
oo 	gPfe 
na de wedstrijd" 

v. Woustraat 241 	tel. 764491 

VOOR SCHILDER EN 

BEHANGWERK 

SCHILDERSBEDRIJF 

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

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

OOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

edertoaren 

en ,,ecterhanclet 
VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

voor al uw bloemwerk 

specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 
en plantenarrangementen 

agnglia 
.truito 	 zaterdag tot 4 uur geopend 

ceintuurbaan 414 amsterdam-zuid tel. 72 28 56 

Garage Ouke has 
Verhuur van 200 auto's 1975 

Opels Rekord en Kadett, VW 1300 en VW, Fiat en Ford, Transit 9 pers. busies, 
annex bestelwagerii 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 Oltick-service, reparatie en wasmobile. 

St. Willibrordusstraat 43a — Tel. 762798 

ALE C. 



TA A 
WWftslop 	 Gem Oho T 1393 
Spooperk Drinhoun 	 to v. A.F.C. 

Opsoridn 31 mei 1933 
Kos. poodpk. 25 jull 1900 

r al uw 
emwerken 

ntendecoraties 13e jaargang 	nr. 20 11-1-1977 

0,,./jt'eleer 
ITOT)fdbestuursvergadering d.d. 18 jan. in de\autine: 20.00 

De A-pupillen: B.Nooitmeer, R.Bierhuizen, M,Hof ,L. Held 
an de B-pupil 	: M.Roele krijgen een offici,ele waarschu-
wing wegem wegblijven j.l. zaterdag bij de/ wedstrijden. 
Bij herhaling hiervan zullen wij onherroahlijk tot 
schorsing overgaan. 	de j.c/ 

Consuldienst: J. van Teeseling 

Kantinedienst: zat: HH Lohman en v„,.11 Veen. 
zon: DD Maurer, `van Dam 

Lazet (aan het buffet - op rijm4) 
Kamminga & v.d. Linden: keuken. 

redactie: a.s. weekend vanaf zondagavond (na de sport) 
bij de Hr.R.Kuyper, Vechtstr. 35", 793316. 



HET MOST ME VAN HET HPr  
dat de wedstrijd 
enige geheime 
de le anno 1977, 
ling had verdien 
ijselijke c 
van het lac 
moeten kii. 
het een 
staaltj, 
spelers 
weinig 
handen 

—Leke belangstel- 
verwachtte men onder 

stijf van de kou (of slap 
,edstollende taferelen to 
het zachte weder echter, werd 

vertoning en zagen we unieke 
)voetbal. Enige (niet overrijpe) 

e rijp voor het le; ook hier echter 
ten, want de beide keepers hielden met 

ten (vooral dit laatste) hun doel en 
handen scL n. Sommige acties van sommige deelnemers 
warden niet begrepen door hun medespelers (trouwens 
ock niet doer de toeschouwers). 
E'en der speI\ers vroeg na nauwelijks 10 min. of de 
20 nog niet om waren; een ander zond de bal uit een 
corner rechtstreeks richting materiaalhok (een ver- 
gissing natuurtijk, de wedstrijd was nog niet afgelopen). 
Iemand die het A\reten kan vertelde mij dat ik een 
dergelijk evenemont maar 44nmaal in mijn leven zou 
meemaken, dus dat „Was een hele geruststelling 	 
We hebben intussen weer een paar dagen 'vrede op 
aarde',gehad, althans in ons kleine landje. Voor vele 
volkeren was er geen vrede en geen (vr)ete. De oorlog 
ging gewoon door; bij ons lag hij een paar weken stil 
(z.g. winterstop). Ben schri:lle (geen schrale) tegen-
stelling vormde de gang van take; in onze kostelijke 
kantine. Hier hield het bestuur een uitstekend be-
zochte nieuwjaarsreceptie en het was smikkelen en 
smullen geblazen. 
Ben bepaald persoon liet zich ontvallen dat de kantine 
weer goed draaide;-eigen schuld, moet-ie maar niet 
zoveel drinken... Ik vind het een hartveroverend ge-
zicht als ik zo rondkijkend, al die hartige, hoppige 
happers zie. 
Mijn hart en slokdarm gaan o. 
schouwen van die onverstoorba 
verse broodjes. Grootverbruik 
gasten. die er bepaald niet 
sendoor, weet U welke ziekte  

TAbie  "een wens 
zal eten?".- 

.ze voor- 
vaueren hadden er oak 	 getuige 
het volgende grappige gedicht 	 eurs: 

lien slotemaker had een 
Niet bijster vlug ter hand 
Wanneer hij aan de schroefbank 	 
Maar vlug was hij ter tand. 
Gezeten aan den middagdisch 
Kon hij ze allen aan, 
DAn was hij aan den slag het eerst 
En had het laatst gedaan. 
"Maar Jochem", zei hem eens zijn baas 
'k begrijp een ding niet recht, 
Zo lang ik leef is 't waar geweest 
Wat ons spreekwoord zegt: 
"Zo traag ter hand, zo traag ter tand"- 
Dat komt niet uit bij jou, 
Je vijlt en vijlt, zo lui, zo lui, 
En eet zo weerga's gauw!.. 
"Wel,ik begrijp dat drommels goed" 
Hernam de knecht met vuur, 
"Het eten duurt hier een kwartier 
Het vijlen veertien uur. 
Veronderstel reis baas, ik at 
Hier veertien uren lang; 
Dan was 'k aan tafel even lui 
Als ginder aan de bank!!" 

