
VC J\ 
r•—""• 	1 

1975-1976 

VOOR AL UW 

HOEDEN PETTEN 

KINDERPETJES MUTSEN 

BARETTEN 

WOLLEN MUTSEN EN SJAALS 
NAAR 

J. Mes 
EERSTE OOSTERPARKSTRAAT 22 

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 ecterhandel 

BLOEMENMAGAZIJN 	 aonotict 
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. 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 



TABA-LEIEN KORTING 
op alle 
artikelen 

Airlir4L 
SPECIAAL 
VOL, 

SPECIAAL NAL. HET JOS COMPLEX ==__ 

Eindelijk is het dan zover dat er voor Taba een eind aan dit 
complex komt. Na diverse besprekingen, die afgelopen week met 
de gemeentelijke instanties gevoerd zijn, hebben wij de ze-
kerheid gekregen dat men binnenkort met de werkzaamheden 
de velden en kleedkamers gaat beginnen. 

kffilUDIWIEET 
Dit is een hoofdstuk apart, want aan dit gebouw wordt door de 
gemeente niets gedaan. Dat moet Taba zelf doen en dat is nog 
heel wat; o.a. schoonmaakwerk, vernieuwen van vloerbedekking, 
schilderswerk binnen en buiten, aanleg verwarming, opknappen 
toiletten, en opknapbeurt van de twee aangebouwde kleedkamers 
bestaande uit voorzieningen electra, douches, enz. 
Al met al een hele waslijst en aangezien het bestuur van JOS 
bereid is on dit gebouw begin juni voor ons vrij te maken, 
moet TABA AAN DE SLAG. 
Gelukkig hebben al vele mensen hun medewerking toegezegd en 
aangezien vele handen licht werk maken en omdat u ook wat voor 
uw eigen 'home' wilt doen kunt u zich vanaf vandaag telefonisch 
opgeven bij P.v.d.Bos, tel. 721500 of kunt u op woensdagavond 
26 mei ten huize v.d.Bos aanwezig zijn bij een werkvergadering, 
Govert Flinckstraat 304". 
Op deze wijze hopen wij een overzicht te krijgen van beschik-
bare mensen voor het maken van een werkplanning. Hopende op 
uw telefonische melding of persoonlijke komst zeg ik namens 
Taba tot ziens op woensdag 26 mei a.s. 

aan 

DE CANTINE ___= 	

BESPHEKING SELECTIESPELERS  

SEII,OEN '76 

Met het oog op het nieuwe seizoen zal er op vrijdagavond 
28 mei a.s. een bespreking plaatsvinden tussen trainer 
J.Kooistra en de selectiespelers (le en 2e elftal zon sen) 
en het bestuur. 
Dit gesprek zal plaatsvinden t.h.v. P.v.d.Bos, Govert 
Flinckstraat 304", aanvang 20.00 uur. 
De bedoeling van deze avond wordt het bespreken van een 
trainingsschema, oefenprogramma en andere aanverwante. 
aangelegenheden. Informatie kunt u eventueel inwinnen 
bij J.Kooistra: 446320 

P.v.d.Bos: 721500. 
Hopende op uw medewerking en komst, 

P.v.d.Bos. 
************************************************ 

* * eit)11() 	
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SPORTHHIS 	 . 
* 	 . 
* Alle maters 

	

HELANCA 	
* Voetbal-, Zaalschoenen 

* * Adidas 	
* 

* trainingspakken 	* Puma 

	

kombinaties 	
* * in diverse 	Quick e.a. 

* * IN clubuitrusting altijd 
-Y 	 voorradig 
* * Eigen reparatie-inrichting 

I GOED Hi!!  
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P.v.d.Bos, 
Govert Flinckstraat 304" 
Amsterdam, 721500. 

