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Tevens tuinaanleg en FEEST 
A.s. vrijdagavond is het dan zover: Taba gaat carnaval vieren. 

VEnaf + half acht zal onze cantine geopend zijn en heten we 

een ieder welkom. 

En voor degenen die het misschien alweer vergeten zijn (of 

nog niet weten): voor diegene die zich het mooiste uitdost 

is er een prijsje beschikbaar. 

Uiteraard hopen we dat er een ontzettend grote meute van 

Taba-leden en -vrienden aanwezig zal zijn on de gezellig- 

heid en de sfeer zoveel mogelijk op to schroeven. 

Dus allen: tot vrijdagavond !!! 

ado 	111 
program= 



Wicieer 
Medische staf.  
De medische staf van Taba is bij deze officieel uitge-
breid met een masseur, tow. de Hr.P.Boom. 
Van harte welkom en laten we hopen dat hij niet al te-
veel lopende lijken op te lappen krijgt. 
Hij is overigens voor de gebrekkigen onder de voetbal-
lende leden op de woensdagavond beschikbaar. Op het 
eigen veld. Dan kunt u voor of na de massage gelijk 
eens mee trainen. 

Verhuizing.  
H.Merle (zat sen) naar: p/a Amsteldijk 162"', 

Amsterdam - 1010, 
tel. 448544. 

Cantine - bij afgelastingen.  
Op de zondagmiddag is de cantine van 2-6 uur 's mid-
dags voor eenieder geopend. Gelegenheid voor tafelten-
nis, drankgelach en andere sporten. 

PUPILLEN - OPGELET - BIJ ALGEHELE AFGELASTINGEN 

De A en B-pupillen dienen a.s. zaterdag (5-2-1977) in-
dien alles afgelast is te verzamelen om 9.45 uur bij 
de Taba-cantine. Vandaar gaan we dan naar Amstelland 
alwaar om 11.00 uur gevoetbald zal worden. 

AL 6ate,,r AL 
AL ,1  

Zaalvoetbal VVGA - Taba: 1-3.  

Deze wedstrijd beon met een paar leuke kansen voor Taba 
maar de afwerking was een hopeloze zaak. Na 10 min. was 
het W.Posthuma die na een geweldig mooie aanval, waarbij 
de hele verdediging van VVGA geen voet tussen kon krij-
gen, het presteerde om de bal helemaal vrij voor het doel 
(ook geen keeper meer!!) er naast te schieten; een blind 
paard had het beter gedaan. 
Maar 1 min. later maakte hij zijn fout weer helemaal goed 
door een strafschop te benutten: 0-1. 
De kansen bleven maar de stand ook. Na de wissel was het 
in de 6e min. dat de scheidsrechter een uitbal van VVG1 
over het hoofd zag en de stand was gelijk: 1-1. 
Het duurde tot de 14e min. dat wij op 1-2 kwamen door een 
mooie aanval waarbij J.Lohman de bal op maat aan K.Iske 
gaf en deze beheerst scoorde. Het was in de 17e min. dat.  
W.Posthuma na goed doorgaan 1-3 liet noteren. In de laat, 
ste seconde van deze wedstrijd mocht dezelfde speler nogr!., 
maals een strafschop nemen; deze ging er mooi in maar werd 
door de scheidsrechter wegens een voetfout afgekeurd. 
Hierbij wil ik de publieke belangstelling hartelijk be-
danken; dat het er nog meer mogen worden. Ik dank u. 

leider le team. 

Abcoude 3 -  Taba zon sen 2: 2-2.  

