
martin 's 
place 

"voor uw hapje en drankje 
na de wedstrijd" 

v. Woustraat 241 	tel. 764491  

VOOR SCHILDER EN 

BEHANGWERK 

SCHI LDERSBEDRI JF 

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

6 
77 

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

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

ceintuurbaan 414 

VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

vooral uw bloemwerk 

specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 

en plantenarrangem ente n 

 

agnglia 
72 28 56 zuid 	tel.

zaterdag tot 4 uur geopend 

amsterdam- 

 

Ceintuurbaan Van  

AMSTERDAM 

  Woustraat   89, b. ci  • 
-Z — Telefoon 727044 

2,ederwaren 

en  Zederhandet 

a FR Co  
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 besteiwagens 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 voordeiig aan onze 
WITTE POMP 

Tevens Chlick-service, reparatie en wasmobile. 
St. Willibrordusstraat 43a — Tel. 762798 



BLOEMEN BESTELLEN 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

*Irian 31 mai 1933 
al. posdgak. 25 lull 1950 

Veldigg no: 	 Gem. Giro T 1393 
Sportpark Driaburo 	 t.nv. A.F.C. Tabs 

13e jaargang 	nr. 7 	29-9-1976 

Jaarlilkse Algemene Ladenvergadering dd. 19-10-1976 

Aanvang 20.00 uur 	Ylaats: de cantine 

AGENDA 

1. Opening 

2. Notulen der vorige ledenvergadering (ter plaat-
se ter inzage) 

3. Jaarverslag secretaris (gepubliceerd in de TT) 

4. Pinancieel verslag penningmeester 

5. Verslag kascommissie 

6. Verkiezing bestuur (periodiek aftredend zijn: 
le voorzitter, le penningmeester, en 2e secre-
taris; eerst- en laatstgenoemde stellen zich 
herkiesbaar. Bestuurslid ad interim: P.v.d.Bos) 

7. Verslag en verkiezing wedstrijdsecretarissen: 
a/ zon sen b/ zat sen c/ jun & pup d/ zaalv 

8. Verkiezing elftalcommissie 

9. Verkiezing materiaalcommissie 

10. Verkiezing redactie commissie 

11. Verkiezing cantine commissie 

12. Verkiezing toto/lotto commissie 

(vervolg, zie pag. 2) 1 



vervolg agenda alg.ledenverg.  

13. Benoeming kascommissie 

14. Vaststelling contributie seizoen 76/77 

15. Vaststelling jeugdgarantiebedrag 

16. Rondvraag 

17. Sluiting. 

Verslag zaalvoetbal: Taba - WVHEDW: 4-3.  
De wedstrijd begun hoopvol voor Taba want er was 
nog geen minuut gespeeld of Wietse Posthuma maak-
te gebruik van getreuzel van de keeper en doel-
puntte met een mooi schot 1-0. 

Wij bleven sterker maar in de Be minuut was het 
balverlies in onze achterhoede wat alleen met een 
sliding nog rechtgetrokken kon warden. Dat is ver-
boden bij zaalvoetbal dus kregen wij een penalty 
tegen. Deze strafschop werd op geweldige wijze 
door onze Flip de Kriek gestopt. Zonder iemand te-
kort te doen wil ik hierbij deze Flip alle compli-
menten voor het geweldige keepen in deze wedstrijd 
(andere wedstrijden ook) geven; het was in den 
woord grandioos. Terug naar de wedstrijd. Taba 
bleef sterker:in de 18e minuut was het Karel Iske 
die een mooie aanval van onze zijde doeltreffend 
afrondde: 2-0. 

