
VOOR SCH1LDER EN 

BEHANGWERK 

SCHILDERSBEDRIJF  

A.C. INKENHAAG C.V 
CEI NTUURBAAN 249 
TEL: 72 06 72 

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

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

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

ederwaresi 

en ..,ederhandel 

voor al uw bloemwerk 

specialist in het verzorcien van rouwbloemwerk 

en plantenarrangementen 

agfigil8 
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 bestelvvagens 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 VVoustraat 111 — Tel. 719108 
Tank nu ook voordelig aan onze 

WITTE POMP 
Tevens Quick-service, reparatie en wasmobile. 

St. Willibrordusstraat 43a — Tel. 762798 

77 

EPP 



Heineken 

BLOEMEN BESTELLEN 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

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

TA 
Oporricht 31 and 1933 	 VeldioginF 	 GSM Giro T 1363 
Kan. jpiodoeic. 25 lull 1960 
	 Sportpork Oriobuni 	 t.n.v. A.F.C. Tabs 

13e jaargang 	nr. 4 
	

8-9-1976 

Officieel (nieuwe leden):  

C.I.Yvel (zon sen), geb. 12-9-51, 
Louis Bothastraat 22' (1005) 

T.A.Nillemsen (zon sen), geb. 15-9-51, 
Von Liebigweg 331 , (1006) 

D.}]I.Draak (zon sen), geb. 22-3-51, 
Kinkerstraat 61", (1014) 

J.G.Wolkers v/d Bosch, geb. 99999999  (zaalcoach), 
Jan Evertsenstraat 152, (1015) 

J.H.Antenbrink (Bpup), geb. 2-8-67, 
De Peerelstraat 19 hs,(1006) 

S.A.Blank (Apup), geb. 7-10-65, 
Pieter Aertszstraat 82 hs, (1008) 

M.Olgers (zaalv), geb. 23-6-39, 
Bilderdijkpark 1", (1014), 
tel. 182302 

J.R.Schultz (Cjun), geb. 22-6-63, 
Iephtastraat 661 , (1015), 
tel. 841663 

K.C.Iske (zon sen), geb. 31-5-50, 
Corn. Springerstraat 17, (1008) 

R.Mud (zon sen), geb. 8-11-57 

R.A.Mud (Ajun), geb. 17-3-60, beiden: 
Marnixkade 16 hs, (1003), 
tel. 240677 



Zat Sen 1: R.Kuyper,Gebr.Hillenaar,G.Wolkers,H.Smit, 
Gebr.Nieuwenhuis,E.Bunschoten,J.v.d.Lin-
den,J.Fransen,J.Koning,J.Kooistra,E.Jansen. 

Zat Sen 2: H.v.Coeverden,P.Dammen,P.Drehsen,T.Haggen-
burg,N.Loo,P.de Nekker,S.Osinga,Gebr.Sand-
brink,L.Schotte,G.Serier,W.Wolfs. 

Pup A: 	R.Bierhuizen,F.v.Drongelen,A.Forrer,R.Ha-
verbus,H.Hillenaar,W.Jainandunsingh,R.v.d. 
Waard,R.Kruithof,R.Middelaar,J.Robijn, 
J.Stapper,B.Nooitmeer,S.Blank. 

Pup B: 	R.Bakrie,E.Haverbus,R.Martens,M.Roele, 
A.Rooy,M.Sandbrink,M.Spijker,R.v.Tintelen, 
R.v.Drongelen,J.Antenbrink,(A.Eisinga). 

Zon Sen 1: Kriek,v.Veen,v.d.Bos,Weeling,Walgering, 
v.d.Woude,JAN MAURER,JAC.MAURER,v.d.Laan, 
Lohman,Posthuma,Bennekom,Moehring (evt. 
wijzigingen via de trainer). 

