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Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecoraties 

Tevens tuinsanleg en onderhoud 

-altriSMEN RESTELLEN 

CINEILEI 
TEL 020 - 73.17 33 / TEL 020 - 36 26 94 

sporthuis „JOE' 0 
D  

+ Voetbal-, Zaalschoenen 
+ Midas 
+ Puma 
+ Quick e.a. 
+ IJw ciubuitrusting altijd 

voorradig 
+ Eigen reparatie-inrichting 

Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kornbinaties 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 
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TABA 

Opgericht 31 mei 1933 	 Gem.Giro T 1393 . 
Kon.goedgek. 25 juli '60 	A.F.C. Taba 

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

weekblad 

16e jaargang 	nr. 4 	3-9-1979 
Deze week: - jaarvergadering 

- feestavond: 6 oktober 1979 
- eerste competitie-weekend 
- het redacteurtje 
- wedstrijdprogramma's 

JAARVERGADERING 	28 september 1979  
Op vrijdag 28 september is het zo ver: Taba houdt haar algemene 
ledenvergadering. Alle leden met stemrecht verzoeken wij aanwe-
zig to zijn i.v,m. de volgende agendapunten: 

opening 
- uitleg stemrecht in het nieuwe verenigingsrecht 

notulen vorige ledenvergadering 
jaarverslagen sekretaris en penningmeester 

- verslag kascommissie 
vaststelling contributie 

- verkiezing bestuursieden 
- verkiezing kascommissie 

redaktie commissie' 
cantine commissie 

- materiaal commissie 
- jeugdcommissie 
- toto en lotto commissie 
- vaststelling jeugdbedrag 
- rondvraag 

aanvang: 20,00 uur in ons eigen clubhuis. 



lste voetbalweekend  
Een voor Taba niet onsuccesvol weekend ligt alweer ach-
ter ons! Met name de zaterdag elftallen hebben zich het 
lidmaatschap van onze vereniging waardig getoond! De ve-
teranen wisten met een minimum-aan moeite de voile 
winst binnen te halen: de tegenstander was er niet!! 
De uitslagen: zat vet 1: 0-3 winst 

zat sen 1: 1-4 
zat sen 2: 1-4 
zat sen 3: 2-0 
zat sen 4: tegenpartij 
pup A: 0-7 verlies 
pup B: 1-2 winst 
pup C: 0-3 verlies 

Ook de zondag-afdeling verliep beslist niet ongunstig; 
zowel het vlaggeschip als het reddingsbootje daarvan 
speelden gelijk; als volgt: 

zon sen 1: 2-2 
" 2: 0-0 
" 3: 8-2 winst 
" 4: 4-3 

A: 2-3 verlies (verslag op pag. 8) 
B: 10-1 winst 
C: 0-7 verlies 

Oftewel totaal: 9 x winst 
4 x verlies 
2 x gelijk. Heren en anderen: ga zo 

dit soort uitslagen tikken we met plezier op 
stencils. 

door; 
onze 

jun 

11 

Nou, die zal lekker wezel Je ben nog nie eens tuis of ze 
hebbe je al weer nodig! Daarom vanuit mijn joviante (par-
don;) vakantieverblijf de nu volgende gedachten: 

Ten eerste effe voorstelle voor al die nieuwe leden; 
Mijn naam is .. niet bekend en ik schrijf onder het 
sinonunem (hem:) van 'Het redacteurtje' in uw clubblad; 
mijn prozaische werken bestaan uit literatuur van op-
vullende aard; dit vanwege het feit, dat de Taba-leden 
op papier niet zo sterk zijn (anders ook niet, hoor); 

n.o. 	 Effe aanpakke, menses 

In het kader van hoe vul ik een clubblad dus, want onze' 
redactie, nou, zo lui als de plaat; en die wordt dan ook 
regelmatig gepoetsdtdtdt: Ik citeer uit TT. 3, 27-8-'79: 