Na de wissel was het als in de eerste helft, de 
le minuut, toen Jurry Kooistra een kogel van een 
schot gaf en daarmee de stand op 3-0 bracht. Na 
dit doelpunt gooide WVHEDW alles in de strijd om 
een zo goed mogelijk resultaat te behalen:.na 4 mi-
nuten spelen was het dan ook 3-1. WVHEDW bleef ja-
gen en wij kwamen onder druk te staan; het duurde 
tot de 15e minuut voor WVHEDW weer tot een doel-
punt kwam: 3-2. De spanning binnen en buiten het 
veld was te snijden. Toen was het Leo Weeling die 
in de 17e minuut met de bal aan de voet een schijn-
beweging naar links maakte maar naar rechts uit-
week en alles op het verkeerde been zette. Tegen 
het schot was ook de keeper van WVHEDW niet opge-
wassen: 4-2. 

43e laarverslag,  d.d. 22/9/76 

Ben jaarverslag waarin blijdschap en benauwenis, 
jubel en jammer, zenuwachtigheid en zonnige toe-
komstbeelden innig naast elkaar liggen. Hetgeen 
zich het vorig seizoen reeds aandiende (verminder-
de prestaties van het le, onregelmatige opkomst 
bij het 4e) manifesteerde zich het afgelopen sei-
zoen in verhevigde mate. Het le van de zondag 
kroop door het oog van de naald. Met nadruk dient 
gesteld te worden dat het aan werklust niet ont-
brak terwijl ook de trainingen goed en regelmatig 
werden bezocht. Voorts waren de nederlagen vaak 
zeer klein en was een zege, gezien het surplus aan 
kansen, eveneens meermalen verdiend geweest. Medio 
maart ontstond er een gepeperde situatie: een fan-
tasie-opstelling tegen RKAV uit bracht de voile 
winst; strohalm The Victory won echter eveneens 
(van WHMO). Sport liet twee punten liggen, zodat 
vier ploegen (ook APGS) op rij kwamen voor de 
laatste plaats. Hiervan had laatstgenoemde, met 
een wedstrijd minder gespeeld, relatief de beste 
papieren. Medio april enige opluchting: Taba wint 
van APGS, The Victory speelt gelijk tegen Sport. 
Daarna de ontknoping: Taba pakt The Victory (uit) 
en stelt zich daarmee veilig. Men kon het angst-
zweet afwissen. Met de overkomst van enige A Jun 
en de stimulerende invloed van een betere accomo-
datie mogen we, dacht ik, een wat minder nerveus 
seizoen verwachten. 

Het 2e baarde ons, door een betere positie op de 
ranglijst, gelukkig minder zorgen. Ze bereikte een 
redelijk resultaat. 

Bij het 3e was het, in tegenstelling tot andere 
jaren, een dubbeltje op zijn kant. Zij hebben wer-
kelijk aan een zijden draad gehangen. 

Onze zaterdag 1 kwam waarlijk uitstekend voor de 
dag en wist door grote inzet, uitstekende leiding 
en het winnen van enige gestaakte wedstrijden 



(waarvan de laatste met slechts 25 min. speelduur 
en een 1-0 achterstand!) Taba weer eens een kampioen 
te bezorgen! HULDE!! Deze ploeg, gekenmerkt door 
een goede onderlinge verstandhouding, speelt hier-
mede het komende seizoen eveneens in de 2e klasse. 

Ook hier evenwel niet alles rozengeur en maneschijn: 
ons 2e elftal vertoefde geruime tijd in het schijn-
sel van de rode lantaarn en moest tenslotte, naar 
verwachting, afhaken. Dit elftal moest de tol beta-
len voor de absentie en het vertrek naar elders 
van diverse spelers. Hopelijk wordt de zaterdag-
afdeling weer op de oude sterkte gebracht en maken 
deze jongens nu een beter seizoen door. 

Kijken we naar de jeugd, dan constateren we dat de 
A Jun het niet slecht hebben gedaan. Een 8e plaats 
lijkt erg bescheiden voor deze ploeg, doch we molten 
niet vergeten dat ze in een sterk bezette afdeling 
speelden. 