Eon Sen 2: v.d.Bos,Anastacio,Hoekman,Iske,de Loor, 
Jaap Kamminga,Roepel,Draak,Verkaaik,T.Kra-
mer,Beverdijk,Verhaar. 

Zon Sen 3: vrij. 
Eon Sen 4: krijgen een persoonlijke aanschrijving. 
Jun A: 	M.Betting,S.Gravenbeek,H.Hillenaar,J.Kam-

minga,H.v.d.Kolk,R.patrick,R.Reitsma, 
M.Scheltus,F.Steyn,D.Vijsma,R.A.Mud, 
M.Brown. 

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

Jun C: 	H.Bergwijn,S.DegenhartmE.Lazet,M.Simons, 
F.Smit,D.Streefkerk,F.v.Suydam,C.Telesford, 
R.Warning,R.Zuiderduin,J.Schultz. 

OPSTELLINGEN NOG STEEDS VOORLOPIG 

OPSTELLWORI 
Verslag  zaalvoetbal: Taba 1 - Voorland 1: 4-1. 

Hierbij wil ik eerst even de spelers van ons 2e team 
bedanken voor het spelen van de competitiewedstrijd 
Ridderboys - Taba die dan wel verloren werd met 4-2, 
maar hetgeen toch een aantrekkelijke wedstrijd was, 
Boys, bedanktI 

Nu dan een verslag van de tweede competitiewedstrijd: 
Nadat Taba de aftrap had verricht golfde het spel 
heen en weer met leuk voetbal vooral van Taba-zijde. 
Dat leverde dan ook na +6 min. op van Karel Iske 
(leuk dat hij weer terug is). Wij bleven de strijd 
aardig controleren toen voor rust de broer van Karel, 
Corry Iske, voor 2-0 zorgde. Met deze stand werd het 
wisselen. Nadat de scheidsrechter aan beide zijden 
een paar straffen had uitgedeeld vond Jan v.Veen het 
nodig om de spanning terug te brengen door de keeper 
Flip de Kriek zeer deskundig naar de verkeerde hoek 
te sturen (U weet dat Jan v.Veen ook van Taba is ??). 

Na deze goal rook Voorland een pelijk spel en het kreeg 
dan ook een paar kleine kansjes maar die werden rustig 
opgevangen. Bij weer een snelle tegenstoot was het Jan 
Lohman die voor 3-1 zorgde. De mooiste goal werd ge-
maakt vlak voor het einde (door Jan v.Veen) maar daar 
had dan ook het hele team de voet aan gehad. 

Als laatste wil ik dan ook Wietse Posthuma en Gerrit 
Wolkers noemen. Dan hebben we ze allemaal bij naam ge-
noemd, al degenen die aan deze voortreffelijke over-
winning hebben meegewerkt. 

PS Komt U ook eens in de een of andere zaal naar een 
van onze twee teams kijken; het is de moeite best 
waard. 

leider le team. 

Bedankt....  

Het is ons een behoefte om via het clubblad bestuur en 
leden onze hartelijke dank te betuigen voor het prach-
tige bloemstuk dat wij mochten ontvangen ter gelegen-
heid van ons 35-jarig huwelijksfeest, 3 sept. jl. Met 
deze attentie waren wij zeer verheugd. 
Dan willen wij tevens degenen heel hartelijk bedanken 
die ertoe bijgedragen hebben voor het mooie geschenk 
dat wij kregen aangeboden in de vorm van een mooi 



Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 
kombinaties 

TABA-LEDEN 

+ Voetbal-, Zaalschoenen 
+ Adidas 
+ Puma 
+ Quick e.a. 
+ Uw clubuitrusting altijd 
voorradig 

+ Eigen reparatie-inrichting 

KORTING OP ALLN ARTIKELEN 

Ruyschstraat 104 

donderdagavond 9-9-1976: aanvang 19.00 uur (±): licht-
wedstrijd: Taba zon sen 1 - FIT. Komt kijken !U 
MUTATIES INDALINGAN COMPETITIES: 

`Lon Sen 4: 

Jun A: 

Jun C: 

zaaiv. 1: woensdag 15 september 1976 - Bijlmermeer 
21.40 uur, afd. 2B, Taba - VVGA. 

tel.wedstr.secr.zaalv. Ger Wolkers: 125646. 

