
VOOR SCHILDER EN 
BEHANGWERK 
SCHILDERSBEDRIJF 

A.C. INKENHAAG C.V 
CEINTUURBAAN 249 
TEL: 72 06 72 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

martin's 
place 

"voor uw hapje en drankje 
na de wedstrijd" 

v. Woustraat 241 	tel. 764491 

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

VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

,ederwaren 

en ,,ederhandel 

voor al uw bloemwerk 

specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 

en plantenarrangementen 

agnglia 
zaterdag tot 4 uur geopend 

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 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 oak voordelig aan onze 

WITTE POMP 
Tevens Quick-service, reparatie en wasmobile. 

St. Willibrordusstraat 43a — Tel. 762798 

A0F0 Co 
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Goin. Giro 1- 1310 
Kan- 00•00aa. 25 IAN 1900 
	 Sporipoi Drielbulg 	 tat.v. A.F.C, Tabs Voor al uw 

bloemwerken 
en 

plantendecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

Cantine-diens t: zat: RH vVeen, Lohman, Mw Molenaar, 
zon: buffet: DD vdLinden,Kamminga,v.Dam, 

keuken: DD Lazet en Maurer. 

R.Kuyper (bij niet opkomen van deze man zal 
de vereniging een fikse boeten krijgen; dus 
laat in ieder geval even iets horen11). 

Consuldienst: 

KIENEN 	KIENEN 	KIENEN 
***************** ***************************** 

De Jeugdcommissie van Taba organiseett een kienavond en 
wel op vrijdag 11 maart a.s., aanvang 20.00 uur in de 
cantine. 

Wat wij u vragen, komt u ook een gokje wagen? 
Mooie prijzen liggen weer voor u klaar, 
En het is er gezellig ook, reken maar: 
Koffie, pilsje, broodje en wijn, 
daarvoor moet je op 11 maart om 20 uur 
in de Taba-cantine zijn!!! 

-1- 



011 
Paastoernooi AFC Taba:  

Op zaterdag 9 en zondag 10 april zal Taba 
een groot senioren-toernooi organiseren. 
Dit toernooi, dat de naam draagt: (In Memo-
riam) Joop van der Hart - toernooi, is 
bestemd voor de eerste twee elftallen van onze 
zondag- en zaterdagafdeling. Deelnemende ver-
enigingen zijn: The Victory (uit Weesp), 
HRVC, Osdorp en Taba (alien uit Amsterdam) en 
.... nu volgt de klap op de vuurpijl: 
maar liefst vier elftallen uit'Good Old 
England', die onder de naam EURO-SPORT-RING 
uit zullen komen. (U kunt uw Engels vast 
gaan ophalen: Waar? Dat weten wij ook niet!) 
Dus al met al een internationaal toernooi, 
dat bovendien nog een ander speciaal tintje 
mee zal krijgen. Het bestuur heeft namelijk 
gemeend om de opbrengst van dit toernooi 
beschikbaar te stellen voor onze gehandicapte  
sportvrienden! Daarom zal er op beide dagen 
toegang worden geheven en die zal aan ieder-
een opgelegd worden. Dus een ieder (leden, 
bestuurs-leden, kantine-mensen etc.,etc.) 
zal 66n gulden (of meer op eigen initiatief) 
moeten dokken! Bovendien kunt u als u uw 
bijdrage levert gelijk geld gereedhouden voor 
de loten van de TOMBOLA, die op beide dagen 
plaats zal nemen. Ook hiervan is de opbrengst 
voor het goede doel. :e'en laatste middel waarmee 
wij de opbrengst zullen proberen te vergroten 
is de bekende fooien-pot. Ook hiervan zullen 
de opbrengsten naar onze gehandicapte vrienden 
in de sport gaan. Rond uw bedragen dus maar 
naar boven afI 
Houd de datum vrij en help financieel uw gehan-
dicapte medemens!!! 
Voor nadere gegevens zie de T.T. 

J A... 
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DAAR 
AL 

EENS 
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lotto x tote 

2 
toernooileidingl 

U NOG NIET ? 

SPEEL DAN OOK LOTTO EN TOTO 

EN STEU T)AARMEE UW VERENIGING. 

ELKE WOENSDAG-HMI VRIJDAGAVOND IN 
TE LEVEREN " '   



WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 5 maart 1977. 

Zat Sen 1: afd. 4: Blauwe Vogels - Taba, le veld, aan-
yang 14.30 uur, SR Borgman, leider de Hr.J. 
Kooistra, veld gelegen aan de Pomonastraat, 
to bereiken met bus 35, 36 en 38. (sportpark 
Tuindorp-Oostzaan). 

