
A. H. DUYNKER martin 's 
place 

ELECTRO-TECHNISCH SERVICEBUREAU "*- 
4 

"vnor uw drank je 
na de wedstrijd" 

v. Woustraat 241 	tel. 764491 

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

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 

eclerwaren 

en ,,ederliandel 

voor al uw bloemwerk 
specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 

M@glig118 

en plantenarrangementen 

ceintuurbaan 414 

zaterdag tot 4 uur geopend 

amsterdam-zuid tel. 72 28 56 

/ 7  

.4 	, .44,44 IX/ 44 

Heineken 



BLOEMEN RESTELLEN 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

FIRMA C I N B L E I 
TEL. 020 - 73 17 33 / TEL. 020 - 38 26 94 

sporthuis 	 CD 
D V  

Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 

▪ Voetbal-, Zaalschoenen 
+ Adidas 
+ Puma 
+ Quick e.a. 
▪ 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 One Burg 

- weekblad - 

15e jaargang 	nr. 29 	29-3-1979 

Nou, dat was weer een mooie domper op de feest-
vreugdel Slechts een programma afgewerkt op de 
zaterdag; geen voetbal voor de zondagafdeling. 
We kregen in ieder geval een wedstrijdverslag van 
de zaterdag (ze gaan vooruit - langzaam!) binnen. 
Verder vragen wij een ieder goed op te letten 
op het bijzonder uitgebreide wedstrijdprogramma; 
we worden overstelpt met inhaalwedstrijden; lees 
het goed en vertel het door, zodat we ten alle 
tijden compleet aan kunnen treden. 
Verdere inhoud zal deze week zijn: 
- tal van mededelingen van allerlei aard 
- verslag van het klaverjassen 
- uw redacteurtje met voor de verandering 

eens wat serieuze hanepoten. 

MEDEDELINGEN 

- Technische Commissie vergadering 

woensdagavond 4 april worden aanvoerders 
en leiders uitgenodigd om aanwezig te zijn 
in de Taba-kantine; aanvang: 20.00 uur 

- Jeugd-Commissie Vergadering 

maandagavond 2 april: JC-vergadering; 
aanvang 19.30 uur; iedereen wordt ver-
zocht aanwezig te zijn, daar er belangrijke 
zaken ter discussie staan (o.a. het 
Teeseling-jeugdtoernooi) 
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VOETBAL 
KIJK ALLEMAAL OOK VERDEROP BIJ DE INHAALPROGRAMMA'S!!!!  
WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 31 maart 1979 

zat vet 1: afd. 19: P & T 2 - Taba, le veld, aanvang 
14.30 uur, leider dhr.P.v.d.Bos, Sportpark 
Ookmeer, Troelstralaan, bussen 19/21. 

zat sen 1: afd. 10: Schollevers - Taba, le veld Spor-
ting Zuid, aanvang 14.30 uur, SR v.Hus, 
leider dhr.J.Lohman, Sportpark Het Loop-
veld, ingang Kalfjeslaan (vanaf de Amstel-
dijk) te Amstelveen. 

zat sen 2: afd- 54: Schollevers 4 	Taba 2, le veld, 
aanvang 14.30 uur, leider dhr.Schermer, 
voor ligging veld zie bij zat sen 1. 

zat sen 3: afd. 67: Taba 3 -  Sloterpark 3, le veld, 
aanvang 14.30 uur. 

pup. A: poule E: OVVO 2 - Taba, aanvang 11.00 uur, 
leider dhr. W.Groot-Wassink (tel. 900327), 
verzamelen om 10.30 uur op Sportpark Mid-
denmeer bij de Kruislaan, Verlengde Radio-
weg (Jaap Edenbaan). 

pup B: poule 3: Taba - St.Louis, aanvang 11.00 uur, 
leider dhr. R.de Groot (tel. 763519), ver-
zamelen om 10.30 uur op het eigen veld. 

pup C: poule Cl: Taba - DJK, aanvang 10.00 uur, lei-
der dhr.G.Serier (tel. 311715), verzamelen 
om 9.30 uur op het eigen veld. 

