
VOOR AL UW 

HOEDEN PETTEN 

KINDERPETJES MUTSEN 

BARETTEN 

WOLLEN MUTSEN EN SJAALS 
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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. VVillibrordusstraat 43a — Tel. 762798 
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BLOEMEN BESTELLEN 

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

12e laargang 	nr. 40 	27-5-1976. 

laatste 
Ja, het is zover. We zijn nu dan toe gekomen aan de laatste 
TT van het seizoen 1975/76. Hebben wij, als redactie mis-
schien toch nog iets goeds gedaan, zullen enkelen (of velen?) 
onder U wel denken. Geeft allemaal niets. Wij hopen dat wij 
dit jaar ook ons steentje bijgedragen hebben tot het in de 
puntjes doen functioneren van ons verenigingsleven. Uiteraard 
besluiten wij dit seizoen niet zomaar, nee!! Integendeel, we 
hebben zelfs in dit laatste nummer van de 12e jaargang, een 
nieuwe primeur: een nieuwe medewerker, genaamd M.E.Dewerker, 
reeds nu gecontracteerd voor het volgend seizoen. Dus dat 
belooft weer wat. Ook hopen we in het nieuwe seizoen onze 
accomodatie op het JOS-complex in gebruik te gaan nemen, en 
we beloven het nu maar vast, ook daar zullen onze speciale 
verslaggevers zich niet onbetuigd van laten. Maak Uw borst 
maar vast nat!! Besluiten wij bier met twee dingen, nee, drie: 
ten eerste onze excuses voor alle dingetjes die fout gegaan 
zijn; ten tweede onze oprechte dank voor alien die menig let 
tertje geproduceerd hebben ter vulling van dit orgaan; en, 
tenslotte wensen ondergetekenden zichzelf maar ook U een pret-
tige vacantie. Geniet er van, en wat ons betreft: tot in au-
gustus !!! 

Redactie TT: Rob Kuyper, Siep Ozinga, Martin Keane;,  
Jan en Herman van den Bos. 

OPVAKANTIE 



De pen gekregen 
of gepakt 

HET MOET ME VAN HET HART:  

dat ik een moord-middag heb meegemaakt, zaterdag 15 mei. 
Het ie speelde 75 min. tam3lijk zorgeloos tegen-en met de 
TOBbers. Zengende zonnestralen, verzacht door een zoel 
zuidenwindje, een puik publiekie voor luimige lol langs de 
lijn en een uitstekende 3-0 zege, mijn liefje wat wil je 
nog meer? (Wat zegt U? De honderdduizend? En dan? In je 
rats zitten zeker, bang dat het geratst wordt.). 
Net als die 36 broodjes die de dag tevoren uit onze canti-
ne verdwenen. Kennelijk een inbraak "om den brode". De 
(brood)kruimeldieven beschikten over galgenhumor, gezien 
het opschrift: WERK IN UITVOERING!  
Ik maak me sterk dat ze niet veel uitgevoerd hebben; wel 
ingevoerd! 	UITHOLLING OVERDWARS (lege maag) was ook van 
toepassing geweest. 
Maar hoe dan ook, onze zaterdag-eners kwamen door deze over-
winning weer dichter bij de hoofdprijs. De kampioensliederen 
vlogen je na afloop reeds om de oren. "Als dat maar goed 
afloopt," dacht ik nog. Maar wat dan nog. De geest in deze 
ploeg is practisch onverslijtbaar. 
Over slijten gesproken. Er ward na de wedstrijd wat gesle-
ten. Onze jongens zijn blijkbaar erg getapt bij De Meer. 
Wat een sfeermakers, wat een gezellige gasten, welk een reu-
ze royale rekels! De Meer is eigenlijk moreel (lees finan-
cieel) verplicht het.komende seizoen een poosje bij ons te 
komen! 
Jonge, jonge, dat kan een jofele, jolige boel worden bij 
JOS. Maar laten we de leider effe niet vergeten!! Want die 
vertelt toevallig wel even mooi hoe het allemaal moet. Uit 
het goede leidershout gesneden! Ook zijn aanwijzingen snij-
den allemaal hout en worden zonder mankeren en mopperen op-
gevolgd. En dan te bedenken dat er een paar bijlopen die 
zijn wader hadden kunnen zijn als ze wat eerder op vrijers-
voeten waren gegaan. (Sorry heren, dit is uiteraard ietwat 
overdreven!). 

