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martin 'S 
piface 

"voor uw drankje 
na de wedstrijd" 

v. Woustraat 241 	tel. 764491 

/78 DUYNKER 
ELECTRO-TECHNISCH SERVICEBUREAU 

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

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

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

.ederwaren 

en ,,ecterkanciel 

voor al uw bloernwerk 
specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 

en plantonarrangementen 

agngli-a 
 

zaterdag tot 4 uur geopend 
ceIntuurbaan 414 ameterdam-zuld tel. 72 28 56 

/ 4 eV 
7 

z 4
r 

Heineken 

at 

VON K 
VOOR GROENTE, FR 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 
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• Voetbal-, Zaalschoenen 
++ Adidas 

+ 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 

BLOEMEN BESTELLEN 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

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

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. 33 	3-5-1979 

Ja mensen, het record is daar: voetballoze 
zondagen: De AVB hoopt de competitie het 
volgende seizoen of te kunnen werken. Maar 
als redactie zitten we er weer mee (alhoewel!). 
Toch ook weer niet zo erg, hoor,want leest 
u maar wat we weer aan onzinnige mededelingen 
bij elkaar gescharreld hebben: 

- wedstrijdprogramma (ook weer voor door-de-
weeks); 

- toernooi-programma Van Teeseling Sr. - Jeugd-
toernooi: 12/13 mei 

- wedstrijdverslag: Van Rossum - zaalvoetbal- 
toernooi 

- mededelingen 
- Walkronkel en cultuur 
- Uw redacteurtje zonder cultuur: 
- en dan nog de moed om u veel lees-plezier 

toe te wensent 

Mededelingen:  

A-dunioren:  

Alle Al en A2- junioren worden a.s. zondag 
verzocht om 11.00 uur in de Taba-kantine aan-
wezig te 

NEC'75 - Boulandtoernooi: 

Hoewel dit toernooi voor A-pups is, zullen 
onze B-pups ook een wedstrijd spelen; nadere 
gegevens volgen. 



Verhuur van 
Wielladers / 
Shovels 

Aannemen van 
sloop- en 
grondwerk 

Grondverzet 

Terrein-
verharding 
voor bedrijf 
en particulier 

J.F. SCHELTENS 

Loodskotterhof 119 

1034 CM Amsterdam 

Telefoon: 
020 - 31 75 43 

Wedstridden donderdagavond 3 mei 

Hoewel wij niet met zekerheid kunnen zeggen 
of een ieder dit orgaan tijdig in de bus 
zal ontvangen toch maar even de volgende 
twee wedstrijden• 

zon sen 1: BDK - Taba 1, aanvang 19.00 uur 

zon sen 3: Taba 3 - DWV 6, aanvang 19.00 uur, 
2e veld. 

Consuldiensten: ============== 

5/6 mei : Hr. Groot-Wassink 
12/13 mei: 	Hr. E. Kruller 

- advertentie -  

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 5 mei 1979. 

zat vet 1: afd. 19: ADW - Taba, le vd, aanvang 14.30 
uur, SR Visser, leider dhr.P.v.d.Bos, 
veld gelegen op Sportpark Diemen, Rijks-
straatweg to Diemen. 

zat sen 1: afd. 10: Taba - WOL, le vd, aanvang 14.30 
uur, SR Spring in 't Veld, leider dhr.J. 
Lohman. 

zat sen 2: afd. 54: Taba 2 - DWV 3, le vd, aanvang 
12.00 uur, SR Kwast, leider dhr.Schermer. 

zat sen 3: afd. 67: DWS 4 - Taba 3;2e veld, 
aanvang 12.00 uur; het veld is 
gelegen op Sportpark Spieringhorn, 
RhOneweg, Industrieterrein Sloter-
dijk. bussen 15,18,33 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 6 mei 1979. 

zon sen 1: afd. 201: Sloterdijk - Taba, le vd, aan-
vang 14.30 uur, SR de Groot, leider dhr. 
J.v.d.Linden, veld gelegen Sportpark Mul-
tatuliweg, verz. & opst. op sel.training. 