* 
* 

• FWYSCHSTRAAT 104 bij de Camperstraat 

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

Trainer en spelers van het eerste elftal wilien bij deze 
iedareen van harte bedanken veer hun steun en hulp gedu-
rende het afgelopen seizoen: supporters en kantinemensen, 
allemaal bedankt!! 
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Airnr4 
SPECIAAL 
Na‘dr TOER,400I APUP 

Op donderdag 27 mei nemen onze A pupiflen deel aan het 
Boulandtoernooi bij NEC'75. Deelnemende verenigingen 
zijn: LOC, KMVZ, NDSM, ADM, BPC, BDK, NEC'75 en Taba. 
Per wedstrijd zijn slechts 2 wisselspelers toegestaan; 
identiteitskaarten dienen aanwezig te zijn; duur der 
wedstrijden 2 x 10 minuten zonder rust. Alle spelers 
hieronder opgesteld dienen om 8.30 uur te verzamelen  
bpi het Centraal Station, links van de hoofdingangbil  
de fietsenstallinp. Vandaar met bus 33 (of misschien 
zijn er een paar ouders met een auto ??) naar Sport-
park De Weeren in Amsterdam-Noord. 

Uiterlijk 9.15 uur dient de leider zich te melden bij 
de toernooileiding. 

Poule A le veld  

10 00 uur NEC '75 	- 	ADM 
10 30 uur KMVZ 	- 	LOC 
11 00 uur ADM 	- 	KMVZ 
11 30 uur LOC 	- 	NEC '75 
12 00 uur _KMVZ 	- 	iEC '75 
12 30 uur ADM 	- 	LOC 

Poule B 2e veld  

10 00 uur Taba 	BPC 
10 30 uur BDK 
	

NDSM 
11 00 uur NDSM 
	

Taba 
11 30 uur BPC 
	

BDK 
12 00 uur NDSM 
	

BPC 
12 30 uur Taba 	BDK 

van 12 50 uur tot 14 00 uur PAUZE (??) 

14 00 uur verliezers poule A - poule B 
om 8e - 7e plaats op veld 2 
om 6e - 5e plaats op veld 1 

14 30 uur om 4e - 3e plaats op veld 1 
15 00 uur om 2e - le plaats op veld 1. 

Indien de finale gelijk eindigt wordt er eerst 2 x 5 min 
verlengd; vervolgens worden er strafschoppen genomen. 

PRIJSUITREIKING: +16 00 uur. 

PUP TOERNOOI (vervolgl 

H.Bergwijn,R.Bierhuizen,F.v.Drongelen,E.Fransen, 
R.Haverbus,H.Middelaar,F.Smit,D.Streefkerk, 
R.Zuiderduin,S.Degenhart,C.Clifford, 
res: R.v.d.Waard.R.Martens.P.Keune.M.Simons.  
Uiteraard komt een ieder te voetballen!! 

Hieronder dan een reactie van de Ite.H.Smit op het schrijven 
van mevr. Degenhart verleden week: 

"Ten eerste kan ik mij niet voorstellen dat deze mevrouw 
meent wat ze schrijft. Hier leer je de jongens niets mee. 
In elke wedstrijd geleid door officiele scheidsrechters 
of clubmensen gebeuren altijd wel Bingen die in de ogen 
van de leider of de ouders of de spelers niet deugen. 
Begrijp goed, ik verdedig niemand. Ik heb wel een gezegde 
gehoord: 'De beste stuurlui staan aan wal'. Ik wil hiermee 
zeggen een scheidsrechter is ook maar een wens. Mag hij 
fouten maken? Hoeveel fouten maakt een speler per wed-
strijd? Ik weet wel dat clubchauvinisme hoogtij viert 
maar laten we alstublieft de scheidsrechter nog niet 
verder naar beneden trappen want we hebben er al zo 
weinig. De mentaliteit onder de spelers is zo, dat een 
cheidsrechter niet altijd meer voor zijn lol fluit. Hij 
wordt uitgescholden of er zijn vechtpartijen. Daarom 
keur ik de houding van deze leider (Jan Fransen heet de 
gebeten hond, red.) af. Hij had gewoon door moeten laten 
voetballen. Want het gevolg is nu dat deze jongens van 
verdere deelname uitgesloten zijn (teruggetrokken zijn, 
red.). Ik ben zelf 8 jaar scheidsrechter geweest: 6 jaar 
AVB en 2 jaar KNVB, ik weet waar ik over praat. Tenslotte 
kan ik wel waarderen dat deze mevrouw de ouders van de 
jeugd oproept om eens te komen kijken. Hopelijk komt dat 
als we bij JOS zitten. 

