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BLOEMEN BESTELLEN 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecoraties 

Tevens tulnaanleg en onderhoud 

FIRMA C I NBLEI 
TEL 020 - 73 1733 / TEL 020 -36 26 94 
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Alle maten 	• Voetbal-, Zaalschoenen 
HELANCA + Adidas 

	

training,spakken 	+ Puma 

	

in diverse 	+ Quick e.a. 

	

kombinaties 	+ Uw ciubuitrusting altijd 
voorradig 

• Eigen reparatie-inrichting 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

WV' 

TABA 

Opgericht 31 mei 1933 	Gem.Giro T 1393 
Kon.goedgek. 25-7-'60 	t.n.v. A.F:C. Taba 

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

- weekblad - 

16e jaargang 	nr. 6 	18-9-1979  

Jun A en B opgelet!!  
In tegenstelling tot hetgeen opepag. 5 van dit clubblad 
staat, spelen jullie de hier volgende wedstrijden op 
zondag 23 september 1979: 

Jun B: 	afd. 614: SDZ - Tabat  2e veld, aanvang 13.15 
uur, SR NN, leider dhr.W.Martens (tel. 962447), 
veld gelegen aan de Transformatorweg, bus 22 
vanaf CS; aldaar verzamelen om uiterlijk 12.45. 

Jun A: 	afd. 521: BPC - Taba, 2e veld, aanvang 14.30 
uur, SR NN, leider dhr.A.Versluys (tel. 937859), 
verzamelen om uiterlijk 14.00 uur op Sportpark 
Voorland, achter het Ajax-stadion. 

Cantine-commissie-vergadering. 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-)-o-o- 

woensdagavond 19 september a.s., aanvang 20.00 uur, clubhuis. 

Feest -,6 oktober 1979 - feest - 6 oktober 1979 
0-0-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0- 

U weet het natuurlijk al, maar toch: de 50-plussers orga-
niseren weer een groc'ts feest en wel op 6 oktober in de 
HTS-A aan de Europaboulevard. 
Kaarten nog steeds verkrijgbaar bij dhr.J.Hoekman„Burman-
straat 6", tel. 943692,. a fl. 3,50 per stuk. 
Dus U weet het: ze willen los!!! 

Geen clubblad ontvangen! 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
Verhuist U? Geef het door aan de secr. en ook Uw clubblad 
komt in de bus, tenzij de PTT een foutje maakt!! 
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• 
Er is door Uw nederige pennelikkers weer uitvoerig ge-
werkt aan de vervolmaking van de TT. Met dank aan dhr.R. 
R'uSsou,voor het nieuwe ontw?rp, delen we de leden en 
de HH. adverteerders het volgende meet netzij de yolgende 
week, hetzij de. week erop zal de nieuwe kaft ve.rwerkt 
gaan worden bij de - verzending van de TT. Het akn zijn dat 
sommigen de oude kaft dani  nog krijgen, want die worden nl. 
ee..,?st opgemaakt. Vandaar: 

red. 

Uitslagen 
vet 1t 10-1` verloren 

zat sen 1 
	

4-0 gewonnen 
2: 3-2 gewonnen 
3: 1-1 
4: 0-5 verloren 

pup A: 	1-4 verloren 
C: 	0-5 verloren 

.zan sen 	3-1 verloren 
2! 	3-2 verloren 
3: 2-1 gewonnen 
4: 2-3 verloren 

jun A: 
	

2-1 gewonnen 
B: 2-0 gewonnen 
C: 10-0 verloren 

Al met al hopen wij 

van deze 'wedstrijden 

-boob: eens wat verslagjes 

door to krijgen .en mis-

schien wil de zaalvoetbal-

afdeling zelfs iets op pa-

pier zetten ???? 

-
d , 

Jaarvergadering 

Zoals 	weett 'p 28 september 1979, 20.00 uur, 

-o-o-o-o-' 

Adreswijziging 

A.H.v.d.Bos (ion sen) verhuisd naar: 
Brouwersgracht 19, 1015 GA, tga. 279531. 

x.x.x.x.x 
Voorkaft 

clubhuis. 
	11317GLIMILSMIZT 

Ga oun warm 
OGgEt• "1311. 

