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Wedstrijdverslag zon sen 2: Taba - St.Louis: 3-2. 

Het was erop of eronderaan bungelen voor de zon 2. Deze wed-
strijd zou voor Taba het einde betekend hebben, indien er niet 
op z'n minst 44n puntje behaald zou worden. Derhalve ook voor 
de aanvang reeds een pep-talk/donderspeech van coach Verkaaik. 
Dat het zijn uitwerking niet miste bleek al gauw door het ver-
toonde spel. Alhoewel de beide partijen goed aan elkaar gewaagd 
waren, was het duidelijk dat Taba doordrongen was vgn de nood-
zaak. Het was Ad v.Houten die de score opende voor ±aba. Reeds 
kort daarna (alles in de tweede helft overigens!) vond de fant-, 
tasie-laatste man, Anastacio, het toch nodig zijn keeper assi-
stentie te verlenen. Gevolg een penalty: 1-1. 
Ook Taba mocht echter, in de persoon van Stef v.d.Laan, een pe-
nalty verzilveren, zij het dat sommigen een beetje huiverden 
toen het leer ook maar akelig dicht langs het hout in de touwen 
verdween: 2-1. 
Daarna was het die andere fantasie-speler,, Jan Maurer, die de 
bal door goed spel toevallig voor het goede houten been kreeg, 
waardoor zowel tegenstanders als eigen spelers zo verbaasd waren, 
dat iedereen het leer liet gaan: 3-1. De overwinning leek bin-
nen 
Het zou echter toch nog even spannend worden, want in de tweede 
helft, 1 minuut voor tijd, was het St,Louis dat uit buitenspel-
positie nog even 3-2 scoorde, De minuut tikte we en de puntjes 
waren binnen. 
Jongens, en vooral M,D.A., onze fantasie-laatste man, uitstekend 
gespeeld, op z'n minst weer eens keihard gewerkt; en dat is al 
de halve winstl Volgende week: herhaling s.v.p. 

Dank trouwens aan al die mensen die tijdens deze wedstrijd de 
twee sDeelballen uit het water visten; het was koud dus vonden 
deze twee teams het blijkbaar nodig hen warm te laten lopen! 

Duimpie. 

TABA 

Opgericht 31 mei 1933 	gem.giro T 1393 
kon.goedgek. 25-7-'60 	t.n.v, AFC Taba 

Veldligging Sportpark Drie Burg 
Fizeaustraat (achter Amstel St.) 
tel. 924161. 

- weekblad - 

16e jaargang 	nr. 1 	1  79 

Bij algehele afkeuring op de zondagmiddag 

Indien het voetbalgebeuren op de zondagmiddag in zijn 
geheel afgekeurd is, wordt er bij Taba in de eigen 
cantine toch het een en ander gedaan om de gezelligheid 
in het vaak al (te) haastige leven alsnog even op te 
voeren. 
Zoals sommigen al weten, is er de gelegenheid om een 
stevige pot te klaverjassen, maar ook als U daar niet 
aan meedoet: gezellig is het er in !eder geval welt 

De heren selectie spelers kunnen zich daarvoor ook nog 
even uitsloven om het gebrek aan wedstrijd-ritme enigs-
zins op te vangen door een partijtje te spelen. Dus U 
weet het: ook op de regenachtige zondagen kunt U bij 
ons cluppie terecht. 

Geschorst 
0000•P•O• 

Jeugdlid Stanley Brown is voor A weken geschorst en 
dient zich op de trainingsavond te melden bij dhr. 
C.v.Waard. 

Melden 	i.v,m. wijziging opstellingen 19 

Eveneens dienen de volgende jeugdleden zich in hetjver-
volg bij' de genoemde elftallen te melden: 

jun B: R.v.Waard(313), E.Versluys(510), M.Chaara(581); 

pup A: R.Philips(572), F.v.d.Groef(595), M.Sandbrink(402), 
G.Isena(681); 

pup B: R.Sandbrink(464), R.Smit (665), B.Flesseman(513). 
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Wedstrijdverslag zaterda' senioren 3o SCZ'58 4 - Taba 3: 

Eindelijk doorbreekt een an de zaterdagelftallen de verslag-
loze situatie. Dank hiervoor, grots klasse, ook het literaire 
werk. (red.) 

