
A. H. DUYNKER martin's 
place ELECTRO-TECHNISCH SERVICEBUREAU 

"voor uw drankje 
na de wedstnjd" Kantoor: 2e Helmersstraat 42 

telefoon 16 67 75 	Amsterdam-Z v. Woustraat 241 	tel. 764491 

VON K 
A. de Rooy 

v.h. A. N. KEIZER 

VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

edertuaren 

en ,,ecierkanciel 

voor al uw bloemwerk 
specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 

en plantenarrangementen 

magnglia 
.t.evito 	 zaterdag tot 4 uur geopend 

ceintuurbaan 414 amsterdam-zuid tel. 72 28 56 
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BLOEMEN BESTELLEN TA BA 

FIRMA CINBLEI 
TEL. 020 - 73 17 33 0 TEL. 020 • 36 26 94 
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D 
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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. 22 	30-1-1979  

Ja, het weekend is voorbij; geen wedstrijden; geen 
verslagen; wel een clubblad. Wat kunt u deze week 
weer verwachten van al die 2000 medewerkers van 
ane eenvoudige uitgave. 
Ten eerste een belangrijke mededeling voor de kiaver-
jassers onder onze leden. Dan consuldiensten voor 
de optimisten; bericht afdeling kantine; hoe 44n-
voudig geeft men een bericht door; bestuursvergade 
ring. Verder een klaaglied van de Jeugdcommissie 
over onze A-junioren. Wat nu, wedstrijdprogramma 
(nutteloos). Yes, he's back, the culture-maniac, 
Mr.Wallkrunkle. And last but not least, een bijzonder 
serieus stuk knoeiwerk van ons aller 	 
	redacteurtje. 

Veel plezier. 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 	 • 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

Klaverdas-toernooi: widziging datuml 

De aanvangsavond van het KLAVERJAS- toernooi 
is verzet naar vrijdagavond 16 februari. 

De rest weet u nog; drie avonden klaverjassen 
tot aan Pasen; de vrijdag voor Pasen is de 
laatste avond; dan zal tevens de prijsuitrei- 
king plaats vinden. 
Het deelnemersgeld is vastgesteld op Fl. 2,50 
per avond. 
U kunt zich opgeven bij Mw. Verkaaik. tel 723706. 
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Alle maten 	• Voetbal-, Zaalschoenen 
HELANCA + Adidas 

	

trainingspakken 	+ Puma 

	

in diverse 	+ Quick e,a. 

	

kombinaties 	• Uw ciubuitrusting altijd 
voorradig 

▪ Eigen reparatie-inrichting 



Consuldiensten:  

3/4  
10/11 
11/18 
24/25 

3/4 
10/11 
11/18 
24/25 
31/1 

R. Roussou 
J.Maurer 
R.L.Sandbrink 
J.v.d.Hart 

W.Groot-Wassink 
E.Kruller 
D.W.Sandbrink 
L.Weeling 

maart/april C.van Waard 

februari 
februari 
februari 
februari 

maart 
maart 
maart 
maart 

Om de afetand tussen het bestuur en de 
rest van de vereniging te bewaren hebben 
deze maal afgezien van enige tutoyering. 

red. 
KANITINEDIENSTEN 

Mensen die dienst hebben op een bepaalde 
dag worden vriendelijk verzocht ook bij 
eventuele afkeuring naar de kantine te 
komen. Dit vanwege de toch vaak grote 
toeloop naar dit populaire optrekje. 
Neemt u hier even nota van. Namens de 
mensen die het tot nog toe hebben opge-
vangen, hartelijk dank. 

Hoofdbestuursvergadering:  

Weet u hoe dat gaat, zo'n 44envoudige mede-
delingen, als een bestuursvergadering, 
doorgeven; wel, let maar op: 
He Dick (onze voorzitter), hoe is 't 
'r mee. 	Oh, gaat wel!-Oh ja, heb je nog 
copy voor zondag? 	neen, schrijf maar 
wat van die komische stukjes -- of neen, 
wacht even (hier komt ie:) nieuwe bestuurs-
vergadering: afgelopen maandag over 2 weken. 
Dus afgelopen maandag over 14 dagen, Dick. 
Ja, juist; nou u weer! 
Dus vergadering op maandag 5 februari. 

A-junioren bedankt: 

De Al en A2 junioren worden bedankt voor 
het niet opkomen op de vergadering van 
24 januari j.1., uitgezonderd DRIE personen, 
te weten, R.Savijn, E.Kali en R.Warning. 
Daar jullie dus geen belangstelling hebben 
in samen alles bespreken, zullen wij als 
jeugdcommissie nu de punten bepalen, die 
vanaf nu gelden voor een ieder. 
Niet op trainen komen 	een wedstrijd 
schorsing (zowel voor 1 + 2); te laat komen 

niet meespelen + een wedstrijd schorsing. 
Na twee maal niet op trainen komen 	een 
maand schorsing (en na twee maal te laat komen 
hetzelfde). Komen jullie in totaal 5 maal 
niet op trainen of te laat, dan wordt er 
gepraat over een lagemene schorsing. 
Voorlopig gaat de disco-avond niet door. 
Dat ligt aan jullie zelf: De afspraken over 
aflossing van contributie worden nu streng 
nageleefd. Diegene die dat niet doen, kunnen 
rekenen op royering. 