Voor het eerst sinds weken was het dan zover: we konden 
weer voetballen. Na eerst tot de ontdekking gekomen te 
zijn dat Abcoude een•geheel nieuw complex bespeelt com-
pleet met fantastische cantine, begonnen we de wedstrijd. 
Taba begon vrij goed en kreeg .achter elkaar een 6-tal 
hoekschoppen te nemen, helaas zonder daaruit te scoren. 
Doordat beide teams van ongeveer gelijke sterkte waren 
zou. de wedstrijd langzaamaan in een gelijkopgaande strijd 
opgaan. 
Het was Abcoude dat de score opende: een bal werd laag 
voor het doel getrokken, waarbij de Taba-rechtsback de 
pech had zijn schoen precies onder de bal te zetten met 
als resultaat: 10. 
Daarna werden er aan beide kanten een flink aantal kan-
sen gecreeerd doch alle zonder resultaat, totdat Taba 
plusminus 10 min. voor rust de gelijkmaker wist te sco- 
ren via“Jaap KamMinga. 3 



Na de thee een makkelijk voetballend Taba (wat lo-
gisch is, bij een 1-0 voorsprong), dat TIW/A rus-
tig liet komen en daarbij veelal erg gevaarlijk coun-
terde. 
De voor Hans v3 ingevallen Richard vdN stoorde op een 
gegeven moment zo goed dat hij in bezit van de bal 
kwam, twee man uitspeelde, en de bal afspeelde aan de 
vrijstaande W.Posthuma, die beheerst scoorde: 0-2. 
Reeds toen werd er langs de lijn al gezegd door de 
ons allen bekende JvdL: hij zit in de knip !!! 
Taba kwam desalniettemin nog in gevaar doordat een 
van rechts voorgetrokken bal via de schouder van uit-
blinker Jac Maurer, die gehinderd door de recht in 
zijn gezicht staande zon, de bal langs zijn op het 
verkeerde been staande keeper caramboleerde. 
J.v.d.L. plaatste hierbij de opmerking: "Ik krijg 
er zo'n paal van!!!" 
Vijf min. voor tijd maakte RvdNat aan alle onzeker-
heid een eind, door na een voorzet van K.Iske door 
te gaan en de eindstand op 1-3 te brengen, zodat de 
twee broodnodige punten een feit waren. 
Al met al is weer eens bewezea dat een met deze in-
set spelend Taba op een veel te lage plaats staat. 
Spelers van het le elftal: elke wedstrijd met deze 
inzet en we worden nog kampioen!!! R.Kuyper. 

Amstelland - Taba pup B: 0-6.  

In een leuke wedstrijd kwam Taba voor de rust met 
0-3 voor door doelpunten van George, Robby en Mar-
tin. Na de thee vergrootte Taba de voorsprong door 
alweer Robby, en 2 x Theo, wat de eindstand op 0-6 
bracht. 
Ga zo door. 	jullie leider. 

Het vierde elftal 

Vijf, zes weken wordt er door jan en alleman gekan-
kerd dat het voetballen niet doorgaat zodat wij de 
zondag half slapende op de bank moeten doorbrengen. 
Maar ziedaar, de weergoden waren ons gunstig gezind 
en op zondag de 30ste van de lrste konden wij de 
groene mat weer betreden. 
Maar 00000, 00000, wat een ellende: het vierde elf- 
tal stond voor de zoveeiste maal met zes man. 
De wel opgeomen spelers van het vierde elftal wil- 
len bij deze hun zonder afbellen weggebleven team- 

uerv•15 pas- 12.  

Bij deze willen de jon-ens en de leider Jaap trouwens 
nog bedanken voor de wedstrijden die hij gekeept heeft 
tijdens de afwezigheid van Jan vd Dos. Jaap, bedankt!' 
Na de thee weer eenzelfde spelbeeld op een vrij zwaar 
te bespelen voetbalveld. De strijd begon geleidelijk 
ook wat harder te worden, doch beide teams hadden het 
getroffen met de scheidsrechter; deze man leidde uit-
stekend, ook dat mag wel eens gezegd worden, niet ? 
Na ongeveer een kwartier spelen was het Abcoude dat 
weer een voorsprong op wist te bouwen door vanuit een 
afstandsschot tussen enkele spelers door de Taba keeper 
te passeren: 2-1. 
Toen was het uiteraard tijd dat Taba weer eens serieus 
aan de kansen moest gaan werken. Het duurde echter nog 
vrij lang voor die kans kwam: het was Stef vd Laan die 
tijdens een solo in het strafschopgebied 'platgelegd' 
werd en zondermeer een penalty toegewezen kreeg. Die 
narn hij zelf en ... : 2-2. Uitstekend!! 
Toen kreeg Taba het nog even benauwd want dit Abcoude 
had graag 2 punten willen hebben. Dat zat er echter 
niet in. Het eindsignaal klonk toch wel tot opluchting 
van de Taba-gelederen, die voor dit ene punt hard en 
goed geknokt hebben. Op naar de volgende winstpunten!! 

