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voor al uw bloemwerk 
specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 

en plantenarrangementen 

agnglia 
 

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 bestelwagens van 1 tot 2 ton 

v. OSTADESTRAAT 362-372 - TEL. 020 - 794842 - 764351 
Verkoop van accessoires, onderdelen en toebehoren in onze autoshop 

'ALLES VOOR OW 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 

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

VOOR SCHILDER EN 

BEHANGWERK 

SCHILDERSBEDRIJF 

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 ederhandel 



IT a 
Opgiericht 31 mei 1933 
Kon. poedgelc. 25 lull 1960 

Veldigging: 	 Gem. Giro T 1393 
Sportpark Driapnry 	 tn.v. A.F.C. Tabs 

13e jaarAan,Li nr. 	 15-)-1976  

LOTTO 4Ik 
TOTO 

)3ij Taba kunt 1J op de vrijdaeavond Uw formulieren kwijt: 
tussen 19.00 en 20.00 uur kunt U er zoveel mogelijk slij-
ten in ons clubhuis, bij de toto-commissie. 
Ook doze commissie kan trouwens no wat medewerk(st)ers 
eebrulken on de formulieren bij enkele-winkeliers .op to 
halen. Informatie kunt U hierover ook op de vTijdaeavond 
krijeen. U kunt bellen ook: 924161, ons clubhuis, en 
vragen naar de Br.Hoekman. 

ADVERTENTIES 

Ook in ons clubblad kunnen we nog wel wat advertenties 
kwijt. 4ijn er mensen die daar in geinteresseerd. zijn, 
die kunnen terecht op tel.nr. 721500 voor inlichtingen. 

Zat yen 1: ATTENTIE: a.s. r'z„terlag (zie wed.strijp. roEram 
verderop,)verzamelen 	12.00 uur in 	t. eicen 
clubhnis !!!!..  

BLOEMEN BESTEL L EN 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

CINBL 
TEL 020 • 73 17 33 / TEL. 020 - 36 

. +,-./ •,0 

A A •.,/,A 

Heineken 

FIRMA 



t.v. en 
alarmsystemen 
Kantoor : 2e Helmersstraat 42 

telefoon 16 67 75 Amsterdam-Z 

ELECTRO-TECHNISCH SERVICEBUREAU I

A. H. DUYNKER 
wilt U ook 

adverteren ? 

Bel 721500 

voor infer- 

matie 	 

1719 uur 

Verslag Zon Sen 2: Orient 4 - Taba 2: 1-1.  

In een slechte doch m.i. toch wel leuke wedstrijd was 
het Taba dat de score opende met een treffer van Imro 
Beverdijk (bij deze topscore van de zondagselectie met 
3 doelpunten uit 2 wedstrijden!!!). Daarna golfde het 
epel heen en weer op de heift van de tegenpartij, maar 
ondanks de sterke wind mee kwam Taba niet tot scoren. 
Zelfs de twee penalty's die Taba toegewezen kreeg.werden 
Thor Taba niet verzilverd. Na rust was het Be Orient 
die druk begon uit te oefenen op hat Teba-doel. Maar 
oedanks dat kon ook De Orient niet verder komen, en 
zelfs zij zagen een penalty uitstekend gekeerd door 
schrijver dezes, een unicum, let wel!! Dat is den ook 
weer gezegd (op verzoek). Taba wist nog twee mail tegen 
het houten staalwerk (?) 	or te schieten maar toen 
vond de scheidsrechter het- weiletjes en lies af. 
Jongens, ons eerste punt is binnen, laten er maar 
meer volgen. Succes zondag tegen Ajax 6!!! 
0000000000000000000000000000000000000000000000000)000000  

JEUGDBESTUURnMG,;DERING:  maandagavond 20 september 1976, 
aanvang 20.00 uur 
plaatc cantine Taba. 

O1111111111•111111111111111111111111111111111111111•1111101 

middengolf 

240 
meter 

ZONIDAG 

SPORT in en rond Amsterdam, 

met uitslagen en reportages 
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WEDSTRIJDPHOWIAMMA  voor donderdagavond 16 setember 1976. 

