
voor al uw bloemwerk 

specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 
en plantenarrangementen 

agnglia 
zaterdag tot 4 uur geopend A. F. Co 

77 
martin's 

place 
"voor uw hapje en drankje 

na de wedstrijd" 
v. Woustraat 241 	tel. 764491  

VOOR SCHILDER EN 
BEHANGWERK 

SCHI LDERSBEDRI J F 

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

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

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

edertvaren 

en ,ederhanclei 

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 bestelvvagehs 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. 

$t. Willibrordusstraat 43a — Tel. 762798 

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 



Oporkin 31 and 1933 
Komi. ridge& 26 hull 1030 

VeldligeloW 
	

Gam G&o T 1383 
Sporyperk Minims 	 A.F.C. Tabs 

BLOEMEN BESTE LL 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecora ties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

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

TABA 

13e'jaargang nr. 17 	15-12-1976 

F EEsT 	URSMH  
Zaterdagavond 18 december a.s. vindt er in de cantine 
wederom een groots gebeuren plaats. De fameuze (wie 
zei daar beruchte ?) discotheek "Melting Pot" zal zijn 
platen weer ten gehore brengen. 

Ditmaal is de uitnodiging werkelijk voor iedereen: af-
gelopen vrijdag was het zo rustig dat wij hier elan beetje 
aan gingen twijfelen. Ditmaal dus: I E D E R E E N. 

De deur gaat los om +20.00 uur en spoedig daarna zullen 
ook de knoppen helemaal los gaan. 

aetie 

	Vp0R DE JE
UGD 

programma 



oh, 14,40)  
wog -0",r 

sTc-10,-,71 

mo ate 
hurl 

Jacques Verbij 
en 
Helen Korte 

trouwen op maandag 20 december a.s. 

om 16.00 uur in het stadhuis to Amsterdam 

Receptie van 20.00 — 22.00 uur in 

Zum Laterndl, Sloterweg 1345 

Amsterdam' december 1976 
Zocherstraat 11' 
Jacob Frankhof 3" 

Toekomstig adres: 
Chassestraat 65" 
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T.Louis,J.v.Drongelen,C.Yvel,D.Draak,R.v. 
Londen,P. & J.Verbij,R.Verkroost,H.Outmayer, 
P.v.aornewal,(C.Post,J.Bakrie). 
F.v.Drongelen,H.Grobben,F.v.Oostburg,I.Mul7L 
ler,D.Boersma,N.de Vries,R.Mud,P.Morcus, 
E.Strek,E.Breidel,H.Pengel,F.v.d.Sterre, 
Bruinhart. 
J.Kamminga,R.Reitsma,M.Betting,S.Gravenbeek, 
H.v.d.Kolk,R.Patrick,M.Scheltus,F.Steyn, 
D.Vijsma,R.A.Mud,M.Brown,M.Ho-A-Hing. 
M.Degenhart,R.Dix,S.Dort,J.Fleury,J.Savijn, 
B.Lazet,R.Meyerhoven,G.Osinga,J.Samson, 
0.Simons,F.Verkaaik,J.Blokland,E.Westhoff, 
M.C.H0-A-Hing,D. de Getrouwe,R.Heyboer, 
F.Poorson. 
H.Bergwijn,S.Degenhart,E.Lazet,M.Simons,F.Smit, 
D.Streefkerk,F.v.Suydam,C.Telesford,R.War-
ning,R.Kramer,J.Schultz,R.Suiderduin. 

Zon Sen 3: 

Zon Sen 4: 

Jun A: 

Jun B: 

Jun C: 

5 

WEDSTRIJDPROGRAMNA voor zaterdae 18 december 1976. 	==== 
Zat Sen 1: afd. 4: Voorland - Taba, le veld, aanvang 

14.30 uur, SR Kaldenbach, leider de Hr.J. 
Kooistra, veld gelegen op Sportpark Voor-
land, achter het Ajax-stadion. 

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

Pup A en B: vrij. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondae 19. december 1976.  

JL A. 
opwrimumum 
A. A. AL 

Zat Sen 1: Gebr.Hillenaar,G.Wolkers, 	,H.amit, 
R.Nieuwnehuis,E.Bunschoten,J.v.d.Linden, 
J.Koning,J.Kooistra,J.Fransen,H.Merle,L. 
Bunschoten. 