Zat Sen 2: afd. 55: Taba 2 - KMVZ 8, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Brouwers, leider de Hr.F.v.Tee-
seling. 

Pup A: 	poule D: Taba - CTO"70, le veld, aanvang 
11.00 uur, SR NN, leider de Hr.W.Martens, ver- 
zamelen om 10.30 uur op het eigen veld. 

Pup B: 	poule 5: Taba - Amstelland 2, 2e veld, aan-
yang 11.00 uur, leider de Hr.F.v.Drongelen, 
verzamelen om 10.30 uur op het eigen veld. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 6 maart 1977.  

Zon Sen 1: afd. 202: Taba - Geinburgia, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Steenken, leider de Hr.J.Lazet. 

Zon Sen 2: afd. 215: Taba2- Aristos 3, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR Brussen, leider de Hr.A.Verkaaik. 

3: afd. 318: vrij. 
4: afd. 427: Taba 4 - ZPC 6, 2e veld, aanvang 

12.00 uur, SR Folla, leider de Hr.F.v.Drongelen. 
Jun A: 	afd. 522: vrij. 
Jun B: 	afd. 621: DJK - Taba, le veld, aanvang 10.00 

uur, SR Kroezen, leiders de HH D.Sandbrink en 
R.Kuyper, verzamelen.om 9.30 uur op Sportpark 
Middenmeer, achter de ijsbaan. 

Jun C: 	afd. 722: Taba 	Madjoe, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR NN, leider de Hr.S.Osinga,yer-
zamelen om 14.00 uur op het eigen 
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Zon 
Zon 

Sen 
Sen 

Zat Sen 1: Gebr.Hillenaar,G.Wolkers,R.Nieuwenhuis, 
H.Smit,GebroBunschoten,J.v.d.Linden, 
J.Koning,J.Fransen,H.Merle,J.Kooistra, 
E.Janssen,A.Roussou. 

Zat Sen 2: H.v.Coeverden,P.Dammen,P.Drehsen, 
W.Nieuwenhuis,N.Loo,S.Osinga,R.KuYper, 
Gebr.Sandbrink,L.Schotte,G.Serier, 
B.Schermer,B.Wustenhoff,Stuivenberg. 

Pup A: 	F.v.Drongelen,R.Hillenaar,R.v.d.Waard, 
J.Robijn,R.Kruithof,J.Stapper,L.Held, 
B.Nooitmeer,R.Martens,R.Bierhuizen, 
M.Hof,M.Jongbloed. 

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, A.Seriere 

Zon Sen 1: 	op de training 

Zon Sen 2: A.H.v.d.Bos,M.D.Anastacio,J.Kamminga,C.Iske, 
A.Verkaaik,H.Verhaar,A.de Loor,Th.Willemse, 
Th.de Boer, S.v.d.Laan,R.Nestlo,J.Roepel, 
J.Hoekman,L.Walgering. 
vrij. 
F.v.Drongelen,H.Grobben,F.v.Oostburg,I. 
Muller,D.Boersma,R.Mud,E.Sterk,E.Breidel, 
A.Pengel,F.v.d.Sterren,W.Jainandunsingh. 

Jun A: 	vrij 
Jun B: 	M.Degenhart,R.Dix,S.Dort,J.Fleury, 

J.Savijn,B.Lazet0 R.Meyerhoven,G.Osinga, 
J.Samson,O.Simons,F.Verkaaik,J.Blokland, 
E.Westhoff,M.C.Ho-A-dling,D. de Getrouwe, 
R.Heyboer,F.Poorson,R.Gooding. 

Jun C: 	H.Bergwijn,S.Degenhart,E..Lazet,N.Simons, 
F.Smit,D.Streefkerk,F.v.Suydam,C.Teles-
ford,R.Warning,R.Kramer,JSchultz,R. 
Zuiderduin,D.Bruynder,R.v.d.Heide 

Zon Sen 3: 
Zon Sen 4: 

Opstellingeni 

J4. 	AL 
OPSIIBLLINCEN 
AL AL 4116.  