Oefenwedstrijd tussen Taba zon sen 1 en Taba zon sen 2, 
aanvang + 20.00 uur. Spelers krijgen persoonlijk bericht, 
heteij schriftelijk, telefoniech of op de training. 

Uiteraard is alle publiek welkom om naar deze lichtwed-
strij,1 te komen kijken. Graag zelfs!!! 

ADVERTENTIES: 

Zoals U kunt zien zijn we weer een adverteerder rijker. 
De fa. Duynker wordt bij deze van harte bedankt voor 
haar steun aan Taba in de hoop dat die lang stand mat; 
houden. 	--red-- 

sporthuis DD Q1(0 M O DD 

	

Alle maten 	+ Voetbal-, Zaalschoenen 

	

KELANCA 	+ Adidas 

	

trainingspakken 	+ Puma 

	

in diverse 	+ Quick e.a. 

	

kombinaties 	+ Uw clubuitrusting altijd- 
voorradig 

+ Bigen reparatie-inrichting 

TABA-1EDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

Ruyschstraat 104 
bij de Camperstraat 

TELEFOON: 358927 - 356573 - 943493 



viLJSTAIJAPROGRAMMA voor zaterdag 18 september 1976. 

Sat Sen 1: afd. 4: KDO - Taba, le veld, aanvang 14.30 uur, 
SR de Moor, leider de Hr.K.Iske. Veld gelegen 
Vuurlijn, ingang Ringdijk, De Kwakel. Te berei-
ken met lijndienst 7 ON, vanaf Haarl.station, 
uitstappen le halte in De Kwakel. ZIE PAG 1 !!!  

Sat Sen 2: afd. 55: Taba 2 - RAP 4, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Bosch, leider de Hr.J.v.Teese-
ling. 

Pup A: 	poule D: Taba - Overamstel, le veld, aanvang 
11.00 uur, leider de Hr.W.Martens, verzamelen 
om 10.30 uur op het eigen veld. 

Pup Is: 	poule 4: Taba - WTO, 2e veld, aanvang 11.00 
uur, leider de Hr.F.v.Drongelen, verzamelen 
on 10.30 uur op het eigen veld. 

,iiDSTRIJ0PRO,JRA.mMA voor zondah 19 september 1976.  

Son Sen 1: afd. 202: Taba - Argonaut, le veld, aanvang 
14.30 uur,. SR Smit, leider de Hr.J.Kooistra. 

Son Sen 2: afd. 215: Taba 2 - Ajax 6, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR Drenth, leider de Hr.J.Hoekman. 

Son Sen 3: afd. 318: JOS 5 - Taba 3, 2e veld, aanvang 
1.00 uur, SR Liouws, leider de Hr.A.Verkaaik, 
veld gelegen op Sportpark De Toekomst, Burg. 
Stramanweg, Cuderkerk a/d Amstel. Verzamelen  
om 1').30 uur bij het Amstel Station.  

Son Sen 4: afd. 427: Taba 4 - Diemen B, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR NN, leider de Hr.F.v.Drongelen. 

Jun A: 	afd. 522: Madjoe 	Taba, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR v.Rooy, leider de Hr.H.Smit, 
verzamlen om 11.30 uur op Sportpark Midden-
meer, bij de ijsbaan. 

Jun 3: 	afd. 621: Taba - ajax 4, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, JR NN, leider de Hr.R.icuyper, 
verzamelen ow 11.30 uur op het eigen veld. 

Jun 0: 	afd. 722: TOO 	 Taba, le veld, aanvang 10.00  
uur, SR 55, leider de Hr.S.Osinga, verzamelen 
on 9.30 uur op Sportpark Middenmeer, ingang 
Niddenmeerpad awn de Kruislaan bij het Archi-
medesplaatsoen. 

AL1,EN SUOCES ! ! ! (Denk evt. Flan het afbellen). 
- 4 - 

JL Ail. dliu 
OPSTELLINGEN 

dii. 4111.. 	 
Zat Sen 1: Gebr.Hillenaar,G.Wolkers,H.Smit,Gebr. 

