
martin's 
place 

"voor uw hapje en drankje 
na de wedstrijd" 

v. Woustraat 241 	tel. 764491 

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 

.,ecterivaren 

en ,eclerhanciel 

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 bestelwagehs 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 voordetig aan onze 

WITTE POMP 
Tevens Quick-service, reparatie en wasmobile. 

St. Willibrordusstraat 43a — Tel. 762798 
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Opseddit 31 mei UM 
Kan. posdpk. 391.9 1990  

verhuizing: J.van Veen (zon sen), naar: 
van Heuven Goedhartlaan 525, Amstelveen, 
tel. 414338  

cantine-dienst: zat: de Hit v.Veen en Lohman, en Mw.Molenaar. 
zon: DD Verkaaik en Kamminga. 

consuldienst: de Hr.J.H.Lazet. 

Ent EA 
Komt u ook? A.s. vrijdagavond 11 maart 1977, aanvang 
20.00 uur, in de Taba-cantine. Z.o.z. pag. 2. 

Training: i.v.m. de kienavond zal de training voor de 
selectie zon sen om 19.30 uur aanvangen. 

Veldlisphir 
Sporipork Warr. 

Gswe. al.a T 131115 
tax. A.F.C. Tabs 

A T 
BLOEMEN RESTELLEN 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

CINBLEI 
TEL. 020 - 73 1733 / TEL. 020 • 36 26 94 

V7 	4 r  

• / 	el/  , 

ezo, 	o0 

Heineken 

FIRMA 



PAASTOERNOOI  

Hieronder vindt U de tekst van een brief die toegezonden 
werd aan enige bedrijven en instanties, met als 
ling het loskrijgen van wat prijsjes, enfin 
zelf maar: 

doelstel-
leest U 

"Geachte heer, 

Dit jaar organiseert de voetbalVereniging AFC Taba 
een groot senioren-toernooi op zaterdag 9 en zondag 
10 april. Normaal is daar natuurlijk niets speciaals 
aan, maar de vereniging Taba wil er juist wel iets 
speciaals van maken. Het is namelijk de bedoeling 
om de opbrengsten van dit toernooi beschikbaar te 
stellen voor onze gehandicapte sportvriendent. 
Daarom zal er gedurende dit toernooi een geweldige 
tombola op touw worden gezet (op beide dagen). 
Daarom willen wij u vragen om ons daarbij te helpen 
door een prijs of een geldsom beschikbaar te stel-
len. U helpt daarmee niet alleen ons, maar ook uw 
gehandicapte medemens! 

Hopende op uw sportieve medewerking, danken wij u 
bij voorbaat namens de vereniging Taba en tekenen 
met sportieve groeten: 

Dus u weet het: heeft u nog iets, dan 	 

Hoofdbestuurslid AFC Taba: 
P.van den Bos  

Correspondentieadres: Govert Flinckstraat 304" 
Aldam (zuid) 
Tel: 721500" 
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dedstrijdverslag Blauwe Vogels - Taba zat.1:  

Met de overwinning tegen de koploper KDO 
(1-0) nog in ons achterhoofd, moesten we, na 
acht weken niet gevoetbald te hebben (weers- 
omstandigheden), het opnemen tegen Blauwe 
Vogels, ook al een kampioenskandidaat. Nadat 
we de opstelling van trainer?leider J.Kooistra 
vernomen hadden, en allemaal onze taak toebe- 
deeld kregen, togen we de wei in. Na een wat 
behoudend begin van Taba, namen we hand over 
hand het initiatief, wat na een twintig mi- 
nuten resulteerde in een vrije trap even 
buiten het zestienmetergebied. Onze aanvoer- 
der J.Koning belastte zich ermee; hij nam 
zijn aanloop en tekende 1-0 aan door een 
formidabele knal in de linkerbovenhoek. 
Wei, dit gaf Taba vleugels, we bleven de 
tegenstander onder druk houden, wat tien 
minuten later weer een vrije trap opleverde; 
deze maal in het strafschopgebied van B.V. 
Ab 2,unschoten stelae zich op achter de bal 
en tikte doze opzij waar J.Fransen klaar 
stond om het af te maken; hij wachtte beheerst 
op het muurtje, dat op. hem af kwam stormen 
en gaf toen een lob, die tot grote vreugde van 
al wat Taba was, eveneens in de kruising 
verdween: 0 - 2. 
Nadat Al Roussou nog een droomkans (het kwam 
te plotseling) onbenut liet, gingen we de 
thee gebruiken, alwaarbij we gecomplimenteerd 
werden door leider Kooistra. 
is de thee is Taba even in moeilijkheden ge- 
weest, maar toen namen we het spel weer in handen. 
Na ons nog een pacer behoorlijke kansen ge- 
schapen te hebben, was het opeens afgelopen, 
seals dat meer gebeurd na twee maal drie kwar- 
tier voetbal. 