Sat Sen 2: H.v.Coeverden,P.Dammen,P.Drehsen,T.Haggen- 
burg,N.Loo,S.Osinga,Gebr.Sandbrink,Ac:.Kuy 
L.Schotte,G.Serier,B.Schermer,B.Wustenhoff. 

Zon Sen 1: op de training bekend gemaakt. 

Zon Sen 1: afd. 202: Taba - Geuzenveld, le veld, aan-
yang 14.30 uur, SR Luykx, leider de Hr.J. 
Lazet. 

Zon Sen 2: afd. 215: Taba 2 vrij. 
Zon Sen 3: afd. 318: Nautilus 4 - Taba 3, le veld, aan-

yang 11.00 uur, SR Maas, leider de Hr.H.Hen-
driksen, veld gelegen aan de Sportlaan te 
Amstelveen Z. 

Zon Sen 4: afd. 427: Taba 4 - Abcoude 7, le veld, aan-
yang 12.00 uur, SR NN, leider de Hr.Fr.v. 
Drongelen. 

Jun A: 	afd. 522-1 Animo - Taba, 3e veld, aanvang 
14.30 uur, SR Berkhout, leider de Hr.H.Smit, 
verzamelen om 13.00 uur op het eigen veld, 
vandaar (Misschien zijn er enige ouders met 
een auto??) naar Sportpark Overamstel, op 
de Jan Vroegopsingel (over de Utrechtsebrug, 
rechtsaf en meteen weer linksaf). 

Jun B: 	afd. 621: Madjoe - Taba, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR Moravec, leider de HH Kuyper 
en Sandbrink, verzamelen om 14.00 uur op 
Sportpark Middenmeer, achter de ijsbaan. 

Jun C: 	afd. 722: ADE - Taba, 2e veld, aanvang 12.00 
uur, leider de Hr.S.Osinga, SR NN, verzame-
len om 10.30 uur bij het Muiderpoortstation, 
vandaar naar Weesp (misschien zijn er ook 
hier enige ouders met een auto??). Veld ge-
legen aan de Papelaan te Weesp. 

ALLEN SUCCES!! 
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Taba zat sen 2 - SCZ'58: 5-3.  
Met in ons achterhoofd de goede prestaties van de afge-
lopen weken en de vierde plaats begonnen we deze wed-
strijd met onze nieuwe aanwinst: R.C.Kuyper. 
Met de wind pal tegen was Taba toch veelvuldig in de 
aanval, wat resulteerde in 3 prachtige schoten van 
(pechboy) B.Schermer op het houtwerk en gestopt door 
de keeper. Doch het was toch SCZ'58 dat 0-1 maakte door 
een fout in de Taba-achterhoede. Maar 10 minuten daar-
na maakte Taba uit een corner 1-1. 
De tweede helft met wind mee stond Taba binnen 15 min. 
met 4-1 voor dankzij Hans v.Coeverden. Toen zakte Taba 
echter terug naar een bedenkelijk niveau, wat SCZ de 
gelegenheid gaf om via een misverstand op rechts en een 
zak ( 	) bal van R.C.Kuyper op 4-3 te komen. Maar 
toen Hans 5-3 maakte was ook deze overwinning een felt. 

Taba Jun B - Argonaut (vrsch): 1-1.  
Daar de B Jun van Taba afgelopen weekend vrij waren, 
was er een vriendschappelijke wedstrijd georganiseerd, 
met dank hiervoor. De B Jun is een elftal waar norma-
liter 17 man staan opgesteld, maar zondag waren er zeg-
gen en schrijven 11. Met dank aan de wegblijvers. Maar 
al met al hebben deze 11 jongens het toch leuk gedaan. 
Na een slecht begin waarin Taba met 0-1 achter kwam, 
door gebrek aan inzet en een fout in de achterhoede, 
kwamen zij in de tweede helft terug door goed door-
zetten van G.Osinga. Zodat de eindstand van 1-1 bereikt 
was. Als dit elftal van het begin of aan voor 100% er 
tegenaan gaat en niet zoveel praat en kankert tegen 
zowel scheidsrechter als medespelers, dan ben ik ervan 
overtuigd dat dit elftal veel beter kan. 
A.s. woensdag allemaal weer trainen, want wie niet komt 
staat er a.s. zondag tegen Madjoe naast. 

jullie leider. 