Over 'voeten' gesproken: een achterspeler van TOB kreeg 
een steenharde bal tegen zijn bovenbeen. Prompt viel de 
uitdrukking 'dijenkletser'!! 
Toch wordt er heus ook wel serieus over het spel gebab-
beld. Zo zei iemand: "die linksback wordt van alle kanten 
gepakt." Nou lijkt me dat binnen de lijnen inderdaad 
niet zo fijn. Maar als je al dat snoepgoed buiten de 
lijnen ziet 	 
Doch laten we de eerbaarheid eerbiedigen. Het ging om 
de hoogste eer. En daarvoor moesten we dinsdagsavonds 
bij Meerboys zijn. Doch dat is weer een ander verhaal. 

E'en kort verhaal (25 min.). Ben schoon verhaal. Want 
TABA heeft weer een kampioen! PROPICIAT!! Met groetjes 
(en mogelijk tot een voLgende maal). 

M.E.Dewerker.  

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

Belangstellenden worden hierbij medegedeeld dat het giro 

kantoor van de AFC Taba, T 1393 t.n.v. de penningmeester 

wegens vacantie gesloten is van 12 juni tot en met 4 juli. 

Zij die nog stortingen hebben te doen worden verzocht dit 

voor deze datum te voldoen. Ben heel prettige vacantie en 

tot ziens. 
J.J.v.d.Hart. 

AFBELLEN  

Zat Sen bij de Hr.Hendriksen, 
voor donderdagavond 19.00 uur: 411115 
'Lon Sen bij de Fr.v.d.Linden; 
voor vrijdagavond 19.00 uur: 967785  
Jun & Pup bij Jan van den Bos; 
voor vrijdagavond 19.00 uur: 721500. 
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PROGRk;IMA ZATERDAG 5 JUNI 1976. 

Deelnemende verenigingen: St.Louis, Oranje-Zwart, 
Taba (alien Amsterdam) en Unitas (Eindhoven). 

Terrein 1: St.Louis 	Terrein 2: ASVA 
Speeltijd: 2 x 25 minuten zonder rust. 

10.00 
10.55 
11.50 
12.40 
13.00 
13.55 
14.50 

10.00 
10.55 
11.50 
12.40 
13.00 
13.55 
14.50 

10.50 U. 
11.45 u. 
12.40 u. 
13.00 u. 
13.50 u. 
14.45 u. 
15.40 u. 

TERREIN 1.  

St.Louis 2 
St.Louis 1 
St.Louis 2 

P A 
St.Louis 1 
St.Louis 2 
St.Louis 1 

- Oranje Zwart 2 
- Oranje Zwart 1 
- Taba 2 
U ZE 
- Taba 1 
- Unitas 2 
- Unitas 1 

TERREIN 2.  

- 10.50 u. Unitas 2 	- Taba 2 
- 11.45 u. Unitas 1 	Taba 1 
- 12.40 u. Unitas 2 	- Oranje Zwart 2 
- 13.00 u. 	P A U Z E 
- 13.50 u. Unitas 1 	Oranje Zwart 1 

14.45
0 
  u. Taba 2 	Oranje Zwart 2 
u. Taba 1 	Oranje Zwart 1 

16.30 u. PRIJSUITREIICING 

...................................................* 
• SPORT HUI S Jt)11() 

Alle maten 
HELANCA 

* trainingspakken 
in diverse 

• kombinaties 

* 

* Voetbal-, Zaalschoenen 
* Adidas 
* Puma 
: Quick e.a. 

Uw clubuitrusting altijd 
voorradig 

* Eigen reparatie-inrichting 

* ** TABA- LEDEN KORTING op alle 
artikelen 

TOERNOMEN 
A Pup 	donderdag 27 mei 1976 (Hemelvaartsdag): 

verzamelen om 8.30 uur bij het Centraal Station, 
links van de hoofdingang bij de fietsenstalling. 
Vandaar bus 33 (of auto's ??) naar Sportpark De 
Weeren in Amsterdam-Noord, veld van NEC'75. 
Voor programma en 2pstellinR verwijzen we naar 
TT nr. 39 van vorigt: week. 

