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In Memoriam. 

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.) 

BLOEMEN IIESTELLEN 

-weekblad- 

Tot ons leedwezen vernamen wij dat onze oud- en 
erevoorzitter de heet L.Jonker overleden , is. 
Be heer Jonker kwam bij ons als voorzitter na de 
heer Sanders en bleef onze verenigingdienen als 
voorzitter gedurende 7 jaren. Hijzelf was aanvoer-
der en spil van Taba tijdens de jaren voor en na 
de oorlog. Wij verliezen in hem een geliefd en 
toegewijd Taba-lid. Wij wensen zijn vrouw en kinder-
en sterkte toe in de komende tijd. 

Het Bestuur.  

HoofdbestuursvergaderinE2.  sporthuis 	D 

DD 
Maandagavond acht october 1979 worden alle leden van het 
hoofdbestuur, uitgenodigd voor een vergadering. 
Aanvang 20.00 uur. 

Kascommissie.  

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

voorradig 
+ Eigen reparatie-inrichting 

Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kornbinaties 

16e jaarganK 	nr. 8 02 -fo-199 
Voor at uw 
bloemwerken 
en 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanieg en onderhoud 

FIRMA C INELEI 

TEL 020 - 73 17 33 / TEL. 020 • 36 26 04 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

Bij deze deelt de kascommissie, bestaande uit onderge-
tekenden, aan de leden en bestuursleden van de A.F.C. 
Taba mee, dat zij de kas gecontrolleerd en in orde be-
vonden heeft. 

4.1E5.051.1606e69011....09rammwr.volmnon emell•Ms 	 

A.H. v/d Bos, 
H.Merle. 
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933809 LOEK EN 
WILLY 

KNOOP 'T IN JE OREN 

TIDORESTRAAT 

MA. VIA DO. 
VR. & ZAT. 
Z O. 

20.00 t/m 
20.00 t/m 
15.00 t/m 

2.00 uur 
3.00 uur 
2.00 uur 

van 
van 
van 

	 00K SATES , HAMBURGERS, E.D. 

ook bit Tab() else zondag 
trekking 	INLEVEREN OP DE TRAININGS- 

AVONDEN, IN HET CLUBHUIS. 

oxto 

7 

hr :4,-.0.0tintr,/* - 	^-0.0 

FOTOCOPIEEN 
ONTWERPEN 
FOLDERS 
VERENIGINGSDRUKWERK 
FAM. DRUKWERK 
HANDELSDRUKWERK 

SNELDRUKKERIJ OKHUIZE 

Celebesstreat 66 Amsterdam 
020421075 

HAAL JE BORREL BIJ 

TIDORE 
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$0 
50 	Kaarten zijn (nog) verkrijgbaar bij de Hr.J. 
$0 	Hoekman, Burmanstraat 6", tel. 943692; kosten 
$0 	F1.3.50. 
$0 	Kaarten zullen ook aan de zaal verkrijgbaar zijn: 
$0 	Tot a.s. zaterdag in de HTS-zaal: 
50 
tO 
50 
5050505050505050505050505050505050505050505050505050505050-- 

Contibutie 
.•••.• • • .• 

Penningmeester Jan Maurer verzoekt een ieder, die al weer 
vergeten was dat er bij Taba (een heel klein beetje) contri-
butie betaald moet worden, dit alsnog zo snel mogelijk te 
doen. Dat scheelt hem veel tijd en u veel narigheid: 
Vul dat kaartje dus even snel in, mensen. 

— 0"- •411""'4C" 

Nieuwe leden 

A.Bektas (zat sen) 
	

J.H.Schaefer (zon sen) 
geb 3-8-60 	geb. 28-8-53 
Overtoom 414"' 1054 IT 

	
V.v.Goghstraat 8 hs 1072 KN 

lid no 675 
	

tel. 760435 lid no. 676 

W.C.Sorber (zon sen) 
	

E.Verschuren (Cpup) 
Achtersteven 43 1034 VC 

	
Majubastraat 41" 	1092 KE 

geb. 6-12-48 
	

geb. 19-2-73 
lid no. 674 
	

lid no. 677 	tel. 931055 

- 2 - 
...-ao•--symenrsetessatarezzestcsarxaro,rarowwr welgoat 	 

A.s. zaterdagavond 6 oktober wordt u verwacht op 
een vreselijk gezellige avond. De 50+ klub heeft 
er weer iets geweldig moois van gemaakt: 
Om maar even iets te noemen; een grandioze tom- 
bola en verder 	nou, komt u zelf maar even 
kijkrn. 