Eindelijk dan eens een verslag van .Le zaterdag 3 senioren, 
die toch haast nooit iets van zich laten horen; 
Met nog een licht programma voor de :oeg, 
traden we op tegen een sterke ploeg; 
SCZ'54 vier, bekent van het slappe 
De eerste helft tegen de wind, 
Was Vrouwe Fortuna ons eoed gezind; 
En na een half uur, met onze rug tegen 	muur; 
scoorde de tegenstander in eigen doel, 	(0-1) 
Dat gaf ons.een zeker gevoel; 
En we beginnen met een gerust hart 
aan het tweede part 

Al snel beheersten •we het spel, 
Bakker was niet wakker, maar scoorde 	(0-2) 
Daarna was het Cees 
die de keeper de verkeerde hoek inwees 	(0-3) 
De tegenstanders werden daarna beter, 
en voor ons doel werd het steeds hete7; 
En het werd dan ook 3-1, 
En later zelfs 3-2, 
Maar snel daarna viol het toch nog ire, 
Want Roper scoorde 4-2! 
Doch de tegenstander scoorde weer tegen, 
de zevende goal'Van de negen; 
Maar toen was het weer Bakker, die :le winst 
definitief binnen haaide, 
en dan ook niet faalde; 
Tegen het einde van de strijd, 
werd het dankzij de vlijt; 
van Edwin, 
een waar gewin; 
De stemming was weer best, 
en de dorst werd daarna dubbel en dwars gelest. 

G.B. 

Danken voor dit St.Nicolaas-achtige verslag, 
We hopen dat er weer eens eentje volgen mag: 
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Opstellingen zondag afdelingen: 

selectie': 	M.Anastacio (0270), A.H.v.d.Bos (0232), H.A.v. 
d. Bos (0233), W.Croese (0537), Th. de Haan 
(0631), L.Hol (0197), H.v.Houten (0466), C.Is-
ke (0189), J.Kamminga (0307), W.kleton (0634), 
P.de Kriek (0093), S.v.d.Laan (0291), W.v.d. 
linden (0614), J.Lohman (0104), J.Maurer (0109), 
W.posthuma (0131), R.Reitsma(0136), H.Spalling 
(0536), P.K.Spalling (0534),J.v.Veen (0169), 
A.Verkaaik (0544), F.Verkaaik (0633), L.Wal-
gering (0318), A.v.d.Woude (0535), D. de Ge-
trouwe (0450), W.Nieuwenhuis (0279). 

zon sen 3: A.Bakker (0650), H.Cornelissen (0652), H.Cor-
net (0653), J.G.Kamminga (0348), W.Pommerel 
(0649), F.Roos (0651), J.Siersema (0654), 
E.Spaan (0660), M.Taverne (0656), W.Terstall 

1. 
 (0635), 	(0035), J.Schaefer (0676), 

zon sen 4: L.Abayahaya (0606), A.Chaara (0607), I.Kallen-
dorf (0618), C.Meyer (0382),- E.G.Root (0528), 
J.Schats (0484), J.Echteld (0604), M.A.v. 
Schajik(0679), I.Beverdijk (-), A.-Bektas 
(0675). 

Jun. A: 	R.G.Amelo (0584), R.Heyboer (0415), G.C.Horb 
(0488), A.Kirpal (0494), J.Savijn (0201), F. 
Overloon (0664), J.R.Schultz (0416), M.L. 
Simons (0391), 0..F.Simons (0439), F.Vreeden 
(0550), R. Winter (0619), H.F.Ho A Hing (0671), 
H.R.Pogorny (0680). 

