
r-t 

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 

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 

edertvaren 

en ,,ederlianclel 

voor al uw bloemwerk 

specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 

agriglia 
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. busjes, 
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 onze 

WITTE POMP 
Tevens Quick-service, reparatie en wasmobile. 

St. Willibrordusstraat 43a — Tel. 762798 

en plantenarrangementen 
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Heineken 

BLOEMEN BESTEL LEN 

FIRMA 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecoraties 

CINBLEI 

TEL 020 - 73 1733 / TEL 020 • 36 26 94 

OinerWft31mW1M13 
	 Vel di igging: 	 Gam. Giro T 1393 

Kortrociolt25W111960 
	 Gporipark Drieburg 	 tn.v. A.F.C. Tate 

13e jaargang 	nr. 9 	 13-10-1976. 

0/fie iee C 

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING: dinsdagavond 19 ok-
tober 1976 in de cantine, aanvang 20.00 uur. 
ittlI1,4111111111 fffff IfIttfttflIttlltIlt1 !!!!! IttltItItl 

Technische Commissie Vergadering: donderdagavond 21 okto- 
ber 1976 in de cantine, aanvang 20.00 uur. 
!!!!!!!! It !!!!!! W111'11111 !!!!! tIttlIVIIIITIIIIII1,1111 
Filmavond: vrijdagavond 22 oktober 1976 in de cantine, 

aanvang 19.30 uur. We beginnen om half acht 
precies met dials van de Scheidsrechters Vere-
niging Amsterdam (met uitleg over de spelre-
gels) en daarna een film: "DIE KNOTSGEKKE KE-
RELS IN HUN VLIEGENDE KRATTEN" (in kleur). 
Wel graag allemaal op tijd, OK ?? 
fillItitifIlltIllitittlItlityttlIfillftlfrill 

Nieuw Lid: M.Hof (A Pup), geb. 5-2-'65, 's Gravesande- 
plein 11'1 , Aldam - 1005. 
llllll Witt llllll ttlIIIIIIIIIIIttl lllll III 

Donderdagavond WEDSTRIJD MET LICHT (mite de weersom- 
standigheden het toelaten): Taba zon sen 1 tegen 
RK EDO. Aanvang 20.00 uur. 
It It II It I I I I I t I oll 	?It t t 

CANTINE + MEDEDELING + CANTINE + MEDEDELING + CANTINE + 
met ingang van zaterdag 16 oktober a.s. zal de cantine 
zowel zaterdags als zondags om 18.00 uur gesloten wor-
den. Wij vragen hieraan Uw medewerking to verlenen, de 
mensen achter de bar en in de keuken willen ook wel 
eens naar huis. 



een druppppel- 1-0. En dat ging 
oEg 	tje vvvalllen..." mooi door tot de 

rust. In die rust 
werd er gezegd dat 	er harder tegen aan moesten. 
Toen de tweede helft 'legonnen was bleek dat de tegen-
partij hetzelfde dacht. Dus werd er van beide kanten 
keihLrd gevoetbald, waardoor de scheidsrechter beide 
partijen een waarschuwing moest geven. Toen Taba de 
wedstrijd in handen dacht te hebben scoorde de tegen-
partij door een onhoudbare bal: 1-1. 
In de laatste minuten had Taba de winst nog Wel kun-
nen pakken, maar dat lukte niet. De uitslag was juist 
en de jongens verlieten niet helemaal tevreden het 
veld. 
NOG IETS HARDER TRAINEN EN WE KOMEN ER WEL!!! 

Jullie leider, W.Martens. 

Verslag Taba Jun B - Animo: 0-3.  

De le helft ging Animo meteen de aanval in, maar het 
kreeg geen enkele kans. Toen ging Taba de aanval in 
hetgeen een misverstand tussen keeper en speler tot 
gevolg had, maar de bal kon nog net van de lijn ge-
haald worden. Iets later kreeg Taba een vrije trap 
die maar net overging. Nog iets later schoot Animo 
tegen de paal. 
In de 2e helft kreeg Taba na 5 minuten een penalty 
tegen: 0-1. Een kwartier later was het al 0-2, waar-
na Taba na nog enkele kansen een derae tegengoal 
moest incasseren: 	

B.J.Lazet. 