De B Jun behaalden een fraaie 2e plaats via ver-
schillende duidelijke zeges. De C Jun tenslotte 
konden het niet bolwerken in een zeer sterke groep, 
hetgeen in sommige gevallen in de uitslagen dan ook 
wel ondubbelzinnig tot uiting kwam. Doordat de zaak 
nogal eens incompleet was, bleek aanvulling met A 
Pup soms noodzakelijk. Doze jongens kweten zich 
naar behoren van hun taak en verrichtten ook overi-
gens enkele heldendaden; ze sloegen in menig toernooi 
een goed figuur en bij RAP was het mede aan hen te 
danken dat Taba strijk ging met de prijs voor sporti-
viteit! 

Stappen we nog even over naar de zaalvoetbal-afdeling, 
dan moet ik het antwoord schuldig blijven op de vraag 
op welk niveau de prestaties zich bewegen. Deze sector 
trok in het algemeen wat minder de aandacht doordat 
alles nogal geruisloos verliep. Dat de zaken hier mar-
cheren zoals het behoort, danken we mede aan het goede 
werk van Wolkers. De belangstelling voor deze tak 
blijft, gezien de zalennood, nog toenemen. 

wordt vervolgd in de TT van 
volgende week.  

Zondagsenioren: Geinburia 1 - Taba 1 
	1-1 

Taba 1 moest dit weekend aantreden tegen Geinburgia. 
Dat dit geen 'makkie' zou zijn kon een ieder voor-
spellen; maar toch, na het vertoonde spel van de 
vorige week, mocht enig optimisme op zijn plaats 
zijn. 
Taba speelde een goede eerste helft. maar kon zich, 
evenals de tegenstander toch weinig uitgespeelde 
kansen scheppen. Het gevolg, u raadt het al, een 
brilstand 0-0 bij de rust. 
In het begin van de tweede helft een wat sterker 
Taba, dat zich nu wel gevaarlijk kon vrij spelen. 
Zo vrij zelfs, dat de Geinburgia-verdediging tot 
twee maal toe aan de noodrem moest trekken. En bij 
de tweede maal verwonderde een ieder zich er over, 
(ondergetekende niet in het minst) dat de bal 
niet op de stip belandde. Maar let op: gerechtig-
heid heerst ook op de voetbalvelden: Taba mocht 
een vrije trap nemen op de rand van het strafschop-
gebied. Specialist Jan Maurer joeg de bal hard en 
zuiver de touwen in ('Je zag het net bollen!). 
Taba kon zich hierna redelijk stand houden, tot na 
een wissel, waardoor het verband in het team 
even wegviel. Geinburgia maakte van deze verwarring 
gebruik door de gelijkmaker te produceren. Pikant 
detail hierbij was dat de 3 man, die volgens onze 
grensrechter buitenspel liepen, volgens de scheids-
rechter dit wel, maar niet hinderlijk dedent 
Overigens was het een van deze knapen, die de tegen-
goal maakte. Waarschijnlijk het enigste zvakke 
moment (?) van de overigens voortreffelijk fluitende 
man in het zwarte pak! 	Eindstand: 1 - 1. 
Een resultaat, dat op zich niet slecht te noemen is, 
maar de volgens trainer Kooistra tegen-tdrollent -goal, 

die een beetje onverdiend was. 
Volgende week succes en met het wederom danken van 
het toch in Weesp in grote getale opgekomen publiek, 
sluit ik: 

Redactie. 

es, 



dinsdag 5 oktober 1976 - IJsbaanpad 
20.20 uur, afd. R4C, Pretorius 3 - Taba 2 

gaarne een half uur voor de aanvang aan-
wezig!! 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdaG 2 oktober 1976. 	WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondaG 3 oktober 1976 (vervolG). 

Zat Sen 1: afd. 4: DWSW"61 - Taba, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Blauw, leider de Hr.K.Iske, 
veld gelegen op Sportpark De Eendracht I, 
terrein Rombout, Cornelis Outshoornstraat, 
bus 21 vanaf het CS. 

