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Opgericht 31 mei 1933 
Kon. goodgelt 25 lull 1960 

13e jaargang 

Veit:Egging: 	 Gem. Giro T 1393 
Sportpark Drieburg 	 tn.v. A.F.C. Tabs 

nr. 1 	12-8-1976 

Hallo, hallo, hallo, daar zijn we dan weer. We 
gaan beginnen aan onze 13e jaargang die naar wij hopen 
een hele goede mag worden voor onze vereniging, on-
danks het felt dat het de 13e is 11: 

Hopelijk is een ieder weer gezond en wel terugge-
Keerd van een goede vacantie zodat wij alien weer kun-
nen verwelkomen met de wens dat zij net zo goed gaan 
voetballen als wij gaan schrijven. Nou, dan weet U wel 
hoe laat het is, of niet ?? 

In dit eerste nummer vindt U o.a. de volgende 
dingen: de competitie-indelingen van de elftallen, 
trainingstijden, gegevens betreffende de ingebruik-
name van ons nieuwe clubhuis op het voormalige JOS-
complex, de nodige informatie aangaande het vierde 
jeugdtoernooi georganiseerd door Taba's jeugdcommissie 
en to houden op zaterdag 28 en zondag 29 augustus a,s., 
alsmede nog enkele andere wetenswaardigheden. 

Uiteraard kunt U van ons ook dit seizoen weer de 
nodige stuntjes verwachten. Verklappen doen we echter 
niets. U merkt het wel. 

Tenslotte dan eindigen wij deze allereerste pagi-
na van de 13e jaargang met de beste wensen voor heel 
Taba. 

redactie TT: Rob Kuyper, Siep Osinga, 
Martin Keune, Herman en Jan v.d.Bos. 



ZATERDAGVOETBAL 
INDELING VAN DE ZATERDAG-
KOMPETITIE SEIZOEN 1976-1977 

Zat Sen 1: afd. 4: ADE, Amstelland, Blauwe 
Vogels, DWSV 1 61, KDO, KNSM, St. 
Martinus, SDZ, Taba, Volewijckers, Voorland. 

Zat Sen 2: afd. 55: Badhoevedorp 2, KMVZ 8, NFC 4, SC 
Orient 4, Pancratius 5, RAP 4, SCZ1 58 5, 
SDC 5, Taba 2, VDO 4, V & V 10, VVGA 5. 

Pup A en B: nog nie; bekend. 

ZONDAGVOETBAL 

INDELING VAN DE ZONDAG-
KOMPETITIE SEIZOEN 1976-1977 

Zon Sen 1: afd. 202: APGS, Argonaut, BDK, CT01 70, 
Geinburgia, Geuzenveld, NECI75, Taba, 
TIW/Amstel, WVHEDW, ZPC, ZRC. 

Zon Sen 2: afd, 215: Abcoude 3, Ajax 6, APGS 2, Aris 
tos 3, Diemen 4, Orient 4, Sporting Zuid 5, 
Taba 2, TIW/Amstel 3, The Victory 2, VIMS 3. 

Zon Sen 3:  afd. 318: AFC 8, FIT 4, JOS 5, Nautilus 4, 
Rivalen 4, Roda1 23 5, Swift 5, Taba 3, 
ZSGO 4. 

Zon Sen 4:  afd. 427: ADW 5, Diemen 8, JVVO 2, RCA 4, 
Taba 4,  TIW/Amstel 7, WVHEDW 4, Wilskracht/ 
SNL 6, WTO 6, ZPC 6. 

Jun A: 	afd. 522: Animo, DEC, DJK, St.Louis, Over-
amstel, Madjoe, Taba, TIW/Amstel 2, The 
Victory, WTO. 

Jun B: 	afd. 621: Ajax 4, Animo, BDK, BPC, DJK, 
FIT, Madjoe, Overamstel, Taba, TOG. 

Jun C: 	afd. 722: ADE, BPC, DEC, FIT, St.Louis, 
Madjoe, Taba, TIW/Amstel, TOG, WTO. 

zaalvoetbal: zie volgende pagina voor indeling en 
tevens voor eerste wedstrijden. 