A Pup en B Pup  
zaterdag 5 juni 1976 hebben de A en B Pupil-

len een Luilaktoernooi bij de voetbalvereniging 
ODIV op Sportpark Sloten. Deelnemende verenigin-
gen zijn verder: V1.Hollanders, Bodegraven, Ook-
meer, Roda'23. 
Verzamelen: om 5.15 uur 's morgens bij het Haar-
lemmermeerst-ation. Aanvang der wedstrijden om 
6.00 uur. Prijsuitreiking + 12.00 uur. De bus 
rijdt niet op dit uur van de dag, dus ga in ieder 
geval met eigen vervoer naar het verzamelpunt. 
Misschien zijn er wat auto's "99" 

Aangezien het programma nog niet in ons bezit is, 
kunnen wij dat hier niet publiceren. Dit krijgen 
de leiders, t.w. de HH Fransen en Martens, zo 
spoedig mogelijk toegespeeld. 
De opstellingen: als voor de competitie. 

Sen Zat 1 & 2. Jun A. B. C en Pup A & B.  
op zaterdag 5 juni 1976 spelen de zat.sen., pro-
gramma op de volgende pagina. Spelers van zowel 
de zat. 1 als de zat. 2 worden verzocht op tijd 
aanwezig to zijn. (St.Louis, Sp.p. Middenmeer). 

op maandag 7 juni 1976 (2e Pinksterdag) speelt 
de gehele jeugd (jun & pup). Programma elders op 
een der volgende bladzijden. Verzamelen voor 
iedereen om 9.00 uur op Sportpark Middenmeer, 
bij St.Louis. Opstellingen en leiders als voor 
de competitie. 

4 
* 

RUYSCHSTRAAT 104 bij de Camperstraat 

358927- TELEPOON - 356573 
** ***** *************************************** 
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PROGRAMMA MAANDAG 7 JUNI 1976. 

Deelnemende 
A'dam), ADE 
Terrein 1: 
Terrein 3: 
Speeltijden: 

Unitas 
Unitas Unitas 
ADE 
Unitas 
Taba 

13.30 - 14.00 u. jun. B 	Taba 
14.05 - 14.25 u. pup. B 	St.Louis 
14.30 - 14.50 u. pup. A 	Taba 
14.55 - 15.25 u. jun. B 	St.Louis 
15.30 - 16.10 u. jun. A 	ADE 

16.45 u.: 	PRIJSUITREIKING. 

rrein 

: Taba, St.Louis (beiden 
Unitas (Eindhoven). 

2: ASVA Terrein 

verenigingen 
(Weesp) en 
St.Louis Te 
Meerboys. 
Jun. A: 
Jun. B: 
Jun. C: 

3: 

2 x 20 min. zonder 
2 x 15 min. zonder 
2 x 10 min. zonder 

rust. 
rust. 
rust. 

TERREIN 1.  

10.00 
10.25 
10.50 
11.25 
12.10 
12.35 
13.05 
13.30 
14.15 
14.40 
15.15 

Verder zij men er nog op gewezen: 

dat alle spelers een geldige identiteitskaart bij zich 
dienen te dragen; voor de jeugd zijn die in het bezit 
van de leiders of het wedstrijdsecretariaat. 

ALLEN SUCCES !!  

B 
A 

B 
A 
C 

pup. 
pup. 
jun. 
jun. 
pup. 
jun. 

- Taba 
- Unitas 
- Taba 
- Unitas 
- ADE 

Unitas 

u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
U. 

- ADE 
- ADE 
- Unitas 
- ADE 

at.Louis 
ADE 
St.Louis 
ADE 
St.Louis 
Taba 
P AUZE 
St.Louis 
Taba 
St.Louis 
Taba 

B 
C 
B 

- 10.20 
- 10.45 
- 11.20 
- 12.05 
- 12.30 
- 13.05 
- 13.30 
- 14.10 
- 14.35 
- 15.10 
- 15,45 

jun. 
pup. 
jun. 
jun. 

