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censuur9  al was het alleen maar voor 
mijnheer de l'ecrivant. Een blad vol onzin dus, maar wel 
gewaardeerde en gelezen onzin .. en dat is ook wat waard. 
We gaan dus gewoon door op deze voet. 
dat nu weer 
- programma's met een mededeling over de trainingstijd 

voor zondag senioren (op de dinsdagavond); 
- wedstrijdverslag zaterdag 1 

zaterdag 2 
zondag 2 
zondag 1 

Nu het zaalvoetbal nog en we zijn compleetl! 
- Uitslagen afgelopen weekend met een notitie van de 

hr. Jan van de Hart 
- opstellingen 
- advertenties 
- L'ecrivant (of zo iets) 
- inleiding (waarmee we besluiten). 

Aan U om rustig het geheel door te lezen, het in U 
op te nemen, er boos over te worden, de pen te pakken 
en ons weer wat copij te verschaffen. Tot numero 8. 
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17e jaargang 

Numero zeven zonder 



WEDSTRIJDPROGRLMMA voor ZATERDAG 11 oktober 1980. 

zat vet 1: afd. 18: Geuzenveld 	Taba 2e v61d, aanvang 14,0 
u7.77', SR Kran, leiler r.TY. 	1 gelegen 3p Sportpark 
De Eendracht, Corn. Outsh.)ornstraat, bus 21. 

zat sen 1: afd, 12: Taba - SGP, le veld, aanvang 14.30 uur, 
SR Oosting, leider dhr.A.Verkaaik. 

zat sen 2: afd. 40: Taba 2 - RKAVIC 9, le veld, aanvang 
12.00 uuri, SR Visser. 

zat sen 3: afd. 53: DWSV'61 3 - Taba 3, le veld, aanvang 
13.30 uur, SR NN, veld gelegen op Sportpark De 
Eendracht, terrein van Rombout. Bus 21. 

pup A: 	beker 2 D-pupillen: Taba - Zeeburgia 2, aanvang 
(D) 	11.00 uur, SR v.d.Heyden, leiders de HH de Groot 

en Tauber. 

pup F: 	poule 5: vrij. 

WERSTRIJITROGRAMMA voor Z.ONDAG_12 oktober 1980. 

zon sen 1: afd. 202: Taba - OZK, le veld, aanvang 14.30 uur, 
SR Nobel, leider dhr. J.Smit. 

zon sen 	afd. 218: Taba 2 -De Meer 4, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR.Zijlstra, leider dhr. A.Verkaaik. 

zon sen. 	 afd. 414: Taba 3 - St.Martinus 7, 2e veld, aan-
yang 14.30 uur, SR NN, leider dhr.Sandbrink. 

zon sen 4: afd. 424: ADE 4 	Taba 4,2e veld, aanvang 12.00 
uur, veld gelegen 3p het Gem. Sportpark aan de 
Papelaan te Weesp, verzamelen lm 10.15 uur op het 
eigen veld. Leider dhr.'C.Meijer. 

zon sen 5: afd. 436: Taba 5 - Madjoe 6, 2e veld aanvang 12.00 
uur, SR NN, leider :dhr. Bosman. 

zon sen 6: afd. 430: Sloterdijk 8 - Taba 6, 2e veld, aanvang 
10.00 uur, veld gelegen op Sportpark Multatuliweg, 
leider dhr. Hoots. Naast de Coentunnelweg. 

jun B: 	afd. 634: RKAV 3 - Taba, 3e veld, aanvang 12.00 
uur, leider NN, veld gelegen op sportpark Hornmeer, 
Aalsmeer. Verzamelen om 10.00 uur bij het Haarlem-
mermeerstation. Digging ons onbekend. 
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L I 4CriVant 00009 