TIW/A - Taba zon sen 1: 1-3.  

In een wat je kunt noemen 4-punten-wedstrijd startten 
beide ploegen erg nerveus of zenuwachtig. Zoals u mis-
schien heeft gelezen in het clubhuis bij het standen-
bord, dan was Taba bij verlies naar de laatste plaats 
geduikeld. 
Terwijl TIII/A deze zou verlaten. Wat dus de nerveusiteit 
rechtvaardigde. 
Deze wedstrijd kenmerkte zich door veel inzet van bei-
de zijden. In een ietwat fanatasie-opstelling, doordat 
BvdW geblesseerd en LW weer terug was, met een vervang-
ende LW op de laatste man plaats die qua techniek iets 
achterbleef bij Bert maar dit goedmaakte door zijn to-
meloze inset, iets wat trouwens het hele elftal kenmerk-
te. Taba opende de score door een prachtige combinatie 
waarbij W.Posthuma de naar de vleugel uitgeweken Jan 
Maurer aanspeelde, die op zijn beurt de bal laag voor-
trok, waar de vrijstaande Hans vB de bal maar voor het 
inleggen had. Met deze stand brak de rust aan. 
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WEDSTRIjDPROGRAMMA voor zaterdag 5 februari 1977.  

Zat Sen 1: afd. 4: Voorland - Taba, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Kaldenbach, leider de Hr.J. 
Kooistra, veld gelegen op Sportpark Voor-
land achter het Ajax-stadion. 

Zat Sen 2: afd. 55: Taba 2 - Badhoevedorp 2, le veld, 
aanvang 14.30 uur, SR Oost, leider de Hr. 
J.v.Teeseling. 

Pup A: 	poule D: Taba - Zeeburgia 2, le veld, aan-
yang 11.00 uur, leider de Hr.W.Martens, 
verzamelen om 10.30 uur op het eigen veld. 
Zie ook elders in dit blad belangrijke 
mededeling!!! 

Pup B: 	poule 5: Taba - DEC, 2e veld, aanvang 11.00 
uur, leider de Hr.F.v.Drongelen, verzamelen 
om 10.30 uur op het eigen veld. 
Zie ook elders in dit blad belangrijke 
mededeling!!! 

WEDSTRIjDPROGRAMMA voor zondag 6 februari 1977.  

Zon Sen 1: afd. 202: Taba - Geuzenveld, le veld, aan-
yang 14.30 uur, SR Luykx, leider de Hr.J. 
Lazet. 

2: afd. 215: vrij. 
31: afd. 318_.: Nautilus 4 - Taba 3, le veld, aan-

yang 11.00 uur, SR Bennenk, leider de Hr.H. 
Hendriksen, veld gelegen aan de Sportlaan 
to Amstelveen. 

Zon Sen 4: afd. 427: Taba 4, - Abcoude 7, le veld, 
aanvang 12.00 uur, SR Moravec, leider de 
Hr.F.v.Drongelen. 

Jun A: 	afd. 522: Animo - Taba, 3e veld, aanvang 
14.30 uur, SR Berklout, leider de Hr.H.Smit, 
veld gelegen Jan Vroegopsingel Stichting 
Over-Amstel (Utrechtsebrug multxrAmmx over, 
meteen linksaf de Jan Vroegopsingel op, als-
maar rechtuit). Verzamelen 13.00 uur op het  
eigen veld. 

