
•	 
1975 -1976 

t. 

• 

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 

ecierwaren 

en ederhcandel 

BLOEMENMAGAZIA 	 aonotia 
EIGENAAR C. v. MECHELEN 

Het bloernenhuis 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 



VRIJDAG ZATERDAG 

DAPPERSTRAAT tic) no. 30 
AMSTERDAM 

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

PRI VE—ADRES: A' v.d. BOS 
KARPERSTRAAT 5 in 

AMSTERDAM TELEFOON 76 26 44 

BLOEMEN BESTELLEN 

P. E• F. 
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 

MET EEN BROEK VAN 

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

ZIT HET WEL GOED 

MARKTHANDEL 

RIO 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO 

MATCHBOX 

FROBELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

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 

OFFICIEEL WEEKBLAD 
• .... 

AMSTERDAM 

Opgericht 31 mei 1933 	 Gem. Giro T 1393 
Kon. poedgek. 25 juli 1960 	 Sportpark Drieburg 	 tn.v. A.F.C. Taba 

nr. 38 	13-5-1976 

Deze week een enigszins verkorte uitgave van 

de TT, zowel wegens de weinige copie alsmede 

vanwege de enorme hittegoif die ons overspoelt. 
red 

Redactie: a.s. zondaaavond bij de fam. Kuyper: 793316. _ mar 	.0 On 

j111 ClllEEL ~  
Ben ieder spelend lid wordt verzocht zijn identiteitskaart 

in te leveren bij de Hr.J.Smit, 

Pakingehof 14, 

A'dam - Osdorp. 

De jeugd hoeft zich van deze mededeling niets aan te trek-

ken aangezien dit voor hen gedaan wordt door hun wedstrijd-

secretaris. Wel worden de jeugdleiders verzocht de kaarten 

van hun elftallen zo spoedig mogelijk in to leveren bij Jan 

van den Bos (liefst op de eerstvolgende JC-vergadering, op 

maandagavond 17-5-1976, t.h.v. de fam. P.v.d.Bos). 

12e jaargang 

OF 



De pen gekregen 
of gepakt 

Zaterdag was ik aanwezig bij de wedstrijd Taba 1 -
ASVC. Ik voel er behoefte aan om daar sets over te 
schrijven in ons clubblad. Op de allereerste plaats 
heb ik genoten van een fijn en pittig partijtje 
voetbal, waar sportief werd gestreden en door alle 
spelers met voile inzet werd gespeeld. Dit is de 
ware mentaliteit. Geen geouwehoer in het veld; 
gewoon voetballen ondanks de warmte, die aanwezig 
was. Jongens proficiat, dit was inzet met resultaat 
de overwinning. Ook wil ik toch wel even K. Iske 
in het zonnetje zetten (Red: daar stand hij overigens 
al, reeds, dus1);met zo,/,n leider in je elftal moat 
het wel goed gaan. Karel bedankt1 Taba hoopt dat je 
het nog een tijdje voor ons wil doen, Waar ook een 
bedankje op zijn plaats is, geldt dat zeker voor de 
scheidsreohter, die deze wedstrijd buitengewoon goed 
heeft geleid. Dan wil ik tevens de spelers van 
ASVC een compliment maken voor hun sportief spelen 
ondanks hun jeugdige leeftijd. Dat wij het er alien 
mee eens waren, moge blijken uit het feit, dat er 
even met het petje werd rondgegaan en wij deze 
spelers een pilsje aanboden. Verdiend! Al met al 
kan voetbal toch nog wel leuk zijn. Ik heb er za-
terdagmiddag van genoten en ik weet zeker met mlj 
nOg vele anderen. 	J.J.van der Hart 

Hartelijk dank voor dit ingezonden stuk - de red. 

JEUGDCOMMISSIE-VERGADBRING: 17 - 5 - 1976, ========================== 
t.h.v. de fam. v.d.Bos. 

Aanvang 20.00 uur. 
="'.================ 

Dan volgt nu een ingezonden artikel van een van de ouders 
van onze A-pup. Wij van onze zijde waren zeer verheugd 
met dit schrijven aangezien het een veel voorkomend inci-
dent ook eens van een andere kant bekijkt. Vandaar 

"ZOMERAVONDTOERNOOI: TIW - Taba (Apup). 

