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BLOEMEN RESTELLEN 

'Door at uw 
bioentwerken 
en 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanieg en onderhoud 

FIRMA CINBLEI 

TEL 020 - 73 17 33 / TEL 020 • 38 2894 

Wedstrijdverslag Zat Sen 2   OVVO 7   Taba. 
Taba 2 moest het afgelopen weekend aantreden tegen de vrij 
jonge ploeg van OVVO. De eerste helft verliep normaal en dot 
betekent bij Taba dat er dus niet gescoord werd. Slechts 441. 
kopbal tegen het bekende houtwerk van Jan Fransen werd genct-
eerd. De tweede helft met van Taba-zijde goed voetbal 9  hoew(1 
er nog geen doelpunt gescoord werd. Yel moet even opgemerkt 
worden dat Herman Hillenaar tegen den lat knalde, doch bij let 
verwerken van de teruggesprongen bal maakte Aad.H. hands. 
Afgefloten dus !. Dat de winst toch naar de uitspelende club 
ging was to danken aan het feit dat Joop v/d Linden zich onr-
geveer 10 minuten voor tijd op sublieme wijze vrij speelde en 
een prachtige voorzet produceerde voor Jan Fransen, die de be, 
met een beroering van het hoofd tegen het net liet vibrerer. 
0 - 1. 

Naar eer en geweten verslagen; H.A. 

uitsiaen 6 en 7 october 1979. 

sporthuis „JO 
Atte maten 

HELANCA 
trainingspakken 

in diverse 
kombinaties 

+ Voetbal-, Zaalsehoenen 
+ Adidas 
+ Puma 
+ Quick oa. 
+ Uw ciubuitrusting altijd 

voorradig 
+ Eigen reparatie-inrichting 

0 

 

Zat 
Zat 
Zat 
Zat 
Zat 
Pup 
Pup 

Zon 
Zon 
Zon 
Zon 
Jun 
Jun 
Jun 

vet 1 
sen 
sen 2 
sen 3 
sen 
A 
C  

sen
sen 2 
sen 3 
sen 
A 
B 
C 

Taba - Energia 
Wilskracht - Taba 
OVVO Taba 
Taba - Schollevers 
Taba - RPS 
Taba - De Geuzen 
BPC - Taba 

Taba - Sport 
Taba - Aalsmeer 
Aristos Taba 
Volewijckers - Taba 
Vrij. 
Overamstel'- .Taba 
Taba - NFC 

0-6. 
3-1. 
0-1. 
6-0. 
2-3. 
0-4. 
1-4, 

0-0. 
2-2. 
0-2. 

10-2. 

1-4. 
0-4. 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 



elke zoneltag 
trekking 	INLEVEREN OP DE TRAININGS- 

AVONDEN, IN HET OLUBHUIS. 

ook bii Taba 

42=011111116. 	 
FOTOCOPIEEN 
ONTWER PEN 
FOLDERS 
VERENIGINGSDRUKWERK 
FAM. DRUKWERK 
HANDELSDRUKWERK 

SNELDRUKKERIJ OKHUIZE 

Celebesstraat 66 - Amsterdam 
023-921075 

L10•0120••••••••=1,--.3,,,../7 	 ,r•orsoc&-mmos 

KNOOP 'T IN JE OREN V Wedstrijdverslag 	De Volewijckers 7 - Taba 4. 
"Leiden" Versluys belde ons seer verontwaardigd 	en vroeg 
zich of hoe het rnogelijk was, dat aanvoerder Imro met nog 8 
(acht!) medespelers ontbrakeni In totaal waren er drie nieuwe 
mensen aanwezig, twee A-jun, een leider en nog een persoon 
die mee wilde voetballen. Door de good-will van De Volewijck-
ers kon er toch nog gevoetbald warden. Dat er toen met 10-2 
werd verloren is niet verwonderlijk, of wel soms! I'ensen doe 
eens wat aan deze belachelijke situatie, anders blijven maat-
regelen natuurlijk niet uit!. 

HAAL JE BORREL BIJ 

TIDORE 
TIDORESTRAAT 	933809 LOEK EN 

WILLY 

Huisdichter dalkronkel blijft recent met zijn stukjes kultuur. 
Deze wee'._ haakt hij even in op de Nederlandse politie en 
misdaad. 