Door de bank genomen had deze knaap het dus nog 
niet zo slecht getroffen. Denkelijk beter dan die 
smidsgezel uit Mutsharen, een plaatsje ergens tus-
sen Petten en Hoedekenskerke, die bij zijn patroon 
een karig kosthuis vond. 
Broodbeleg was onbekend, 	de margarine eerst 
werd gesmolten en daarna 	een penseeltje op het 
brood gebracht. De smid 	zijn knecht turen en 
vraagt naar het waaron 	is het antwoord, ik 
geloof dat mijn ogen 	slecht warden. Ik zie 
zelfs het beleg op h 	i niet meer". 

n bij het ademloos aan-
verstouwers van vries-
van kleinbrood, deze 
uitzien.- (even tus-
en enkel land heerst?- 

kat 
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De bazin verkleurt een 	_tje en verstrekt de 
volgende dag in hemel. .n.=am dan maar een plakje 
etagere kaas. Vex+ L,gd roept de smidsknecht uit: 
"Gelukkig, ik z' alweer veel beter; ik kijk er nu 
zelfs glad door !en!" 

Ik ben er on 	ar glad doorheenl 	groetjes. 

M.E.Dewer,er. 

zaaiv. 2: vrijdagavond 21 januari 1977 - Bijlmermeer; 
aanvang 19.40 uur, afd. R4C: 
Taba 2 - Amstelland 3. 

Gaarne een half uur voor de aanvang aanwezig. 

00  

WEDSTRIJDPROGRAmMA voor zate 	1.5 _januari 1977. 

Zat Sen 1: afd. 4: Bl.Vogels - Tabt .  le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Borgman, le: er de Hr.J.Kooi-
stra, verzamelen om 13.00 r op het eigen 
veld, vandaar naar het ter., 	gelegen aan 
de Pomonastraat (A'dam-Noor 	to berei- 
ken met bus 35, 36 en 38. 

Zat Sen 2: afd. 55: Taba 2 - KMVZ 8, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR NN, leider de Hr.F.v.Teeseling. 

Pup A: 	(vr.sch.): Taba - FIT, le veld, aarrvolg 11.00 
uur, leider de Hr.W.Martens, verzame:L 1 om 
10.30 uur op het eiL 	veld. 

Pup B: 	(vr.sch.): Taba - FIT, 2e veld, aanvang 11.00 
uur, leider de Hr.F.v.Drongelen, verzameler 
om 10.30 uur op het eigen veld. 
Misschien zijn er nog mensen die deze wed- 
strijden willen leiden ?? Graag rt 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 16 aanuari 1177.  
Zon Sen 1: afd. 202: Taba - Geinburgia, le veld, aanvang 

14.30 uur, SR Steenken, leider de Hr.J.Lazet. 
Zon Sen 2: afd. 215: Taba 2 - Aristos 3, le veld, aan-

yang 12.00 uur, SR Brussen, leider de Hr.A. 
Verkaaik. 

Zon Sen 3: afd. 318: vrij. 
Zon Sen 4: afd. 427: Taba 4 - ZPC 6, 2e veld, aanvang 

12.00 uur, SR Folla, leider de Hr.2.v.Dronge- 
len. 

Jun A: 	afd. 522: vrij. 
Jun B: 	afd. 621: DJK - Taba, le veld, aanvang 10.00 

uur, SR Kroezen, leider de HR Kuyper en Sand-
brink, verzamelen om 9.30 uur op Sportpark 
Voorland, achter de ijsbaan. 

Jun C: 	afd. 722: Taba Madjoe, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR NN, leider de Hr.S,Osinga, ver-
zamelen om 14.00 uur op het; eigen veld. 

succes !! 
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4 FEBRUARI GROOT CARNAVALSFEEST IN L TABA-KANTINE: 
Wij verwachten u allemaal; houdt deze. 'atum vrij, 
bedenk vast een leuke vermomming. Voor erder mede-
delingen zie de TT. 

1 - 0 (groot feest,,  
maar mooi geen ver-
slag;) 
4 - 1 	idem. 

ze oud-redacteur 
or de Taba-treffer. 
ar  Vinkeveen ge-
de TT. Beste mr. 
onze handen krijgen, 
copie verwerken 

OPSTELLIVEN 
AL 	AL Ail 

L AL  AL'  
Zat Sen 1: Gebr. Hines ar,G.Wolkers,R.Nieuwenhuis,H.Smit, 

Gebr.Buns6'Jten,J.v.d.Linden,J.Koning,J.Fransen, 
H.Merle,J tooistra. 