zon sen 2: afd. 217: Slotervaart 3 - Taba 2, 2e vd, 
aanvang 12.00 uur, SR Carbone, leider dhr. 
A.Verkaaik, veld gelegen op Sportpark Slo-
ten, 44n km. voorbij motel Haagse weg, 
ingang t/o Sloterweg 1018. Bus 69, 19. 

zon sen 3: afd. 316: de Spartaan 5 - Taba 3, 3e vd, 
aanvang 14.30 uur, SR Buitenhuis, leider 
dhr.E.Sterk, Sportpark De Eendracht, 
Corn.Outshoornstr., bus 21, 19. 

zon sen 4: afd. 435: Taba 4 - Wilskracht 10, le vd, 
aanvang 14.30 uur, SR NN, leider NN. 

jun A: 	afd. 521: Taba - Muiderberg, le vd, aan-
vang 12.00 uur, SR Folla, leider dhr.A. 
Versluys (tel. 937859), verzamelen om 
11.30 uur op het eigen veld. 

jun Cl: 	afd. 727: Taba - SNA, 2e veld, aanvang 
10.00 uur, SR NN, leider dhr.W.Martens, 
(tel. 962447), verzamelen om 9.30 uur op 
het eigen veld. 
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jun C2: 	afd. 737: AFC 9 - Taba 2, 5e vd, aanvang 
13.15 uur, SR NN, leider dhr.C.v.Waard 
(tel. 738623), veld gelegen op Sportpark 
Goed Genoeg aan de Boelelaan 50 (t/o de 
Vrije Universiteit). Aldaar verzamelen om 
12.45 uur. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor dinsdag 8 mei 1979. 

zat vet 1: afd. 19: Madjoe - Taba, le vd, aanvang 
19.00 uur, SR ter Beek, leider dhr.P.v.d. 
Bos, veld gelegen op Sportpark Middenmeer 
achter de ijsbaan. 

zat sen 3: afd. 67: Taba 3 -  Watergeuzen 3, le vd, 
aanvang 19.00 uur, SR Huizinga, leider NN. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor donderdaE 10 mei 1979. 

Zat 12 en zon 13 mei: het Teeseling Sr. 
Jeugdtoernooi:  

Daar het jaarlijkse jeugdtoernooi weer 
voor de deur staat (open doent) en er ruimte 
te over is in dit orgaan besloot de jeugd-
commissie (in overleg met de red.) om maar 
eens over te gaan op het publiceren van een 
wedstrijd-programma voor deze dagen. 

Als aanvulling moeten wij vermelden dat op 
zaterdag 12 mei door onze C-pupillen zal 
worden gespeeld tegen De Meer; aanvang 13.15u. 

Voor de statistici: de duur van de wedstrijden: 
A- en B-pupillen: 2 x 10 min. zonder rust; 
Cl, C2, Al, A2: 2 x 15 min. zonder rust. 

Daar de reglementen ook dit jaar weer on-
regelementair zijn samengesteld besloot de 
redactie om ze maar eens niet plaatsen: 
maar nu serieus: het programma 

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

sen 4: afd. 435: Zeeburgia 7 -  Taba 4, 2e vd, 
aanvang 19.00 uur, SR Serno, leider NN, 
veld gelegen op Sportpark Middenmeer, 
Kruislaan, nabij de Spoorwegtunnel (voor-
bij ingang ijsbaan). 

ZAALVOETBAL 
zaalv. 3:  vrijdagavond 11 mei 1979 _ "De Bindelwijck" 

Ouderkerk a/d Amstel; 
aanvang 22.20 uur, afd. R5K: Taba 3 - OSDO 2. 

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

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

zon 

zaterdag 12 mei: 

tijd 

11.00-11.20 
11.00-11.20 

11.25-11.45 
11.25-11.45 
11.50-12.20 
11.50-12.20 

12.25-12.45 
12.25-12.45 
12.50-13.10 
12.50-13.10 

veld elft. 