KIJK ALLEMAAL VERDEROP BIJ DE INHAALPROGRAMMA'St""' 
WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 1 april 1979 

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

zon sen 2: afd. 217: Taba 2 - Nautilus 3, le veld, 
aanvang 12.00 uur, SR Lakeman, leider 
dhr.A.Verkaaik, verz. & opst. op sel.tr. 

zon sen 3: afd. 316: vrij. 
zon sen 4: afd. 435: vrij. 
jun A: 	afd. 521: Geinburgia 2 - Taba, 2e veld, 

aanvang 14.30 uur, SR Paauwe, leider dhr. 
A.Versluys (tel. 937859), verzamelen om 
12.30 uur bij het Amstel Station, vandaar 
naar Sportpark Driemond te Driemond. 

Vriendschappelijke wedstrijden: 

De zondag selectie-elftallen 1 en 2 
spelen a.s. donderdagavond beide tegen 
St-Pancratius. 

19.00 uur: Taba 2 - St.Pancratius 2 
20.30 uur: Taba 1 - St.Pancratius 1 

Tot ziens op het veldt 

Wedstriddformulieren 

Alle wedstrijdformulieren behoren nog 
steeds ingeleverd te worden bij de 
Hr. J.v.d. Hart, Jan Bernardusstraat 23 hs, 
tel. 939208. 
Ome Jan is elke zondag tot +17.00 uur in 
de Taba-kantine, daarna is Eij bij moeder 
de vrouW te vinden. 

Mensen, zorg alstublieft dat die formulieren 
op tijd bij de juiste persoon terecht komen, 
want de boetes bij de KNVB zijn niet voor 
de poes. 

OPSTELLINGEN 

Weer Been ruimte voor de volledige op-
stellingen, daarom alleen een aanvulling: 

zat 2: + Hr. G. Spaan (0624) 

TOERNOOIEN JEUGD 

- 24 mei Hemelsvaartdag:A- en B-pupillen 
naar NEC'75. 

- 30 mei Koninginnedag: Cl + C2 naar 
Wartburgia. 

- 12 en 13 mei Taba - Teeseling - 
Jeugdtoernooi; alle elftallen en 
exclusief 1 wedstrijd voor de C-pups. 
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zaalv. 2: 

zaalv. 3: 

zaalv. 1: 

ZAALVOETBAL 
maandagavond 2 april 1979 - Weth.Verhey 
"Oost": afd. R4E, aanvang 22.20 uur: 
Taba 2 - Sport 3. 

dinsdagavond 3 april 1979  - IJsbaanpad, 
veld 1, afd. R5K, aanvang 22.10 uur: 
Taba 3 - De Eilanders 2. 

woensdagavond 4 april 1979  - Bankras, 
afd. 1A, aanvang 21.10 uur: 
Friendship Inn Overburg Taba. 

LET ALLE?IAAL OP ONDERSTAANDE INHAALWEDSTRIJDENIIIIIIII  

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor maandaE 2 april 1979  

jun Cl: 	afd. 727: Taba 	NEC'75, 2e veld, aanvang 
10.00 uur, leider dhr.W.Martens (982447), 
verzamelen om 9.30 uur op het eigen veld. 

jun C2: 	afd. 737: Rapiditas 3 	Taba 2, 2e veld, 
aanvang 10.00 uur, leider dhr.C.v.Waard 
(tel. 738623),  verzamelen om 8.45 uur  
op het Muiderpoortstation, vandaar per 
trein naar Weesp, terrein aan de Papelaan. 

Pup 	poule 3/Bekerwedstrijd: Diemen 2 - Taba, aan- 
yang 18.30 uur, leider dhr.R.de Groot 
(tel. 763519), verzamelen om 17.15 uur  
bij het Amstel Station, vertrek uiterlijk 
om 17.30 uur naar Diemen, Sportpark 
Spoorzicht aan de Harmonielaan. 
(Leider: op wedstr.form: Beker B2!!). 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor dinsdaE 3 april 1979  

zat vet 1:  afd. 19: Taba - PVF, le veld, aanvang 
18.30 uur, SR Valekamp, leider dhr.P.v. 
d.Bos. 

zat sen 1: afd. 10: Rapiditas - Taba, 2e veld, aan-
yang 18.30 uur, SR v.d.Dussen, leider 
dhr.J.Lohman, veld gelegen aan de Pape-
laan te Weesp. 

zat sen 2: afd. 54: Spartaan 5 - Taba 2, 3e veld, 
aanvang 18.30 uur, SR Davelaar, leider 
dhr.Schermer, Sportpark De Eendracht, 
Corn.Outshoornstr., bussen 19/21 vanaf CS. 

