
VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

martin's 
place 

"voor uw hapje en drankje 
na de wedstrijd" 

v. Woustraat 241 	tel. 764491 

VOOR SCHILDER EN 
BEHANGWERK 
SCHILDERSBEDRIJF 

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

77 
A. de Rooy 

v.h. A. N. KEIZER VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 
en plantenarrangementen 

agnglia 
• 

zaterdag tot 4 uur geopend 

ceintuurbaan 414 amsterdam-zuid tel. 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. busies, 
annex bestelwageris 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 

itorFoC. 

voor al uw bloemwerk 

ederwaren 

en .ederkandel 
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Bericht van de penningmeester:  
alle leden worden vriendelijk dock dringend verzocht hun 
contributie zo spoedig mogelijk over te maken. Zij kunnen 
daarbij gebruik maken van de toegezonden acceptgirokaarten. 
Degenen die al betaald hebben kunnen dit als niet geschreven 
beschouwen. J.M. 
Cantine-dienst: 
zat - HaHa Lohman en v.Veen, en Mw.Molenaar. 
zon - DaDa Verkaaik en Lazet. 
Consuldienst: 
H.Smit. 
Paastoernooi In Memoriam Joop van  de Harts 
In deze TT treft U het volledige programma aan voor het op 
zaterdag 9 en zondag 10 april 1977 te houden senioren-toer-
nooi. Ten eerste het volgende: U wordt verzocht alleen in 
het uiterste geval ,of te bellen en bovendien een week van te-
voren.  (Joop v.d.Linden: 967785-zon sen; Joop v.Teeseling: 
795656-zat sen). 
Bovendien zoekt Mw.Verbrugge nog enkele medewerk(st)ers voor 
de verkoop van de tombola-loten (voor beide dagen). Haar num-
mer is: 117153. 
Het programma staat verderop in deze TT. Zie daar!! 

BLOEMEN BESTELLEN 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 
planten.decoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

FIRMA CINBLEI 
TEL. 020 - 73 17 33 / TEL. 020 - 36 26 94 
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PAASTOERNOOI TABA = EASTER TOURNAMENT TABA 

KGB 

Via Via ons attente duo kunnen wij deze week 
enkele pentekeningen publiceren, die ver-
zameld zijn door de Centrale Documentatie-
Dienst van de KGB. Het betreft hier geen 
natuurgetrouwe fotografische weergaven, 
maar slecht enkele impressionistische 
pennestrepen, bij gebrek aan geld voor 
een behoorlijke camera. De eerste weergave 
betreft een beeld van de zeer gevaarlijke 
en beweeglijke voorhoede van zaterdag-senioren 
1. Dat deze voorhoede weinig tot niets ver- 
schilt van de voorhoede van het tweede elftal 
laat ons de tweede zeer geheime weergave zien. 
Maar dit is niet alles. Met de grootste 
moeilijkheid is men erin geslaagd om een 
beeld te vormen van een in actie zijnd senioren 
zondag 1 elftal. Hier ziet u het zeer ge- 
vaarlijk gegroepeerd voetbal wat dit elftal 
bij tijd en wijlen (meer en vaker alleen bij 
wijlen) ten toon spreid. 

weergave 1 

weergave 2 

weergave 3 

All rights preserved by KGB: 
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9 en 10 april 1977 = 

Op de nu volgende pagina's vindt u enige gegevens betref-
fende het Paastoernooi In Memoriam Jbop van de Hart. Van-
wege het feit dat er enkele Engelse teams mee zullen doen 
zult u zo nu en dan ook enkele Engelse kreten tegenkomen. 
Schrikt u daar niet van, het nederlands staat er meestal 

Op beide dagen beginner de wedstrijden om 10.00 uur pre-
cies. Alle spelers worden verzocht om om uiterlijk 9.30 
uur op het veld aanwezig te zijn. Iedereen (lees het nog 
maar eens goed: IEDEREEN) betaalt f1.1,-- entree. 

Op beide dagen zal er een tombola gehouden worden. Loten 
zijn op het veld te verkrijgen. Mochten er nog mensen zijn 
die een prijsje beschikbaar willen stellen, dan houden 
wij ons aanbevolen (tel. 721500). Reeds dank aan de velen 
die ons al geholpen hebben. 

De opbrengst van het gehele toernooi zal geschonken wor-
den aan de Sportbond voor Gehandicapten. U weet dus waar 
het geld naar toe gaat. .Onnodig om te zeggen dat elke dub-
beltje voor dit doel welkom is. Het zal ook voor de toernooi-
leiding en het hoofdbestuur een grote vreugde zijn om straks 
een zo hoog mogelijk bedrag over te kunnen maken. 