Kienen. 

A.s. vrijdagavond is het zover. Vele mooie prijzen zijn 
er te verdienen en ... mocht u daarmede niet veel geluk 
hebben 	dan is er echt niets verloren, want er zal 
best gezelligheid en gein zijn. 
Neem vrienden of bekenden gerust mee, want iedereen is 
welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! En bovendien 
komt het ten goede aan de jeugd. 
Dus tot vrijdag 20.00 uur in de cantine. 

Jeugdcomm.Taba. 
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Wel, dit was het dan; er zijn in dit verslag 
een pacer namen genoemd, onder andere van de 
doelpuntenmakers, zoals dat gebruikelijk is. 
Maar eigenlijk had ik wel het gehele team neer 
kunnen pennen, want er werd fijn gevoetbald, 
door en voor elkaar, zonder ge 	 en zo 
hoort het ook. En laten we de verdiensten van 
onze leider niet vergeten, want zonder zijn kennis 
en inzicht van deze edele sport zou het toch 
weliets minder gaan, denk ik (en met mij vele 
anderen); er zijn natuurlijk ook mensen, die 
daar een andere mening over hebben. Aaar dat 
is een verhaal apart, en daar waag ik me maar 
niet aan. 

Jan Fransen (met dank - redactie). 

Nu dacht u natuurlijk dat de koek van deze 
fijn partij op was, maar niets is minder waar, 
want wij hebben nog een andere kijk op dit 
spektakel: 

....**BLAUWE VOGELS 1 - 
	TABA 1 

Rust: 0-2 
	

Einde: 0-2 

Na vele weken stilstand was het eindelijk weer 
eens de beurt aan de zaterdag-afdeling om de 
krachten te meten. En om meteen maar met de deur 
in huis te vallen, met groot succes. Blauwe 
Vogels was de. oponent en de prooi van een bij-
zonder gretig en geladen Taba. Blauwe Vogels 
begon uiteraard met de grootst mogelijke of-
fensieve bedoelingen, maar het simpele spelletje 
was een kolfje naar de hand van de Taba-verde-
diging, die met de eminente doelman Lou van 
Bunschoten aan het hoofd de situatie gemakkelijk 
kon klaren.Zoals gezegd was Taba bijzonder ge-
laden en zag op.  den duur in, dat succes mogelijk 
was tegen dit B.V. en dat kwam er dan ook. Na een 
mooie. aanval van Taba kregen wij een vrije schop 
toegewezen even buiten de 16-meter-lijn. 

4  

Onze aanvoerder Jan Koning zou zich daarmee 
belasten en hoe! Jan nam zijn aanloop en 
schoot de bal zo effectvol en loepzuiver op het 
doel, dat de doelman pas besefte wat er aan de 
hand was, toen de bal achter hem in het net 
plofte. Grote vreugde bij Taba, die op enkele 
uitzonderingen na, dit toch niet had verwacht. 
Maar de koek was nog niet op, want Taba ging 
door en even later was er een haast identieke 
situatie; nu alleen schuin voor het doel, dus 
u begrijpt het al, weer eon vrije schop. Dit 
maal zou Jan Fransen de bal nemen. Nou Jan, 
zo'm goal maak je misschien van je leven niet 
meer, zo mooi was ie, werkelijk een beauties 
Dus Taba zat op rozen, en was te wijten aan 
nonchalance van Taba dat de stand voor de rust 
niet opgevoerd kon worden. 
Na de rust kwam B.V. flink opzetten om het ver-
loren terrein te herwinnen. vIaar zoals gezegd, 
de defnsie van Taba had de zaken onder controle, 
wat de irritatie opwekte van enkele B.V. spelers, 
die bijzonder agressief werden; maar gelukkig 
hield de scheidsrechter de zaak in de hand, zodat 
de wedstrijd niet ontaarde in een goof- en smijt-
partij. Taba kreeg nog enkele zeeer goede kansen 