Op het veld van Taba aangezien TIW bezig was met het 
poten van aardappels. Ben krankzinnige wedstrijd voor 
een leek zoals ik. Midden in de tweede helft bij de 
stand van 1-1 volgde er een doelpunt voor de tegenstan-
der, gescoord uit een buitenspelsituatie. Dit laatste 
deed voor de Hr.J.Fransen (Apup leider, red.) de bekende 
deur dicht. Al diverse keren had hij laten blijken het 
niet eens te zijn met de scheidsrechter, maar dit bleek 
steeds vergeefse moeite. Na deze duidelijke buitenspel-
situatie hakte de Hr.Fransen de knoop door en stopte 
met zijn ploeg. 
"Jammer," dacht ik, "verdorie, wat vervelend voor de 
kinderen." 
"Kan hij niet maken," riep een ander. 
Maar na wat nadenken zeg ik "proficiat Jan Fransen, 
daar was moed voor nodig." Hij heeft niet de makke-
lijkste weg gekozen, hier leren de kinderen ook nog 
van. 
En die wedstrijd komen ze wel te boven. Je kunt niet 
jaren achtereen blijven zeuren "ach wat zielig voor die 
kinderen." 
Wat ik zielig vind, is dat de "kleintjes" zo alleen 
moeten knokken, met niemand anders erbij dan hun leider, 
om een wedstrijd te winnen of te verliezen. En die man 
is er altijd. Dat is zielig, zonder grenswachters, 
zonder vlaggen, en vaak bevooroordeelde scheidsrechters. 
Dht is zielig en mad dan ook niet meer voorkomen!! Daar-
om sta ik achter de beslissing van Jan Fransen. Maar nu 
ook B zeggen hoor!! 
En tot slot: alle ouders. Ik daag u uit om ook vaak to 
komen. Wedden dat u het niet doet ?? Te druk, ja ja!!! 



op alle 
artikelen TABA-LEDEN KORTING 

En wat ik ook geweldig zou vinden is dat ons aller 
voorzitter van Taba zich ook eens bij de jongeren 
zou laten zien. Dat zijn toch de toekomstige voet-
bailers van het eerste elftal? Sukses! En tot de 
volgende wedstrijd!!" 

Femma Pegenhart-Sieverts. 

Mogen wij van onze zijde er nog even op wijzen 
dat de inhoud van het artikel geheel voor reke-
ning van de schrijfster komt, doch dat wij als 
redactie erg blij waren met dlt schrijven!! 

red. 

************************************************-x 

SPORTHUIS JO RO 
Pup A: poule C: De Geuzen - Taba, aanvang 10.30.uur, 

verzamelen om 10.00 uur op Sportpark 
Voorland, achter het Ajax-stadion. 
Leider de Hr.J.Fransen. 

Pup B: poule 3: St.Louis Taba, aanvang 10.00 uur, 
verzamelen om 9.30 uur op Sportpark 
Middenmeer, achter de ijsbaan. Lei-
der de Hr.W.Martens. 

FIT pup B - Taba pup B 
verzamelen om 18.30 uur op het veld van JOS. Jullie 
worden verzocht op het terrein to blijven na jullie 
eigen wedstrijd i.v.m. de prijsuitreiking. Leider de 
Hr.W.Martens. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag_15 .mei.  197 	===---.-- --.....6.  . 

* 
Alle maten 

HELANCA 
* trainingspakken 

in diverse 
• kombinaties 
-V 

* 

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

voorradig 
* Eigen reparatie-inrichting 

* 
RUYSCHSTRAAT 104 bij de Camperstraat 

358927- TELEFOON - 35657, 
*****t*******************************************4-* 

(Alle 

Pup A: 

Pup B: 

zondagelftallen zijn vrij!!) 

H.Bergwijn,R.Bierhuizen,F.v.Drongelen,E.Fransen, 
R.Haverbus,H.Middelaar,F.Smit,D.Streefkerk,M.Kost, 
R.Zuiderduin,S.Degenhart,C.Clifford. 
E.Haverbus,H.Hillenaar,R.Kruithof,J.Robijn,R.Mar-
tens,R.v.d.Waard,R.Bakrie,W.Jainandunsingh,A.For-
rer,P.Keune,R.v.Tintelen,M.Sandbrink,A.Rooij, 
M.Simons,M.Roele,A.Eizinga. 

HET DRIB'  BURG  ZOMERAVONDTOERNOOI (herhaling). 

DONDERDAGAVOND 12 mei 1976: aanvang 19.00 uur 
Taba pup B - JOS Pup B 

verzamelen om 18.30 uur op het eigen veld. Leider de 
Hr.W.Martens. 

