
martin's 
place 

A. H. DUYNKER 

ELECTRO-TECHNISCH SERVICEBUREAU 

"voor uw drankje 
na de wedstrijd" 

v. Woustraat 241 	tel. 764491 

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

voor al uw bloemwerk • . 
-••••-4. specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 

en plantenarrangementen 

ceintuurbaan 414 
zaterdag tot 4 our geopend 

amsterdam-zuid tel. 72 28 56 

V"'/ 
/ rd /",7. ' 

• z 	,0,1 ,efe; 

Heineken 

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

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

ederwaren 

en ,ederhandel 

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 



BLOEMEN BESTELL EN 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

FIRMA CINEILEI 

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

sporthuis DDORCD 
DD  

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

voorradig 
▪ Eigen reparatie-inrichting 

Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

TA BA 
Opgericht 31 mei 1933 	 Oem. Giro T 1396 
Kon. goedgek. 25 juli 1960 	 Like. A.F.C. tibia 

VeldlIgging 
Sponger* Brie Burg 

- weekblad - 

15e jaargang 	nr. 32 	19-4-1979 

De 32-ste uitgave van uw weekblad: wat valt er deze 
week in aan te treffen? 
Behalve de gebruikelijke bestuursmededelingen 
vragen we ook deze keer weer speciale aandacht voor 
de verschillende wedstrijd-programma's; drie pagi-
na's vol nota bene: Let even op wanneer u moet 
spelen en waarschuw tijdig uw elftalgenoten, tot 
nu toe is alles goed verlopen: 
Verder natuurlijk het In Memoriam Joop van der 
Hart Toernooi; de verrassende uitslag gepresenteerd 
door de zondag senioren 1 tegen koploper RCA en 
verder, ach, lees het maar even 	 

Maar allereerst op verzoek het telefoonnummer 
van het Taba-clubhuis: bent u binnen A'dam dan 
belle men: 924161! 

BESTUURSMEDEDELINGEN , 

Het bestuur heeft besloten die leden die na 
1 mei 1979 nog contributie-schuld hebben en 
geen regeling met hen hebben getroffen te 
royeren; dit zonder aanziens des persoons. 

Leden die naar een andere vereniging en dus 
overschrijving willen, dienen dit voor 1 mei 
1979 schriftelijk aan te vragen. 

Namens het bestuur, 
R.G. Roussou, secretaris. 

Boetes  

Opgelegd aan W. Nieuwenhuis w n o 
zondag 8-4-'79 (zon sen 2). 



Nieuw lid: 

Consuldiensten:  

21/22 april: Hr. 
28/29 april: Hr. 

	

5/6 mei: 	Hr. 

	

12/13 mei: 	Hr. 

	

19/20 mei: 	Hr. 

	

26/27 mei: 
	

Hr. 

	

2/3 juni: 
	

Hr. 
9/10 juni: 	Hr. 

0627 E.S. Berkleef 
Gliphoeve 947 
1103 BB A'dam 

(C-jun.) 26-3-'66 

Zuid Oost 

R.L. Sandbrink 
J.v.d. Hart 
Groot-Wassink 
E. Kruller 
D.W. Sandbrink 
L. Weeling 
C.v. Waard 
R. Roussou 

FILMAVOND JEUGD FILMAVOND JEUGD 

Vrijdagavond kan elk jeugdlid van Taba 
weer eens genieten van een film; neem 
gerust wat vriendjes mee, ze zijn welkom. 
Oh ja, de film, nou, dat houden we 
nog even geheim: 

Overzicht toernooien:  

- 30 april: Cl + C2 naar Wartburgia 

- 12/13 Teeseling Sr. Jeugdtoernooi: 
de gehele jeugd incl. de C-pups. 

- 24 mei: A-pup naar NEC'75: 
Boulandtoernooi. 

- Drieburg Zomeravond toernooi: A- + B-pups. 
8, 15 en 22 mei; programma volgt! 

- 22 mei: C-pups spelen op het Drieburg 
Zomeravond-toernooi tegen De Meer 

- 29 april (nagekomen) vet.1 + zat 3 
spelen een zaalvoetbal-toernooi in 
IJsbaanpad (aanvang 12.00uur). 

- 21 april: Jeugddagen 1979: alle pupillen 
(zie wedstrijdprogramma's!) 

