
a 

1975-1976 

VOOR AL UW 

HOEDEN PETTEN 

KINDERPETJES MUTSEN 

BARETTEN 

WOLLEN MUTSEN EN SJAALS 

NAAR 

J. Mes 
EERSTE OOSTERPARKSTRAAT 22 

VOOR SCHILDER EN 
BEHANGWERK 

SCHILDERSBEDRIJF 

A.C. INKENHAAG C.V 
CEINTUURBAAN 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 

..,eclertouren 

en ecierhandel 

BLOEMENMAGAZ1JN 	 agnotia 
EIGENAAR C. v. MECHELEN 

Het bloeinenhuis van de Ceintuurbaan 

72 28 56 Aileen Ceintuurbaan 414, bij de v. Woustraat 	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 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 



BLOEMEN BESTELLEN 

P. E. F. 
AMSTERDAM 

BELL EN 

Telefoon 020 — 73 17 33 - 36 26 94 

Twee marktplaatsen op de Albert Cuypstraat 
Voor nummers 74 en 130 

VOOR AL UW BLOEMWERK 

Opgericht 31 mei 1933 	 Gem. Giro T 1393 
Kan. pada*. 25 lull 1960 	 Spormark Drieburg 	 tn.v. A.F.C. TMe 

nr. 37 	 6-5-1976 12e jaareang 

- - fiets Eestolen 

MET EEN BROEK VAN 

* * * * * * * A. v.d. BOS * * * * * * * 

ZIT HET WEL GOED 

RIO 

MARKTHANDEL 

VRIJDAG 	 ZATERDAG 

DAPPERSTRAAT t/o no. 30 
AMSTERDAM 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

PRIVE—ADRES: A' v.d. BOS 
KARPERSTRAAT 5 I II 

AMSTERDAM TELEFOON 76 26 44 

Tijdens het poliotoernooi is van een 
van ooze C Junioren zijn fiets gesto-
len of althans tijdelijk geleend. 
Misschien kan iemand ons nog aan een 
oud fietsje helpen voor Owen Simons?? 
Graag een belletle naar 721500.  

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO 

MATCHBOX 

FROBELDOZEN Redactie: a.s. zondagavond bij de fam. Keune: 933671. 
RUYSSTRAAT 118 

TELEFOON: 020 — 35 70 29 

En coach, ben ik 
al lekker bruin?? 

ook voor u volop keus bij de 

DRANKEN EXPRESS 

AUTORAMA 
gevestigd te: 
A'dam 	Pijnackerstraat; bij de oude Rai 
Haarlem: Kleine Houtstraat 56 
Texel: 	Weverstraat 40 

U BENT ALTIJD WELKOM Hij had een nogal rusteloze nacht 
dokter: hij droomde dat hij een 
doelpunt scoorde voor TABA !!!!!! 
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Alle maten 	* Voetbal-, Zaalschoenen 
HELANCA * Adidas 

* trainingspakken 	* Puma 

	

in diverse 	* Quick e.a. 
• kombinaties 	* Uw clubuitrusting altijd 

voorradig 
* * Eigen reparatie-inrichting 

op alle 
artikelen * 

* * 
* RUYSCHSTRAAT 104 bij de Camperstraat 

358927 - TELEFOON - 35657) 
**************************************************** 

*** 	SPORTHUIS JO 110 

TABA-LFVEN KORTING 

WEDSTRIJDPROGRAMMA vocir zaterdag 8 mei 1976. = 	 

HET DRIB BURG ZOMERAVONDTOERNOOI == 

DONDERDAGAVOND 13 mei 1976: aanvang 19.00 uur: 
	=—== ""==== 4-Pup. teruggetrokken. 

Taba Pup B - JOS Pup B 
beide elftallen verzamelen nm 18.30 uur op het eigen 
veld. Leiders de HH J.Fransen en W.Martens. 

MAANDAGAVOND 17 mei  1976: aanvang 19.00 uur: 
A-Pup. teruggetrokken. 
Taba Pup B - De Meer B 

beide elftallen verzamelen om 18.30 uur op het eigen 
veld. Leiders de HH J.Fransen en W.Martens. 

Sen 1: afd. 11: Taba - ASVC, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR Akkerman, leider de Hr.K.Iske. 

Zat Sen 2: afd. 32: vrij. 

