
- p. 5g advertenties 

- p. 6/7  opstellingen 

- p. 8; zie p. 5 

- p. 9; programma I 

- p.10; programma II 

- p.11; programma III; uitslagen 

- p.12; Leo Walkronkel (2x) 

vervolgd van pag. 4z 

dosis lef en inzet van alien. Jullie zijn nu nog ongeslagen 
en door alien op de dinsdagavond te trainen, kan dit onge-
slagen record voortgezet worden. Jongens, nogmaals een com- 
pliment en ga zo door. jullie leider„ dhr. V.d.Molen 

en toeschouwer. D.Sandbrink. 

Taba Treffer 
Cluborgaan van de A.F.C. Taba 

Opger1oht 31 mei 1933 	•postgiro 5011393.  
1<on.goedgek. 27-7-'60 
	

AFC 

Ook in deze uitgave van Uw clubblad staat hij 

uw huisdichter; 	LEO WALKRONKEL met .... 	"-I 	Z. 

Regen 

Een van onze natuurverschijnselen is regen 

We zitten er niet vaak om verlegen; 

Met Bakken gutst het op ons neer, 

Vaak gepaard gaande met onweer; 

Je kijkt naar buiten, de straten zijn glad, 

De mensen mopperen, hun kleren zijn nat; 

Een regenachtige week lijkt op armoed, 

Net is net een zon zonder warme gloed, 

en Regen is goed voor; 
VISSEN  

Een hengel Meneer, zegt een jongen van tien, 
Hij. breekt_zijn spaarppt stuk en laat de inhoud zien; 

Vijften gulden zegt hij trots, 
En ik wil die hengel, die lange knots; 

Wil je een vaste, of_een werphengel, 
Eentje waar je veel mee vangt zegt de bengel; 

Na betaald te hebben heeft hij nog geld over voor een 
visserspet, 

Zo zegt hij nou kan ik samen met mijn vader gaan vissen 
achter het net. 
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Ve1d1igging Sportpark One Burg 
Fizeaustraat (achter Amste1 St.) 
Tel. 020 - 924161. 

- weekblad 

17e jaargang 	nr. 10 	28-10-1980 

Ja, nummer 10 in de serie van het seizoen 80/81. Wat nu 
weer, zie ik U denken. Weer hetzelfde geklets over voet-
bal opgevuld met wat onzin. Maar het is wel de achtste  
keer dat de Treffer uitkomt met 12 pagina's; een record 
in het levee van deze edele verschijning. 
Overigens4 dat ene nummer van 8 bladzijde wordt weer ge-
compenseerd met een nummer van 16 (lees; zestien) 'pages'. 
We mogen dus een gemiddelde noteren van 12 pagina's. 
iRileen door Uw bijdragen kan dit gemiddelde op pijl ge-
houden warden. Dank voor de copy. 

Maar dan toch; wat nu weer? 

1; inleiding (dit due') 

- p. 2; mededelingen + verslag zon sen 1 

- P. 3; overzicht nieuwe leden (voor de siatistici) 

- P. 4; verslag zat-isen 2 + verslag jun B 

- 



MEDEDELINGEN: 

BINGO AVOND VOOR DE JEUGD  

14 november 1980; voor verdere mededelingen blijve men de 
Taba-Treffer goed lezen. 

BINGO AVOND VOOR DE senioren• voor verdere mededelingen 
blijve men ook de Taba-Treffer goed lezen; wel is de datum 
al reeds bekend en wel: 21 november 1980. 

-KANTINEVERGADRING:- 

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de kantineverga-
dering plaatsvinden op vrijdag 31 oktober 1980 en wel om 
20.00 uur. Plaats: juist, ja in de kantine. 

