
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 

ectertvaren 

en 	ec,terhandel 

BLOEMENMAGAZIJN 	 agnotia 
EIGENAAR C. v. MECHELEN 

Het bloetnenhuis 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 bestelvvagens 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 

a 



104 bij de Camperstraat * RUYSCHSTRAAT 

* 
* 

Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 

12e jaargang nr. 32 	30-3-1976 

OFFICIEEL WEEKBLAD 

AMSTERDAM 

* Voetbal-, Zaalschoenen 
* Adidas 
* Puma 
*  

ltlirt:ILLZirusting altijd 
voorradig *  
Eigen reparatie-inrichting 

TABA- LEEN KORTING op alle 
artikelen 

* 

* 
* 

* 
358927 - TELEFOON - 356573 

*************** * *if* F****-**************************,* 

VRIJDAG ZATERDAG 

DAPPERSTRAAT tio no. 30 
AMSTERDAM 

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

AMSTERDAM TELEFOON 76 26 44 

BLOEMEN BESTELLEN 

P. E. F. 
BELLEN 

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 

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 

Opgericht 31 mei 1933 
Ken. 909091A. 25 jull 1980 

Veldligging: 	 Gem. Giro T 1393 
Spoctp.'k Drieburg 	 tn.v. A.F.C. Tabs 

SPORTHUIS JORt) 



11 H1111 HHHH U HHHHHHH 11 it 11 H 11 H It tl It H 11 fl it H It 11 II H H II 11 H tt U 11 11 It HHHH 11 tt 11 tt 

AFBELLEN 

Zat Sen bij de Hr,Hendriksen, 
voor donderdagavond' 19.00 uur: 41111 
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. 

dan tenslotte nog een tip: elke zondag-
avond dat er'gevoetbald wordt kunt U de ultsia-
gen van het eerstR beluisteren tussen 5 9n 7, op 

RADIO STA1) 

GOED Hi!! 1 

27 mei 1976 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor DONDERDAGAVOND 1 april '76. 

Het volgende is beslist geen 1 april mop dus doe 
ons een lol en ga er wel naar toe. 
Zowel de A als de B Jun spelen vriendschappelijk 
tegen De Meer. 
aanvang: 17.45 uur: De Meer Jun A - Taba Jun A. 

18.00 uur: De Meer Jun B - Taba Jun B. 
Leiders resp. de HH R.Verbrugge en 

H.Guitjens. 

Hopelijk zorgt een ieder er zoveel moge-
lijk voor op tijd te zijn i.v.m. het in-
vallen van de duisternis. 

OCOIXXXICCO0000000017000CCO200000000 

TOERNOOIEN 
Het :7,8..1 slechtsweinigen verbasen dat het hier 
om jengdtoernooien gaat. Jongens, schrijven 
jullie de data vast in je agenda zodat je niet 
te vroeg met vakantie gnat: 

18 npril 1976 (le Paasdag): nemen de A, B en C 
Jun deel ean het "Wagtendonk"-
toernooi van de SV RAP. De wed-
strijden beginnen 's morgens om 
10.30 uur en in de B-poule doet 
een Engels team mee buiten mede-
dinging: Melford. Verdere deel-
nemers: SC Vesting, VV Halfweg, 
Taba, en SV RAP. De prijsuitrei-
king is om 17.00 uur gepland. 

(Hemelvaartsdag): nemen de A Pup 
deel aan het Boulandtoernooi van 
CDW. Nadere gegevens ontbreken 
ons nog. 

7 juni 1976 	(2e Pinksterdag): nemen de A, B, 
C Jun en de A en B Pup alien deel 
aan een toernooi bij St.Louis. 
Ook hiervan ontbreken ons nog de 
gegevens maar we houden jullie 
op de hoogte. 

In ieder geval zijn jullie vast op de hoogte 
van //Tat er op sportgebeuren te verhapstukken 
vnit. Bij deze -ou ik niet alleen jullie maar 
ook jullie ouders willen vrs.gen of zij er mis-
schien een klein beetje rekening mee kunnen 
houden i.v.m. de weekendjes uit. Ook Taba neemt 
het liefst met complete elftallen deel aan deze 
toernooien. Bovend.ien kunnen zij op deze dagen 
ook heel ple-ierige uurtjes beleven als suppor-
ters. Vertrouwende op een ieders medewerking, 

3 	voorzitter JC, P.v.d.Bos. 



OPSTELLIURI WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 3 april 1976. 