Nieuwenhuis,E.Bunschoten,J.v.d.Linden, 
J.Koning,J.Kooistra,E.Jansen. (wijz.voorb.) 

Sat Sen 2: J.Pransen,H.v.0oeverden,P.Dammen,P.Dreh-
sen,T.Haggenburg,N.Loo,P. de Nekker,S.0-
singa Getr.Sandbrink,L.Schotte,G.Serier., 
6,5cLetner... 

Pup A: 	R.Bierhuizen,F.v.Drongelen,A.Forrer,H.Hil-
lenaar,R.v.d.Waard,R.Kruithof,J.Robijn, 
J.Stapper,B.Nooitmewr,S.Blank,R.Haverbus, 
W.Jainandunsingh,R.Middelaar. 

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

21.on Sen 1: wordt vrijdagavond op de training bekend 
gemaakt. 

Zon Sen 2: A.H.v.d.Bos,I.D.Anastatio,J.Hoekman,C.Iske, 
A.de Loor,J.Lamminga,Th. de Boer,A.Verkaaik, 
Tj.Kramer,I.Beverdijk,H.Verhaar,D,Draak. 

Son Sen 3: T.Louis,J.v.Drongelen,O.Post,H.Outmayer, 
Gebr. Verbij,R.Verkroost,R.v.Londen,J.Roepel, 
J.Bakrie,R.v.d,Nat,R.Nestlo. 

4: F.v.Drongelen,H.Grobben,C.Meijer,F.v.Oost-
burg,I.Muller,D.Boersma,N. de Vries,R.Mud, 
Willemsen,Yvel,v.Kampen. 

Jun A: 	M.Betting,S.Gravenbeek,H.Hillenaar,J.Kam-
minga,H.v.d.Kolk,R.Patrick,M.Scheltus,F, 
bteyn,D.Vijsma,R.A.Mud,M.Brown,(R.Reitsma). 

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.Degenhart,E.Lazet,M.Simons, 
F.Smit,D.Streefkerk,F.v.Suydam,O.Telesford, 
R.Warning,H.Zuiderduin,J.Schultz. 

zie voor enkele verdere mededelingen een 
aer volgende pagina's441 `leer belangrijkl 
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Zon Sen 



HST MOAT ME VAuX HET HART:  

opgelucht to zijn door het felt dat na doorlichting is 
gebleken dat onze vereniging, vooral ook financieel, 
gezond is. De overtollige pondjes (papieren leden) zijn 
er af, en ze zal met dit dieet best oud (oude bes) worden. 

De nervositeit (zondag 1 behouden, zaterdag 1 kampioen) 
was reeds verminderd, terwijl een gezondere omgeving een 
verdere heilzame werking zal uitoefenen. De organen wer-
ken goed; dat sommige klieren wel eens wat op hun lever 
hebben is stoelgang voor de ziel. 

Ben tikkeltje bloedarmoede is er wel; we zouden best een 
ijzer-injectie in de vorm van enige jeugdcommissie-leden 
kunnen gebruiken. Het behoeven geen ijzervreters te zijn, 
doch ook geen mensen van steen. Gewone, gezonde denkende 
geestverwanten, die lets van hun eigen jeugd willen te-
rugvinden en bovendien een hap frisse lucht willen mee-
pikken; die van de gunsten van Noeder Eatuur willen pro-
fiteren v662. Vader Tijd de fut eruit haalt! U behoeft er 
echt niet tegen op te zien; 10 tegen 1 (nou ja, zeg 9 te-
gen 2) dat het U danig meevalt. 

Schrijver dozes heeft al van alles uitgespookt in de vere-
niging, en hij ken U verzekeren dat de jaren in het jeugd-
werk de mooiste waren! Je kan er oud bij wqrden. 3n denk 
nu a.u.h. en s.v.p. niet dat er, nu U dit hest, toch wel 
weer genoeg mensen sullen zijn. Er zijn voor dit werk nl. 
nooit (nou ja) mensen genoeg. De commissie doet meer dan 
elftallen begeleiden, v661 meer!! En d4Ar zit 'em nou net 
even de kneep; elke sterveli,ng heeft, al gelooft hij het 
ook zelf niet en ook al ziet hij het self niet, een be-
paald pluspunt. En dAt.komt er in het jeugdwerk sublet uit. 
Denk niet.: 	een biet," daar schieten de kinderen (ook 
het Uwe niet!) niks mee op. 

