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VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24  

VOOR SCHILDER EN 
BEHANGWERK 

SCHILDERSBEDRI JF 

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

A. de Rooy 
v.h. A. N. KEIZER 

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

ederwaren 

en ..,ederttanciel 

voor al uw bloemwerk 

-:.ti specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 

en plantenarrangementen 
I , 

1118grig 18 
zevao 	 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 once 

WITTE POMP 
Tevens Quick-service, reparatie en wasmobile. 

St. Willibrordusstraat 43a — Tel. 762798 



Opg.dcht 31 mei 1933 	 Veldligging: 
Kon. 000dgek_ 25 lull 1960 	 Sparrow* Driobum  

Gem. Giro T 1393 
tn.v. A.F.C. Tabs 

13e daargang 	nr. 2 	26-8-1976 

Nieuwe leden: 

R.W.v.Drongelen (Bpup), geb. 28-8-'68, 
Retiefstraat 37', tel. 355509, 
Amsterdam (1005) 

(Apup), geb. 23-3-'66, 
Rcsendaalstraat 49', tel. 359376, 
Amsterdam (1006) 

(Apup), geb. 22-11-'65, 
Gooioord 280, 
Bijlmer. 

zaalv 1: woensdag 1 september 1976 - Bijlmermeer 
21.40 uur, afd. 2B, Taba - Voorland. 

zaalv 2: vrijdag 3 september 1976 - Bijlmermeer 
19.00 uur, afd. R40, Taba 2 - Boeleboys 

Tel wedstr.secr.zaalv. Ger Wolkers, 125646. 

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

_ 

J.W.,3tapper 

B.W.Nooitmeer 

3. 
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REDACTIONEEL * REDACTIONEEL * REDACTIONEEL* 

De redactie is dit seizoen van plan, net als in 
andere jaren, om volledig open te staan voor uw 
kritieken, verslagen etc. Van onze zijde zullen 
de vliegende verslaggevers m.n. H. v.d. Bos, 
A.v.d.Bos, M.Keune en de drijvende krachten 
R.C.Kuyper en S.Osinga (waar deze heren in 
drijven is de andere leden van de redactie volle-
dig onbekend) zoveel mogelijk heet van de naald 
nieuws brengen. Dus pas op uw woorden op het veld 
en in de kleedkamer, want bovengenoemde mensen 
zullen overal aanwezig zijn en hun oren ten luister 
leggen, zodat zij alles wat opgevangen wordt direct 
kunnen publiceren onder de navolgende kolommen: 

'BLUNDER VAN DE WEEK' 

'TACTISCHE TIP VAN DE WEEK' 

'UITSPRAAK VAN DE WEEK' 

'OEN VAN DE WEEK' 

U BENT GEWAARSCHUWD!!: LET OP UW WOORDEN!!!! 
Zodra u hen ziet, let dan op, want alles wat u 
zegt kan tegen u gebruikt weerden. 

Verder hebben wij nog beperkte ruimte voor adverteer-
ders; dus een ieder die nog belangstelling heeft, 
belt 's maandagsavond tussen19.00 uur en 21.00 uur 
de Taba-kantine; telefoonnummer: 924161. 

Verder hadden wij nog gedacht aan een nieuwe rubriek, 
waarin de mogelijkheid wordt gecreeerd om eventueil 
te klein of te 'groot geworden voetbalattributen 
aan te bieden (alleen het voetbaltenue van Taba, 
kicksen). Ook hiervoor kunt u ons bereiken op 
het bovengenoemde telefoonnummer op diezelfde avond. 

Waarvan ieder had gedroomd; 
Het is Hein wat uit de tap stroomt; 

HEIN, LAAT IE FIJN ZIJN!!! 

Voor lieden, leden etc. die iets te ver in het 
glaasje hebben gekeken, is er de mogelijkheid 
aanwezig om in ons aller clubhuis een taxi te bel- 
len. 