om de score uit te bouwen, maar helaas lukte het 
niet, wat inhield dat Taba na de lange stilstand 
het seizoen uitstekend hervatte. 
Proficiat mannen, we kunnen weer een klein beetje 
gaan hopen op het behoud van het 2de - klasse-
schapi  maar de weg is nog long, en zaterdag a.s. 
wacht ons D.W.S.V.; een uiterst belangrijke pot 
voor ons, daar bij winst misschien de laatste 
plants verlaten kan worden. Dus mannen, concen-
treren op de volgende week, want nogmaals het 
is vreselijk belangrijk. 

J.v.d.Linden (met dank!) 

Red.: zoals u reeds gelezen zult hebben, is de 
wedstrijd van a.s. zaterdag van het grootste be-
lang voor de zaterdag 1. Dus mensen, als u even 
tijd hebt, kom zaterdag-raiddag gezellig naar de 
Taba-kantine (natuurlijk wordt de gamel wel op 
het veld gespeeld!) 



Zon Sen 
Zon Sen 

Jun B: 

Jun C: 

Li
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OPSTELLINGEN 
Ai6 dii6 Jd 

Zat Sen 1: 

Zat Sen 2: 

Pup A: 

Pup B: 

Zon Sen 3: T.Louis,J.v.Drongelen, 	,D.Draak,R.v. 
Londen,P. Ec J.Verbij,R.Verkroost,H.Outmayer, 
P.van Cornewal,J.Bakrie, J.v.d.Hooven. 

Zon ben 4: F.v.Drongelen,H.Grobben,F.v..0ostburg,I. 
Muller,D.Boersma,R.Mud,E.Sterk,E.Breidel, 
A.Pengel,F.v.d.Sterren,W.Jainandunsingh. 

Jun A: 

1: op de training 

2: A.H.v.d.Bos,M.D.Anastacio,J.Kamminga,C.Iske, 
A.Verkaaik,H.Verhaar,A.de Loor,Th.Willemsen, 
Th.de Boer, S.v.d.Laan,R.NeUo,J.Roepel, 
J.Hoekman,L.Walgering. 

J.amminga,R.Reitsma,M.Betting,S.Gravenbeek, 
i.v.d.Kolk,R.Patrick,M.Scheltus,F.Steyn, 

-D.Vijsma,R.A.Eud,Brown,M.Ho-A-Hing. 
M.Degenhart,R.Dix,S.Dort,J.Fleury, 
J.Savijn,B.Lazet,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. 
H.Bergwijn,S.Degenhart,E.-Lazet,N.Simons, 
F.Smit,D.Streefkerk,F.v.Suydam,C.Teles-
ford,R.Warning,R.Kramer,J,Schultz,R. 
Zuiderduin,D.Bruynder,R.v.d.Heide 

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. 
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. 
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.  
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.Serier, 

JL JL ALL 1  
AL Allis. 

6 

WEDSTRIJDPROGRLEIA  voor zaterdag 12 maart 1977. 

Zat Sen 1: afd. 4: Taba - DWSV'61, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Lonis, leider de Hr.J.Kooi- 

Zat Sen 2: afd. 55: Taba 2 - Orient 4, le veld, aan7. 
yang 12.00 uur, SR v.d.Dussen, leider de 
Hr.F.v.Teeseling. 

Pup A: 	poule D: Zeeburgia 2 - Taba, aanvang 11.00 
uur, leider de Hr.W.Martens, verzamelen om 
10.30 uur op Sportpark Middenmeer, Kruislaan 
bij het Spoorviaduct.(ijsbaan rechtdoorl) 

Pup B: 	poule 5: DEC - Taba, aanvang 11.00 uur, 
leider de Hr.F.v.Drongelen, verzamelen om 
10.30 uur op Sportpark Voorland achter het 
Ajax-stadion. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 13 maart 1977. 

