
martin's 
place 

A. H. DUYNKER 
ELECTRO-TECHNISCH SERVICEBUREAU 

"voor uw drank je 
na de wedstrijd" 

v. Woustraat 241 	tel. 764491 
Kantoor: 2e Helmersstraat 42 

telefoon 16 67 75 	Amsterdam-Z 

voor al uw bloemwerk 
specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 

en plantenarrangementen 

agnglia 
ceintuurbaan 414 

zaterdag tot 4 uur geopend 

amsterdam-zuid tel. 72 28 56 
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Heineken 

A. de Rooy 
v.h. A. N. KEIZER 

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

edertvaren 

en S ederhczndel 

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 



BLOEMEN BESTELLEN 

Voor al uw 
bloernwerken 
en 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

FIRMA C I N B L E I 
TEL. 020 - 73 17 33 / TEL. 020 - 36 26 94 

sporthuis „JO g C D 
D 

	

Alle maten 	▪ Voetbal-, Zaalschoenen 
HELANCA + Adidas 

	

trainingspakken 	+ 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 

TA BA 
Opgericht 31 mei 1933 	 Gem. Giro T 1393 
Kon. goedgek. 25 juli 1960 	 t.a.v. A.F.C. Taba 

Veldligging 
Sportpark Drie Burg 

15e jaargang 	nr. 21 	24-1-1979 

Mogen wij ons even voorstellen: wij zijn een 
redactie van een voetbalclub, die het al zo'n 
twee maaanden uithoudt zonder ook maar een 
enkel veld-voetbal-verslag te publiceren. Maar 
zij hebben er iets op gevonden: het redacteurtje 
werd er op uitgestuurd en kwam blauw-bekkend 
van de kou terug met een, jawel (een unicum) 
verslag van een trainingsavond bij de AFC Taba. 
Zo, u ziet wel, die redactie is niet voor 
den gat te vangen. 
Verder kunt u verwachten: 
een nutteloos wedstrijdprogramma 

- Barbara del Culturo: El Croncolo 
een ingezonden stuk van trainer Schootman 
(dartelijk hank daarvoort) 
Klaverjas -toernooi 

- Teeseling Sr. - jeugdtoernooi 
Training-jeugd 
en nog meer vullende copij, enfin, u ziet 
het wel als u het leest. 

Training jeugd:  

De trainings-tijden voor de jeugd zijn 
als volgt: 

wo: 
	

14.00 - 15.30 pupillen 
do: 
	

18.30 - 19.30 C-junioren 
19.30 - 
	A-junioren 

De jeugdtrainer verzoekt de A-junioren tijdig 
in sport-tenue op het gravelveld te verschijnen. 

Bedankje:  

Fam. Versluys wil even via deze weg bedanken 
voor het bloemstukje dat Mw. Versluys tijdens 
haar ziekte mocht ontvangen. 



TRAINING - TRAINING - TRAININGI!!! 

Heren selectie-spelers, 

Als je door bepaaide kwaliteiten in een ploeg 
komt die uit geselecteerde spelers bestaat (die 
ploeg bestaat uit 26 spelers), dan verwacht ik 
dat je minstens lx in de week komt trainen en 
is het 's zondags afgekeurd, dan ook ook 's 
zondags om 11.00uur. 
Ik heb dit nu een paar weken aangekeken, maar 
als je dan ziet dat van de 26 geselecteerde 
spelers er maar +10 aanwezig zijn, dan vind ik 
dat een schandalige zaak; ik begrijp niet waar 
die mee bezig zijn (de wegblijvers). 
In de eerste plaats bedrijf je de sport voor 
je zelf om een bepaalde konditie te houden en 
daar moet je minstens 2x per week voor trainen; 
doe je dat niet, dan zak je konditioneel enorm 
snel terug met gevolg 	sneller geblesseerd 
raken met alle gevolgen vandien. 
In de tweede plaats speel je in een team-sport, 
d.w.z. dat je de resultaten met elkaar (13 man) 
moet maken; vallen er dus mensen buiten die 
groep door niet op trainen te komen, dan kan 
die groep nooit optimaal functioneren. 
In het begin van de kompetitie hebben we als 
doel gesteld, dat we er gezamelijk keihard 
voor moeten werken om de groep zo optimaal 
mogelijk te laten functioneren. 
Van bestuurszijde zijn er voor het late 
nieuwe shirts en nieuwe trainingspakken gekocht, 
laat je dus als speler ook van de goede zijde 
zien. 
Ik heb ook diverse toezeggingen van spelers gehad 
van "ja hoor, zondag kom ik absoluut trainen", 
maar die ik zie zijn aitijd dezelfde; waar blijft 
de mentaliteit van al die wegblijverst 
Sport bedrijf je op het veld en niet achter de 
kachelt 
Tenslotte, mannen kom trainen, want je hebt het 
nodig; vooral in deze winterstop van nu al + 7 
weken. Na het trainen 's zondags staat altijd 
de dampende soep klaar; daar zorgen die mensen 
van de kantine voor, die ook 's zondags vroeg 
hun bed uit moeten komen om voor jullie alles 
te regelen in de kantine. 
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Ik hoop dat dit er toe bijdraagt dat je er een 
iets andere kijk op hebt gekregen t.o.v. de 
sport die je beoefent. 