Jun. B: 	I.Aalse (0611), H.M.Bergwijn (0285), S.Degen-
hart (0376), F.A.v.Drongelen (0333), L.U.Held 
(0446), R.Ligeon (0545),W.Samseer (0596), H.B. 
Savijn (0458), M.Bergwijn (0670), R.Martens 
(0367), J.Robijn (0288). 

Jun. C: 	E.Berkleef (0627), A.Lowe (0661), R.Philips 
(0572), M.Sandbrink (0402), E.Versluys (0510), 
R.A.v.Waard (0313), R.D.v.d. Groef (0595), 
M.Chaara (0581)., .J.Brown (0669), G.C.Isena 
(0681). 

• • • 
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FOLDERS 
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4 FAM. DRUKWERK 
HANDELSDRUKWERK 

Wedstrijdverslag  zondag senioren 1: 

611300.% 
COK SATES. HAMBURGERS. E.D 

933809 LOEK EN 
WILLY 

Ake zondag 
trekking 

	Air 	  

SNELDRUKKERIJ OKHUIZEN 

Ceiebaastraat - Arnswdont 
020-$.121076 

Het afgelopen weekend moest de zon. 1 aantreden tegen 
Gold Star, gezien de ranglijst een belangrijke wedstrijd. 
Deze indruk bleef ook bij het VOorgesprek en zelfs de -
warming up werd na een tip van leider Bron gedegen'afge-
werkt. Het effect bleek echter niet zo denderend, alleen 
keeper Flip hield de eerste tien minuten. van de wedstrijd 
goed  stand. Via enige capriolen wist hij zijn gebied 
schoon te houden. De rest van het elftal ontwaakte pas 
na zo'n goede 10 minuten. Tot aan de rust was het beste 
van het spel toch wel van Gold Star. Taba kreeg doch ook 
de mogelijkheid om te scoren. Maar het'probleem kondigde 
zich al zeer vroeg-aan die leren knikker wilde er dit 
keer niet in; 
In de tweede helft leek het tr aanvankelijk op, dat er 
beter gespeeld zou gaan worden. Maar echt vloeiende 
combinaties, neen, dit keer niet. 
Toen ook de mooiste kansen bij Taba niet benut werden 
en ook een wissel (????) niets uithaalde, leek het als- 
of er iets knapte. 	• 
Gold Star begon weer aan te dringen en rook (terecht) 
zijn kansen. Helaas moest er misverstand van. uitblinker 

-Flip met zijn verdediging aan'te pas komen om de eerste 
goal van Gold Star te kunnen notuleren. 
Dat het daarna via een scheidsrechterlijke dwaling nog 
0-2 werd mag nog niet eens als een excuus aangevberd 
worden. 
Neen, mensen, we moeten het gauw vergeten en weer eens 
gaan voetballen zoals enige weken geleden. Hard'werken 
en het geluk afdwingen. 

Tip van de redactie 
stop met het donderdagavond voetbal, misschien 
lukt het'dan wel op de zondagmiddag. 

HA Veel succes a.s. zondag 

MA. TIM DO. van 20.00 t/m 2.00 uur 
VR. & ZAT. van 20.00 t/m 3.00 uur 

7_. 	van 15.00 t/m 2.00 uur 



Taba - Amsterdamse selectie, Taba-terrein, 
aanvang 19.00 uur, verzamelen om 18.30 uur, 
1rider dhr.W.Martens (tel. 962447). 

jun B 

WEDSTRIJDPROGI1AMMA voor ZATLRDAG 8  december 1979.   

zat vet 1: afd. 19: Muiden 	Taba, 2e veld, aanvang 14.30 uur, 
SR NN, leider dhr,P.v.d.Bos. Verzamelen om 
12.30 uur in de Taba cantine, Veld gelegen 
aan de Princes Irenestraat te Muiden, 

zat sen 1: afd. 12: Vuurtoren - Taba, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR Peereboom, leider dhr.A.Verkaaik, veld gele-
gen ? 

