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VOOR GROENTE, FRUIT 
SMIDDELEN 

USTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

• 

VOOR SCHILDER EN 

BEHANGWERK 

SCHILDERSBEDRIJF 

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

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

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

,ecierwaren 

en ,,ederhar.ctel 

voor al uw bloemwerk 

specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 
en plantenarrangementen 

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 bestelwageus van 1 tot 2 ton 

v. OSTADESTRAAT 362-372 - TEL.020 - 794842 - 764351 
erkoop 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 

LA0 uo co 
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T A 
BLOEMEN BESTELL EN 

Nieuwe leden: R.G.Roussou (zat sen), geb. 16-6-1948, 
Rustenburgerstraat 243”, Atdam-1008; 
tel. 794316. 

R.D.Sandbrink (Bpup), geb. 24-9'4969i- 
Dintelstraat 114', A'dam-1010, 
tel. 793180. 

Voor al uw 
bloemwerken 

FIRMA CINBLEI 

zat: Mw Molenaar en de HH vVeen en Lohman. 
zon: keuken: DD Kamminga en vdLinden, 

buffet: DD Maurer, Verkaaik en yDam. 

de hr.JAN MAUlba 

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

C junioren: 	de volgende c junioren worden bedankt voor 
het regelmatig wegblijven: Simons(M.), Zui- 
derduin,Degenhart (S.),Telesford,Dergwijn, 
Kramer,Bruinder. Jullie leider was niet erg 
to spreken! 
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en 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

cantine-dienst: 

consuldienst:  
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wedstrijdverslag Ajax 6 - Taba zon son 2: 1-4.  
Taba begon doze wedstrijd op een uitstekende manier, nl. 
met een doelpunt, gescoord door August de Loor, na eon 
rnooie passeerbeweging op links. Na vrij veel op en neer 
gaand voetbal was het Ajax dat op vrij dubieuze wijze 
gelijk maakte. :yen vrije trap werd in een keer over de 
doellijn gewerkt, terwijl hij in tweeen gemoeten had. 
Aaar ja, volgens de scheids was de bal wel aangeraakt: 
1-1. Toen duurde het eon tijdje voordat Taba een voor-
sprong op kon bouwen. August werd in het strafschopge-
bied platgelegd: gevolg: penalty: gevol,g: 1-2, want het 
was Stef vd Laan die hem nam!!? 
Nog wat later zou het Ananas worden die Taba op cozen 
bracht door 1-3 to scoren. In het stralende voorjaars-
zonnetje word er ook nog een juweel van een afstands- 
doelpunt van Theo de Boer afgekeurd wegens buitenspel, 
wat het niet was. Theo stortte ter aarde maar het bleef 
1-3. Nog well!? 
Na rust eenzelfde spelbeeld: een sterk spelend Taba met 
een toch ook niet slecht verdedigend Ajax. Al met al een 
leuke partij voetbal voor de toeschouwers die in aanzien-
lijke mate aanwezig waren. 

Taba zou nog eenmaal uithalen via Jules Hoepel. Aangezien 
Ajax wat meer in de aanval ging en inderdaad wat meer kan-
sen schiep kreeg Taba de kans om to counteren. Net  was 
Jules die daar gebruik van maakte en met een keurig lobje 
de keeper tuk nam: 1-40  tevens de eindstand. 
Rest ons nog to vermelden dat het Leo Waagering deze week 
niet gelukt is om met een truckbal (lees: truckbal??) zijn 
eigen doelman to passeren. Ilaar hij deed het nudan ook 
met zijn voeten. Ale kopspecialist maakt hij meer kans!! 
Jongens, volgende week VAS 	veel succes ... en doelpunten. 
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AL 

EENS 

GEDACHT 
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lotto x toto 
U NOG NIET ? 

SPEEL DAN OOK LOTTO EN TOW! 

EN STEW DAARMEE UW VERENIGING. 

