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

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

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

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

VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

edertvaren 

en„ederttanciel 
VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

ceintuurbaan 414 amsterdam-zuid tel. 72 28 56 
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Heineken 

voor al uw bloemwerk 

specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 

en plantenarrangementen 

agnglia 
zaterdag tot 4 uur geopend 



BLOEMEN BESTELLEN 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

FIRMA CINBLEI 
TEL. 020 - 73 17 33 / TEL. 020 • 36 26 94 

sporthuis DD JOY2CD 
17 

	

Alle maten 	▪ Voethal-, 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 

- weekblad - 
15e jaargang 	nr. 28 	22-3-1979  

Deze week het eerste volledig afgewerkte 
amateur-programma van het jaar; onder de 
uitslagen troffen we een aangename verrassing: 
u leest het well. Oak met de verslagen gaan 
we de goede kant op: 4 stuks welgeteld (kan 
toch beter). Nu zullen we eens niet vertellen 
wat u allemaal aan kunt treffen in dit club-
blad (misschien gaat u het dan wel lezen). 

Bij het bestuur kwam de onderstaande brief 
de afgelopen week binnen: 

Amsterdam, 15 maart '79 
'Aan het bestuur van de AFC Taba, 

Om gezondheidsredenen zag ik mij helaas 
genoodzaakt als lid van de kantine-
commiFFie te bedanken. 
Bij mijn afscheie heb ik ondervonden, 
dat mijn werk voor de club gewaardeerd 
werd en dank ik u mede namens mijn vrouw 
zeer hartelijk voor de attentie die ik 
mocht ontvangen.' 

getekend Hr. T. Smit. 

Hierbij aansluitend wil het bestuur van 
de AFC Taba de Hr. Smit nogmaals bedanken 
voor de vele goede diensten, die hij voor 
onze vereniging heeft volbracht. Tevens 
betreuren wij het nog steeds dat de Hr. Smit 
zijn werkzaamheden moet beeindigen, maar 
hebben natuurlijk alle begrip voor de 
reden. Ondanks dit hopen we de Heer Smit 
nog vaak en in goede gezondheid op de 
velden te mogen tegen komen. 



Ledenbestand: 
Wedstrijdverslag zondag sen. 1: 

Geinburgia - Taba 

De hervatting van het competitie-voetbal begon 
voor Taba met de altijd als moeilijk bekend 
taande uitwedstrijd tegen Geinburgia. 

Taba begon niet al to best; spelende in de 
ge_eikte 4-4-2 combinatie stond het de eerste 
20 minuten danig met de rug tegen de muur. 
Maar ( en daar komt de eerste pluim van het 
seizoen) hield stand. En na zo'n 20-25 minuten 
mochten de toeschouwers dan genieten van wat 
heet een uitval van Taba-zijde. Taba kwam over 
links goed door, maar werd even goed gestuit 
door de Geinburgia-verdediging; tenminste dat 
dachten zij, want het was een eenvoudige in- 

Voordat we nu verder gaan wil ik u even voor-
stellen aan een van de nieuwe spelers in uw 
zondag 1: Rink Posthuma, aangetrokken zonder 
enige financiele middelen en bestemd zijnde 
om goals (=doelpunten) tescoren. 

Bedankt als leden hebben de twee volgende 
ex-leden: 

0542 R. Mud 
J. van Oyen 

Vriendschappelijk wedstrijd zondag senioren:  

A.s. donderdagavond spelen zowel de zondag 
1 als 2 een vriendschappelijke wedstrijd 
tegen Ookmeer: 

19.00 uur: Taba 2 - Ookmeer 2 
20.30 uur: Taba 1 - Ookmeer 1 

Tot donderdagt 

Wedstrijd'versla2' jun C2 

Taba 2 - Blauw Wit 5: 6-4 

Ondanks onderbezetting (bedankt wegblijvers) 
werd er een leuke wedstrijd op de groene 
grasmat neergelegd. De nieuwelingen pasten 
zich snel en goed aan. Ga zo door, 

jullie leider 
met dank voor het verslagt 

Jeugdtoernooi C1 en C2  

30 April spelen de junioren C 1 en C 2 
een toernooi bij Wartburgial 
Men neme hier vast nota van'. 

Bij deze ingooi was een andere oude bekende 
aanwezig: Goudhaantje; en dan is het mis: 
hij bed.af (lopen kan ie niet meer) zich in het 
strafschopgebied en na enig subtiel geklungel 
zag men hem blind, doch zeer hard uithalen; 
u dacht, goal, nou mooi niet, want via doelman 
en lat stuiterde de bal weer terug in het veld; 
en dan komt nu de volgende toneelspeler (act 2): 
Rink Posthuma deed waarin velen voor hem deer-
lijk faalden; hij scoorde: 0 -1; niet zomaar 
een goal, maar een keerpunt in de wedstrijd. 
Geinburgia moest nu komen (kwam niet ver ge-
noeq) en Taba kwam gevaarlijk 
Nog een opvallend feit voor rust was het uit-
vallen van Jan (Bruce) Lohman; hij kon geen 
bal meer zien (dizzie dus). 