zat sen 2: afd. 53: ABN 3 - Taba 2, le veld, aanvang 14.30 uur, 
SR NN „leider dhr.A.Bunschoten, veld gelegen aan de 
Jan Tooroplaan to Emstelveen in het Amsterdamse Bos, 
ingang Nieuwe Kalfjeslaan, eerste laan links. 

zat sen 3: afd. 54: Taba 3 - RAP 4, le veld, aanvang 14.30 uur, 
SR NN, leider dhr.J.Eshuis, 

zat sen 4:  afd. 55: Taba 4 - TOG 2, 1e veld, aanvang 12.00 uur, 
SR NN, leider dhr.R,Nieuwenhuis, 

pup B en C: Taba - WTO, aanvang 10.00 uur, verzamelen om uiter-
lijk 9.30 uur op het eigen veld. Leiders dhr. 

en dhr/mw J.Maurer (C). 
pup  A 	wordt nog aan gewerkt; kijk dus goed in deze TT 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZONDAG 9 december 1979. 

son sen 1: afd, 201: RCA - Taba, le veld, aanvang 14.30 uur, 
SR Labcut, leider dhr.J.Bron. Veld gelegen op Sport-
park De Diemen, aan de Rijksstraatweg te Diemen. 

zon sen 2: afd. 211: Rapiditas 3 - Taba 2, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR v.Elst, leider dhr.A.Verkaaik (tel. 
723706), verzamelen cm 12.45 uur in de Taba-cantine; 
vandaar naar de Papelaan te Weesp, 

zon sen 3: afd. 4202 vrij.(Zie elders vriendschappelijke weds.) 
son sen 4: afd. 432: Taba 4 - de Meteaor 9, le veld, aanvang 

14.30 uur, SR NN, leider dhr.C.Meijer. 

jun A: 	afd, 521: Taba - The Victory, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR de Meere, leider dhr.A.Versluys (tel. 
937859), verzamelen om uiterlijk 14.00 uur op het 
eigen veld. 

jun B: 	afd. 614: Taba - ZSGO 2, 2e veld, aanvang 12.00 uur, 
SR mw.Krijtenburg, leider dhr.W.Martens (tel. 962447), 
verzamelen cm uiterlijk 11.30 uur op het eigen.veld. 

jun C: 	dit elftal is met ingang van a.s, zondag teruggetrok- 
ken vanwege de zeer slechte opkomst. Spelers moeten 
elders in dit blad kijken bij "Wijzigingen opstellingen". 

ZAALVOETBALPROGRAMMA's. 

zaalv. 1: maandag 10 december 1979 - IJsbaanpad, veld 1, 
aanvang 21.00 uur, afd. 1A: 
Taba - Cleaning Boys. 

zaalli. 3: woensdag 12 december 1979 - Bijlmermeer, 
aanvang 19.00 uur, afd, R5G: 
Taba 3 - Animo 4. 

alien gaarne een half uur van tevoren aanwezig. 

AFBELLEN 

HH sen: dhr.E.Kruller: 199715. 
jeugd- dhr.M.Anastacio: 236881. 
zaalv.: dhr.G.Wolkers: 125646. 

CONSULDIENST  

8/9 december 1979 - dhr. D.Sandbrink. 

WEDSTRIJDFORMULIEREN  

dhr,J,v,d.Hart, Jan Bernardusstraat 23 huis, voor 
zondagavond 17.00 uur. 

WEDSTRIJD Jun B op DINSDAGAVOND 18 december 1979 
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Vriendschappelijke wedstriiden° 

donderdagavond 6-12-'79 

Zon sen 1 - JHK; aanvang 19.30 uur 

zondag 9-12-'79 

Zon sen 3; NEC'75 - Taba;. aanvang 12.00 uur; 
Ligging veld°, Sportpark De Weeren, gelegen aan 
de IJdoornlaan/Beemsterstraat; to bereiken 
met buslijn 33 vanaf het Centraal Station tot 
halte Ijdoornlaan/Volendammerweg. 