MAANDAGAVOND 17 mei 19Z6: 	aanvang 19.00 uur 
Taba pup B - De Meer pup B 

verzamelen om 18.30 uur op het eigen veld. Leider de 
Hr.W.Martens. 

MAANDAGAVOND 24 mei 1976; 	aanvang 19.00 uur 



Zaterdae senioren: 	Taba 1 - ASVC 1 

Door de hitte geteisterd moesten de jongens toch 
weer een overwinning zien te behalen. Na een zwakke 
start aan beide zijden was het toch Taba dat 1 - 0 
voor kwam door Ad Hillenaar. Op het uitvallen van 
Joop (v. d. Linden) na, die duizelig werd, was weinig 
meer to beleven in de eerste helft. 

De tweede helft: met Wim en Jan in de gelederen begon 
wat biter en werd met meer overleg gespeeld, vooral 
Jurrie en Wim bekeken het bij vlagen erg goed en 
smeten met knappe passes. Ook de verdediging van Taba 
sloot erg goed, zodat de overwinning nog eens bena-
drukt door 2 - 0 van Ad Hillenaar een feit was. 
Jongens! Nog 100 minuten overwinning en jullie zijn 
KAMPIOEN! 

Namens de spelers en leider willen wij ook even 
het publiek bedanken, dat in grote getalen was 
opgekomen. 

AFBELLEN  

Zat Sen bij de Hr.Hendriksen, 
voor donderdagavond 19.00 uur: 411115 
Zon Sen bij de 1r.v.d.Linden; 
voor vrijdagavond 19.00 uur: 967785  
Jun & Pup bij Jan van den Bos; 
voor vrijdagavond 19.00 uur: 721500. 

* * * 	 4 4 * * * * * 	4 * 

PifliDal 
rulli  2 4 0 METER * 

ZONDAG'S Cc 9̀ / UUR. 
4.tj_ ai;": 	) 	 !?_ 	 • 05 

Zondae senioren  

Sport - Taba 	uitslag 3 -  4. 
Oranje Zwart .._.=_. 	

 - Taba 
(verslag) 

In een uitstekende wedstrijd wist Taba 2 de laatste 
competitiewedstrijd in een verdiende overwinning 
om te zetten. Oranje Zwart begon zeer fanatiek, maar 
het was Taba, dat de score opende (August) 0 - 1. 
Na een klein incidentje, waarbij de clubscheidsrechter 
eerst wilde staken, wist Oranje Zwart vlak voor rust 
gelijk to komen 1-1. 
Na rust beheerste Taba de strijd, maar desondanks moest 
de Taba-doelman enkele malen het stof induiken. 
Door uitstekend schietwerk van Edgar 'Beendi Lotman 
kwam Taba op 1 - 2. En met die cijfers besluit Taba 2 
een redelijk seizoen. Jongens, allemaal hartelijk 
bedankt en tot in augustus. 

P.s. bij deze beterschap aan de heer H.v.Bommel. 
Henk ook namens de andere jongens een spoedig 
herstel gewenst en tot in augustus. 

J.v.d.Bos. 

NIEUWE 	LEDEN 

Uiteraard zit elke club altijd om nieuwe leden 
verlegen. Bij Taba is het dan ook niet anders. 

Op ons nieuwe complex willen wij het volgend 
seizoen uiteraard met zoveel mogelijk elftal-
len van start gaan. 

Heeft u nog mensen die bij ons willen komen 
voetballen, laat het dan weten. Men kan terecht 
vanaf een jaar of zeven en voor wat betreft de 
senioren, die kunnen zij zowel op zaterdag als 
op zondag gebruiken. Ben telefoontje (721500) 
is al voldoende. 

Zon Sen 1: 

Zon sen 2: 



Verf en behang 
nu ook:  Hout- en ijzerwaren 

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

Acella 
SPECIAAL PLASTICZAAK 

Groot assortiment: 

* 	PLASTIC GORDLI NEN 
PLAKPLASTIC 
TAFELKLEDEN 

* POLYETIIER, SKAI 
enz. enz. 

Ceintuurbaan 422 — Telefoon 73 08 05 

De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 
Graaf Florisstraat 1 5 
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 

ROOKARTIKELEN 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

Hesp 
DRANKEN SERVICE _ 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

VVijnen, Cognac, Ged istileerd uit 
binnen- en buitenland 

Aileen gevestigd 

Weesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

Sarphati's drogisterijen 
A/b. Cuypstraat 184 

iste Sweelinckstraat 15 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 
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