Pup A en B: vrij (Pup B, zie voor maandagavond 10 mei en 
Pup A en B zie ook Drie Burg Zomeravondtoernooi). 

WEDSTRIJDPROGRAMMA . voor  zonda§ 9 mei 1976. ============ 

Zon Sen 1: afd. 201: Sport - Taba, le veld, aanvang 
14.00 uur, SR Hartoch, leider de Hr.J.Kooistra. 
Veld gelegen op Sportpark Sloten, Sloterweg. Te 
bereiken met bus 69. 

Zon Sen 2: afd. 216: Oranje Zwart 2 - Taba 2, le veld, aan-
yang 12.00 uur, SR Fokker, leider de Hr.H.v.Bom-
mel. Veld gelegen aan de Klimopweg hoek Klapro-
zenweg. Verzamelen om 10.45 uur bii het Amatel  
Station. 

Zon Sen 3: 	Al gespeeld. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor maandaEavond 10 mei 1976. 

BEKERFINALE B-PUPILLEN: Madjoe - Taba, terrein St.Louis, 
	111============ 

aanvang 18.30 uur, verkieden bij 
St.Louis. Verzamelen om 18.00 
uur op het veld van St.Louis, 
sportpark Middenmeer, achter de 
ijsbaan. Leider de Hr.W.Martens. 

Duur der wedstrijd: 2 x 20 min met 5 min rust; bij gelijk 
eindigen wordt verlengd met 2 x 7i min; is de stand daar-
na nog gelijk dan worden er strafschoppen genomen: 3 door 
verschillende spelers van beide elftallen; den strafschop-
pen om en om door verschillende spelers tot een beslissing 
valt. Ruilformulieren en identiteitskaarten dienen aanwe-
zig to ziJn. De wedstrijden worden geleid door scheidsrech-
ters van de KNVB-Afd.Pdam. Alle finalisten ontvangen een 
vaantje. De finalewinnaars ontvangen een beker welke door 
de vereniging behouden kan worden. 	
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Nieuws van de velden. 

I- 
0 

The Victory 1 - Taba 1 

Een wedstrijd waar voor beide ploegen zeer veel op 
het spel stond. The Victory moest winnen om de kan-
sen op het behoud in de 2de klasse AVB te behouden 
en Taba had nog 1 punt nodig om zich veilig te stel-
len. 
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Taba was reeds vroeg in de margen begonnen met de 
voorbereidingen. Wippen, spelen met Donald Duck (1), 
klaverjassen, veel. koffie; enfin u kent dat wel. 
Allemaal om de zenuwen weg te spoelen en om energie 
te vergaren. 
Kwart voor een richting Weespl 
Half twee aankomst in Weesp. 
Practisch direct daarop omkleden en daarna balletje 
intrappen. Terug naar de kleedkamer voor de laatste 
tactische tips van trainer J.Kooistra en daarna 
klaar voor de wedstrijd: 

Een Taba dat ietwat behoudend zou gaan beginnen met 
een versterkt middenveld (4 man) en met slechts twee 
spitsen. Reeds in de eerste minuut kwam er een ver-
rassing voor een ieder. Een lange bal kwam van de 
voet van Stef van der Laan in het strafschopgebied 
van The Victory en enige tellen later lag hij, u 
raadt het al, keurig in het net van de keeper van 
The Victory. 'Goudhaantje' (dit is nog steeds Her-
man van den Bos - redactie) had op 'Goudhaan-tiaanse' 
wijze de bal met een subtiel tikje beroert111 0 - 1. 

Daarna gebeurde waar een ieder bang voor was: 
Taba verslapte en liet zich het spel opleggen door 
The Victory en het gevolg was, dat The Victory 
eerst gelijkmaakte via een werkelijk schitterend 
genomen vrije trap (de muur stond ondanks wanhopige 
pogingen van Flip om deze op te stellen niet op 
zijn plaatst) en daarna nog een 2 - 1 voorsprong 
nam. Dit was tevens ruststand. 

Na de rust een heel ander Taba. Een keihard werkend, 
knokkend, koel en bekeken spelend Taba, dat weer met 
een volledige driemans-voorhoede opereerde! 