PS Ik kan me niet voorstellen dat de redactie (de meeste 
van hen zijn actieve voetballers) het met dit schrij-
ven eens zijn. Geen scheidsrechter....geen voetbal. 

H.Smit, 
oud-scheidsr./2e secr. 

SPECIAAL 
N.7160 

TOERN001 
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Op zaterdag 5 juni wordt het zat.senioren programma afge-
werkt, met als deelnemers: St.Louis, Oranje Zwart en Taba 
(alien uit Amsterdam), en Unitas (uit Eindhoven). Alie 
clubs nemen met 2 teams deel. 

Op maandag 7 juni (2e Pinksterdag) wordt het gehele jeugd-
programma afgewerkt, pupillen zowel als junioren, op 44n 
dag dus!! Deelnemende verenigingen zijn dan: St.Louis en 
Taba uit Amsterdam, ADE uit Weesp en Unitas uit Eindhoven. 

Men dient 's morgens om 9.15 uur al aanwezig te zijn i.v.m. 
een kennismaking met een kopje koffie. De eerste wedstrijden 
beginnen om 10.00 uur, de prijsuitreiking is + 17.00 uur; 
dit alles geldt voor beide dagen. Het volledige programma 
zal in de TT van volgende week gepubliceerd worden. 

OPOELETt Willen de HH wedstrijdsecretarissen uiterlijk a.s. 
zaterdaRavond 20.00 uur hun opstellingen doorbellen 
aan Jan van den Bos: 721500. 
Diegenen die al zeker weten dat zij niet kunnen, 
worden verzocht bijtijdig de wedstrijdsecr. in te 
lichten. Hopelijk zijn dat er weinig !!! 

======= 

VERSLAG  ZAT SEN 1: Taba  -  TOB:  4-1. 

Deze wedstrijd werd gestart met de stand 1-1 en een kwartier 
gespeeld in de eerste helft, daar deze wedstrijd enkele weken 
geleden gestaakt was door schuld van TOB. 
De KNVB had voor deze wedstrijd officiele grensrechters aange-
steld, wat de wedstrijd dan ook ten goede kwam. U wist waar-
schijnlijk al dat als Taba deze wedstrijd zou winnen, dan 
zouden zij in punten gelijk komen met de lijstaanvoerder, 
in dit geval UCO. 
Het hele elftal van UCO was als toeschouwers aanwezig, uiter-
aard om Taba een misstap te zien maken. 
Nu, ik zal u niet langer in spanning laten: het werd een formi-
dabele zege voor Taba. Taba startte overdonderend wat al na 
drie minuten resulteerde in een doelpunt van ondergetekende. 
Dit doelpunt kwam op het psychologisch juiste moment, het 
bracht de nodige rust en zelfvertrouwen in de ploeg. 
Na een half uur was het dus al theetijd, nadat TOB vlak voor 
rust nog bijna gelijk gemaakt had. Het was de peal die echter 
gelukkige redding bracht. 
De tweede helft werd ook weer met een sterk offensief Taba 
ingezet, wat na ongeveer een kwartier beloond werd met een 
treffer van Jurry Kooistra. 
In de slotfase wist onze aanvoerder Jan Koning er nog 4-1 
van te maken. 
Voordat ik ga besluiten wil ik toch nog wel even ons laatste 
blok in het zonnetje zetten, want wat deze jongens de laatste 
negen wedstrijden gepresteerd hebben grenst aan het ongeloof-
lijke. Als ik het goed heb hebben ze in die laatste wedstrij-
den 4 doelpunten tegen gehad. Wel, hier zijn de matadoren dan: 
Gerrit Serier, Gerrit Wolkers, Eddy Jansen, Hannie Smit en 
als sluitstuk onze keeper van wereldformaat: Rob Kuyper. 
Aanstaande dinsdagavond moeten we nog 25 minuten spelen 
tegen Meerboys. Kunnen we daar een puntje pakken, dan zijn 
we kampioen. Dus als u dit verslag leest zijn we waarschijn-
lijk al kampioen!! 
Wel, met dank aan de toeschouwers voor hun betoonde belang-
stelling, en aan het voltallige bestuur, dat ook aanwezig was. 
Hierbij wou ik het dan maar laten. 

