
VOOR AL UW 

HOEDEN PETTEN 

KINDERPETJES MUTSEN 

BARETTEN 

WOLLEN MUTSEN EN SJAALS 
NAAR 

J. Mes 
EERSTE OOSTERPARKSTRAAT 22 

VON K 

VOOR SCHILDER EN 
BEHANGWERK 

SCHI LDERSBEDRI JF 

A.C. INKENHAAG C.V 
CEI NTUURBA AN 249 
TEL: 72 06 72 

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

VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

.,eclerwaren 

en ecierhandel 

BLOEMENMAGAZIA 	 agnotia 
EIGENAAR C. v. MECHELEN 

Verhuur van 200 auto's 1975 

Opels Rekord en Kadett, VW 1300 en VW, Fiat en Ford, Transit 9 pers. busies, 
annex bestelwagehs 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 

72 28 56 Aileen Ceintuurbaan 414, bij de v. Woustraat 	72 28 56 

Garage Ouke Baas 

Ilet bloeinenhuis van de Ceintuurbaan 



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 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 

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 

OFFICIEEL WEEKBLAD 
.00„,.... • .204.4  . 

, 	J,g, 	
..„ 

AMSTERDAM 

Opgericht 31 mei 1933 	 Veidligging: 	 Gem. Giro T 1393 
Kon. goedgeit 25 lull 1960 	 Sportpark Drieburg 	 tn.v. A.F.C. Tabs 

12e j aarga.ng 	nr. 35 	20-4-1976. 

 	C L EDI()  I 
Bestuursmededelingen:  

Bestuursverg.op  dinsdagavond 27 april a.s.om half acht 
in de Apollosporthal. 

INDIEN U:  Uw lidmaatschap per einde dit seizoen wilt 
begindigen,dient U dit uiterlijk 30 april a.s. 

aangetekend schriftelijk aan het secretariaat kenbaar te 
maken(Loenermark 364,Nieuwendam,Amsterdam-N.) 
NA deze datum bljjft U contributie-plichtig voor het 
komende seizoen. 
INDIEN U:  Overschrijving wenst naar een andere vereni- 

ging,dient U ten le aan deze voorwaarde te • 
hebben voldaan,ten 2e een overschrvingsformulier aan 
te vragen bij de nieuwe vereniging,ten 3e dit formulier 
na invulling voor accoord te laten tekenen door de 
penningmeester,(Jan Bernardusstraat 23 hs)Oost,en ten 4e 
er voor zorg te dragen dat het formulier v66r 1 juni 
bij het bondsbureau is. 
SLEGHTS WANNEER U 	APRIL,PER AAN T-  

CHRiji/EN Hs BT BEDANKT en 
U JIN. ANGIEEL HELEMAAL Bij BENT KAN MEDEWERKINGWORDEN 
VERLEND AAN OyE.1SCHRiVING NAAR EEN ANDERE -VERENIGING1 , 

Secr. cr 	r.:7)C1 
Mfg 0 a —9 	t .C13 



TOERN001 WEDSTRIJDPRO R M  voor KOTTINGINNEDAG 30 april 1976 

HET DRIE BURG ZOMERAVONDTOERNOOT VOOR DE PUPILLEN 

Ook dit jaar wordt dit toernooi weer gehouden en 
wel voor de A- en B-Pupillen. Hieronder staat al-
vast het (voorlopige) progrPmms. 

donderdag 29 apr: 19.00 uur: TIW - De Meer 
FIT - JOS 
Taba vrij 

maandag 	3 mei: 19.00 uur: De Meer - JOS 
TIW - Taba 
FIT vrij 

maandag 	10 mei: 19.00 uur: Tpba - JOS 
Be Meer - FIT 
TIT! vrij 

meanerg 	17 mc4_: 19.00 1-mr: Taba - De Meer 
FIT - TIW 
JOS vrij 

maandag 	24 mei: 19.00 uur: FIT B - Taba B 
JOS B TIW B 

20.00 uur: FIT A - Taba A 
JOS A - TIW A 
De Meer vrij 

Op de laatste speeldag (24 mei dus) wordt er ge-
speeld op het terrein van JOS. De andere wedstrij-
den bij de eerstgenoemde vereniging (die tevens 
voor ballen, cantine, kleedkamer, etc. client to 
zorgen). 
Indien de gesteldheid der velden op de maandag 
niet goed 70U zijn wordt het programma verscho-
ven naar de erop volgende donderdag (bij de eerste 
wedstrijden is dat al gebeurd!!) 