Laatste aankondiging FEESTAVOND 50+ Klub: 

feestcommissie 
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Wedstrijdverslag A-jun: Taba - Geinburgia: 

A-jun kunnen dus wel voetballen zonder leider, want ze heb-
ben gewonnen met 10-2. Ik hoop dus dat ze zo door blijven 
gaan, want ze kunnen het. Ze moeten wel op trainen komen 
dinsdagavond, want ze maken nog fouten ondanks de winst. 

zon. sen: 
selectiet 
afd.201 
afd. 211 

Proficiat; de leider. 

Zon.Sen. Taba 4  - Pancratius  14.  

Ik hoop dat het elftal nu eindelijk 64n keer compleet kan 
wezen, want zo als de situatie nu is, aijkt het nergens op. 
Voor het spelen van een wedstrijd gn nog altijd elf spelers 
nodig. 

zon sen 3: 
afd. 420 

De Scheidsrechter.  
zon sen 40 
afd. 432 

Wedstrl.jdverslag A-pup:  Taba - Bijlmer:  

Er werd door onze jongens zeer hard gewerkt, wat resulteerde 
in soms zeer gied voetbal. Dat deed de tegenstander echter 
ook goed. Bijlmer wist de wedstrijd met 1-0 te winnen. 

Supporter.  

LEO WLKRONK,.;L 

Jun Aa 
afd, 521 

Jun B: 
Afd. 628 

Deze week weer een bijdrage van onze.huisdichter: 

Zonder werk 
Jun 
afd. 728 

gpstellingen zondag afdelingen:  

M.D.Anastacio (0270),A.H.v.d.Bos (0232),H.A, 
v.d.Bos (0233),W.Croese (0537),L.Hol (0197), 
H.v.Houten (0466),C.Iske (0189),J.M.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),Th,de Haan (0631),R. 
Posthuma (0470),W.Posthuma (0131),R.Reitsma 
(0136),O.Roy (0630),H.Spalling (0536), P. 
Spalling (0534),J.v.Veen (0169),A.Verkaaik 
(0633),L.Walgering (0318),A.v.d.Woude (0535); 
A.Bakker (0650),H.Cornelissen (0652),H.Cornet 
(0653),F.Roos (0651),D.Segers (0655),J.Sier-
sema (0654),F.Spaan (0660),M.Taverne (0656 ), 
M.Bakker (0629),W.Terstall (0635),W.Pommerel 
(0649),J.G.Kamminga (0348); 
L.Abayahaya (0606),J.Bakrie (0004),A.Chaara 
(0607),H.Grobben (0055),J.Knip (0622),C. 
Meyer (0382),F.Oostburg (0405),E.Root (0528), 
J.Schats (0484),J.Sparreboom (0597),A.Willen-
borg (0481),R.Geldrop (0567),R.Gijzen (0559), 
M.C.Ho-A-Hing (0448),I.Kallendorf (0618),R. 
Sumter (0610),J.Echteld (0604),J.Keeldear (-), 
Dunand (-); 
R.Amelo (0584),D.de Getrouwe (0450),G.Horb 
(0488),A.Kirpal (0494), R .Meyerhoven (0312) , 
Rustveld (-)J.Savijn (0201),F.Vreeden (0550), 
Winter (0619),F.Overloon (0664); 
S.Degenhart (0376),L.Held (0446), R.Ligeon 
(0545),B.Savijn (0485),W.Samseer (0596),I. 
Aalse (0611),J.Robijn (0288),J.Mestasi 

(0526),F.v.Drongelen (0333),R.Martens 
(0367); 
R.v.d.Groef (0595),M.Sandbrink (0402),D.de 
Vries (-),E.Versluys (0510),R.v.Waard (0313), 
M.Chaara (-),E.Berkleef (0627),R.Philips 
(0572),G.Gerritsen (0623),A,Lowe (0661); 

