
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 

..,ederwaren 

en 	ec,ierhande1 

BLOEMENMAGAZIJN 	 czonotia 
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 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 
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Kon. poedgek. 25 juli 1960 

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

12e jaargang nr. 33 	7-4-1976 

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 

OFFICIEEL WEEKBLAD 
• 

AMSTERDAM 

CORAECTIE 

In de Taba-treffer nr. 32 is de volgende fout geslopen. 
De wedstrijd Tos/Actief - Taba, junioren B, stond erin 
met de uitslag 1 - 2 in het voordeel van Taba. Dit was 
helaas niet de correcte uitslag, want die was 2 - 1 in 
het voordeel van Tos/Actief. 
Hopende hiermede de aanhangers van Tos/Actief tevreden 
hebbende gesteld verblijven wij: 

redactie Taba 

TRAINING! 

I.v.m. schoolvoetbal en Cupvoetbal(op de t.v.) zal er 
op woensdag 14 april geen training zijn voor de gehele 
jeugdafdeling (dus geen trainen voor junioren en pupillen). 

De hr. P.v.d.Schaaf (senioren zondag) wordt vriendelijk 
verzocht om even contact op te nemen met de wedstrijd-
secretaris J.v.d.Linden (tel: 967785). Eerder zult u 
niet in de opstellingen opgenomen worden. 

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 III 

AMSTERDAM TELEFOON 76 26 44 

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 

RIO 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO 

MATCHBOX 

FROBELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 



JEUTATOERNOoI F.C.LIEND-EN !!!,,,tu,  ttf1, 1 	111111 

De voetbalvereniging FC Lienden organiseert een 
jeugdtoernooi, waaraan ook Taba zal deelnemen. 
Dit toernooi wordt gehouden op vijf speeldagen 
(en steeds op een zaterdag): 

zaterdag 	22 mei 	- 	B-pupillen 
zaterdag 	29 mei 	- 	A-pupillen 
zaterdag 	5 juni 	- 	C-junioren tot 14 j r. 
zaterdag 	12 juni 	- 	A-junioren  tot  21  jr.  
zaterdag 	19 juni 	- 	B-junioren  tot 16 jr. 

Op alle zaterdagen zal de aanvangstijd 10.00 uur zijn::: 

WIA WIL ON:; HI LP 	? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Dat betekent dus dat er vijf weken lang iedere zaterdag 
zotn 15 jongens en hun leider in Lienden aanwezig moeten 
zijn en daarvoor gaat de jeugd-Oommissie van Taba een 
beroep op u doen door u te vragen: 

WIiI STELT 'LICH EEN OF MAERDERE (HOE MR, 
HOE BETERI) i.;ATERDAGEN MET ZIJN AUTO 
3ESO11IK3AAR om onze jongens naar Lienden 

vv. te vervoeren, zodat de jeugdcommissie in staat 
is om met uw hulp ook onze jongens eens een dagje 
buiten Amsterdam te laten voetballen. 
Hopende op uw medewerking verzoek ik u dan bijgaand 
strookje in te vullen en a.u.b. voor 18 april (liefst 
zo snel mogelijk) in te leveren bij P.v.d.Bos, 
Govert Flinckstraat 304", tel: 721500 (voor nadere 
informatie). 

Ik stel mij met auto beschikbaar om op 

zaterdag(en) 	  mei/ 	  juni 

met (aantal) 	jongens mee te gaan naar 

Lienden. 
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Naam 	  
Adres 	  
Tel 	  

HET KAN NOG NETIII 
Secr. 

Bestuursmededelingen:  

Bestuursverg.(eventueel gecomb.met de J.C.)op dinsdag 
13 april a.s.in de bestuurskamer van de Apollosporthal. 
Aanvang: 19.30(resp.21.00) uur. 