1 	B-pup. 
2 	B-pup. 

1 	A-pup. 
2 	A-pup. 

1 	C2-jun. 
2 	C2-jun. 

1 	B-pup. 
2 	B-pup. 

1 	A-pup. 
2 	A-pup. 

Buitenv.- Taba 

Buitenv.-NEC'75 
Taba 	- ODIV 

NEC'75 - Taba 
ODIV 	- Buitenv. - 

Buitenv.- ODIV 

NEC'75 - ODIV 
Buitenv.- Taba 

wedstrijd 

ODIV 	- NEC'75 	- 

Taba 	- NEC'75 	- 

- pauze - 

13.45-14.15 
13.45-14.15 

14.20-14.40 

1 	C2-jun. 
2 	C2-jun. 

1 	B-pup. 

Buitenv.- NEC'75 
ODIV 	- Taba 

ODIV 	- Taba 

4 14.20-14.40 

14.45-15.05 
14.45-15.05 

15.10-15.40 
15.10-15.40 

- Buitenv. 

- Buitenv. 
- NEC'75 

- ODIV 
- Buitenv. 

2 B-pup. NEC'75 

1 A-pup. ODIV 
2 A-pup. Taba 

1 	C2-jun. NEC'75 
2 	C2-jun. Taba 
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tijd 
10.00-10.30 
10.00-10.30 

10.35-11,05 
10.35-11.05 

11.10-11.40 
11.10-11.40 

11.45-12.15 
11.45-12.15 

12.20-12.50 
12.20-12.50  

veld elft. 	wedstrijd 

1 A2-jun. ODIV 
2 A2-jun. Buitenv. 

1 Cl-jun. Buitenv. 
2 Cl-jun. Taba 

1 Al-jun. NEC'75 
2 Al-jun. ODIV 

1 A2-jun. Buitenv. 
2 A2-jun. Taba 

1 Cl.jun. NEC'75 
2 Cl-jun. Buitenv. 

- pauze - 

14.10-14.40 
14.10-14.40 

14.45-15.15 
14.45-15.15 
15.20-15.50 
15.20-15.50 

15.55-16.25 
15.55-16.25  

1 Al-jun. 
2 Al-jun. 

1 A2-jun. 
2 A2-jun. 

1 Cl-jun. 
2 Cl-jun. 

1 Al-jun. 
2 Al-jun. 

Buitenv. 
ODIV 

ODIV 
NEC'75 
ODIV 
Taba 

NEC'75 
Taba 

- NEC'75 
Taba 

- Taba 
- Buitenv. 

- Buitenv. 
- NEC'75 
- ODIV 
- Buitenv. - 

Prijsuitreiking volgt omstreeks 17.00 uur. 

ang. a8Yg. 
LEO  WA L R01leE L  

D.Sandbrink 

De trein:  

Hij reed en raasde over het spoor, 
Tijdig stoppen voor het rode sein. 
Zijn fluit geeft ook al geen gehoor, 
Nu staat hij te roesten, hij was maar een trein. 

Eindstand na 2 toernooi-dagen: 

Vereniging 	pnt. zat. zon. 

1. 	OOOOO 	• • • • 
2.  

3.  

4.  

zondag 1 mei Van Rossum - zaalvoetbaltoernooi: 

- NEC'75 
- Taba 

- NEC'75 
ODIV 	- 

Taba 	- 
Buitenv. 

ODIV 	- 
NEC'75 - 
ODIV 
Taba 

r 

Deelnemende ploegen voor Taba waren de zater-
dag 3 en de veteranen 1. Beide ploegen hadden 
nog nimmer in de zaal gespeeld, dus viel er 
veel (?) van te verwachten. 
Het begon allemaal om 12.00 uur. Wat betreft 
de zaterdag 3 kan ik weinig zeggen, alleen 
dat de eerste wedstrijd tegen gastheer Van 
Rossum 2 verloren ging met 6-2. Duidelijk was 
in ieder geval dat de zaterdag 3 op de 
achtste en laatste plaats eindigde. 