Hoewel de aanvallen van The Victory niet van gevaar 
ontbloot waren, was het toch Taba, dat aantoonde 
dat zij met hun aanvailende spel zeker nog goede 
kansen had op de gelijkmaker. 
En die kwam dan ook: bij 44n van de gevaarlijke 
uitvallen van Taba was het Leo Weeling, die de bal 
loei-hard voor het doel van The Victory schoot. 
Een van de verdedigers van The Victory wilde deze 
bal opruimen, maar schoot deze, goed gehinderd door 
de 'Goudkip', keihard langs zijn eigen keeper: 2-2. 

The Victory probeerde er nu natuurlijk nog van alles 
aan te doen. Maar Taba hield het heft in eigen hand 
en wist zelfs nog op 2 - 3 te komen, toen Jan Maurer 
schitterend alleen doorging en scoorde. 2 - 3 
Het was bijna nog 2 - 4 geworden, maar een schitterende 
lob van Leo Weeling ging net over het doel van 
The Victory. 

Einduitslag dus 2 - 3 in het voordeel van Taba. 
Een wedstrijd, die in de tweede helft beslist 
werd door een bij vlagen uitstekend spelend 
Taba. Complimenten zijn op de plaats en wel voor 
alle spelers zonder enige uitzondering. 

Ook wilien wij het publiek dat toch in grote getale 
opgekomen is, bedanken voor doze opkomst. 

Taba dus volgend seizoen in de tweede klasse: 

redactie 

(ADVERTENTIE) 

De voetbalvereniging AFC Taba vraagt op korte termijn: 

ENTHOUS1AST 

PkiBLIE16 	 I 

VOUR DE WEDSTRIJD TABA ZAT. 1 - ASNC ZAP. 1: 
DAAR TABA KAMPIOENSKANSBN HEEFT EN 
BEST WAT AANMOEDIGINGEN KAN GEBRUIKENE 

NIEUWS VAN DE VELDEN (vervolg).  

Taba 3 - JOS 5: 2-0.  
In een uitstekende wedstrijd heeft Taba de twee voile wed-
strijdpunten in de wacht gesleept. Of die twee punten nu 
al of niet genoeg zijn cm het derde van degradatie te red-
den is een beetje twijfelachtig. De verdediging an Taba 
word op fantastische wijze waterdicht afgesloten gehouden 
door onze laatste man. De voorhoede was ook uitstekend op 
dreef hetgeen resulteerde in twee uitstekende treffers, 
waarvan er 44n een penalty was die uitstekend benut werd 
door Lotman. Hopelijk weet iemand ons officieel mede te 
delen in hoeverre het derde nog in degradatie-gevaar ver-
keert. Dank uiteraard aan de scheidsrechter die ritste-
kend leidde en de Hr.Hendriksen voor de leiding. 

RCM Jun B Taba: 0-0.  
Deze uitwedstrijd werd op het Taba veld gespeeld en was 
alleen voor Taba van belang voor de tweede plaats, maar 
het moest daarvoor zeker gelijkspelen. Taba startte met 
een offensief dat er niet om loog, maar het laatste be-
slissende schot ontbrak steeds. Gaandeweg kreeg ook RCM 
meer vat op het spel en het werd of en toe nog behoorlijk 
gevaarlijk ook. Toch was de ruststand 0-0 mede door goed 
verdedigend work aan beide zijden. Na rust startte Taba 
stork, doch zakte gaandeweg of tot een bedenkelijk peil, 
maar toch waren de beste kansen voor Taba. Zo werd een 
penalty gemist en moest de paal de RCM-goalie te hulp ko-
men. Al met al een leuke, spannende wedstrijd met leuke 
aanvallen van beide zij den. Met dank voor de bereidwilli-
ge C Jun om de opengevallen plaatsen te vullen. Tevens 
wils ik alle B Jun bedanken voor het fijne seizoen en 
voor de prettige samenwerking onderling. 

Harry Guitjens. 

