
mart'in's 
place 

"vnor uw drank je 
na de wedstrijd" • 

v. Woustraat 241 	tel. 764491 

A. H. DUYNKER 
ELECTRO-TECHNISCH SERVICEBUREAU 

Kantoor: 2e Helmersstraat 42 
telefoon 16 67 75 	Amsterdam-Z 

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

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

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

,eciertvaren 

en .,ecierhanciet 

voor al uw bloemwerk 

specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 
en plantenarrangementen 

agriglia 
 

celntuurbaan 414 
zaterdag tot 4 uur geopend 

amsterdam-zuid tel. 72 28 56 



Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 

▪ Voetbal-, Zaalschoenen 
+ Adidas 
+ Puma 
+ Quick e.a. 
• Uw ciubLitrusting altijd 

voorradig 
▪ Eigen reparatie-inrichting 

BLOEMEN BESTELLEN 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

FIRMA CINBLEI 

TEL 020 - 73 17 33 / TEL. 020 - 36 26 94 

D D 

sporthuis r 	DD 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

L 

-"711.Rell1716.6,111-7', 

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 :iaargang 	nr.24 	14-2-1979  
Ja mensen, het is om weemoedig van te warden 
(niet doen hoort), maar er was ook dit weekend 
geen fluitje te horen op die (wit)groene gras-
mat. Toch pogen wij maar weer een clubblad 
te publiceren, al is het alleen maar om de 
optimistische hoop te koesteren, dat er de 
volgende week wel een wedstrijdversiag valt 
aan te treffen. (zou ie het menen?) 
Wat kunt u deze week aantreffen in uw Taba-priv;: 

- Consuldiensten 
- nieuwe leden (Welkom!) 
- een wedstrijdprogramma met een primeur: 

voor het eerst in de gesciiiedenis van die 
beruchte club zult u een wedstrijd aan-
treffen van de C-PUPILLEY 

- (Overigens gaat die ook niet door!') 
- enige bestuurlijke zaken; o.a. de rubriek: 
'Helpt een medemens. 

- De Hr. L. Walkronkel met enige werken uit 
zijn kunstrubriek. 

- Dan is er nog wat ruimte over en wat we 
daar mee doen dat ziet u wel. 

redactie 

Consuldiensten: 

17/18 februari R.L.Sandbrink 
24/25 	" 
	

J.v.d.Hart 

3/4  maart W.Groot-Wassink 
10/11 maart 

	
E.Kruller 

17/18 maart 
	

D.W.Sandbrink 
24/25 maart L.Weeling 
31/ 1 mrt./apr. C.van Waard 

Zo, en als jullie nou dachten dat je er 
met die algehele afgelastingen makkelijk 
of bent gekomen; nou, vergeet het maar, 
want onze afdeling 	statistieken 
houdt keurig bij hoeveel keer een ieder 
geweest is; dus, maak maar geen illusies'. 1 



Nieuwe leden: 

Verwelkomen mogen wij: 

S. Bonte (4-7-'70) 	B-pup. 
Smitstraat 40' 
1069 TC Amsterdam 

Y. Bonte (20-6-'72) 	C-pup. 
Smitstraat 40' 
1069 TC Amsterdam 

Helpt een medemens: 

Mocht u nog wat overtollige huisraad 
bezitten, dan bent u de persoon die 
ons kan helpen. Een Terse jongeman 
is op zoek naar enige van die attri-
buten. Wilt u hem helpen, bel dan 
even op naar de Fam. Verkaaik: 723706 

Het verleden: 

Door bemiddeling van de Hr. J. Teeseling 
is voorzitter D.Sandbrink nu in het bezit 
gekomen van drie films, die gemaakt zijn 
bij uitstapjes naar resp. Gent, Latrop 
en Arnhem. 
Daarom een oproep aan die mensen, die 
deze evenementen hebben mogen meemaken, 
of daar voldoende animo naar is. 

Hoofdbestuursvergadering:  

19 februari; aanvang 20.00 uur 
(ze doen het tegenwoordig maar schrif- 
telijk; laf, hoort) 

Techn Vergadering:  

Deze is tot nader te bepalen datum 
uitgesteld. Leiders en aanvoerders 
krijgen bericht voor de volgende ver-
gadering. Let ook even op het club- 

blad. 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 17 februari 1272. 

zat vet 1: afd. 19: ZPC - Taba, aanvang 14.30 uur, 
le veld, leider dhr.P.v.d.Bos, Sport-
park Middenmeer, bij de ijsbaan, SR NN. 

zat sen 1: afd. 10: ADSV - Taba, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Knetemann, leider dhr.J. 
Lohman, veld gelegen op Sportpark Die-
men, Rijksstraatweg, CN-bussen 36, 37. 

