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

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

nr. 5 16e jaargang  

Consuldiensten 

Dhr.J.Smit 
Dhr.Groot-Wassink 

nk 
Dhr.E.Kruller 
Dhr.D.Sandbri 
Dhr.v.Waard 
Dhr.R.Roussou 

15/16 september 
22/23 september 
29/30 september 
6/7 oktober 
13/14 oktober 
20/21 oktober 

zat sen 42 aanvang 19.00 uur op het eigen 

Joop - bravo!!! 
OOOOOO .•......• 
Dat er nog clubmensen bestaan wordt dobr so 

A

ll\t 

 

On 
X 

betwijfeld. Een goed voorbeeld geeft echter pop v.d.L n- 
den door via het bedrijf "v.d.Linden 	waar hij 
werkt9  onze voetbalvereniging te verblij en met vier nieuwe 
doelen. Joop, bravo9  fantastisch!! 

TABA 

O 0000 OOOOOOOOO 

het bestuur 

Bedankje 
• OOOOOO 
van dhr en mw Harmsen. Zij danken het bestuur voor de be-
langstelling en het bloemstukje tijdens zijn herstel in 
het ziekenhuis. 

Jeugdleden!! Attentie!! 

Via het jeugdbestuur het verzoek aan alle jeugdleden om op 
de training te verschijnen evenals bij hun elftal tijdig 
aanwezig te zijn. Zo niet9  dan zullen er toch echt maatre-
gelen getroffen gaan worden. 

Bedankje nr. 2. 
O OOOOOO 00000000 

Jan Lohman bedankt bij deze alsnog de zat sen 2 van het 
vorige seizoen voor het aardigheidje dat hij toen heeft 
mogen ontvangen. 

Vriendschappelijke wedstrijd op 18 septemb 
O OOOOO 0 00 0000000000••0••••000 	000000 000000 
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10-9-1979 

igen/we]!‘Oens 

FIRMA C I NBLE1 

TEL 020 - 73 17 33 / TEL 020 - 36 28 94 

sporthuis ,,,CD O
D D 

BLOEMEN BESTELLEN 

Voor el uw 
bloemwer 
en 
plantendecoratiee 

Tevens tuinaanteg en onderhoud 

!_."J 

0/ 10  

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

voorradig 
+ Eigen reparatie-inrichting 

Alle mates 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 



SPEELFILITOWITEtia 
VERMUP—en EXPLEiffiRTIE 
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Oud-voorzitter Jan Lazet op bezoek: 

Afgelopen zondag liep een van onze wandelende reporters oud-
voorzitter Jan Lazet tegen het lijf. Na een gezellig babbeltje 
verzocht hij onze medewerker even de volgende nootjes in het 
klubblad te publiceren: 
Jan wilde graag dank zeggen voor de attente ontvangst van het 
huidige bestuur van Taba; tevens maakte hij een compliment 
voor het uiterlijk van de Taba-kantine; alles zag er weer 
pico-bello uit. 
Helaas moest Jan een 'plons' meemaken van het vlaggeschip 
'Anna Maria'. Daarom wenst hij trainer T. Burgers, die voor 
hem geen 	onbekende is, bijzonder veel succes toe in het 
vervolg van de competitie; dat succes wordt ook in de rich-
ting van het bestuur gezwaaid. 
Dit waren de woorden van Jan Lazet die wij ook hartelijk 
dank zeggen en wij hopen hem nog vele malen op het Taba-
terrein tegen te komen. 

Uitslagen: 

zat vet 1: 
zat sen 1: 
zat sen 2: 
zat sen 3 
zat sen ,Lk 

pup A: 
pup Bt 
pup C: 

zon sen 1: 
zon sen 2: 
zon sen 3: 
zon sen 4: 

Taba-Muiden 
	

1-5 
Taba-Vuurtoren 1-1 
Taba-ABN 
	

3-0 
RAP-Taba 
	

12-0 
de wedstrijd vond geen doorgang vanwege een 
foutieve tijdsvermeldeing in het clubblad; 
excuses daarvoort 
WTO-Taba 	9-0 
Taba-De Geuzen 0-4 
TOG-Taba 	0-4 

Taba-RCA 	0-2 
Taba-Pancratius 3-2 
"P999999999.29999c2c9 

jun A: 
jun B: 
jun C2 

Willen de zon 3 en 4 hun wedstrijdformulieren 
inleveren bij de Hr.J.v.d.Hart, Jan Bernardus- 
straat 23, tel. 939208:1 
The Victory-Taba 13-0 
Abcoude 3- Taba 1-8 
Taba-Voorland 	4-1 

E. BOUWMAN 
NIJENBURG 35 

TEL. 425904 
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1: afd. 201: vrij. 
2: afd. 211: Energia 2 - Taba 2, le veld, aanvang 

12.00 uur, SR Cerpentier, leider dhr.A,Verkaaik 
(tel. 723706), veld gelegen Nieuwe Hemweg (voor-
bij elektr.centrale); bus 28 of 36 tot centrale. 