Taba zon sen 4: geen verslag, doch wel een uitslag: 5-5. 
De HH de Vries, Morcus, Breidel, Pengel en Bruinhart 
worden bedankt voor het wegblijven. De andere 9 man 
hebben er toch een gelijkspel uitgesleept. Met dank 
aan invaller-speler R.v.L0  

HET MOET ME VAN HET HART: 

dat er voor de samenstellers van de T.T. weer 
sombere visioenen opdoemen. Als de competitie 
normaal doorgang vindt, is het geen probleem 
om de maagdelijk blanke pagina''s te bezwangeren. 
Twee stuks met wedstrijdprogramma's en opstel-
lingen kunnen er, weer of geen weer, altijd wel 
in. En als je het een beetje link aanpakt, werk 
je met 1,66r-,  be- en nabeschouwingen. Dan nog 
de wedstrijd-, de speler- de goal-, de pechvogel 
en de blunder van de week en je bent al aardig 
op schot. Ik mis wel eens "de oen van de week" 
al heb ik zelf dan ook liever "de poen van de 
maand":1 
Enfin, om kort te gaan, het lijkt me voor de 
redactiecommissie prettig als ook leden zich in 
voetballoze perioden eens bezig gaan houden met 
het verstrekken van stof voor de T.T. 
Aarzelt niet, al doende komen de ideeen! Ik zal 
trachten een red-actie voor de redactie te 
starten en hoop op navolging, in welke vorm 
dan ook. 
In m.ijn geval houdt het in dat artikelen zonder 
inhoud zullen verschijnen wanneer er over voet-
ballen niet geschreven of geO.H.'t kan worden. 
Ondanks het risico voor een ouwe za(ni)k te 
worden versleten, moet ik U er wel op voorbe-
reiden dat ik hierbij gebruik zal waken van 
mogelijk wat ouderwets aandoende verzen. Niet 
bepaald vers dus. Doch ik ben niet zo voor de 
modernen. Om met Toon Hermans te spreken: 
"Moderne literatuur omvat eigenlijk kookboeken 
met recepten voor de slaapkamer". 
Ook bier weet Hermans de juiste Toon te treffen, 
evenals zo vaak in zijn show's. Evengoed moet 
zo'n man een fenomenaal geheugen hebben. Bijna 
evengoed als die indianen van de Ammenooitniet-
stam in Zuid-Amerika. Een professor had hierover 
gelezen en wilde weten of het waar was. Ter 
plaatse aangekomen spreekt hij de eerste de beste 6 



zat sen: 

zon sen: 
A jun: 
B jun: 

C jun: 
pup: 

F.J.Haggenburg, W.A.Wolfs, S.J.Osinga, 
L.Bunschoten 
L.M.Hol 
R.L.Patrick 
J.Samson, 0.F.Simons, R.A.Meyerhoven, 
G.J.Osinga 
M.L.Simons 
A.A. de Rooy. 

(41 

indiaan aan en overvalt hem met de vraag wat deze 
5 jaar, 4 maanden, 3 weken en 2 dagen geleden 
heeft genuttigd voor zijn ontbijt. Zonder over-
dreven lang na te denken aantwoordt de man: 
" 2 eieren ". De Professor gaat hoofdschuddend 
weg, maakt een studiereis en bezoekt na enige 
jaren nogmaals het reservaat. Zonder hem te her-
kennen loopt hij toevalligerwijze dezelfde indiaan 
tegen het lijf. groet deze op indiaanse wijze: 
"Hugh" (hoe) en krijgt tot zijn ontsteltenis te 
horen: "Gebakken!". 
Ongelofelijk, nietwaar? Weliswaar is het niet 
waar, net zo min als die anekdote over een be-
roemde voetballer, wiens naam ik niet zal noemen 
maar wiens initialen bijzonder veel lijken op 
die van de

cjeugdcommssie. 
Van deze sprtfiguur werd verteld dat hij meer ver-
stand in zijn benen dan in zijn hoofd zou hebben. 
Hoe het ook zij, op zekere dag, vlak na aankomst 
op het vliegveld en vlak voor de aanvang van het 
grote Europacup-gebeuren, werden hem door 
verslaggevers de volgende vragen gesteld: 
"Wat denkt U van het komende treffen tegen Liver-
pool?" 