Weet U wat een goede leidraad is in het leven? "Probeer 
de wereld een beetje beter achter te laten, dan je haar 
hebt aangetroffen!" paten we trachten dit op de jeugd over 
te brengen! Zij heeft meer tijd dan wij, en het is zo be- 
1,angrIjk!! 	- 6 -  

WET MOET MS VAN HET HART (vervolg):  

Een andere belangrijke groep vormen onze adverteerders. 
Heeft U al es gebladerd en gezien dat er "voor elck wat 
will" is? Moet U voor de aardigheid eens doen. 
En als U toch wat hij ze koopt, laat dan de naam Taba 
eens vallen. Weten ze dat ze 66k waar voor hun geld 
krijgen. 

--Wet vindt U verder van ons blad? Goed verzorgd, he? 
Wordt pro deo gedaan door drukkerij v.d.Heyde. 06k men- 
sen die hun steentje (wit zeg ik?), een Vinkeveense 
Kei!, bijdragen. Geen mensen van steen doch toch 
KEIEN VAN MBNSEN!!! Begrijpt U wat ik bedoel? 
Zo ja, bel dan 721500 en maak een habbel. 

Ik ben uitgeb. 

M.A.Dewerker.  

`TRAINING 411•1111M. 

Training senioren  
woensdag: vanaf 20.00 uur 
vrijdag: vanaf 20.00 uur (selectie!!) 

Training jeugd  
A en B pup: woensdag van 18.30 - 19.30 uur 
A, B, en C jun: woensdag van 19.00 - 20.00 uur 

(zolang als dat mogelijk is trainen we 
op het handbalveldje; wordt het wat 
kouder (Jan gaan de pupillen de zeal in 
en traint de rest op het gravelVeld. 
verder; maar dat Koren jullie nog wel). 

Het zij goed begrepen dat de senioren-training op 
de vrijdagavond uitsluitend voor de selectie van 
de zondag senioren is!! Zij die zich echter geroe-
pen voelen om toch te komen trainen sullen zich-
zelf moeten vermaken; de trainer richt zijn aan-
dacht die avond uitsluitend op zijn selectie). 

-7- 



bier 
Twee Italiaanse artsen hebben ontdekt 
dat bier evenals bijvoorbeeld de be-
ruchte anabole steroden een spierver-
sterkende werking heeft. Zij hebben 
volgens het Westduitse dagblad Frank-
furter Allgemeine berekend dat een 
liter bier per dag al een duidelijke 
teename van kracht tot gevolg heeft. 
Egn glas bier kort voor een to leveren 
prestatie zou voor een sportman derhalve 
zeer bevorderlijk kunnen zijn. 

Uit: Het Parool. 

En kende U deze al: 

"In de hemel is het ziet zo nat, 
dus openen we hier nog maar een vat!!" 

Zat Sen 1: 
Zat Sen 2: 
Pup A: 
Pup B: 
Zon Sen 1: 
Zon Sen 2: 
Zon Sen 3: 
boil Sen 4: 
Jun A: 
Jun B: 
Jun C: 

Taba St.Martinus 
SCZ'58 - Taba 2 
Zeeburgia 2 - Taba 
Overamstel Taba 
WVHEDW Taba 
Orient 4 -  Taba 2 
vrij 
Taba 4 -  WTO 6 
Taba - DEC 
FIT - Taba 
Taba St.Louis 

0-2 
1-0 
5-0 
3-0 
2-0 
1-1 

2-0 
3-2 
1-0 
0-3 

8 

zaalv.2: woensdag 22 september 1976:- Bijlmermeer 
21.00 uur, afd. H4C, Taba 2 - Hijkspostspaar- 

bank 2. 

zaalv.1: vrijdag 24 september 1976 - Bijlmermeer 
21.00 uur, afd. 2B, Taba WVHEDW. 