TERREIN 2.  

10.00 
10.25 
11.00 
11.35 
12.00 
12.25 
12.55 
13.30 
14.15 
14.40 
15,15 

B 
C 
B 
B 
A 
B 

pup. 
jun. 
jun. 
pup. 
pup. 
jun. 

- Unitas 
- Taba 
- Unitas 
- ADE 
- Unitas 

ADE 

u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 

- Unitas 
- Unitas 
- ADE 
- Unitas 

ADE 
St.Louis 
ADE 
St.Louis 
Taba 
St.Louis 
P AUZ E 
Taba 
St.Louis 
Taba 
St.Louis 

A 
A 
C 

- 10.20 
- 10.55 
- 11.30 
- 11.55 
- 12.20 
- 12.55 
- 13.30 
- 14.10 
- 14.35 

15.10 
- 15.55 

jun. 
pup. 
jun. 
jun. 

TERREIN 3.  
10.00 
10.25 
11.00 
11.45 
12.10 
12.40 

TRAINING Misschien ten overvloede en ietwat aan de 
late kant: de training is afgelopen !! 

FC LIENDEN is niet doorgegaan (en gaat niet door) 
aangezien de programma's veels te laat in 
ons bezit kwamen. Bovendien gaan de pup 
nu naar ODIV, waar een groot toernooi op 
stapel staat. 

DE HH ADVERTEERDERS met U zal een dezer contact op-
genomen worden t.a.v. Uw advertenties in 
de TT voor het volgende seizoen. Bij deze 
onze hartelijke dank voor Uw steun in het 
afgelopen (en hopelijk ook komende) seizoen. 

FAM. JAN PRANSEN Bij deze wil het jeugdbestuur de Hr. 
en Mevr. Fransen reeds van harte gelukwensen 
met hun 12 jarig huwelijksfeest. En nog be-
dankt voor de uitnodiging. Ook namens de rest 
van Taba: van harte. 

FAM.V.D.Heyde en medewerkers Niet op de laatste plaats 
wil de redactie hier de genoemde personen in 
het bijzonder bedanken voor hun verzorging 
van ons clubblad. Dankzij deze mensen wordt 
het ons mogelijk gemaakt de TT wekelijks bij 
U te doen bezorgen. Mensen, allemaal bedankt. 

- Taba 
- Unitas 
- Taba 
- Unitas 
- ADE 7 

pup. A 
jun. C 
jun. A 
pup. B 
jun. C 

- 10.20 u. 
- 10.55 u. 
- 11.40 u. 
- 12.05 u. 
- 12.40 u. 
- 13.30 u. 

St.Louis 
ADE 
St.Louis 
Taba 
St.Louis 
P AUZE 



( 

Arlie% 
SPECIAAL 
NIalL# 

EN DAN NU EEN DANKWOORD VAN ONZE VOORZITTER 	DE HEER LAZET, 

DIE ONS CLUBORGAAN VOOR DIT SEIZOEN WIL AFSLUITEN. DE HEER 
====  	 == 

LAZET AAN HET WOORD: 