zat sen 2: afd. 54: VVGA 4 - Taba 2, 2e veld, aan-
yang 14.30 uur, SR NN, leider dhr. 
Schermer, Sportpark Voorland, achter 
het Ajax-stadion. 

zat sen 3: afd. 67: Taba 3 - Ookmeer 4, le veld, 
aanvang 14.30 uur, SR NN, leider NN. 

pup A: poule E: Taba - Diemen 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: Overamstel - Taba, aanvang 11.00 
uur, leider dhr.R.de Groot (963519), 
verzamelen om 10.00 uur bij het Amstel 
Station, vandaar naar Sportpark Over-
amstel, Utrechtsebrug over, rechtsaf, 
linksaf Jan Vroegopsingel af. 

pup C: poule 1C: Diemen - Taba, aanvang 10.00 uur, 
leider dhr.G.Serier (tel. 31171377 ver-
zamelen om 8.45 uur bij het Amstel 
Station, vandaar naar Sportpark Spoor-
zicht, Harmonielaan te Diemen. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 18 februari 1972.  

zon sen 1: afd. 201: Taba - CT0'70, le veld, aan-
yang 14.30 uur, SR Waas, leider dhr.J. 
v.d.Linden, verz. & opst. op sel.tr. 

zon sen 2: afd. 217: Taba 2 - DWS 4, le veld, aan-
yang 12.00 uur, SR Witteveen, leider 
dhr.A.Verkaaik, verz. & opst.op sel.tr. 

zon sen 3: afd. 316: Gold Star 5 - Taba 3, le veld, 
aanvang 14.30 uur, SR Kesseler, leider 
dhr. E.Sterk, veld gelegen op Sportpark 
Sloten, bussen 19, 69, Sloterweg. 

zon sen 4: afd. 435: Abcoude 8 - Taba 4, 2e veld, 

3 



aanvang 14.30 uur, SR NN, leider NN, 
Sportpark "De Hollandse Kade", Nieuwe 
Ansterdamseweg (Abc.Noord), vanuit 
A' darn bus NBM/CN 20 en 25. 

jun A: afd. 521: BPC - Taba, le veld, aanvang 
12.00 uur SR Abspoel, leider dhr.A. 
V3rsluys (tel. 937859), verzamelen om 
11.30 uur op Sportpark Voorland achter 
het Ajax-stadion. 

jun Cl: afd. 727: Taba - Madjoe, 2e veld, aan-
vang 10.00 uur, SR NN, leider dhr.W. 
Martens (tel. 982447), verzamelen om 
9.30 uur op het eigen veld. 

jun C2: afd. 737: Taba 2 - St.Louis 2, 2e veld, 
aanvang 12.00 uur, SR NN, leider dhr. 
C.v.Waard (tel. 738623), verzamelen om 
11.30 uu: op het eigen veld. 

1v h Ilh 

ZAALVOETBAL 
zaalv. 2: maandag 19 februari 1979 - IJsbaanpad, 

le veld, aanvang 19.30 uur, afd. R4E: 
Taba 2 - FC 700 2. 

zaalv. 3: woensdag 21 februari 1979 - Bankras, 
aanvang 19.00 uur, afd. R5K: 
Taba 3 - RKDES 5. 

zaalv. 1: vrijdag 23 februari 1979 - IJsbaanpad, 
hal 3, aanvang 20.20 uur, afd. 1A: 
Amstelveen - Taba. 

St0000pt Niet allemaal 

tegellAktt! 

- advertentie - 

Grondverzet 

AFBELLEN: 
HH sen zat & zon: Dhr.E.Kruller: 199715. 
behalve sel.zon.sen: Dhr.J.Schootman: 825010. 
jun & pup: zie leider bij wedstrijden, anders: 

Dhr.W.Groot-Wassink: 900327. 
zaalv.: Ger Wolkers: 125646. 

Verhuur van 
Wielladers / 
Shovels J.F. SCHELTENS 
Aannemen van 
sloop- en 
grondwerk Loodskotterhof 119 

1034 CM Amsterdam 
Mocht bovenstaand programma weer voor nop 
samengesteld zijn, dan vraagt Uw typer/stamper 
een vrije transfer aant: 

Telefoon: 
020 - 31 75 43 

Terrein-
verharding 
voor bedrijf 
en particulier 

4 



9 7/ 	 Ira 	9 
E WA LiROIN-KE 

Uit zijn kunstrubriek koos uw cultuur-
redacteur deze week: 