zat sen 3:  afd. 67: Taba 3 - DWS 4, 2e veld, aan-
yang 18.30 uur, SR Heida. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor donderdaf 5 april 1979  

zon sen 2: afd. 217: ASV/Arsenal 3 - Taba 2, 2e 
veld, aanvang 18.30 uur, SR Sommers, 
leider dhr.A.Verkaaik, Sportpark Het 
Loopveld, vanaf Amsteldijk, ingang aan 
Kalfjeslaan te Amstelveen. 

zon sen 3: afd. 316: Animo 4 - Taba 3, 2e veld, 
aanvang 18.30 uur, SR Bottse, leider 
dhr.E.Sterk, Sportpark Overamstel, Jan 
Vroegopsingel, Utrechtsebrug over, me-
teen rechtsaf en linksaf de JVsingel op. 
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A F B E L L E N 
EH son zat en zon: drh.R.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.: drh.G.Wolkers: tel. 125646. 

Weelstrijdverslag zat sen 3: Ookmeer 3 - Taba 3.  
Na onze vorige wedstrijd met 3-1 gewonnen to hebben 
dachten we hekkesluiter Ookmeer wel even op te rollen. 
Gewonnen werd er wel maar het was ongetwijfeld de 
slechtste wedstrijd tot nu toe. Er werden veel kansen 
gemist en er werd veel gekankerd door mensen die iets 
tegen elkaar schijnen te hebben of gewoon hun bek 
niet kunnen houden. Ik stel voor elkaar pas na de 
wedstrijd of te gaan katten en eerst eens naar jezelf 
te gaan kijken. Erger wordt het door mensen die hun 
plaats niet weten to houden, waardoor er gaten val-
len. We willen toch zo graag kampioen worden? Nou, 
dat worden we mooi niet als niet leren 1) onze mond 
te houden en 2) onze plaats: blijf voetballen waar 
je opgesteld staat. Iedereen vindt spits leuker dan 
back, maar daar win je geen wedstrijden mee! Verder 
zijn er dan nog wat heren die, als ze de bal niet 
op het puntje van hun schoen krijgen, het er maar 
bij laten zitten. 
Rest me te zeggen dat we met 6-0 gewonnen hebben. We 
komen bnze echte tegenstanders nog wel tegen (DWS, 
ASR). Als we dan voetballen en niet kankeren, komen 
we er wel. Groetjes, 

(red - iets ingekort, John, wegens de ruimte, toch 
bedankt. En allemaal succes volgende keer). 

John Eshuis. 



uw redacteurtje 

1. C.v. Waard 
2. H.Riemersma 
3. L. Hol 
4. W. Posthuma 
5. Mw. Savijn 
6. D. Sandbrink 
7. W. Combee 
8. F. de Kriek 
9. J.v. Veen 

10. J. Teeseling 
11. W.Groot-Wassink 
12. Mw. Cornewal 
13. J.v.d. Hart 

14. R. de Wit 
15. Mw. Riemerama 
16. A. Verkaaik 
17. Hr. v.d. Lee 
18. Hr. Cornewal 
19. Mw. Iske 
20. J. v.d. Linden 
21. G. Wolkers 
22. J. Lohman 
23. J. Fransen 

U ziet dat het aantal deelnemers niet zo 
erg hoog was, dat zullen we maar wijten 
aan het slechte weer, vooral op de eerste 
avond. 
Hopelijk komen er op de volgende klaverjas-
wedstrijd wat meer deelnemers. Ik denk dat 
de mensen die dit organiseren dat wel zo 
prettig zullen vinden. 
Hierbij wil ik ook Mw. Verkaaik en verdere 
medewerkers bedanken voor het organiseren 
van deze klaverjaswedstrijd. 

Flip de Kriek 
Met veel dank voor dit verslag: 
Er zitten dus wel potentienele 
journalisten in de vereniging. 

red. 

w 	 iroi  

LEO WA L R CaN-K E L  

De Lotto  

Elke zondag zeg ik mijn motto; 
Ik win de hoofdprijs in de lotto. 
Maar iedere zondag om 8 uur precies, 
Heb ik geen winst, alleen maar verlies. 
Daarom interesseer ik me in de lotto geen zier, 
Maar besteed mijn geld maar lekker aan bier. 
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Uitslag Klaverjas-wedstrijd, die gehouden is 
op resp. 16 februari, 9 en 16 maart. 