MUTATIES LEDEliLIJST: 

bedankt: R.P.Keune (Apup). 

sporthuis „JO iq CD 

afd. 427: 

afd. 522: 

afd. 722: 

toevoegen Abcoude 7 

vervallen Overamstel 

toevoegen JHK 

DD 

I 

Verslag zat sen  1: KNSM - Taba: 0-4.  

Het kerevers gepromoveerde zaterdag eerste elftal 
moest afgelopen zaterdag tegen KNSM aentreden. Voor 
de wedstrijd heerstte er in de kleedkamer de voor 
dit elftal zo kenmerkende sfeer. Na de gebruikeIijke 
tactische tips van colonel B.D. (Buiten Dienst) K.C. 
Iske gingen zij vol goede moed het veld in. 
Allereerst werden zij al verrast door een koude douche 
(terwijl zij niet eens thuis speelden). De engeltjes 
werkten niet mee en de regen kwam met de bakken uit de 
zo welbekende hemel. 
Doornat geregend startte de wedstrijd met een Taba 
dat zijn tegenstander rustig liet komen en een straffe 
mandekking gaf. Na een goed kwartier spelen begon Taba 
greep op zijn tegenstander te krijgen en drukte doze 
langzaam terug. Uit een slecht afgeslagen corner schoot 
Jan Fransen de bal in, maar deze belandde jammergenoeg 
tegen de paal. Vlak voor de rust was H.Hillenaar in 
duel met zijn directe tegenstander waarbij zij elkaar 
niet aanraakten, maar de scheidsrechter beslistte en-
ders en gaf een penalty aan de tegenstander. Deze 
strafschop werd door onze Taba-keeper bekwaam gestopt 
(waar hij nog steeds last van heeft. Bekwaam he - red) 
maar de scheidsrechter zag ergens een reden om hem over 
te laten nemen. Zodoende gingen wij rusten met een 1-0 
achterstand. 
Nadat iedereen zich afgedroogd had 

e  
_
n
voor zover aanwezig 

droge spullen had aangetrokken begonnen 	aan de 2de 
helft. Een 2de helft waarbij Taba fel van leer trok om 
zodoende de opgelopen achterstand weg to werken. Maar 
jammergenoeg ging dit gepaard met het laten wegvallen 
van de dekking, zodat wij al gauw tegen een 2-0 achter-
stand aankekeh. Maar ta Tlaats dat wij hiervan leerden 
en de dekking weer ter hand namen gingen wij nog fu-
rieuzer in de aanval wat weer leidde tot nog twee doel-
punten van de tegemstander, wat de stand op 4-0 bracht, 
zodat tevens de eindstand bereikt was. Misschien hier-
van iets geleerd hebbende kunnen wij de volgende week 
met dezelfde inzet er tegenaan gaan zonder de dekking 
te verwaarlozen. R.C.Kuyper. 

bij de Camperstraat 

TELEFOON: 358927 - 356573 - 943493 



Zondag senioren 1: 	Taba 1 - TIW-Amstel 1 	2 - 1 

In de eerste competitie-wedstrijd van het seizoen 
moest Taba het opnemen tegen de in het vorige seizoen 
uit de eerste klasse gedegradeerde TIW (nu gefusieerd 
met Amstel). 
Taba startte erg goed. Men wist het spel te rnaken via 
een goed draaiend middenveld. Hierdoor ontstonden een 
aantal zeer reeele kansen, die helaas niet benut wer-
den. Hierna kreeg ook TIW-Amstel, dat wel degelijk 
goed voetbal op de mat legde (mooi he!) enige kansen, 
zijhet in mindere mate dan Taba. Uit een vrije trap, 
iets buiten het strafschopgebied van Taba, zou TIW-
Amstel echter toch de leiding nemen (tegen het spel-
beeld in; dat wel!). Het was de nummer 10 van onze 
tegenpartij die de Taba-doelman, die hierbij niet 
helemaal vrijuit ging, wist te verschalken. 0 - 1. 
(Een positief punt was hier, dat er geen wanklank 
te horen was!!!) 