MA. T/M DO. van 20.00 t/m 2..00 uur 
VR. & ZAT. van 20.00 t/m 3.00 uur 
ZO. 	van 15.00 t/m 2.00 uur 

Misdaad 	 OOK SATES , HAMBURGERS. E.D. 

De criminaliteit in •ons kleine land. 
Loopt langzaam maar zeker uit de -hand. 
Verkrachting, diefstal en geweld. 
Het lijkt w.::1 of we het hebben besteld. 
De prostitutie en verslaving. 
Viert momenteel hoogtij in onze "beschaving". 
Gelukkig is het nog de politie die het kan proportioneren. 
Als moesten ze zich weleens hardhandig weren. 
Daarom misdaad kan men tegengaan. 
Naar dan moeten we wel allemaal achter het recht staan. 
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afd. 727: Taba - Uithoorn 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. 

iun C: 

. 0 . 

ZAALVOETBALPROGRAMMA's  

3: woensdag 10 oktober - zie TT nr. 8. 

2: vrijdag 12 oktober - zie TT nr. 8. 

1: vrijdagavond 19 oktober 1979 - Bloemhof to Aals- 
meer, aanvang 21.10 uur, afd. 1A: 
Taba - Roda'23. 

X X X 
X
x
X 

zaalv. 

zaalv. 

zaalv. 

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

tel. nummers bij het wedstrijdprogramma. 
zaalv.: Dhr.G,Wolkers: 125646. 

0.0.0 
0.0 
0 

CONSULDIENST  
13/14 oktober: Dhr.v.Waard. 

v v v 
v v 

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

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZATERDAG 13 oktober 1979. 

zat vet 1: afd. 19: Madjoe - Taba, le veld, aanvang 15.00 uur, 
SR Brouwers, leider dhr.P.v.d.Bos, veld gelegen op 
sportpark Middenmeer, achter de ijabaan. 

zat sen 1: afd. 12: Geuzenveld - Taba, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR Lennartz, leider dhr.C.Post, veld gelegen 
op Sportpark De Eendracht, Cornelis Outshoornstraat, 
bus 21 vanaf CS. 

zat sen 2: afd. 53: de Spartaan 5 - Taba 2, 3e veld, aanvang 
14.00 uur, SR NN, leider dhr.E.Bunschoten, veld ge-
legen op Sportpark De Eendracht (zie bij zat 1). 

zat sen 3: afd. 54: Taba 3 - De Geuzen 10, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR NN. 

zat sen 4: afd. 55: Taba 4 - Schollevers 3, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, SR NN. 

pup A: 	poule C: ZPC - Taba, aanvang 11.00 uur, leider dhr. 
G.Serier (tel. 311715), verzamelen om uiterlijk 
10.30 uur op Sportpark Middenmeer, achter de ijs-
baan. 

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

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZONDAG 14 oktober 1979. 

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

zon sen 2: afd. 211: Taba - Voorland 3, 2e veld, aanvang 12.00 
uur, SR Blesgraaf, leider dhr.A,Verkaaik (tel. 723706). 

zon sen 3: afd. 420: IJ-Boys 4 - Taba 3, le veld, aanvang 12.00 
uur, SR NN, veld gelegen op Sportpark De Weeren, bus 
33 vanaf CS tot IJdoornlaan/Beemsterstraat. 

zon sen 4: afd. 432: Marathon 5 - Taba 4, 2e veld, aanvang 12.00 
uur, SR NN, veld gelegen op-Sportpark De Schinkel, 
achter het Olympisch Stadion, aan het IJsbaanpad. 

jun A: 	afd. TOG - Taba, 2e veld, aanvang 12.00uuur, SR Ger-
ritsen, leider dhr.A.Versluys (tel. 937859), verza-
melen om uiterlijk 11.30 uur op Sportpark Middenmeer, 
achter de ijsbaan. 

jun B: 	afd. 614: Taba - DJK, le veld, aanvang 12.00 uur, 
SR Kroezen, leider dhr.W.Martens (tel. 962447),  ver- 
zamelen om uiterlijk 11.30 uur op het eigen veld. 