VOETBAL 
WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 21 april 1272 

zat vet 1: afd.19: Taba - Amstelland 2, 2e veld, 
aanvang 14.30 uur, leider Hr.P.v.d. 
Bos, SR:NN 

zat sen 1: afd. 10: Taba - Sloterpark, le veld, 
aanvang 14.30uur, leider Hr. J. Lohman, 
SR: Hr. P.Londema 

zat sen 2: afd. 54: Taba 2 - De Germaan 4,1e veld, 
aanvang 12.00 uur, leider Hr. Schermer, 
SR: Hr.A.H. Davelaar 

zat sen 3: afd. 67: Aalsmeer 10 - Taba 3, le veld, 
aanvang 12.30 uur, leider:NN,SR:NN 
Veld gelegen op Sportpark Hornmeer, 
Dreef 3, Aalsmeer (tel. clubhuis 
02977- 2 63 80). 

pup A, B, C spelen het Toernooi Jeugddagen 1979: 
Daarbij betalen alle kinderen en spe-
lers Fl. G50 en alle volwassenen 
F1.1,-- toegang (voor het goede doell) 
Tevens krijgen alle pupillen een 
herinnering aan dit toernooi; let 
goed op waar je moet spelen: 

groep L: Amstelland 2, Diemen Z, 
Madjoe 2, Taba 1. 

Taba - Diemen: 11.30 uur, veld Madjoe 2 
Taba - Amste11:12.05 uur, veld Madjoe 2 
Madjoe - Taba: 12.40 uur, veld Madjoe 1 
Verzamelen om 11.00 uur in de kantine 
van Madjoe, gelegen op Sportpark 
Middenmeer; Kruislaan t.o. Radioweg. 
leider: Hr.W.Groot-Wassink(te1.900327) 

groep 10: DJK 1, Overamstel 1, 
St.Louis 1, Taba 1 

Taba-St.Louis: 11.30 uur, veld St.Louis 
Overamst.-Taba:12.05 uur, veld ZPC 
Taba - DJK: 	12.40 uur, veld ZPC 
2 x 15 min. zonder rust 
Verzamelen om 11.00 uur in de kantine 
van St.Louis, gelegen op Sportpark 
Middenmeer: Kruislaan t.o. Radioweg. 
leider: Hr. R. de Groot (te1.763519) 

Groep C2: Taba, Diemen, DJK, Jos. 

Taba - Diemen; 10.00uur, Taba veld 1 
Taba - DJK 	: 10.30uur, Taba veld 1 
Taba - JOS 1 : 11.O0uur, Taba veld 1 
2 x 7i min. zonder rust (7SI 	Verzamelen om 9.30 uur in de kantine 
van Taba; leider. Hr. G.Serier.(311715) 

pup A: 

2 x 
15.min. 
geen 
rust 

pup B: 

pup C: 



WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 22 april 1979  

zon sen 1: afd. 201: BDK - Taba, 2e veld, 
aanvang 14.30 uur, SR: Hr.L.J,Kuiper, 
leider: Hr.J.v.d.Linden; veld gelegen 
op Sportpark Sloten; verz. en opst. 
op de selectietrainingt 

zon sen 2: afd. 217:BDK 2 - Taba2, 2e veld 
aanvang: 12D0 uur, SR: Hr.J.Palmer, 
leider Hr. A. Verkaaik, veld gelegen 
op Sportpark Sloten; verzamelen 
om 11.30 uur in de kantine van BDK. 

zon sen 3: afd. 316: Taba 3 - DWV 6, le veld, 
aanvang 12.00 uur, SR: L.Govaard, 
leider: Hr. E.Sterk; verzamelen 
11.30 uur in de kantine. 

zon sen 4: afd. 435: DEC 3 - Taba 4, le veld 
aanvang 14.30 uur, SR:NN, leider NN, 
veld gelegen op Sportpark Voorland, 
Middenweg achter het Ajax-stadion, 
verzamelen om 14.00 uur in de 
DEC-kantine. 

Jun A: 	FIT - Taba; afd. 521, le veld, 
aanvang 12.00 uur, SR: B.v.Berkel, 
leider Hr. Versluys, veld gelegen 
op Sportpark Drieburg; verzamelen 
om 11.30 in de kantine van FIT. 

