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sporthuis BD JOR 
Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kornbinaties 

+ Voetbol-, Zaalschoenen 
+ Adidas 
+ Puma 
+ Quick e.a. 
+ Uw ciubuitrusting altijd 

voorradig 
+ Eigen reparatie-inrichting 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

OLORMEN RESTELLEN 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecora ties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

FIRMA CINBLEI 

TEL. 020 - 73 17 33 / TEL. 020 36 26 94 

Opgericht 31 mei 1933 	gem. giro T 1393 
ken. goedgek. 25-7-'60 	t.n.v. AFC Taba 

Veldligging Sportpark Drie Burg 
Fizeaustraat (achter Amstel St.) 
tel. 924161 

- weekblad - 

16e jaargang 	nr. 24 	5-2-1980 

Wist U dat we van de vierentwintig uitgebrachte Taba-
treffers er slechts twaalf vulden met wedstrijdverslagen. 
Ook deze week is het weer huilen met de pet op. De 
copy-bus staat al enige weken droog. Dat gebeurt een 
dezer dagen waarechijnlijk oink met de creativiteit van 
de redactie. Slechts sporadisch worden we verlicht met 
enige literaire pogingen. Deze week werden we verrast 
door een uitschieter van Uw redacteurtje. 
Behalve weer de vaste wedstrijdprogramma's, die nog 
stteds geen doorgang zullen vinden, kunt u deze week 
verder nog aantreffen: 

- gloednieuwe opstellingen; mocht u er niet bijstaan, 
spring dan niet meteen uit uw vel, doch bel even naar 
de betreffende wedstrijdsecretaris; die zal het dan 
weer keurig in orde maken. 

- uitslag: 	Grote Club Actie 
Dit keer opgenomen in het verhaal van Uw redacteurtje; 
Trekt u zich van de toegevoegde commentaren vooral 
niets aan'. 

- Walkronkel geeft weer blijk van zijn poetische 
kwaliteitent 

- verdere mededelingen, die u zelf zult kunt lezen! 

Ook deze week wensen wij u veel plezier in het door-
kruisen van uw clubblad. 
Oh ja, het is nog steeds niet verboden om een stukje 
in to zenden. Kruip eens in de pen en lucht u gevoelens 
eens; zoals Uw redacteurtje terecht vermeldo er is zo-
veel om over to schrijveni 
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LEO WALKRONKEL LEO WALKRONKEL LEO WALKRONKEL LEO WALKRONKEL 

Vivisectie  

Als we nieuwe geneesmiddelen en cosmetica willen proberen, 

Moeten een groot aantal dieren het ontberen; 

Allerlei dieren worden ervoor gebruikt„ 

Het gebruik wordt eerder misbruikt; 

Een aapje wordt in een schietstoel gelegd, 

Ze meten de breekkracht van zijn botten, tot ook hij het 
loodje legt;.  

En dan praten we nog geeneens over die dieren, 

Die cosmetica krijgen toegediend, om ons later op te sieren; 

Meestal krijgt het geeneens een verdoving, 

Als het wordt gebruikt voor onze samenleving; 

Is de proef uiteindelijk goed of fout gelopen, 

Dan moet het het toch meestal met de dood bekopen; 

En Moeten ze dood, geef ze dan een flinke dosis morfine, 

In plaats van hun kop te leggen onder de guillotine; 

Daarom mensen als we wat willen kopen voor onze gezond- 

heid en gezicht, 

Bedenk dan wel dat er een heel verhaal aChter zit, dat 

nooit wordt toegelicht. 

Tegenstelling 

Het verschil tussen een klok en een mens is groot, 

Alleen de klok zijn uurwerk blijft doorgaan, 
bij de mensgaat het doOdl 

WEDSTRIJDPROGRAMIvTA voor ZATERDAG  9  februari 1980. 

zat vet 1: afd. 19: OVVO - Taba, 2e veld, aanvang 14.30 
uur, SR NN,-leider - Ahr:TV.d.lob., veld gele-
gen op Sportpark Middenmeer, bij ijsbaan. 

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

zat sen 2: afd. 53: Taba 2 - Rombout 3, le veld, aan-
yang 12.00 uur, SR Nijkamp, leider dhr. 
A.Bunschoten. 

zat sen 3: afd. 	TIW/Amstel 4 - Taba 3, le' veld, aan- 
yang 12.00 uur, SR NN, leider dhr.J.Eshuis, 
veld gelegen schuin t/o Taba, Sp.p. Drie Burg. 