Zondag 1 : APGS - TABA (0-0) 2-1  

De grote wirskTacht woog op-tege de betere techniek van 
APGS. ( Het Parool dd 27-10-80 ) 
Dit schreef het ParoolMijn versie is iets anders.N1. 
een oppermachtig TABA, dat APGS in de eerste helft alle 
hoeken van_het veld liet zien was niet in staat om de, 
in de tweede helft , snel verkregen voorsprong te veredigen 
Eerst een veMedigingsfout in ae achterhoede ( die voor de 
rest zeer goed functioneerde ), en toen een naar 
bleek, terechte penaltV.APGS profiteerde maximaal van ieze 
enige kanaen. Deze wedstrijd bleek ondubbelzinnig waar 
het TABA aan schort. Het is namelijk zo dat we geen wag weten 
met een voorsprong.In plaats van dat we cns eigeh spel 
gaan spelen, gaan we ons spel na de voorsprcng aanpasaen 
aan dat van de tegenpartij.Zodra we daarmee ophoudenkunnen 
we m.i. het een heel eind verder brengen.Verder ben ik 
nog vergeten te vermelden dat het TABA-doelpunt werd gescoord- 
door Wietze Posthuma.Hopenlijk volgende week beter. 

Ad van Houten 

Oplossing van mijn vraag cq rebus van vorige week. 
antwoord: TABA 1 ( Zondag dan natuurlijk ) 
Deze week geen ge-oh van mij,maar dat komt volgende week 
weer volop. 	

1'4crivant  

NIEUWE LEDEN 

Voor de statistici onder de Taba-leden volgt hier een 
aanvulling voor de ledenlijst; wij starten met ..... 

R. Harries (zon) 	23-12-'59 
Hoofddorpplein 22'" 1058 PD Amsterdam 
Tel. 155250 

J. Fictoor (zon) 	23-10-'58 
Stenghof 56'" 	1034 NN Amsterdam 
Tel. 330217 

M.G.K. Zimmerman (zon) 31-10-'59 
Mosplein 24 	1032 J.X.  Amsterdam 

A.E. Lippes (zon) 	17-01-'59 
Silenestraat 26' 	1031 TW Amsterdam 
Tel. 329305 

B. Voorst (C-jun.) 	1.-4-‘67 
Makassarstraat 39"' 1095 ST Amsterdam 

E. de Wolf (A.-pup) 
	

11-2-'69 
Gliphoeve (???) 

R.A.v.Waard (B-jun.) 7-3-'66 
Rijnstraat 8"' 

	
1078 RA Amsterdam 

Tel. 738623 

L.M. Coster (zon) 
	

20-3-'62 
Kelbergen 147 
	

1104 LG Amsterdam 
Tel. 908750 

no. 752 	M. Stroop (zon) 
	

30-1-,5p 	. 
Rijswijkstraat 51 

	
1062 EP Amsterdam 

no. 753 
	

P.J.Koel.(zon) 
	

9-1-'57 
Tussendek 50 
	

1034 TS Amsterdam 
Tel. 330724 

no. 753 
	

dat kan de persoon zijn die U aanbrengtl!L 

en dan sadden wij van de redactie deze 

ruimte weer kunnen vullen met nuttige text, 

i.p.v, dit ge..... 

no. 744 

no. 74'5 

no. 746 

no. 747 

no. 748 

no. 749 

no. 750 

no.-751 
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Wedstrijdverslag KNSM 2 - Taba 2 (zat): 1-2. 
Afgelopen zaterdag had Taba een belangrijke wedstrijd voor 
de boeg. Men moest namelijk aantreden tegen KNSM, welke 
ploeg met 44n punt achterstand op Taba op de tweede plaats 
stond. Hiermede is de belangrijkheid van deze wedstrijd 
verklaard. 

Taba ging voorzichtig van start, maar men had al spoedig 
door dat angst voor deze tegenstander niet nodig was, en 
nam het initiatief volledig in handen. Helaas moest links-
achter Jan Koning na 20 minuten wegens een enkelblessure 
uitvallen„ echter zonder gevolgen voor de verdediging 
want hij werd op een waardige manier vervangen door Adri 
Hillenaar. 