HET KAN NOG NET!I 

Daar het bestuur vastbesloten is de zaken in het nieuwe 
seizoen in goede banen te leiden,worden de volgende 
maatregelen in het vooruitzicht gesteld: 
a) wordt een verdere en meer ingrijpende sanering van het 
ledenbestand doorgevoerd.Leden met een ontoelaatbare 
financiele achterstand worden,zo lang zulks nodig is, 
op een zijspoor gezet.Zonodig wordt NOG een elftal terug-
getrokken1 
b) Leden met onvoldoende belangstelling,'gekenmerkt door 
een zeer onregelmatige opkomst,verdwijnen naar de afdeling 
„papieren leden". 
c) Nieuwe leden,die wel gekeurd zijn,doch wiens id.kaart 
nog niet afgestempeld terug is van het bondsbureau,kunnen 
onder geen beding  aan wedstrijden deelnemen.-Hier en daar 
heerst nog de misvatting dat „het wel kan''als de man 
(jongen)maar goedgekeurd is.ECHTERJ-De betrokkene is dan 
nog geen 	 en dus'nog niet verzekerdIEn hierin 
schuilt nu het grote gevaar!Stel(en elders is dit gebeurd) 
dat zo iemand(levenslang)invalide wordt door een ongeval 
op hetsportveld.De betrokken vereniging(lees bestuur) 
wordt hieraan schuldig verklaard.Een onmetel5jke ellende 
waar dit college allerhartelijkst voor bedanktI 
Omdat wij ook wel weten dat de wil vaak goed maar het 
vlees dikwijls zwak is,heeft het bestuur besloten een nog 
reader uit te werken controle-systeem in te voeren,ter 
naleving van deze besluiten. 
Ten aanzien van het gestelde onder punt a) han gezegd 
worden dat deze leden het ZELF in de hand hebben het 
nieuwe seizoen met een schone lei te beginnen. 
Het is wel laat maarrrr.... 



141,hier dan tenslotte nog een tip: elke zondag-
avond dat er gevoethald wordt, kunt U de uitsia-
gen van het eerstA beluisteren tussen 5 qn 7 op 

RADIO STAB 
240 METER 

JAUGDLADAN UPGALAT 	 • • • • • 0 • • • 0 WEDSTRIJDPROGHAMAA voor zaterdag 10 april 197(1. 
De jeugdleden die zeker weten dat zij dit toernooi 
mee kunnen doen willen misschien zo vriendelijk 
zijn om dit tegen hun leider te vertelien. 
Diegene die op hun speeldagen niet aanwezig kunnen 
zijn, moeten dit voor 30 april melden bij de 
wedstrijdsecretaris: J.v.d.Bos Tel: 721500. 

DUS AFSCHRIjVAN YOUR 30 APRIL ' ' '  

DANK AROM 	NIET VARGATAN 
-------- 

*************************************************** 

SPORTHUIS JO 110 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 	 * 
F1UYSCHSTRAAT 104 bij de Camperstraat * 

358927 - TELEFOON - 356573 
**************************************************** 
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Zat Sen 1: afd. 11: Y,-Boys - Taba, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR de Bruyn, leider de Hr.K. 
Iske. Veld gelegen op Sportpark De Weeren, 
te bereiken met bus 33 vanaf het CS tot 
IJdoornlaan/hoek Beemsterstraat. 

gat Sen 2: (vriendschappelijk): SGP 2 - Taba 2, le veld, 
aanvang 12.00 uur, leider de Hr.F.v.Teeseling, 
veld gelegen aan de Multatuliweg (terrein van 
Sloterdijk), Roos van Dekamaweg. Te bereiken 
met bus 15, 18 en 21; en tram 13 tot Bos en 
Lommerplein; 10 min. lopen vanaf NS 'S'dijk'. 

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

Pup B: 	poule 3: Madjoe - Taba, aanvang 11.00 uur, 
leider de Hr. W.Martens, verzamelen zie bij 
Pup A. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 11 april 1976.  

Zon Sen 1: afd. 201: Taba - APGS, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR v.Selst, leider de Hr.J.Kooistra. 

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

Zon Sen 3: afd. 318: Taba 3 - Sloterdijk 5, 2e veld, aan-
yang 12.00 uur, SR v.Dijk, leider de Hr.A.Ver-
kaaik. 