INDELING KOMPETITIE 1976/1977 

Zaalv. 1: afd. 2e klasse B: Amstelland, Diemen, Dug 
Out, DVVA, FC 700, KMVZ, Ridderboys, Taba, 
Voorland, VVGA, WVHEDW, Zwarte Schapen. 

zaalv. 2: afd. res. 4e klasse A: Amstelland 3, Boele-
boys 3, Ellerman 2, Madjoe 2, Pretorius 3, 
Quadriga 3, Rijkspostspaarbank 2, Sporting 
Zuid 9, Taba 2, Zwarte Schapen 2. 

programma voor vrijdag 20  augustus 1976 - Bijlmermeer. 

zaalv. 2: afd. R4C, aanvang 19.40 uur, 
Taba 2 - Zwarte Schapen 2. 
ligging zaal onbekend, tel. 
Hr.Wolkers: 125646. 

TRAI N1NG 
Bij ons beste weten zal men met de senioren-training 
reeds een aanvang gemaakt hebben voordat deze TT uit-
komt. Elke woensdagavond beginnen de heren om 19.00 
uur op het voormalige handbalveldje van JOS, tegenover 
ons nieuwe clubhuis. Of er net als vorig seizoen ook 
op de vrijdagavond getraind wordt zal men op de woens-
dag ongetwijfeld te horen kunnen krijgen. Wij weten 
het niet. 

DeJEUGDTRAININGvangt aan op woensdaga-
vond 18 augustus a.s. om 18.30 uur, eveneens op het 
voormalige handbalveldje van JOS. Aldaar kunnen jullie 
verdere informatie verwachten van leiders en trainer(s). 

4•41.- 4.""40" 

Vergadering jeugdcommissie  

I.v.m. het te houden toernooi op 28/29 aug. en de in-
deling van elftallen en leiders wordt er een vergade-
ring gehouden op maandagavond 16 augustus in de canti-
ne. Aanvang 20.00 uur. UitAnodigd worden: zoz 



De pen gekregen 
of gepakt 

JEUGDTOERNOOI AFC TABA 	28L29 augustus a.s.  

Aangezien het bij het schrijven van dit clubblad nog 
niet bekend is hoe het met de werkzaamheden van onze 
drukker gesteld is, kunnen we ook nog niet met zeker-
heid zeggen of het complete toernooiprogramma gepu-
bliceerd kan worden. Uiteraard zullen we er voor zor-
gen dat er op het veld een aantal programma's aanwe-
zig zijn. Bovendien zullen er raambiljetten hangen 
waarop, zoals in voorgaande jaren, de uitslagen en 
standen bijgehouden zullen worden. 
Elders in dit bled vinden jullie de opstellingen en 
tevens daarbij vermeld jullie leiders voor het nieuwe 
seizoen. Namens de gehele jeugdcommissie wensen we 
jullie met deze mensen een goed en sportief seizoen 
toe in de hoop dat er maar veel kampioenen mogen ko-
men (wie lacht daar op de achtergrond ??). Laten we 
in ieder geval met een goed toernooi beginnen a.s. 
weekend. Allen veel succes !!! 

de jeugdcommissie 

F911) 
WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN LEDENLIJST.  

zat sen: W.Nieuwenhuis: Bilderdijkstraat 174"t (
1014) 

zon sen: J.Bakrie: Gulden Winckelplantsoen 20" 
tel. 846128 

P.v.Bommel: v.Tuyl v.Serooskerkenweg 62" 
(1009) tel. 796019 

K.C.Iske: Cornelis Springerstraat 17 (1008) 
tel. 767965 

I.W.Muller: geb. 21-8-43 Kikkenstein 496 
(Bijlmer) 

R.Tolmeyer: geb. 15-7-53 Petrus Blokhof- 
straat 10 hs (1018) 

Nc  de Vries: Blasiusstraat (100r 

VRIENDELIJK VERZOEK:1  

Wilt U adreswijzigingen, telefoonnummers e.d. onver-
wijld doorgeven aan het secretariaat: Loenermark 364, 
Nieuwendam, tel. 322929 ? Het is in Uw eigen belang!! 

