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Bingo-succes bij de jeugd mag en kan alleen 
maar gevolgd worden door een Bingo-succes 
bij de wat oudere personages ... Tot zaterdagI 

19 	29 november 19800 Sint Nicolaasfeest voor de jeugd; 

18 	L'4crivant met .. titelloos; 

2/3 verslagen zaalvoetbal 

3-6 verslagen zaterdag-, zondag- en jeugdafdeling; 
9 	een verslag op rijm, zaterdag 3; 

VOOR AL UW BLOEMEN: FIRMA 

CINQUALBRE 
standplaats ALBERT CUYPMARKT 

VOOR : NO: 1 30 EN 

BUSSTATION GORDIAAN 

LELYSTAD 

TEL. 03200— 43651 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

 	LO 

sporthuis „JOAO 
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 

411 

Cluborgaan van de A.F.C. Taba 
Opgericht 31 mei 1933 
Kon.goedgek. 27-7-'60 

poetgiro 5011393 
t.n.v. AFC Taba 

Veldligging Sportpark Or .e Burg 
Fizeaustraat (achter Amstel St.) 
Tel. 020 - 924161. 

weekblad 

Bij het zien van dit blaadje weet U natuurlijk al mat er aan 
het handje is. Juist ja, het mankement aan de stencil-
machine is nu,verholpen. Vandaar een Taba-Treffer van maar 
liefst 20 pagina's dik. Wat kunt U allemaal verwachten en 
wij tikken.. ..... 

- Middenpaginag aandacht voor CARNAVAL 1981:III 

- p. 12 verslag B-junioren 
uitslagen 

- p. 15/16 PROGRAMMA; vriendschappelijke wedstrijden; 
en vergadering leiders/aanvoerders_zon sen. 

Leest U maar rustig door; veel plezierl 	redactie 
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Wedstrijdverslag zaalvoetbal 1: Amstelveen - Taba: 
De stand werd opgevoerd tot 10-0 waarmee ook het einde kwam. 

Rest mij nog te 'melden, dat de jens zich erg 
	r. plineerd gedroegen, vooral tijdens

ong 

 het wisselen,
ge  
iets
disci 

 dat ik wel eens anders heb meegemaakt. Dus alles bij 
elkaar een positieve zaak en ik hoop dat deze tendens zich voortzet. 

De coach. 

Wedstrijdverslag zaalvoetbal: IJsbaanpad, dinsdag 28 
october 1980: Taba - Orient: -1. 

In eerste instantie een gelijk opgaande strijd waarin 
Taba geleidelijk aan wat sterker werd, hetgeen resul- 
teerde in een doelpunt van R.v.Londen. 
We kregen een paar tegenstoten van Orient maar dat 
werd allemaal bekwaam opgelost door onze keeper T.Louis. 
Een paar jongens hadden wat moeite met hun conditie, 
maar dat gaf niet, want na een pass van ondergetekende 
op L.v.Londen werd het 2-0. Toen een tegenaanval en het was 2-1. 
Rest nog, dat ondergetekende, na 3 ma oms 	te hebben, 3-1 mocht maken. Het was zijnn  eerstpeeeld 

doelpunt dit seizoen. Al met al hebben we weer een overwinning 
behaald. Bedankt ouk E.Sterk voor het vlaggen'en de 
beide dames voor het coachen. 

PS Wat mij zeer teleurgesteld heeft is het feit dat on-
danks dat de-zaal 1 al gespeeld had in dezelfde hal, 
niemand van hen enige interesse toonde om naar ons 
te komen kijken.j)e zaa1.1 bestaat gedeeltelijk uit 
de zondag seleetie "nude hap". Jongens, bedankt. 
valt me zwaar 	 Dit 
zig zijn om b.v. bij te.6n van jullie, Omdat wij wel aanwe- 

kent dit dat ik 	jullie te vlaggen. Helaas bete- 
vlaggestok er definitief bij neerleg. Gerrit,'sorry. 

H.Smit. 

Wedstri'dvarsla zat: Taba 1 - Ookmeer 1: 1-3. 
Helaas weer een nederlaag die niet nOodzakelijk was. 

De eerste helft speelde Taba een uitstekende partij 
voetbal, en werden er een paar mooie kansen georeeerd 
welke helaas niet werden verzilverd in doelpunten. . 
Ookmeer speelde nogal angstig maar kwam ong. 10 min. 
voor rust met bijzonder veel geluk op 0-1. Er kWam 
toen een soort matheid over ons spell  die ondanks de 
op'.  0-2. rust, niet verdween, en Ookmeer kwam via een strafschop 

Met een verzwakt team (J.Lohman en K.Iske geblesseerd), waarvan 
J. Lohman het weer eens aandurfde en de hulp van Bert van de 
Woude, moest Taba het opnemen tegen Amstelveen. 
De eerste tien minuten begon Amstelveen zeer sterk, wat dan 
ook prompt 1-0 betekende. Daarna kwam Taba eindelijk los en 
Amstelveen moost achteruit. Een bekeken schot van Bert van 
de Woude: 1-1; + 5 minuten voor rust: een steenharde lob-
schuiver W.1) van Jan van Veen en Taba kon draaien met 1-2. 

2e helft: 

De kansen kwamen nu aan beide zijden en de strijd golf de op 
en neer. Taba werd gaandeweg weer iets sterker en met een 
wat beter opgepoetst kanon van Wietze Posthuma had Taba op 
1-3 moeten komen. Doch helaas had Wietze geen geluk. 

