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TABA 

Opgericht 31 mei 1933 	gem.giro T 1393 
kon.goedgek. 25-7-'60 	t.r.v. AFC Taba 

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

- weekblad 

16e jaargang 	nr. 16 	27-11-1979 

Vriendschappelijke wedstrijd zon sen 10 en wel te weten 
donderdagavond, aanvang 20.00 uur, Taba - FIT, on-

der het licht van de schijnwerpers op onze eigen velden 
op Sportpark Drie Burg. Vanuit de cantine hebt U een 
prachtig uitzicht op het veld, dus de kou kan nooit een 
reden zijn om weg te blijven, wel? 

Gevonden op de jeugdtrainingo een geel shirt, te hevra-
gen bij dhr.C,v.Waard, tel. 738623. Waarschijnlijk van 
een slordig Taba-lid! 

Wedstrijdverslag  

De juniaren A worden bedankt voor de grote opkomst. Van 
de veertien spelers kw,amen er zeven opdagen. En half drie 
leek ons toch een uitstekende tijd voor..jullie Ondanks 
invallers werd 	er toch met 2-4 verloren!  
Willen de A-jun. vanaf de volgende week hun contributie 
betalen of anders afspreken met de leider. Zo niet, dan 
volgen er maatregelen. De maat schijnt vol te zijn1 

leider 

Zon _sen __ 
Te laat opkomen en dan nog slecht voetballen leidt• na- 
tuurlijk tot verlies.. Einduitslag 0-1. 
Misschien wordt er meer bereikt met voetballen i.p.v. 
praten. 

SR. 

Zon sen 3  

De zondag senioren drie heeft dan wel gewonnen, mapr 
volgens de scheidsrechter kunnen jullie beter ou 	 
dan voetballen. 	 SR. 

- 1 - 



.0pstellingen zondag of delingen: 

selectie': 	M.Anastacio (0270), A.H.v.d.Bos (0232), H.A.v. 
d. Bos (0233), W.Croese (0537), Th. de Haan 
(0631), L.Hol (0197), H.v.Houten (0466), Q.Is-
ke_(0189), J,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), 
W.posthuma (0131), R.Reitsma (0136), H.Spalling 
(0536), P.K.Spalling (0534),J.v.Veen (0169), 
A.Verkaaik (0544), F,Verkaaik (0633), L.Wal-
gering (0318), A.v.d.Woude (0535), D. de Ge-
trouwe (0450), W,Nieuwenhuis (0279). 

zon 	3 	A.Bakker (0650), H.Cornelissen (0652), H.Cor- 
net (0653), J.G.Kamminga (0348), W.Pommerel 
(0649), F.Roos (0651), J.Siersema (0654), 
E.Spaan (0660), M.Taverne (0656), W,Terstall 
(0635), J.v.Drongelen (0035), J.Schaefer (0676), 
W.SOrber (0674).' 	- 

4: L.Abayahaya (0606), A.Chaara (0607), I.Kallen-
dorf (0618), C.Meyer (0382), E.G.Root (0528), 
J.Schats (0484), J.Echteld (0604), M.A.v. 
Schajik -(0679), I.Beverdijk (-), A.Bektas 
(0675). 	. 

Jun. A: 	R.G.Amelo (0584), R.Heyboer (0415)4 G.C,Horb 
(0488), A.Kirpal (0494)... J.Savijn (0201), F. 
Overloon (0664), J,R.Schultz (0416), M.L. 
Simons (0391), 0.F.Simons (0439), F.Vreeden 
(0550), R. Winter (0619), H.F.Ho A Hing (0671), 
H.R.Pogorny (0680). 