HET MET ME VAN HET HART:  

dat - gelet op het feit dat een redacteur na een 
voetballoze zondag met 2 blanco pagina's in zijn 
maag zat (een onverteerbare zaak) - en overwegen-
de dat het weder weder zo slecht is dat er een 
beste kans bestaat dat er wederom een weekend 
naar de barrebiesjes gaat - ik me gedrongen voel 
nog es in de pen en achter de schrijfmachine te 
klauteren. - Daar het verkopen van onzin een goed_ 
kope zaak is en dit je op de duur duur te staan 
kan komen, zal ik trachten enige facetten uit de 
vereniging te belichten. Zonder mijn licht te wil-
len laten schijnen over alle elftallen (ik acht 
dit meer een periodieke taak voor de T.C. kan ik 
toch moeilijk om onze vlaggeschepen heen. Dezen 
krijgen slag op slag, maken dan ook behoorlijk 
slagzij en dreigen. schipbreuk te lijden. Bij de 
zaterdag is de oorzaak vrij eenvoudig aan te wij-
zen; na een uiterst succesvol seizoen komen ze nu 
in een hogere kiasse tegenstanders van ander kali-
ber tegen. Reeds veel eerder en veel vaker gingen 
ploegen op deze manier 'kopje onder'. - Lichtpunt: 
ze hebben de koploper in zijn nekvel gehad, dus 
het kan: Hieraan denkend krijgen ze mogelijk de 
kick dit stoute stukje, oftewel sterke staaltje 
nog enige malen te herhalen en zodoende het vege 
lijf te redden. 
Bij de zondag liggen de oorzaken wat minder aan 
de oppervlakte, althans oppervlakkig gezien. 
Technisch vaak gaaf opererend gaan ze tegen tegen-
standers die meer met de botte bijl werken toch 
met klein verschil het schip in. Voorzichtig voor-
stel van een betrekkelijke buitenstaander: mis-
schien wat minder techniek en wat meer sjouw- en 
schietwerk? 	Ik (en velen met mij) ben gaarne 
bereid om in gedachten punten te geven voor 
technisch uitgevoerd spel. Maar je vind ze niet 
terug op het ruilformulier 	 

Wedstrijdverslag:  Taba 3 - Nautilus; uitslag:0-2 
Ilet verlies van deze wedstrijd betekende voor 
Taba een duidelijke vermindering op de kampioens-
kansen. Nu kunt u natuurlijk zeggen: eigen schuld 
Maar dat is toch niet helemaal terecht, want er 
zijn toch wel oorzaken aan te wijzen. Als voetbal-
ler weet u dat u is morgens vroeg al kunt zien op 
de bekende lijsten of het voetbal dan ja of neen 
doorgaat. Nu, dat hebben elle spelers van het derde 
elftal deze zondagmorgen gedaan, maar het vreemde 
was dat een aantal mensen hierdoor tot de conclusie 
kwamen dat er die zondag niet gevoetbald zou worden, 
terwijl anderen de tas al aan het inpakken waren. 
Dus het gevolg van het niet kloppen van de keurings-
lijsten was, dat Taba niet volledig op het veld aan-
wezig was. Gelukkig was er begrip bij de tegenstander 
en de scheidsrechter, die Taba gelegenheid gaf om 
zich te complementeren. Op deze plaats moeten wij 
dan E, Sterk noemen, die helemaal naar Weesp trok 
om onze keeper op te halen. Ook een bedankje aan 
'invallers' Roepel en Hoekman, die zich bereid 
verklaarder om te spelen. 
Zodat de wedstrijd dan toch nog gespeeld kon worden. 
Het beeld van de 'game' was, dat Taba de aanvallende 
ploeg was, dat moeilijk gaten kon vinden in de uit-
stekende achterhoede van Nautilus. Nautilus, dat via 
een uitval er zelfs in slaagde een 0-1 voorsprong 
te nemen. Hierdoor drong Taba nog sterker aan. 
Het duurde toch tot 2 min. voor tijd, eer een 
isucces-je' (dat zeker verdiend was) behaald zou 
worden. Een handsbal van een der Nautilus-verde-
digers gaf Taba de kans om langszij te komen: penalty: 
Maar tot ons alter spijt werddeze helaas niet benut. 
En doordat Nautilus vlak voor tijd nog lx scoorde 
was de eindstand: 0 - 2 bereikt. 
Jammer voor Taba, dat toch zeker een gelijkspel had 
verdiend. Hopen maar, dat Nautilus nog een misstep 
zal maken: 

over de telefoon: Hr. Hendriksen/red. 