Jan Pransen. 

HET BRIE BURG ZOMERAVONDTOERNOOI (herhaling) 

MAANDAGAVOND 24 mei  1976: wordt de laatste wedstrijddag 
van het Drie Burg Zomeravond-

toernooi 1976. Ondanks het feit dat Taba zijn APup heeft 
teruggetrokken van dit toernooi hopen wij dat er eer goede 
stamp publiek aanwezig zal zijn om onze BPups te stkanen 
in hun laatste wedstrijd: 

aanvang 19.00 uur: FIT pup B Taba pup B, 
verzamelen om 18.30 uur op het veld van JOS.  

Op deze avond worden alle wedstrijden gespeeld op het 
JOS-terrein; jullie worden allemaal verzocht om op het 
veld te blijven tot de prijsuitreiking. Leider zoals 
gewoonlijk de Hr.W.Martens. Veel succes. 

REINTER VISSER TOERNOOI ST.LOUIS: 5-7 juni 1976. 	==== 



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 ENM AG AZ IJ N 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

Hesp 
DRANKEN SERVICE _ 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

VVijnen, 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 

Verf en behang 
nu ook: Hout - en ijzerwaren 

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

Versla bekerfinale B-punillen: Taba - Madjoe.  

Het was behoorlijk druk langs de lijn bij deze finale. 
Het leek wel een echte profwedstrijd. Nadat er inge- 
trapt was, kon de wedstrijd aanvangen. Madjoe startte 
met een zwaar offensief, dat goed werd opgevangen door 
de Taba-verdediging, die met een andere keeper moest 
spelen (de echte was ziek!). Via Pele (H.Bergwijn) 
speelde Taba op de uitval! Maar het was toch Madjoe 
dat zich de meeste kansen schiep. Via een fraai doel- 
punt (een prachtige lob) bracht Madjoe de stand op 0 - 1. 
Maar hier bleef het niet bij; Madjoe bleef aandrukken en 
een tweede goal kon helaas niet vermeden worden: 0 -2. 
Hierna probeerde Taba er van alles aan te doen, mar het 
gevolg was dat Madjoe wat meer ruimte kreeg en daar gretig 
van profiteerde: 0- 3. 	RUST 
Na de rust een aanvallend Taba. Pele brak alleen door en 
de keeper van Madjoe legde hem plat: penalty. Peele benutte 
hem zelf: 1 - 3. 2,en sterk aangemoedigd Taba bleef aan-
drukken en lukte zelfs on op 2 - 3 te komen. 
Hierna probeerde Taba door te gaan, maar nu werden de aan-
vallen van de voorhoede goed opgevangen en kon Madjoe zelfs 
weer gaan aanvallen. Uit een van deze aanvallen viel weer 
een goal: 2 - 4. Het verzet van Taba was gebroken en 
k;cerrip w,  s 	de eindstand 	e. 
Met een flesje van het jeugdbestuur en een vaantje van 
de bond besloten de jongens deze fijne voetbalavond. 
Verders alle mensen bedankt voor de grote opkomst. 

M.Heune. 

Al BELL3N  

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

4 4 4 4 4 
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