Je werkt om te kunnen leven; 
Je werkt naar een hoger streven. 
Maar als ze je Been werk kunnen geven; 
Dan zal je je streven bijna nooit kunnen 
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01, 

inn B: 	afd. 614: 614: Overamstel 	Taba, 3e veld, aanvang 
14.30 uur, SR de Wit, leider dhr.W.Martens 
(tel. 962447), verzamelen om uiterlijk 14.00 
uur op Sportpark Overamstel, gelegen aan de Jan 
Vroegopsingel, over de Utrechtsebrug meteen 
rechtsaf en dan weer linksaf de Amstel volgen. 

jun C: 	afd. 727: Taba - NFC 4, le veld, aanvang 14.30 

verzamelen om uiterlijk 14.00 uur op het eigen 
uur, SR NN, leider dhr.C.v.Waard (tel. 738623), 

veld. 

• • • 

ZAALVOETBALPROGRAMMA's  

zaalv. 3: woensdagavond 10 oktober 1979 - Bijlmermeer, 
aanvang 21.40 uur, afd. R5G: 
Taba 3 - Wartburgia 4. 

zaalv. 2: vrijdagavond 12 oktober 1979 - IJsbaanpad, le 
veld: zaaldienst!i U hoort waarschijnlijk via 
dhr.Ger Wolkers hoe laat, en wat! 

0 0 0 • 
• • 0 

• 

AFBELLEN 
HH sen: Dhr.E.Kruller: 199715. 
jeugd: Dhr.M.Anastacio: 236881 of anders bij jullie 

leiders; nummers bij de wedstrijden. 
zaalv.: Dhr.Ger Wolkers: 125646. 

• • • 0 • 
O 0 0 

CONSULDIENST  
6/7 oktober: Dhr.D.Sandbrink. 

• • 
• 

RUILFORMULIEREN 
Jan Bernardusstraat 23 hs bij dhr.Jan v.d. Hart. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor 7ATERDAG 6 oktober 1979  

zat vet 1: afd. 19: Taba - Energia, 2e veld, aanvang 14.30 uur SR Schill, leider dhr.P.v.d.Bos. 
zat sen 1: afd. 12: Wilskracht/SNL - Taba, le veld, aanvang 

14.30 uur, SR Bonte, leider dhr.C.Post, veld gele-
gen op Sportpark Middenmeer, bij de ijsbaan. 

zat sen 	afd. 53: OVVO 4 - Taba 2, 2e veld, aanvang 12.00 
uur, SR NN, leider dhr.E.Bunschoten, veld gelegen 
op Sportpark Middenmeer, bij de ijsbaan. 

zat,sen 3: afd. 54: Taba 3 - Schollevers 10, le veld., aanvang 
14.30 uur, SR NN, leider NN. 

zat  sen 4: afd, 55: Taba 4 - Rijkspostspaarbank 4, le veld, 
aanvang 12.00 uur, SR NN, leider NN. 

pup 	poule C: Taba - De Geuzen, aanvang 11.00 uur, lei-
der dhr.G.Serier (tel. 311715), verzamelen em uiter-
lijk 10.30 uur op het eigen veld. 

pup C: 	poule 2: BPC - Taba, aanvang 9.30 uur, leiders dhr. 
en mw.,7„Maurer (tel. 948167), verzamelen am uiter-
lijk 9.00 uur op Sportpark Voorland, achter het 
Ajax-stadion. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZONDAG 7 oktober 1979  

zon sen 1: afd. 201: Taba 	Sport, 2e veld, aanvang 14.30 uur, 
SR v.Zelst, leider dhr.J.v.d.Linden, verz. en opst. 
op sel.tr. 

zon sen. 2: afd. 211: Taba 2 _ Aalsmeer 3, 2e veld, aanvang 
12.00 uur SR Labout, leider dhr.A.Verkaaik (tel. 
723706)• 

zon sen 3: afd. 420: Aristos 8 - Taba 3, 3e veld, aanvang 
14.00 uur, SR NN, veld gelegen op Sportpark De 
Aker aan de Noorderakerweg to Amsterdam-Osdorp, 
lijn 1 eindpunt Dijkgraafplein, vandaar nog ± 10 
minuten lopen. 