Zat Sen 1: afd. 11: Taba - TOB, le veld, aanvang 
1A.30 uur, SR Sterkeboer, leider de ' 
Hr.K.Iske. 
afd. 32: vrij. 
poule C: TIW - Taba, aanvang 11.00 uur, 
leider de Hr.J.Fransen, verzamelen om 
10.30 uur op Sportpark Drie Burg, links 
naast Taba. 

Pup B: 	poule 3: ZPC - Taba, aanvang 10.00 uur, 
leider de Hr.W.Martens, verzamelen om 
9.30 uur op Sportpark Middenmeer, ach-
ter de ijsbaan. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor -ondag 4 april 1276.  

afd. 201: Tabe - WMHO, le veld, aan-
vang 14.70 uur, SR Fokker, leider de 
Hr.J.Kooistra. 
afd. 216: Taba 2 - Abcoude 2, le veld, 
eanvang 12.00 uur, SR Blesgraaf, lei-
der de Hr.H.v.Bommel. 
afd. 318: Geu-enveld 3 - Taba 3, le 
veld, aanvang 14.30 uur, SR Lippinkhof, 
leider de Hr.A.Verkaaik, veld gelegen 
op Sportpark De Eendracht II, to berei-
ken met bus 21 vanaf het CS, tot aan de 
Cornelis Outshoornstraat. 
afd. 521: St.Louis - Taba, le veld, aan-
yang 10.00 uur, SR Kuiper, leider de Hr. 
R.Verbrugge, verzamelen om 9.30 op Sport-
park Middenmeer achter de ijsbaan. 
afd. 622: vrij, (loch zie programma voor 
donderdagavond 1 april 1976. 
afd. 722: De Meer - Taba, 3e veld, aan-
yang 12.00 uur, SR NN, leider de HH 
A.v.d.Bos/H.Keune. 

----allen succes---- 

Zat Sen 2: 
Pup A: 

Zon Sen 1: 

Zon Sen. 2: 

Zon Sen 3: 

Jun A: 

Jun B: 

Jun C: 

4 

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.)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 A; 
	

H.Bergwijn,R.Bierhuizen,10.v.Drongelen, 
E.Fransen,R.Haverbus,H.Middelaar,F.Smit, 
D.Streefkerk,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-
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, 	Lottman, P.v.Cornewal 

Zon Sen 3:g.Ar.Dron6elen, 3akrie, Grobben, Cinqualbre, 
P.v.d.Schaaf, T.houis, 1;.v.Kampen, J.Verbij, 

Vr. van Tesseling, R.v.London, 
Outr:a.yer, Verkroost, J.Spaan. 

Jun A: 

Jun 13: 

jun C: 

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,P.Steijn 
j.Savijn,U.Osinga,C.Simons,L.v.d.Bos,R.Pleij-
erhoven,2.v.3uydam,R.Kost,R.Warning,A.v.Peer, 
JS .amsdn,S.v..Jort,1:.De6enhart, E.Lazet. 



Zondagsenioren: 	Taba 1 - 	CTO '7 	= 0 - 2 

In deze wedstrijd heeft Taba de kansen om verder uit te 
lopen op zijn concurrenten laten liggen. In de eerste 
helft kreeg het enige goede kansen, maar goed keeperswerk 
van de CTO-doelman, stond een voorsprong in de weg. 
CTO kreeg gdn hele goede mogelijkheid, maar ook hier was 
keeper Flip goed op de plaats en wist hij, zijhet met 
hulp van een zijner verdedigers, redding te brengen. 
In de rust vond er aan Taba-zijde een wissel plaats, 
dat Taba wat meer aanvallende impulsen zou moeten geven. 
En dat gebeurde wel degelijk. Taba kreeg achter elkaar 
een aantal behoorlijke kansen. Maar scoren, ho maar !!!! 
En dat deed CTO wel. Door de wissel was het middenveld 
verdedigend iets verzwakt. Er was immers een aanvaller 
bijgekomen. Dit gaf CTO ,wat meer ruimte. 
Bij een van de CTO-uitvallen werd de bal hoop ingebracht. 
Keeper Flip kreeg van de inspringende CTO-aanvaller een 
zet mee en moest de bal los laten. Deze werkte de aanvaller 
naar de in buitenspel positie (!) staande rnedespeler. 
De Taba-verdediging wachte op het fluitje van de scheids- 
rechter voor een overtreding. Het fluitje kwam wel, maar 
dit was voor het toekennen van een doelpunt. Heftige 
protesten hielpen niet. Daarna gooide Taba uiteraard 
alles op alles; kansen kwamen er nog wel, maar werden 
weer niet benut. CTO kwam nog op 0 - 2 en toen was de 
wedstrijd bekeken. 

