarheid,wanneer ik an-
ders zou beweren. Ons aandeel in het verenigingswerk moet 
nu eenmaal vergezeld gaan van eergevoelens. Maar een simpel 
schouderklopje of een enkel woordje van waardering inspireert 
je tot nog grotere aktiviteit. Het is gelijk aan een uurwerk 
hetwelk ra opgewonden te zijn, een hardere tik laat horen. 
Men moet er niet op uit zijn om als een dominerende figuur 
aan de oppervlakte te komen. Afstand nemen en achter de 
schermen jezelf proberen waar te maken. Niet de schijnwer-
per opzoeken, maar wachten totdat deze op je gericht wordt. 
Mijn aandeel in het verenigingswerk heeft zich voor 70% af-
gespeeld binnen de muren van mijn woning. Ik heb in deze 60 
jaren opvallende, opdringerige en voor het oog vol enthousi-
me bezielde bestuurs en commissieleden meegernaakt,die gecon-
fronteerd met de draagweidte van de daaraan verbonden work-
zaarnheden,weer even spoedig van het toneel zien verdwijnen. 
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