Ik wil openen met de zaterdag. Met de zat.l. Van harte ge-
luk te wensen met hun kampioenschap en hun promotie naar de 
2e klasse. Verder wil ik Karel Iske gelukwensen met dit re-
sultaat, bereikt door niet alleen doorzetting van zijn kant 
maar ook door het naar de training sturen van zijn jongens, 
die hij constant achterna is gelopen. 
Karel, honderd procent, en ik spreek de hoop uit dat je de 
functie van leider van dit elftal nog lange tijd wilt ver-
vullen. 
Dan de zaterdag 2: Jammergenoeg is dit elftal gedegradeerd, 
een raar contrast vergeleken bij het eerste elftal. Maar ik 
ben er van overtuigd dat alle jongens van dit elftal in het 
nieuwe seizoen dit goed willen waken. 
De zondag 1: in de eerste plaats alle spelers en de trainer 
(die verder in dit verslag nog genoemd zal worden) bedankt 
voor de goede opkomst op de training en de felle inzet die 
zij getoond hebben, dit seizoen, met als resultaat het be-
houd van de 2e klasse. Jongens, proficiat. 
Dan onze trainer, J.Kooistra, die verscheidene resultaten 
heeft behaald dit jaar. Niet alleen hield hij Taba in de 2e 
klasse, hij zorgde er tevens voor als topscorer van de zat. 
dat dit elftal volgend seizoen ook in de 2e klasse kan gaan 
voetballen. Verder wil ik hem feliciteren met de trainings-
opkomst. Ik durf gerust to stellen dat deze dit seizoen een 
absoluut record heeft behaald. Toch wel een compliment voor 
Jurry's trainingswijze. 
Verder met de zond. 2: het tweede heeft een goed seizoen 
doorgemaakt met als resultaat een vijfde plaats. De leider 
H.v.Bommel heeft het niet zo gemakkelijk gehad. Door ziekte 
heeft hij enkele wedstrijden moeten missen. Henk, van deze 
plaats van harte betersohap!! 
Zond. 3: Deze jongens wil ik ook bedanken voor hun inzet maar 
ik zou graag zien dat zij de training wat weer bezonhten. 
Maar in ieder geval bedankt voor jullie sportief gedrag zodat 
ons derde elftal behouden in deze klasse gebleven is. Tenslot-
te wat de senioren aangaat, het 4de elftal: Helaas hebben wij 
dit elftal terug moeten trekken vanwege het vele wegblijven 
van verscheidene mensen. Die mensen die toch kwamen wil ik 
bedanken voor hun sportief gedrag. 

1 

j 

We gaan over naar de jeugd, die ik niet een voor een wil 
behandelen maar in zijn geheel. Alle junioren worden be-
dankt voor de getoonde enthusiasme en dan wil ik de jeugd-
commissie ook nog even in het zonnetje zetten. Wat deze 
mensen dit seizoen hebben gedaan voor de vereniging Taba 
in een woord: fantastisch. 
Ik spreek de hoop uit dat in de toekomst meer leden van de 
vereniging Taba zich willen inzetten voor hun voetbalvere-
niging. Verder wil ik de leden van het bestuur die dit 
seizoen met mij om de tafel hebben gezeten bedanken voor 
het vele werk wat zij hebben verrieht, vooral wat de over-
gang naar het nieuwe complex betreft. Zij hebben ondanks 
het moeilijke jaar wat het voor hen is geweest blijk ge- 
toond 	hun gezonde verstand te kunnen gebruiken. 
Verder wil ik alle leden die nog steeds twijfelen over 
ons nieuwe complex (de redactie noemt het reeds Taba-com-
plex) gerust stellen: we gaan 31 mei over. (1976, red.!!) 
1k spreek de hoop uit dat er afgelopen woensdagavond (de 
TT komt pas vrijdag in de bus) een grote opkomst t.h.v. de 
7am.v.d.Boa is geweest van leden die zich hebben opgegeven 
om mee to helpen ons aanstaande home in een nieuw jasje te 
steken. 
Verder wil ik een ieder uitnodigen op zaterdagavond naar 
de De Meer cantine to komen waar de vereniging Taba een 
gezellige avond zal presenteren met medewerking van disco-
theek "MELTING POT" ter afsluiting van dit seizoen waar 
echter centraal zal staan "HET KAMPIOENSCHAP VAN ONS 
ZATERDAG EERSTE ELPTAL". 
Als afsluiting wil ik een ieder een prettige vacantie 
toewensen (maar de harden moeten wel uit de mouwen ge-
stoken worden voor ons nieuwe complex) en tot ziens in 
het nieuwe seizoen. Uw alter toegenegen voorzitter, 

J.Lazet. 
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ammehoela! 
ZATERDAG EERSTE ELFTAL KAMPIOEN 
== 