Na enige kansen gemist te hebben, kreeg Taba na een half 
uur spelen een hoekschop toegewezen. Deze hoekschap kwam 
terecht bij Loek van Horn, die met een prachtige kopbal 
de keeper van KNSM het nakijken gaf. Taba vergat toen 
echter in de resterende minuten van de eerste helft de 
voorsprong verder uit te breiden. 

De tweede helft begon wederom met een sterker Taba, het-
geen resulteerde , na een kwartier spelen, in 2-0 door een 
werkelijk schitterende kopbal van wederom Loek van Horn . 

Taba dacht na dit doelpunt dat de strijd wel gestreden 
zou zijn. Het spelpeil daalde tot een bedenklijk niveau, 
waardoor KNSM gevaarlijk terugkwam. Bij 44n van hun aan-
vallen moest Taba in het strafschopgebied aan de noodrem 
trekken. Uit de toegekende penalty bracht KNSM de stand op 
1-2. Hierna kwam KNSM nog aan enige gevaarlijke aanvallen 
toe, maar Taba gaf de voorsprong, mede door het goede 
keeperswerk van Jaap Kriger, niet meer uit handen, zodat 
twee belangrijke punten mee naar huis genomen konden wor-
den. 

Rest nog een compliment te geven voor het goede viaggen 
van Ron Hillenaar, die elke week bereid is als grens- 
rechter te functioneren. 	

Karel. 

Wedstrijdverslag jun 73: Taba - Vespucci: 3-2.  
Een groot compliment gaat naar onze B-junioren, die on-
danks een fysiek overwicht van Vespucci een 3-2 overwin-
ning boekten. Dit kon alleen gebeuren dankzij een grote 

- 4 - 	zie pag. 12  

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZATERDAG 1 november 1980. 

zat vet 1: afd. 18: The Victory 	- 	Taba, le veld, 
aanvang: 12.00 uur„ SR;NY, leider NN; 
veld gelegen aan de 's-Gravelandeweg te Weesp, 

zat sen 1 afd. 12: Taba 	- 	Ookmeet„ le veld, 
aanvang 14.30 uur, SR: W.v.Meerveld,leider 
dhr. A.Verkaaik; 

zat sen 2: afd. 40: vrij; 

zat sen 3 afd. 53 Rombout 4 	- 	Taba, 2e veld, 
aanvang 12.00 uur, SR: NN, leider dhr. D. 
Verkaaik, veld gelegen op,Sportpark De Een-
dracht I, gelegen aan - de Cornelis Outshoorn-
laan (bus 21 "vanaf het Centraal Station); 

pup D: 
	

Poule F; Taba 	- 	FIT 	le veld, 
aanvang 11.00 uur, SR:NN, leider dhr. de Groot 
en dhr. Tauber; 

pup F: 
	

Poule 2: Taba 	- 	Diemen, 2e veld, 
aanvang 11.00 uur, SR:NN„ leider: dhr. en mw. 
Maurer. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA  voor zondaE 2 november 1980. 

zon sen 1: afd. 202: Taba 	- 	Bijlmer, le veld, aan- 
yang 14.30 uur, SR; dhr. L.Kuiper, leider: dhr. 
J.Smit; 

zon sen 2: afd. 218< Rivalen 3 - Taba 2, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR: dhr.J. Heitman, leider: dhr. 
Verkaaik, veld gelegen op Sportpark Riekerhaven, 
gelegen aan de Haagseweg nabij het Nationaal 
Luchtvaartlaboratorium, Ingang Anthony Fokker-
weg; 

zon sen 3: afd. 414; Taba 3 	- Wilskracht 6, leveld, 
aanvang 12.00 uur, SR:NN, leider° dhr. Sand-
brink;..  

zon sen 4: afd. 424; Taba 4 	- Tos Actief 5, 2e veld, 
aanvang 12.00 uur, SR NN, leidero dhr. C. 
Meyer; 



programma voor zondag 2 november 1980. 

