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place 

"voor uw hapje en drankje 
na de wedstrijd" 

v. Woustraat 241 	tel. 764491  

VOOR SCHILDER EN 

BEHANGWERK 

SCHI LDERSBEDRI JF 

A.C. INKENHAAG C.V 
CEI NTUURBAAN 249 
TEL: 72 06 72 

K 
OR 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 

,ederwaren 

en ,eederhanciel 

voor al uw bloemwerk 
specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 
en plantenarrangementen 

RgMg118 

zaterdag tot 4 uur geopend 

ceintuurbaan 414 amsterdam-zuid tel. 72 28 56 

Im,.. 	Garage Ouke Baas p Verhuur van 200 auto's 1975 
Rekord en Kadett, VW 1300 en VW, Fiat en Ford, Transit 9 pers. busjes, 

annex bestelwagelis van 1 tot 2 ton 

v. OSTADESTRAAT ..0...,2-372 - 1E1.020 - 794842 - 764351 
Verkoop van accessoires, onderdalen en toebehoren in once 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 

Bestuursvergaderincen: 

Hoofdbestuursvergadering: dd. dinsdag 15-2-1977, 
20.00 uur, cantine. 

Jeugdbestuursvergadering: dd. maandag 14-2-1977, 
20.00 uur, cantine. 

13e jaargang nr. 24 	8-2-1977 
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TABA  
Oppoicht 31 mel 1933 
Kan. red.& 25 lull 1900  

Voldispinr 	 ComairoTUN 
fteroshDristrarg Voor al uw 

bloemwerken 
en 
plantendecora ties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

FIRMA CINBLE1 
TEL. 020 - 73 17 33 / TEL. 020 • 36 26 94 

y 

/ 	ryz, / 	, , 

Jar 

WILD VOETBAL: 

Het bestuur staat afwijzend tegenover het deelnemen 
hieraan en aanvaardt dan ook geen enkele verantwoor-
delijkheid voor eventuele consequenties veroorzaakt 
door (een lid) leden. 
Men verwarre dit voetbal niet met de zgn. bedrijfe-
competitie, die wel onder auspicien van de bond 
wordt verspeeld en waarvoor men schriftelijk toe-
stemming van het bestuur kan verkrijgen. 

BEDENKT WEL DAT MEN IN H1T le GEVAL NIET VERZEKERD  

IS KRACHTENS DE NORMEN VAN DE K.N.V.B.!!  

Heineken 
411•1=11 

Consuldienst: J(an) Maurer. 

Cantine-dienat: zondag: buffet DDD Kamminga, v.d.Lin- 
den, L.Maurer. 

keuken DD Lazet en van Dam. 



ll~ke 121aRtqie voor de voedin*   

Be inspekteur dealt in een schrijven aan 
mode: .v 	W onze secretaris, de Hr.T.d.oude, het volgende 

1) alle grasvelden zullen 
van 	 mei tot en 

met 19 augustus 1 	
31 

977 voor 
2) 
 alle wintersporten gesloten 
de doelpalen dienen uiterli zijn. 

jk 
te zijn. 
1 juni 1977 

van de velden verwijderd 
3) op 20 au gustus 1977 

worden de sport- parken weer opengesteld voor de be- 
oefening van de winters 
of 	van-af doze datum kunnen dan ook weer 
wedstrijden worden gespeeld. De 
speelduur mag te nimmer de 

3 uur per veld per dag overschrijden. 
++++4-++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++  PUP 

ou de datum vast 
maar h 	

vri j. 	warden, 

21 a LC 2 

Bij doze veil Mevr.Molenaar, oftewel Tante Leen, alles 
en iedereen voor van alles en no wat bedanken. Wij 
van onze zijde bieden Tanta Leen onze excuses aan, aan- 
gezien dit er verleden week al in had moeten staan. 
Desalniettemint tante Leen, spoedig beterschap en tot ziens op het veld. 

red  

ZAALV. 1: dinsdag 15 februari 1977 - IJsbaanpad 
afd. 2B, aanvang 20.20 uur 
Taba - FC 700. 