Taba begon deze wedstrijd zeer offensief (aanvallend, 
voor de leek). Dit resulteerde binnen 10 min. in een 
3-0 voorsprong9  Imro 2x en J.Kamminga lx. In de 15e 
min. scoorde BPC tegen: 3-1. Daarna was het Imro die 
nogmaals voor Taba scoorde: 4-1. In de tweede helft 
hetzelfj,e beeld. Een hardknokkend Taba dat in de 50ste 
min. via R.Reitsma op 5-1 kwam. BPC kwam daarna nog terug 
tot 5-2, omdat P.Rollman met z'n hand op de bal ging big-
gen. Daarna scoorde Taba nog tweemaal (R.R. en J.K.). 
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VERSLAG: zaterdag senioren Taba 1 -  ADSV 1 

\ 

I
N(  

I 	k 	ft 

Mag ik je er even aan 
herinneren voordat ik 
die penalty neem, dat 
er 100.000 mensen in 
het stadion zitten en 
meer dan 100 miljoen 
naar de TV zitten te 
kilken?  

AFBELL3181  

Zat Sen bij de Hr.Hendriksen, 
voor donderdagavond 19.00 uur: 411115 
'Lon Sen bij de Fr.v.d.Linden; 
voor vrijdagavond 19.00 uur: 967785  
Jun & Pup bij Jan van den Bos; 
voor vrijdagavond 19.00 uur: 721500. 

UP5TELLIL1GEN. 
cktlat-k p 	\ate ..‘d it 

ti 

Ook deze wedstrijd moest weer gewonnen warden en dat 
gevoel van moeten winnen om het kampioenschap als-
nog binnen te halen schijnt zo langzamerhand fruste-
rend te werken, gezien het vertoonde spel van de 
laatste weken. Er werd vandaag wel weer gewonnen 
2 - 1, maar vraag niet hoe. Taba speelde ver beneden 
het kunnen van dit elftal. Ondergetekende werd er 
na een kwartier terecht uitgehaalt (ja 's nachts 
vissen en overdag netten drogen dat gaat nu eenmaal 

En zo waren er nog wel een vijftal spelers, die rijp 
voor vervanging waren. Maar aangezien er maar twee 
gewisseld mogen worden, konden zij hun partijtje 
gewoon meeblazen. In de rust was de stand nog 0 - 0. 
Na de thee een toch bij vlagen agressief Taba, 
wat dan ook resulteerde, na goed doorzetten van Aadje 
Hillenaar, in een doelpunt . Na dit doelpunt werden 
nog een paar kansen onbenut gelaten, tot daar opeens 
Gerrit Serier in het strafschopgebied verscheen en 
een voorzet los liet, die door Ab Bunschoten koel-
bloedig in het net werd geschoten. 2 - 0 dus in het 
voordeel van Taba. ADSV wist hierna nog verdiend 
tegen te scoren wat een eindstand opleverde van 
2 - 1 in het voordeel van Taba. 
Wel met nog twee wedstrijden in winst omzetten en 
nog een wedstrijd van twintig minuten uitspelen, 
kunnen we nog vijf punten pakken en dan zijn we wel 
kampioen en dat gaan wij gewoon even doen, 114. 

Jan Fransen 
(Hartelijk dank, de redactiet) 

VERSLAG: a-pupillen: noliotoernooi Koninginnedag. 
De A-pups moesten aantreden tegen de volgende clubs: 
Madjoe, OVVO en DJK. In deze volgorde werd het ook 
afgewerkt: 
Madjoe Taba werd een leuke wedstrijd. Erwin Fransen 
zorgde voor 44n nul voor de rust; na de rust was het 
Madjoe dat scoorde,1-1 dus; met nog twee minuten te 
gaan was het weer Erwin die scoorde: 2 - 1 voor Taba. 

IL 

de 42e min. werd een werkelijk schitterende kopbal van 
J.Fleury wegens buitenspel afgekeurd. Al met al een goede 
wedstrijd waar de A Jun zeer tevreden mee waren. 

Rudi Reitsma. 

Met alle dank aan de inzenders. 

Hier nog een woordje van de 
leider van de A Jun, Ruud 
Verbrugge: 

Jongens, bedankt voor deze 
mooie overwinning. Voor mij 
een mooie afsluiting van 
dit seizoen ook omdat ik 
wegens mijn werkzaamheden 
het leiderschap volgend sei-
zoen mogelijk aan iemand an-
ders over moet dragen. Voor 
hen die overgaan naar de 
senioren, veel succes. Ik 
kom nog wel eens kijken. 

jullie leider, 
Ruud Verbrugge. 