Antwoord: "Och, die p6kken we." (zeer zelfverze-
kerd). "U weet dat Bayern MUnchen ook meedoet?" 
"J;AA.h, die pakken we (56k." (zeer verveeld). 
3e verslaggever: "Wat denkt U van abortus provo-
catus?" Vedette, verrast: "Doen die ook mee? - 
Pakken we 66k!" 

En ik pak 66k, n.l. mijn biezen! 
Schrijft U 66k eens iets? 	Alvast bedankt! 

M.E. Dewerker. 

(Red.: U ziet het: onzin vult ook; met dank!)  

MEDEDELING•EN 

Gecombineerde vergadering JC en hoofdbestuur. 
Lal plaatsvinden op dinsdagavond 21 december a.s. 
Gaarne om 20.00 uur aanwezig in de cantine. 

Wandversiering  
Het handgemaakte textiel-"schilderij" dat U in de 
cantine ziet hangen is vervaardigd door Mevr.v.Tee-
seling-v.Coeverden, voor oudere leden beter bekend 
onder de naam Anneke v.Coeverden, gade van Jan v. 
Teeseling. Wij achten dit stuk huisvlijt, waarin 
ongetwijfeld vele uren zitten, een aanwinst voor 
het interieur en zeggen de maakster dan ook gaarne 
hartelijk dank! 

Jeugdbestuursvergadering  
Voorafgaand aan de gecombineerde vergadering op 21 
december a.s. vergadert de jeugdcommissie, aanvang 
19.00 uur, in de cantine. 

Bedankje  
Mevr.v.Bennekom wil cantine-commissie en bestuur be- 
danken voor het fruitmandje dat zij mocht ontvangen. 

De penningmeester verzoekt  
de volgende leden zo spoedig mogelijk contact op te 
nemen met de penningmeester, de Hr. Jan Maurer, tel. 
948167 (Molukkenstraat 7): 

dit i.v.m. hun contributie-betalingen. Het Bestuur. 

Redactie  
Het clubblad wordt a.s. zondagavond in elkaar ge- 
draaid ten huize van de Hr.R.Kuyper, Vechtstr. 35", 
tel. 793316, na NOS-sport. 
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Voor Uw gezelligheid en 

Erw drankje na de 

wedstrijd: 

BAR 
(lanai 

hoek Burg. Tellegenstr./03  
Willem PastOorstre c  

I
A. H. DUYNKER 

ELECIRO- TECI MISCH SERVICEBUREAU 

t.v. en 
alarmsystemen 
NJnlool 1e Ilekelmstraa,l; 

lelelnor110 0 7 7!,  

Voor 7 kwartjes 
kunt u zondag 
rijk worden in de 
Lotto 

sporthuis O D D
JOA  

D 

Alle eaten 
HE1ANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 

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

voorradig 
+ Bigen reparatie-inrichting 

TARA -LEDLN KORTING OP ALL& ARTIKELEN 

Ruyschstraat 104 
bij de Camperstraat 

TELEFOON: 358927 - 356573 - 943493 

zaalv. 1: maandag 20 december 1976 - Elzenhagen, 
aanvang 20.20 uur, afd. 2B, 
Taba - Ridderboys. 

zaalv. 2: donderdag 23 december 1976 - Oost, 
aanvang 19.40 uur, afd. R4C, 
Taba 2 - Sport 2. 

Allen gaarne een half uur voor de aanvang 
aanwezig. Tel. Ger Wolkers: 125646. 
Met excuses voor de tikfout in het vorige 
programma!! 