zon sen 4: afd. 432: de Volewijckers 7 - Taba 4, le veld, aan-
yang 10.00 uur, SR NN, veld gelegen op Sportpark 
Buikslaterbanne aan de Baron de Coubertinlaan nabij 
het Noordhollandsch Kanaal; bus 1,2 Enhabo en 34 GVB 
vanaf CS tot Schepenlaan; of bus 36 vanaf Muider-
poortstation/Hoofddorpplein. 

jun A: 	afd. 521: vrij. 

6 - 7 



Opstellingen zaterdag afdelingen: 
Uitplagen 22/23sepltember_,1979 

zat vet 12 F.v.Drongelen (0034),W.Groot-Wassink (0532), J.v. 
afd. 19 	Hengst (0552),A.v.d.Laan (0647),J.Lazet (0099), 

C.Roele (0523),D.W.Sandbrink (014;),R.L.Sandbrink 
(0147),L.Schotte (0152),G.Serier (0153),J.Smit 
(0154,J.v.Teeseling (0166),C.v.Waard (0506); 
R.Bergmeijer (-); 

zat sen 1: W.Praamsma (0637),J.de Wit (0636),H.v.d.Raapkamp 
afd. 12 	(0638),J.v.d. Wal (0639),W.Floor (0640 

(0641),A.M.Nan (0642),W.de  Bruin  (0643' 
(0644),A.Boonstoppel (0645),W.J.Nan (046), W.Ho-
genkamp (0657),R.Floor (0658), R.de Wig (0472); 

zat sen 2: P.Drehsen (0400),J.Fransen (0050),A.C.Hillenaar 
afd. 53 	(0067),H.J.Hillenaar (0068),E.Janssen (0335), J. 

Kolhoff (0538),J.Koning (0087),J.Kriger (0468), 
L.Horn (0659),J.v.d.Linden (0372),H.Merle (0110), 
v. Hoogwaarde (0648),G.Wolkers (0186); 

zat sen 3: G.Bosma (0570),J.Bakker (0564),L.Hoek (0574),H. 
afd. 54 	Noordermeer (0565),H.v.Teeseling (0541),M.Roos-

nek (0592),B.Rijskamp (0567),G.Schade (0566), D. 
Verkaaik (0563), E.v.Willigen (0569),J.Brons-
veld (0632), G.Pronk (0568), E.Bouwman (-); 

4: R.Heyboer (0480),G,Koeleman (0467),N.Loo (0386), 
R.Nieuwenhuis (0378),S.Osinga (0293),A.Roussou 
(0458),A.Schermer (0608),R.de Vries (0603),H. 
Wustenhoff (0442),M.Yong (0594),J.Eshuis (0599), 
R.Roussou (-); 

A-pup: 	R.v.Drongelen (0412),B.Flesseman (0513),M.de 
Groot (0454),P.Roosblad (0525),A.Versluys (0509), 
M.Groot-Wassink (0475),A.Veenboer (-),D.Zwiete-
ring (-),A.Serier (0453),S.Noorbij (0609), M. 
Oosterman (0524), J.Drenth (0598),B.v.d.Lee 
(0575),E.Lohman (0555),R.Serier (0554)9 M.de 
Beyer (0571),S.Bonte (0626),M.Stolte (0546), 
R.Sandbrink p464),R.Smit (0665); 

C-pup: J.de Beijer -),I.Sandbrink (0615),D.Maurer 
(0621),M.Bonte (-), F.v.d.Groef (0663), A.de 
Groot (0669),B.de Haan (0668),M.H8lzel (0662) 
E.de Kriek (0577) 

4-3. 
0-2. 
1-2. 
3-2. 

1-2. 

1-0. 