VOOR ONZE B-PUPILLNN 
00000000000000000000  

Taba - OVVO werd een pechvolle wedstrijd; na een 
aantal onbenutte kansen voor Taba was het al gauw 
rust. Daarna weer een fel aanvallend Taba, wat he-
laas niets opleverde, ook mede door het goede kee-
perswerk van de doelman van OVVO. En wat zo vaak 
gebeurt als een elftal massaal aanvalt: 44n uit-
braak van OVVO en dat resulteerde in een doelpunt. 
Eindstand 1 - 0 voor OVVO. 
De laatste wedstrijd moest tegen DJK gespeeld worden. 
Ook dit was weer een goede wedstrijd van twee kanten. 
Het veldspel was zonder meer goed, maar nog beter 
waren de doelverdedigers; Frankie van Drongelen 
stopte de gekste ballen en omgekeert de keeper van 
DJK ook. 
H. en R, Haverbus waren nog dicht bij een doelpunt, 
maar het bleef 0 - O. 

Al met al een leuke dag. Er waren dit keen ook ver-
schillende ouders aanwezig en ook waren de heer en 
mevrouw van der Hart er weer: 
Al deze mensen wou ik nog even bedanken voor hun 
aanwezigheid. 

Op MAANDAGAVOND 10 mei, aanvang 18.30 uur op het veld 

van St.Louis: Madjoe - Taba. Uiteraard is veel pu-

bliek van harte welkom. Deze wedstrijd is voor onze 

jongens van veel belang dus met z'n allen er naar 

toe. En jongens, veel succes, hou Taba's naam hoog!! 

Jan Fransen 
(Hartelijk dank voor dit versiag, jan - redactie) 

VERSLAG: B-pup. poliotoernooi  ============== 	= 

Nadat TDO en TOG ons in ons hemd hadden laten staan, 
hadden zowel Wilskracht als Taba ieder 4 winstpunten. 
Dus moest de wedstrijd Wilskracht Taba de beslis-
sing brengen. Onze pupillen weerden zich uitstekend, 
en het stond al gauw 1 - 0 voor Taba. Na het draaien 
(dus de tweede helft) weer een uitstekende aanval 
van Taba 2 - O. Wilskracht kwam terug: 2 - 1. 
Daarna nog een doelpunt van beide ploegen en zo was 
de eindstand 3 - 2. 
Daarna speelden Taba nog een wedstrijd, die in 0 - 0 
eindigde. Zo werden onze B-pupillen eerste! 
Jongens, proficiat hoor. 

Hun thee voor 

in de rust 	 

ze zijn nog erg 

Jong, weet je !! 

4-744-4-  

H.Keune 

VERSLAG: C-jun. poliotoernooi ================_============ 10 
Bij Taba C Jun waren TDO, Zeeburgia en DJK ingedeeld. 
Aangezien TDO er geen zin in had waren de eerste twee 
punten makkeilijk verdiend. Zeer onverwacht wist Taba 
tegen Zeeburgia in de eerste helft stand to houden. 
Taba kreeg zelfs veel kansen maar rust was 0-0. In de 
tweede helft was Taba zelfs duidelijk in de meerder-
heid maar er kwamen geen goals uit. Toch weer een punt 
voor Taba. Toen nog tegen DJK, maar dat viel erg tegen. 
Deze wedstrijd werd met 5-0 verloren. Toch een welver- 
diende 2e plaats. 	M.XSume. 
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VAN HARTE 
PROFICIAT 
EN BEDANKT 
VOOR HET 
KAARTJE 

23 april 1976 
Ceintuurbaan 244" 
Amsterdam - Z. 

dochter van 
LEO en WIL WEELINQ 

fe 

r 

Qeboren: 

Lora 
Martine 

Verf en behang 
nu ook: Hout- en ijzerwaren 

'Sargentini F3 Zn' 
Hemonystraat 48 - 50 — Telefoon 76 68 77 

Acella b.v. 
SPECIAAL PLASTICZAAK 

Groot assortiment: 

* PLASTIC GORDIJNEN 
* PLAKPLASTIC 
* TAFELKLEDEN 
* POLYETHER, SKAI 

enz. enz. 

Ceintuurbaan 422 — Telefoon 73 08 05 

De Warmtespecialist 
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 

ROOKARTIKELEIV 

SI GA R EN MAGAZ IJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

Hesp 
DRANKEN SERVICE _ 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Aileen gevestigd 

Weesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

Sarphati's drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

iste Sweelinckstraat 15 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 
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