De veteranen deden het daarentegen beter: 
de eerste wedstrijd tegen Heemstede '77 werd 
weliswaar met 3-2 verloren (doelpuntenmakers 
waren Jan Buremeijer en Gerrit Serier). 
De tweede wedstrijd tegen gastheer Van Rossum 1 
(de uiteindelijke winnaar) gaf een stijgende 
lijn te zien. Uitslag 1-1 (doelpunt van J. Bure-
meijer). In de derde wedstrijd steeg de lijn 
nog verder: Taba versloeg NFC met 2-0. 

Door deze uitslagen mochten de veteranen om 
de derde plaats spelen tegen Van Rossum 2. 
De opgaande lijn ging helaas niet verder meer 
omhoog en daardoor verloren ze met 3-1 (goal 
van G.Serier). 
Uiteindelijk toch een goed toernooi van de vete- 
ranen, gezien het feit dat ze nog nooit zaal- 
voetbal gespeeld hadden. 

Oh ja, dan is er ook weer een grote 
TOMBOLA op beide dagen; mooie prijzen en 
de opbrengst komt ten goedevan de jeugd. 

Het bos.  

Uren en uren kon je er lopen, 
Je kon er spelen, je kon er hopen. 
Maar sinds de mensen huizen willen kopen, 
Zullen ze het bos maar moeten slopen. 

De Vis  

Een duik omhoog, een duik naar benee, 
Zo zwemt hij ergens in de zee. 
Voor de vissers is hij geen gemis, 
Want weet de vis veel;dat ie alleen voor de 

consumptie 



Sarphati'o" 
„a)rugotore 

A/b. Cuypstraat 206 - Telefoon 714791 
Voor:GENEESMIDDELEN 

PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIJDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
F O T O ARTIKELEN 

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

roodkoei 
juiste adres voor al uw soorten broo 

o.a. dag. vers van de Duitse bakker. 	\4141 
RIJN STR. 2, hk. Amstelkade. TEL. 726508. 

Voor Uw gezelligheid en 
Uw drankje na de 

BAR 
	wedstrijd: 

danal 
hoek Burg. Tellegenstr. 

Willem Pastoorstr. 83 

im per week 
20.000 prilzen 

uw redacteurtje 
Joodol000deieieietieieieieie: 
Joodol000deieieietieieieieie: 
Joodolode hhhgghhgg: 

Bin mir da ganz schnell van den berg hinunten 
(oder so etwas) geskiieeTt 
Kijk mal menschen,_dat is nun uitkienen, he. 
Gewoon effe er tussen uit gehen als da weet 
des da toch nicht gespielt wurden ze gwurden 
konnen gewezen zu zijn. 

Lekker in die schnee hoog op een berg (= alp). 
Geen zeurende redactie-leden om je heen, geen 
wedstrijdverslagen to schrijven, neen, gewoon 
zonnenschijn en sneeuw. 
Als je daarbei in anmerkung nimmt dat er 
ook nog ski-instructices zijn and die rumthee 
dan begreift Sie (beleefdheidsvorm) natuurlijk 
wel dat ik me uitstekend vermaakt hebttttt! 

Hoewel je oRayele manieren een berg of kuht 
komen, bleeK i1aar beneden de beste was. 
Die skilatten daar kun je op blijvenstaan 
zeggen ze, nauw dat bleek 	Yaar daar 
zal ik uniet mee vermoeien. 

Weet nu auch waarum doe Oostenreikers 
niet zo gut fusballen: tegen de helling op- 
spelen valt nu einmal nicht mee, he! 

Een ding was mir da wohl aufgevallen: 
de meiste hebben dieselbe naam: ze nennen 
elkaar allemaal: GRUZ GOTI: 

tot het volgende praatjet 

LOTT 

riejo 
HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO 	PLAY-MOBIL 
FROBELDOZEN 

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 Centrals verwarming 
Wasautomaten 
Geisers. Fornuizen enz. 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

Woor 
alle soorten: 

ROOKAISTIKELEN 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS ToTo Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

SLEUTELS VOOR i2iUTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 
Flemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 
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