Uitslagen zaterdag 1 december 1979g  

1 	Taba 
1g 	Taba 
2g 	Taba 
3t 	SCZ'58 

Watergeuzen 

- NDSM 
Animo 

- PVWA 
- Taba 

Taba 

• Uitslagen zondag 2 december 19790 

Taba 
20 	Taba 
3t 	WTO 
4: 	Rood Wit 

Gold Star 
- St. Louis 
- Taba 

Taba 

2 
2 
2 

99999c99 

het wedstrijdformulier 
WTO 	- Taba 
Meerboys A. - 	Taba. 
AFC 	- Taba 

was er 
5 

1 

Met dank aan ome Jan, die ons weer keurig voorzag 
van het nodige cijfermateriaall 

TE MOOI OM WAAR TE ZIJN1 

Daar de literaire bijdragen vanuit de vereniging van dien 
aard zijn dat je er nog niet eons een clubbiad mee kunt 
vullen openen wij vanuit de red. zeif maar een nieuwe 
rubriek van wijze spreuken° 

'Het onderwijs is een groots opgezette 
poging om het ontstaan van kennis to 
voorkomen.' 
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E. BOUWMAN 
NIJENBURG 35 

TEL. 425904 

AMSTERDAM 

afgelast 
3 - 0 
14- 0 
3 - 6 
8 - 3 

iFTELNTONFITEkl 
VERKUEF-en ENFLOITIRTiE 

zat 
zat 
zat 
zat 
zat 

vet 
sen 
sen 
sen 
sen 

zon 
zon 
zon 
zon 

sen 
sen 
sen 
sen 

jun 
jun 
jun 

Ag 

Bg 
Co  



Uren stonden ze. er al, 
Ongeduldig wachtend op de wal; 

De handen koud, de wanten rood, 
Zou.hij nog komen die Spanje boot; 

Ze zingen, springen en zijn blij, 
Want s=traks komt de Sint met zijn Pieten erbij; 

Ja hoor, eindelijk is hij er dan,. 
Menig kinderhart staat in vuur en vlam; 

De kinderen zingen uit voile Borst, 
Ze denken niet aan eten of aan-dorst; 

Dag allemaal, dag allemaal zegt de Sint, 
Op de arm van Piet zit al een kind; 

Zo wie ben je vraagt Sinterklaas, 
Ik heet peter zegt de kleine Baas; 

Zou jij voor Sint en Piet een liedje willen zingen, 
Ja hoor, zegt hij, het feest kan gaan beginnen: 

Onze huisdichter heeft speciaal voor het Sint 
Nicolaas-feest dat weer voor de deur staat 
deze.bijdrage geformuleerd, waarvoor wij hem 
weer 	nank je, Leo WI 

"Ik hep altij medelij'en 
met de scheids ale deze 
twee teams tegen elkaar 
spele..." 

SINTERKLAASFEEST' 

CpsI!lpng!/!2atedag= fdelingen:  

vet 1: F.v.Drongelen (0034), W.Grcyo-t4lassink (0532), 
A.v.d.Laan (0647), C.Roele (0523), D.W.Sand- 
brink (0146), R.L.Sandbrink (0147)9  D.Sehotte-
(0152), G.Serier (01 53), J.Smit  (01 54), J.v.Teese-
ling (0166), C.v.Waard (0506), R.Bergmeyer (0667), 
P.Plens (0686), J.Bron*(0-673). 

zat sen 1: J.de Wit (0636), E.v.d.Raapkamp (0638), J.v.d. 
Wal 

	

W.Floor (0640),  R.Floor (0658), J. 
Harmsen (064q,'A.M.J.Nan (0642), W.de Bruin 
(064(30)6,39F).:.B.Tan (0644), A.J.M.G.Nan (0646), 
A.Boonstoppel (0645), A.v.Hoogwaarden (0648), 
R.de Wit (0472). 