Uiteraard hopen we dat we twee dagen met goed voetbal en 
ook goed weer zullen hebben. 
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April 9th & 10th, 1977 
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TOERN001 
EASTER TOURNAMENT 

uitslag 

result 

wedstrijd 

match 

HRVC - Osdorp 
The Victory - Taba 
HRVC - Osdorp 
The Victory - Taba 
Eurosportring - HRVC 
Osdorp - The Victory 
Eurosportring - HRVC 
Osdorp - The Victory 
Taba - Eurosportring 
HRVC - The Victory 
Taba - Eurosportring 
HRVC - The Victory 
Taba - HRVC 
Osdorp - Eurosportring 
Taba - HRVC 
Osdorp - Eurosportring 
Taba - Osdorp 
Osdorp - Eurosportring 
Taba - Osdorp 
The Victory - Eurosportring 

einde der wedstrijden 
end of today's matches 

prijsuitreiking 
prize distribution 

15.50 

±16.30 

tijd veld elftal 

time pitch team 

10.00 
10.00 
10.35 
10.35 
11.10 
11.10 
11.45 
11.45 
12.20 
12.20 
12.55 
12.55 
13.30 
13.30 
14.05 
14.05 
14.40 
14.40 
15.15 
15.15 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 

uitslag 

result 

PAASTOERNOOI 

PAASTOERNOOI TOERN001 

tijd 

time 

10.00 
10.00 
10.35 
10.35 
11.10 
11.10 
11.45 
11.45 
12.20 
12.20 
12.55 
12.55 
13.30 
13.30 
14.05 
14.05 
14.40 
14.40 
15.15 
15.15 

15.50 

AFC Taba 
EASTER TOURNAMENT 

zondag 10 april 1977 
Sunday 10 April 1977 

zaterdag 9 april 1977 
Saturday 9 April 1977 

AFC Taba 

veld elftal wedstrijd 

pitch team 	match 

1 
	

HRVC - Osdorp 
2 
	

1 
	

The Victory - Taba 
1 
	

2 
	

HRVC - Osdorp 
2 
	

2 
	

The Victory - Taba 
1 
	

1 
	

Eurosportring - HRVC 
2 
	

1 
	

Osdorp - The Victory 
1 
	

2 
	

Eurosportring - HRVC 
2 
	

2 
	

Osdorp - The Victory 
1 
	

1 
	

Taba - Eurosportring 
2 
	

1 
	

HRVC - The Victory 
1 
	

2 
	

Taba - Eurosportring 
2 
	

2 
	

HRVC - The Victory 
1 
	

1 
	

Taba - HRVC 
2 
	

1 
	

Osdorp - Eurosportring 
1 
	

2 
	

Taba - HRVC 
2 
	

2 
	

Osdorp - Eurosportring 
1 
	

1 
	

Taba - Osdorp 
2 
	

1 
	

The Victory - Eurosportring 
1 
	

2 
	

Taba - Osdorp 
2 
	

2 
	

The Victory - Eurosportring 

einde der wedstrijden 
end of today's matches 
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++++++++++ REGLEMENT ++++++++++ 
+++++++++++ 

1 De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en 
reglementen van de KNVB, afd. Amsterdam. 

All matches will be played according to the rules and re-
gulations of the KNVB (Royal Dutch Soccer Association), 
division Amsterdam. 

2 De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de 
KNVB, afd. A'dam. Hun beslissingen zijn bindend; protes-
ten zullen derhalve ook niet aanvaard worden. 

All matches will be led by referees of the KNVB, div. Adam. 
Their decisions are final; protests will not be accepted. 

3 Tijdsduur: alle wedstrijden duren 2 x 15 minuten zonder rust 

Duration: all matches will last 2 x 15 minutes without 
tea-break. 

4 De in het programma eerstgenoemde elftallen beginnen aan 
de cantine-zijde. van de velden en trappen tevens af. 

The teams mentioned first in the programma will start playi 
on the sides nearest to the buildings; they will also kick 
off. 

5 Winnaar is die vereniging die na twee dagen het grootste 
aantal punten behaald heeft. 

Winner will be the club which has got the greatest number 
of points after two days. 

6 Indien een vereniging gelijk eindigt met een andere vereni-
ging zal het doelsaldo beslissend zijn (totaal aantal doel-
punten voor minus het totaal aantal doelpunten tegen). 

In case two clubs end up with the same number of points the 
decision will be arrived at by subtracting the number of go 
against from the number of goals for each club. 

7 Blijkt na het toepassen van het bedoelde in artikel 6 ook di 
stand gelijk te zijn, dan wordt de beslissing als volgt ver-
kregen: per vereniging dienen vijf strafschoppen door vijf 
verschillende spelers genomen te worden. Is de stand na een 
reeks strafschoppen nog gelijk dan neemt men om en om een 
strafschop totdat een der spelers mist. In beide gevallen 
bepaalt het lot welke vereniging begint. 