Zat vet 1: Taba - Sport 
Zat sen 1,, Meerboys/A —Taba 
Zat sen 2: Sloterpark - Taba 
Zat sen 3: Taba - Ooktheer 
Zat sen 4: Deneba - Taba 
ERE.A 	Taba - Fit 
Pup B 	Taba Madjoe 
Pup C 	Voorland - Taba 

Zon sen 1: Taba - DEC 
Zon s,n 2: Taba - TIW/A 
Zon sin 3: Real Sranang 
Zon sen 4: IJ'Boys - Taba 
Jun A 	BPC - Taba 

0-0. 
2-0. 
0-0. 
4-2. 
5-0. 

Uitslagen 29L30 september 1979. 

zat sen 
afd.55 

8-0. 
3-1. 
6-1. 
5-1. 
2-0. 
1-0. 
0-5. 

Zat vet 1:  TIW/A - Taba 
Zat sen 1:  Taba - RDC 
Zat sen 2:  Taba - Roda'23 
Zat sen 3: Amstelveen - Taba 
Zat sen 4:  HRVC - Taba 
Pup A 	Bijimer - Taba 
Pup C 	Taba - Animo 

Zon 
Zon 
Zon 
Zon 
Jun 
Jun 
Jun 

3-0. 
3-1. 
3-1. 
1-5. 
10-2. 
0-2. 
4-8. 

sen 1:  Marathon - Taba 
sen 2:  Volewijckers - Taba 
sen 3: Taba - DCG 
sen 4:  Taba - Pancratius 
A 	:  Taba - Geinburgia 
B 	Taba - SDW 

TIW/A - Taba 

• • • 9 
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Wedstrijdverslag: Taba zat sen 2 - Roda'23: 6-1.  
Na een slechte start konden we na 20 minuten voetbal einde-
lijk het net vinden door een combinatie die fraai afgerond 
werd door Jan Fransen. Dat gaf wat zelfvertrouwen en vijf 
minuten later stond het dan ook 2-0 door een afatandsschot 
van Kolhoff. Vijf minuten voor de rust werd het 3-0 door 
Loek Horn. 
Na de thee kwam Roda gelijk terug door een misverstand 
in de Taba-achterhoede: 3-1. 
Na 15 minuten werd het 4-1 door Horn; na 25 minuten maak-
te Ger Wolkers er met een kopbal 5-1 van; na 30 minuten 
kreeg Rofa een penalty toegewezen die echter gestopt 
werd door Krieger. Het stoppen van deze penalty leidde 
gelijk een Taba-aanval in, er volgde een pass naar Joop 
v.d.Linden (zonde!!) die de bal doorschoof naar Hillenaar, 
vandaar ging die leren knobbel naar Fransen en toen weer 
terug naar Hillenaar die hem dus net zo goed had kunnen 
houden, want hij scoorde meteen 6-1. 
Algehele conclusie is dat de eerste helft redelijk ver-
liep, doch dat de tweede helft, cndanks de zes goals, 
slecht was. 
Laten we hier alleen maar de hoop aan toevoegen dat de 
zondag 44n ook eens "slecht" gaat spelen. 

Ger, bedankt voor de bel! 

Wedstrijd (en feest) verslag zon sen 2 - de Volewijckers.  
Reeds v66r de wedstrijd was de zon 2 met ongewone dingen 
bezig: hun leider, dhr.Adri Verkaaik, werd uitbundig toe-
gejubeld vanwege het feit (ook hij kon er niet langer om-
heeni) dat hij de dag erop 60 jaar werd. De jongens staken 
hun hulde niet onder stoelen of banken doch slechts onder 
een campingtafeltje (met voorbedachte rade gekocht om daar-
op later de taart aan te snijden!! - jam jam). 
Na welgemeende betuigingen van dank uitgewisseld te heb-
ben vertrokken dhr. en mw. Verkaaik naar het veld om al-
daar een schouwspel gade te gaan slaan dat zijn weerga in 
de Taba geschiedenis niet kent. 
Daar het de favourite tijd was van de zon 2 werd er op 
vreemde wijze een 0-2 achterstand opgebouwd door twee 
mazzelgoaltjes van de Vol. Tevens ruststrand (foutje!!). 
Na rust een herboren Taba dat met de zon in de rug de 
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