- 2- 

Tr a 
VOORWOORD 

'Jeer de vierde maai organiseert ce jeugdcomeissie van de 
AFC Taba dit jeugdtoernooi. De deelnemende verenigingen 
zijn dit jaar De Meer, Madjoe, ',ioorland en uiteraard Taba. 
Ale voorzitter van de jeugdcommissie wil ik allereerst 
onze gasten van harte welkom heten op ons toernooi in de 
hoop dat zij een prettig voetbalweekend mee zullen maken. 
Ten tweede wil ik gaarne al diegenen die met de organisa-
tie en/of de uitvoering van het toernooi te maken hebben 
van harte bedanken voor het vele werk dat ook dit jaar 
weer door hen verzet is. 
nisschien is het voor de buitenstaanders nog even het ver-
melden waard dat het toernooi dit jaar, althans voor de 
AFC Taba, een speciaal tintje heeft. Onze vereniging neemt 
namelijk met dit toernooi haar nieuwe home officieel in 
gebruik. Met de verhuizing van de afgelopen maanden is 
een lang verwachte wens dan toch eindelijk in vervulling 

gegaan. 
Tenslotte wens ik U alien een sportief en succesvol toer- 

nooi toe. 

programma 
Op de volgende bladzijden vindt U het volledige programma 
(voor beide dagen) alsmede de tussenwedstrijden en alle 

attracties vermeld. 

voorzitter jeugdcomm. Taba, 
P.v.d.Bos. 



ALGEMENE MEDEDELINGEN 

Het toernooi wordt gehouden op zaterdag 
28 en zondag 29 augustus 1976 op het 
sportpark Brie Burg, gelegen aan de Pi-
zeaustraat/Kruislaan, voormalige JOS-
velden, en te bereiken met bus 8 - 55 
56, halte Hugo de Vrieslaan hoek Fizeau-
street uitstappen. 
De deelnemende verenigingen zijn: De Meer, 
Madjoe, Voorland en Taba, die alien met 
vijf elftallen deelnemen, t.w. 1 B-pup., 

1 A-pup., en 1 C-jun. op zaterdag 28 augustus 1976; 1 
B-jun. en 1 A-jun. elftal op zondag 29 augustuz 1976. 
Beide dagen begint het toernooi om 11.00 uur en wij ver-
zoeken de deelnemende verenigingen en 
scheidsrechters uiterlijk een half uur 
v6cir de aanvang aanwezig te zijn. 
H.H.SCHEIDSRECHTERS EN VERENIGINGSLEIDERS. 
U wordt vriendelijk verzocht zich bij aan 
komst even te willen melden bij het toer-
nooi-secretariaat. 

TUSSENWEDSTRIJDEN 

Op zowel de zaterdag als de zondag zal 
er een tussenwedstrijd plaatsvinden, 
op veld 1. Het toernooi gaat dan wel 
door op veld 2. Op zaterdag 28 augustus 
hebben wij te gest het zaterdageiftal 
van de voetbaivereniging Zeeburgia, dat 
aan zal treden tegen de zaterdag 1 van 

Taba, dat het afgelopen seizoen een kampioenschap behaalde. 
Op zondag 29 augustus krijgen wij de zondag senioren 1 uit 
Lienden (Tiel) op bezoek. Zij zullen spelen tegen de zon-
dag 1 van Taba. Bij deze een hartelijk welkom aan deze 
gastelftallen. 

DRUMBAND 

Op zondag zal de drumband BUBO 
het toernool'opluisteren met 
muziek en wel tussen 13.00 en 
14.00 uur. In deze periode zul-
len beide velden verder niet ge-
bruikt worden in verband met de volgende attractie, ver-
meld op de volgende paging. 

PARA S 
======= ==== 

Als het weer het 
toelaat zullen er 
up zondagmiddag 
29 augustus, tussen" 
13.00 en 14.00 uur, 
een aantal parachu- 

het Taba-terrein. Uiteraard dienen tisten neerdalen op 
helemaal leeg te zijn en vandaar de beide velden dan 
aangetrokken hebben om zodoende dat wij de drumband 

toch enig vertier te verzorgen. 