HET MOET ME VAN HET HART:  

dat het kampioensfeest van de zaterdag 1 niet voor de 
poes was. Hoewel sommigen zich de volgende dag. wat 
katterig zullen hebben gevoeld, geloof ik niet dat 
veel katers hun opwachting hebben gemaakt. Het bleef 
binnen de perken. 

Het is dan ook niet om te katten, maar blikskaters 
wat is er getankt! De penningmeester van 'De Meer' 
liep n6g opgewekter rond dan anders: mooie kunst, 
hij heeft alvast een prettige start voor het nieuwe 
seizoen. Beste kans dat-ie dacht: "ldden jullie maar, 
ik ids wel.' (aft  op de nieuwe cantine). 

Nou, die hebben wij inmiddels ook: In het komende 
seizoen is het er voor De Meer niet 'meer' bij. De 
AFC Taba gaat haar eigen kas spekken. Dat is toch 
een eerlijke zaak, nietwaar ? En als we dan ttch 
eerlijk zijn, laten we dan even oprecht vaststellen 
dat we aan 'De Meer' bepaald geen slechte buur hadden. 
We konden altijd bij ze aankloppen (hoefde nog geen-
eens) vonden immer een willig oor en stootten nimmer 
onze neus. Onze hartelijke dank, herenIt. 

Dit zeiden de spelers ook tegen het bestuur vanwege de 
tassen vekIr en foto's van het kampioenselftal. De tas-
sen zijn wel gemerkt (Taba), dus weglopen naar een an-
dere club is er niet bij. De letters AFC ontbraken, 
doch dat kon niet anders. Het zou dan A(1 te) F (veel) 
C(entjes) gaan kosten. 

Leider kwam als ie aan bod, waaraan je weer kon zien 
dat er maar ddn Karel I is. Er zijn bc,v. vddl meer 
Jansen's; toc' is er ook maar een echte Eddy Jansen. 
Een ronde jr- 	een echte Edarnmer. Hij gaf een 

schitterende r ,iflage weg over het verloop van een 
wedstrijd en .el zodanig dat de toehoorders (en 
kijkers) er bijkans in bleven, 

IF 

'(1015) 

78'' 



Vervolg van: HET MOET ME VAN HET HART:  

Merkwaardig dat het op anderen weer meer dramatisch 
werkt. Doze lagen n.l. te snikken in hun stoel. 
Over stoelen gesproken, Ineke en Karel kregen van 
de dankbare spelers*een paar goed gemakkelijke stoelen 
aangeboden. Voorwaar een mooi gebaar. 

Mijn suggestie om een stuk of zeven van deze stoelen 
in de bestuurskamer bij 	te zetten, (het wil 
wel eens laat worden, al willen we niet) word door 
de aanwezige bestuursleden verontwaardigd van de 
hand gewezen, de huichelaars:1! 
Misschien maar goed ook, anders werd het n6g. later. 
Dat werd het nu niet; te ca. 1 uur was 'The Party 
over'. Lang echter voor het zover was, werd de hele 
zaak door Osinga'c.s. in de smeltkroes gestopt en 
begonnen velen schokkende spiertrekkingen te verto-
nen. De gezichten stonden echter opgewekt en vrolijk, 
dus het scheen niet pijnlijk te zijn. 

Als het vO(Sr de eerste wedstrijden maar over is, want 
er moot van stond of aan strijd geleverd worden: 

De komende maanden krijgen jullie NIETS MEER CADEAU!! 

woensdag 25 augustus 1976: zaalv. 1: aanvang 20.20. 
afd. 2B. 

Ridderboys - Taba, v.Hogendorphal. 

donderdag 26 augustus 1976: zaalv. 2: aanvang 22.20. 
afd. R4C. 

Sporting Zuid 9 - Taba 2, IJsbaanpad. 

tel. Hr. G.Wolkers: 125646. 