3: afd. 420: Taba 3 - ADE 4, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR NN, leider ? 

4: afd. 432: Taba 4 - RCA 4, 
uur, SR NN, leider ? 

afd. 521: Taba - de Meer 2, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR v.Berkel, leider dhr.A.Verluys 
(tel. 937859), verzamelen.om uiterlijk 11.30 
uur op het eigen veld. 
afd. 628: Taba - Rapiditas 2, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, SR Mw.Jansen, leider dhr.W.Martens 

zon sen 
zon sen 

zon sen 

zon sen 

jun A: 

jun B: 

2e veld, aanvang 14.30 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZATERDAG 15 september 1979 

zat vet 1: afd. 19: KMVZ - Taba, 3e veld, aanvang 14.30 uur, 
SR NN, leider dhr.P.v.d.Bos (721500), veld gelegen 
op Sportpark Elzenhagen, ingang aan het Noord-Hol-
lands Kanaal, ten oosten ervan, aan de Buiksloter-
meerdijk t/o Krijtmolen naast Noorderbegraafpl. 

zat sen 1: afd. 12: Taba - WOL, le vdld, aanvang 14.30 uur, 
SR Barmentloo, leider ? 

zat sen 2: afd. 53: Taba 2 - Uithoorn 3, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR Broeder, leider ? 

zat sen 3: afd. 54: UC0'66 3 - Taba 3, le veld, aanvang 
12.00 uur„ SR v.Dongen, veld gelegen op Sport-
park De Diemen (terrein RCA), Rijksstraatweg. 

zat sen 4: afd. 55: Taba 4 - SDW 3, 2e veld, aanvang 14.30 
uur, SR Witsel, leider ? 

A: poule C: Taba - St.Louis, aanvang 11.00 uur, leider 
dhr.G.Pronk (tel. ?), verzamelen om uiterlijk 
10.30 uur op het eigen veld. 

pup B: poule 2: St.Louis - Taba„ aanvang 11.00 uur, leider 
dhr. G.Serier (tel. 311715), verzamelen om uiter-
lijk 10.30 uur op Sportpark Middenmeer, achter 
de ijsbaan. 

pup C: poule 2: Taba - Diemen 2, aanvang 10.00 uur, leiders 
dhr. en mw.Maurer (tel. 948167), verzamelen om 
uiterlijk 9.30 uur op het eigen veld. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZONDAG 16 september 1979  

- 4 - 

(tel. 962447), verzamelen om uiterlijk 11.30 uur op 
het eigen veld. 

lan2: afd. 728: Rapiditas 3 - Taba„ 3e veld, aanvang 
12.00 uur, SR NN, leider dhr.C.v.Waard (tel. 738623), 
verzamelen om 10.30 uur op het Muiderpoortstation, 
vandaar per trein naar de Papelaan to Weesp. 

• • 0 
• 

ZAALVOETBALPROGRAMMA's  

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

zaalv- 	afd. R5G: dinsdag 18 september 1979  - IJsbaanpad, 
veld 1, aanvang 21.20 uur, Taba 3 - VVGA 5, 
leider ? 

zaalv. 	afd. 1A: vrijdag 21 september 1979  - de Weeren, 
aanvang 21.40 uur, Taba - de Vreng, leider ? 

alien gaarne een half uur van tevoren aanwezig. 

• 0 0 0 • 
• 0 0 

AFBELLEN 

HH sen zat en zon: dhr.E.Kruller (tel. 199715) of anders 
bij de leiders/trainer. 

jeugd zat en zon: bij jullie leiders (tel.nrs. bij de wed-
strijden) of anders bij dhr.C.v.Waard 
(zie bij jun C). 

zaalvoetballers: 	bij dhr.G.Wolkers: 125646. 

RUILFORMULI:EREN 

Naar dhr.J.v.d.Hart„ Jan Bernardusstraat 23'hs. 

C 0NSULDIBrNST15/16 sept.  

dhr.Smit. 

pup 



Adreswijzigingen: 

G.Schade verhuisd naar: 
Kinkerstraat 135"' 
Amsterdam 

J.Echteld verhuisd naart 
Van Speijckstraat 95'" 
Amsterdam 

Op vrijdag 28 september houdt Taba weer haar algemme 
jaarvergadering: 
Hier volgen_nog even de be.langrijkste agenda-punten: 

- opening 
- uitleg stemrecht (nieuw verenigingsrecht) 
- jaarverslagen_secretaris + penningmeester 

verslag kascommissie 
- verkiezing bestuursleden 
- cantine commissie 

materiaal commissie 
- jeugdcommissie 
- toto en lotto- commissie 

rondvraag 

U wordt alien uiterlijk 20.00 uur in ons clubhuis ver-
wacht. Dan zal het misschien de eerste vergadering in 
de geschiedenis van Taba zijn, die op tijd begint en 
vroegtijdig eindigtI 

JAARVEZGADERING  28 september 1979 

sorryl 

advertentie 

De laatste aankondiging: is u schoorsteen nog niet 
geveegd voor de komende strenge winter, belt u dan 
even dhr. J. Maurer: 948167. 