En in aansluiting hierop een verzoek van Uw wed- 
strijdsecretaris: of ook zaalvoetballers een half 
uur voor de aanvang van hun wedstrijd in de zaal 
willen zijn. 

MUTATIES INDELINGEN COMPETITIAS: 

Jun C: afd. 722: vervallen JHK. 

GEVONDM 

De Heer Frans van 1)rongelen (leider Bpup) 
heeft het afgelopen weekend enige sokken, 
broekjes en andere toestenden gevonden. 
Bij hem kan de zoekcr deze terugkrijgen: 
tel. 355509. 

1-)fr,te'n  
clenl(en do volzene?e levier 
hier nog even azn R.Zui-
derduin,C.Telesford,R.War-
ning,H.Bergwijn,F.v.Suydam, 
D.Streefkerk,P.Smit,S.De-
genhart, en R.Kramer. 

wedstr.secr.jgd. 

bijverdienste 
keeper !!! 9 



MEDEDELINGEN BETREFFENDE DE OPSTELLINGEN. 

I 

Mede in verband met het nog steeds toetreden van 
nieuwe laden zijn de opstellingen nog steeds niet 
definitief. 

Die jeugdleden die in de opstellingen onderstreept  
zijn worden, indien zij niet van zich laten horen 
(tel.wedstr.secr.jgd. 721500) of indien zij a.s. 
zondag niet opkomen onherroepelijk zowel uit de op-
stellingen geschrapt en tevens ter royering bij het 
hoofdbestuur voorgedragen. Ook de toezending van 
het clubblad wordt ogenblikkelijk gestaakt!!! 
Het betreft dus de NH R. & E.Haverbus,R.v.Tintelen,  
R.1iddelaar,S.Dort,J.Samson, en W.Jainandunsingh.  

Officieel afgevoerd wordt bij deze: R.Bakrie (Bpup). 

wedstr.secr. 

REDACTIONEEL:  

Bij deze bedanken wij de NH Keune en Kuyper voor hun 
medewerking zover. Tevens verwelkomen wij de Hr.Jan 
Kamminga die ons komt versterken. Nou ja 	 

red. 
lesrooster cantina:  

zaterdag 18 september 1976: HH v.Veen en Lohman, 
Mevr.Molenaar. 

zondag 19 september 1976: De dames v.d.Linden,Kamminga, 
N 	en Posthuma. 

Sen Zat: voor donderdagavorA 19. 	uur 
bij de Hr.Hendriksen: 411115. 
Sen don: voor vrijda:,,avond 19.97.) uur 
bij Joop v/d Linden: (-1 67785. 
Jun & 1)up: voor vrijdaavond 19.0 uur 
bij Jan van den Nos: 7215fl8. 
daily: ruim op tijd bij Ger Wolers: 

125646 

1 /1  helft U de Taba Treffer (nog) niet 

- 10 - 	ontvangeri per post, bet dan even Uw 
wedstrijdsecretaris; dan weet U ten-
minute waar en wanneer U meet voetbal-
len!!1 

Verslag Taba Jun C -  St.Louis: 0-3.  

Afgelopen zondag speelden de C Jun thuis tegen St. 
Louis met in ons achterhoofd de 4-1 overwinning van 
vorige week. Maar toen gebeurde het: Taba was geen 
schim meer.van het elftal dat die week daarvoor ge- 
speeld had. 	TABA 	speelde een (met de hulp van de 
scheidsrechter) irriterend en egoistisch spelletje 
voetbal waarbij de nele ploeg niet boven de volaoende 
uitkwam. Daarom verwacht ik iedereen op urainen om een 
beetje te leren overspelen en vooral om over net ge- 
drag na de wedstrijd te spreken. jullie leider. 

Verslag SCZt58 - Taba Zat Sen 2: 1-0. 