Jun. B: 	T.A41se_(0§.11), H.M.Bergwijn (0285), S.Degen-
hart (0376), F.A.v.Drongelen (0333), L.U.Held 
(0446), R.Ligeon (0545),W.Samseer (0596), H.B. 
Savjn (0458), M.Bergwijn (0670),R.Martens 
(0367), J.Robijn (0288). 
E.Berkleef (0627), A.Lowe (0661), R.Philips 
(0572), M.Sandbrink (0402), E.Versluys (0510), 
R.A.v,Waard (0313), R.D.v.d. Groef (0595), 
M.Chaara (0581), :,J.Brown (0669), G.C.Isena 
(0681). 

sen 

zon sen 

Jun. 

move 

SUCCESS 
0 

WEDSTRIJDPROGRAMMA  voor ZATERDAG 1 december 1979, 

zat vet 1: aid. 19: Taba 	NDSM, 2e veld., ..aanvang 14.30 uur„ 
SR Stoeckart, leider dhr.P.v.d.Bos,. 

zat sen 1: afd. 12: Taba - Animo, le veld, aanvang 14.30 uur, 
SR v.d.Nes, leider dhr.A.Verkaaik. 

zat sen 2: afd, 53: Taba 2 - PVWA 3, le veld, aanvang 12.00 uur, 
SR NN, leider dhr.A.Bunschoten. 

zat sen 3: afd.. 54: SCZ'58 4,- Taba 3, le veld, aanvang 12.00 
uur, SR NN, Jeider.dhr.J.Eshuis, veld gelegen op - 
Sportpark Sloten, bussen 19 of 69. 

zat sen 	afd. 55: Waterg3uzen 2 - Taba A, le veld, aanvang 
12,00 uur, SR NN, leider dhr.R.E.Leuwenhuis, veld ge- 

i!  

legen op Sportpark De Eendracht terrein SNA), Corne- 
lis

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZONDAG 2 december 1979.  

• 

zon sen 1: afd. 201: Taba - Gold Star, 2e veld, aanvang 14.30 
uur, SR Koekoek, leider dhr.J.Bron. 

zon sen  2: afd; 211: Taba 2 - St.Louis 2, 2e veldt aanvang 
12.00 uur, SR Aalders, leider dhr.A,Verkaaik (:el. 

;. 
Outshoornstraat, bussen 19 of 21. 

pup A en C: zelfde verhaal. 

723706). 
zon  sen 	afd. 420: WTO 6 - Taba 3, le veld, aanvang 12.:0 uur, 

SR NN, leider dhr.M.-Taverne, veld gelegen cp 
park Voorland, achter het Ajax-stadion._ 

zon sen 4: afd. 432: Road Wit A 12-- Taba 4, 5e veld, aanvang 
14.30 uur,,SR NN, leider dhr.C.Meijer, veld gelegen 
op Sportpark De Weeren, IJdoornlaan/Beems7erstraat 
to Amsterdam-Noord, bus 33 vanaf CS. 

jun A: 	afd. 521: WTO 	Taba, 2e veld, aanvang 12.00 uur, 
SR Splinter, leider dhr.A.Varsluys (tel. 937859), 
verzamelen cm uiterlijk 11.0'uur op Sportpark 
Vcorland, achter het Ajax-stadion. 

jun B: 	afd. 614: Meerboys A - Taba, 2e veld, aanvang 12.00 
uur, SR Valenkamp, leider dhr.W.Martens (tel. 962447), 
verzamelen om uiterlijk 11.30 uur op Sportpark Midden-
meer, achter de ijsbaan. 

jun C: 	afd. 727: AFC 5 - Taba, 3e veld, aanvang 12.00 uur, 
SR NN, leider dhr.O.v.Waard (tel. 738623), verzamelen 
cm uiterlijk 11.30 uur op Sportpark Goed Gencieg, dan-
De Boelelaan 50. 
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ZAALVOETBALPROGRAMMA's  

zaalv. 2: zie.vorige TT nr, 15, 

zaalv  1: maandag 3 december 1979  - IJsbaanpad, veld 2: 
aanvang 21.00 uur* afd. 1A: 
Taba - Amstelveen. 