Jun A: 
	Vr.j. 

Jun B: 
	(vriendschappelijk): Taba - Amstelland, le 

veld, aanvang 10.00 uur, leider de Hr. H. 
Guitjens, verzamelen om 9.30 uur op het eigen 
veld. 
afd. 722: RCM - Taba, le veld, aanvang 12.00 Jun C: 	
uur, SR Lassooy, leiders de HH H.Keune en A. 
v.d.Bos. Verzamelen om 10.00 uur bij het NBM 
busstation in de Wibautstraat. Tot aan halte 
Muiden Rijksweg. 

ALLEN SUCCES 

* 

TABA-LEUEN KORTING 

Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 

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

voorradig 
* Eigen reparatie-inrichting 

op alle 
artikelen 



Zat Sen 1: B.Bunschoten,J.Fransen,A. & H.Hillenaar, 
B.Jansen,J.Koning,J.Kooistra,R.Kuyper, 
J.v.d.Linden,H.Merle,G.Wolkers,R. & W. 
Nieuwenhuizen,H.Smit. 

Zat Sen2: P.Drehsen,H.v.Coeverden,D. de Wolf,N.Loo, 
Gebr.Sansbrink,T.Haggenburg,H.Schotte, 
S.Osinga,P.Dammen‘W.Wolfd,P. de Necker. 

Pup A: 	H.Bergwijn,R.Bierhuizen,P.v.Drongelen, 
B.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-
Ie,A.Bizinga. 

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,W.Gosseling.. 

Zon Sen 3: P. & J.v.Drongelen,P.v.Cornewal,Bakrie, 
Grobben,T.Louis,E.v.Kampen,J. & P.Verbij, 
Fr.v.Teeseling,R.v.London,Outmayer,R.Ver-
kroost. 

Jun A: 
	vr.3. 

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

Jun C: 	J.Savijn,G.Osinga,O.Simons,L.v.d.Bos,R.eij-
erhoven,P.v.Suydam,R.Kost,R.Warning,A.v.Peer, 
J.Samson,S.v,Dort,M.Degenhart,B.Lazet.,8.j.Laiwcb. 

0010.404444101144400044+ 
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Verslag Tabs. 7aterdag 1: Taba 	TOB 
Na de wedstrijd van vorige week tegen NEC '75, 
de huidige koploper, die naar ik gehoord heb 
met 10 man door Taba met enorm veel in7et en 
wilskracht is gewonnen was nu de beurt aan TOB 
om met een nederlaag naar huis gestuurd te worden, 
maar dit pakte in het begin wel even anders uit. 
Taba, nu veer overcompleet, dacht schijnbanr, 
dat de in-et van vorige week wel achterwegen kon 
blijven, vat dan ook al gauw resulteerde in een 
1 - 0 achterstand , al na vijf minuten opgelopen 
uit een corner van TOB. 
Taba nu wakker geworden door eP-e tijdelijke K.O. 
ging meteen over tot een tegenoffensief, wat al 
na tweP minuten na ee-e treffer resulteerde in 
Pen horkschop voor Tabn, genomen door J.Kooistra. 
De bal era-lee voor het doel van TOB en .ie wat 
er gebeurde: Ruud werd onderuit gehaald in het 
strafschopgebiee van TOB; de scheidsrechter 
besliste een penalty. De-e werd genomen door J. 
Kooistra, nadat TOB eerst heftig geprotesteerd 
had (d.om eigenlijk want de scheidsrechter had 
voor de wedstrijd al ge'egd, ale ik een beslissing 
neem dan kunnen jullie protesteren wat jullie 
willen, maar ik blijf bij mijn besluit. Dit was 
overigens -ijn enige pluspunt.) 
Maar ondertussen was het 1 - 1 geworden en dacht 
Taba nu even door te drukken, mar zie, ook'hier 
gooide de man in het zwart roet in het eten. Het 
bleek dat een der spelers van TOB 7ich niet meer 
kon beheersen en de scheidsrechter een belediging 
naar het hoofd slingerde, wat deze man ongeacht 
zijn kunnen niet kon nemen en volgens mij deze 
man terecht naar de kleedkamer verwees, maar daar 
had deze an Been oren naar met als gevolg dat de 
scheidsrechter de wedstrijd na 20 minuten in de 
eerste helft staakte. 
Onze leider Karel Iske heeft er nog van alles 
aan geprobeerd om de wedstrijd toch nog uitgesp-
eeld te krijgen maar dat mocht niet oaten. De 
scheidsrechter bleef bij zijn besluit en zo zit-
ten wij weer met de brokken en staan er nu al 5 
inhaplvedstrijden op het programma. Een jammerlij-
ke zaak vind ik en dit alles buiten de schuld van 
Taba om. 	Jan Fransen. 