Verslag Taba pup A - DVVA: 1-1.  

De jongens begonnen hun vierde 
competitie-wedstrijd tegen 
DVVA. De jongens van Taba 

kregen de schrik toen 
ze de tegenpartij za-
gen; deze wai-en zo 
"groot". Toen de wed-
strijd eenmaal begonnen 
was viel het allemaal 

nog wel mee. Het bleek dat 
Taba al gauw op een voor-
sprong kwam door een doel- 

"...je, je, eh, 	punt van Brian: 
je 1111let eh 

zaalv. 2: woensdag 20 oktober 1976 - van Hogendorphal, 
aanvang 19.40 uur, afd. R4C, 
Taba 2 - Madjoe 2, 
gelegen van Hogendorpstraat 251, lijn 3 (tram), 
uitstappen Fred.Hendrikplantsoen, ca. 10 min. 
lopen door de Kostoverloren straat. 
Gaarne een half uur voor de aanvang aanwezig. 

LUTATIES ZONDAG-COMPETITIE: afd. 621 (B Jun) BDK vervallen 
afd. 722 (C Jun) JOS toegevoegd 

CANTINE: Bij algehele afkeuringen zal de cantine alleen 
op de zondag 2 tot 6 uur geopend zijn. 

L.Held: wordt verzocht zijn keuringskaart en pasfoto 
in te leveren bij H.Smit of bij zijn leider. 

Nieuw lid: J.Blokland, geboren 3-1-161, Tobias Asser-
laan 365, Diemen. (B Jun). 

Voorzitter cantine-commissie: De Heer Jan Lohman. 
Voor alle zaken aangaande de cantine dient U zich tot 
hem te wenden: tel. 181665. 

Bij deze vragen wij mensen die bereid zijn onze cantine 
regelmatig schoon te houden. Kunt U misschien een 'avond-
je missen ?? Graag een belletje naar de cantine(comm.). 

AFBELLEN 

Sen tat:  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: ruin op tijd bij Ger Wolkers: 

125646 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA voor 	zaterdag 16 oktober 1976. ============= 	 ========== 

Zat Sen 1: afd. 4: Taba - ADE, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR Cuiper, leider de Hr.K.Iske. 

Zat Sen 2: afd. 55: Taba 2 - VDO 4, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR Bohnenn, leider de Hr.F.v. 
Teeseling. 

Pup A: 	poule t: DEC - Taba, aanvang 11.00 uur, 
verzamelen om 10.30 uur op Sportpark Voor-
land, achter het Ajax-stadion, leider de 
Hr.W.Martens. 

Pup B: 	poule 4: De Geuzen - Taba, aanvang 10.15  
uur, verzamelen om 9.45 uur op Sportpark 
Voorland, achter het Ajax-stadion, leider 
de Hr.Fr.v.Drongelen. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor 	zondag 17=  oktober 1976. ===  

Zon Sen 1: afd. 202: CTO'70 - Taba, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR v.Rijn, leider J.11 verzamel-
punt wordt op de training bekend gemaakt, 
veld gelegen op Sportpark De Toekomst aan 
de Burg.Stramanweg to Ouderkerk a/d Amstel. 

Zon Sen 2: afd. 215: TIW/A 3 - Taba 2, le veld, aan-. 
yang 12.00 uur, SR Holthuysen, leider A.V, 
verzamelen om 10.45 uur op het eigen veld. 

Zon Sen 3: afd. 318: Taba 3 - AFC 8, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR Strevens, leider de Hr.H.Hen-
driksen. 

Zon Sen 4: afd. 427: Taba 4 - TIW/A 7, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR NN, leider de Hr.Fr.v.Dronge-
len. 

Jun A: 

Jun C: 

4 

41‘. 
OPSTEUUNGEN 
JLJLJL. 