Bij de zaterdag 2 en de zondag 3 treffen we 
schepen van lichtere tonnage aan. Geen slag. 
schepen dus, doch ze zijn nog wel volop in 
de slag! - Zij vormen Taba's hoop in bange 
dagen. De C-sloep is zo of en toe onderhe-
mand, helaas. Er is echter een voortdurende 
aanwas van jeugdleden, welke binnenkort hope-
lijk nog bevorderd wordt door een in de maak 
zijnd propagandaboekje dat in de buurt en op 
scholen in Oost en Oud-Zuid verspreid zal 
warden. In dit boekje zal tevens gewezen wor-
den op het op handen zijnde Paastournooi dat 
weliswaar niet voor de jeugd is doch waar het 
opleidingsschip jeugdcomm. toch een aandeel 
aan heeft. Deze zeer actieve comm. verzorgt 
tevens het 5e dus lustrum-toernooi in augus-
tus a.s. 
Betreden we de combuis dan kunnen we met vol-
doening constateren dat hier uitstekend werk 
wordt geleverd door botteliers, kokkinnen en 
scheepstimmerman (lees: materiaal- en interieur-
verzorger). Enige aanvulling is zeker gewenst; 
dit met het ooh; op nog te vullen 'stille avon-
den' - (b.v. klaverjassen). - Ook de bootsman 
(voorz, T.C.) en de matrozen (leiders) benevens 
lichtmatrozen (jeugdleiders) dienen genoemd 
en geroemd te worden. Verder nog de trainers, 
de wedstr. secr., de totomedewerkers, de club-
bladverzorgers (de rederij zit in de buurt van 
de Vinkeveense plassen): 	Zij vormen tesamen 
het machinekamer-personeel. Zonder hen kan geen 
schroef draaien en komt er geen moer van terecht. 
Dit is echt niet te bou(t)d gesproken. 
Kapitein en (be)stuurlui gaan altijd het laatst 
van boord en komen dan ook het laatst in het 
stukje voor. Zij vertoeven, naar men zegt, op 
het admiraalschip. 'Leg het hun echter niet want 
zij zullen u antwoorden dikwijls het gevoel te 
hebben een roeibootje te zijn welke met wisse-
lende riemen tegen de stroom op gebracht moet 
worden. Het zal u niet ontgaan zijn dat enige  

nieuwelingen zijn aangemonsterd (lees: geron-
seld). - Dit in verband met het feit dat enkelb 
oude rotten de vaste wal gaan opzoeken. Tot die 
tijd wordt de adelborsten het (be)sturen, de na-
vigatie en de kunst van het sterren- en bokken-
schieten bijgebracht. 
Enige elementaire kennis van sextant(e) en een 
onoverwinnelijke afkeer van (zoet) water zijn ver-
eist. Zo u ziet geen geringe eisen. Natuurlijk zijn 
er nu weer mensen die vinden dat het bestuur 'ge-
kat wordt'. - Dit is echter volstrekt niet mijn 
bedoelingl Ik heb een helse hekel aan vuilspuiterij 
en ergerde me dan ook aan een slogan die ik on-
langs ergens las, n.l. "Doe de was de deur uit". 
Ik vind dit een vies advies; je doet geen schone 
was de deur uit, dat heeft geen zin. Het betreft 
dus vuile was, dat is glashelder. En daar ben ik 
nou geen voorstander van; je dient de vuile was 
binnen de deur te houden. Mocht mijn geschrijf 
dan ook als 'vuile was' bij u over - of aankomen, 
vraag ik u beleefd om verschoning. Bestuurders 
hebben geen lekker leven, dat is algemeen doch 
helaas maar bij weinigen, bekend. Ik zal u een 
treffend voorbeeld noemen Een van onze mensen 
werd oniangs aangehouden door een struikrover 
langs het Drieburgpad. - "Je geld of je leven!" 
klonk het. "Ik heb geen geld" zei onze man bene-
pen. "Wat doe je dan?" vroeg de bandiet benauwd. 
"Bestuurder bij Taba". - "Ohhh" hernam de ban-
diet begrijpend, "loop dan maar door, dan heb je 
ook geen leven 	 

Dat heb ik ook niet als ik nog lang doorga. 
Ik zit nergens meer mee in mijn maag maar de 
lezers krijgen misschien last van indigestie! 

M.E.Dewerker. 
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sporthuis ,,,O • 0 
DD 

Alle maten 
HE1ANCA 

trainingspakken 
in diverse 
kombinaties 

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

voorradig 
+ Eigen reparatie-inrichting 

I Voor Uw gezelligheid en 

Uw drankje na de 

wedstrijd: 

hoek Burg. Tellegenstr./ 
Willem Pastoorstr.83 

BAR 
danie I 

Voor 7 kwartjes 
kunt u zondag 
rijk worden in de 
LOtio. 