Volgende week tegen WMHO met wat minder geklets en wat 
beter de kansen benut veel succes. 

H.A.v.d.Bos. 

Taba 2 - Swift 	= 0 - 0 

Het tweede elftal heeft de kansen op een overwinning 
nog slechter benut dan het eerste elftal. In een bij-
zonder slechte wedstrijd wist zij hun tegenstander wel 
terug te dringen, maar van de geschapen kansen kwam niets 
terecht. In de eerste helft werd de bal voor open doel nog 
naast geschoten. Daarbij in de tweede helft een penalty, 
die op de paal kwam, hetgeen de misere completeerde. 
Misschien is het het beste om de wedstrijd maar zo 
gauw mogelijk te vergeten. 
Wel even vermeldingswaard is het optreden van 'keeper' 
Jaap Kamminga, die de zieke Jan van den Bos uitstekend 
verving. 

Taba 3 - Swift 5 	uitslag: 1 - 3 
Aangezien wij van dit elftal weer geen verslag binnen 
hebben, weten wij niets van deze wedstrijd af. 
Wie o Wie wil ons eens even wat informatie geven van 
de wedstrijden!!! 

Junioren A 
Ben hard werkend Taba 8-tat heeft bewezen, dat je met 
keihard werken ontzettend veel kunt bereiken. Zij moes-
ten het namelijk opnemen tegen een compleet Muiderberg, 
dat zich al met een zacht eitje koesterde, maar daarmee 
zeer bedrogen uitkwam. Wel wisten zij twee maal een voor-
sprong te nemen, maar twee maal wist een hard werkend 
Taba terug te komen. Het was dan ook zeer begrijpelijk 
dat onze jongens zeer blij waren met het eindsignaal 
van de scheidsrechter. 
Rest ons nog om deze jongens een schouderklopje te geven 
voor deze prestatie en de navolgende heren, t.w. R.Kost, 
G.Bruinhart en F.Oostburg namens deze jongens te bedanken 
voor hun sportieve geste door zo maar zonder meer weg 
te blijven en ik zou hen persoonlijk aanraden, als zij 
tenminste willen blijven voetballen, om maar zo gauw 
mogelijk contact op te nemen met de voorzitter van de 
Jeugd Commissie, de heer P.v.d.Bos . Bovendien moeten 
zij ieder een boete van :5,-- voldoen als strafmaatregel 
tegen dit zeer onsportieve gedrag. 

P.v.d.Bos 
voorzitter J.C. 

Junioren B: 	Tos/Actief - Taba 	Uitslag 1 -  2. 
Van deze wedstrijd hebben wij geen verslag 
binnen gekregen. 

Junioren C: Taba - TOG Uitslag 0 - 14 

Bij deze stand lijkt elk commentaar overbodig. 
Wel kunnen wij de mensen noemen, die niet aanwezig waren: 
F.v.Suydam, R.Warning, S.v.Dort en A.v.Peer. 
Bovendien liep E.Kost weg, zodat er precies 8 man bleven 
die nog zo sportief waren om te blijven voetballen. 

H.Keune 
Namens de j.00 kan ik de heren Suydam, Warning, van Dort, 
A.v.Peer en B.Kost  een boete opleggen van /2,50. 

H.A.v.d.Bos. 

6 
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Zaterdagsenioren: NEC '75 	- 	Taba 1 	= 0 - 1 

Met een start van 10 man tegen koploper NEC '75 zag het 
er niet al te rooskleurig uit voor Taba; 2 zieken (Eriep) 
J.Koning en W.Nieuwenhuizen; en onze vaste colom-schrijver 
J.Fransen (feestdag van de zaak). 
NEC '75 begon dan ook furieus; binnen 10 minuten moest 
doelman R.Kuyper al zijn talenten aanspreken om een doel- 
punt te voorkomen. En hoe!!! Grote klasse 	 
Dit gaf Taba zoveel moecPdat de druk van NEC'75 wel af 
moest nemen. Dit resulteerde in de 37ste minuut dan ook 
in een hoekschop op links voor Taba. J.Kooistra belastte 
zich ermee: de bal draaide bij de eerste paal weg, waar 

	

A.Bunschoten gr-etig toesloei;: 	0 - 1 
Dit gaf ons de nodige steun tot de rust. 