zon sen 5: afd. 436: RCA 4 - Taba 5, le veld, aanvang 12.00 
uur, SR:NN, leider dhr. Bosman, veld gelegen op 
Sportpark De Diemen, Rijksstraatweg te Diemen; 

zon sen 	afd. 430: Tabs, 6 - Sporting Noord 5, aanvang 
14.30 uur„ 2e veld, SR:NN, leider dhr. Hoots; 

jun B: 	afd. 634: JOS 3 - Taba, 2e veld, aanvang 12.00 uur, 
SR:NN, 	, veld gelegen op Sportpark De 
Toekomst te Duivendrecht, aan de Burgemeester 
Stramanweg te Ouderkerk a.d. Amstel (over de Ut-
rechtsebrug rechtsaf door het industriegebied). 
leider: dhr. v.d.Molen. 

VRIENDSCHAPPELIJKE WZDSTRIJD PLAN '80: 

Dinsdagavond 4 november 1980: Taba - DWV 2, 
aanvang 19.30 uur. 

De volgende spelers worden verzocht om 19.00 uur aanwezig 
te Zijn: 

W. Kleton 
R. Reitsma 
P. Spalling 
J. v. Veen 
E. Verberkt 
A. Verkaaik 
F. Verkaaik 
L. Walgering 

1: afd. 202: APGS 
2: afd. 218: vrij 
3: afd. 414: Uithoorn 

4: afd. 424: EC Muiden 
5: afd. 436: vrij 
6: afd. 430: Overamstel 6 

afd. 634: Taba 

Taba 

Taba 
Taba 4 

- Taba 6 

Vespucci 

M. Anastasio 
A. v.d. Bos 
H. v.;.d. • BGS 
J. Fleury 
J(an) Kamminga 
J(aap) Kamminga 

zon 
zon 
zon 
zon 
zon 
zon 

sen 
sen 
sen 
sen 
sen 
sen 

Jun B: 

Niet alle spelers die in de eerste wedstrijd meespeelden, 
staan opgesteld. Wees echter niet teleurgesteld, want jullie 
komen weer de volgende keer aan de bak. Alleen het feit dat 
het spelen met 19 mensen voor 44n elftal wat veel is, heeft 
de organisatoren doen besluiten om nu met 14 spelers van 
start te gaan. Kom dus gerust kijken!!!'. 

ZAALVOETBALPROGRAMMA'S: 

Maar goed dat we nog B-junioren hebben;: 

Consuldienst: 1/2 november 1980: H. H5lzel 

0 	
Cleli..".40...00000(ajaj)0....0..".00."..0"..000....00... 

woensdagavond 5 november 1980: 
Bankrashal 
aanvang: 20-10 uur,afd. 1A: Helenick - Taba 

zaalv. 1. 

- 10 - 

vervolg TELEFOONNUMERS. 

trainer 
trainer 
wedstr. 
wedstr. 
wedstr. 

zaterdagafd.: 
zondagafd.: 
seer. sen.: 
secs. jeugd.: 
seer. zaalV.: 

A. Verkaaik 
J. Bron 
R. Reitsma 
M. Anastasio 
G.- Wolkers 

731963 
366065 
995486 
236881 
125646 

Uitslagen zaterdag 25 oktober 1980:  

zat vet 1: afd. 18: 
zat sen 1: afd. 12: 
zat sen 2: afd. 40: 
zat sen 3: afd. 53:  
zat sen 4: hebben we 

pup D: Poule F. 
pup F: Poule 2: 
We hebben dus op zaterdag niets verlorenlIl 

Uitslagen zondag 26 oktober_1980: 

2 - 1 

6 - 0 
3-1 

3 - 1 

3 - 2 

Taba 
Schollevers 
KNSM 2 
Taba 3 
niet: 

Bu

a

i: 

T 

	nveldert 
- Taba 

Wartburgia 

2 - 2 
0 - 5 
1 - 2 
7 - 1 

Taba 
Zeeburgia 

- Tos Actief 2 	1
2 
	0 
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Taba 
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