Rust (kan ik even mijn koffie 
opdrinken) 

Qpstellingen  

Zoals verleden week al voorspeld, deze 
week geen ruimte voor de voltallige 
opstellingen; daarom slechts enkele 
wijzigingen/aanvullingen:  

jun C 2: 	Hr. Gerritsen 
zat 1: 	E. Jansen 

J. Kriger (wordt 

3 
zat 2) 

2 



Meteen na de rust een opdringend Geinburgia, 
maar Taba counterde net als aan het eind 
van de eerste helft zeer snel. 10 minuten 
in die tweede helft stelde Taba de punten 
al zeker: Wietze Posthuma beroerde de bal 
met het hoofd op dusdanige wijze, dat de laatste 
man van Geinburgia geen andere oplossing zag 
dan de bal met zijn hand uit het doel te slaan. 
Stef van der Laan had de eer en voltrok zeer 
koel en beheerst het vonnis: 0-2. 
Geinburgia teneer geslagen; Taba nam de wedstrijd 
in handen. Het feest werd nog compleet doordat 
de gebr. Posthuma'gesaampjes' een keurige goal 
produceerden: 0-3. Hiermede was dan de eind- 
uitslag bereikt. 
Al met al een geweldig overtuigende start van 
het vlaggeschip (?). Pe (wit-)lof gaat naar 
het gehele elftal, want er is zwaar en hard 
voor gewerkt. Ook het publiek verdient een 
pluim; ze waren er ondanks alles toch weer 
(en dit was de manier om ze vast to houden). 
Mensen, ik heb genoten en ben de volgende 
week weer present. Hopelijk komt er dan weer 
zo'n lang verslag uit:: 

RCA 2 - Taba 2 zon: - -  

Na het omzeilen van een wegomligging in het lan-
delijke Diemen, kwamen we dan eindelijk op het 
veld van RCA aan. In opgetogen stemming dus eerst 
naar de kantine en vervolgens naar de kleedkamer: 
het was tenslotte voor het eerst sinds lang gele-
den dat we weer eens aan de bak konden'. Althans, 
in die veronderstelling waren we toen nog. 
In de kleedkamer een en al vrolijkheid en 	 
sommigen waren volgens mij nog nooit zo snel uit 
de kleren geweest. De meer behoudende figuren on-
der ons deden het echter wat rustiger aan en .... 
u zult het misschien niet willen geloven, maar 
ze kregen gelijk. 
De eerste vogels die uitgevlogen waren om op de 
groene g,rasmat neer te strijken, kwamen terug op 
het honk. Medeling was dat onze tegenstander al 
een tegenstander had'. Grapje, zegt U? Ja, mis-
schien wel, maar voor ons niet! E4n voordeeltje 
misschien is dat wij er nu volgende week waar-
schijnlijk nog iets fanatieker tegenaan zullen 
gaan tegen Roda'23! 	JB 

Wedstrijdverslag zat vet 1: Taba - Zeeburgia 2.  

Na een lange periode van stilstand, waren de ve-
teranen weer aan de beurt om te gaan "voetballen" 
(red - de " " stonden al in het verslagt!!). Het 
bleek direct na de aftrap dat wij deze periode -
door de training op zondag - goed doorstaan had-
den. 
Na + een halfuur stond Taba met 3-0 voor. Ja, en 
toen gingen de jaren meetellen en werd er gas te-
ruggenomen (te veel gas'.). 
De rust ging in met een stand van 3-3. Na de rust 
gingen de oudjes net ale in de eerste helft fiks 
uit de startblokken. Na 4-3, 4-4, 5-4, 5-5 liepen 
zij uit naar 9-5. De eindrItand werd uiteindelijk 
9-7. Uiteraard werd dit uitbundig gevierd. 
Hopende dat alle zieken weer snel bij het elf-
tal aanwezig zullen zijn, zou ik zeggen, tot vol- 
gende week, bij Geinburgia. 	DS 5 



zon sen 4: afd. 435: Taba 4 - De Meer 9, le vd, 14.30 
uur. 

afd. 521: Taba - RCM, 2e vd, 12.00 uur?  
SR, leider dhr.A.Versluys (tel. 937859), 
verzamelen om 11.30 uur op het eigen veld. 

afd. 727: AFC 5 - Taba, 5e vd, 10.00 uur, 
leider dhr.W.Martens (tel. 982447), verza-
melen om 9.30 uur op Sportpark Goed Genoeg 
aan De Boelelaan 50. 

afd. 737: Taba 2 - AFC 9, 2e vd, 10.00 uur, 
leider dhr. C.v.Waard (tel. 738623), verza-
melen om 9.30 uur op het eigen veld. 

jun A: 

jun Cl: 

jun C2: 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 24 maart 1979. 

zat vet 1: afd. 19: Geinburgia - Taba, le vd, 14.30 
uur, leider dhr.P.v.d.Bos, veld gelegen 
op Sportpark Driemond. 

zat sen 1: afd. 10: Taba - ASR, le vd, 14.30 uur, SR, 
leider dhr.J.Lohman. 

zat sen 2: afd. 54: Taba 2 - V & V 8, le vd, 12.00 
uur, SR, leider dhr.Schermer. 

zat sen 3: afd. 67: Ookmeer 4 - Taba 3, 3e vd, 
14.30 uur, leider NN, Sportpark Ookmeer, 
Troelstralaan, bus 19 en 21. 