Jun 13: 	afd. 621: Madjoe - Taba, ZO veld, aanvang 
14.30 uur, SR Blauwhof, leiders de HH Kuy-
per/Sandbrink, verzamelen om 14.00 uur op 

Jun C: 	
Sportpark Middenmeer achter de ijsbaan. 
afd. 722: ADE - Taba, 2e veld, aanvang 12.00 
uur, SR NN, leider de Hr.S.Osinga, veld ge-
legen aan de Papelaan, Gemeentelijk Sportpark 
Weesp, verzamelen om litxt 10.15 uur bij het 
Muiderpoortstation (misschien zijn er wat 
ouders met een auto??? - dank u). 

Zon 
Zon 

Sen 
Sen 

Opstellingen: 

Zat Sen 1: Gebr.Hillenaar,G.Wolkers,R.Nieuwenhuis,H.Smit, 
Gebr.unschoten,J.v.d.Linden,J.Koning,J.Fransen, 
H.Merle,J.Kooistra,E.Janssen,A.Roussou. 

Sat Sen 2: H.v.Coeverden,P.Dammen,P.Drehsen,W.Nieuwenhuis,  
N.Loo,S.Osinga,Gebr.Sandbrink,R.Xuyper,L.Schotte,  
G.Serier,B.Schermer,B.Wustenhoff. 

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

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

Sen 1: op de training. 
Sen 2: vrij 
Sen 3: T.Louis,J.v.Drongelen,C.Yvel,D.Draak,R.v. 

Londen,P. zc J.Verbij,R.Verkroost,H.Outmayer, 
P.van Cornewal,J.Bakrie, J.v.d.Hooven. 

Zon Sen 4: P.v.Drongelen,H.Grobben,C.Yvel,F.v.Oostburg,  
T.:iluller,D.Boersma,N.de Vries,R.Mud,P.Morcus, 
E.Sterk,E.73reidel,A.Pengel,F.v.d.Sterren,Bruinhart.  

Jun A: 	j.',camminga,R.Reitsma,M.Betting,S.Gravenbeek,  

H.v.d.Kolk,R.Patrick,M.Scheltus,F.Steyn,  

D.Vijsma,R.A.Eud,M.Brown,M.Ho-A-Hing. 

Jun B: 	M.Degenhart,R.Dix,S.Dort,J.Fleury,J.Savijn,  

B.Lazet,R.Meyerhoven,G.Osinga,j.Samson,  

C.Simons,2.Verkaaik,J.Blokland,E.Westhoff,  

M.C.Ho-A-Hing,D.de Getrouwe,R.Heyboer, F. 
Poorson,R.Gooding. 

Jun C: 	H.Bergwijn,S.Degenhart,E.Lazet,N.Simons,F.Smit, 
 

D.Streefkerk,V.v.Suydam,C.Telesford,R.Warning,  

R.Kramer,J.Schultz,R.Zuiderduin,D.3ruynder,  

Zon 
Son 
Son 

ZAALVOETBAL. 

Woensdag 9 Febr. Bijimermeer om 21.00 uur, Afd. 2B. 

WGHEDW - TABA I 

VrUdag 11 Febr. 19.40 uue Van Hoogendorp Hal Afd. R 4 C 

Rijkspostspaarbank II - TABA II. 



HET MOET ME VAN HET HART: 

dat het om de drommelse dooie dood niet meevalt om steeds 
weer iets nieuws(en niet iets nieuw)te schrijven. 
Dat het weer in dit jaargetijde aan het verslechteren is, 
is niet nieuw en voor niemand nieuws.--Het is oud nieuws; 
hopelijk wordt het geen oud nieuw want dan krijgen we de 
hopeloze,harteloze en hulpeloze toestand van enige jaren 
terug nog eens to verduren.Lang heeft toen de competitie 
stilgelegen vanwege de langdurige regenval.T6ch heeft 
het ook toen geen twee dagen achtereen geregend. 
„Welles"zegt U?--Niks hoor,er zit altijd nog een nacht 
tussen.Vandaag(vrijdag)ziet het er wat beter uit. 
En vrijdagsweer is zondagsweer,zoals men weet.--Tenminste, 
als het zaterdags niet verandert.--Volgens de statistiek 
is de gemiddelde regenval in ons vrij kleine land vrij 
groot.Met statistieken en gemiddelden dient men echter 
vrij voorzichtig te zijn.Een statisticus waadde door een 
rivier die gemiddeld een meter diep was.Hij verdronk 	 
Hij kwam boven zijn gemiddelde en het water boven zijn middel. 
Een hollander is doorgaans te nuchter om in een rivier 
of zeven sloten tegelijk te lopen.Als ie het toch doet, 
was-ie niet nuchter(en dus boven zijn theewater).- 
Tech zouden we onze rivieren en sloten niet kunnen missen. 
Dat vond ook Joh.v.Meurs toen hij het tot uitdrukking 
bracht in zijn vers: 