De wedstrijden duren Pllen 2 x 20 minuten met 
10 minuten rust. 
Voor de opstellingen zie onder OPSTELLINGEN. 

zijn, zoals gewoonlijk, de HH Jan Fransen en 
Willem Martens. 

AFBELLEN: de vrijdag voor de betreffende speeldag 
bij Jan van den Bos: 721500. 

Deze publicatie geldt tevens als kennisgeving aan 
cantine-commissie en HH bestuursleden. 

B-Pupillen 

poule 2: Taba, TDO, TOG, Wilskracht SNL 4. 
veld: St.Louis 
aanvang: 14.00 uur: Taba 	TDO 

14.30 uur: Taba - TOG 
15.00 uur: Taba - Wilskracht SNL 4. 

speeltijd: 2 x 10 min zonder rust 
verzamelen: om 17.70 uur in de cantine van St. 

Louis, op Sportpark Middenmeer, bij 
de ijsbaan. 

'eider: W.Martens. 

A-Pupillen 

poule 1: DJK, OVVO, Madjoe, Taba. 
veld: le veld DJK 
aanvang: 14.00 uur: Madjoe - Taba 

14.30 uur: OVVO -.Taba 
15.00 uur: DJK - TPba. 

speeltijd: 2 7 10 min -onder rust 
verzamelen: om 13.30 uur in de cantine van DJK, 

op Sportpark Middenmeer, bij de 
ijsbaan. 

leider: J.7ransen. 

C-Junioren 

poule 2: TDO, Taba, DJK, Zeeburgin. 
veld: le veld MIK 
aanvang: 11.70 uur: TDO 	Taba.  

12.05 uur: Taba: - 7eeburgia 
12./0 uur: Tabs - DJK. 

speeltijd: 2 x 15 min aonder rust 
verzamelen: om 11.00 uur in de cantine van 

DJK, on Sportpark Middenmeer, bij 
de ijsbpon. 

de HH H.Keune en k.v.d.Bos. 
B-Junioren 

poule 2: Taba, TDO, TOG, Bijlmer 
veld: le veld. DJK 
aanvang: 9.70 uur: Taba - TDO 

10.05 uur: Taba - TOG 
10.40 uur: Taba - Bijlmer 1. 

speeltijd: 2 x 15 min and er rust 



VERVOLG WEDSTRIJDPROGRAMMA KONINGINNEDAG 

verzamelen: om 9.00 uur in de cantine van DJK, 
op Sportpark Middenmeer, bij de 
ij sbaan, 

leider: H.Guitjens. 
A-Junioren  

poule 1: St,Louis, Taba, TDO, ZPC, 
veld: St.Louis 
aanvang: 9.30 uur: St.Louis - Taba 

10.15 uur: Taba - ZPC 
11.00 uur: Taba - TDO. 

speeltijd: 2 x 20 min zonder rust 
verzamelen: om 9.00 uur in de cantine van 

St.Louis, op Sportpark Middenmeer, 
bij de ijsbaan. 

leider: R.Verbrugge. 
. . . . 111 • • • • • • • • • • • • . • 	• • • 

Alle leiders worden verzocht hun spelerskaarten 
zoals gewoonlijk bij zich te dragen. Er sullen 
geen ruilformulieren zijn. De leider client 
zich uiterlijk 15 min voor het vastgestelde tijd-
stip van aanvang te vervoegen bij het redstrijd- 
bureau, wanronder. 	zijn elftal ressorteert. 

De spelers dienen gebruik te maken van de kleee-
kamer, behorende bij het veld, waarop rij de eer-
ste wedstrijd spelen. 