De Dierentuin 

Je loopt naar binnen en koopt een kaartje, 
Oh, een leeuw op een rots, zijn naam is Klaartje. 
Verderop, een aap in een stalen kooi, 
Waarom niet in vrijheid, dat is toch ook mooi. 
En daar heb je onze gevleugelde vrienden, 
Ze schreeuwen en krijsen, maar kregen ze wat ze 

verdienden. 
Kijk daar eens, Panters en Tijgers, 
Waren die in het wild geen gevreesde krijgers. 
Ach god, en dan die schattige beer, 
Hij duikt in het water en gaat heen en weer, heen 

en weer heen en weer,enz. 
Pas op, een krokodil in een poel, 
Hij lijkt wel dood, alleen bij voeren opent hij 

zijn smoel. 
Even verder de Jumbo's die alles vragen, 
De mensen gooien plastic, het zal wel goed zijn 

voor hun magen. 
Ach, wat zeur ik eigenlijk, wat kan het mij 

schelen, 
Ik ben een mens, al gaat dat ook wel eens 

vervelen. 

De vissen 

De vissen zeiden tegen mekaar onder water, 
Mij vangen ze nu nog niet, maar misschien - 

wel later. 

uw redacteurtje 

He, he, gisteravond een leuk feestje gehad. 
'k was natuurlijk zeer vroeg (op) vanmorgen. 
Bijna geen naverschijnselen overigens; 'k 
schijn nog steeds over een 8ste zintuig te 
beschikke, die mij nuchter van dit soort 
gelegenheden doet terugkeren. 
Maar dan komt 's morgens toch nog die kater: 
de redactie-commissie van Taba. Of 'k maar 
weer effetjes (ja, ze brenge 't wel aardig) 
wat op wil schrijfe; liefst voor de sport 
's avonds. 

Nou, eerst maar weer effe terug naar club-
blad 23, afd. zaalvoetbal: 
Heb van de week effe gesproken met een van 
die knullen; blijkt het opeens een stuk 
minder te gaan. Oorzaak en gevolg was na-
tuurlijk het veelvuldig bijwonen van de 
HH bestuursleden (of ze voortaan maar weg 
wille blijfe, of anders hun kritische kant-
tekeningen op minder expressieve wijze naar 
voren willen brengen; of niet he BRUCE!) 

Een boek 

Je loopt een winkel binnen, pakt een boek 
en betaald, 

Je komt thuis en voor je het weet heb je de 
laatste bladzijde al gehaald. 

6 

Ja, 'k zat van de week even een Asterix te 
lezen en daar merkte 'k opeens de gelijkenis 
tussen Obelix, de onafsclieidelijke vriend 
van deze stripfiguur, en een onzerleden. 
Verder heb ik overigens afgesproken met 
mijn superieuren (ikzelf dust) dat mijn 
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	 - Telefoon 714791 
Voor: GENEESMIDDELEN 

ROOKWAREN 
TIJDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
FOTO ARTIKELEN 

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

rugotore 
Voor Uw gezelligheid en 

Uw drankje na de 

BA R 	wedstrijd: 

— danie I 
hoek Burg. Tellegenstr. 

Willem Pastoorstr. 83 

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

\ • rx 

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

LEGO PLAY-MOBIL 

DexWarmtespecialist 
Fr. van Erve 

Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

* * * * * * * * 

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

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

0 

Spoor 
eine soorten 

ROOKAIITIKELEN 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

riejo 
HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTER ING IN: 

FROBELDOZEN 

ruyschstraat 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

stukjes vanaf heden een ietwat ernstigere 
aard zullen moeten uitstralen. Anders lijkt 
alles zo koek en ei (ook lekker, trouwens'.) 

Nu kan 'k trouwens niet laten om die ernstige 
trant even te doorbreken door het vertellen 
van een leuke mop (helaas een Belgenmop, maar 
ja:): 
Sjefke rijdt op de snelweg van Antwerpen naar 
Breda en heeft als goed weggebruiker Hilver-
sum III afgestemd om eventuele verkeers-infor-
matie te kunne horen. En ja hoor, nog geen 
kwartier later is het raak: 
'alle weggebruikers op de E 3 van Antwerpen 
richting Breda opgepast; 44n of andere 
idioot rijdt op de verkeerde kant van de 
weh tegen de verkeersstroom in.' 

Wat zegt Sjefke: 	Een of ander idioot, 
	 ze rijie hier allemaal tegen 
de verkeersstroom in. 

Als je dit nou een beetje smeuig leest, 
valt er best om te lachen. 
En toen moest ik stoppen, want er waren 
nog wat laat binnengekomen mededelingen: 

tot schrijfs. 

ATTENTIE TRAINING ZONDAG S2,LECTIE 
A.s. zondag zal er getraind gaan worden 
op het strand (niet van Ibizza); nadere 
mededelingen (verzamelpunt en tijd) 
zullen bekend worden gemaakt op de 
'training' van donderdagavond. 

Daar dit verschijnsel ale komisch bekend 
staat zal de redactie er voor zorgen enige 
representatie aanwezig te doers zijn. 

tot zondag 
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