Namens de JC, jullie leider 
Hr.Versluys. 

Red: zo jongens, hebben jullie jezelf eens 
een mooie loer gedraaid: 
Laat maar eens gauw wat initiatief van 
jullie zijde zien; de JC heeft veel ver-
trouwen in jullie verloren. 

04ze  
iah„614.t. 7,91 
'4.12  tie  el2 	-12e020., 
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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 

VOETBAL 

om 9.30 in de kantine. 
afd. 737: Taba vrij 

ZAALVOETBAL 

1: vrijdag 9 februari 1979  
Ijsbaanpad Hal 3 
aanvang 20.10 uur, afd. 1A: 
Taba - Roda '23 

Jun C 2: 

zaalv. 

ti 
AFBELLEN: 

HH sen zat & zon: Hr. E. Kruller: 199715 
behalve sel. zon sen: Hr. J.Schootman: 825010 
jun & pup: zie leiders bij wedstrijdprogramma's 

anders Hr.W.Groot-Wassink: 900327 
zaalv.: Hr.G.Wolkers: 125646. 

- advertentie - 

VOETBAL 

W2dstriddprogramma voor zaterdag 2 februari 1272 
zat vet 1: afd. 19: Taba vrij 
zat sen 1: 	afd. 10: DWG - Taba, le veld, aanvang 

14.30uur, SR Kaldenbach, Sportpark 
Ookmeer , bus 19 of 21 tot Troelstra-
laan, leider Hr.J.Lohman 

zat sen 2: 	afd. 54: VDO 4 - Taba 2, 2e veld, aan-
vang 14.30 uur, SR:NN, leider Hr. 
Schermer, Burg. Kootsportpark a/d 
Sportlaan to Uithoorn. 

zat sen 3: 	afd. 67: TIW/A 5 - Taba 3, 2e veld, 
aanvang 14.30 uur, SR Hacken, leider 
NN, Sportpark Drie Burg t/o Taba. 

pup A: poule E: Amstelland 2 - Taba 1, aanvang 
10.00 uur,leider Hr.W.Groot-Wassink, 
(te1.900327), verzamelen om 8.30 uur 
op het Amstel Station 

pup B: poule 3: Taba 1 - DJK 1, aanvang 11.00uur, 
leider Hr.R.de Groot (te1963519), 
verzamelen om 10.30uur in de kantine. 

ted2triddprograula voor zond2g_i februari 1272, 

zon sen 1: 	afd. 201: vrij 
zon sen 2: 	afd. 217: Arsenal 3 - Taba 2, 2 e veld 

aanvang 14,30 uur SR Sommers, leider 
Hr.A.Verkaaik, Sportpark 't Loopveld, 
ingang Kalfjeslaan vanaf Amsteldijk, 
bus 23/26 tot v.Boshuizenstr./v. 
Heenvlietlaan. 

zon sen 3: 	afd. 316: Animo 4 - Taba 3, 2e veld, 
aanvang 14.30uur, SR Bottse, leider 
Hr.E.Sterk,Sportpark Overamstel, 
Utrechtsebrug over, rechtsaf en links- 
af de Jan Vroegopsingel af. 

zon sen 4: 	afd. 435: vrij 
Jun A: 	afd. 521: Taba - WTO, le veld, aan-

vang 12.00 uur, SR van Rooy, leider 
Hr.A.Versluys (te1937859), verzamelen 
om 11.30 uur in de kantine. 

Jun C 1: 	afd. 727; Taba - NFC 5, 2 e veld, 
aanvang 10.00uur, SR:NN, leider: W. 
Martens (tel 982447), verzamelen 
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uw redacteurtje 
Een redactie in de knoei 	 

Ja, leuke redactie hebben wij; schrijven de 
ene week dat ze het al een hele poos uithouden, 
ondanks,le uitgelopen winterstop. Maar de 
volgendrstaan ze alweer bij je op de stoep. 
Of ik maar effetjes weer lipagina onzin bij 
elkaar wilde schrijven. Zo hou ik het wel 
een jaar uit zonder voetbal!). 

Daar uw redacteurtje nog niet bijgekomen was 
van de verwondingen opgelopen op de selectie-
training van de vorige week, deze keer helaas 
geen boeiend relaas over de training (hoewelhzi 
via via wel weer enig nieuws 	te hore kwam 
maar daarover later!) 