RAD VAN AVONTUUR 

Voor de mensen die bij al het voetbal ook hun goklust 
willen botvieren, is hier de grote mogelijkheid. 
Voor slechts weinig geld maakt U kans op de meest fan-
tastische prijzen. Dus wat let U om ook eens een gokje 
te wagen en mocht het niet meteen lukken, geef dan niet 
meteen de pijp aan Maarten, doch koop nog eens een plank-
je en waag opnieuw de kop. Ook hierbij geldt natuurlijk 
dat U met Uw goklust een kans waagt, maar nog meer de 
jeugd een kans geeft, hetgeen een goede reden voor ons 
is om op beide dagen het rad te laten draaien. 

TOMBOLA'S 
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toernooidagen zal er ook een tombola zijn, ook 
,liet de fraaiste prijzen. De loten zullen ver- 
krijgbaar zijn a 2 voor f1.1,--. En 	 zo-
als U weet steunt U zo de jeugd en dus hun 
toekomst. 

PRIJSUITREIKING 

van de laatste wedstrijd 
op zondagmiddag zal de 
prijsuitreiking plaats-
vinden, + 17.30 uur. 
Er zijn vier verenigings-
prijzen; er is Been wis-
selbeker dit jaar. Wij 
hopen dat U nog wilt 
blijven om ook de af-
sluiting van het toer-
nooi bij te wonen. 
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TOERNOOIRGLEMNT  
le. De leeft-ijden der deelnemers behoren op Olt toernooi 

in overeenstenuning to zijn met de KNVB-reglementen 
die geiden voor he seizoen 1976/77. 

2e. De we2strijden staall 	echeid,Trechter, van de 
KNVB afd. Adam; hun beoliosing is binend en pro-
te:I -ten aangaande de wedotren warden ni.et aeovaard. 

3e. De 7e Mtrijden vangen op tijd aan; een elftal :it to 
leot 	wordt geacht verloren te hebben. Zorg er dus 
voor mot Uw elftal 5 rio7.n. voor de aanvang van de wed-
strijd op het betreffende speelvell aanwezig te zijn. 

4e. De duur der wedstrijdea is alo volgt: 	e'er?) 
A-jun 2 x 20 min zonder rust 
B-jun 2 x 15 min zonder ruot 
C-jun 2 x 15 min zonder rust 
A-pup 2 x 10 min zonder rust 
B-pup 2 x 10 min zonder rust 
De wedstrijden verrneld onder 
elk 2 x 45 minuten met rust. 

5e, De in het program ma eerstgenoemde elftallen verdedigen 
de eerste heift het duel dat het dichtst bij de kantine 
gelegen is en trappen tevens af. 

6e. De winnaar van het toerncoi is die vereniging die in 
het toernooi met zijn 5 elftallen de meeste punten be-
haald heeft. Bij gelijk eindigen wordt de beslissing 
verkregen door vergelijking van het doelsaldo van de betreffende clubs. Is ook rat gelijk dan wordt de be-
slissing verkregen door het n`.men van 5 strafschoppen door 5 verschillende e-jun ipo7.ers. Eventueel daarna: 
om en om tot een der reertijen mist. 

7e. De A.P.C. Taba aarivaarflt geen enkele aansprakelijkheid 
voor vermissing of besohadiging van eigendommen. 

9e. be algehele leiding van dit toernooi is in handen van 
de Jeugdcommissie der organiserende vereniging en het toernooi-secretariaat beslist in gevallen waarin dit 
regelement niet voorziet. 

10e. EN LAAT N1ET A1S DANK 	 

RE JEUGDC*MISSIE 	U EEN PRETTIG EN SPORTIF TOEHNOCI. 