Jun Cl: 	afd. 727: Swift 3 - Taba, 3e veld, 
aanvang 13.15 uur, SR:NN, leider: 
Martens (te1.962447), verzamelen om 
12.45 uur in de kantine van Swift, 
gelegen op het Olympiaplein. 

Jun C2: 	afd.737: Taba 2 - Rivalen 3, le veld, 
aanvang 14.30 uur, Sr:NN, leider: 
Hr.C.van Waard; verzamelen om 14.00 
uur in de kantine. 
(tel Hr.v.Waard: 738623) 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor dinsdag 21 april 1279. 

zat vet 1: afd. 19: Taba - PVF, le veld, 
aanvang 18.30 uur, SR: Hr.W. Vale-
kamp, leider Hr. P.v.d.Bos; 
verzamelen om 18.00 uur in de 
kantine. 

vervolg dinsdag 24 april 

zat sen 1: afd. 10: Rapiditas - Taba, 2e veld, 
aanvang 18.30 uur, SR: Hr.A.v.d. 
Dussen, leider: Hr. J.Lohman, veld 
gelegen Papelaan to Weesp. 
verzamelen om 18.00 uur in de 
kantine van Rapiditas. 

zat sen 2: afd. 54: De Spartaan - Taba, 5e veld, 
aanvang 18.30 uur,SR:Hr.A.Davelaar, 
leider: Hr.Schermer, veld gelegen 
op Sportpark De Eendracht. 

zat sen 3: afd. 67: Taba 3 - DWS 4, 2e veld, 
aanvang 18.30 uur, SR:NN, leider:NN, 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor woensdag 25 april 1979.  

zon sen 4: afd. 435: ZPC 5 - Taba 4, le veld, 
aanvang 18.45 uur; SR:nn, leider:nn, 
veld gelegen op Sportpark Middenmeer. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor donderdag 26 april 1272. 

zonsen 1: afd. 201: Taba - HRVC, 18.45 uur, 
le veld, SR: nader a.s., leider 
Hr. J.v.d.Linden; verzamelen en 
opst. op de training 

zon sen 2: afd. 217: Taba 2 - DCG 6, 2e veld, 
aanvang 18.45 uur, SR:Hr.H.Meyer, 
leider Hr. A.Verkaaik, verz. en opst. 
op de training. 

ZAALVOETBAL 
zaalv. 3 dinsdag 24 april 1979 - Bankras, 

aanvang 20.50 uur, afd. R5K: 
Pretorius 5  - Taba 3 

zaalv. 2: donderdag 26 april 1979 - De Weeren, 
aanvang 20.30 uur, afd. R4E: 
Orient 4 - Taba 2 

Afbellen: 

HH. sen zat en zon: Hr. E.Kruller: tel 199715 
behalve sel. zon.: Hr. J.Schootman: te1.825010 
jun & pup: zie leiders bij de wedstrijd, anders 

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

57, 



15 punten 
14 	►► 
12 
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- advertentie - 

Grondverzet 

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

Terrein-
verharding 
voor bedrijf 
en particulier 

Loodskotterhof 119 

1034 CM Amsterdam 

Telefoon: 
020 - 31 75 43 

7 

Het In Memoriam Joop van der Hart Toernooi 

Een toernooi dat zaterdag gekenmerkt werd 
door bijzonder aangenaam weer, iets wat 
van de zondag zeker niet kunnen zeggen. 
Over de sportieve prestaties mag dit keer 
zeker niet geklaagd worden: let maar even op: 
Vierde werd BDK met 7 punten, derde eindigde 
TIW/Amstel, dat zaterdag nog fier aan de 
leiding ging; Tweede, zeer knap, werd ZPC 
met 14 punten en dan blijft er natuurlijk 
maar een winnaar over: Taba met 15 punten. 
Grote uitblinker was natuurlijk de zondag 
twee, dat geen punt cadeau gaf; klasse. 

Verder rest ons dan nog alle medewerkers 
zeer hartelijk to bedanken voor het vele 
werk dat zij ook dit wekend weer hebben 
verzet: mensen geweldigt 

Aankondiging 

Op 24 mei zal er bij Taba een veteranen-% 
toernooi gehouden worden; meer informatie 
volgt. 