4: afd. 55: SCZ'58 5 - Taba 4, 3e veld,. aanvang 
14.30 uur, SR NN, leider dhr. NN, veld gele-
gen cp Sportpark Sloten, bus 69 of 19. 

pupillen opgelet; vanaf volgende week verschijnt er ook 
voor jullie weer een wekelijks competitie-pro-
gramma. Of het dan doorgaat, dat is natuurlijk 
nog de vraag: 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZONDAG 10 februari 1980.  

zon sen 1: afd. 201: The Victlry - Taba, le veld, aan-
yang 14.30 uur, SR Meijer, leider dhr.J.Bron, 
veld gelegen aan de 's-Gravelandseweg te 
Weesp. 

zon sen 2: afd. 211: SLTO 2 - Taba 2, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR Sijtveld, leider dhr.A.Ver-
kaaik (tel. 723706), veld gelegen op Sport-
park Ookmeer. 

zon sen 3: afd. 420: Taba 3 - RKAV 6, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR NN, leider dhr.M.Taverne. 

jun A: 	afd. 521: vrij. 
jun B: 	afd. 614: Blauw Wit 3 - Taba, 4e veld, aan-

yang 12.00 uur, SR Mulders, leider dhr. 
W.Martens (tel. 962447), veld gelegen op 
Sportpark Sloten. Verzamelen om 10.30 uur 
bij het Haarlemmermeerstation. Bus 69. 
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ZAALVOETBALPROGRAMMA's  

zaalv. 3: woensdag 13 februari 1980 - Diemen: 
aanvang-21.10 uur, afd. R5G: 
SV Diemen 5 - Taba 3. 

Afbellen.  
HH sen: dhr.E.Kruller: 199715. 
jeugd: dhr.M.Anastacio: 23 6881. 
zaalv.: dhr.G.Wolkers: 125646. 

tNOOP T IN E 

HAM_ 	BO R 

T D 
'CONSULDIENST 

9/10 feb 80: dhr-.J.v.d.Hart. 

Wedstrifjdformulieren 
0 0 . 0 • 0 -• 0 0 0 . 

/lad/. Dhr.J'.v.d.Hart: Jan Bernardusstr. 23 huts. 

VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN 

A T v 

vary 20.00 t/m 2.00 uur 
van 20.00 tiff' 3.00 uur 
van 15.00 tfm 2.00 uur 

donderdagavond 7 februari 1980: 

18.45 uur: Taba zon sen 2.(  

20.30 ulir:.Taba zon sen 1. 

Tegenstanders op dit moment nog onbekend 

BESTUURSMEDEDELING 

Tot cnze grote spijt kunnen we de.prijzen in de 
cantine, welke reeds drie jaar gelden, nit meer 
handhaven,' 
M.i.v. zaterdag 9-2-1980 zullen de prijzen aan-
gepast worden. 

Het Bestuur. 
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E. SOUWMAN . 
N1JENBURG 35 

TEL 425904 

AMSTERDAM 

iFLELfilJTUttl. firrEb 
VERKUUP-en EXPLUiTfiTiE 

Uw redabteurtde 440 	blad 1 

Peper en zout 

Hallo mensen, da's lang geleden zeg: hoest er mee? 
Met mij minder, want de reden tot deze literaire poging 
is het toenemende vandalisme in deze maatschappij. 
Afgelopen week hebbe ze me 'velopedaal' ontvreemd. 
Het was het enige vervoermiddel waarmee ik in Amsterdam 
al m'n afspraakies tijdig kon afwerkent 
En dat was niet al het vandalisme; wat dacht U van deze 
in de ketine benne 2 bordjes (van het scorebord) gejat, 
met daarop de naam van een voetbalvereniging (of uit 
schaamte, of uitbopulariteit (/ = 1 spatie overlaten) ).  
En dat allemaal terwijl onze eigen echte koningin 
Juliana de pijp aan Beatrix gaat geven. Trouwens, er 
zit wel een schaduw-zijde aan, want ze krijgen mij niet 
op de schaats voor het volgende 	Belachelijk, 
niet?! 
Dat vind ik ook van de literaire qualiteiten van 
'Gij leden'; die jongens van de red. moeten in deze 
zware tijden wel degelijk gered. Ze motte overspoeld 
worden met copy van de meest waanzinnige variatiel 
Er is genoeg om over te schrijven: 
graffiti, troonsafstand (twee bij twee), moord op 
een Turk, noem maar op (dit is geen titel, maar een 
tussenvoegsel)n training, etc..,.,,._ 
Dat laatste, leuk hoor, doe ik ook tegenwoordig: 
Verleden week zat ik vast in het gravel-veld - gezogen. 
Kom toch ook de volgende week; zondags benne er al 
25; maar toen is het niet door gegaan, want de. partij-
tjes waren niet eerlijk verdeeld! 
Maar neen, da's maar gekheid; je lath je d'r te barste; 
En that's what's it all about (buit.1.): 