Na de thee begon. NEC'75 aan een 45 min. durende belegering 
van het Taba-doel. Maar Taba gaf geen krimp; als er ergens 
een 10-tal een pluim verdiende door inzet, werklust en 
karakter, dan wel deze Taba-jongens. NEC'75 werd er in 
ieder geval moedeloos van. 
Tot 1 minuut voor tijd een ongelukkige handsbal van 
J.v.d.Linden in het strafschopgebied een penalty veroor-
zaakte. 
De aanvoerder van NEC'75 (volgens zijn medespelers een 
strafschop specialist) deponeerde de bal op de linker-
paal, wat Taha 2 punten opleverde. Een Taba dat al 4 
wedstrijden achter elkaar de nul achter behield. BRAVO;! 
NEC'75 voelde zich verslagen en zocht teneergeslagen 
de douches op. Taha deed dit ook, maar dan met opgeheven 
hoofd; en zo hoort het ook 	
Tekenend voor de vermoeiheid van Taba was de smeekbede 
(in de laatste seconden) van J.v.d. Linden aan de 
scheidsrechter om alstublieft af te fluiten. 
Alzo geschiedde. 

G.J.Wolkers 

(Gerrie, namens de redactie hartelijk dank voor dit 
Verslag!) 

a 

Zaterdagsenioren: 	Roda '23 	- Taba 2 
Precies met 11 man startte Taba deze wedstrijd tegen 
de tweede van de ranglijst met in ons hoofd de 1-1 
tegen de koploper; ook nu leek het mogelijk, want 
Taba opende de score halverwege de eerste helft door 
een gelukstreffer van ondergetekende. Vlak voor rust 
volgde echter de gelijkmaker uit een corner. 
Na de rust een fel startend Roda '23 met een counterend 
Taba, waaruit alleen Roda '23 scoorde en Taba buiten 
een slecht benutte droomkans van ondergetekende en 
een schot op de lat van Hans niets meer in te brengen 

had. 	 S.Osinga 

MOPMOPMOPMOPMOPMOPMOPMOPMOYMOPMOPMOPMOPMOPMOPMOPMOPMOP  

(Advertentie) 
Geconstateerd in Bovenkerk een als Taba-speler 
uitgedoste Schot (Willem Wortel), die een prijs 
kreeg voor de beste itona-toet 1976. Van harte 

gefeliciteerd. 	zaterdag 2 

A-pupillen: Fit Taba 	Uitslag 4 - 0 

B-pupillen: Taba - De Meer Uitslag 2 - 0 
Toen wij 's morgens vroeg op het veld kwamen was alles 
nog afgesloten. DVVA liet ons letterlijk en figuurlijk 
in de kou staan. Wij waren dus weer aangewezen op 
onze goede buur De Meer. En die liet ons niet in de 
kou staan. Het gaf meteen kleedkamers. Dus een pluim 
voor De Meer. Zo konden we dus nog op tijd beginnen. 

Taba had in de eerste helft het initiatief en ging 
met 1 - 0 de rust in. 

R U S T via de De Meer-thee 

In de tweede helft probeerdeDe Meer wat terug te doen, 
maar het was Taba dat via een uitval scoorde: 2 - 0, 
zijhet via een eigen doelpunt. 
Jongens, een prima wedstrijd. 

	

Met dank aan verslaggever: 	Paul Keune. 



ADRESWIJZIGING: 

J.A.v.d.Linden 

Kelbergen 148 

Amsterdam - Bijlmermeer 

Telefoonnummer m.i.v. 1 - 4 - 1976: 967785 

Voor'ge week kreeg ik visite, 
Van een oude.voetbalvriend, 
't Was er een die vele jaren, 
Mijn eerste clubje had gediend. 
Tsjonge, dat is een tijd geleden, 
Dat w'elkaar hebben gezien! 
Toen zei ik hem na enig denken, 
Dat is zo'n vijftig jaar misschien! 
Och waar is die tijd gebleven, 
't Ging als een schim aan ons voorbij, 
Ik ben nu al achtenzeev'tig, 
Als 'k vragen mag:"Hoe oud ben jij? 
In September neegtienhonderd, 
Schonk moeder mij het levenslicht, 
Maar nog geen 5 minuten later, 
Kwam er nog een twede wicht! 
Laten we maar niet gaan praten, 
Over die goeieoude tijd, 
Waarin armoe werd geleden, 
Maar toch was er meer gezelligheid, 
Toch konden wij maar niet begrijpen, 
Hoe het eigenlijk kon bestaan, 
Hoe 'n iezin met 12 kind'ren, 
Door het.leven is gegaan! 
Tijd en geld voor recreatie, 
Daar werd nauw'lijks aan gedacht, 
Naar geest en lichaam je t'ontspannen, 
Ging verre boven onze kracht. 
Met een tetugblik op op 60 jaren, 
Vol energie en levenslust, 
Heb'k mijn steentje bijgedragen, 
Overtuigd en doelbewust, 
Een nieuwe levenssfeer te scheppen, 
De massa leefde onder dwang, 
Onderdanig en gebukt gaand! 
Onder 't gewicht van stand en rang! 
Toen is'r een fase ingetreden, 
Waarin een tijdperk is ontstaan, 
Dat w'ons konden vermaken, 
En aan't voetballen zijn gegaan: 
Als w'nu nog een terugblik werpen, 
Op die goeie oude tijd, 
Dan zeg ik dikwijls tot mezelve, 
Wat dat betreft heb ik geen spijt: 