SUCCESI 

OPSTELLikTEkl 
Jun A: M.Betting,S.Gravenbeek,H.Hillenaar,J.Kamminga, 

H.v.d.Kolk,R.Patrick,R.Reitsma,M.Scheltus, 
F.Steyn,D.Vijsmatleider J.Smit/P.v.d.Bos. 

Jun B: M.Degenhart,R.Dix,S.Dort,J.Fleury„B.Lazet, 
R.Meyerhoven,G.Osinga,J.Samson,J.Savijn, 
0.Simons,F.Verkaaik,leider R.Kuyper. 

Jun C: H.Bergwijn,S.Degenhart,E.Lazet,M.Simons, 
F.Smit,D.Streefkerk,F.v.Suydam,C.Telesford, 
R.Warning,R.Zuiderduin,leider S.Osinga. 

Pup A: R.Bierhuizen,F.v.Drongelen,A.Forrer,R.Haver-
bus,H.Hillenaar,W.Jainandunsingh,R.Keune, 
R.Kruithof,R.Middelaar,J.Robijn,R.v.d.Waard, 
leider W.Martens. 

Pup B: R.Bakrie,A.Eisinga,E.Haverbus,R.Martens, 
M.Roele,A.Rooy,M.Sandbrink,M.Spijker,R.v.Tinte-
len,leider F.v.Drongelen, 

OPROEP ALL JEUGDLEDEN. 

Op woensdagavond 25 augustus 1976 worden alle jeugd-
leden verzocht om + 18.30 uur aanwezig te zijn in de 
cantine i.v.m. een kennismaking met de leiders voor 
het komende seizoen en i.v.m. het jeugdtoernooi. 

het jeugdbestuur. 

MET EXCUSES  het hoe en waarom 
dit clubblad had eigenlijk verleden week al uit moe-
ten komen. Aangezien de drukker het echter erg druk 
had kon hij ons blad niet verwerken. Vandaar dat het 
blad er doze week misschien wat rommelig uitziet en 
ietwat aan de late kant is. Uiteraard onze excuses 
daarvoor, we doen ons best. 

redactie. 

M.E.Dewerker.  

eze week 



LOTTO 
TOTO 

Uiteraard ook dit seizoen kunt U bij Taba op de 
vrijdagavond Uw toto en lotto formulieren inleveren. 
Komt U tussen 19.00 en 20.00 uur zelf naar het clubhuis 
toe, dan kunt U daar, tegen betaling uiteraard, zo-
veel mogelijk formulieren kwijt als U wilt. 

Hoe meer formulieren U meebrengt b.v. van vrienden, 
familie en collega's hoe meer komt er bij Taba in 
de kas terecht. En centjes kunnen we na de kostbare 
verbouwing zeker wel gebruiken. 

We doen ons best om ook de adressen bekend te maken 
van de sigarenwinkeliers die Uw formulieren aan wil-
len pakken om ze vervolgens door te spelen aan Taba. 

# 0.0.0.0.0 • 0 4 0 41 0'0 0• 0 0 0 • 0 0 0.0 0 00000.0000000.0004,00000. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 21 augustus 1976.  

pup A en B: Voorland - Taba, 
zowel de A als de B pupillen dienen om 
uiterlijk 9.30 uur aanwezig te zijn op 
Sportpark Voorland, achter het Ajax sta-
di on. 
Voorland pup A - Taba pup A, aanvang 10 uur. 
Voorland pup B - Taba pup B, aanvang 11 uur. 
opstellingen en leiders elders in dit blad. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 28 en zondag 29 aug.  

pup A, pup B, jun C: op zaterdag 28 augustus om 10.15 
uur verzamelen op het eigen veld. 

jun B, jun A: 	op zondag 29 augustus om 10.15 
uur verzamelen op het eigen veld. 

leiders en opstellingen elders in dit blad. 

Voor beide weekenden succes. 

En eindelijk is het dan zo ver: de 
AFC Taba gaat haar nieuwe accommodatie in gebruik 
nemen. Van bestuurszijde is ons verzocht het.volgen-
de reeds nu vast mede te delen. 

Zaterdag 21 augustus 1976 vindt er 
's middags een officiele opening plaats met daaraan' 
verbonden een receptie. De nadruk zij er op gelegd 
dat dit alleen voor genodigden.  is. 