Zat Sen 2: afd. 55: SC Orient 4 - Taba 2, 2e veld, 
aanvang 14.30 uur, SR Pronk, leider de Hr. 
F.v.Teeseling, veld gelegen op Sportpark 
De Weeren, ingang VolendammerwegilJdoorn-
laan, A'dam-Noord, bussen 32 en 33 vanaf 
CS, 31 en 36 vanaf Ind.buurt. 

Pup A: 	poule D: Taba - De Geuzen, le veld, aan-
yang 11.00 uur, SR NN, leider de Hr.W. 
Martens, verzamelen om 10.30 uur op het 
eigen veld. 

Pup B: 	poule 4: Taba - TIW/Amstel, 2e veld, aan-
yang 11.00 uur, SR NN, leider de Hr.Pr.v. 
Drongelen, verzamelen om 10.30 uur op het 
eigen veld. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondaG 3 oktober 1976. 

Zon Sen 1: afd. 202: Taba - BDK, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR de Ru, leider de Hr. ?? 

Zon Sen 2: afd. 215: Taba 2 - Diemen 4, le veld, aan- 
yang 12.00 uur, SR v.d.Stroom, leider de 
Hr. ?? 

Zon Sen 3: afd. 318: Rivalen 4 - Taba 3, 2e veld, 
aanvang 14.30 uur, SR Ruwiel, leider de 
Hr•Hendriksen veld gelegen op Sportpark 
Riekerhaven, aan de Haagseweg nabij het 
Nationaal Luchtvaartlaboratorium. Ingang 
Anthony Fokkerweg. Bus 29 vanaf het Haarl. 
station of Hoofddorpplein. 

Zon Sen 4: afd. 427: Taba 4 - WVHEDW 4, 2e veld, aan- 
yang 14.30 uur, SR Schill, leider de Hr. 
Fr.v.Drongelen. 

Jun A: 	afd. 522: The Victory - Taba, 2e veld, 
aanvang 14.30 uur, SR Nobel, leider de 
Hr.Smit. Verzamelen om 13.00 uur Op'het 
eigen veld. 	, Vandaar per auto naar 
Weesp, 's-Gravelandeweg. 

Jun B: 	zie volgende pagina 

Jun B: 

Jun C: 

afd. 621: Taba - BPC, 2e veld, aanvang 12.00 
uur, SR Baks, leider de Hr.R.Kuyper, verzame-
len om 11.30 uur op het eigen veld. 
afd. 722: Madjoe - Taba, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, SR NN, leider de Hr.S.Osinga, 
verzamelen om 11.30 uur op Sportpark Mid-
denmeer, achter de ijsbaan (lste ingang 
rechts). 

zaalv. 2: 

MUTATIES COMPETITIE: afd. 522 (Jun A) TIW/A vervallen. 

Verslag Jun B: Overamstel - Taba: 0-2.  

We begonnen de wedstrijd ongelukkig omdat R.Savijn 
zijn sleutelbeen brak. Verder van de le helft is to 
vermelden dat we tegen de paal schoten. Rusts 0-0. 
Na 15 min. in de 2e helft maakten we 0-1 en weer 5 
min. later, door een schitterend doelpunt van F.Ver-
kaaik: 0-2. Dit was tevens de eindstand. 

B.J.Lazet. 
PS Wij wensen Robbie van harte beterschap. 

Jun B. 
Bij dat laatste sluit heel Taba zich gaarne aan. 



JL JL 
OPSTELLINGEN 

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

Nieuwenhuis, E.Bunschoten,J.v.d.Linden, 
J.Koning,J.Kooistra,E.Jansen. 

Zat Sen 2: J.Fransen,H.v.Coeverden,P.Dammen,P.Dreh-
sen,T.Haggenburg,N.Loo,P.deNekker,S.Csinga, 
Gebr.Sandbrink,L.Sc1otte (?),G.Serier, 
B.Schermer,(H.Merle). 