BEDANKT!!!!' 

Via deze plaats wil ik graag het - bestuur en 
de spelers van het eerste en(sommige) van 
het tweede bedanken voor de prachtige fruit-
mand! 

W.Postuma 

(en beterschap Wietz - de redactie "' + f  

Officieel nieuw lid: 
P.de Necker 
Quellijnstraat 151. 

TORNOOI TOERNOOI TORN00-1 TORNOOI TOERHOOI TOERNOOI 
Op P

inksterzaterdag (5 juni) is er een toernooi voor 
onze zaterdag-senioren-elftallen. Dit toernooi zal 
plaats vinden bij St.Louis. 

Let. op: mocht u op deze zaterdag niet beschikbaar zijn, 
wilt u dan zo vriendelijk zijn even een be 
je te sturen naar de betreffende wedstrijdricht- 

- secretaris 

Adreswijzigingen: 
ingang per heden: 

P.v.Teeseling 
Rooseveldlaan 59 ' 
Adam 

G.J.Hoekman 
Pr. Beatrixlaan 138 
Diemen 

10 

VOETBAL VAN TOEN en NU: 



Hesp 
DRANKEN SERVICE 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Nleengevestigd 

VVeesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

Sarphati's drogisterijen 
A/b. Cuypstraat 184 

iste Sweelinckstraat 15 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Verf en behang 
nu ook:  Hout- en ijzerwaren 

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

Acella b.v. 
SPECIAAL PLASTICZAAK 

Groot assortiment: 

* PLASTIC GORDIJNEN 
* PLAKPLASTIC 
* TAFELKLEDEN 
* POLYETHER, SKAI 

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 

Voor 
alle soorten 

BOOKARTIKELEN 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

Dat 'k me daarvoor heb gegeven„ 
Doch wie van ons had toen voorspeld, 
Dat ons voetbal zou ontaarden, 
In vechtpartijen en geweld? 
't Is gewoon ten hemel schrei.end, 
's Zondagsavonds voor de buis, 
Kunnen wij dit schrikbeeld volgen, 
'k Kijk liever maar naar Willem Duijs! 
't Ergerlijk om aan te horen, 
Maar ja! Het voetbal wordt betaald, 
Korn je binnen d'beruchte lijnen, 
Dan wordt je onderuit gehaald1 
Maar 'k vind het wel betreurendswaardig, 
Sta je zondags langs de lijn, 
Naar 'n amateurwedstrijd te kijken, 
Dan staat mijn hart sours stil van pijn! 
Prompt ligt er weer een te kermen, 
Na een technisch knap duel, 
Wist hij 3,4 man t'omspelen, 
Maar wordt gemangeld,kwam in de knel, 
Moet je luist'ren zegt mijn buurman, 
Een vervent supporter van X IJ Z, 
Hij had de kans om te gaan scoren, 
Dat werd hem heel bekwaam belet! 
Dat hij daar nu ligt te kermen, 
Wat mij betreft,ik maak me sterk, 
Och hij speelt gewoon comedie, 
't Is in mijn oog theaterwerk; 
(Over theaterwerk gesproken) 
20 minuten na 't ongeval, 
Verscheen er al een ziekenwagen, 
Heil! Ons amateurvoetbal! 

Aan het einde van ons praatje, 
Tussen mij en m'oude vrind, 
Zijn we 't roerend eens geworden, 
Dat ons voetbal zich bevind, 
In een stadium van oorlog, 
Het publiek eist voor zijn geld, 

uur sensatie, 
Als het moet zelfs met geweld! 
Weg met al die zije sokken, 
Van meetafaan er tegenaan1 
Ze moeten tegen 'n stootje kunnen, 
Niet als een dooiediender staan! 
Hier staan financiele belangen, 
Voor een groot deel op het spell 
leder winstpunt is belangrijk, 
Zegt Rienus Michels,bedenk dat well 

(medewerker). 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