Zaterdag 21 augustus 1976 houdt Taba 
's avonds open huis voor haar eigen leden. De cantine 
is dan vanaf 20.00 uur geopend en, onnodig om te zeg-
gen, iedereen is welkom in ons nieuwe clubhuis, waar-
aan in de afgelopen maanden de nodige manuren besteed 
zijn. 	

auG 9-776 
Ongetwijfeld zullen diegenen die zich 

er voor ingezet hebben dat Taba's nieuwe home er nu 
uitziet zoals het er uit ziet tezijnertijd van vele 
kanten beneveld worden met complimentjes. Laten wij 
dan nu de eerste zijn die alle harde werk(st)ers 
een veer in de hoed mogen steken. Wat deze mensen 
gepresteerd hebben is pas clubliefde. Bravo!! 

WAT U PERSE 
MOET WETEN 

Het telefoonnummer van onze cantine 
is: 924161. Onthoud het goed of, beter 
zelfs: schrijf het op; 924161. 



O O" 
Op bijgaande foto's reeds enige kiekjes van ons com-
plex in oude toestand. Zodra U het veld opkomt kunt 
U nu onmiddellijk zien dat de conditie van de gras-
sprietjes aanmerkelijk beter is dan op deze plaatjes. 
Het is to hopen dat het zo blijft, dan kunnen we er 
tenminste het hele seizoen op blijven voetballen. En 
daar komen we tenslotte voor. 

JE UGDTOERNOOI 1976 
******************************** 

Dit jaar organiseert de jeugdcommissie van Taba voor de 
vierde maal 'mar toernooi, en wel op zaterdag 28 en zon-
dag 29 augustus 1976. Op beide dagen kunt U van uitste-
kend voetbal genieten, zowel van eigen als van andere 
zijde. Bovendien zijn er vele attracties die beslist 
de moeite waard zijn: uiteraard onze tombola en het 
rad van avontuur op beide dagen; op zondag parachu-
tisten en een drumband. Bovendien hopen wij ook dit 
jaar op uitstekend weer. Meer nieuws volgende week. 

* . 	 * 
* * S PORT HUIS J 0 11 0 	* * * *  

* 

	

Alle maten 	* Voetbal-, Zaalschoenen 	* 
* HELANCA 	* Adidas 	 * * * 
* trainingspakken 	 * * * Puma 	 * * 
* in diverse *  * Quick e.a. 	 * 

* 

	

kombinaties 	* Uw clubuitrusting altijd 	* * * voorradig 	 * 

* 
* * * * Eigen reparatie-inrichting 	* 
* * 

TABA-LEDEN KORTING op alle *  *  
* artikelen 	* *  
* * bij de Camperstraat 	* 
* * 
* * TELEFOON: 358927 - 356573 - 943493 	* * 

* 
* * * 

********************************************************* 



REDACTIE  
Vanaf a.s. maandagavond 
zal de redactie het weke-
lijkse clubblad gaan ma-
ken in het clubhuis, tel. 
924161. 
Daar kan een ceder ons dan 
bereiken, zowel persoonlijk 
als telefonisch. Aanvang 
19.00 uur en 	 potte-
kijkers hebben we niet no-
dig. 

Zo gaat het 
niet 'anger 

VERSLAGEN - VERSLAGEN 

Ja, we zijn amper begonnen of het is alweer raak. Ook 
de afgelopen week bereikte ons dan ook niet een enkel 
wodstrijdverslag. Uiteraard is het onnodig to vertel-
len dat het zo niet langer gaat. Gelukkig dat we nog 
maar pas begonnen zijn. Dan kan er ten eerste nog heel 
wat verbeteren, en ten tweede kunnen wij er nog heel 
wat afkanke.... sorry boor. 

@ This booklet is distributed to the condition that it 
shall not, by way of trade or otherwise, be lent, 
hired out, or otherwise circulated without the au-
thors' consent in any form of binding or cover other 
than that in which it is published and without a 
similar condition being imposed on the subsequent 
purchaser. 
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