Een week met contrasten: 

Dat was het zeker wat betreft het zondag senioren 
eerste elftal. Donderdagavond speelde het vriend-
schappelijk tegen TOG. In een bijzonder aantrekke-
lijke wedstrijd (en dat is niet gelogen) nam TOG 
de leiding. ilaar een goed spelend en hard knokkend 
Taba kwam eerst langzij en liep daarna nog uit tot 
3 - 1. Alom optimisme voor het aantreden tegen 
koploper Geuzenveld uit de competitie. 
Een optreden, dat het veronderstelde optimisme 
volledig teniet deed. Iloewel Taba in de eerste 
helft nog wel tot een redelijke prestatie kon 
komen en zelf3 redelijk partij gaf aan de tegen-
stander, was de vertoning in de tweede helft 
slecht tot zeer slecht. Opmerkingen aan de kant 
van 'als een krant' waren veelvuldig en niet 
zonder waarheid, want het spel van Taba was 
zonder meer niet best to noemen. En dat kun je 
je nu eenmaal niet tegen een elftal als Geuzen-
veld veroorloven. Het gevolg was dat de tegen-
stander gemakkelijk met 3-0 won. 
Als enig pluspunt moet het spel genoemd worden 
van het middenrif van onze verdediging: 
keeper Jan Lohman, uitblinker Bert van de Woude, 
en voorstopper Jack Maurer weerhielden Geuzen-
veld van een grotere overwinning. 
Conclusie: laten we maar gauw deze vertoning 
vergeten en weer gaan spelen zoals op de donder-
dagavond. Techniek met een keiharde inzet levert 
toch wel resultaat op, maar dan moet er echt wel 
gewerkt worden. Veel succes tegen Geinburgia. 

H.A.v.d.Bos 

A. H. DUYNKER 

RO rf. 	'A R \PJ:H3LJW 

t.v. en 
alarmsystemen 

11 TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

Ruyschstraat 104 
bij de Camperstraat 

TELEFOON: 358927 356573 - 943493 



Hesp 
DRANKEN SERVICE _ 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Sarphati's drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

Amsterdam Z. 

Hem 	r 

P.10 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO PLAY-MOBIL 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

SLEUTELS VOOR PUTO OF WONING 

van 

Be Sleutelkoning SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Reparatie alle soorten sloten 1 9  Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

,---77---r--- 
a 1 
_1010111MBINISM.
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zaalv. 2: dinsdagavond 8 maart 1977 - "De qeeren", 
aanvang 21.25 uur, afd. R4C, 
Taba 2 - Ellerman 2. 

zaalv. 1: woensdag 9 maart 1977 - Diemen, 
aanvang 22.30 uur, afd. 2B, 
Diemen - Taba. 

Allen gaarne een half uur voor de aanvang 
aanwezig. Tel.nr. Ger Wolkers: 125646. 

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

TRAINING PUPILLEN/C-JUNIOREN  

dinsdag 8 maart 1977 is de laatste zaaltraining!! 
Vanaf woensdag 16 maart 1977 beginnen we weer op het veld. 

aanvang 18.30 uur: N/B-pup + C-jun. 
op de eerste trainingsavond worden er tevens mede-
delingen gedaan over de vrijdagavond. Het is de be-
doeling dat we weer 2x per week gaan trainen. 

* * * * * -X- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -X- * 

HET DRIE BURG ZOMERAVONDTOERNOOI VOOR PUPILLEN  

Binnenkort kunnen de pupillen de schade van alle afgelas-
tingen weer ruimschoots inhalen. Het befaamde zomeravond- 
toernooi gaat weer beginnen, en wel op de volgende avon- 
den: 

12, 18, 25 april evenals 2 en 9 mei 1977. 
Houdt die data dus vast vrij. Verdere mededelingen volgen 
via ons clubblad. 

wdstr.secr.jgd. 
* * -X- * * * * * * * * 	* * * * * * * * * * * * * X. 	* 

Mleengevestigd Voor Geneesmiddelen 
Parfumeriee 

Reform 
Kruid 

Verf en behang 
nu ook: Hout- en 

FROBELDOZEN 

Tel. 94 63 90 

* * * * * 

Levering en onde 
Gashaarden en Centra 
Wasautomaten 
Geisers, Fornuizen 

Schoorsteenv 
1.1d A.S. P. 

Foor 
alto soorten 

11100KAIITIKELEN 
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