
AEC. 

-TER rArt‘i 

Grondverzet 

Verhuur van 
Wielladers / 
Shovels 

Aannemen van 
sloop- en 
grondwerk 

Terrein-
verharding 
voor bedrijf 
en partioulier 

J.F. SCHELTENS 

Loodekotterhof 119 

1034 CY. Amsterdam 

Telefoon: 
020 - 31 75 43 

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

A.cat Rooy 
v.h. A. N. KEIZER 

Van Woustraat 89, h.d. Ceintw.,.-bzen 

AMSTERDAM -z — Ts6tfoon 727044 

ecierusaren 

en ,ecierliandel 

voor al uw bioarnwerk 
specialist In hat verzorgen van rotavbfoanmesk 

qtr en plantenarranganwnten 

centuurbaan 424 
zatc,,kg tot 4 cue 6.3,opend 

ecTriStertia(11-Z.1.1td ts,I. 7S CIS f55 



BLOOM!'" RESTELLEN 

Voor al uw 
bloemwerken.  
en 
plantendecoratiee 

Tevens tuinsanleg en onderhoud 

FIRMA CINBLEI 
TEL 020 - 7317'33 / TEL 020 • 36 26 94 

sporthuis DDJORO 
D  

+ Voetbak Zaalsehoenen 
+ Adidas 
-4- Puma 
+ Quick e.a. 
+' Uw ciubuitrusting altijd 

voorradig 
• Eigen reparatie-inrichting 

maten 
HELA&C 

trainingspakken 
in diverse 

kornbinaties 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

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. 11 	22-10-1979. 

zon sen lz  
alle spelers van de zon sen 1 worden verzocht a.s. donderdag 
25-10-1979 aanwezig-te zijn op de selectie-training. Na af-
loop van de training zal er een gesprek plaatsvinden tussen 
selectie, trainer en bestuur. 

Herhaling jeugdtrainingstijden.  
A, B, en C-pupilleng van 18.30 - 19.30 uur elke donderdaga-

vond in de Dongenschool in de Dintel-
straat. 

Juniorenz 	van 19.30 - 20.30 uur, zelfde dag, zel- 
fde stek. 

Bovendien de aantekening dat er aldaar douche-gelegenheid is! 

Wedstrijdverslag(?) zondag senioren 10 

Taba 1 viel ook dit weekend op, zij het nu in de negatieve 
zin van het woord. Weinig werklust was de voornaamste oor-
zaak van het gevoelige pak slaag dat de Anna Jacoba mocht 
incasseren. Via een abominabele eerste helft werd de rust-
stand op 3-0 afgeklokt, In de tweede helft hier en daar 
een vleugje rehabilitatie, maar het leed was al geleden. 
Advies onzer zijdes gauw vergeten, en nooit meer aan den-
ken. 

P.C. Na afloop van deze wedstrijd moest het grootste ge-
deelte van de selectie zich nog door een politie 
controle heen worstelen (alcohol, dus hbI); de 
meesten waren hierin meer succesvol dan op de groene 
grasmat, maar 44n persoontje werd doch wel degelijk 
gedwongen tot 'pijpie blazen'. Het mooie was dat 
hij er al een gans pakje stimo- 	en 2 shaggies 
(nog nooit gerookt, trouwensI) 	heen had 
gejaagd. Leuk, zo'n zondag voel:al, hoorI 

HA 



m 
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Opstellingen  zondag, afdelingen: 

M.D.Anastacio (0270),A.H.v.d.Bos 
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.v0Veen (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 (0.656), 
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 (04844J.Sparreboom (0597),AWillen-
borg (0481),R.Geidrop (0567),R.Gijzen (0559)9 
M.C.Ho-k-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); 

zon. seri: 
selectie: 
afd.201 
afd. 211 

zon sen 3: 
afd. 420 

zon sen 
afd. 432 

Jun A: 
afd. 521 

Jun B: 
Afd. 628 

Jun C: 
afd. 72.8 

SPEELFILYITIWITEd 
VERNIEF-en EXPLMITITIE 

E. BOUVIMAN 
PRJENCUMG 

EL 42 904 

AMSTERDAM 
• • • 



WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZATERDAG 27 oktober 1979. 