zat vet 1: F.v.Drongelen (0034),W.Groot-Wassink (0532), J.v. 
afd. 19 	Hengst (0552),Av.d.Daan (0647),J.Lazet (0099), 

C.Roele (0523),D.W.Sandbrink (014;),R.L.Sandbrink 
(0147),L.8ohotte (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...Raapkamp 
afd. 12 	(0638),J.v.d. Wal (0639),W.Floor-(0640 ,J.Harmsen 

(0641),A.M.Nan (0642)91/1.de Bruin (0643 ,F.A.B. Nan 
(0644),A.Boonstoppel (0645)*W.j,-Nan (-0';46), W.Ho- 
genkamp (0657),R.Floor (0658), R.de 	(0472); 

zat sen 2: P.Drehsen (0400),J.FranSen (0050),A.C.Eillenaar 
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),4L.Heek (0574),H. 
.afd. 54 	Noordermeer (0565),H.v.Teeseling (D541),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 (-); 

42 R.Heyboer (0480),G,Koeleman" (0467),N.Loo (0386), 
R.Nieuwenhuis (0378),S.Osinga (0293),A.Roussou 
(0458),Schermer (0608),H.de Vries (0603),H. 
Wustenhoff (0442 )j14Yong.(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 (-),.Serier (0453),S.Noorbij (0609), M. 
Oosterman (0524);,J.Drenth (0598),B.v,d.Lee 
(0575),E.Dohman (0555),R.Serier (0554),M.de 
Beyer (0571),S.Bonte (0626),M.Stolte (0546), 
R.Sandbrink (0464),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.Hnzel (0662) 
E.de Kriek (0577) 

•• • 

zat sen 
afd.55 

Wedstrijdverslag zon sen 2: Taba - Aalsmeer: 2-2.  
De zondag 2 vond het zo langzaamaan maar weer eens noodzakelijk 
om iets opvallends te gaan doen. Nu denkt U misschien van: Och 
jee, die hebben een keer gewonnen, maar dat wordt al ontkend 
door de uitslag hierboven vermeld. 
Niets van dat alles; de jongens zochten het in iets eenvoudi-
gers: het elftal verscheen afgelopen zondag in een geheel nieuw 
costuum, op Duimpie na dan! Dus dat wil zeggen in een keurig 
geel shirt, zwarte broek en geel-zwarte kousen. Jongens, een uit 
stekend voorbeeld, dunkt me, dat navolging verdient. 

Genoeg ge-OH. Nu de wedstrijd zelf. Best van tijd tot tijd het 
aanzien waard. De begin-fase was voor Taba een van de minder 
gelukkige. Al vrij spoedig keek men tegen een 0-1 achterstand 
aan. Beide tegenstanders wogen tegen elkaar op en de aanval-
len werden over en weer vrij eerlijk verdeeld. Tot plusminus 
een kwartier voor het einde van de eerste helft moesten we 
echter wachten voordat Frank Verkaaik besloot om eens een keer 
met de bal de goede kant op te lopen: met een pracht van een 
achot werd 1-1 aangetekend. 

In de tweede helft een identiek spelbeeld en een identiek 
score-verloop, met dit vershil dat Taba nu tot vier minuten 
voor tijd pas tot 2-2 kwam, en wel door een doelpunt van 
een Aalsmeer-verdediger. Daarna volgden er nog een paar span-
nende minuten, doch de punten werden eerlijk verdeeld. 

Duimpie. 

zon sen 1: Taba - Sport: 0-0.  
En daarna trok bovengenoemde naar de hierboven vermelde wed-
strijd en zou een schouwspel voorgeschoteld krijgen met vele 
ups maar de downs waren toch ook niet van de lucht. 
Het werd een pot voetbal waarin twee middelmatige ploegen er 
even hard voor moesten knokken. Sommigen wilden dat uiteraard 
iets to letterlijk opvatten zodat ook de scheidsrechter het gc-
voel mee naar huis kreeg dat hij iets gedaan had. 

Maar ja, Taba kreeg toch wel enkele kansen waarvan er vele be-
nut hadden kunnen worden. E4nmaal zelfs wist Ruud Reitsma zelfs 
het hout te rakencen ver in de tweede helft was het Herman v.d. 
Bos die een juweel tot steenkool maakte!! 