Gaat u nog naar Carnaval; hee lijk hossen, stampen, 
0•0$ lachen, gieren en brullen??9c9? 

ZIO 

Ik niet: 

Trouwens, die vliegreis naar Feungirola kan ik wel 
vergeten. 1k had weer es een niet in de Grote Club 
Ac tie. 
Van de redactie kreeg ik (ja, nu kreeg ik es wat) 
de uitslag/ran dit amateur-clubs-steunende-loterij-
achtig-opgezette-geval ( / = zie boven) 
Sla maar effe omg 
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28.550: 

20.213: 
33.459 
2.890 

16.636.  

8.785: 
9.461: 

id. 	29.803° 

Uw redacteurtje— blad 2 

neemt over uit Stadsblad De Echo, woensdag 19 december 
1979 (lekker op tijd, he); gekregen van een bestuurslid, 
vandaar 	 

DIT ZIJN DE PRIJSWINNAARS (alleen lezen als je wat gewonnen 
help0 

Eindelijk is het dan zover. De trekking van de grandioos ge-
slaagde (minder'.) Grote Club Actie heeft deze week hij het 
algemeen secretariaat in Tilburg ender notarieel toezicht 
plaatsgehad. De absolute hoofdprijs is natuurlijk de geheel 
verzorgde vliegreis naar het Spaanse Fuengirola, aangeboden 
door het Stadsblad De Echo en de Hotelles Mateo, voor het 
gehele 	Hebt u dat niet, dan neemt u gewoon vrienden 
en/of vriendinnen mee: 
De Grote Club Actie (loraarvoor toestemming is verleend door 
de staatssecretaris van justitie (mood) op 14 juni 1979 
(beetje vroegi) onder no. L0/730/145/048) (zo, een lot waren 
we al kwijt) is, wij schrven het reeds, een formidabel suc-
ces geworden. U, als lezer en lezeres van De Echo (wiste we 
nog niet,he), hebt daarvoor gezorgd. U hebt er toe bijgedra-
gen dat de verenigingen welke hebben deelgenomen met vel 
vertrouwen het nieuwe jaar kunnen instappen. Immers, door 
het kopen van loten is het clubsaldo weer een heel stuk 
florissanter geworden: 
Winnaars kunnen zich voor hun prijs vervoegen op het kan-
toor van het Stadsblad De Echo, Basisweg 30, Amsterdam, 
tel. 020-5853217. 

En dan nu de complete uitslag: 

Lotnummer 15.515: 

Wij vervolgen de lijst van te winnen prijzen: 

	

Lotnummer 16.660: 	100,-- 
id. 	28.689: 

23.7344. 
id. 	9.633:  

waardebon t.w.v. FL. 

18.609 
15.575:  
26.371: 

id. 	31.204 
lotnummer! 9.458: 

30.563: 
id. 	1.144: 

id. 
lotnummer 

id. 
if 

It 

is 

kans dat je dit 
uit te rekenen: 