De OpeninE 

Nadat er 's morgens hard gewerkt was om alles zo 
feestelijk mogelijk aan te kleden kwamen Is middags 
de eerste genodigden, waaronder veel verenigingsle- 
den plus de nodige KNVB-bonzen die alien hun zegje 
kwamen doen. 
's Avonds was er voor de leden en oud-leden, waaron- 
der de ere-voorzitter, de heer Jonker, die het geheel 
opende, een feestavondje georganiseerd. Waarna de no- 
dige nostalgische opmerkingen gemaakt werden. 
Toen dat achter de rug was begon het feest pas echt te 
lopen. Met veel drank en muziek. Maar desalniettemin 
toen om plus minus twee uur de zaak afgelopen was 
gingen de meesten toch wel tevreden naar huis. Dit 
was het begin! reeds: was het toch nog gezellig! 
De volgende dag echter moesten het eerste en het 
tweede elftal de eerste vriendschappelijke wedstrijden 
afwerken. Hier de uitslagen: 

Taba zon 2 - CT0'70: 0-0 
Taba zon 1 - The Victory: 2-1 (holt  hoi) 

plus de nagekomen uitslag van vrijdag jl. 
Taba zon 1 - Xerxes (Rldam): 2-1 (hoi, hoi). 

********** 

bedankt 

'tussenwedstrijden' duren 

Al diegenen die meegewerkt hebben aan de totstandko-
ming van ons nieuwe clubhuis, de receptie en de vele 
cadeau's (ballen, bloemstukken, fles drank, terugge-
geven obligaties, en andere dingen (EL EM)) van har-
te bedankt. Namen noemen we niet, we zeggen maar zo, 
wie de schoen past die trekt hem maar aan ook. Zo is 
dat, 

red. 

HONDEN AAN DE LIJN  

Men zij er bij deze op gewezen dat de hygiene?egels 
van de gemeente voorschrijven dat op elk gemeentelijk 
sportpark de honden aan de lijn gehouden dienen te 
worden. Zeker als zij nogal gauw het veld opscheuren 
of van de vleesetende soort zijn. Mensen, let er allen 
even op, dat bespaart ons weer de nodige zorgen. 

bestuur. - l I - 



A-pupillen: 
B-pupillen: 
C-junioren: 
B-junioren: 
A-junioren: 

Wo. 18.30 - 19.30 
Wo. 18.30 / 19.30 
Wo. 18.30 - 19.30 
Wo, 18,30 / 19.30 
wo. en vrij. 	vanaf 19.00 uur. 

voor don- 

Sen zon bij Joop v.d. Linden: 967785, voor vrijdag- 
avond 19.00 uur 

Sen zat bij de Hr.H.Hendriksen: 411115, 
derdagavond 19.00 uur 

jun & pup bij Jan van den Bos: 721500, voor vrijdag- 
avond 19.00 uur 

zaalv bij -Ger Wolkers: 125646, zeer tijdig. 

Dan loopt u wel het risico, om in ae rubriek: 
'Oen van de week' te verschijnen (Dit gelds niet 
voor personen beneden de zestien jaar). 
Dus waar wachten wij op. Allen veel succes in 
het nieuwe seizoen. 

de redactie. 

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

OEN VAN DE WEEK * OEN VAN DE WEEK * OEN VAN DE WEEK*  

Alle aanwezigen op de openingsavond van ons clubhuis, 
hetgeen het gevolg had, dat soramige mensen zich de 
volgende morgen te goed deden aan droge broodjes; dit 
alles om de maag weer op het oude peil te brengen!!! 

J.M. 

TRAINING JEUGD:  

Zoals een ieder jeugdlid hoort te weten, is de training 
van de jeugd al weer begonnen. Ter verduidelijking geven 
wij hieronder nog even de tijden: 

Voorlopig zal de training plaats vinden op het kleine 
veldje naast onze eigen velden (aan de andere kant van 
de weg). Zorg echter wel dat je op tijd klaar staat, 
want de training vangt precies op tijd aan!! 
**********************************4(******************** 

AFBELLEN 

_ 1 2_ 

1Neesperzilde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

De Warmtespecialist .  
Fr. van Erve 

Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

Hesp 
DRANKEN SERVICE 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Mleengevestigd 

Sarphati's drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Verf en behang 
nu ook: Hout- en ijzerware 

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

* * * * * * * * 

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

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

Four 
alle soorten 

ROOKARTIKEL 

SIGARENMAGAZI 

W.O. RODENH 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

RIO 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO PLAY-MOBIL 
FROBELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 
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