
VOOR SCHILDER EN 

BEHANGWERK 

SCHILDERSBEDRIJF 

A.C. INKENHAAG C.V 
CEI NTUUR BA AN 249 
TEL: 72 06 72 

/A0 co Co 

IP Pal 

artist 's 
place 

"voor uw hapje en drankje 
na de wedstrijd" 

v. Woustraat 241 	tel. 764491 

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 ,,ecierhancle1 

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 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 



Heineken 

111,\ 113   
Opgericht 31 rnei 1933 
Kon. goedgeic. 25 jun 1960 

13e jaargang 

Veidligging: 
Sportperk Drieburg 

OliteteeC 

Gent. Giro T 1393 
tn.v. A.F.C. T 

nr. 13 	10-11-1976. 

Bestuursmededeling:  

Het bestuur deelt mede dat Dhr. J.J.v.d.Hart adscheid 
heeft genomen als bestuurder van onze vereniging. 
Fen, in een rustige sfeer verlopen, gesprek bracht op-
nieuw aan het licht dat verdere samenwerking met de 
overige bestuursleden geen toekomst zou hebben. 
Dhr.v.d.Hart trok de consequenties en trad terug, 
zonder gebruik te maken van zijn recht op een buiten-
gewone alg. ledenverg. Zich altijd latende leiden 
door de belangen van de A.P.C.Taba, achtte hij het 
ook nu in het belang van de vereniging deze stap te 
zetten. Het bestuur ontkent niet, noch kleineert, de 
grote verdiensten van deze man voor de vereniging. 
Zij hoopt t.z.t., in een gunstiger klimaat, een be-
roep te mogen doen op de enorme inzet en plichtsbe-
trachting van Dhr. v.d.Hart in andere sectoren van de 
vereniging. De banden zijn helaas wat losser geworden; 
Laten we ze niet verbreken: 
Ook vanaf deze plaats zij Dhr.v.d.Hart veel dank ge-
bracht voor het vele en uitstekende werk dat 
hij uit hoofde van zijn functie verrichtte. 
Wij willen eindigen met het nogmaals uitspreken van de 
hoop dat Dhr.v.d.Hart zijn krachten op andere wijze 
in dienst van de vereniging wil stellen. 

Het bestuur.  



B E D A N K 

Othcieer vervolg: 	e, el 

Bestuursmededeling 2: ==== 
Het bestuur deelt mede de werkzaamheden, ver-
bonden aan het penningmeesterschap, te hebben 
overgedragen aan Dhr. J. F. Maurer. 
(Voor een goed begrip diene dat Dhr. Maurer door 
het bestuur candidaat werd gesteld voor een be-
stuursfunetie en door de ledenverg. werd gekozen.) 
Het girono., t.n.v. A.F.C.Taba blijft overigens 
onveranderd: T 1393. 

P.S. Wij wensen Dhr.J.F.Maurer (beter bekend als 
Jan) veel succes met zijn werk voor de 
AFC Taba. 

Bestuursmededeliag 3:  
Het is gebleken dat nog vele leden de contributie 
van het eerste kwartaal moeten voldoen. Wilt u 
zo vriendelijk%dit zo snel mogelijk te doen. %zip 
Het gironummer is nog steeds: T 1393. 

de penningmeester! 

Nieuwe leden: M.C.F. Ho-A-Hing (B-jun.); 
geb. 30-8-1960, Gliphoeve 858, 
Bijlmermeer. 

J.A.Stuivenberg (zat. sen.) 7-8--'55, 
Von Liebi-gweg 35 hs; Asd. 1006; Te1.356028. 

D.M. de Getrouwe (B-jun.), geb. 28-7-'62, 
Schalk Burgerstr. 9"', Asd. 1005; 
Tel 356756. 

R.Heyboer (B-jun), geb. 28-2-'62; 
Rustenburzerdwarsstr. 4", Asd. 1008. 
Tel 791388. 

F.R.Poorson, (B-jun), geb. 24-5-61, 
Tobias Asserlaan 365, Diemen, tel. 157394 
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lot to x to to 
FIKE "ZoreAC 
u TSLA G. 	AVOND WACHT DA HEIR HO MAN MET 

ELKS WOENSDAGAVOND EN VRIJDAG-
SPEELT U AL LOTTO/TOTO BIJ TABA? 

SMART OP U. 
DUS TOT WOENSDAG/ VRIJDAG DAN MAAR: 
DE KOFFIE START KL,,ARI 

I 	I 	I 
• • • 
= = 

Flip de Kriek wil graag het tweede elftal van 
de zondagsenioren, alsmede Kees Bierman, be- 
danken voor de fruitmand. 

red. 

MEDEDELING OMTRENT DE KANTINE:  
Vanwege herhaalde moeilijkheden omtrent de 
betaling van gepofte bedragen, heeft de 
kantinecommissie besloten dat m.i.v. a.s. 
woensdag alles a contant betaald zal 
moeten worden. 
Men diene zich hier rekenschap van te gevenl 

red. 