OPROEP HH JEUGDLEDEN 

Het klinkt misschien belachelijk in de oren maar 
wij willen jullie allemaal erg vriendelijk loch 
zeer beleefd ver7oeken om alsjeblieft naar de 
wedstrijden toe te komen, Dat is, uiteraard, als 
het jullie goed gelegen komt. Jullie dienen elle-
maal toegang te betalen, opbrengst voor het gehan-
dicapte kind. T/m 16 jaar: f1.00 50; rest fl. 1,--. 

VinSTRIJDPROGRkMMk voor zaterdag 24 april 1276. 

Zat Sen 1: afd. 11: ASVC - Taba, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR v.Laar, leider de Hr K. 
Iske. Veld gelegen aan de Melkweg (TOB), 
Meteorenweg A'dam-Nrd. Vanaf CS bus 35 
en 4. Ook bus 36, halte Molenwijk. 

Zat Sen 2: afd_, 32: vrij. 
Pup 	en B: vrij, doch zie programma Koninginne-

dag, 30 april 1976. 

WEDSTRIJDPROGRAYMA voor zondag 25 april 19/6. 

en 2 : vrij. 
afd. 318: JOS 5 - Taba 3, le veld, 
aanvang 10.00 uur, SR de Groot, leider 
de Hr.A..Verkaaik. Veld op Sportpark 
Drie Burg, t.o. FIT en TIW. 

en C: alien vrij, zie voor 30 april, 
la: 	zie elekrs 

dinsdag 27 april 1976: Diemen, 
aanvang 22.20 uur, 
afd. R4D, 
Taba 2 - Madjoe 
SR Nieuwenhuizen, 

koninginnedag 30 april 1976: Oost, 
aanvang 16.00 uur, 
afd. 2B, 
DJK - Taba, 
SR. Castenmiller. 

Afbellen en inlichtingen zalen: Ger Wolkers, 
125646. 

Zon Sen 1, 
Zon Sen 3: 

Jun A 



GPSTELLikl0Eti 
Zat Sen 1: E.Bunschoten,J.Fransen,A.Hillenaar, 

E.Jansen,J.Koning,J.Kooistra,R.Kuy-
per,J.v.d.Linden,G.Wolkers,R. & W. 
Nieuwenhuizen,H.Smit. 

Pup A: 	H.Bergwijn,R.Bierhuioen,F.v.Drongelen, 
E.Fransen,R.Haverbus,H.Middelaar,F. 
Smit,D.Streefkerk,M.Kost,R.Zuiderduin, 
S.Degenhart,C.Clifford. 

Pup B: 	E.Haverbus,H.Hillenaar,R.Kruithof,J. 
Robijn,R.Martens,R.v.d.Waard,R.Bakrie, 
W.Jainandunsingh,A.Forrer,P.Keune, 
R.v.Tintelen,M.Sandbrink,A.Rooij, 
M.Simons,M.Roele,A.Eizinga. 

Zon Sen 3: F.v.Drongelen,Sterk,P.v.Cornewal, 
Bakrie,Grobben,T.Louis,E.v.Kampen, 
J. & P.Verbij,Fr.v.Teeseling,R.v. 
London,R.Verkroost,M.D.Anastacio, 
Lotman,J(aap) Kamminga. 

Jun A: 	I.Beverdijk,J.Kamminga,T.Kramer, 
(R.Kost),D.Boersma,P.Rolman,R.Patrick, 
C.Meijer,R,Reitsma,M.Scheltus,A.Ver-
kaaik,(G.Bruinhart),F.Oostburg. 

Jun B: 	D.Vijsma,M.Betting,R.Dix.J.Fleury, 
H.Hillenaar,F.Verkaaik,B. de Vries, 
B.J.Iazet,H.v.d.Kolk,A.Moens,F.Steijn. 
J.Savijn,G.Osinga,O.Simons,L.v.d.Bos,  
R.Meijerhoven,F.v.Suydam,E.Kost,R.War-
ning,J.Samson,S.v.Dort,E.Lazet. (En 
gaarne allemaal komen ja ??) 