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

zat sen 1: afd. 12: DVH - Taba, le veld, aanvang 14.00 uur, 
SR Boendermaker, leider dhr.C.Post, veld gelegen 
Wimbledonpark, Amstelveen aan de Startbaan. 

zat sen 2: afd. 53: Rombout 3 — Taba 2, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR Witsel, leider dhr.E.Bunschoten, Sportpark 
De Eendracht I, Corn.Outshoornstraat, bus 19 en 21 
(laatste vanaf CS). 

zat sen 3: afd. 54: Taba 3 — TIW/A 4, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR NN. 

zat sen 4: afd. 55: Taba 4 — SCZ'58 5, le veld, aanvang 12.00 
uur, SR NN. 

pup A: bekerprogramma: groep 2: Taba 1 - Zeeburgia 2, aanvang 
11.00 uur, leider dhr. G,Serier (tel. 311715), ver-
zamelen om uiterlijk 10.30 uur op het eigen veld. 

pup C: 	op het moment dat wij dit tikken, geen wedstrijd be- 
kend; kijk dus goed elders in deze TT. Je weet nooit! 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZONDAG 28 oktober 1979.  

afd. 727: Taba - Buitenveldert 3, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR NN, leider dhr.C.v.Waard (tel. 738623). 

Iftlj III 

ZAALVOETBALPROGRAMMA's  

zaalv. 2: zie TT nr. 10 voor woensdag 24 oktober. 

zaalv. 3: vrijdagavond 2 november 1979  — Osdorper Scholen Ge- 
meenschap, aanvang 21.10 uur, afd. R5G: 
RAV 2 - Taba 3. 

Allen gaarne een half uur van tevoren aanwezig. 

00000
0  00

0  

AFBELLEN 
HR sen: dhr.E.Kruller: 199715. 
jeugd: dhr.M,Anastacio: 236881. 
zaalv,: dhr.G,\Iolkers: 125646. 

vxvxv vxv 

jun C: 

zon  sen 1: afd. 201: Taba - The Victory, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR Maas, leider dhr.J.v.d.Linden, verz. 
en opst. op de sel. training. 

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

zon sen 3: afd. 420: RKAV 6 — Taba 3, 3e veld, aanvang 14.30 
uur, SR NN, Uitbreiding Sportpark Hornmeer, nadere 
gegevens omtrent de ligging ons onbekend. 

zon sen 	afd. 432: Schellingwoude 8 - Taba 4, 3e veld, aan-
yang 12.00 uur, SR NN, veld gelegen aan de Schellin-
gwouderdijk t/o nr, 219, vanaf CS bussen 36, 32, 33. 

jun A: 	afd. 521: Rapiditas 2 - Taba, 3e veld, aanvang 12.00 
uur, SR Groen, leider dhr.A.Versluys (tel. 937859), 
verzamelen om 10. . uur bij het Muiderpoortstation; 
vandaar naar Weesp, de Papelaan. 

jun B: 	afd. 614: Blauw Wit 3 — Taba, 3e veld, aanvang 
10.00 uur, SR Houttuin, leider dhr.W.Martens (tel. 
962447), verzamelen om uiterlijk 9.30 uur op Sport-
park 

 
Sloten; bus 69 vanaf het Haarlemmermeerstation. 

IRUILFORMULIEREN  
4 Zoals gewoonlijk naar dhr.Jan v.d.Hart, Jan Bernardusstraat 
1123 huis, 

CONSULDIENST  
27/28 oktober 1979: ? 

NIEUWE LEDEN  

Correctie op verleden week: J.v.'t Wout,heeft lid nr, 678! 

R.J.Copuitt , geb. 8-8-42, lid nr. 683, Stadhouderskade 152, 
1074 BC, tel. 762875, zat sen. 

G.E.14ak, 	geb. 11-2-62, lid nr. 684, Petrus Blokhof 14", 
1065 XK, A jun. 

L.H.Bunschoten, geb. 24-1-47, lid nr. 685, Palembangstraat 
43"'9  1094 TC, zat sen. 



HAAL JE BORREL BIJ 

TIDORE 

cIrc. zoo;z:daLl 

Opstellingen zaterdag afdelingen:  

zat vet 1: F.v.Drongelen (0034),W.Groot-Wassink (0532), J.v. 
afd. 19 	Hengst (0552),A.v.d.Laan (0647)9:.1aze-t (0099), 

C.Roele (0523),D.W.Sandbrink -(014'5),-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..ri.Raapkamp 
afd. 12 	(0638)4J.v.d. Wal (0639),W.Floor (0640 ,J.Harmsen 

(0641),A.M.Nan (0642),W.de Bruin (0643 ,F.A.B. Nan 
(0644),A.Boonstoppel (0645),W.J.Nan (0546), 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)9 
L.Horn (0659),J.v.d.Linden (0372),H.Merle (0110), 
v. Hoogwaarde (0648),G.Wolkers (0186); 

3: G.Bosma (0570),J.Bakker (0564),L.Hoek (0574),H. 
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 (-);- 

zat sen 4: R.Heyboer (0480),G,Koeleman (0467),N.Loo (0386), 
afd.55 	R.Nieuwenhuis (0378),S.Osinga (0293),A.Roussou 

(0458),A.Schermer (0608),R.de Vries (0603),H. 
Wustenhoff (0442),M.Yong (0594),J.Eshui6-(0599)9  
R.Roussou (-); 