Kantine-commissie: 
Donderdag 25 - 11 - '76 zal de kantine-
commissie vergaderen. Aaanvang 20.00 uur. 
Plaats van verg.: DE KANTINE (hahhaha). 

red. 

3 Afvoeren wegens verhuizing: 
S.A.Blank (A-pup.). 

Consuldienst: P.v.d.Bos 

Cantinedienst: zat: Mevr. Aloolenaar en de 
HH, Lohman; van Veen. 

zon: DD: Kamminga, v.d.Linden, 
maurer en Lazet. 

Hr. van Bennekom. 



NEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdaK 13 november 1976.  
Zat Sen 1: afd. 4: Voorland 	Taba, le veld, aanvang 

14.30 uur, SR Kaldenbach, leider J.Kooistra, 
veld gelegen op Sportpark Voorland, achter 
het Ajax-stadion. 

Zat Sen 2: afd. 55: Taba 2 - Badhoevedorp 2, le veld, 
aanvang 14.30 uur, SR Oost, leider de Hr. 
v.Teeseling. 

Pup A: 	poule D: De Geuzen 1 - Taba, aanvang 11.00 
uur, leider de Hr.W.Martens, verzameleDrom 
10.30 uur op Sportpark Voorland, achter het 
Ajax-stadion. 

Pup B: 	poule 	Voorland 2 - Taba, aanvang 10.00 
uur, leider de Hr.Fr.v.Drongelen, verzame-
len om 9.30 uur op Sportpark Voorland, 
achter het Ajax-stadion. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 14 november 1976.  

Zon Sen 1: afd. 202: Taba - NEC'75, le veld, aan-
yang 14.30 uur, SR Westerneng, leider de 
Hr.J.Lazet. 

Zon Sen 2: afd. 215: Taba 2 - Sp.Zuid 5, le veld, aan-. 
yang 12.00 uur, SR v.d.Berg, leider de Hr. 
A.Verkaaik. 

Zon Sen 3: afd 8FIT 4 - Taba 3, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR Swaalep, leider de Hr.H.Hendriksen, 
verzamelen om 13.3&uur op het eigen veld. 

Zon ben 4: afd. 427: Taba 4 - ADW 5, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR NN, leider de Hr.Fr,v.Dronge-
len. 

Jun A: 	vriendsch. TIW/A - Taba, 2e veld, aanvang 
10.00 uur, verzameleh om 9.30 uur op het 
eigen veld, leider de Hr.H.Smit. 

Jun B: 	vrij (zie jun A) 
Jun C: 	afd. 722: Taba - WTO, 2e veld, aanvang 

12.00 uur, SR NN, leider de Hr.S.Osinga, 
verzameleh om $ 11.30 uur op het eigen veld. 

Jun A en Jun B: indien alles afgekeurd is worden jul-
lie verzocht om om 10.00 uur op het eigen 
veld to verzamelen. Vandaar gaan we dan 
naar FC Amstelland voor vriendschappelijke 

4 	wedstrijden. Voor afbellen en wegblijven 
geldt hetzelfde als voor competitiewedstrij-
den. Alleen als ALLES afgekeurd is op de 
lijsten. 



Wat we er daarna ook nog aan deden (een schot 
van Jurrie op de lat), het mocht niet baton. 
Er werd zelfs nog een geldige goal afgekeurd; 
maar aan die 1-0 achterstand was niets meer te 
doen. 
Na de wedstrijd had een ieder wel lekker gespeeld 
en dat was dan een pleister op de wonde. 

J.Fransen 
(met dank voor dit verslag) 

Verslag B-junioren: TOG - Taba.  
De B-junioren begonnen met 10 man. Het gevolg was, 
dat zij binnen 10 minuten met 2 - 0 achter kwamen. 
Daarna kwamen er nog twee jongens bij, hetgeen 
betekende dat het elftal weer compleet was. nn dat 
was natuurlijk wel een versterking. 10 minuten na 
rust maakte Jan Fleury er 2 - 1 van. Nadat we nog 
wel een paar goede kansen hadden gemist, verloren 
we toch, zijhet onverdiend, met 2 - 1. 

B.J.Lazet. 
Verslag  derde elftal zondagsenioren:  Rhoda  '23 - T.3: 
Van beide zijden een goede eerstenelft, waarin 
Taba toch de betere ploeg was. In de tweede helft 
een sterk aanvallend Taba, doch onze jongens konden 
moeilijk tot scoren komen. Een compliment verdiend 
hier de Rhoda-doelman. Plus minus 10 minuten voor 
tijd was het via een corner van Donald Draak 
'good old' Kootje van Drongelen, die eindelijk kon 
scoren, zodat de zeer verdiende overwinning een feit 
werd. Zonder de andere jongens te kort te doen, 
wil ik hierbij de middenvelders Outmayer,Post en 
van Drongelen een complimentje geven. Het hole 
elftal heeft hard gewerkt! Hr. Hendriksen. 