En waar het nu allemaal aan lag zullen we maar aan de trainer 
overlaten, want langs de lijn werden zovele suggesties gedaan 
dat de keus moeilijk zou worden! 

Jongens, volgende week succes en benut eerst eens 44n kans! Dan 
praten we verder! Duimpie. 

9 

Opstellingen.zaterdag afdelingen  



SPEELflUTGUNITEki 
VEHUUP-en ENPLOITIRTIE 

E. BOUWMAN 
PALIENBUIRO 35 

TEL. 425904 

ALVISTEREDIZET1 

1 

TAB.& 

Deze week beginnen wij met een ingezonden schrijven van dhr. 
J.Ph.Both, n.a.v. het overlijden van dhr. L.Jonker sr.: 

"TER 	HERINNERING" 

Bij het verscheiden van onze "Ere-Voozitter", dhr. LOUIS JONKER 
sr., wil ik als mede-oprichter, oud bestuurslid en vriend hem 
langs deze weg herdenken en dank zeggen voor het onnoemelijk 
vele werk door hem voor Taba verricht. 
De oude garde zal zich zijn persoon terdege herinneren en hier-
mede volkomen instemmen. 
Het telefoontjevan zijn plotseling overlijden, op weg om mij to 
bezoeken, heeft mij dan ook diep geschokt. 
Bij onze ontmeotingen werden hoogte- en dieptepunten van Taba 
vaak opnieuw beleefd: het met de grond gelijkmaken van ons 
schitterend kleedlokaal etc. in Badhoevedorp. 
Na de oorlog opnieuw beginnen, maar zonder terrein en geld. Te-
kort aan speelvelden; zelfs onderhuur van een terrein was haast 
niet mogelijk. 
Alternatief: "Ontbinden of fuseren". Maar fuseren betekende 
naamsverandering, en dit is juist door ons het felst bestreden. 
Na eindeloze discussies en dreigen met aftreden, hebben wij uit-
eindelijk toch de voldoening mogen smaken dat onze vereniging, 
ondanks vele tegenslagen, onder de naam A.F.C. "Taba", is blij-
ven voortbestaan; dit ook in het bijzonder door de vastberaden-
heid en het voiharden van Louis Jonker. 
Ik hoop van harte dat de samenwerking tussen oud en jong zodanig 
mag zijn dat de vereniging nog heel lang mag blijven voortbe-
staan onder de naam van A.F.C. "Taba", waarvoor Louis Jonker sr. 
zich indertijd zo enorm heeft ingezet. 

Met dank voor het plaatsen, 

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

Veldligging Sportpark Drie Burg 
Fizeaustraat (achter Amstel St.) 
te1.924161 

- weekblad 

16e ,jaargang 	nr. 9 
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J. Ph. Both. 



RiEJO 
het adres voor sll uw 
speelgoed en lure huis-
houdelijke eadeav-ar-
tikelen 
met 0.enN:vuurwerk 

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

arphafe 6" 
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rujotore 
C.'uypstraat 206 - Telefoon 714701 

Vow; GENEESMIDOELEN 
PARFUMERIEP 
ROOKWAREN 
TIMSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
FOTO ART1KELEN 

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

SLEUTELS VOOR 0'.1TO OF VVOleiNG 

De Warmtespecia list 
Fr. van Ere, 
Graaf florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

De Sleutelkoning 
Rittrneny"strast 66 — Telefoon 71 63 39 

ReparateadWsomunsiobm 

If • • • • • * * 

Levering en onderhoucl van. 
Gashaanderien Centrale vet Waintin* 
Watautornaten 
Geizers, Fornuiren enz. 

Schoorstaenveofir, 
Lid A S.P.B. 

Telefoon 183298 /83 03 54 
Dag en nacht service 

juiete adres voor al uw soorten broil 
o.a. dag. very van de Duitse bakker. 

R 1.1N ST  R. 2,  hit.  Ants telkade 	TE L. 726508. 