Zat Sen 1: wenhuis,E.Bunschoten,J.v.d.Linden,J.Koning, 
Gebr.Hillenaar,G.wolkers,H.Smit,Gebr.Nieu-

J.Kooistra,E.Jansen. 
J.Fransen,H.v.Coeverden,P.Dammen,P.Drehsen, Zat Sen 2: 
T.Haggenburg,N.Loo,P.de Nekker,S.Osinga, 
Gebr.Sandbrink,L.Schotte,G.Serier4B.Scher-
mer,H.Merle,W.Wolffs. 
F.v.Drongelen,R.Hillenaar,R.v.d.Waard,R. Pup A: 	
Kruithof,J.Robijn,J.Stapper,B.Nooitmeer, 
S.Blank,R.Martens,R.Bierhuizen,M.Hof. 
M.Roele,M.Sandbrink,M.Spijker,R.v.Dronge- Pup B: 	
len,J.Antenbrink,A.Eisinga,J.Kraan,M.Klin-
kum,E.Stapper,G. & T.Andriesse. 
op de training. Zon Sen 1: 
A.H.v.d.Bos,M.D.Anastacio,J.Hoekman,C.Iske, Zon Sen 2: 
A.Verkaaik,J.Kamminga,Th.de Boer,I.Beverdijk, 
H.Verhaar,H.loehring,J.Roeps1,J(ac) Maurer, 
St.v.d.La.an. 
T.Louis,J.v.Drongelen,C.Post,R.v.Londen,R. Zon Sen 3: 
v.d.Nat,T.Kramer,T.Willemsen,. 	,P.en 
J.Verbij,R.Verkroost,H.Outmayer,D.Draak, 
J.Bakrie. 
F.v.Drongelen,H.Grobben,C.Yvel,C.Meijer, Zon Sen 4: 
F.v.Oostburg,I.Muller,D.Boersma,N.de Vries, 
R.Mud,P.v.Cornewal,P.Morcus. 
J.Kamminga,M.Betting,S.Gravenbeek,H.Hille- Jun A: 
naar,H.v.d.Kolk,R.Patrick,Y.Scheltus,F.Steyn, 
D.Vijsma,R.A.Mud,M.Brown,R.Reitsma,B.J.Lazet, 
F.Verkaaik. 
H.Bergwijn,S.Degenhart,E.Lazet,M.Simons,F.Smit, Jun C: 
D.Streefkerk,F.v.Suydam,C.Telesford,R.Warning, 
R.Kramer,J.Schultz,R.Zuiderduin. 

R.Meyerhoven: 1 wedstrijd geschorst wegans niet opkomen 
(B JUN) 	zonder afbellen afgelopen zondag. 	
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afd. 522: Taba - DJK, 2e veld, aanvang 12.00 
uur, SR de Jong, leider de Hr.H.Smit, verza-
afd. 722: Taba - FIT, 2e veld, aanvang 14.30 
uur, SR NN, verzamelen om 14.00, uur op het 
eigen veld, leider de Hr.S.Osinga. 

ALLEN SUCCES !! 

Zat 1: 1-3; Zat 2: 1-1; Pup A: 1-1; Pup B: 1-2; Zon 1: 0-1; 
Zon 2: 2-1; Zon 4: 3-2; Jun A: 3-2; Jun B: 1-3; Jun C: 0-3. 



tRY DE FOTO s 

Afgelopen zaterdag speelden zowel de A-pupillen 
als de B-pupillen op het eigen terrein. De A-tjes 
speelden tegen DVVA, de B-tjes tegen FIT. Het is 
niet mijn bedoeling een wedstrijdverslag te 
schrijven; wat ik wel graag wil doen is U iets 
over de sfeer te vertellen die er bij dergelijke 
wedstrijden heerst. 
Het publiek bestaat voornamelijk uit ouders van 
de spelers, en dit publiek is dan ook best bereid 
om zijn spelers, al dan niet fanatiek, aan te moe-
digen. De mensen die bij de puppies komen kijken 
nemen namelijk niet de stelling in dat hun elftal 
moet winnen. Waar deze mensen prijs op stellen is dat 
dat hun kinderen bezig zijn, al dan niet met een 
positief resultaat. Het resultaat hiervan is een 
kostelijk kijkspel, waarbij het sportieve speelple-
zier boven het winnen wordt gesteld. 
Ik wil dan ook iedereen aanraden eens te gaan kijken 
bij onze j igste elftallen, zodat we allemaal eens 
iets van die fijne sfeer proeven. 
Voor de statistieken wil ik nog wel vertellen dat 
de A-puppies 1-1 gespeeld hebben, terwijl de B-pups 
na een spannende wedstrijd hun meerdere moesten 
erkennen in FIT, wat met een 1-2 overwinning naar 
huis ging. 