Maar eerst effe wat anders: heb ik dat knulletje 
van de redactie, of wat er voor door moet gaan, 
eerst es effe aan de tand gevoeld over hun 
censuur-beleid (mooie term he!). Want wat lees 
ik in het blaadje van de afgelopen week, een 
iets over training geschreven door de manager/ 
coach. Waarom traint men niet bij Taba op de 
zondag. en bla bla bla bla bla, oorzaak en 
gevolg: het grootste gedeelte van de selectie-
speler is goed gelovig (atheist) en gaat zondags 
naar het godshuis. (of de kr...). 
Bovendien hebben er van de twaalf boosdoeners er 
al elf de alternatieve elftedentocht gereden, 
over training gesproken! Bovendien'spelen er 
nog eens tien in een GO-toernooi mee a.s. weekend. 
Dus ik vind dat de redactie voortaan eerst de 
feiten maar es mot verive..dingese alvorens 
bij gebrek aan copy alles maar te plaatsen. 
En over de auteur, wel, hij kan wel aardig 
schrijfe, maar ik denk dat ie zich toch beter 
bij het voetballe kan houwe! No bad feelings, 
by the way! 

Zo, hebbe we ook weer gehad. Maar wat nu? 
Naar wat ik hoorde over de training van deze 
week kan ik de volgende onderwerpen kiezen: 

Discriminatie.  

Een ceder uit deze delegatie, 
Kent wel het woord discriminatie. 
Tegen een neger zeg je ZWARTE, 
Tegen een indiaan ROOIE, 
Tegen een chinees GELE. 
Maar wees eerlijk, ze horen er toch ook bij, 
Als is hun huidskleur anders dan die van mij. 

Trimmen  

Die dikke meneer daar,die je in die auto ziet 
klimmen, 

Moet ook maar eens een keer gaan trimmen. 
Het houdt je lichaam soepel en gezond, 
In plaats van te gaan zitten op je luie kont. 
Hoe je trimt doet niet ter zake, 
Maar door middel van bezig zijn kan je je 

lichaam weer gezond make(n). 

Madeliefjes  

Pa vindt de liefjes lief, 
Maar Ma zijn liefjes niet. 

Kaarten 

Het spelletje kaart begon met gein, 
Je maakt lol, verloor en won. 
Nu is het uitgelopen tot venijn, 
Terwijl het vroeger wel leuk kon. 

Vrijheid  

Geen onderdrukking geen bloedgeld, 
Maar vrije censuur en geen geweld. 
Daarom wees tevreden en kanker niet, 
Vrijheid krijg je maar koop je niet. 
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- zondagmorgen; het blijft moeilijk! 
Wat te doen als mijn auto niet start'. 

- een brandweerman met schoenen met zolen van 
PVC-buisjes; 

- de dood van een redactie-lid op een gravel-
veld. 

- kamikazi - werk o sneeuw (een nieuwe Bruce 
Lohman-productiet)  

- A-junioren; gratis reis naar Libanon. 

Allemaal leuke onderwerpen, maar nauwelijks de 
moeite waard om over te schrijven. 

Nu is mij deze week ter ore gekomen, dat ik te 
veel ouweh 	in mijn stukjes; te weinig cultuur 
en historische achtergrond, enfin u kent dat 
wel, zo'n cultuur-beest. Nu heb ik dat mens al 
verwezen naar Barbara del Culturo: El Croncolo, 
maar dat vond ze te oppervlakkig. 
Daarom besluit ik met twee cultuur-tips: 

- Film van de maand: Watership Down 
- Boek van de maand: (neen, niet het boek bij 
Watership Down, maar Het Leven van een Mafkees, 
door T.Raining, uitgegeven bij uitgeverij ..) 
Neen serieus: The Hobbit, door J.R.R.Tolkien. 

Zo, dat was weer es wat anders dan al die onzin 
van verleden week. 

Oh ja, mocht niemand dit leuk vinden; verzoekjes 
graag binnen voor a.s. vrijdag bij de redactie. 
Ik doe dit ook alleen maar om ze uit de nood te 
helpen. Wanneer schrijft u eens wat leukst 

met genegenheid.... 

uw redacteurtje. 
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danie I 
hoek Burg. Tellegenstr. 

Willem Pastoorstr. 83 

Sarphati'6" 
„ri,iyotore 

Alb. Cuypstraat 206  - Telefoon 714791 
Voor: GENEESMIDDELEN 

PAR FUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIJDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
F 0 T 0 ARTIKELEN 

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

Voor Uw gezelligheid en 
Uw drankje na de 

BA R 	wedstrijd: 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO PLAY-MOBIL 
FROBELDOZEN 

. ib 
% t 

juiste 	 o adre 'is7ralltn'  bro4t 
o.a. dag. vers van de Duitse bakker. 

RIJNSTR. 2, hk. Amstelkade. 	TEL. 726508. 

riejo 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

ruyschstraat 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

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

* * * * * * * * 

Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Centrale verwarming 
Wasautomaten 
Geisers, Fornuizen enz. 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

SLEUTELS VOOR ;o.UTO OF WONING 

van 

Ile Sleutelkoning 
Homonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

Woor 
elite soorgen 

ROOK ARTIKELEIF 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 
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