Zat Sen 2: H.v.Coev.rden,P.Dammen,P.Drehsen,W.Nieuwenhuis, 
N.Loo,S.Osinga,Gebr.Sandbrink,R.Kuyper,L.Schotte, 
G.Serier,B.Schermer,B.Wustenhoff,A.Roussou,Stui-
venberg. 

Pup A: 	P.v.Drongelen,R.Hillenaar,R.v.d.Waard,J.Robijn, 
R.Kruithof,J.Stapper,B.Nooitmeer,R.Martens,R. 
Bierhuizen,M.Hof,L.Held,A.Serier. 

Pup B: 	M.Roele,M.Sandbrink,M.Spijker,R.v.Drongelen,J. 
Antenbrink,A.Eisinga,J.Kraan,M.Klinkum,E.Stapper, 
Gebr. Andriessen,M.de Groot. 

Zon Sen 1: op de training. 
Zon Sen 2: A.H.v.d.Bos,J.Kamminga,M.D.Anastacio,G.Iske, 

A.Verkaaik,H.Vwrhaar,L.Weeling,H.Moehring,L.Wal,-
gering,A. de Loor, Th.W111emsen,Th. de Boer. 

Zon Sen 3: vri.j. 
Zon Sen 4: F.v.Drongelen,H.Grobben,C.Yvel,F.v.Oostburg. 

I.Muller,D.Boersma,N.de Vries,R.Mud,P.Morcys, 
B.Sterk,E.Breidel,A.Pengel,F.v.d.Sterren:BniAllt 
J.Kamminga,R.Reitsma,M.Betting,S.Gravenbeek, 
H.v.d.Kolk,R.Patrick,M.Scheltus,F.Steyn, 
1.Vijsma,R.A.Mud,M.Brown,M.Ho-A-Hing. 
Degenhart,R.Dix,S.Dort,J.Fleury,J.Savijn, 

0 	;azet,R.Meyerhoven,G.Osinga,J.Samson, 
4'7ons,F.Verkaaik,J.Blokland,E.Westhoff, 

000.1;P-A-Hing,D.de Getrouwe,R.Heyboer,F.Poor- 

V(jijn,S.Degenhart,E.Lazet,M.Simons,F.Smit, 
fkerk,F.v.Suydam,C.Telesford,R.Warning, 
',J.Schultz,R.Zuiderduin„D.Bruvnder, 
ide. 

90 

5;001;4010 
AlFift wiving 

Uitslagen zat.: Zat 1 - ???? 

Zat 2 - ???? 

Verontschuldiging: 
Deze maken wij aan de Hr. Rey; on 
had een keurig stuk geschreven vo 
Maar helaas had hij dit direct na 
stuurd; gevold: het kwam niet in 
Rey, zo gauw wij dit document in 
zullenwij het als zijnde keurige 
in de weekblad. 

6 1 redactie 



Hesp Sarphati's drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

DRANKEN SERVICE _ 
WIJN — OISTILLEEROERIJ 

Voor IIw gezelligheid en 
Uw drankje na de 

wedstrijd: 

Amsterdam Z. VVijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Aileen gevestigd 
Voor Geneesmiddelen 

Parfumerieen 
Reform 

Kruiden 

BAR 
dantil 

VVeesperzgcle 130 - 131, telefoon 352616 
rdarn 

hoek Burg. Tellegenstr./01  
Willem Pastoorstr. Verf en behang 

nu ook: Hout--en ijzerwaren 
Voor 7 kwartjes 
kunt u zondag 
rijk worden in de 
Lotto.  

'Sargentini 	Zn' t.v. en 
alarmsystemen Hemonystraat 48 - 50 --- Telefoon 76 68 77 

ELECT RO- TEO MISCH Si ItvICI. OUR:. Au 

A. H. DUYNKER 

Nanlool 2r lleIrnelbst...,  -12 
lelelbon lb tl ab 

De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 

sporthuis „JORO DD 
ORES VOOR AL UW 

SPEELGOED Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

ROTE SORTER ING IN: * * • * • • * * 

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

	

Alle eaten 	+ Voetbal-, Zaalschoenen 

	

HEIANCA 	+ Adidas 

	

trainingspakken 	+ Puma 

	

in diverse 	+ Quick e.a. 

	

kombinaties 	+ Uw clubuitrusting altijd 
voorradig 

+ Bigen reparatie-inrichting 

GO PLAY-MOBIL 
FROBELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 
TEL EFOON: 020 — 35 70 29 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

TABA-LEDRN KORTING OP ALIXHARTIKELEN 
SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING Voor 

alle soorten 
EtOOKAFITIKELIgir Ruyschstraat 104 van 

bij de Camperstraat 
TILLEFOON: 358927 — 356573 - 943493 

SIGARENMAGAZUN De Sleutelkoning 
W.O. RODENHUIS 

Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 
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