Eindelijk is het dan zover, we zijn kampioen. Maar wat 
is het zenuwslopend geweest. De laatste vier wedstrijden 
moesten we winnen om kampioen te worden. Het is ons uit-
eindelijk gelukt met medewerking van alle supporters die 
ons de laatste wedstrijden hebben aangemoedigd. Nu over 
tot de wedstrijd. 
Het verslag van onze voorlaatste wedstrijd heeft een ieder 
gelezen zodat het duidelijk was dat wij tegen Meerboys nog 
maar 25 minuten moesten voetballen en een achterstand van 
1-0 moesten wegwerken. 
Daar wij aan een gelijk spel genoeg hadden hoefden wij 
maar een doelpunt te maken, tenminste als onze achter-
hoede de zaak goed gesloten wist te houden. 
Dat het ons gelukt is heeft U al uit de kop van dit ver-
slag kunnen opmerken want na de zenuwen bedwongen to heb-
ben was het onze topscorer J.Kooistra die in de 5de minuut 
van de wedstrijd de achterstand wegwerkte wat niet alleen 
vreugde maar ook een zenuwslepende toestand opleverde. 
Wat aan deze aanval voorafging en wie de voorzet tot deze 
goal gaf is Uw verslaggever helaas ontschoten, door de 
feesttoestanden na de wedstrijd. Leider en spelers bedanken 
het bestuur en de supporters voor de steun die zij de laat-
ste wedstrijden hebben molten genieten. 

R.C.Kuyper. 

Hallo, kunt U mij zeggen hoe 
het met de zaterdag 1 gaat ?? 

BRIEVENBUS 
GEVRAAGD: JEUGDLEIDERS. 
00000000000000000000000 

Enerzijds door hun werk9  anderzijs door prive-omstandig-
heden zijn diverse van onze jeugdleiders genoodzaakt om 
hun task als jeugdleider van onze jeugdelftallen te be-
eindigen. 
Jammer, maar helaas is het waar, en wij kunnen niet stil 
blijven staan, wij moeten doorgaan. 
Daarom vraag ik aan U, namens de jeugd, kom ons helpen!!  
En dan denk ik vooral aan mensen die hun eigen voetbal-
loopbaan hebben stopgezet en ook aan ouders die toch al-
tijd aanwezig zijn. 
En zegt U nu niet, dat kan ik niet, of dat is niets voor 
mij, want ik kan U uit eigen ondervinding zeggen dat het 
voor 100';') mee zal vallen, mede andat het omgaan met jeugd 
boeiend is en blijft. 
Voor diegenen die hiervoor interesse hebben en hierover 
sets meer willen weten, U kunt zich wenden tot onze jeugd-
voorzitter, de Hr.P.v.d.Bos, Govert Flinckstraat 304", 
tel. 721500. 
En laat U het a.u.b. niet bij woorden, maar bij daden. 
Want, zoals men al zegt, onze toekomst ligt op ons nieuwe 
complex waar wij binnenkort gaan bouwen. 
Maar dan vraag ik U, geef ons de kans om onze jeugd te 
houden. 

P.v.d.Bos, 
jeugdvoorz. AFC Taba. 

tot zienf I 
namens de redactie willen 
wij de redactie bedanken 
voor het vele redactie-
werk dat zij dit jaar ver- 
richt heeft. 

de redactie. 
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redactie begin seizoen!!!! 

onenigheid met het bestuur!! / 

i(  

zondag 1 op degraderen!!!! 

eindelijk copie genoeg !!! 

het laatste blad: 
prettige vacantie !!!! 

RADIO STAD "AMSTERDAM": 

's Zondagsmiddags VIJF VOOR VIJVEN, 
Zet ik reeds mijn toestel aan, 
Zou ik dit onverhoopt vergeten, 
Dan is mijn avond naar-de maan: 
Nu 's zondags tussen zes en zeven, 
De RADIO STAD AMSTERDAM, 
Zo-n leuk programma weet te brengen, 
En ik het heug'lijk nieuws vernam, 
Dat de redaktie van deez' omroep, 
In het TABA-WEEKORGAAN, 
Een vondelkunstwerk had gelezen, 
(Een rommelrijm wel te verstaan), 
Kreeg ik plots een telefoontje, 
Waarin de vraag mij weed gesteld, 
Of ik ons cluborgaan redigeerde, 
Heb 'k die mijnheer terloops verteld, 
Dat ik de laatste twaalf jaren, 
Aan dit orgaan heb meegewerkt, 
Zonder veel poes-pas,zonder franje, 
Maar niet geheel onopgemerkt, 
Want wat ik las of wat ik hoorde, 
Goot ik in poSsievorm, 
Met een bepaalde eigen visie, 
Hanterende fatsoen en norm, 
Want 'n cluborgaan is uiterst kwetsbaar, 
Als men zich impulsief laat gaan, 
Zit je heel gauw met de brokken, 
En het nut heeft afgedaan: 
Het is een passen en een meten, 
Een wikken,wegen,want ieder woord, 
wordt naar zijn waarde afgewogen, 
Is 't wel een stemmend slotaccoord? 