Dit zijn de mensen die niet of weinig getraind 
hebben de laatste weken: 

A.Verkaaik 
W.Nieuwenhuis 
F.Vreeden 
H.v.Bennekom 
L.Walgering 
B.v.d. Woude 

door: J.Schootman 

Red: zijn er dan toch nog belangrijkere 
dingen buiten het voetbal? 

K 1,AVERJAS-LET 0 Pt:  

Ja zeker, onze actieve klaverjas-commissie 
kan er niet mee ophouden. Ze gaan alweer 
aan de bak; en wel drie maal op een rij. 
Wat is de bedoeling? 
Tot aan Pasen zullen er drie klaverjas- 
avonden gehouden worden, waarbij het punten- 
totaal opgeteld zal worden. Dus een klein 
toernooitje'. D e eerste avond is 9 februari a.s 
de laatste avond zal gehouden worden op de 
vrijdag voor Pasen, dan zal tevens de prijs- 
uitreiking plaats vinden. 
Het deelnemersgeld is vastgesteld op 
FL. 2,50 per avond. 
U kunt zich opgeven bij: Mw. Verkaaik, 
tel: 723706. 
Haast u met uw aanmeldingt 

C-pupillen: 

Ja, ook bij Taba zijn ze er: de C-pupillen. 
Zullen we even voorstellen: 
E. de Kriek (0577), J.Drenth (0598), E.Lohman 
(0555), R.Serier (0554), M. de Beyer (0571), 
I.Sandbrink (0615), E.Maurer (-). 

Leider: Hr. G.Serier.  
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Jaap Kamminga 
P. Spalling 
S.v.d. Laan 
C.Post 
H.v.d. Bos 
J.v.d. Bos 



zaalv. 2: vrildaq 2 februari 
aanvang 20.20 uur, 
AZS 2 - Taba 2. 

VOETBAL 
WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 27 januari 1979 

zat 	1: afd. 19: Taba vrij. 
zat 	1: afd. 10: Taba - DCG, le veld, aanvang 

14.30 uur, SR Hellings, leider dhr.J. 
Lohman. 

zat sen 2: afd. 54: Taba 2 - HBOK 4, le veld, aan-
yang 12.00 uur, SR Hellings, leider 
dhr. Schermer. 

zat sen 3: afd. 67: Nedlloyd'70 5 - Taba 3, 2e 
veld, aanvang 12.00 uur, SR NN, lei-
der NN, Sportpark De Schinkel, achter 
Olympisch Stadion t/o Amsterdamse IJs-
baan Club. 

pup A: poule E: Taba - Madjoe 2, aanvang 11.00 
uur, leider dhr.W.Groot-Wassink (tel. 
900327), verzamelen om 10.30 uur op 
het eigen veld. 

pup B: poule 3: Animo 2 - Taba, aanvang 11.00 uur, 
leider dhr.R.de Groot (tel. 963519), 
verzamelen om 9.45 uur bij het Amstel 
Station; vandaar near Sportpark Over-
amstel, Jan Vroegopsingel; over de 
Utrechtsebrug rechts, dan links langs 
de Amstel. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zo2dag 28 lanuari 1979 

zon sen 1: afd. 201: Taba - APGS, le veld, aan-
yang 14.30 uur, SR Aalders, leider 
dhr.J.v.d.Linden, verz. & opst. op 
de sel.training. 