0,000000000000000000000000000000001) 
14.918: grammafoonplaten (Nederland, die heeft 

die .....) 
14.633: waardebon voor 	houten plantenbak 
"1.216: Fl. 75,-- cash 
2.277: idem 
4.152: idem dito gelijk hierboven: 

hoofdprojector 
pannenset 
joggingpak - beschikbaar 
SPORTHUIS JOR011 (juist, 
berardos vaas 
wedstrijdvoetbal 
scheepsbenodigheden 
kwijt) 
Fl. 75,-- in cash 
3 ontbijtlakens (smakelijk) 
FL. 75,-- in cash 
idem 
koffiezetapparaat 
FL. 75,-- waardebonl 
pocketcalculator (de 
wint is op dit geval 

idem 
horloge (het loopti) 
5 paar sportschoenen 
lopen - tenminste op 
kertijdl) 
sportkledeing t.w.v. FL. 100,--
(kun je een kous voor kopen in die 
zaak) 
waardebon t.w.v. 100,-- 

(nou ja) 

(motte je zeker 

(je kunt er op 
1 paar tegelij- 

gesteld door 

Uw redacteurtje 	blad 3 
000000 0000•00"•og01/0"00000• 

een vliegreis naar Fuengirola voor het 
hele gezin; 
3 MDS helmen en 2 trainingspakken 
dekbed overtrekken (slaap zel) 
montagebox (kun je je eigen prijs in 
mekaar zetten, ook nog!) 
aquariuminrichting (zwemze) 
wandmeubelrek 
koffieautomaat (proost!) 
luchtbevochtiger (neen dank je, bet regent 
al!) 
slaapkamerkleed 
10 zonnebaden (as 't teminste mooi weer 
wordt van de zomerl) 

7.963 
14.288: 
2.620: 

958:  
18.153: 
19.314: 
23.536: 

9.564: 
14.967 
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en dan was ik nog vergete: lotnummer 25.130: 75,-- 

U begrijpt natuurlijk dat ik geen enkele aansprakelijk-
heid aanvaard voor het eventueel doorgeven van foutieve 
nummers. Dan heeft u gewoon pech gehad! 

Zo mensen, da's best veel tikwerk geweest! Voor vandaag 
scheidt deze jongen er mooi mee uit: Los ballos. 



SLEUTELS VOOR ikUTO OF WONING 

Van 

De Sleutelkoning 
Nemonystrast 66 — Tel•foan 71 63 39 

RepmeWAWsocodenOcAlm 

DeWairmtempalallst 
Fr. van Erva 
Graat Florisstraat 15 
Tat 94 63 90 

• • • • • • * • 

Layering en onderhoud van 
Gashearden en Central. vorwannins 
Wasautomaten 
Geisert Fornuizen 

Schaorsteenvegen 
Lid A.S.P.S. 

Telefoon 18 3298 /83 03 54 
Dag en nacht service 

. 3115.ste adres voor al uw soorten broo 
o.a. dag. vers van de Duitse bakker. 

FtfitISTR. 2, hk. Anstelkade‘ 	TEL. 726508. 

MEV() 
het adres voor al uw 
speelgoed en luxe huis-
houdelijke eadeau-ar-
tikelen 
met 0.enN.:vuurwerk 

Ruysehstr. 118 
tel. 657029 

Sarphatt oPe 
 

Pfia) rugotore 

Alb. Cuypstraat 208 - Telefoon 714791 

Voor: GENEESMILVELEN 
PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIMSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
F 0 T 0 ARTIKELEN 

Meer dan 200 merk artikelen 
Tegen Drug Store p r ijzen 

Uw redacteurtje 	blad 4 (echt de laatstel) 

Maar cm weer even terug to komen op die maatschappijkritiek, 
het is eigenlijk bij de beesten af, hb. Dat is ook vandaag 
weer het weer: Misschien kan ik u opvrolijken met een wijze 
spreuk, die thuis zo kunnen horen in de redactionele maat-
schappelijke vorming van de redactie: 

'De vrouwen krijgen veel 
liever gelijk dan dat ze 
gelijk hebben.' 

Typisch weer zc'n uitspraak waarover je uren kunt oeweh...., 
maar dat doe ik dus niet; 'k neem 't gewoon voor waar aan: 

Mocht u trouwens van mening zijn, dat dit allemaal onzin is, 
dat wil ik wel effe vertellen dat U daar volkomen gelijk in 
heeft, doch dat dit het enige is, waarvoor de mens tegen-
woordig nog wakker wordt: Vandaar: 
Nu vind ik dat 'k genoeg gezw.... hebt en laat nog wat 
ruimte open voor een mop. 

tot schrijf 
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"Watt een optimist zeg; 
biedt ons een bonus 
als e degradatie 
vermijden!1" 
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