Zon Sen 1: afd. 202: BDK - Taba, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR Vernoois, leider de Hr.J.Lazet, veld 
gelegen op Sportpark Sloten. 

Zon Sen 2: afd. 215: Diemen 4 — Taba 2, 2e veld, aan-
yang 12.00 uur, SR Fransman, leider de Hr. 
A.Verkaaik, verzamelen om 11.00 uur (uiter-
lijk) op het eigen veld. Vandaar naar Sport-
park Spoorzicht, Harmonielaan 7a, Diemen. 

Zon Sen 3: afd. 318: Taba 3 — Rivalen 4, le veld, aan-
yang 12.00 uur, SR Bakker, leider de Hr.H. 
Hendriksen, 

Zon Sen 4: afd. 427: TIVA 7 - Taba 4, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR NN, leider de Hr.F.v.Drongelen, 
verzamelen om 13.45 uur op het eigen veld. 

Jun A: 	(vriendsch.) : Voorland - Taba, 2e veld, aan-
yang 10.00 uur, leider de Hr.H.Smit, verza-
melen om 9.30 uur op Sportpark Voorland, ach-
ter het Ajax-stadion. 

Jun B: 	afd. 621: Taba - Madjoe, le veld, aanvang 
14.50 uur, SR Pach, leiders de HH Kuyper en 
Sandbrink, verzamelen om 14.00 uur op het 
eigen veld. 

Jun C: 	afd. 722: JOS - Taba, 3e veld, aanvang 11.00  
uur, SR NH, verzamelen om 9.30 uur op het ei-
gen veld. Vandaar naar Sportpark De Toekomst. 



Verslag zon sen 1: Taba 	Geinburgia: 

Deze wedstrijd was voor Taba van het grootste 
belang i.v.m. de positie op de competitie-stand. 
Taba, dat door het niet meespelen van de gebles-
seerde K.Iske, in een ietwat gewijzigde opstel-
ling uitkwam had echter goede hoop. Doordat Taba 
het spel goed breed hield, was er ruimte om goede 
aanvallen op te zetten. Over ruimte gesproken, 
dat was wat de zeer gevaarlijke spits van Geinbur-
gia uitstekend gebruikte om de stand toch wel ver-
rassend (snel) op 0-1 te zetten. Maar niet ge-
treurd, Taba ging gewoon door en wist zo nu en dan 
via goede dieptepasses vanuit het middenveld ge-
vaarlijk door te breken. Ook het storende werk van 
1gelegenheids-spit' Jan van Veen was waardevol. 
Maar het was overigens wel de bedoeling van Taba 
om met (minstens) een gelijk spel te gaan rusten. 
Wel, dat gebeurde dan ook. Een keurig genomen—
corner van Leo Weeling kwam precies voor de lijn 
bij een van de Taba-aanvallers, die zich zeer snel 
opdraaide en uithaalde. Gevolg: de bal lag toen 
plots opeens in het net achter de Geinburgia-kee-
per. Coudhaantje was (eindelijk) wieder dal!!! 

RUST 
Na de rust, waarin Richard van der Nat in de op-
stelling was verschenen, een Taba, dat probeerde 
om de beide punten in huis te halen. Dit leek 
ook aardig te gelukken; totdat het lot weer toe-
sloeg. Bij een aanval van Geinburgia werd keeper 
Jan Lohman dusdanig gehinderd, dat hij de bal niet 
kon bereiken. De Geinburgia-speler kon dit wel en 
scoorde. Nu is dat nog niet eens zo erg, als zo'n 
bal dan maar niet goedgekeurd wordt; maar nen, hij 
werd toegekend, en Taba weer in de malaise. Dus, 
alles op alles: en zowaar, door een bekeken 1-2 
werd sprits van cis- Nat aangespeeld en dan wil het 
nog wel eens lukken; hij speelde zich knap tot zeer 
knap vrij en haalde knap tot zeer knap uit. Vlak 
hierna moest ondergetekende uitvallen met een 
bult zo groot als een ei op zijn enkel (de eerste 

a 

keer dat een (Goud-)haan een ei legde!), wat 
inhield dat hij (ik dus) het grootste gedeel-
te van de tweede helft moest missen. Het enigste 
wat ik u van horen zeggen kan vertellen was dat 
er aan beide kanten verschillende doelpunten 
werden afgekeurd (terecht!) en dat Taba aan het 
einde van de wedstrijd toch wel blij was en 
mocht zijn met het behaalde resultaat. 