Einduitslag: 

1. Taba 
2. ZPC 
3. TIW/A 
4. BDK 

Wedstrijd: 	Uitslagen: 
zat 	zon 

ZPC - Taba (1) 
TIW - BDK (1) 

ZPC - Taba (2) 
TIW - BDK (2) 

Taba 	TIW (1) 
BDK. 	ZPC (1) 

Taba 	TIW (2) 
BDK - ZPC (2) 

ZPC - TIW (1) 
Taba 	BDK (1) 

ZPC 	TIW (2) 
Taba 	BDK (2) 

1-0 	0-0 
1-0 	0-1 

1-3 	0-1 
3-1 	2-2 

1-1 	1-1 
1-1 	0-0 
0-2 	1-0 
0-1 	0-2 

0-0 	1-0 
0-2 	1-0 

1-2 	1-0 
2-1 	6-0 
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juiste adres voor al uw soorten broOSNA( 
o.a. dag, vers van de Duitse bakker. 

roolkoek 

RIJNSTR. 2 hk. Amstelkade. 	TE L. 726508. 

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

Schoorstaenvegen 
Lid A.S.P.B. 

Voor Uw gezelligheid en 
Uw drankje na de 

BAR 	wedstrijd: 

dame/ 
hoek Burg. Tellegenstr. 

Willem Pastoorstr. 83 

Sarpkati'o„ 

„rugotore 
Alb. Cuypstraat 206 - Telefoon 714791 

Voor: GENEESMIDDELEN 
PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIJDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
FOTO ARTIKELEN 

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

De Warmtespecialist riejo 
HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

* * * * * * * * 

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

GROTE SORTERING IN: 

LEGO 	PLAY-MOBIL 
FROBELDOZEN 

ruyschstraat 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

SLEUTELS VOOR isUTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

Voor 
alle goorgen 

1lOOKABT1KELEN 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

Wedstrijdverslag zondag senioren I: RCA - Taba; 
gesp. donderdagavond 12-4-'79: uitslag: 0-1 

De krant noemde het de verrassing van de dag, 
maar voor mij als kenner van dit elftal moet 
ik u bekennen dat ik niet geheel verrast was 
met dit resultaat. Taba speelt nu eenmaal beter 
tegen ploegen die zelf ook willen voetballen. 
RCA stond bovenaan en dacht zeker dat dat vol-
doende was om Taba of te schrikken. Nou, dat 
bleek. 
Het beeld van de eerste helft was dat Taba bij-
zonder gegroepeerd speelde en dat RCA in het 
geheel niet in zijn spel kon komen. Bijna elke 
aanval of opzet van RCA staakte met een foutieve 
pass (Flip had effe een makkie in die eerste 
45 min.). De Taba-mini-voorhoede hield 4 verde-
digers van RCA bezig en was zelfs enkele malen 
dicht bij een goal (dat houten dingt!). 
Verder noemenswaardig: een 'zuiver doelpunt' 
van Taba afgekeurd! 	- rust - 
De tweede helft begon met hetzelfde beeld: 
RCA probeerde wel, maar kwam er niet aan. 
Daarbij was de achterhoede van RCA zo vriende-
lijk om op een lijn te gaan spelen: kat in het 
bakkie voor de snel en veelvuldig opkomende 
Taba-mensen. Beide spitsen zaten zeer dicht bij 
een goal; er werd er nog eens een afgekeurd 
om duistere redenen, een half-speler werd 
met een rugby-tackle van scoren afgehouden, 
afin, die goal kon echt niet lang uitblijven 
(zogezeit: hij king in de luchtt). Daar is 
ie dan ook uitgekomen, want wat ondergetekende 
opeens zag, was dat Rink Posthuma (ja, hij weer!) 
alleen op de RCA-keeper afging en koelbloedig 
scoorde: Taba blij, RCA wakker. 
RCA was wakker geschut, maar Taba bleef het 
spel goed ontregelen. Flip kreeg nog een 
paar handenwarmertjes (maar daar had ie om 
gevraagd- moet due niet zeuren!). Het was 
duidelijk;de punten waren verdiend voor Taba. 
Achteraf gezien had een 0-3 stand heel gewoon 
geweest (van een RCA-supoorter!), maar ik 
was blij genoeg met die ene goal. 

Onder het motto:'een subtiele doch geringe 
overwinning geeft meer voldoening als een 
ruime, doch overdadige winst'(naar Confusius-
Chinees wijsgeer) gaan we op naar de 
volgende competitiewedstrijd. 

HA. 
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