Opstellingen zaterdag afdelingeru 

zat vet 1: F.v.Drongelen (0034), W.Groot-Wassink (0532), 
A.v.d.Laan (0647), C,Roele (0523), D.W.Sand-_ 
brink (0140,R.L.Sandbrink (0147)-, L.Schotte .  
(0152), G.Serier (0153), J.Smit (0154),  J.v.Teese-
ling (0166), C.v.Waard (0506), R.Bergmeyer (0667), 
P.Flens (0686), J.Bron (0673) 

zat sen 1: J.de Wit (0636), H.v.d.Raapkamp (0638), J.v.d. 
Wal (0639), W.Flbor (0640), R.Floor. (0658), J. 
Harmsen (0641), A.M.J.Nan (0642), W.de Bruin 
(0643), F.A.B.Nan- (0644),A.J.M.G.Han (0646), 
A.Boonstoppel (0645), A.v.Hoogwaarden (0648), 
P.de Wit (0472). 

zat sen 2: P.Drehsen (0400), J.Fransen (0050), A.C.Hillenaar 
(0067), H.J.Hillenaar (0068), E.-Jansen (0335), 
J.Kolhoff (0538), J.Koning (0087), J.Kriger 
(0468), L.v.d.Horn (0659),  J.v.d.Linden  (0372), 
H.Merle (0110), G.Wolkers (0186), L.Bunschoten 
(0685), R.Posthuma (0470). 

zat sen 3: D.Verkaaik (0563), H.v.Teeseling (0541), G.Bosma 
(0570), J.Bakker (0564), L.Hoek (0574), H.Hoor-
dermeer (0565), M.Rposnek (0592), B.Rijskamp 
(0567), G.Schade (0566), E.v.Willigen (0569), 
E.Bouwman (0628). 

4: R.Heyboer (0480), G.Koeleman (0467), N.Loo (0386), 
R.Nieuwenhuis (0378), S.Osinga (0293), A.J.Rous-
sou (0458) A.Schermer (0608), R.G.Roussou (0463), 
R.de Vries (0603), R.Yustenhoff (0442), J.v.'t 
Wout (0678), E.Spanjaard (0682), R.Copuit (0638). 

pup A: 	R.W.v.Drongelen (0412),. B.Flesseman (0513), M.L. 
de Groot (0454), M.Groot-::Waftink (0475), S.Voorbij 
(0609), P.Roosblad (0525), !.Serier (0453), 
A.J.Versluys (0509), R.Sandbrink (0464), 
R.Smit (0665). 

pup B: 	S.Bonte (0625), E.de Kriek (0577),B.v.d.L&e 
(0575), E.Lohman (0555), M.de Beyer (0571), 
J.Drenth4G598), A.:Looyenga (-). 

pup C: 	M.Bonte (0626), M.Hblzel (062),,I,.Maurer (0621), 
I.Sandbrink (0615), F.vid.Grdef ((Y663)„ B.detHaan 
(0668), i.. de Groot (0669), E,Verschuren (0677). . 

zat sen 

AFBELLEN 
HH sen: dhr.E.Kruller: 199715. 
jeugd: dhr.M.Anastacio: 236881. 
zaalv.: dhr.G.Wolkers: 125646. 

CONSULDIENST 

1/2 december 1979 - 

WEDSTRIJDFORMULIEREN 

dhr.E.Kruller. 

gaarne, zoals gewoonlijk, naar dhr.J.v.d. 
Hart, Jan Bernardusstraat 23 huis, en graag 
voor zondagavond 17.00 uur. Dank U! 

Uitslagen zat 24 novo 

vet 1: 
zat 1: 
zat 2: 
zat 3: 
zat Lk; 

Taba 	Madjoe: 3-2 
Taba - Geuzenveld 1-0 
Taba - Spartaan 	9-1' 
Geuzen - Taba 1-3 
Schollevers - Taba 3-1 

Uitslagen zon 25 nov. 

zon 1: IJboys - Taba 1-0 
zon 2: Voorland Taba 	4-2 
zon 3: Taba - IJboys 3-0 
zon 4: Taba Marathon 	0-1 

Jun A: Taba - TOG, 
= 2-4 

Jun B: IJK - Taba 
4-0 

Jun C: Uithoorn - Taba 
10-- 0 (!) 



van 
	 Fr. van Erve 

Graaf Fhoriestraat 15 
9463 90 

Hernonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

De Sleutelkoning • * • • • • * * 

Levering en onderhoud van-
Gashaarden en Centred° vervearinins 
Wasautornaten 
Geiser°. Fornuizers 

Wedstrijdverslag zat vets Taba. - Madjoe 3-2. 