A-pup: 	R.v.Drongelen (041.2),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)9 M. 
Oosterman (0524), J.Drenth (0598),B.v.d.Lee 
(0575),E.Lohman (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.Htilzel (0662) 
E.de Kriek (0577) 

• • • 

zat sen 
afd. 54 

KNOOP 'T IN JE OREN V°  

TIDORESTRAAT 33 
	

933809 LOEK EN 
WILLY 

MA. TN 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 

OOK SATES, HAMBURGERS. E.D. 
;.,•PelMeiM.Varu.«•vSeanmeMrzsarm•msam.ul:,:.wnt•awoar..ntst,XZaaaar,ittS.amrz.r.—...mtfe,k?aqa•Zstn•oe.,N.aiarsWe•nrAalir w.1magaNgrai:der.,gdr•• 

ooh: 311 Taba 
INLEVEREN OP DE TRAIN INGS-

AV ONDEN , IN HET C LUBHUIS 

FOTOCOPIEEN 
ONTVVERPEN 
FOLDERS 
VERENIGINGSDRUKWERK 
FAM. DRUKWERK 
HANDELSDRUKWERK 

SNELDRUKKERIJ OKHUIZE 

Celebesstraat 66 - Amsterdam 
020-921075 
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SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 
Hemonystrest 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatio Mle marten doten 

600111.1.9•11.1111M.Y.**5•01011.1. 

De Warmtespecialist 
Fr. van Emit 
Graaf Florisstraat 15 T%, 94 63 90 

* • • * • * * * 

Leveriog en onderhoed van: 
Gashaarden en Centrale verwartning 
Intasautomaten 
Gisers, Fornuizen 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.6, 

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

roorrioek'\ 
juiste adres voor al uw soorten broo 

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

F. I N ST R. 2, hk. Ametelkade. TEL. 726508 . 

Hoewel ongeveer de helft• van. 
op het veld verscheen, waren 
overcompleet.:Daar viel over 
val over het voetbal-niveau, 
werd er met 2-3 verloren. 

Jun A: Taba - St.Louis: 
4 

RIE:e10 
het adres voor al uw 
speelgoed en luxe huis-
houdeliike eadeau-ar-
tikelen 
met O. en N.: vuu rwe rk 

Ruysebstr. 118 
tel. 657029 

Alb. Cuypttraat 206 - 
 Telefoon 714791 

*or: GENEESMIDDELEN 
PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIJOSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
FOTO ARTIKELEN 

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

het aantal spelers niet op tijd 
de A-junioren afgelopen zondag 
te juichen. Dat was niet het ge-
want via zeer slecht voetbal 

de leider 

Zon. sen 	Taba - RKDES: 

Tot ieders grote verbazing stonden hier maar liefst 18 man 
gereed om te voetballen. Dat betekende dus, dat het echte  
vierde elftal aan kon treden. Met goed voetbal en 100 
inzet werd er verdiend met 3-0 gewonnen. 
Die jongens, die nog contributie achterstand hebben, moeten 
dat alleen nog even snel regelen. Gewoon betalen, lijkt mij 
het bestel 	

de scheidsrechter 

Wedstrijdverslag zon sen 2: AZS - Taba: 5-1.  
Na lang zoeken op het sportpark zelf, wist toch ook Duimpie 
de plek des onheils te bereiken. Na een aftastend begin was 
het al vrij vlot dat AZS de stand op 1-0 kon brengen door 
een penalty te benutten. Nog korter duurde het of de gelijk-
maker was ook een feit: 1-1. Daarna golfde het spel heen en 
weer totdat AZS een vrije trap vlak bij Taba-doel toegewezen 
kreeg, deze erg vlot nam en .... 2-1 scoorde. Goed dat het 
toen rust was, zodat we er eens uitgebreid over konden pra-
ten, iets wat in het veld ook al de orde van de dag was. 

Na rust bleef de organisatie in de Taba-achterhoede zoek, 
heel ver zoek; en al de excuses, ach ja, het was erg laat, 
het was niet koud, er ontbraken een aantal mensen, er was een 
scheidsrechter, en een tegenstander, maar ja, je moet toch 
ook zelf iets fout doen wil je met 5-1 op je broek krijgen. 
Dus jongens, voordat je over al die andere dingen begint na 
te denken, denk dan eerst eens goed over je zelf en je eigen 
elftal na. Ik weet het, we zitten zwaarder ingedeeld, maar 
ook dat is geen reden om dom te gaan voetballen. Misschien 
moeten we gewoon een beetje gaan schuiven binnen het elftal; 
daarbuiten wordt ook genoeg geschoveni Kneusen, volgende 
week revanche - op onszelf en om 12.00 uur! Nokkiel  nokkie! 

Duimpie. 
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