Waterland.  
Neem Hollands boer zijn guldens af, 
Zijn centen en vierduiten- 
Dan houdt hij nog zijn vette klei 
En staat er bij te fluiten. 

-Neem Hollands boor zijn landen af- 
Dan houdt hij nog zijn water; 
Daar maalt hij toch weer land uit op, 
Wat vroeger of wat later. 

-Neem Holland al zijn dijken weg 
En laat het onderlopen- 
Geen nood:elk kaasboerinneke 
Gaat vissersnetten knopen.  

-Neem Holland al zijn bomen weg, 
Zijn wilgen en zijn peppels- 
Dan ruist nog Hollands windezang 
Door 't riot van sloot en greppels. 

-Maar neem je Hollands water weg, 
Zijn plassen en zijn vaarten-
Dan is mijn land geen Holland meer, 
Al staat het op de kaarten. 

-Dan wordt het duin een woestenij, 
Dan dorren al de weiden, 
Dan gaat mijn mooie Holland dood, 
Omdat het dorst moot 

Merkwaardig eigenlijk;a1 dat vocht is good voor rheumatiek, 
waaraan je dan weer wat kan doen door je in het water te 
begeven.--Const.Huygens vertelt ervan in zijn puntdicht: 

Krachtige baden.  
Reinier is met zijn stramme leden 
Naar Akens baden toegereden; 
Daar heeft hij geld en zadel en peerd 
In alle vrolijkheid verteerd. 
Ziet wat de wateren vermogen: 
Hij is to paard naar 't bad getogen 
En op zijn voeten weergekeerdl 
Wagons en auto's waren er in die tijd nog niet.Men vervoerde 
de boel met grote sleden,waarvan de glijders onderweg werden gt 
gladgehouden met een vette lap,de z.g.smeerlap.(historischl) 
Sinds de uitvinding van het wiel is de zaak echter spaak- 
gelopen.De smeerlappen verdwenen om plaats te maken voor 
de raddraaiers.(niet histor.)-Dezen maakten de wegen twee 
eeuwen geleden reeds onveilig.Bertus Aafjes maalt er gewag 
van in zijn boek:,,De wereld is een wonder." 
„De weg langs de Amstel is maar smal.De steeds menigvul- 
diger wordende platgereden kikkers op het wegdek manen 
ons tot voorzichtigheid.Sommige l reeds lang uitgedroogde 
exemplaren,zijn tot ware anatomische spierbundelvoorbeelden 
voor de Academie der Beeldende Kunst geworden." 
Een tijdgenoot uit die dagen berijmde de situatie met 
heilige ernst als volgt: 

oeruols pit II- 9 



hoek Burg. Tellegenstr./ 
Willem Pastoorstr. 

Voor Uw gezelligheid en 

Uw drankje na de 

wedstrijd: 

BAR 
(lanai 

Voor 7 kwartjes 
kunt u zondag 
rijk worden in de 
Loifo. 

Alle eaten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 
kombinaties 

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

+ Eigen reparatie-inrichting 

„Maakt ruimtel-Laten wij wat aan een zijde treden 
Om niet van deze koets te worden overreden; 
Hoe waardig snort ze,met 4 rossen,ons voorbij, 
Haar radren dreigen elk,de lappen uit de pij 
te draaien,of een vlerk van 't lichaam of te scheiden!" 