Met de nederlaag bij Madjoe nog vers in het achterhoofd gingen 
de veteranen geladen en goed gemutst het veld in, met de bedoe-
ling die nederlaag nu om te zetten in winst. 
Madjoe trapte af en ging meteen in de aanval maar die werd af-
geslagen en van die tijd af wist .Taba de teagels in handen te 
houden en door een mooie aanval over de rechtervleugel wist 
Gerrit, biljgenaamd "de mopperpot" de stand op 1-0 te brengen. 
Madjoe mocht weer aftrappen maar kwam niet ver want ook die aan-
val werd afgeslagen door goed verdedigingswerk, nou ja...., die 
lange achterin liet tot twee keer toe de zenuwen door de keel 
gieren, maar Taba /lam de aanval weer over en de nieuwe spits 
maakte er 2-0 van. 
Na rust trapte Taba af en het ging weer in de aanval, doch die 
werd afgeslagen en toen leek het crop alsof Madjoe het spel ging 
maken. Maar door goed verdedigingswerk ging Taba in de tegenaan-
val, MadjoeYraakte in paniek en een van hen kopte een mooie voor-
zet in het eigen doelg 3-0. 
Nu werd Madjoe wakker en dacht het aan voetballen. Doordat Mad-
joe massaal in de aanval ging, stond Taba tegen de muur. Door de 
druk ging de voorhuede van Taba mopperen en de verwijten gin-
gen over en weer, waardoor de concentratie weg was. Ik vraag 
mij af mannen, moet dit nou? 
Een hoge bal van de Madjoe aanval over de Taba achterhoede heen 
leidde tot 1: tlopen van de keeper, die helaas vnlgens de 
scheidsrechter een overtreding beging en dus een strafschopg 
3-1. 
Dit was voor Madjoe aanleiding om door te gaan en een mooi 
afstandsschot verraste de keepers 3-2. Met nog een paar minuten 
te gaan, kroop Taba door het oog van de naald - ootdat de scheids-
rechter Madjoe een penalty onthield. En zo bleef de stand 3-2 
en dat werd gevierd met een gele rakker. Proost. 

RIEJO 
het adres voor al uw 
speelgoed en luxe huis-
houdelijke eadeau-ar-
tikelen 
met 0.en N: vuurwerk 

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

„9:)rugotore 
Alb. Cuypstraat 206 - Telefoon 714791 

Voor: GENEESMIDDELEN 
PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIJDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
F 0 T 0 ARTIKELEN 

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

arphatt efr .1 	I, 

I 

SLEUTELS POOR :eit./TO OF WONING 

De Warmtespecialist 

Reparable alio soonest sloten Schoorsteenvown 
Lid A.S.P.B. 

Telefoon 183298/830354 
Dag en nacht service 

een mede veteraan. 

Dames van de veteranen een terugblik op de uitgaansavond bij 
Knijn. Ik heb het eens aan verschillende vrouwen gevraagd en we 
hebben het allemaal als zeer gezellig ervaren.We waren op die 
avond bijna 44n familie en we hebben toen toch zo'n beetje af-
gesproken dat we als de veteranen thuis zouden spelen dan ook 
naar de cantine zouden gaan. Maar op zaterdag 23 november waren 
er slechts 3 vrouwen. De veteranen wonnen met 3-2 en na aflbop 
werd er feestgevierd. Dus gezellig. Due, dames, tot op de eerst-
volgende thuiswedstrijd op 1 december en allemaal komen hoor 
;goed voor de clubgeest). 

een veteranen-vrouw. 