0000000000000000000000000000000000000000000000000  

redactie: a.s. zondag bij S.Osinga, van Woustraat 
145'" (Vellinga). 

Jun 

111 011  LH LEN 
Wegens gebrek aan belangstelling voor het ver-
voer van onze jeugdleden van en naar Lienden 
heeft het Jeugdbestuur in overleg met het Hoofd-
bestuur besloten om alleen de A- en B-Pupillen 
aan dit toernooi te laten deelnemen. Het verzoek 
daartoe is reeds verzonden naar Lienden. Het 
wachten is nu op verdere gegevens. De speeldagen 
zijn 22 mei (BPup) en 29 mei (APup). 

MEDEDELINGEN BETREF7ENDE DE JEUGDAFDELING 
••. mom dom 	 awe am• woo mm• moo .M• awe am woo an. ••• awe dm, 	4•• — 

De C Jun L.v.d.Bos, 	E.Kost 
worden beboet met fl.2,50 i.v.m. met het weg-
blijven zonder afbellen afgelopen zondag (le Paas-
dag) bij het RAP-toernooi. Jullie ploegmaatjes 
vonden het allesbehalve leuk om met z'n achten te 
moeten spelen. Namens hen, bedankt!! 

De A Jun. R.Kost en G.Bruinhart kunnen zich tot 
25 april 1976 in verbinding stellen met de Hr.P. 
v,d.Bos, 721500, i.v.m. hun niet opkomen. Bij 
nalatigheid hiervan zal de jeugdcommissie beide 
spelers op de eerstvolgende hoofdbestunrsverga-
dering voordragen ter royering bij de KNVB, Afd. 
Amsterdam. (Dat houdt in dat jullie bij geeneen 
club aangesloten bij de KNVB kunnen spelen voor 
de termijn van 5 jaar - red). 

Tenslotte nog even over Lienden: het jeugdbestuur 
is zich ervan bewust dat het niet doorgaan hiervan 
voor onze A/B/en C Jun voor velen pen teleurstelling 
is, maar wij hopen dat jullie er begrip voor op 
kunnen brengbn. De financiele lasten van de huur 
van autobusjes zou te groot zijn, mede i.v.m. 
onze overname van het JOS-complex. 

P.v.d.Bos, 
voorf-. JC. 
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Hieronder volgt dan het laatste gedicht van onze 
zeer regelmatige medewerker de Hr.J.v.d.Hart, d. 
w.z. voor wat dit seizoen betreft. 
Daar gaat-ie dan: 

Ik kan er ook niets aan doen 
Dit is het laatste gedicht van dit seizoen 
Uw penningmeester is ten einde raad 
En wilt U weten wa...r het om gaat ? 
Hij 1411 in juni graag met vacantie gaan 
Maar heeft geen geld meer op de giro staan 
Ik heb er zo'n 200 van uitgeschreven 
Nu is er voor mij^elf niets meer overgebleven 
Toe mensen doe mij nn een plezier 
En geef mij die giro's weer hier 
U wilt toch ook graag met vacantie gaan 
Laat U mij dan niet in m'n hempie staan 
Ik moet U er wel even op wijzen 
Dat zij die toch in gebreke blijven 
Bij het aanbreken van het nieuwe seizoen 
Voor TABA niets meer hoeven te doen 
Maar U wilt toch ook wel aanwezig zijn 
Bij de opening van ons eigen sportterrein 
U kunt het alien medebeleven 
bus gauw die giro's teruggegeven 
Ik ga nu de koffers maar vast pakken 
Want ik weet, dat zit wel gebakken 
Ik ken U alien wel zo goed 
Dat U mij dit niet aandoet 
Niemand staat meer in het krijt 
Ik wens U een hele fijne vacantietijd. 

Uw penningmeester, 
J.J.v.d.Hart. 

De pen gekregen 
of gepakt 

Versiag van de wedstrijd RUC 1 - Taba 1 Zaterdagafd. 