Na een goede start van Taba met enkele gev-aarlijke 
acties bij het doel van SCZ wou het toch weer niet 
lukken. De tweede helft hetzelfde beeld, met echter 
dit verschil dat SCZ elan keer counterde, en de eind-
stand op 1-0 bracht. Namens de aanvoerder een compli-
ment voor de achterhoede en tevens plaats ik een vaca-
ture voor een all-round voorhoede-speler die of en toe 
ook kan scoren. S.Osinga. 

Verslag zaalvoetbal: KMVZ 	Taba: 0-1. 

Net als de vorige wedstrijd werd er door Taba weer 
zeer fanatiek gespeeld. De eerste helft gaf een ster-
ker Taba te zien. Karel Iske schoot twee maal tegen 
de lat van het doel (I) maar het bleef 0-0 door onbe-
grijpelijke reddingen van de keeper, van KMVZ. (Een 
mazzel P 	) Na de wissel hetzelfde beeld. 7 minu-
ten na de wissel was het Jur Kooistra die na een vrije 
schop nogmaals het houtwerk met een machtig schot trof. 
5 minuten voor het einde van de wedstrijd was het dan 
toch Karel Iske die de wedstrijd voor Taba alsnog be-
sliste door een schuiver los to laten die de keeper van 

niet goed kon verwerken en doel trof: 0-1. Hiermee 
wil ik dan ook nog even Rob Bergmeyer bedanken voor is 
het vlaggen bij onze - edstrijden. Ga zo door Rob. 

leider eerste team. 

Cantina: vanavond (13/9) zijn er enkele heren bezig 
geweest de vloer van de cantine schoon to 

- 11 - maken. De rest is voor de dames. Wie de schoen 
past 	 



RIO De Warmtespecialist 

LEGO PLAY-MOBIL 

Hesp 
DRAN KEN SERVICE _ 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

VVijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
barmen- en buitenland 

Aileen gevestigd 

Weesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

Sarphati's drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Verf en behang 
nu ook: Hout- en ijzerwaren 

'Sargentini 8 Zn' 
Hemonystraat 48 - 50 - Telefoon 76 68 77 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

FROBELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 

TELEFOON: 020 — 35 70 29 

Fr. van Erve 

Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

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

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

Voor 
alle soorten 

ROOKARTIKELEAr 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

VERSLAG TABA A JUN - DEC: 3-2. 

De voor de A Jun eerste competitie-wedstrijd van het 
seizoen (daar TIW/Amstel vorige week niet opkwam) 
begon Is middags om 12 uur met redelijk good voetbal-
weer. De kersverse A junioren voetbalden een, vooral 
in de eerste helft, goede partij voetbal, met name 
de twee backs (Scheltus & Gravenbeek) en zo kwam Taba 
met sterk aanvallend voetbal na 5 minuten met 1-0 voor. 
(Vijsma). 

Na ongeveer 20 minuten werd het 2-0 door R.Patrick. 
Het A jun team van Taba bleef aanvallend voetbal spe-
ken, maar Taba miste organisatie en een middenveld, 
waardoor de jongens van DEC goed tikkend tot gevaar-
lijke kansen kwamen. Maar deze werden door een moei-
zaam begonnen maar steeds beter spelende invaller-
keeper (R.Mud) gekeerd en &Ina deze hield het defel 
schoon tot de rust. 

De tweede helft begon rustig maar zoals gezegd, Taba 
had geen middenveld en DEC brak door met gevaarlijke 
aanvallen waarvan er eon door een Taba-speler foutief 
afgestopt word. Dit veroorzaakte een penalty, hetgeen 
leidde tot 2-1, waarna Taba (mede dankzij R.Reitsma) 
weer iets beter ging voetballen. Dit resulteerde in 
een door R.Patrick gescoorde goal tot een 3-1 voor-
sprong. Daarna gebeurde weer hetzelfde, Taba verzwak-
te, en het gevolg was een tegendoelpunt waardoor de 
stand met 3-2 voor Taba werd beslist. Al met al een 
leuke eerste wedstrijd voor een kersvers A junioren 
team. 

red. 
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"Hallo, hallo, hallo, wie is 
er naar een feestje geweest???" 
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