Gaarne een half uur voor de aanvang 
aanwezig. 

Wedstrijdverslag Nautilus - Taba zon sen 3: 3-1.  
Het is erg jammer, maar het derde heeft toch een 
keer verloren. Vorige week lukte alles, deze week 
lukte niets. Met rust stonden we al met 3-0 achter. 
Na rust werd er van alles aan gedaan maar het mocht 
niets oaten. De enige die tot scoren wist te komen 
was Jules Roepel, die toch nog de eer redde. 
Volgende week AFC, een zware dus. Jongens, zet 1 m 
op, die twee punten pakken we, alles is mogelijk. 

De Hr.Hendriksen. 
(met de hartelijke dank van de red) 

Wedstrijdverslag Madjoe - Taba Jun B: 0-5.  
We moesten starten met 10 man, omdat sommige spelers 
gewoon wegblijven. Bedankt: R.Dix, S.Dort, 0.Simons, 
J.Blokland, D.de Getrouwe, F.Poorson, R.Gooding. 
Na +10 min. kreeg Taba een goede kans en er werd me-
teen gescoord door M.Ho-A-Hing. Madjoe kreeg nog een 
paar goede kansen maar deze werden niet benut. In de 
tweede helft kregen wij een vrije trap + 10 meter 
buiten het strafschopgebied die door ondergetekende 
werd ingeschoten, door een speler van Madjoe van 
richting werd veranderd, wat 0-2 op het bond bracht. 
Even later was het wederom ondergetekende die zich 
geneigd voelde een corner te nemen. Daze werd op het 
hoofd van Ho-A-Ring geplaatst en het was 0-3. 
Vijf min. later was het Frank Verkaaik die eindelijk 
eons niet een keertje de bal was kwijtgeraakt, en 
zeven man passeerde, terwijl hij normaal gesproken 
bij de tweede strandde en zijn kop liet hangen. Hij 
brak deze maal door door fouten in de Madjoe-verde-
diging, die hem zo lieten lopen, want ze dachten 
dat hij het toch zou verliezen van de paal, c.q. zou 
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AL AL AL 
OPSTELUNGIN 
AL JL AL struikelen over de penalty stip, dan wel getackeld 

zou worden door de cornervlag, scoorde omdat de 
keeper en de laatste man uitgleden. Deze jongen, F. 
Verkaaik, die echt wel een xxobtx aardige voetballer 
is en een behoorlijke pass in zijn benen heeft, moet 
eens leren meteen te passen en niet eerst vier man 
te passeren. 
Wat hij zeker niet moet doen als hij laatste man 
speelt, wat de raarste MCHICiiRIE situaties tot gevolg 
brengt voor het eigen doel. 
Enfin, deze jongen, die zijn leider grijze haren be-
zorgd, daargelaten, komen we bij Tabals vijfde en 
laatste doelpunt. De bal belandde op links bij ander-
getekende t, die de neiging kreeg om de speler van de 
naam eerder verrneld in dit verslag, te evenaren en 
ook op avontuur te gaan, hetgeen hem wonderwel geluk-
te: hij kwam alleen voor de keeper, waarna hij dacht 
vier man passeren is genoeg, ogen dicht en knallen: 
0-5. 	B.J.Lazet. 

Wedstrijdverslag zaalvoetbal: Taba 2 - NN: 5-2.  
Zoals gewoonlijk: Taba opende de score door J.Fransen, 
die de zenuwachtigheid van de tegenpartij beheerst 
afstrafte: 1-0. De tegenpartij bracht de stand weer 
in evenwicht: 1-1, waarna weer doo± dezelfde Jan de 
stand op 2-1 werd gebracht, waarmee tevens de rust 
aanbrak. 
Na rust kwam de tegenpartij langszij, waarop Tabu 
direct weer in haar voordeel de stand op 3-2 bracht, 
door Martin,die twee man passeerde en via de paal 
hard in schoot. 
Taba breidde de stand uit door Theo de Haan en onder-
getekende die een combinatie met voorgenoemde Theo 
beheerst tussen de benen van de keeper doorschoot en 
de eindstand op 5-2 bepaalde. 