FEESTAVOND VRIJDAG 10 december 

En toen was er feest!!! Plaats van handeling: de Taba-
cantine. Wat was daar nou weer te beleven?! Nou, niets 
bijzonders hoor; gewoon een gezellig avondje, dat op 
veler verzoek werd georganiseerd. Men (de haha Kamminga 
en Lazet) had de cantine erg leuk versierd; voor een 
leuk en goed stukje muziek verzorgd (nog hulde aan het 
duo Richard S); zelfs nog een leuke tombola op touw 
gezet (hoofdprijs een mooie vouwfiets). Dus 	wat wil 
men nog meer!!! 
Nou, dat zal ik U dan eens vertellen: men zou graag wel 
eens wat leden van Taba op dit soort feestjes ontmoeten! 
Hoe meer zielen hoe meer vreugd, maar rondom de klok 
van negen uur gold dit niet in de Taba-cantine. Slechts 
+ 30 leden waren er aanwezig. Gelukkig was de redding 
in aankomst. Een keurig uitgedost zootje van de roei-
vereniging RIC kwam precies op tijd om de sfeer te red-
den. (Nog dank hiervoor en alien welkom op de disco-
avond a.s. zaterdagavond 16 december). Toen werd het dus 
reeds wel gezellig, een redelijk gevulde cantine en een 
redelijke drukte aan de bar (2511111 ). Toen de muziek 
ook nog gevolg gaf aan de wensen van de jongelui was 
de gezelligheid daar, reeds nu!! Dus, in het vervolg, 
beste Taba-leden, zorg dat U deelt in deze gezelligheid. 
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Sarphati's 
Alb. Cuypstraat 18 

Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 
Reparatie alle soorten sloten 

Taba zon sen 1 - WVHEDW: 1-2.  
In een toch wel aantrekkelijke wedstrijd moest Taba, 
ondanks een veldoverwicht, het onderspit delven tegen 
WVHEDW..Het was WVHEDW dat in de tweede helft pas de 
score opende, door een penalty feilloos te benutten. 
Taba was toen nog meer gedwongen de nadruk op de aan-
val te leggen. Resultaat had het echter niet. Het was 
WVHEDW dat wederom scoorde nadat een van het doel af-
draaiende voorzet niet goed weggewerkt was: 0-2. Dat 
Taba het er toen maar bij liet zitten moet U beslist 
niet denken. Integendeel, men ging er met nog meer 
inzet tegenaan. En niet zonder succes, want het was 
Karel Iske die er 1-2 van maakte via een pracht-schot 
op doel. Het was hem echter niet gegund de stand ge-
lijk te trekken, sets waar hij toch wel de kans toe 
gehad heeft. Zeer jammer, maar we zullen maar zeggen, 
we hebben het in ieder geval geprobeerd. 
Volgende week Geuzenveld thuis. En misschien wil de 
jeugd ons dan ook net zo aanmoedigen als zij afgelo-
pen zondag deden in de laatste 10 minuten. 

Taba Jun C - JOS: 0-3.  
In een wedstrijd waarin Taba vanaf de aftrap gevaar-
lijk werd, was het toch JOS dat het sterkste bleek 
te zijn. Met veel pressie-voetbal werd Taba in 60 
minuten onderuit gespeeld. Valt nog op te merken 
dat de mentaliteit van sommigen nog wel te wensen 
over laat. 

jullie leider 

vpa...s  it 

Gelegenheid daarvoor heeft U op de disco-avond 
18-12-1976, de nieuwjaars-receptie op 2 januari 
1977 van 2-4 's middags in de cantine, en no-
teer ook vast: carnaval, op 4 februari 1977, 
bedenk maar vast een leuk costuum. 

de lolbroeken van Taba. 
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Hesp 
DRANKEN SERVICE _ 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

INgnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Amsterdam Z. 

Weesperzijde 130- 131, telefoon 352616 

Amsterdam 

Alleen gevestigd Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

be a 

'Sargentini f3 Zn 
Hemonystraat 48 - 50 — Telefoon 76 68 77 

LEGO 

RD 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

PLAY-MOBIL 
FROBELDOZEN 

I * * * • 

Levering en onderhoud 
Gashaarden en Centrale 
Wasautomaten 
Geisers, Fornuizen enz. 

De Warm 
Fr. van Erve 

Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 22 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

van 

Voor 
cafe soorten 

BOOKARTIKELE1111  

De Sleutelkoning 
SIGARENMAGAZIJN 

W. O. RODENHUIS 
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