	

 	ii 
15 juni zes en zeventig, 
Is het zestig jaar geleen, 
Dat 'k voor 't eerst de pen hanteerde eit 

Halve nachten stil om mij heen, 
Aan mijn schrijfbureau gezeten, 
Bewust van mijn verantWoord'lijkheid, 
Mij van een levenstaak gekweten, 
Als onderdeel van het beleid, 
Bijna 48 jaren, 
Zwierf ik zondags langs de lijn, 
.;soms op de hoofden koel te houden, 	If 

Al deed ik dat niet zonder pijn; fl 
Niet al het zaad wat ik gestrcoid heb,;; 
Schoot vaste wortel in de grond, 
'k Heb eerst het onkruid moeten wiedenV 
Voordat ik kt kOren tot schoven bond. '4 
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Maar in die lange reeks van jaren, 
Heb 'k onvoorstelbaar veel geleerd, 
Niet in dichtvorm te vertalen, 
Het is vergaanthet is verteerd. 
Maar met een t'rugblik op mijn verleden, 
Waarin ik een doel heb nagestreefd, 
Zeg ik zachtjes tot mezelve, 
'k Heb toch nle+ voor niets geleefd. 
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J.R.Sr. 

TEN AFSCHEID: Van de 12 verschenen jaargangen van de TABA- 
TREFFER, zijn er nusdank zij de belangloze 

medewerking van de Fam.v.d.Heijde, 7 in off-sett-proced6 ver-
bchehen,waardoor ons cluborgaan temidden van de vele zuster-
verenigingen een ere-plaats heeft ingenomen en zeer hoog 
staat genoteerd. Dat een dergelijke geste door mij ten zeerste 
wordt gewaardeerd, moge blijken uit het feit, dat ik van elke 
jaargang een boekwerk heb gemaakt als een herinnering aan mijn 
bescheiden aandeel hieraan verleend. 
Dit alles zou toch niet tot deze proporties zijn  Uitgegroeid, 
wanneer ik daarbij de steun had gemist van de vele medewerkerr, 
(sters) die mij zaterdags en zondags via de telefoonlijn de on-
misbare gegevens hebben verstrektIbij herhaling vergezeld gaan-
de van de toespeling sdat de weergave van het wedstrijdverloop 
vol vertrouwen aan mij kon worden overgelaten, erkend als een 
in mij gesteld vertrouwenswaaraan ik met vreugde zal blijven 
terugdenken. 
Vrijwel de meesten van die z.g. medewerkers,waren 66ndagsvlie-
gers, die om hun aandeel in het score-verloop even in het zon-
netje wilden worden gezet. (lachen is er niet bij). Een uitzon-
dering hierop maakten de H.H. H.Hendriksen Sr, Antoon v.d.Hart, 
Harry Verhaar en Karel Iske, Uit hun gegevens was er een stimu-
lerende tendenz waar te nemen,dragende het karakter tot verb-be-
viging der onderlinge vriendschapsbanden, als voornaamste voor-
waarde tot suksesvolle resultaten to komen. 
Wanneer ik mij bepaal tot mijn verhouding met bestuursleden,voor 
het belangrijkste deel bestaande uit telefonische gesprekken, 
dan gaan mijn gedachten uit naar de H.H. T.v.d.Woude en J.H.F.v. 
teeseling, welke tot mij zijn doorgedrongen als leidinggevende 
figuren, met een doordacht en weloverwogen organisatorisch in-
zicht,waarin we elkander steeds hebben weten te vinden, vooral 
wanneer het ging om de problematiek van het verenigingsleven, 
waarmede we dagelijks worden geconfronteerd.Hier stonden wij 
tegenover elkaar als mensen met ervaring,die niet zo heel gauw 
over MI nacht ijs gingen. Waarbij het"v66r"en"tegen" nauwkeurig 
onder de loupe werd genomen. 
Een mens is nooit oud genoeg om to leren:  