zon sen 2: afd. 217: Taba 2 - Pancratius 6, le 
veld, aanvang 12.00 uur, SR Blesgraaf, 
leider dhr.A.Verkaaik. 

zon sen 3: afd. 316: de Volewijckers 4 - Taba 3, 
le veld, aanvang 12.00 uur, SR Schaef-
fers, leider dhr.E.Sterk, Sportpark 
Buiksloterbanne, aan de Baron de Cou-
bertinlaan nabij het Noordhollandsch 
Kanaal, bus 1, 2 (Enhabo), 34 (GVB) 
vanaf CS tot Schepenlaan; bus 36 vanaf 
Muiderpoortstat/Hoofddorppl. 

zon sen 4: afd. 435: TIW/A 7 - Taba 4, 2e veld,  

aanvang 12.00 uur, SR NN, leider NN, 
veld gelegen op Drie Burg t/o Taba. 

jun A: 	afd. 521: Taba - Wilskracht 2, 2e 
veld, aanvang 12.00 uur, SR v.d.Schoor, 
leider dhr.A.Versluys (tel. 937859), 
verzamelen om 11.30 uur op het eigen 
veld. 

jun Cl: 	afd. 727: Taba vrij. 
jun C2: 	afd. 737: Taba 2 - Rapiditas 3, 2e 

veld, aanvang 14.30 uur, SR NN, lei-
der dhr.C.v. Waard (tel. 738623), 
verzamelen om 14.00 uur op het eigen 
veld. 

AFBELLEN  

HH sen: Dhr E Kruller: 199715 
behalve zon sen 1 & 2: J Schootman: 825010 
jun & pup: leiders bij wedstrijden 
zaalv: dhr G Wolkers: 125646 
cantine: dhr L Weeling: 727593 

ZAALVOETBAL 

zaalv. 3: woensdaq 31 januari 1979 - Airsporthal 
"De Elzenhof": 
aanvang 20.20 uur, afd. R5K: 
Unique 9 - Taba 3. 

1979 - Bijlmermeer: 
afd. R4E: 

ff.  
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Jeugd-toernooi: 12-13 mei: 

TE3SELING Sr. - Toernooi 

Het ligt in de bedoeling van het jeugdbestuur 
om op beide dagen een grootse tombola te or-
ganiseren. U begrijpt het al, daar zijn veel 
prijzen voor nodig. Dus als u net als wij 
denken, dat wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst, en dat ook waar wil waken, stel dan 
ook een prijs(je) beschikbaar voor dit 
toernooi. Bij voorbaat dank, JC 