',sorry - - 

- 6- 

( ft.  

Wedstrijdverslag zon  sen: Taba 1 - RCA 1: === 	 

Na het gelijke spel in de eerste wedstrijd van de competitie 
tegen Gold Star was er de goede hoop dat Taba tegen RCA de 
eerste overwinning zou kunnen behalen. 
Hoewel Taba redelijk van start ging was het toch RCA dat 
steeds meer zijnstempel kon drukken op het spel; Taba werk-
te wel hard, maar vergat dat opbouwend spel nog altijd de 
meeste effectieve wijze van voetballen is. Het kwam dan 
ook niet verder dan 44n reene kans; RCA was gevaarlijker 
en wist ongeveer 20 minuten voor rust de 0-1 te bewerkstel-
ligen. 
R U S T - - - 
Na de rust zou Taba dan wel even storm gaan lopen; maar wat 
er ook gebeurde, die bal wilde er gewoon niet in. En hoe 
'anger het duurde, hoe gehaaster werd het spel. 
RCA hield het hoofd koel en wist op slag van tijd nog de 0-2 
te scoren. 
Voor Taba niet zo'n beste dag, maar als men de volgende keer 
wat meer opbouwt en de kansen beter benut, dan hoeft het er 
voor de rest van de competitie niet zo somber uit te zien. 

H.A. 

505050505050505050505050505050505050505050505050505059,60 
50 	Voor de mensen die het nog niet weten: 	

0 50 	6 oktober verwacht de 50+ Klub u op de feest- 
50 	avondl Het wordt weer een vreselijk gezellige 30  
50 	boel met veel attracties: 	

50 
 

50 	Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Hr.J.Hoekman9 50  
50 	Burmanstraat 6', tel. 943692. kosten 	F1.3.50. 
50 	Tot ziens op het feest. 	 50 
50 	 commitee 	50 
50 	 50 
5050505050505050505050505050505050505050505050505054950 

FEEST FE.,1;ST FEEST FEEST FEEST FEEST FEEST 
6 oktober.6 oktober 6 oktober 

HTS-zaal HTS-zaal 

•••••••••• 
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Sarpliati'o" 
„9)rugotore 

Telefoon 714791 
Voor:Alb  GC:EP:at:au:prim- 

PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIJDSCHRIFTEN • 
REFORM 
KRUIDEN 
FOTO ART1KELEN 

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

De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 
Great Floriestreat 15 

96 63 90 

• * • • * • • • 

Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Centrals verwermint 
Wesautoinaten 
Gibers, Fornuieen ens. 

Schoorstaenvegen 
Lid A.S.P.6. 

riejo 
HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTER1NG IN: 

LEGO PLAY-MOBIL 
FROBELDOZEN 

ruyschstraat 118  
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

SLEOTELS VOOR A'JTO OF WONING 

WWI 

De Sleutelkoning 

Henionystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

RepwatieWksomlendotm 

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

rooarkoek 
juiste mires voor al uw soorten broo 

o.a. dag. vers van de Duitse bakker. 
NSTR. 2, hk. Amstelkade. TE L. 726508. 

LEO WALKRONKEL 

Onze huisdichter gaat deze week van start met een joekel 
van een gedicht; u leest het welg 

Het  Ziekenhuis 

Een ongeluk op rijksweg 2 van Amersfoort naar Geleen; 

Een ziekenwagen rijdt er haastig heen. 

Eenmaal aangekomen daar; 

Legt men de gewonde op een brancard. 

Dan met spoed naar het hospitaal; 

Hij moet snel naar de operatiezaal. 

Ben je eenmaal bij die zaal aangekomen, dan krijg je 

Je gaat heerlijk dromen; 
	een spuitje, 

Enige tijd later kom je langzaam bij uit je roes; 

Je hoort naast je wat geroezemoes. 

Het blijkt een zuster te zijn; 
Ze vraagtg hoe gaat het mijnheer Klein. 

Waarom lig ik hier zeg je, ik ben ongedeerd, 
Dat denkt u maar zegt de zuster, U bent geopereerd; 

Waaraan dan zegt hij bezorgd 
Aan Uw knie, maar er wordt hier goed voor u gezorgd; 
Hij sluit weer zijn ogen en doezelt weer in, 
Zijn eerste dag in het ziekenhuis is geen leuk begin; 
Na alweer enige tijd in het ziekenhuis te hebben gelegen, 
Kon hij zijn knie alweer heen en weer bewegen. 
Wanneer zijn herstel bijna ten einde is, 
Mag hij morgen naar huis, hij is zo blij als een vis, 
Eenmaal thuisgekomen dan denkt hij toch met spijt, 
Aan de voor hem zo gunstig verlopen tijd. 

Wat mooi toch hb, wat ze je geven, 

Ze beslissen uiteindelijk maar over hoelang je mag leven. 

— 8 — 
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