IK ZOU ER WEL EVEN 	In de TABAJ.TREFFER van 13/5/'76 
OP WILLEN INHAKEN: 	No.38 geeft Mevrouw Femma Degenhart- 
” llll 	Sieverts, uiting aan haar gevoelens 
van misnoegen omtrent het abominabele optreden van de 
scheidsrechter,belast met de leiding van de wedstrijd 
TIW pup.A - TABA pup.A tijdens het zomeravondtournooi. 
e'en overmaat van vreemdsoortige beslissingen heeft aan het 
wedstrijdverloop geen goed gedaan,hetgeen voor de leider 
van ons pup.-team Dhr J.Fransen, aanleiding is geweest om 
zijn jongens te laten inrukken,waardoor aan deze wedstrijd 
een voortijdig einde is gekomen. 
Of dit tournooi onder auspicien van de KNVB afd.A'dam is 
gespeeld, is mij echter niet bekend. Zou dit laatste we/ 
het geval zijn geweest, dar zou het nog weleens kunnen ge-
beuren, dat het laatste woord hierover nog niet gesprokenis. 
Mevr. Degenhart-Sieverts schrijft ver'rolgens; "Provisiat 
Jan Fransen,daar is moed voor nodig: Hij heeft niet de mak-
kelijkste weg gekozen: En om aan haar opwellende gevoelens 
van bitterheid nog kracht bij te zettel , zegt zij;"Dat de kin-
deren hier ook nog wat van kunnen leren: Een m.i. wel hoogst 
merkwaardige uitspraak, welke naar mijn begrip lijnrecht in-
druist tegen de vertaling van het woord "paedagogie": 
Ik weet uit ervaring, dat het dikwijls heel moeilijk is om 
je te beheersen. Maar om een beslissing te nemen, je jongens 
opdracht te geven het veld te verlaten, is m.i. de weg van 
de mincte weerstand te hebben gekozen. Normaal zou zijn ge-
weest,wanneer dHr J.Fransen de wedstrijd had laten uitspelen.. 
Bovendien moeten wij zeker niet uit het oog verliezens  dat 
naar deze jeugdwedstrijden geen bekwame arbiters worden af-
gevaardigd. Weliswaar zijn zij in het bezit van een aanstel-
lingsbewijs, doch afgegeven op grond van hun theoretische 
kennis. In de lagere regionen zullen zij eerst ervaring moe-
ten opdoen om straks als een volleerd scheidsrechter te kun-
nen optreden. 
Voor het geval, dat dHr J.Fransen weer eens met een dergelijk 
feit wordt geconfronteerd, zou ik hem alleen maar willen ad-
viseren, hiervan rapport uit to brengen bij zijn bestuursdat 
op zijn beurt zich eventueel met een klacht tot het bondsbe-
stuur kan wenden voor een nader onderzoek, in te stellen in 
hoeverre de betrokken arbiter aan de eisen van zijn spelregle-
mentaire kennis voldoet. 
Gezien het enorme tekort aan arbiters, zou ik in het algemeen 
erop willen wijzen, dat we uiterst zuinig moeten omspringen 
met het korps fluitisten. Men heeft er geen zin meer in om je 
liefhebberij met een blauw oog beloond to zien. 
Zeer terecht beklaagd Mevr.Degenhart-Sieverts zich over de po-
vere belangstelling van de zijde der ouders van onze jeugd-
leden. Misschien dat het in leven roepen van een oudercommis-
sie,zoals wij die voor enkele jaren geleden hebben gehadsweer 
wat leven in de brouwerij zou kunnen brengen. 

J.R.Sr. 

J.R.Sr. 



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, SKA1 

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 elle soorten sloten 

floor 
alle soorten 

ROOKA RTIKELEIV 

SI GARENMAGAZIJN 

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 
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