He, he, ben ik eindelijk weer eons aan de beurt. Al dat 
ge o. h. met die voetbalverslagen. Ik krijg niet eens de 
gelegenheid om mijn onzin ook kwijt te raken.. Ik bedoel 
maar, was er vorige week iemand die zo'n 12 blaadje voor 
z'n rekening nam. Leuk natuurlijk, maar daardoor kon ik 
het toch maar mooi weer schudden. Niet dat ik erop tegen 
ben dat iedereen zijn stukje inlevert, maar dat dat dan ook 
nog zonder censuur geplaatst wordt, dat vind ik bij de 
beeten af. Trouwens, die redactie is ook niet erg veel 
soeps, hoor. Moet je nagaan: er zitten mensen in die 
constant over school praten als ze met het blaadje bezig 
zijn (blijken later leraren te zijn). 
MAAR CENSUUh, HO MAAR! Zit er nog zo'n d(w)aas, die doet 
helemaal weinig. Drinkt koffie, geeft commentaar, vertelt 
af en toe een mop, gaat af en toe eerder weg (werkzaamheden?). 
Een soort supervisor dus. Kun je nagaan? Wat moet er dan ook 
van het blaadje terechtkomen. Drukken ze trouwens ook 
iedere week een paar gedichten van .., eh, hoe heet ie 
ook alweer? (It schrijft gedichten, en je gaat ervan aver 
je nek?)? 
Ja, juist, Leo Wal(g)kronkel. Persoonlijk vind ik he - 

.... 

een tweede mislukte, of is het nou een mislukte tweede 
Toon Hermans, 
Gelukkig besteedthij trouwens nu meer tijd aan het maken 
van puzzles, daarom hoeven we z'n gedichten niet meer 
zoveel te lezen. 
Naar ik vernomen heb, schijnt er ergens bij Taba een 
nieuwe kleine Johan Cruijff rond te lopen. Tenminste dat 
zegt 46n van de heren van het vlaggeschip. Die speler 
zou ook nog de zoon van dit maurerspersoon zijn. Dit 
doet me trouwens denken aan die reclame, die ik pas 
gezien heb. 
Nl. zout Fl. 0,25 / kg; dus dat wordt weer zout kcpen 
mensen 
Om het niet zo vervelend te doen laten worden, zal ik 
er maar tot afsluiting een mop bij zetten. \Tait er 
tenminste nog lets to lachen in dit blad. 

Sam en Moos komen elkaar tegen op het Coolsingel 

l'ecrivant 

ten bewijs dat we geen censuur hebben ziet U maar 
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Horizeutual 
1 genot art 	di 6r 10 riv 
dultaland 12 stangatuk 13 pl op 
ameland 14 sand 16 deal van sehip 
17 eude lengte 16 to1i 20 militaire- 
pantie 21 sport art 22 zungetem 
24 tennieterm 26 manretjesbij 
28 ensile loop 30 vangwerktuig 
31 keer 32 via 33 svaardwalvia 
35 boon 37 veogwoord 38 Wilde haver 
41 bank 42 deal van eaheen 44 toer 
45 tijdsaaat 46 grootwater 47 *steal 
49 duel van het uor 51 outkorlemlng 
53 pl. wan het ijeselmeer 55 en ande 
r• 57 gebaar 59 leetorum aalutem 
60 boom 62 seen 63 eohaaktorm 
64 vooden 66 engaarae 67 noo 
68 dreg 

Vertikaal 
1 podium 2 *del 3 vrucht 4 veortuig 6 riv in brabant 
7 voorn ox sehaatoor 8 loidsel 9 deal van eon dak 
11 ouropeaan 14 dienstbode 15 riv in duiteland 18 maanetand 
19 verlichting 21 howelliehaam 23 sport van eon laddor 
25 eon sekere 27 vruoht 29 vordoring 32 veer 33 greatmeader 
34 drinkgeroi 36 kestuum 39 vr munt 40 eijfer 42 green mane 
43 vlaktoaaat 46 de4t nen tijdens het trainon 47 mijt 
48 lekkernij 50 kwaadeprekerij 52 landbeuwwerktuiG 
54 sangnoot 56 tegen 58 duf 59 epbergplaate 61 intarar.,tionale 
train 63 pukkel 65 thane 66 nomen 
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