Met deze 0 - 1 stand ging men rusten. 
Na de rust een ongewijzigd Taba, dat nadrukkelijker 
in de aanval ging en zo mogelijk met nog meer inzet 
speelde. Toch duurde het nog enige tijd voordat dit 
succes op zou leveren. Eerst vond er nog een wissel 
plaats aan de Taba-zijde, hetgeen de aanval een 
nieuwe krachtigere impuls zou moeten geven. En 
inderdaad de nieuwe opzet leverde de Taba-ploeg 
zijn vruchten op. Bij een der vele Taba-aanvallen 
was het Hans van Bennekom (spelend als in zijn beste 
tijd - de A-junioren), die de bal scherp voor het 
TIW-Amstel-doel bracht. Een van de verdedigers wilde 
de bal wegwerken, ilaar zag tot zijn eigen ontstelte-
nis de bal in het net achter zijn eigen keeper 
belanden. Taba ging door en rook de overwinning. 
De enorme inzet werd danook beloond. Het was de op-
komende back Leo Walgering, die een schot produceerde, 
dat door de keeper slecht verwerkt werd. Deze liet 
de bal wegspringen en het was de toesnellende Wietze 
Posthuma, die de eindstand op 2 - 1 in het voordeel 
van Taba bracht. De laatste paar minuten gaf een 
beeld waarin Taba hardnekkig en goed verdedigde te-
gen een op alles of niets spelend TIW-Amstel. 
Dit lukte goed en daarmee was de eerste winat binnen! 

H.A.v.d.Bos (wie volgt?)  

kunstwerk wat een ere plaats in onze karner zal 
krijgen. Zonder anderen te kort te doen wil ik 
de Hr.Kooistra hartelijk bedanken voor de woorden 
bij mij thuis gesproken bij het aanbieden van 
dit geschenk. 
Nogmaals onze hartelijke dank. 

Fam.J.J.v.d.Hart. 
De lijntrekkers.  
Zondagochtend op het veld aangeland 
wat was daar nu aan de hand ? 
alle lijnen waren weg 
en daar stond ik dan, zeg, 
ik snelde naar de telefoon 
en belde naar een hoge oom, 
slaapdronken pas uit zijn bed, 
ja, het was de Ileer Lazet. 
Snel zijn hoofd onder de kraan, 
"Keune, zeg, ik kom eraan", 
De een was groot, 
de ander klein, 
maar er was een echte lijn 
wit en recht zoals het hoort 
de wedstrijd kon weer voort. 
Nog bedankt mijnheer Lazet, 
en vanavond maar vroeg naar bed. 

H.Keune. 
Verslag Taba zat  sen 2 - Pancratius 3: 2-5. 
De eerste wedstrijd van dit seizoen die ander de 
lauwe douche afgewerkt werd was tevens de eerste 
nederlaag voor Taba. Een sterk Pancratius nam al 
na 15 minuten een 0-1 voorsprong en gelijk een mi-
nuut later: 0-2! 
De rust ging in met een 0-3 achterstand. Na de rust 
een iets sterker Taba dat nadat Pancratius 0-4 had 
gesceord, terug vocht tot 2-4, d.m.v. 1-4 (Gast J.V.) 
en 2-4 door D.Sandbrink. 
Al met al geen slechte wedstrijd die tech met 2-5 
verloren werd. Eind. 
Verslag Taba jun C: WTO - Taba: 1-4. 