ELKE WOENSDAG-EN VRIJDAGAVOND IN 
TE LEVEREN 1 	t 	! t 



WEDSTRIJDPROGRAMA voor zaterdag 26 maart 1977. ---------- 

zat sen 1: afd. 4: (vriendschappelijk): Rombout - Taba, 
2e veld, aanvang 14.30 uur, leider de Hr.J. 
Kooistra, veld gelegen op De Eendracht 1, Bok 
de Korverweg, gem.bus 21 tot aan Corn.Outshoorn-
straat. 

zat sen 2: afd. 55: VVGA 5 - Taba 2, le veld, aanvang 12.00 
uur, SR Patrinos, leider de Hr.F.v.Teeseling, 
veld gelegen aan de Middenweg, ingang naast Ajax. 

pup A: 	poule D: VETO - Taba, aanvang 11.00 uur, leider 
de Hr.W.Martens, verzamelen om 10.30 uur op Sport-
park Voorland achter het Ajax-stadion. 

pup B: 	poule 5: Taba 	ZPC, aanvang 11.00 uur, leider 
de Hr.F.v.Drongelen, verzamelen om 10.50 uur op 
het eigen veld. 

ViEDS TRIJDPROGRAIW  voor zondag 27  maart 1977. 

Wedstrijdverslag AEgonaut - Taba Zon. Sen. 1: 
-------------- 

Taba heeft in deze belangrijke wedstrijd de 
gelegenheid laten liggen om voortijdig uit 
de gevarenzone te komen. Oorzaken van het 
verlies (1-0) lagen nu eens niet in het 
'matige spel' van Taba. Er werd hard gewerkt, 
maar het lukte maar niet om een goal te 
produceren. Taba slaagde erin om in de eerste 
helft het spel van Argonaut op te vangen. 
Zelf probeerde het te counteren, maar dit 
leverde weinig tot zeer weinig op. Tien minuten 
voor rust sloeg het noodlot toe (Boem!): 
Een der Taba-verdedigers stapte te laat om 
de buitenspelval open te laten gaan en het 
gelukte de Argonaut-speler om de bal met 
een half rake trap achter keeper Jan Lohman 
(gironr.) te werken. 

RUST RUST 
In de tweede helft en alles op de aanval zettend 
Taba, maar verder dan een enorme knal van 
Hans van Bennekom, die uiteen spatte op de 
lat, kwam het niet. 
Jammer, want de enorme inzet van de Taba- 
zijde had toch zeker een punt waard geweest. 
Zondag tegen een van de mede-degradatie - 
kandidaten moet het toch gaan gebeuren. 
Als dezelfde inzet er weer is en dan met een 
beetje geluk hoeft er niet gewnahoopt te 
worden. 

P.S. Joop van der Linden willen wij bedanken 
voor het vlaggen (bij afwezigheid van onze 
vaste grensrechter W. Combee); uitstekend 
werk Joop: 

red. 

zon sen 1: afd. 202: Taba - ZRC, le veld, aanvang 14.30 uur, 
SR Fransman, leider de Hr.J.Lazet. 

zon sen 2: afd. 215: Taba - WMS, le veld, aanvang 12.00 uur, 
SR Vos, leider de Hr.A.Verkaaik. 

zon sen 3: afd. 310: KDO 5 - Taba 3, 2e veld, aanvang 12.00 
uur, SR Klok, leider de Hr.H.Hendriksen, verzame-
len om 10.30 uur bij het Haarlemmmermeerstation, 
vandaar Centr.Ned. bus 7 tot aan eerste halte in 
De Kwakel. Veld gelegen aan de Vuurlijn, ingang 
Ringdijk. 

zon sen 4: afd. 427: Taba 4 - RCA 4, 2e veld, aanvang 12.00 
uur, SR Henrion-Verpoorten, leider de Hr.F.v.Dron-
gelen. 

jun A: 	afd. 522: St.Louis - Taba, le veld, aanvang 13.00 
uur, SR Ferrari, leider de Hr.NN, verzamelen om 
12.30 uur op Sportpark ididdenmeer bij de ijsbaan. 

jun B: 	afd. 621: vrij (zie jun A opstelling). 
jun C: 	afd. 722: ADE - Taba, 2e veld, aanvang 12.00 uur, 

SR NN, leider de Hr.S.Osinga, verzamelen om 10.30 
uur bij het MuiderpoOrtstation (of misschien wat 
ouders met een auto???). 