A 
• , A • 1. 
`s. 

vers van de Duitse bakker. 
IMINSTR. 2, hk. Ametelkade. 

juiste 
o.a. deg. 

adres voor al uw soortan broAt' 

TE L. 726508. 
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Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

Sarphati " 
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Alb. Cuypstraat 206 - Telefoon 714791 
Voor: GENEESMtDDELEN 
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ROOKWAREN 
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REFORM 
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Meer dan 200 merk artikelen 
Tegen Drug Store p r ij z e n 

SLEUTELS POOR 	OF WON1NG 

De Warmtespecialist 
van 
	 Fr. van Erve 

Grant Flurisstraat 15 
Tit. S4 63 90 

Reparatie elle soorten sloten 	 Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

Telefoon 183293/83 03 54 
Dag en nacht service 

heime- treat 7 	-a 
. 	. 

Hernonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

De Sleutelkoning 111 * * 41 * * * * 
Layering en onderhoud van: 
Gashaarden en Central° verwarinins 
Wasautomaten 
Geisers, Fornuizen enz. 

juiste adres voor al uw soorten broo 
o.a. dag. vers van de Duitse bakker. 

Rf.INSTR. 2, hk. Amstelkade. 	TEL, 726508. 

Wedstrijdverslag zat vet Taba. - Madjoe. 3-2. 

Met de nederlaag bij Madjoe nog vers in het achterhoofd gingen 
de veteranen geladen en goed gemutst het veld in, met de bedoe-
ling die nederlaag nu cm te zetten in winst. 
Madjoe trapte af en ging meteen in de aanval maar die werd af-
geslagen en van die tijd af wist.Taba de teugels in handen te 
houden en door een mooie aanval over de rechtervleugel wist 
Gerrit, biljgenaamd "de mopperpot" de stand op 1-0 te brengen. 
Madjoe mocht weer aftrappen maar kwam niet ver want ook die aan-
val werd afgeslagen door goed verdedigingswerk, nou ja...., die 
lange achterin liet tot twee keer toe de zenuwen door de keel 
gieren, maar Taba /lam de aanval weer over en de nieuwe spits 
maakte er 2-0 van. 
Na rust trapte Taba af en het ging weer in de aanval, doch die 
werd afgeslagen en toen leek het trop alsof Madjoe het spel ging 
maken. Maar door goed verdedigingswerk ging Taba in de tegenaan-
val, MadjoeYraakte in paniek en een van hen kopte een mooie voor-
zet in het eigen doelg 3-0. 
Nu werd Madjoe wakker en dacht het aan voetballen. Doordat Mad-
joe massaal in de aanval ging, stond Taba tegen de muur. Door de 
druk ging de voorhuede van Taba mopperen en de verwijten gin-
gen over en weer, waardoor de concentratie weg was. Ik vraag 
mij afs mannen, moet dit nou? 
Een hoge bal van de Madjoe aanval over de Taba achterhoede heen 
leidde tot 7.  tlopen van de keeper, die helaas valgens de 
scheidsrechter een overtreding beging en dus een strafschopg 
5-1. 
Dit was voor Madjoe aanleiding om door te gaan en een mooi 
afstandsschot verraste de keepers 3-2. Met nog een paar minuten 
te gaan, kroop Taba door het oog van de naaldY'ootdat de scheids-
rechter Madjoe een penalty onthield. En zo bleef de stand 3-2 
en dat werd gevierd met een gele rakker. Proost. 

een mede veteraan. 

Dames van de veteranen een terugblik op de uitgaansavond bij 
Knijn. Ik heb het eens aan verschillende vrouwen gevraagd en we 
hebben het allemaal als zeer gezellig ervaren.We waren op die 
avond bijna 44n familie en we hebben toen toch zo'n beetje af-
gesproken dat we als de veteranen thuis zouden spelen dan ook 
naar de cantine zouden gaan. Maar op zaterdag 23 november waren 
er slechts 3 vrouwen. De veteranen wonnen met 3-2 en na aflOop 
werd er feestgevierd. Dus gezellig. Dus, dames, tot op de eerst-
volgende thuiswedstrijd op 1 december en allemaal komen hoor 
;goed voor de clubgeest). 

een veteranen-vrouw. 

MON 
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