Humberto Kuyper. 4 

Zat Sen 1: Gebr. Hillenaar,G.Wolkers,R.Nieuwenhuis,H.Smit, 
Gebr.Bunschoten,J.v.d.Linden,J.Koning,J.Fransen, 
HoMerle,J.Kooistra,E,96*;e4 , 

Zat Sen 2: H.v.Coeverden,P.Dammen,P.Drehsen,W.Nieuwenh
an 	

::::_ 
N.Loo,S.Osinga,Gebr.Sdbrink,R.Kuyper,L.Schotte, 
G.Serier,B.Schermer,B.Wustenhoff, 
venberK.  

Pup A: 	F.v.Drongelen,R.Hillenaar,R.v.d.Waard,J.Robijn, 
R.Kruithof,j.Stapper,B.Nooitmeer,R.Martens,R. 
Blerhuizen,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, 
Gebr. Andriessen,M.de Groot e  

Zon Sen 1: op de training. 
Zon Sen 2: A.H.v.d.Bos,J.Kamminga,M.D.Anastacio,C.Iske, 

A.Verkaaik,H.Vwrhaar,L.Weeling,H.Moehring,L.Wal-
gering,A. de Loor, Th.WillemseneTh. de Boer. 

Zon Sen 3: T.Louis,J.v.Drongelen,C.Yvel,D.Draak,R.v. 
Londen,P. & J.Verbij,R.Verkroost,H.Outmayer, 
P.v.dornewal. 	J.Bakrie v-D4-40oVitN. 

Zon Sen 4: F.v.Drongelen,H.Grobben 	,F.v.Oostburg. 
I.Muller,D.Boersma,N.de Vries,R.Mud,P.Morcys, 
E.Sterk,E.Breidel,A.Pengel,F.v.d.Sterren.Stliiiski 

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„D.Bruvnder, 
R.v.d.Heide.  



Voor Uw gezelligheid en 

Uw drankje na de 

wedstrijd: DRANKEN SERVICE _ 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

BAR 
danall 

Sarphati 
Alb. Cuypstraat 184 

Amsterdam Z VVijnen, Cognac, Gedistifeerd uit 
binnen- en buitenland 

• Aileen gevestigd 

hoek Burg. Tellegenstr./ 
Willem Pastoorstr. 

Voor Geneesmiddelen 
ParfumerieeP 

Reform 
Kruiden 

Weesperzijde 130- 131, telefoon 252610 
Amsterdam 

I A. H. DUYNKER "Teti en behang 
LC CI iRO.TECIINISCH SI RVCCL BURLAU 

nu ook: h, t.v. en 
alarmsystemen 'Sargentini Cl Zn' 
Kanlool 	rr I lelinovi56.1 	.1  

	

leleloon 16 t.; /6 	 mm... Hemonystraat 48 - 50 -- Telefoon 76 68 77 

sporthuis „JCDF20 De Warmtespecializ- 
HO ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

Fr. van Free 

Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 Alie eaten 

HELANCA 
trainingspakken 

in diverse 
kombinaties 

GROTE SORTERING IN: 
Voetbal-, Zaalschoenen 
Adidas 
Puma 
Quick e.a. 
Uw clubuitrusting altijd 
voorradig 

+ Eigen reparatie-inrichting 

* • * * * * * * 

Levering en onderhoud van-
Gashaarden en Centralr,  
Wasautomaten 
Geisers, Fornuizen enz. 

PLAY-MOBIL 
FROBELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 
FOON: 020 — 35 70 29 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

Ruyschstraat 104 S V 	JTO OF WONING 

bij de Campers t raat 
TELEFOON : -538927 • 936573 - 943493 

floor 
title soorten 

BOOKAIITIKELE 

De Sleutelkoning SIGARENMAGA 

W.O. RODEN 

Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

eparatie alle soorten sloten 
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