Een furieus startend Taba speelde de eerste 15 minuten 
constant op de helft van WTO. Doch het was toch WTO 

9 



dat de eerste roos trof, een goal die echter afge-
keurd werd door appelleren van grensrechter Osinga. 
(tevens leluer -red.). Maarrrrr, toen kwam Taba 
opzetten d.m.v. Erik en Jonny, het werd 0-2. Daarna 
teruggebracht door WTO tot 1-2, en toen gingen we 
rusten. 
De tweede helft werd een compleet Taba feest want 
eerst was er good old Pele die met een listig lobje 
de keeper verschalkte. En toen Roy nog voor 1-4 zorgde 
was de eerste zege een feit. 

leider. 

INDELING ELFTALLEN IITPILLEN 
OOOOOOOOOOO ........... OOOOO 

Poule D: Animo 1 - DEC 1 - DVVA 1 - De Geuzen 1 
Overamstel 1 - Taba pup Al. 

Poule 4: FIT 1 - De Geuzen A. - Overamstel 1 -
Taba pup Bl - WTO 1 - TIW/Amstel 1. 

REGLEMENT BEKERVOETBAL 1976 

De lste ronde bestaat uit twee wedstrijden; het team dat 
de meeste punten behaald gaat door naar de 2de ronde; bij 
gelijk eindigen telt het doelsaldo; is ook dat gelijk, dan 
tellen de doelpunten gemaakt in de uitwedstrijd dubbel; is 
ook dat gelijk dan worden er na de 2de wedstrijd door elk 
team 3 strafschoppen genomen; daarna om en om tot een be-
slissing is verkregen. 

De 2de en volgende ronden sullen door een wedstrijd be-
slist worden; bij gelijk eindigen worden er strafschoppen 
genomen. 10 VERDERE PROGRAMMA 

18 september 1976: 

25 september 1976: 

2 oktober 

9 oktober 

16 oktober 

HET MOST. MA VAN HET HART:  

dat de A.F.C.Taba haar nieuwe home op waardige wijze, 
met o.m. een parachutespring-demonstratie, een stunt 
van het bestuur, nou ja, de organisatie dan, in ge-
bruik heeft genomen. Van vreugde sprong men gaten in 
de lucht, welgeteld 7. Wie kan maken de zeven-de 
seven-, wie kan maken de zevende sprung. Nou, para-
club Icarus kon het, en hoes Er zou ook nog een acht-
ste springen, maar die had last van een negenoog op 
een van zijn tien tenen. We hebben nog rudgespraak 
gehouden maar een buiklanding werd niet toegestean, 
dus daar zaten we iooi mee in ons maag. We hebben 
(het) toen maar overgegeven.... 
Inderdaad, daverende onzin, net als de legende van de 
Griekse held Icarus, waaraan de paraclub haar naam 
ontleende. Voor wie deze mythe niet kent: 
Icarus was met zijn vader Daedalus door Minos, de ko-
ning van Kreta, inaesloten in het labyrinth van 
Cnossus. Om te kennen ontvluchten maakte Daedalus 
vleugels, waarbij hij bijenwas gebruikte. Icarus kwam 
echter te dicht bij de son en was er teen gloeiend 
De was smolt en Icarus tuimelde tomeloos terug tot 
Moe-der Aarde. Hij kwam niet op zijn voeten doch wel 
in zee terecht ( thans Icarische zee geheten ). 
Dat was het verhaal en het einde van Icarus. 
Bij de jeugdcomm. kennen we Been hoogvliegers doch 
wel mensen die met beide benen op de grond staan. 
De organisatie van het toernooi had heel wat voeten 
in de Garde maar het kwam best op zijn pootjes terecht. 
De hele zaak was weer perfect georganiseerd en werd 
netjes afgewerkt. 
Minder netjes vond ik dat men de bezoekers een rad 
voor ogen draaide, een avontuur dat gelukkig goed af-
liep. r.enminste n4_emand werd kwaad en het bracht zelfs 
nog geld op. Obk bier heiligde het doel de (geld)mid-
delen. De J.C. (ik vind hier hoofdletters noodzakelijk) 
heeft weer uitstekend werk verricht. Dat hebben trou-
wens ook de lieden in de cantine. ))eze zwetende zwoe-
gers zaten seer zeker ook niet stil. Och, het gaat zo 
soepel he; je schuift maar wat (papieren) poen over 
de toog en pakt je prachtige pilsie, goed gekoeld en 11 
goudgeel als een Taba-shirt. 