Onderprachtige weersomstandigheden startte de scheids-
rechter deze wedstrijd. Na wat plaagstootjes over en 
weer was het Taba, dat het spel ging maken (en hoe;;). 
Na een paar goed opgezette aanvallen. was het Jan Koning, 
die via een praChtige boogbal de bal in het net deponeerde 
HUC ging na dit doelpunt een licht offensief beginnen, 
maar ons laatste blok wist dit bekwaam op to vangen. Bij 
een van deze aanvallen kreeg Appie 3unschoten de bal vol 
op het hoefd en ging voor enkele tellen neer, maar onze 
verzorger Herman Roos wist hem weer gauw op de been te 
brengen. 
Het een 1 - 0 voorsprong gingen wij de thee gebruiken. 
Onze leider Jan Lohman (Karel lake was verhindert) was 
`ueLtel'st tevreden over het vertoonde spel en drukte ons 
op het hart om vooral zo door te gaan. Wel en dat deden 
we dan ook; het werd een formidabele tweede helft. 
Jurrie bracht de stand op 2 - 0, waarna RDC nog even 
terug koam via een mooi doelpunt van hun aanvoerder. 

er niet meer aangekomen; ze 2 --1 dus. Daarna is RDC 
werden, zoals dat zo mooi beet volledig weggespeeld, 
wat 	gauw resulteerde in een tweede doelpunt van 
onze topscorer Jurrie Kooistra: 3 - 1. Ondergetekende 
wist er nog 4 - 1 van te maken en volgens de jongens 
had hij dat doze middag volkomen verdient (red.). 

, dit was het dan; we zijn weer twee punters dichte 
bij het zo del. begeerde kampioenschap gekomen, wat 
ons, alls we zo door blijven spelen, volgens mij niet 
meer kan ontgaan. 	• 	. Jan 2ransen. 
(Kartelijk dank voor dit verslag en succes verder bij 
de jacht op het lampioenschap.) 

Z iaterdag senioren 2: WTEUW Taba 2. 
..)e op Gen na laatste karts van Taba 2 om de degradatie 
te ontlopen is heleas op ongelukkige wijze mislukt. 
No e vroege aftrap (11 uur red.) verriCht to hebben, 

ging de sarijc1  een tijd lang gelijk op. Het was toch 

echter 	dat 1 - 0 scoorde en 3 minuten later 
zelfa 2 - O. on be oorlijke klap voor Taba, die even 
later bohoorlijk veraachtAdoor eon goal. Dit gebeurde 

5 minuten later: 2 - 1. woo AU3T 

9 



Aa de rust een c;oed aanvallencl 'T. Lb 	en toen LebeurCe 
het: een knap schot van Hans en 1. - 2. En Taba 
door, Haar verder dan een schot op de lat kwanlen we niet. 
WATHEIW daarinte6en lute het not, eenl-,aal en (,.at was 
3 - 2, tevens de eindstand. Erg ja-Imel, noti,' 44n ',edstriji; 
hopelijk met 44n hoop ru,s:Eesteun van de vereniEin,-,!!!! 

S.Usinu 

Standen zaterdag senioren 1 

Zoalsu 'ziet heeft het z;:-„ter.0a senioren tG 	no L; 
alle leans op een kw:qpicen-hap. ik,arcy- sal b lanL- 

zee2 op prigs geel;eld ,;oren. 	tot 
ziiterdaE 

A F B E L L E N 

	10 
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: 721.500. 