NVIAIPAr10121°3 

En namens alles:.  yes' succes de volgende'weekt 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZATERDAG 22 september 1979 

zat vet 1: afd. 19: Taba - Sport, 2e veld, aanvang 14.30 
uur, SR Gerrits, leider dhr.P.v.d.Bos. 

zat sen 1: afd. 12: Meerboys/A - Taba, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR v.Hus, leider dhr.C.Post, veld 
gelegen op Sportpark Middenmeer„ achter de 
ijsbaan. 

zat sen 2: afd. 53: Sloterpark 2 - Taba 2, 2e veld, aan-
yang 12.00 uur, SR Bosman, leider dhr.E.Bun-
schoten, Sportpark De Eendracht, Corn.Outs-
hoornstraat, bus 21 of 19. 

zat sen 3: afd. 54: Taba 3 - Ookmeer 3, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Klaiber. 

zat sen 4: afd. 55: Deneba 2 - Taba 4, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, SR Sijbrands, Oudekerkerdijk 175, 
Utrechtsebrug over rechtsaf, meteen linksaf, 
te bereiken met tram 25 tot aan eindpunt. 
(Sportpark Guldenhof, terrein PVWA). 

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

pup B: poule 2: Taba Madjoe, 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: Voorland 2 - Taba, aanvang 9.30 uur, lei-
ders dhr. en mw.Maurer (tel. 948167), verzame-
len om uiterlijk 9.00 uur op Sportpark Voorland, 
achter het Ajax-stadion. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZONDAG 23 september 1979  

zon sen 1: afd. 201: Taba - DEC, 2e veld, aanvang 14.30 uur„ 
SR Maas, leider dhr.J.v.d.Linden. 

zon sen 2: afd. 211: Taba 2 - TIW/A 2, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, SR Honings, leider dhr.A.Verkaaik. 

zon sen 3: afd. 420: Real Sranang 5 - Taba 3, 2e veld, aan-
yang 14.30 uur, SR NN, leider ?, Sportpark De 
Melkweg. 

zrsn sen 4: afd. 432: IJ-Boys 6 - Taba 4, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, SR NN, leider ?, Sportpark De Weeren, 
bus 33 vanaf CS tot IJdoornlaan/Beemsterstraat. 

jun A: 	afd. 521: de kans is groot dat jullie wel moeten 
voetballen maar op dit moment weten we nog niet 
waar en wanneer. Jullie horen dit evt. per tel.  

afd. 628: JOS 3 - Taba, 3e veld, aanvang 10.00 
uur, SR NN, leider dhr.W.Martens (tel. 962447), 
verzamelen om uiterlijk 9.30 uur op Sportpark De 
Toekomst, Burg.Stramanweg te Ouderkerk a/d Amstel, 
CN bussen 14, 27, 28. 

C: 	afd. 728: Taba vrij; zie hieronder vriendsch. 

ZAALVOETBALPROGRAMMA'S  

zaalv. 2: afd.. R4D: woensdag  26 september 1979 - Bijlmermeer, 
aanvang 22.20 uur, Taba 2 - Diemen 3, leider dhr. 
J.Fransen. 

zaalv. 1: afd. 1A: vrijdag 28 september 1979 - IJsbaanpad, 
veld 2, aanvang 20.20 uur, van Rossum - Taba, 
leider ? 

let bovendien nog op de wedstrijden vermeld in TT nr. 5!! 

en alien gaarne een half uur van tevoren aanwezig. 

• • • 
• 

Jun C - vriendschappelijk op zondag 23 september 1979 

jun C: 	ASV Arsenal2- Taba, 3e veld, aanvang 12.00 uur, 
leider dhr.C.v.Waard (tel. 738623), verzamelen om 
uiterlijk 11.30 uur op Sportpark Het Loopveld, 
te Amstelveen, ingang Kalfjeslaan vanaf de Amstel-
dijk, bus 23, 26, halte van Boshuizenstr/van Heen-
vlietlaan. 

• 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 tel. bij jun C). 

zaalv.: bij dhr.Ger Wolkers: 125646. 

• • • 
. 

CONSULDIENST 22/23 sept. 	RUILFORMULIEREN NAAR: 

- 4 - 	 Dhr.W.Groot-Wassink. 	J.Bernardusstraat 23 hs. 
- 5 - 
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Van de trainer: 