4 



ra ith. alL.alt 
OPSTELLINGE
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Opstellingen:  

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

Zat Sen 2: H.v.Coeverden,P.Dammen,P.Drehsen, 
W.Nieuwenhuis,N.Loo,S.Osinga,R.Kuyper, 
Gebr.Sandbrink,3i.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.Serier, 
R.D.Sandbrink. 

Zon Sen 1: op de trai-ning. 
Zon Sen 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.Neslo,D.Draak,J.Hoekman, L.Walgering. 

Zon Sen 3: T.Louis,J.v.Urongelen,D.Draak, R.v. 
Londen,P. & J.Verbij,R.Verkroost, 
H.Outmayer,P.van Cornewal,J.Bakrie, 

(res.)F.van Oostburg,J.Roepel 
Janundansingh. 

Zon Sen 4: F.v.Drongelen,H.Grobben,I.Muller, 
D.Boersma,R.Nud, E.Sterk,E.Breidel, 
A.Pengel,'F.v.d.Sterren, 

Jun A: 	J.Kamminga,M.Betting,S.Gravenbeek, 
H.v.d.Kolk,R.Patrick,M.Scheltus, 
F.Steyn,M.Degenhart, D.de Getrouwe, 
F.Verkaaik, B.J.Lazet, J.Fleury, 
D.Vijaina, R.A.Mud, M:Brown,M.Ho-A-

Bing. 
Jun C: 	H.Bergwijn,S.Degenhart,E.Lazet, 

N.Symons, F.Smit,D.Streefkerk, 
F.v.Suydam,C.Telesford,R.Warning,  
R.Kramer,J.Schultz,R.Zuiderduin,  
D.Bruynder,R.v.d.Heide,M.F.Brouwer. 

hoek Burg. Tellegenstr./ 
Willem Pastoorstr.83 

BAR 
Janie 

Uw gezelligheid en 

Uw drankje na de 

wedstrijd: 

Voor 7 kwartjes 
kunt u zondag 
rijk worden in de 
Lo'do. 

t.v. 
alarmsystemen 

A. H. DUYNKER 

Alle maten 
RELANCA 

trainingspakken 
in di-erse 
kombinaties 

Ruyschstraat 104 

sporthuis „JOLEM 

bij de Camperstraat 

telefoon 020 - 958927 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

+ Voethal-, Zaal9choenen 
+ Adidas 
+ Puma 
+ Quick e.a. 
+ Uw clubuitrusting altijd 

voorradig 
+ Eigen reparatie-inrichting 

DD 



Af 
SPECIAAL 
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lv. 1: maandag 28 maart 1977  - IJsbaanpad 2e veld, 
afd. 2B, aanvang 21.40 uur: 
Taba - FC700. 

naalv. 1: woensdag 30 maart 1977  -  "De Weeren", 
afd. 2B, aanvang 20.45 uur: 
Dug Out - Taba. 

Gaarne een half uur van tevoren aanwezig. 
Tel. Ger Wolkers: 125646. 

Verslag Jun B: Animo Taba: 4-0 

Taba startte met 2 c-junioren (hartelijk dank!) 
tegen een ploeg die kampioen kon worden. 
Ondanks hevige druk kwamen wij de eerste 15 
min. -goed door. Via een mooie goal werd het 1-0. 
Even later werd het 2-0 omdat sommige spelers het 
hoofd lieten - hangen. Twee minuten voor rust werd 
het 3-0. In de rust kwam er een hartig wbordje 
van de leider. Er moest met 100% gevoetbald 
gaan worden. Na de rust kon 'animo' nog eenmaal 
scoren, maar wij kregen door positief voetbal 
zelfs nog een pair kansen. 1)eze werden helaas 
niet benut. Eindstand 4-. Verrassing in de 
kleedkamer: 1 fles champagne van de tegenstander. 