G.Jan Hoekman. 

B IJ DE POT 0 ' S. 

1) Taba - DVVA A 3) Acrobatiek en pup; 2) Taba scoort net niet A pup; 
stijl: A pup; 4) Taba - FIT, Taba- 
zich na FIT-aanval; 5) de buiten- keeper blesseert 

spelval; 6) Taba - FIT B pup; 7) Taba-keepers worden 
nooit nerveus; 8) Taba loopt over FIT; 9) Taba - FIT 
B pup. 

red: bij deze bedanken wij Jan van harte voor de uit- 
stekende tekst en foto's, werkelijk klasse; we 
hadden het zelf niet beter gekund, nou ja 
Jan bedankt!! Volgende week hebben we nog een 
paar plaatjes voor julliel 

vervolg van TT nr. 8: 	 (Jaarverslag):  

lectief aftreden per einde seizoen dreigde. Na 
meerdere moeizame en aanvankelijk uitzichtloze 
besprekingen, werd toch nog een basis gevonden 
om verder te werken. Taba moet een eerlijke kanS 
krijgen in de nieuwe omgeving. Blijken we na een 
jaar vast in het zadel te zitten, dan kan een deel 
van het bestuur met een gerust geweten en hart zijn 
taak overdragen. 

Ik wil niet nalaten te openbaren dat vooral de 
jeugdcommissie voor het bestuur een ruggesteun 
vormde in deze niet zo rimpelloze periode. Hiei-
mede wil ik in genen dele ook maar iets afdoen 
aan de ijver en plichtsbetrachting van b.v. de 
leiders, de kersverse wedstrijdsecretaris, de 
(helaas enkele) bereidwilligen die behulpzaam 
waren bij de Toto/Lotto etc. 

Integendeel, zonder hun inspanning en trouw wa-
ren wij nergens. Het zal fijn zijn hen in het ko-
mende seizoen weer to mogen begroeten en ons op 
hun daadkracht to mogen verlaten. Het doet er 
niet zo veel toe wat en hoeveel men doet, als men 
het maar met liefde doet! Bedenkt wel: "een ket-
ting is niet sterker dan Naar zwakste schakel'. 

Mijn medebestuurders zeg ik gaarne hartelijk dank 
voor de immer voortdurende goede verstandhouding 
en medewerking. Ben extra handdruk reserveer ik 
voor degene die mij trouw naar de bestuursverga-
deringen en weer thuis bracht! 

Met de wens dat de agressiviteit op de velden en 
daarmede het aantal strafzaken, zal verminderen, 
het scheidsrechtersbestand daardoor niet verder 
zal inkrimpen, ik U allen in.,goede pezondheid in 
de nieuwe omgeving mag aantreffen en wij alien 
het in het nieuwe home "zullen gaan maken" wil ik 
dit jaarverslag besluiten. 

Met dank voor Uw aandacht, 

Nieuwendam, 	22/9/76 	T.v.d.Woude (seer.). 
• • • 
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Voor Uw gezelligheid en 
Uw drankje na de 

wedstrijd: 

BAR 
dame l 

hoek Burg, Tellegenstr./ 
Willem Pastoorstr.83 

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

I
A. H. DUYNKER 

ELECTRO-TECHNISCH SERVICEBUREAU 

t.v. en 
alarmsystemen 
Kan... 2e HelmerssImal 4? 

leleloon 15 67 75 

sporthuis JO 
DD 

	

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 ALM ARTIKELEN 

Ruyschstraat 104 
bij de Camperstraat 

TELEFOON: 358927 - 356573 - 943493 
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