17 
17 
16 
17 
14 
17 
16 
17 
17 
16 

24 
24 
19 
19 
12 
17 
1 

10 
7 

ges. gew, 	;,nt. 	tg 

- 46 - 20 
- 40 - 20 
- 29 - 15 
- 25 - 24 
- 25 - 12 
- 22 - 21 
- - 22 
- - 27 
- 17 _ A4 
- 1f_'„ - 

- 10 - 4 
- 10.  - A  
- 6 - 7 
- 7 - 5 

7 - 4 
- 6 - 5 
- 4 - 
- 4 - q. 
- 3 - 

1 -  

1 NEC '75 
2 UCO 
3 ASVU 
4 	Ni. U1  
5 THEW  
6 Y-boys 
7 TUB 
8 VON 
9 Ileerboys 
10 ADSV 

1r club 

GOD HtUJ  

* 

* 

TOERN001 
WEDSTRIJDPROGRAMMA JUNIOREN B 25 april  

De B-Junioren spelen vandaag een toernooi bij 
Tos/Actief. De andere deelnemende elftallen 
'ijn die van Tos/Actief, Voorland. en FIT. 

Opstelling als elders onder OPSTELLINGEN met 
bijvoegingen: M.Scheltus en G.Osinga. 
Leider de Hr.H.Guitjens. 

Verzamelen om 10.00 uur op het veld van Tos/ 
Actief, gelegen op Sportpark Voorland achter 
het Ajax-stadion. Iedereen wordt verzocht om 
uiterlijk 10.00 uur aanwezig te zijn. De lei-
der wordt verzocht zijn identiteitskaarten 
bij zich te dragen. 

De wedstrijden duren 2 x 20 minuten met 10 
minuten rust. Veel succes!! 

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

SPORT HUIS 	110 
* Voetbal-, Zaalschoenen 
* Adidas 
* Puma 
* Quick e.a. 
* IIw clubuitrusting altijd 

voorradig *  
Eigen reparatie-inrichting 

TARA-LEVEN KORTING 	artikelen 
op alle 

* 
RUYSCHSTRAAT 104 bij de Camperstraat 

* 	358927 - TELEFOON - 356573 
	* 

**************************************************4-*  

11 

t 

* 
* 

Alle maten 
HELANCA 

* trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 



Verf en behang 
nu ook: Hout- en ijzerwaren 

'Sargentini & 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 

Voor 
alle soorten 

ROOKARTIKELEN 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

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 

iste Sweelinckstraat 15 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Het VAN w.AGT:imioNic::20ERNooi bia.RAP 	18-4-1976 
In dit toernooi, wat onder ideale weersomstandidheden 
plaats vond, lukte het onze jongens niet oil op een 
eervolle plaats te eindigen. Integendeel: .onze B-juni-
oren verloren alle wedstrijden (3 in totaal)eYenals 
onze C-junioren: maar hierbij moet ik wel even aante-
kenen, dat bier geen elftal,maOr een-8-tat in het veld 
stond, n.l. 6 c-jun. en 2 A7pups._En ik wil juist Tangs 
deze weg deze jongens een extra compliment geven -yoor 
hun sportieve gedrag en inzet warmee zij op dit toer-
nooi hun tegenstanders partij hebben gegeven._En eerlijk 
gezegd geidt dit •complement- evenzeer vodr hun Waarnemend 
leider Hertpan van den Bos, die doze jongens meer dan 
voortreffelijk heeft begeleid.:itede hierdoor was. het 
mode door dit eiftal dat. Taba als eerste eindigde voor 
sportiviteitsprijs. 
31ijft over onze A-junioren, die- er verkelijk alles aan 
gedaan hebben om de eer van Taba zo hoot :v)gelijk to 
houden; en zij slaagden erin on van de 3 viedstrij den 
de eerste gelijk.te spelen.(1-1), do tweFde.te verliezen 
(1-0) en •de derde en be4te wedstrijcl te winnen met 1-0. 
Al met al eon good resultaat, wat helaas niet Icon ver-
hinderen, dat Taba eindigde op de -vlerde plaats. 
Al.  met X1.1 een zeer sportief toernooi en mede - door het 
weer een prachti6evoetbaldag. 	P.v.d.Bos 
Red: even dank aan de senioren, die belangstellin 

toonden voor de jeugd. Het mag ook vel ecnc vezed 
worden, of•niat.soms? 

ft,hier dan tenslotte nog eon tip: 'elks zondag-
avond dat er gevoet1ald wordt, kunt U de ultsia-
gen van het eerste beluisteren tussen 5 ,In 7 op 
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