Zo, u dacht dat wordt weer lachen, gieren, brullen; 
nou, niets is minder waar. Ik ga maar eens op de 	• 
serieuze toer. Waarom dan wel, nou, dat zal ik dan 
eens fijn uit de doekeD doen. 
Een deter dagen kreeg "het rood-gekleurde zeker geen 
politieke kleur) bondsorgaan van de KNVB (die jongens 
in Zeist) onder mijn neus. Je slaat het open, krijgt 
eerst wat blablabla en dan 	 wordt er opeens 
fiks uitgehaald: B 0 E T E S 

(ter verduidelijking van deze term volgen nu enige 
voorbeelden, aangehaald uit het laatst uitgekomen 
KNVB-orgaan) 

- Geen / te laat inzenden ruilformulieren, 
boete Fl. 5,-- per formulier 

- Onvolledig ingevuld formulier, boete Fl. 2,50 
- Datum vergeten, boete Fl. 2,50 
- Naam vereniging vergeten, boete Fl. 
- Handtekening secretaris tegenpartij 

boete Fl. 2,50 
- Geen identiteitskaarten aanwezig, boete F1.10,-- 
- Niet opkomen elftal, boete 50,-- 
- Geen / te laat ontvangen KNVB-formulier, boete F1.5,-- 

en om even verder te gaan: boetes zaalvoetbal  
(oftewel de vetpot van de KNVB): 
- Ongerechtigde spelers 5054: FL, 300,-- ('k verdien 't 
niet eens bij m'n baas) 

- terugtrekken elftal: boete Fl. 105,-- 
- niet opgekomen: boete Fl. 50,-- 
- geen lijnrechter / coach aanwezig, boete F1.5,-- 
- onvolledige zaaldienst: Fl. 50,-- 

Elke penningmeester weet er van mee te praten; 
elke week weer worden mensen,die hun vrije weekend 
opofferen voor hun sport en die in hun drukke 
bezighedeneen krabbeltje,een nummertje of een andere 
nihile vergissing maken, met hun neus of de feiten 
gedrukt. Betaald moet er worden! Belachelijke zaak, 
mensen. In elk orgaan van wat wel het minst efficiente 
sport-verbond wordt genoemd, vind u de post 'boetes'. 
Op elke begroting van de KNVB staat al een vaste 
post 'in te komen boetes' voor het volgende jaar. 
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5,-- 
vergeten, 



LEGO MAY-MOBIL 

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

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

• 

Voor Uw gezelligheid en 
Uw drankje na de 

BA R 	wedstrijd: 

dameI 
hoek Burg. Tellegenstr. 

Willem Pastoorstr. 83 
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EN

- Telefoon 714791 

PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIJDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
FOTO ARTIKELEN 

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

roolkoei 
juiste adres voor al uw soorten broo 

o.a. dag. vers van de Duitse bakker. 

RIJN STR. 2, hk. Amstelkade. 	TEL. 726508. 

De Warmtespecialist 

* * * • * * • * 

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

SLEUTELS VOOR ilUTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 

Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

l'oor 
alle Boer-ten 

ROOKARTIKEILIIN 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

riejo 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

FROBELDOZEN 

ruyschstraat 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

En nu de amateurvereniging: zaterdag- en zondag 
morgen vanaf tien uur staan de mensen klaar; 
6 wedstrijden op een dag, 2 scheidsrechters aan-
gewezen.. Nu dacht u, mogen die kleine clubjes 
wel een boete opleggen aan de bond, omdat die er 
weer eens in geslaagd zijn geen scheidaechter te 
vinden. Niets is weer minder waar,ze krijgen nog 
een boete als ze niet zelf een SR vinden. Nou ja!! 
Mensen het wordt tijd dat de hoge piet€n eens met 
de neus op de feiten worden gedrukt. Wij, als kleine 
amateurvereniging zijn best bereid om een boete be-
talen als we ergens te kort zijn geschoten, maar 
dan moet die boete wel betaald worden aan een 
efficignt en vlekkeloss werkende bond. Een bond, 
die bijvoorbeeld zorgt dat er voor elke wedstrijd 
een scheidsrechter aanwezigi-smet andere woorden 
een bond die zijn leden iets te bieden heeft en 
geen bond die het maar aan de leden overlaat11111  

Zo genoeg voor deze keer (heeft u trouwens op-
gemerkt dat de redactie beschikt over een gloed-
nieuwe type-writer, waarvan ik deze week zowaar 
even de toetsen mocht beroeren; mijn dank!). 

Tot schrijfs, 
uw redacteurtje! 

- advertentle - 

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 
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