„De vlerk uit het vers zal echter wel menigmaal op de 
bok gezeten hebben"veronderstelt Aafjes. 
--Dit gebeurde lang geleden,toen het stof uit de grond en 
de poeder uit de pruiken vloog.En dan to bedenken dat 
sommige pruiken misschien nog niet eens betaald waren en 
de eigenaars dus tot over de oren in de schuld staken: 
Ik schei er mee uit want ik moet nog naar de man voor wie 
een ieder zijn hoed moet afnemen.n.l.de  kapper. 
Tot een volgende ontboezeming. 

M.E.Dewerker. 

VerslaE Oat sen 2: VDO 3 - Taba 2: Uitslag: 0-1. 
Deze wedstrijd was voor Taba de belangrijkste 
ontmoeting in deze fase van de competitie. Daar 
VDO de kobloper is en Taba met 2 punten minder daar 
nog voorbij moet. Gelijk vanaf de aftrap bleek dat 
Taba met alweer een nieuwe speler, W.Nieuwenhuis, 
de betere ploeg was. Vooral in verdedigend opzicht 
speelde Taba eeb link spelletje. Als u nagaat dat onze 
gelegenheidskeeper D.Sand-brink een bal van de tegen-
partij gekregen heeft gehad en de rest van eigen partij 
in de vorm van terugspeelballen. Na diverse schoten 
op het houtwerk was het in de 55ste min. 5.0„5„ 
Osinga, die na goed voorbereidend werk van het hele 
elftal, met name Roussou, de winnende treffer kon 
aantekenen. 

A. H. DUYNKER 

( C110 

t.v. en 
alarmsystemen 

lell+111 If) 

D D sporthuis „JCMCD 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

Ruyschstraat 104 
bij de Camperstraat 

TELEFOON: 358927 - 356573 - 943493 

Jongens, hou het zo, en tot zaterdag 
bij Badh. 	Redactie. 
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De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 
Graaf ilorisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO 
	

PLAY-MOBIL 

FROBELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

* * * * * * * * 

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

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

van 

lie Sleutelkoning 

Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

Foor 
alle soorgen 

BOOKARTIKELEN 

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 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Verf en behang 
nu ook: Hout- en ijzerwaren 

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

L 

genoten, langs deze onsympathieke weg bedanken 
zodat zij als het even enigszins tegenzit, weer 
vijf, zes weken moeten wachten voor zij weer aan 
de bak kunnen. 
Hier volgen de namen van deze sympathieke jongens, 
die er misschien beter aan doen lid te vforden van 
een pingpong-club, waar, als zij wegblijven maar 
een man de dupe wordt, nl. de tegenstander. 
De namen van deze zijn: N.de Vries, R. cud, P.Mor-
cus, E.Sterk, A.Pengel, P.v.d.Sterren, M.Bruyn- 
hart. 

red 

Taba zon sen 3 - ZSGO 4: 5-2. 
Gewonnen van de koploper: hoerra, en nu zelf rela-
tief koploper geworden, mits we de twee wedstrijden 
die we achter liggen, winnen. 
In het eerste kwartier een erg goed combinerend Taba, 
waarbij de jonge ploeg van ZSGO niets in te brengen 
had en Peter Verbij scoorde door een schot wat van 
richting werd veranderd. Daarna een sterk aanvallend 
ZSGO, maar onze verdediging was deze middag goed op 
dreef. Maar 10 min. voor rust maakten zij toch ge-
lijk:1-1. 
Onze jongens vochten goed terug en d.m.v. een schit-
terend afstandsschot van Hans Outmayer brachten zij 
nog voor rust de stand op 2-1. 
Na de rust een veel beter Taba, dat bij vlagen zijn 
tegenstander overklastte en uitliep tot 5-1 (doelpun-
ten van Sjaak Verbij, Johan vd Hoven, Donals Draak). 
We hadden geluk dat ZSGO bij de stand 3-1 een penal-
ty misdate. 'LBW viel in een laatste wanhoopspoging 
nog wel sterk aan in het laatste kwartier, wat hen 
1 doemilpunt opleverde, en de eindstand op 5-2 bracht. 
Yvel, die voor het eerst meedeemd in het 3e elftal 
voldeed goed, maar moet toch wel leren minder te pra- 

ten. 	 H.Hendriksen. 12 
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