Het was (hoe kan het ook anders) Jantje de Boer 
die een enorme spetter losliet die met een kien 
boogje in de touwen verdween: 1-0. Toen was het 
een kwestie van vasthouden, waarbij Jantje de 
ioer het zelfs presteerde om in glijvlucht een 
kopbal richting Joel te plaatsen. 
Daarna controleerde Taba de wedstrijd tot aan 

% 	het eindsignael van de uitstekend leidende 
scheidsrechter. Jongens, uitstekend geweckt!! 

Taba zaterdag 2: was vrij. 

Taba zondag 1 — WMHO: 2-2. 

Een wedstrijd waarin voor Taba meer op het 
spel stond dan voor WMHO. Dat kwam al direct 
tot uitdrukking in het spel. Taba nam al di—
rect het initiatief in deze wedstrijd en on—
danks dat de aanvallen van WMHO ook niet onge—
vaarlijk waren was het aan de keeper van WMHO 
te danken dat men met een 0-0 ruststand aan 
de thee ging. 
Direct na de rust trok Taba weer fel van leer 
en door goed doorzetten van Goudhaantje (dit 
is dan Herman v.d. Bos, red.) werd het 1-0. 
En toen gebeurde het weer: Taba, verslapte, 
WMHO nam het initiatief en door zwakke momen—
ten in de achterhoede van Taba lukte het WMHO 
de 1-0 achterstand om te zetten in een 1-2 
voorsprong. 
Maar Taba herstelde zich toch door zich nog 
eens extra in te zetten en wederom door goed 
doorzetten van Goudhaantje kreeg Taba een 
vrije trap toegewezen die uitmuntend benut 
werd door Jan Maurer: met een noodgang joeg 
hij de bal in de touwen dwars door de muur 
heen: 2-2. 
Al met al een zeer belangrijk winstpunt vooral 
door de nederlaag van The Victory tegen Gein—
burgia. Laat dat de burger moed geven voor 
a.s. nondag tegen APGS. Veel succes. 

P.v.d.Bos. 

Taba zondag 2 — Abcoude 2: 1-0. 

Hier moest Abcoude twee punten binnen halen om 
kampioen te worden. Dat Taba het ze erg moei—
lijk -ou waken was te voorspellen gezien het 
voortreffelijke gelijke spel dat we in de uit—
wedstrijd behaalden. 
In een aantrekkelijkr eerste helft wist Abcou—
de eenmaal het houtwerk te raken maar voorts 
wist Taba de zaak goed gesloten te houden. 
De voorhoede draaide echter niet zo best en 
kon niet tot scoren komen. Na rust zou dat 
echter veranderen. 

Deze week verkeren wij in de gelukkige omstan—
digheid dat wij twee verslagen van ons derde 
elftal ontvingen. Omdat er dit seieoen zo wei—
nig over dit elftal is geschreven plaatsen wij 
ze allebei, hospende dat it navolging zal vin—
den -odat wij elke week een verslag kunnen ver— 
wachten. 	Red. 

Geuzenveld 	— Taba zondag 3: 3-2.  