Verslag van  de wedstrijd Volewijckers -  Taba zat.l:  
Na veel geharrewar over het leiderschap van de zat 1, 
trok Taba met een kersverie leider in de vorm van de 
heer J.Kooistra naar de Volewijckers. 
Nadat ieder zijn opdracht had ontvangen, trok het 
elftal sterk gemotiveerd door de leider ten strijde, 
ja, zo mag ik dat wel noemen; want er werd geknokt 
voor iedere meter. Nadat Taba zich een paar behoor-
lijke kansen had geschapem, die helaas niet werden 
benut, - brak de rust,aanmetsliwaiirektilmir brilstand. 
Na de thee ging onze leider speler in het veld (of 
het veld in) voor J.Koning (enkelblessurell!). 
Taba dacht nu dat zij net spel wel konden gaan ma-
ken, maar het was de tegenstander die scoorde: 1-0. 

Bij de foto's:  zaalvoetbal Taba - Diemen: 
1. Diemen scoort de gelijkmaker. 
2. Wietze Posthuma jaagt achter de bal aan. 
3. Ook bij zaalvoetbal is er publiek. 
4. Jan van Veen breitgt de Diemer-verdediging 

in moeilijicheden. 
5. Karel Iske scoort snoeihard de gelijkmaker: 

2 - 2. 
6. Karel Iske probeert met een kopbal te scoren. 
7. Jan Lohman. redt (Hoe het mogelijk is, is ons 

bij het uitkomen van dit nummer nog steeds 
onbekend!) 

8. juist ja! 

Met dank aan fotograaf J.Hoekxman, die zorg 
droeg voor deze mooie serie. Hartelijk Dank. 
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AIL Al. 
OPSTELUNGEN 

Zat sen 1: Gebr.Hillenaar,G.Woikers,R.Kuyper, 
H.Smit,Gebr.Nieuwenhuis,E.Bunschoten, 
J.v.d.Linden,J.Koning,J.Kooistra, 
J.Fransen,H.Merle. 

Zat sen 2: H.v.O0everden,P.Dammen,P.Drehsen, 
T.Haggenburg,N.Loo,S.Osinga,Gebr.Sandbrink, 
L.Schotte,G.Serier,B.Schermer,W.Wolffs, 
B.Wustenhoff. 

Pup A: 	F.v.Drongelen,R.Hillenaar,R.v.d.Waard, 
R.Kruithof,J.Robijn,J.Stapper,B.Nooitmeer, 
R,Martens,R.Bierhuin„M.Hof,L.Held. 

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

E.Stapper,G.&T.Andriesse. 
Zon sen 1: op de training. 
Zon sen 2: J.Kamminga,L.Walgering,M.Anastacio,C,Iske, 

St.v.d.Laan,A.Verkaaik, A.de Loor,Th. de 
Boer,Th. Willemsen,L.Weeling,H.Moehring. 

Zon sen 3: T.Louis,J.v.Drongelen,C.Post,R.v.Londen, 
P.&J.Verbij,I.Beverdijk,R.Verkroost, 
H.Outmayer,D.Draak,J.Bakrie,P.v.Cornewal, 
J.v.d.Hoven.  

Zon sen 4: F.v.Drongelen,H.Grobben,C.Yvel,F.v.Oostburg, 
I.Muller,D.Boersma,N.de Vries, R.Mud, 
P.Morcus,E.Sterk,E.Breidel,H.Pengel, F.v.d. 
Sterre,Bruinhart. 

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

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

OPSTELLINGEN 
AIL AL

. 

 AL 1 
AL AIL AL,  5 

Jun R. J.Fleury,B.J.Lazet en F.Verkaaik dienen zich bij 
de Jun A to melden, 9.30 uur op het eigen veld. 



Voor Uw gezelligheid en 

Uw drankje na de 

wedstrijd: 

BAR 
hoek Burg. Tellegenstr./ 

Willem Pastoorstr.83 

A. H. DUYNKER 
ELECTRO-TECHNISCH SERVICEBUREAU 

t.v. en 
alarmsystemen 
Kantoor 2e HeIrnetsslisal 4? 

ieleloon 15 67 75 	Ainslorda,, 

sporthuis „JOAO 
D 

	

Alle maten 	+ Voetbal-, Zaalschoenen 

	

HELANCA 	+ Adidas 

	

trainingspakken 	+ Puma  

	

in diverse 	+ Quick e.a. 

	

kombinaties 	+ Uw clubuitrusting altijd 
voorradig 

+ Bigen reparatie-inrichting 

TABA-LEDEN KORTING OP AUL ARTIKELEN 

Ruyschstraat 104 11 
bij de Camperstraat 

TELEFOON: 358927 - 356573 - 943493 



tot of 
DRANKEN SERVICE _ 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Alleen gevestigd 

eesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
msterdam 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

PLAY-MOBIL 
FROBELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 1 
12 

Hemonystraat 69 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie elle soorten sloten 
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