Pup A: 	F.v.Drongelen,R.Hillenaar,R.v.d.Waard,R. 
Kruithof,J.Robijn,J.Stapper,3.Nooitmeer, 
S.B1ank,R.Martens. 

Pup B: 	M.Roele,4Roov,M.Sandbrink,M.Spijker,R.v. 
Drongelen,J.Antenbrink,A.Eisinga,J.Kraan, 
M.Klinkum. 

Son Sen 1: op de training 
Son Sen 2: A.H.v.d.Bos,M.D.Anattacio,J.Hoekman,C.Is-

ke,A.Verkaaik,J.Kamminga,Th.de Boer,I.Be-
verdijk,H.Verhaar,H.Moering,J.Roepel,L. 
Walgering,R.Nestlo. 

Son Sen 3: T.Louis,J.v.Drongelen,C.Post,R.v.Londen, 
R.v.d.Nat,T.Kramer,T.Willemsen,C.Yvel, 
P. en J.Verbij,R.Verkroost,H.Outmayer, 
D.Draak. 

Zon Sen 4: F.v.Drongelen,H.Grobben,C.Meijer,F.v. 
Oostburg,I.Muller,D.Boersma,B.de Vries, 
R.Mud,J.Bakrie,P.v.Cornewal,P.Morcus, 
E.v.Kampen. 

Jun A: 	J.Kamminga,M.Betting,S.Gravenbeek,R.Hille-
naar,H.v.d.Kolk,R.Patrick,M.Scheltus,F. 
Steyn,D.Vijsma,R.A.Mud,I.Brown,R.Reitsma. 

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

Jun C: 	H.Bergwijn,S.Degenhart,E.Lazet,M.Simons, 
F.Amit,D,Streefkerk,F.v.Suydam,G.Te1es-
ford,R.Warning,R.Kramer,J.Schultz,R.Sui-
derduin. 

HARTELIJK BEDANKT 1111111 + 11  
Helaas; het is weer gebeurd: er zijn weer spelers 
zonder bericht weggebleven, en wel de HH F.v.Oostburg, 
E.v.Kampen en C.Meijer, alien spelers van het 4e elr-
tal. Nogmaals mijn hartelijke dank en zeker namens jul-
lie medespelers want die moesten met 8 man tegen de 
tegenstander optornen. 	J.v.d.Linden. 

1 

tclee /( • 

cantine-comm. vergadering: dinsdag 5 oktober 1976. 
aanvang 20.00 uur. 
plaats: cantine Taba. 

punillen-training: vanaf a.s. woensdag (29/9) op 
het gravelveld, maar verkleden 
op het eigen veld!! 

geschorst: voor 2 wedstrijden voorwaardelijk, J(an)  
Kamminga (A Jun), om disciplinaire rede-
nen. 

voor 2 bindende wedstrijden, J(an) Fleury, 
(B Jun), eveneens om disciplinaire redenen. 
De Jhr.Fleury wordt tevens verzocht zich 
a,s. zondag (3-10-1976) om 12.00 uur to 
melden in de bestuurskamer van Taba, bij 
de Hr.P.v.d.Bos. 

jeugd-comm. vergadering:  dinsdag 19 oktober 1976. 
aanvang 19.30 uur. 
plaats: cantine Taba. 
(voorafgaande aan de alge-
mene ledenverg. due!!). 

geschorst: voor 2 bindende wedstrijden, S.Dort (B Jun), 
wegens wegblijven zonder afbellen dd. 
26-9-1976. 

cantine-dienst komend weekend:  
zat 2-10: Mevr.Molenaar, de HH Lohman en 

v.Veen; 
zon 3-10: Mevr.Kamminga en v.d.Linden:keuken 

Mevr.L.Maurer,C.Lazet en de 
Hr.v.Bennekom: buffet. 