Taba in de sterkste opstelling met enige mensen 
uit het voormalige 4de elftal. Door een onge—
lukkige pass in de 4de minuut kwam Taba met 1-0 
achter. Taba kwam erg goed tern g hetgeen resul—
teerde in een penalty (38e min.) die helaas 
overgeschoten werd. De rust brak dus aan met een 
1-0 achterstand voor Taba. 
Na in de rust toegesproken te -ijn door de leider, 
de Hr.Hendriksen, begon Taba in de tweede helft 
met aanvallen. Dat resulteerde in enkele uitge—
sproken kPnsen die echter jammerlijk gemist 
den. In de 27e min. kreeg G'veld een hoekschop 
te nemen welke keiherd ingeschoten werd: 2-0. 
In de 31e min. kwam Tpba in de P-nvel vie. F.7. 
Teeseling die. even buiten het strafschopgebied 
werd neergelegd en enkele min. geblesseerd bleef 
liggen. Geimpo—neerd door de achterstand begon 
Tpbp steeds beter te voetballen en door een magi—
straal schot van Sjaak Verbij werd de achterstand 
dan eindelijk tot 2-1 verkieind. In de 37—e min. 
ontkwpm TPba op het nippertje PPn pen 3..1 achter—
stand door een febuleune redding yen doelman Louis. 
Via een ongelukkige botsing van twee Taba spelers 
werd het uiteindelijk toch 3-1. In de laatste min. 



verkleinde Taba de achterstand nog tot 3-2 waarna 
de scheidsrechter affloot. 

PS Hierbij bedanken wij P.v.d.Schaaf voor het 
verlaten van het speelveld zonder iemand 
in te lichten zodat wij zonder het te weten 
met 10 man verder speelden. 

Taba 3 + aanhang. 

En dan nu een verkorte uitgave doorgebeld door 
de Hr.Hendriksen, waarvoor once hartelijke dank: 

In een leuke wedstrijd kwam G'veld al vlot na 
het begin met 1-0 voor te staan. Kort voor rust 
miste Taba een penalty. Na rust was het Tabs 
dat in de aanval trok. Mede dankzij het uitste-
kende keeperswerk van T.Louis en door twee tref-
f ers van de gebr. Verbij kwamen we aan de 3-2 
eindstand. Iedereen'had fijn gevoetbsld en bij-
zonder hard gewerkt. 

St.Louis 	Taba. Jun A: 6-5.  

In deze zeer leuke wedstrijd lukte het Taba net 
niet om revanche te nemen op de 5-3 nederlaag 
die eerder in dit seizoen geleden werd. Taba 
startte zeer goed en -,ag al gauw kans om een 
2-0 voorsprong te nemen. St.Louis zag echter 
kans om dit om te zetten in een 3-2 voorsprong, 
waarna Taba de ruststand op 3-3 bracht. 
Na rust eenzelfde• spelbeeld met doelpunten aan 
beide r:ijden: 5-5, Toen dachten beide partijen 
7ich te verzoenen met een gelijkspel, maar 
door een onoplettendheid in de Taba achter-
hoede was het St.Louis dat de winst toch be- 
haalde: 6-5. 	P.v.d.Bos. 

R.Kost  en R,Bruinhart wegens niet opkomen weder-
om beboet met fl. 5,00. R.Kost moet nu fl. 10,--
betalen en R,Bruinhart fl. 12,50. Bij het niet 
betalen van deze boetes voor 1 mei 1976 "ullen 
beide spelers aan het bestuur voorgedragen wor-
den ter royering bij de KNVB, wat dus inhoudt dat 
men ook niet bij een andere vereniging kan gaan 
voetballen. 	voorz.JC, 