'daar het voor de typist een onbegonnen 
zaak is om elke week al die leden en 
ledennummers over te tikken heeft de 
redactie (natuurlijkl) besloten om de 
opstellingen slechts eens in de zoveel 
weken te publiceren 	 

wat onbegonnen zaak, hij is gewoon te lui dat ie werkt; 
Overigens gaat het gerucht dat ook het derde lid van de 
redactie nu werkt; Niet te PEILEIII 
dat was ook niet het aantal nieuwe leden; we lijken wel 
een opvangcentrum voor verdwaasde sportliefhebbers: 

Over het algemeen door de hele linie genomen 
positieve en opbouwende stukjes, maar na wat 
lopen weken heb meegemaakt valt mij dat zeer 

schrijft ik 
ik de afge-
zwaar: 

.-.ne • 4-  ft•-•1 :;• 	• 
3  " Zoals verleden week al gemeld in TT nr. 3, de 50+club or-

ganiseert weer een daverend feest, en wel op 6 oktober a.s. 
De kaarten zijn a f1.3,50 p/stuk te koop bij dhr.J.Hoekman, 
Burmanstraat. 6", tel. 943692. 

Het REDACTEURTJE. 

Vanuit zijn vakantieverblijf zcnd ons redacteurtje de 
nu volgende copie aan ons verwerkingscentrum toe: 

o-o-o-o-o-o-o-o 

	 advertentie 	  

Hij heeft het weer een week overleefd! De schoorstenen 
waren niet hoog genoeg. Mensen op 3e etages en hoger: 

BEL die ZWARTE PIET: dhr. Jan Maurer: 948167 (tel.nr. 
verleden week was verkeerd; onze excuses!). 
------------------- - ----- - 

- 2 - 

Onder m'n welverdiende vakantie zag ik kans om toch nog 
even mee te trainen (44n keert nooit weer:); ik deed dat 
in cognito, opdat ik niet herkend zou worden. Ik dus 
naar het training-gravel-veld; geen kip te zien; hoge 
verbazing, maar al gauw bleek dat de nieuwe trainer voor 
een soort van mollen-veld had gekozen; nou, die man ligt 
er gelijk uit, natuurlijk: Zegt die Tinus,Plotseling, 
Mensen, hartelijk wikom en nog meer van die onzin; we 

- 3 - 
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doen het dit jaar rustig an; gaat u maar even 20 minuten 
lopen; TWINTIG MINUTEN: In die tijd schrijf ik een boek. 
Helemaal mafl En al die gaste lopen, nou ik ook.,alleen 
naar de ketine; en ja daar tref ik het bestuur; leuke 
jongens, kunnen alleen niet besturen. Een heeft dat einde- 
lijk door en is gaan adverteren; hij veegt 	000000 

schoorstenen; nu ik dacht, die gein wil ik hebbe; hij 
is geweest en mense, niet te peile; de hele rot... in de 
verniel...; nee hoor, piek fijn werk, alleen 	DO o ik 
heb centrale verwarming. 

Ook de KNVB is aktief geweest: de A-junioren kunnen nu 
voor de meest 1 	 dingtjes het veld uit gestuurd wor-
den; helemaal te gek; de KNVB voorziet elke SR binnenkort 
van drie tijdwaarnemers; Waar gaan we toch naar toe? De 
eerste SR die er 10 uitsodemietert krijgt een gratis rond-
leiding op het KNVB-centrum in Zeist (een dagtour dus). 

Het bestuur laat nog even weten, dat de contributie 
dit jaar niet verhoogd zal worden; ze hebbe zoveel nieuwe 
dat het niet noodzakelijk is; .Ze hebbe er zelfs zoveel dat 
ik er nu ruimte voor zal motte maake; dus tot schrijfs; 
als me er tenminste nog genege toe voel, 

los ballos (spaans) 

Nieuwe leden:  

Brown, S.J. 0669 23-8-65 
	

Bergwijn, M. 0670 
2e Oosterparkstraat 183C"' 