M 

Grondverzet 

Verhuur van 
Wielladers / 
Shovels 

Aannemen van 
sloop- en 
grondwerk 

Terrein-
verharding 
voor bedrijf 
en particulier 

J.F. SCHELTENS 

Loodskotterhof 119 

1034 CM Amsterdam 

Telefoon: 
020 - 31 75 43 

6 

- advertentie - 

,r 

uvv redacteurtje 

Een trainingsavond bij Taba 	 

Wel donderdagavond kom je dan om zes uur 
thuis. Leuk, oh je ik zou gaan trainen 
vanavond. Dus al etende pak je jetas in, 
of al tas inpakkende eet je. Met voile maag 
naar de kantine. Kun je nog een toto invullen 
met wedstrijden die ook niet gespeeld worden. 
18.45 uur naar de kleedkamer. Nou dab lachen, 
de 44n heeft nog meer kledingstukken aan dan 
de ander, van lange onderbroeken tot badjassen. 
Via de sloot lopen (wel4 het lijkt wel een 
zand-sneeuw-bak;) we naar het gravel-veld. 
Nergens te bekennen. Vertelt een van de 
idioten, dat het onder de sneeuw ligt; Dat 
verheldert. Mot je van die ene man eerst 
rondjes lopen; nou,daar heb ik zo de pest aan, 
want als ik zondags voetbal doen ze dat ook 
nooit. Maar breng het maar aan zijn verstand. 
Daarna geen tarzan-baantjes, geen kracht-training, 
geen tactisch.e bespreking, neen,we motte een 
partij-tje spelen. De aanwezigenworden voor dat 
doel 'eerlijk' verdeeld. As je rood aanheb, mot 
je bij rood,en als je geel aanheb, mot je bij 
geel. Dat wisten die gasten wel, en hadde stiekum 
in de kleedkamer de potjes al verdeeld. Zat ik 
mooi bij de rooie (ik had namelijk - dit ter 
verduidelijking van mijn story - een rood-kleurig 
trainings-pak aangeschaft; ik kan nog wel even 
doorgaan over dit trainings-pak, maar dan wordt 
dit verhaal te lang en dat mag niet'. due....) 
Nu waren die rooie allemaal jonge joggies (zo'n 
20 jaar bedoel ik dan); aan de andere kant alle-
maal ouwe l...ui. Nu, die man, die daar alles 
uitmaakt, keek eerst even wie de sterkste partij 
was, en vervoigens zij hij, ik doe wel met jullie 
mee. (logicaaatje het) 
Nou, die ene ouwe 1.. kon niet eens fatsoenlijk 
op zijn benen blijven staan. En een grote mond, 
maar voetballen, ho maar. Dan was er ook nog 
een bij, die lag meer op de grond dan dat ie 
stond, ene Jan. En toen ze achter stonden, weet 
je wat ze gingen doen, sloegen ze d'r een van ons 
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LEGO PLAY-MOBIL 

De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 
Graaf Floosstraat 15 
Tel. 94 63 90 

* • • • * • * • 
Levering en onderhoud van_ 
Gashaarden en Centrale verwarming 
Wasautomaten 
Geisers, Fornuizen enz. 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

roolioei 
juiste adres voor al uw soorten 	 o bro $AAt  

o.a. dag. vers van de Duitse Bakker, 

R 11 N STR. 2, hk. Amstelkade. 	TE L. 726508. 

riejo 
HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

FROBELDOZEN 

ruyschstraat 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

SLEUTELS VOOR 'PUT() OF WONING 

van 

Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

Woor 
alle soorden 

ROOKAIIITIKELEN 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

een bloedneus; sport verbroedert: En daarna 
vragen of het nog ging. Maar die oudtjes 
gingen toch tegen one toch mooi de boot in. 
En we deeien het nog rustig aan. Anders krijgen 
ze zo'n kiap, die arme jongens. 
Ale het dan afgelopen is, mot je met een pion 
naar de ketine terug; nou, daar hebben ze lekkere 
erwtensoep, maar ... die lus ik nie. 
Ga ik maar vast dousjen, lekker lang hoor, 
totdat ze je d'r onderuit schoppen. Aaardige 
jongens, die Taba-spelers. 
Nou, daarna nog effe gepraat met al die mensen, 
ook met die man die alles uitmaakte, maar niet 
in de kantine (haddeze weer iemand anders voor) 
Zei die, dat ik wel aardig kon voetballe, 
maar dat ik me toch beter bij het schrijven 
kon houden. Vandaar dus 	 

uw verkouden redacteurtje 
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LEO WAL6ROKEI 

Politiek 

Het politieke duel, 
Is voor de meeste politici een spel. 
Als iemand niet achter een motie staat, 
Is het meestal de oppositie die het eerst 

opstaat. 
Dan gaat de microfoon van hand naar haand, 
En ale ze willen, voelen ze de minister 

flink aan de tand. 
Maar ook de mirister weet van wanten, 
Hij bijt van zich af, van alle kanten. 
Als eindelijk de motie is aangenomen, 
Is er voor die avond aan het debatteren 

eeneind gekomen. 
U ziet wel, het land wordt heus wel goed 

geregeerd, 
Doormensen die echt wel iets hebben geleerd. 

Voor Uw gezelligheid en 
Uw drankje na de 

BAR 	wellstrijoi 

hoek Burg. Tellegenstr. 
Willem Pastoorstr. 83 

dame/ 

Sarphateo" 
„Iruyotore 

Alb  
206 - Telefoon 714791 

Voor:

aa  
GENEESMIDDELEN

Cuypstrt 

PARFUM ER IEN 
ROOKWAREN 
TIJDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
FOTO ARTIKELEN 

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