sat sen 2: P.Drehsen (0400), J.Pransen (0050), A.C.Hillenaar 
(0067), H.J.Hillenaar (0068), E.Jansen (0335), 
J.Kolhoff (0538), J.Koning (0087), J.Kriger 
(0468), L.v.d.Horn (0659), J.v.d.Linden (0372), 
H.Merle (0110), G.Wolkers (0186), L.Bunschoten 
(0685), R.Posthuma (0470). 

zat sen 3: D.Verkaaik (0,563), H.v.Teeseling (0541), G.Bosma 
(0570), J.Bakker (0564), L.Hoek (0574), H.Noor-
dermeer (0565), M.Roosnek (0592), B.Rijskamp 
(0567), G.Schade (0566), E.v.Willigen (0569), 
E.Bouwman (0628). 

zat sen 4: R.Heyboer (0480), G.Kneleman (0467), N.Loo (0386), 
R.Nieuwenhuis (0378), S.Osinga (0293), A.J.Rnus-
sou (0458), A.Schermer (0608), R.G.Roussou (0463), 
R.de Vries (0603), H.Justenhoff (0442), J.v.'t 
Wout (0678), E.Spanjaard (0682), R.CoTuit (0638). 

pt ip A: 	R.W.v.Drongelen (0412), B.Flesseman (0513), M.L. 
de Groot (0454), M.Groot-Wassink (0475), S.Voorbij 
(0609), P.Roosblad (0525), A.Serier (0453), 
A.J.Versluys (0509), R.Sandbrink (0464), 
R.Smit (0665). 

pup Bt 	S.Bonte (0625), E.de Kriek (0577), Bv.d.Lee. 
(0575), E.Lohman (0555), M.de Beyer (0571), 
J.Dren'th.(0598), 1.Lo-oyenga (-). 

pup C: 	M.Bonte (0626), M.Hinzel (0662),  D.Maurer (0621), 
I.Sandbrink (0615), F.v.d.Groef-(0663),' B.de Haan 
(0668); R. de Groot (0669), E.Verschuren (0677). 

zat 
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Grondverzet 

Verhuur van 
Wielladers / 
Shovels 

Aannemen van 
sloop- en 
grondwerk 

Terrein-
verharding 
voor bedrijf 
en particulier 

J.F. SCHELTENS 

Loodskotterhof 119 

1034 CM Amsterdam 

Telefoon: 
020 — 31 75 43 

VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

Van Woustrast 89, b.d. Ceintuurbaan 
AMSTERDAM -Z — Tfilefoon 727044 

.eciertoaren 

en ,gecterhandel 

:6 	 zatiwdea tot 4 title coopond 

oelntuurbman 414 arrunterdcxn-7t.eld tel. 72 2C CC 

A. de Roy 
v.h. A. N. )t  

6. 1 \,? 

en plantenarrangententen 

voor al uw bloarmwerk 
specialist In het verzorgen van rouvrbioemwerk 



Too koei 
adres voor al uw soorten broil 
very van de Duitse bakker. 

hk. kmstelkade. TEL, 726506. :7 

Sarphatro" 
„Prugotore 
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TI,IDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
F 0 T 0 ARTIKELEN 

Meer dan 200 merk artikelen 
Tege,1 Drug Store pruzen 

	+0•1•11.11••••••••••14010M1•1111.31•111 

Telefoon 18 32 98/83 03 54 
Dag en nacht service 

RIEJO 
het adres voor a1 uw 
speelgoed en luxe huis-
houdelijke eadeau-ar-
tikelen 
met 0.enN.:vuurwerk 

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

St.EUTELS VOOR 'kUTO OF WOMNG 

Vert 

De Sieutelkoning 
Hemonystraet 66 - Telefoon 71 63 39 

Repatatie alio soorten sloten 

De Warmtespecialist 
Fr. van Eros 
Graaf Florisstreat 15 
Tit 94 63 90 

* * * * * * 

Levering en onderhoud van: 
Gasheanien an Cenftele vereermirei 
Wesautornaten 
GE456[4, Fornuiran ena, 

Sch.lorsteenvecon 
Lid A.S.P.B. 
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