Verslag A-punillen TIW 1- Taba 1 Uitslaa 0- 1  

Wederom moesten onze A-pups aantreden tegen TIW op het 
veld van TIW; met in het Achterhoofd nog het resultaat 
van de eerste wedstrijd: 4 - 0 in het voordeel van TIW 
zacen onze jongens het niet zo zitten. 
• nadat ik ze ongeveer een half uur mentaal had. toe-
gesproken en in plants van 1004,tweehonderd 4 inzet, 
gingen ze toch opgewekt de kleedkamer uit. 
Vanaf de aftrap trok TIW meteen in de aanval (met wind 
mee). Dit resulteerde in een pear- aardige kansen voor 
TIW, maar door goed keeperswerk van Frankie en een goed 
spelende achterhoede wisten wij het doel schoon te houden. 
Taba onttrok zich aan de druk.  van TIW en narn het spel over 
en zie, na een voorbeeldige aanval wilt Taba te scoren; 
1 - 0. Jaarna gingen wij de theegebruiken. 
In de tweeds helft een goed draaiend Taba-elftal met het 
cevolg dat TIW er niet meer aan te pas kwath en ondanks 
dat de coed leidende scheidsrechter vijf minuten te lang 

, 	• liet doorspelen, namen onze jongens tech de twee punten 
qee naar huis en waren ze natuurlijk erg tevreden en 
jullie leider natuurlijk ook, want ook ik was in mijn sas 
vooral ook omdat de leider van TIW voor de wedstrijd ver-
kondigde dat ik met mijn elftal Been schijn van kans had. 
Jongens nogmoals bedankt voor deze met enorme inzet gewon7  
nen wedstrijd. 

Taba 
Taba begon deze wedstrijd coed. ,et was Jeffrie die in 
de 10de ainuut de score opende: 0 - 1. Voor ZPC was er 
• door ..omen aan. Je Taba-keeper ton net zo goed een 
sninperdag nemen. Ae verdediging zat zo sterk in elkaar. 
Na de rust nog een treffer van Rene: 0 - 2. 
• deze treffr was het ,;enoeg en konden wij tevreden 
naar huis. Paul Keune (13-pup) 

J.Fransen 

0300=30000000000000000000 

A, z. zonbagavond redactie t.h.v. de. ram 
H.Keune: tel. 933671. 



Hesp 
DRANKEN SERVICE 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Aileen gevestigd 

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 
TA FELKLEDEN 
POLYETHER, SKAI 

enz. 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 

floor 
alle soorten 

ROOKARTIKELEIV 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11. 

De Meer Taba Jun C: 3-1. 

We moesten met onze jongens deze keen dicht bij 
huis zijn. De wedstrijd begon uiteraard op tijd 
en Taba ging meteen in de Renva.1 over de vleu—
gels maar er vloeide geen goal nit voort. Ze 
lieten zelfs enige kanaen liggen. De midvoor 
stond steeds paraat maar kreeg geen bal. Na rust 
was het De Meer dat in de aanval ging waarbij 
zij een penalty toegewezen kregen. Taba probeerde 
terug te komen maar daPr maakte De Meer gebruik 
van: 2-0, Zij liepen uit tot 3-0. Vlak voor tijd 
kreeg Taba een penalty toegewezen waardoor de 
stand op 3-1 gebracht werd. M,Keun.e. 

LOF.AAN. ALLE INZENDERS 

Zowaar, het is gebeurd. Deze week werd de redac—
tie bedolven order de ingezonden copy. Het was 
zelfs zoveel dat wij ons genoodzaakt zagen om 
het gedicht van de Hr.v.O.Hart en de foto's van 
Jan Hoekman te bewaren tot volgende week. Uiter—
aard hopen we dat iedereen daar begrip voor kan 
hebben. Wie wat bewaart, die heeft wat. 

En nu niet denken dat we volgende week niets 
kunnen gebruiken, Riles is welkom. 

een dankbare redactie. 

AFBELLEN 

Zat Sen bij de Hr,Hendriksen, 
voor donderdagavond 19.00 uur: 411115 
Zon Sen bij de Hr.v.d.Linden, 
voor vrijdagavond 19.00 uur: 967785  
Jun &. .Pup bij Jan van den Bos, 
voor vrijdagavond 19.00 uur: 721500. 

Wil ieder-een er even op letten at het tel.nr. 
van de Hr.v.d.Lihden vanaf deze week veranderd 
is!!! Het is nu 967785.  

1z 
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