De _eerste _verslaggev _ingen _van _ons KGB-duo:  

het monster van Loch Ness is ontdekt. Gedurende 
een ontberende expeditie door de loopgraven van 
ons rijksdeel met die (s) dure (i) naam, stuit-
ten onze twee incognito agenten als olifanten 
vermomd op het verbazingwekkende verschijnsel 
van het Monster van Loch Ness. Alhoewel de 
wetenschappelijke wereld tot nu toe altijd van 
mening is geweest dat het Monster van Loch Ness 
zich in Loch Ness beyond, hebben onze agenten 
nu het omstotelijke bewijs geleverd dat het 
monster zich nergens anders bevindt dan in 
Nederland, en wel in de gelederen van onze 
vereniging. 

Ook is men erin geslaagd om via de KGB- 
computer een ideate (voor Taba) voetballer 
samen to stellen: 

de voeten van Wout Combee 
de benen van Hans van Bennekom 
het intellect van Het Brein 
het brilletje van Karel Iske 
de haren van Han Smit 
de body van Jan Maurer 
de toitoitoi van Jan Lazet 
de handen van Pim Boom 
de aanvoerdersband van Jan Lohman (dan is 

die hem eindelijk eens kwijt) 
de baltechniek van Wietse Posthuma 
de lengte van Goudhaantje (kan tegenwoordig 

ook al vliegen; niet gek he voor een 
geplukte kipt') 

de mond van Joop v.d. Linden 
de scheenbeschermers van Ruud Reitsma 
de snelheid van Leo Weeling. 
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UITSTAPJE JEUGD OP 2ONDAG 5 JUNI 1977 
************************************* 

Het is zover, de jeugd van de AFC Taba gaat 
uit. Het wordt voor iedereen vroeg opstaan, 
bus zal om 8.30 uur (Is morgens) vertrekken 
eigen veld. 
Vandaar reizen we naar 

een dagje 
want de 
vanaf het 

NATIONAAL SPORT 
CENTRUM PAPENDAL 

Wij van de jeugdcommissie hopen dat het voor niemand be-
zwaarlijk zal zijn om dit zo spoedig mogelijk rond te ma-
ken met de betreffende leiders. Ouders en jeugdleden, 

a.u.b. niet to—lang getreuzeld met het invullen, etc. 

Ondergetekende peeeft bij deze zichzelf/zijn zoon(s) op 

voor het uitstapje op 5 juni 1977. 
aan zijn leider. 

Tevens overhandigt hij bij deze de f1.5,-- 
(of iemand van het jeugdbestuur, dan komt het ook wel te- 

recht). 

te Arnhem . 
Daar spelen al onze jeugdelftallen (junioren en pupillen) 
elk tegen de voetbalclub Ede uit Ede (waarvan het lste 
elftal in de Hoofdklasse speelt). 
Na afloop van de wedstrijden gaan we naar de Koningin Ju-
liana Toren, een zeer groot vermaakcentrum met verschei-
dene attracties voor jong en oud. 
Na enkele uren vermaak gaan we weer richting Amsterdam. 
Wie echter denkt dat het dan afgelopen is, heeft het mis. 
Na aankomst in Amsterdam gaan we terug naar de Taba can-
tine, alwaar jullie je tegoed kunnen doen aan een maal-
tijd, geheel verzorgd door onze gewaardeerde cantine-com-
missie. 

Tot slot van deze dag zal de cantine dan geopend blijven 
gedurende de vroege avonduurtjes zodat de ouders er samen 
met de jeugd nog wat kunnen drinken en verhapstukken, 
uiteraard met muziek. Op die manier hopen wij voor iedereen 
een leuke dag te verzorgen.,  

Nu dan nog even jets zakelijks: aangezien de kosten van 
deze dag aardig oplopen, zien wij U genoodzaakt om van 
een ieder die meegaat een bijdrage van f1.5,-- te vragen. 
Aangezien het uiteraard de bedoeling is dat alle spelers 
van de jeugd (jun. en pup.) meegaan i.v.m. het feit dat 
er gevoetbald moet worden, willen we.jullie en/of jullie 
ouders verzoeken om gelijk met onderstaand strookje ook 
de f1.5,-- aan je leider over te dragen. Gaarne willen we 
over een drjetal weken weten hoeveel mensen er precies 
mee.gaan, dus wacht alsjeblieft niet al te lang. 

, 1977. 
Amsterdam, dd. 

Handtekening: 

Naam in blokletters: 

• 

De Jeugdcommissie. 
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