Na twee seizoenen 0.Z.K. te hebben getraind, ben ik met 
de vereniging Taba in zee gegaan. De eerste indrukken van 
deze club zijn niet slecht: een leuke accomodatie, dat 
trok me wel aan. We zijn voi goede moed gestart met de 
training. De opkomst was van het begin of aan erg goed. 
Ik hoop dat het zo blijftl 
De start van de competitie was niet slecht, 2-2 bij 
Gold-Star was knap. Ook het tweede elftal speelde gelijk. 
De tweede wedstrijd tegen RCA thuis: "Wij zullen het 
even gaan maken", werd er misschien wel gedacht (onder- 
schatting). Het werd een verdiende nederlaag (dat was mijn 
mening). Ondanks het feit dat we niet zo goed speelden, 
kregen we toch een paar mooie kansen, doch helaas zij werden 
niet benut. Dan verdien je ook niet te winnen. 
Na een nederlaag is iedereen een beetje down (begrijpe- 
lijk), maar verliezen hoort nu eenmaal ook bij het spel 
(al hoop ik niet te vaak)!! 
Ik weet zeker dat we van deze nederlaag geleerd hebben. 
De volgende wedstrijd is DEC thuis. We hebben een hoop 
goed te maken. Als iedereen keihard werkt, dan moet er 
succes komen; we laten ons door een nederlaag niet uit 
het veld slaan; ik heb het volste vertrouwen in alle 
spelers van de selectie. 
Misschien denken veel spelers: die Burgers lult lekker, 
hij staat maar aan de kant. Nou, ik weet er alles van, 
ik heb zelf ook een tijdje gevoetbald. 
Voor ik ga eindigen wil ik toch nog een heel belangrijke 
tip geven. Ga zaterdagavond niet te laat naar bed, Been 
nachtwerk dus; drink niet te veel, doe het op een andere 
avond. Ik weet wat velen denken (dat maak ik zelf wel 
uit!). 01(4, maar vergeet niet dat voetbal een teamsport 
is. 
Ik wil hier eindigen en wens de vereniging Taba veel 
succes toe in het seizoen 1979-1980. 

met sportgroeten 
Tinus Burgers 

Met dank voor dit schrijven, 
de redactie. 
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Jun A: Taba - De Meer 

Aan de telefoon kregen wij de leider, dhr.Versluys, die ons 
vertelde dat de A-junioren bijzonder goed hadden gevoetbald. 
Er werd zelfs zeer inventief gespeeld, hetgeen leidde tot 
een verdiende 3-2 winst. 
Jammer was het alleen dat de heren Vreede, Kirpal en Schultz 
niet aanwezig waren. Heren, het elftal steunt ook 	U! 

Zon sen 4: Taba 4 — RCA 4 
Dezelfde persoon wist ons ook te vertellen dat het 4e elf-
tal ondanks goed voetbal met 3-2 had verloren. 
Ook vond hij het een schande dat de mensen die bij dit 
elftal opgesteld staan maar steeds niet op willen komen. 
Zeven invallers moesten er aan te pas komen (voor hen be-
tekende dit een tweede wedstrijd) om een elftal op de been 
te brengen. 
Ook-hier met dank aan de heer Versluys! 	red 

Jeugdbestuur 

Ook in het jeugdbestuur komen en gaan de medewerkers; in 
dit geval slaat de balans naar de goede kant door; twee 
nieuwe medewerkers; resp. een secretaris en een wedstrijd-
secretaris, t.w. de HH; 

R.Reitsma, Nwe Looierstr. 156, tel. 265331, secr. per 15/9. 

M.D.Anastacio, Langestraat 76B, tel. 236881, wedstr.secr. 
per 16/9. 

Beide heren veel succes in uw nieuwe functies. 

Rectificatie 

De zat sen 3 hadden verleden week niet met veel doelpunten 
verloren, doch gewonnen. Excuses voor het foutje! Belt U 
ons ook eens net zo vlug met een verslagje!!?? 

- 8 - 

HET ADRES VOOR AL UW 
SPEELGOED 

riejo 

GROTE SORTERING IN: 

PLAY-MOBIL 
FROBELDOZEN 

ruyschstraat 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

LEGO 

van 
De Warmtespecialist 
Fr. van Errs 
Great Florissaaat 15 
Td 94 63 90 
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REFORM 
KRUIDEN 
FO TO ARTIKELEN 

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

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

De Sleutelkoning 
Hernorystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie all, soorten sloten 

• * * • * • • • 
Lowing en onderhoud van: 
Gas/warden en Central' war:vermin/ 
Wasautanutm 
Giaam,Fmmksmwm. 

Schoorsteenvegen 
lid A.S.P.8. 

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

r 	••14, 
roolkoelz tkitk)  

juiste adres 'oar al uw soorten brooVA1 
o.a. dag. vers van de Duitse bakker. 	\VVki 

\k‘i REJNSTR. L , hk. Amstelkade. TEL. 726508. 
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