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

pup B: poule 3: Overamstel 1 - Taba, 11.00 uur, lei-
der dhr.R. de Groot (tel. 763519), verza-
melen om 10.00 uur bij het Amstel Station, 
vandaar naar Sportpark Overamstel, Utrecht-
sebrug over, rechtsaf, linksaf de Jan Vroeg-
opsingel af. 

pup C: poule 1C: Diemen - Taba, aanvang 10.00 uur, 
leider dhr.G.Serier (tel. 3117157 verza-
melen om 8.45 uur bij het Amstel Station, 
vandaar naar Sportpark Spoorzicht, Harmo-
nielaan te Diemen. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondaE 25 maart 1979. 

zon sen 1: afd. 201: NEC'75 - Taba, le vd, 14.30 uur, 
SR, leider dhr.J.v.d.Linden, verzamelen en 
opstelling op de sel.training, veld gelegen 
op Sportpark De Weeren, IJdoornlaan/Beem-
sterstraat, bus 33. 

zon sen 2: afd. 217: Roda'23 4 - Taba 2, 2e vd, 12.00 
uur, SR, leider dhr.A.Verkaaik, verz. & op-
st. op de sel.tr., veld gelegen aan de 
Noordammerweg te Amstelveen. 

zon sen 3: afd. 316: Taba 3 - NEA 5, le vd, 12.00 uur, 
SR, leider dhr.E.Sterk. 

VOETBAL 

ZAALVOETBAL 
zaalv. 1: woensdag 28 maart 1979 - Bankras 

aanvang 21.40 uur, afd. 1A: 
Taba - Fico/RKAV. 

AFBELLEN 

HH sen zat en zon: dhr.E.Kruller: tel. 199715. 
behalve sel zon sen: dhr.J.Schootman: tel: 825010. 
jun & pup: zie leiders bij wedstrijden; anders: 

dhr.W.groot-Wassink: tel: 900327. 
zaalv.: dhr.G.Wolkers: tel. 125646. 

UITSLAGEN AFGELOPEN WEEKEND 

zat vet 1: Taba - Zeeburgia: 9-7 
zat sen 1: R.Sranang - Taba: 7-2 

2: Orient - Taba: 	1-1 
zon sen 1: Geinburgia - Taba:O-3 

3: Taba - SLTO: 	0-0 
4: Taba - BPC: 	1-8 

jun A: 	Rapiditas - Taba: 3-1 
Cl: 	Buitenveldert-Taba 2-4 
C2: 	Taba - B1.Wit: 	6-4 
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Mijn Amsterdam, 

BAR 
dant& 

hoek Burg. Tellegenstr. 
Willem Pastoorstr. 83 

Sarphati'6" 
„ruyotore 

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 e n 

roorrioei 

Ja, bekoring heeft die stad, 
Met zijn westertoren ga je nog altijd prat. 
De Dam, het Monument, en het Paleis, 
Het hoort erbij tot elke prijs, 
De klok slaat 4, het werk loopt uit, 
De rondvaart keert om, richting zuid. 
Van de keizers, Heren en Prinsengracht, 
Kan ik wel dromen, elke nacht. 
De bloemenmarkt staat op het singel, 
ne munttoren slaat 5 met veel gepingel. 
De vreemdste mensen zie je er lopen, 
Mensen die bedelen, maar ook die kopen. 
6 uur, de stad stroomt tergend langzaam leeg 
Ze gaan richting huis dichtbij een steeg. 
Ja van deze stad sta ik in vlam, 
Van deze stad hou 1k, mijn Amsterdam. 

Voor Uw gezelligheid en 
Uw drankje na de 

wedstrijd: 

RIJNSTR. 2 hk. Amstelkade. 	TEL. 726508. 

,uiste adres voor al uw soorten broo  
o.a. dag, vers van de Duitse Bakker, 

riejo 
HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

- advertentie - GROTE SORTERING IN: 

=NI LEGO PLAY-MOBIL 
FROBELDOZEN 

Grondverzet ruyschstraat 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

SLEUTELS VOOR ilUTO OF WONING J.F. SCHELTENS Frotw 
allesoorMn 

ROWNARTIKELEN 

Verhuur van 
Wielladers / 
Shovels 

van 

Aannemen van 
sloop- en 
grondwerk 

SIGARENMAGAZIJN lie Sleutelkoning 
Loodskotterhof 119 W.O. RODENHUIS 

Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Terrein-
verharding 
voor bedrijf 
en particulier 

1034 CM Amsterdam 
Reparatie alle soorten sloten Van Woustraat 91 — Telethon 71 42 11 

Telefoon: 
020 - 31 75 43 8 

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. 
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