If, after applying art. 6, there are still two clubs with 
an equal number of goals, the decision will be arrived at 



as follows: each club will take five penalties (to be taken 
by five different players). Should both clubs score equally, 
then penalties will have to be taken in turn, until one of 
them misses. In both cases, fate will decide which club is 
to begin. 

Iedere vereniging dient er voor te zorgen, dat bij iedere 
wedstrijd van haar elftallen een grensrechter aanwezig is. 

Every club should provide a linesman for every match. 

In gevallen waarin dit reglement niet of slechts ten dele 
voorziet, beslist het wedstrijd-secretariaat. 

Wherever these regulations are not sufficient, the tourna-
ment-secretariat will decide. 

De deelnemers worden verzocht uiterlijk vijf minuten 
de aanvang van een wedstrijd op het betreffende veld 
zig te zijn. 

Participant teams are requested to be on the correct 
five minutes before their match starts. 

Elke scheidsrechter krijgt voor elke wedstrijd slechts een 
wedstrijdbal mee, die hij meteen na afloop weer bij het 
wedstrijd-secretariaat in dient te leveren. 

Every referee will be given one ball, which he will have 
to return to the secretariat immediately after the match. 

Rest ons u allen twee sportieve dagen met goed voetbal en 
goed weer toe to wensen. En voor de deelnemers, veel succes. 

Leaves us to wish everybody lots of good football as well 
as good weather. And for the participants, good luck. 

On the timetable you will find (in Dutch): the exact 
times on which the matches are due to start; the ground 
(D. veld); 1st or 2nd team (D. elftal) and the match. 
On both days we hope to finish about half past four. 

1 GOED 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdaz 2 april 1977. 

Zat Sen 1: afd. 4: Taba - Volewijckers, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Godschalk, leider de Hr.J.Kooi-
stra. (zie ook programma dinsdag 5 april 1977). 

Zat Sen 2: afd. 55: Taba 2 - SDZ 5, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR Visser, leider de Hr.v.Teeseling, 

Pup A: 	
verzamelen om 11.00 uur op het eigen veld. 	. 
poule D: Taba - Ajax 2, le veld, aanvang 11.00 
,uur, SR NN, leider de Hr.W.Martens, verzamelen 
om 10.30 uur op het eigen veld. 

Pup 3: 	poule 5: Taba - Meerboys 2, 2e veld, aanvang 
11.00 uur, SR NN, leider de Hr.F.v.Drongelen, 
verzamelen om 10.30 uur op het eigen veld. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 3 april 1977. 

Zon Sen 1: afd. 202: APGS - Taba, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR Jonker, leider de Hr.J.Lazet, veld aan 
de Sloterweg hoek Johan Huizingalaan t/o Motel 
Haagseweg. 

Zon Sen 2: afd. 215: APGS 2 - Taba 2, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR Hart, leider de Hr.A.„Verkaaik. 

Zon Sen 3: afd. 318: Taba 3 - Roda'23 5, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR Grijpink, leider de Hr.H.Hendrik- 
sen. 

Zon Sen 4: afd. 427: vrij. 
Jun A: 	afd. 522: vrij. 
Jun B: 	afd. 621: vrij. 
Jun C: 	afd. 722: Taba - BPC, 2e veld, aanvang 12.00 

uur, SR NN, leider de Hr.S.Osinga, verzamelen 
om 11.30 uur op het eigen veld. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor dinsdaG 5 april 1977. 

Zat Sen 1: afd. 4: Taba - KNSM, le veld, aanvang 18.30 uur, 
SR Rebel, leider de hr.J.Kooistra. 

voor 
aanwe- 

pitch 



OPSTELLINGEN
l 

A& AIM AL 
SWIMMING= 
Al AL. it.  

    

 

sporthuis DD JOir0 DD 

    

Alle r'aten 
RELANCA 

trainingspakken 
in di-erse 

kombinaties 

TABA-LEDEN  

+ Voetbal-, Z:illschoenen 
+ Adidas 
+ Puma 
+ Quick e.a. 
+ Uw clubuitrusting altijd 
voorradig 

+ Eigen reparatie-inrichting 

KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

Ruyschstraat 104 
bij de Catwmrstraat 

telefoon 020 - )56927 
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Voor Uw gezelligheid en 

Uw drankje na de 

wedstrijd: 
Opstellingen:  

BAR 
Janiel 

hoek Burg. Tellegenstr./ 
Willem Pastoorstr.83 

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

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

Zat Sen 2: ILv.Coeverden,P.Dammen,P.Drehsen, 
W.Nieuwenhuis,N.Loo,S.Osinga,R.Kuyper, 
Gebr.Sandbrink,L.Schotte,G.Serier, 
B.Schermer,B.Wustenhoff,Stuivenberg. 