	
Lampongstraat 4 1094 AT 

1092 BH A'dam C-jun' 
	

B-jun 	30-6-64 

Ho-A-Hing, H.F. 0671 5-1-6 
	

Helslijnen, H. 0672 
Van Ostadestr. 26w' 
	

Tidorestr. 29 1095 HE 
1072 SZ A'dam 	A-jun. 	Zat. sen. 15-4-46 

Bron, J. 0673 	29-6-35 
Adelaarsweg 49 
1021 BS A'dam Veteraan 
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E. BOUWMAN 
NIJENBURG 35 

TEL. 425904 
5 

AMSTERDAM 
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zat vet 1: afd. 19: Taba - Muiden, 2e veld, aanvang 14.30 uur, 

SR NN, leider dhr.P.v.d.Bos. 
zat sen 1: afd. 12: Taba - Vuurtoren, le veld, aanvang 14.30 

uur, SR Beeks, leider 
zat sen 2: afd. 53: Taba 2 - ABN 3, le veld, aanvang 12.00 dun C: 

uur, SR Bieshaar, leider 
zat sen 3: afd. 54: RAP 4 — Taba 3, 

uur, SR NN, leider 
aan de Boelelaan, t/o de 

zat sen 4: afd. 55: TOG 2 - Taba 
uur, SR Wilkens, leider 
op Sportpark Middenmeer„ 

afd. 628: Abcoude 3 — Taba, 3e veld, aanvang 12.00 uur, 
SR NN, leider dhr.W.Martens (tel. 962447), verzamelen 
om 10.30 uur op het NBM-busstation in de Wibautstraat; 
vandaar met bus NBM/CN 20 en 25 naar Abcoude-Noord, 
Sportpark "De Hollandse Kade"„ Nieuwe Amsterdamseweg. 
afd. 728: Taba - Voorland 3, le veld, aanvang 14.30 uur, 
SR NN, leider dhr.C.v.Waard (tel. 738623), verzamelen 
om uiterlijk 14.00 uur op het eigen veld. 

• • • 

ZAALVOETBALPROGRAMMA'S 

pup A: poule C: WTO - Tabal  aanvang 11.00 uur, leider dhr. 
G.Pronk (tel. 	), verzamelen om uiterlijk 
10.30 uur op Sportpark Voorland, achter het Ajax-
stadion. 

pup B: poule 2: Taba - De Geuzen, aanvang 10.00 uur, leider 
dhr.G.Serier (tel. 311715), verzamelen om uiter-
lijk 9.30 uur op het eigen veld. 

pup C: poule 2: TOG - Taba, aanvang 10.00 uur, leider dhr./ 
mw.Maurer (tel. 948167), verzamelen om uiterlijk 
9.30 uur op Sportpark Middenmeer, achter de ijs- 
baan. 

zaalv. 2: afd. R4D: woensdag 5 september 1979, Bijlmermeer, 
aanvang 20.10 uur, Pretorius 3 — Taba 2, leider 
dhr.M.D.Anastacio. 

zaalv. 2: 'afd. R4D: woensdag 12 september 1979, de Weeren, 
aanvang 22.30 uur, Orient 4 — Taba 2, leider dhr. 
Bergmeyer. 

allen gaarne een half uur van tevoren aanwezig. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZONDAG 2 september 1979 AFBELLEN 

HH sen zat en zon: dhr.E.Kruiler: 199715. 
jeugd zat en zon: bij de leiders (tel.nrs. bij de wedstrijden) 

of bij dhr.C.v.Waard, tel. bij jun C. 
zaalv.: dhr.Ger Walkers: tel. 125646. 

zon sen 1: afd. 201: Taba - RCA, 2e veld, aanvang 14.30 uur, 
SR v.d.Monde, leider dhr.J.v.d.Linden (tel. 908843), 
verzamelen en opstelling op de selectie-training. 

zon sen 2: afd. 211: Taba 2 - Rapiditas 3, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, SR Palmer, leider dhr.A.Verkaaik. 