bij afkeuringen:  
zal de cantine op ons eigen veld 
geopend zijn vanaf 14.00 uur. Komt 
alien:II! Het is er gezellig. 

ri 



AFBELLEN 

Voor Li* gezelligheid en 

Uw drankje na de 

wedstrijd: 

Sen Zat: voor donderdagavond 19.00 uur 
bij de Hr.Hendriksen: 411115 
Sen 'Lon: voor vrijdagavond 19.00 uur 
bij Joop v/d Linden: 967785 
Jun & Pup: voor vrijdagavond 19.00 uur 
bij Jan van den Bos; 721500 
Zaalv: ruim op tijd bij Ger Wolkers: 

125646 BAR 
(lanai 

hoek Burg. Tellegenstr./ 
Willem Pastoorstr. * 

Voor 7 kwartjes 
kunt u zondag 
rijk worden in de 
Lotto. 

DD sporthuis „JO N° * Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 
kombinaties 

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

voorradig 
+ Eigen reparatie-inrichting 

TABA-LEDEN KORTING OP ALM ARTIKELEN 11 "ellemachtip - naweer (????-red) een 
Taba - doelpunt...." Ruyschstraat 104 

bij de Camperstraat 

TELEFOON: 358927 - 356573 - 943493 

A. H. DUYNKER 
ELECTRO-TECHNISCH SERVICEBUREAU 

t.v. en 
alarmsystemen 
KarRo.,2eHeIrnmstraet42 

leMoon156775 



Verf en behang 
nu ook Hout- en ijzerwaren 

'Sargentini LI 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 

Hesp 
DRANKEN SERVICE._ 
WIJN — DISTILLEEROERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Aileen gevestigd 

Weesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 
Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

* * • * * • * 

Levering en onderhoud van: 
Gasbaarden 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 

ROOKARTIKELEN 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

Sarphati's drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

De laatste minuten waren even goed nog moeilijk 
omdat de tegenstanders het nog niet opgaven. Een 
minuut voor tijd maakten zij dan ook 4-3. De 
laatste minuut beschrijf ik niet want dan begin 
ik weer te trillen. We wonnen de wedstrijd en 
we hadden de revanche van twee woken geleden op 
het veld. 

leider le team. 

1-4 
3-1 
4-0 
7-0 
1-1 
0-1 

6-3 
3-3 
0-2 

Verslag Jun A: Taba - WTO: 3-3. 

	4-3 
3-2 

12 
Taba begon devulistrijd stork aanvallend 

wat na ongeveeiVresulteerde in een 1-0 voor-
sprong, waarna Taba dacht de wedstrijd al 
gewonnen te hebben, maar de schijn bedroog 
en WTO scoorde algauw een tegendoelpunt(1-1'). 

Maar teen brak de Taba-half door 
(H.v.d.KOLK.)en werd door de WTO-verdediger foutief 

afgestopt hetgeen tot een straizehop leide 
welke door ft.Reitsma werd BENUT!!!! 2-1 hierna 
scoorde(de later gewisselde) (S.Gravenbeek) 3-1 
Toen had Taba het helemaal bekekbA (dachten ze!) 
Wat er daarna gebeurde valt met geen pen te be-
schrijven. Maar het werd wel 3-31 1 ""V"' """ 

J.Kamminga. 

Zat sen 1: 
Zat sen 2: 
Pup A: 
Pup B: 
Zon sen 1: 
Zon sen 2: 
Zon sen 3: 
Zon sen 4: 
Jun A: 
Jun B: 
Jun C: 
zaalv. 1: 

Taba - Blauwe Vogels: 
KMVZ 8 - Taba 2: 
Animo - Taba: 
Overamstel - Taba: 
Geinburgia - Taba: 
Aristos 3 - Taba 2: 
vrij 
ADW 5 - Taba 4: 
Taba - WTO: 
Overamstel - Taba: 
Taba - TWAmstel: 
Taba - WVHEDW (24/9): 
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