41010.1amosesearoN•Idow 

maw.: 	 lks.*I.r.Isf Awnere. unowsser 

Zon Sen 4 OPG-ELET! 
Wijziging wedstrijdbrogamma zondag 14 october  
In tegenstelling tot wat er vermeld staat in het wedstrijdprogamma 
van 14 oct voor de zon sen 4, zal de wedstrijd Marathon 5 - Taba 4 
niet om 12.00 uur,beginnen maar om 14.30 uur. Wilt u hier even 
nota van nemen. Het scheelt zeker wat slaap. 

Wedstr. secr. 

Vriendsahappelijke wedstrijden Zat Sen. 
A.s dondP'rdagavond 11 october 1979, 
Zat Sen 1> Taba - De Meer aanvang1-9.00 uur. 
Zat Sen 2: Taba - De Meer aanvang 20.15 uur. 

Aanvullingen Opstellingen 
. J.H.Cchaeffer Zon Sen 3. 

-].Verschuren Pup C. 

Bedankle  

Wil en Jan Lohman wi.11en hierbij het bestuur van Taba en alle 
vrienden bedanken voor de prachtige planten en bloemstukken, 
die zij mochten ontvangen voor hun 122 huwelijk. 

Redactie 
Zoals goed oplettende leden wel gemerkt zullen hebben, ziet 
het tikwerk van de TT er sinds twee weken uitstekend uit 
(eerder ook wel hoor!). Oorzaak en gevolg is de uitbreiding 
van de redactie met de heer Jan Kamminga. Jan, we wensen je 
veel plezier en sterkte toe bij de behandeling van het toet-. 
senbord. 

De Redactie  

2 
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 Telefoon 714791 
Your: 	 E s 
  

PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIJOSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
FOTO ARTIKELEN 

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

N.311.• WO ICI 

MEV° 
het adres voor al uw 
speelgoed en luxe huis-
houdelijke eadeav-ar-
tikelen 
met 0.enN:vuttrwerk 

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

SLEUTELS VOOR ;0.'JTO OF VVONiNG 
De Warrntespeciatist 
Fr. van Eras 
Graaf FIonsmast t5 
Tel, 94 53 90 

van 

De Sleutelkoning 
rtentanyrtrast 66 — Teefoon 71 63 39 

ReparatieWWwatenslcohm 

* • * • • • • IP 

Levering en oncleenoud van. 
Gestured/nen Centre'. verwairnin* 
Warautettraten 

Fornuizen enc. 

Schoorsteenvogun 
Lid A &P.R. 

lb • • • • • I•1•.• 0 .110 III. 

maiko \ 
juiste adres voor al uw soorten broe 

o.a. dag. vers van de Duitse bakker. 

R fiN ST R. 2,  hk. dns telkade 	TEL. 726508. 

Telefoon 183298/83 03 54 
Dag en nacht service 

1...ramoswarrar...ans,..lnymivr 

Zon Sen 4 OPGELET! 
Wijziging wedstrijdprogamma zondag 14 october  
In tegenstelling tot wat er vermeld staat in het wedstrijdprogamma 
van 14 oct voor de zon sen 4, zal de wedstrijd Marathon 5 - Taba 4 
niet om 12.00 uur,beginnen maar om 14.30 uur. Wilt u hier even 
notes van nemen. Het scheelt zeker wat slaap. 

Wedstr. secr. 

Vriendschappelijke wedstrijden Zat Sen. 
A.s dendtrdagavond 11 october.1979, 
:Zat Sen 1: Taba - De Meer aanvang1-9.00 uur. 
Zat Sen 2: Taba - De Meer aanvang 20.15 uur. 

Aanvullingen Opstellingen 
J.H.Cchaeffer Zon Sen 3. 

].Verschuren Pup C. 

Bedankle  

Wil en Jan Lohman willea hierbij het bestuur van Taba en alle 
vrienden bedanken voor de prachtige planten en bloemstukken, 
die zij mochten ontvangen voor hun 122 huwelijk. 

Redactie  
Zoals goed oplettende leden wel gemerkt zullen hebben, ziet 
het tikwerk van de TT er sinds twee weken uitstekend uit 
(eerder ook wel boor:). Oorzaak en gevolg is de uitbreiding 
van de redactie met de heer Jan Kamminga. Jan, we wensen je 
veel plezier en sterkte toe bij de behandeling van het toet-, 
senbord. 

De Redactie  

2 
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