1976: 

1976: 

1976: 

poule 
poule 
poule 
poule 
poule 
poule 
poule 
poule 
poule 
poule 

11.00 
11.00 
11.00 
10.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
10.15 

(Apup), 
(Bpup), 
(Apup), 
(Bpup), 
(Apup), 
(Bpup), 
(Apup), 
(Bpup), 
(Apup), 
(Bpup), 

D: Taba - Overamstel 
4: Taba WTO 
D: Animo Taba 
4: Overamstel Taba 
D: Taba - De Geuzen 
4: Taba - TIW/Amstel 
D: Taba - DVVA 
4: Taba - FIT 
D: DEC - Taba 
4: De Geuzen - Taba 

voor zover het programma voor de pupillen. We 
en jullie leiders veel succes. 

wensen jullie 



RIO De Warmtespecialist 

LEGO PLAY-MOBIL 

Skhati's drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

erf en behang 
nuook Hout- en ijzerwaren 

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

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

Fr. van Erve 

Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

* * * * * * * * 

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 

Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

Voor 
alle soorten 

ROOKARTIKELEN 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

Hesp 

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

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

FROBELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

DRANKEN SERVICE . _ 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Amsterdam Z. 

Weesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

Aileen gevestigd Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Of je kijkt of er wat te kanen valt. Nou, dat 
viel niet mee. Hoeveel hete honden (pardon, hot-
dogs) zullen er (van)door zijn gegaan? 
Tussen 2 ( ), kent u deze limerick? 

„Er woonde eens een sl ger in 1)ussen, 
Die knaap verkocht bloedworst in bussen; 
Maar laatst brak een klant 
Bij het eten een tand, 
Want toen toen zat er een halsbandje tussen 

Wat een (s)limerick.-En wat vindt u van deze? 

„In zijn woonplaats, naar ik rneen was het Huller., 
Overleed plotseling de tandarts van Dullen; 
De prof. stond met studenten aan het graf 
En sprak: „Mijne heren, Uw petje graag of 
Voor de man die hier zijn laatste gat ligt te vullen".... 

Ik neem graag mijn petje of voor onze cantinemede-
werkers, die zonl de magen als de kas vulden. 
Voor al diegenen aeze opening en happening mogelijk 
maakten, gaarne een klaterend handgeklap (leg wel 
eerst Uw hamburger neer, niet iedereen houdt van 
mosterd)! 
Ook niet van andijvie maar wel van (een woord van) 
lof. 

Dit zij alien dan bij deze toegezwaaidt 
En hiermede zwaai ik af. 

M.E. Dewerker.  

UITSLAGEN 

 

Zat sen 1: KNSM - Taba 	4-0 
Zat sen 2: Taba 2 - Pancratius 2-5 
Pup A: 	Taba Zeeburgia 2 0-2 
Pup B: 	Taba - Overamstel 	0-2 
Zon sen l: Taba - TIW/Amstel 	2-1 
Zon sen 2: Taba 2 - Abcoude 3 	2-3 
Zon sen 3: ZSGO 4 - Taba 3 	7-2 
Zon sen 4: Wilskracht 6 - Taba4 15-0 
Jun A: 	Taba TIW/Amstel 2 TIW/A n.o. 
Jun 13: 	Taba - TOG 	4-2 
Jun C: 	WTO - Taba 	1-4 
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