zon sen 3: afd. 420: WMS 8 - Taba 3, 2e veld, aanvang 10.00 
uur„ SR NN, leider 	„ veld gelegen op 
Sportpark Ookmeer, Troelstralaan, bus 19, 21, 23. 

zon sen 4: afd. 432: de Meteoor 9 — Taba 4, 3e veld, aanvang 
12.00 uur, SR NN, leider 	veld gelegen 
aan het Perenpad to Tuindorp-Oostzaan. 

jun A: 	afd. 521: The Victory - Taba, le veld, aanvang 
10.00 uur, SR 'Maas, leider dhr.A.Versluys (tel. 
937859), verzamelen om 9.00 uur op het Muider-
poortstation, vandaar per trein naar Weesp„ veld 
gelegen aan de 's-Gravelandseweg. 

9 0 0 
• 

RUILFORMULIEREN 

Gaarne correct invullen en het geruilde spul naar dhr. 

J.v.d.Hart, 
Jan Bernardusstraat 23 he. 

En Ome Jan is tot + 17.00 uur op het eigen veld!!! 

— 6 — 
—7— 

3e veld, aanvang 14.30 
veld gelegen 

VU. 
2e veld, aanvang 14.30 

, veld gelegen 
achter de ijsbaan. 



riejo 
NET ADRES VOOR AL U1N 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

PLAY-MOBIL 
FROBELDOZEN 

ruyschstraat 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

Sarptiati'a" 
„9)rugotore 

Alb. Cuypstraat 206 - Telefoon 714791 
Voor: GENEESMIDDELEN 

PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIJDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
F 0 T 0 ARTIKELEN 

Meer dan 200 merk artikelen 
Tegen Drug Store p r ij z e n 

SLEUTELS VOOR 'AUTO OF WON1NG 

van 

De Sleutelkoning 
Harrionystra* 66 — Tidafoon 71 63 39 

ReparMkalksomionshatm 

Verslag Taba - WTO Jun A: 2-3.  
Als. toeschouwer wil ik opmerken dat ik genoten heb van 
de wedstrijd, aithans van de tweede helft die ik gezien 
heb. Ten eerste hoop ik wel dat alle jun A eens een 
keer op tijd zijn, zodat we niet aan hoeven te vullen 
met jun B. 
De tweede helft was zeer spannend met Taba constant 
dichtbij het WTO-doel. Helaas wist WTO achteraf het 
winnende doelpunt te scoren uit een uitval. 
Jongens, ga zo door en jullie kunnen nog een heel 
eind komen, maar ga dan ook eens naar de training! 
Heus„ het helpt! 

Han Smit 

De Warmtespecialist Ziekenboeg 
Ook deze hoek is alweer gevuld; Taba's terreinen wer-
den reeds tweemaa-1 vereerd met het bezdek van een zie-
kenauto! Eenmaal een tegenstander met een arm-kwetsuur, 
doch afgelopen zaterdag onze zat sen 1-speler, dhr.J. 
Harmsen, metv'vorgens de geruchten„ een gebroken scheen-
en kuitbeen. Joh, ga vast schaken of dammen leren; tijd 
heb je genoeg! Beterschap en tot over Brie weken op het 
veld??? 

Fr. van Erre 
Graaf Florisstraat 15 
Tat 94 63 90 

• • • • • * • • 
Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Contra* vorwarmins 
Wasautomaten 
Gainers. Fornuizen em. 

Schoorstaenvegen 
Lid A.S.P.B. 

Opstellingen der elftallen  
Zoals in de vorige TT gezegd, wij volstaan slechts met 
aanvullingen en wijzigingen totdat wij weer eens de 
tijd en fut hebben om de opstellingen in het geheel 
over te nemen. Vandaart Telefoon 18 32 98/83 03 54 

Dag en nacht service zat vet 1: toevoegen dhr.R.Bergmeyer. 

k\Stti,  

1"SZS,  
skkk 

juiste adres voor al uw soorten brooUV 
o.a. dag. vers van de Duitse bakker. 

fltiNSTR. 2, hk. Amstelkade. TEL.726506. 
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