'Overigens ben ik vergeten te vertellen, dat 
keeper Jan Lohman een goede partij speelde 
en in de eerste helft bij een 0-1 stand een 
penalty stopte en zo de wedstrijd redde voor 
Taba. Geweldig Jan, alleen volgende keer wel 
klem graag- met groeten van B.L.'. 

Herman van den Bos 
tok tek tok (maar niet 
bij Ted). 

wedstrijdverslag Taba zon sen 2 - Aristos: 0-2.  

Met de stralende zon tegen begon Taba de eerste 
helft aan een wedstrijd waarin om de nodige pun-
ten geknokt zou moeten worden. Dat sommigen dat 
ietwat te letterlijk opvatten, nou ja 
Het was Aristos dat de score opende door uit 
vermeende buitenspelsituatie te scoren: 0-1. 
na verplaatste het spel'zich naar het middenveld, 
doch Taba kon het niet opbrengen de gelijkmaker 
te scoren. Neen, het was Aristos dat vanuit een 
hoekschop nogmaals het net wist te bereiken: 0-2. 
In de tweede helft bleek Taba duidelijk de sterk-
ste te zijn, doch de doelpunten bleven uit. Vele 
goede en minder goede kansenwerden vaardig om 
zeep geholpen. Hetzelfde gebeurde of en toe met 
enkele van de spelers, doch door de (afwezige en 
derhalve fantasie)waterzak en ... hoe het zo'n man 
ook alweer??? ... was men gauw weer opgelapt. 
Al met al een verdiende nederlaag voor Taba. Als 
men de bal misschien wat weer liet rollen hoeft 
men niet zo vaak van het kastje naar de sloot te 
lopen. Veel succes volgende week in Diemen. 

; 

een 
Daar- 



Voor Uw gezelligheid en 

IIw drankje na de 

wedstrijd: 

BAR 
dant& 

hoek Burg. Tellegenstr./ 
Willem Pastoorstr.83 

t.v. en 
alarmsystemen 
,mtool 

telvio.1115(,/,  

Lf(-'.[P() 	 C. 	d.I I
A. H. DUYNKER 

sporthuis „Ja 00 
D 

	

Alle maten 	+ Voetbal-, Zaalschoenen 

	

HELANCA 	+ Adidas 

	

trainingspakken 	+ Puma 

	

in diverse 	+ Quick e.a. 

	

kombinaties 	+ Uw clubuitrusting altijd 
voorradig 

+ Eigen reparatie-inrichting 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

Ruyschstraat 104 
bij de Camperstraat 

telefoon 020 - 958927 

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

DRUKWERK 
• 

tot zienif 

zaalv. 1: Toensdagavond 16 maart 1977 - Diemen 
aanvang 20.30 uur, afd. 23: 
Taba DVVA. 

gaarne een half uur van tevoren aanwezig. 
tel. Ger Walkers: 125646. 
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R! O 
De Warmtespecialist 

LEGO PLAY-MOBIL 

Hesp 
DRANKEN SERVICE _ 
WIJN — DISTIL LE E RDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Aileen gevestigd 

Weesperzijde 130- 131, teletoon 352616 
Amsterdam 

Sarphati's drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Verf en behang 
nu ook: Hout- en ijzerwaren 

'Sargentini L3 Zn' 
Hemonystraat 48 - 50 — Telefoon 76 68 77 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

FROBELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

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 

Floor 
alle soorten 

BOOKARTIKELEN 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 —  Telefoon 71 42 11 

I 

• 

U 

DAAR 
A L 

EENS 

GE DACHT 
A A N .  

lotto x foto 
U NOG NIET ? 

SPEEL DAN 00K LOTTO EN TOW 

EN-  STEW DAARMEE UW VERENIGING. 

ELKE WOENSDAG—EN VRIJDAGAVOND IN 
TE LEVEREN ' 	' ' 
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