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

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, A.Serier, 
R.D.Sandbrink. 

Zon Sen 1: op de trai-ning. 
Zon Sen 2: A.H.v.d.Bos,M.D.Anastacio,J.Kamminga, 

C.Iske,A.Verkaaik,H.Verhaar,A.de Loor, 
Th.Willemsen,Th. de Boer,S.v.d.Laan, 
R.Neslo,Stioevet,J.Hoekman, L.Walgering. 

Zon Sen 3: T.Louis,J.v.Drongelen, 	, R.v. 
Londen,P. & J.Verbij,R.Verkroost, 
H.Outmayer,P.van Cornewal,J.Bakrie, 
F.van Oostburg, A -peinek

. 
 

Janundansingh. 

Jun C: 
	H.Bergwijn,S.Degenhart,E.Lazet, 

N.Symons, F.Smit,D.Streefkerk, 
F.v.Suydam,C.Telesford,R.Warning, 
R.Kramer,J.Schultz,R.Zuiderduin, 
D.Bruynder,R.v.d.Reide,M.F.Brouwer. 

I
A. H. DUYNKER 

t.v. en 
alarmsystemen 



Hesp 
	 Sarphati's drogisterijen 

Alb. Cuypstraat 184 

DRANKEN SERVICE _ 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 

binnen- en buitenland 

Mleenyvestigd 

Weesperzgde 130- 131, telefoon 352616 

Amsterdam 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Verf en behang 
nu ook: Hout- en ijzerwaren 

'Sargentini & Zn' 
Hemonystraal 48 - 50 — Telefoon 76 68 77 

HET ADRES VOOR AL OW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO 
	

PLAY-MOBIL 
FROBELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 

Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

* * r* * * * * 

Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Centrale verwarming 

Wasautomaten 
Geisers, FOrntliZell enz. 

Schoorstcenvegen 
Lid A.S.P.6. 

SLEUTELS VOOR PUTO OF WONING 

van 

Sioitelkoning 

Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

liToor 
cllee Boorgen 

11001‘ A EtTIKELEN 

SIGARENMAGAZIJN 

W. O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

Verslag ADO 5 -  Taba 3 	Uitslat;: 0 - 2 
We moesten met 10 man aantreden, daar keeper 
T.Louis geblesseerd was (open wand!). Daarom 
moest Peter Verbij op de goal en hij deed dit 
als een volleerd keeper. Na een gelijk opgaande 
strijd kon ii.Outmayer doorbreken. Hij liet een 
prachtige lob h la Cruyff los, maar 	  

helaas over. Dit had toch een beter lot 
verdiend. Even later volgde Sjaak Verbij het 
voorbeeld van Hans door goed door to breken, 
zijhet dat hij deze kans wel goed afmaakte: 
0 -1. Een minder leuk feit was, dat vlak voor 
rust een ADO-!speler wegens natrappen het veld 
verlaten. 	RUST 
Na de rust een sterk aanvallend KDO, dat toch 
stuitte op de stevige achterhoede van Taba 
die goed stand hield. I)aarbij het feit genomen 
dat de Taba-uitvallen niet van gevaar ontbloot 
waren, was het niet verwonderlijk dat 15 min. 
de oprukkende Peter Cornewal de stand op 2-0 
bracht. KDO probeerde nog van alles, maar tever- 
geefs. Alle spelers verdienen een compliment 
voor het harde werken, debutant Frans van Oostburg 
inbegrepen (hij paste zich uitstekend earl!). 
Nog even een berichtje over onze vaste grens-
rechter Ilevr. Ans Verkroost, die een dezer 
dagen een voetoperatie moest ondergaan. Ans, 
het beste en tot spoedig weerziens: 

red.-leider 

12 

zaalv. 1: dinsdagavond 5 april 1977  -  IJsbaanpad le veld, 
aanvang 19.00 uur, poule N (bekerprogramma), 
Paragon - Taba. 

zaalv. 2: donderda,avond 7 april 1977  -  IJsbaanpad 3e veld, aanvang 19.00 uur, poule  .2  (bekervoetbal), 
Sporting Zuid 8 - Taba 2. 

Bij het bekervoetbal van de 4e klassers (zaalv. 2) 
-geld. thet volgende: eindigt de wedstrijd in een 
gelijkOpel dan nemen beide teams 3 strafschoppen 
(verschillende spelers), tot 2 series toe. Daarna 
wordt de beslissing verkregen door het lot. 
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