Acht minuten voor tijd moest Jan van Veen door een ongeluk-
kigehbal vpor. 2. minuten naar deetrafbank„ Dit beteken-
de alle- hens aan dek voor de drie overgebleven spelers. 
Het mocht-niet - baten;--via- 2-2 kwam Amstelveen op 3-2. 
De laatste vijf minuten heeft Taba er nog van alles aan ge-
daan om de stand gelijk te trekken (wat overigens wel ver-
diend zou zijn geweest), maar het mocht niet baten. 
Eindstand 3 - 2. Volgende keer beter. 
P.s. de nieuwe schoenen van C. Iske hebben geen'geluk 

gebracht. 	 Ger. 

Wedstrijdverslag zaalvoetbal: 

De wedstrijdverslagen van het zaalvoetbal sieren steeds Min— 
der het klubblad (oh ja?). Vandaar een kort verhaaltje over 
ons tweede team; Taba 2 dusl 
De ewdstrijd ging tegen Hellenick, een voor mij onbekende 
opponent, wat natuurlijk altijd de nodige twijfels met 
zich meebrengt. 
Nu, dat bleek volkomen ongegrond, want Taba ging van meet 
of aan in het offensief en trok de wedstrijd volkomen naar 
zich toe. 
Met bij vlagen geweldige combinaties werd Hellenick volle- 
dig de zaal uit gespeeld, hetgeen resulteerde in een vijftal 
goals voor de rust. 
Na de/reldwissel ging Taba rustig door met goed voetbal en .. 

niet te vergeten 	met scoren. 
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Taba probeerde ncg wel terug te komen, maar kon helaas geen 
vuist meer waken, omdat er toch,00k een paar jongens tussen 
liepen die niet geheel fit meer'waren (verstJpte-neuzen, • 
dove oren,.kreu pele dijbenen, geknakte ruggers, om maar wat 
te noemen). 

Na ong. 20 min. ploeteren werd ons eindelijk een-strafschop 
toegewezen, welke door Frank koelbloedig werd benut. 

Deze aansluitingstreffer drukte Ookmeer nog meer in de ver-
dediging. De voorstopper werd naar voren- gestuurd-om de aan-
val te stimu,eren, hetgeen helaab niet mocht baten. Ookmeer 
kwam zelfs op 3 — 1, hetgeen de wedstrijd in feite al be-
sliste. Maar de wedstrijd is pas afgelopen als er 90 minuten 
is gespeeld en er werd zelfs nog. een friSse wisselspeler 
ingezet om..alles op de aanval te gooien. 

De kans bestaat echter als men alleb op de aanval gooit, dat 
er dan in de verdediging gaten vallen. 
Hetgeen dan ook prompt gebeurde. Jaap kon door uitstekend 
keeperswerk de schade nog beperkt houden, ondankb diverse 
op het qichaam gerichte aanvallen. 

Misschienzijn we,de volgende week wel fit en is de mat- 
heid verdwenen, zodat er weer een overwinning uit de bus 
komt. 

Wedstrildverslag  zondae  senioren 1:"Taba - Billmer.  

Nou, Jan B. hier is 	dam. Het stukje waar je vol span-
ning op gewacht hebt. Het blijkt trouwens wel dat je'de 
Taba Treffer wekolijks leest;'dat kunnen we aan'het.elf

7  tal zien 

Eindelijk is het er dan toch van gekomen. De eerste over 
winning van het seiZoen. Eindelijk -kreeg Taba ook"loon 
naar werken. Taba was en bleef, uitgezonderd van een tien-
tal minuten in.de Aweedahelftldebeete (veruit). 
Het begon ietwat chaotisch, maar na verloop van tijd zag 
je toch duidelijk lijnen in het Taba-spel. 
Na een afgeslagen corner van Taba was het Peter Spalling 
die met een werkelijk schi7gterende knal de eerste goal 
voor de thuisclub op het scorebOrd . bracht. Vreugde alom, 
Tien minuten voor rust was het helemaalfeest. Bij het ja- 
gen op de bal was het Wietze Posthuma die de bal veroverde, 
daarna doorgaand tot de -achterlijn de bal terugtrok op de. inkomende Frank Verkaaik en 	ja hoor . 2 - 0. Een beauty. 

—4- 

Zelden waxen we zo opgetogen in de rust en zelden waren we 
er zo van overtuigd, dat we de partij winnend zouden af- 

sluiten.  
De tweede he 

de 

 began met een ietwat meer verdedigend Taba, 

wat Bijlmer de gelegenheid gaf wat meer bij het Taba-doel 
te komen... Maar echt gevaarlijk werd het nooit. Totdat Ruud 
Reitsma op ongelukkige wijze de bal in het penalty-gebied 
op zijn arm kreeg, met alb gevolg% aen penalty die door 
Bijlmer werd verzilverd. 2-1. iraba was er niet van ander 
de indruk en bleef rustig en beheerst spelen op de counter. 
Deze speelwijze werd Bijlmer in de laatste tiers minuten 
noodlottig. In eerste instantie was een lob van onderete 
kende net jets te hard4 maar in tweede instantie was het 

Frank Verkaaik die wel scoorde 3-1. .. 
	_ 

Bijlmer was nergens meer. Bij Taba lukte nu alles.: Na 90 
minuten floot de overigens goo leidende acheldsrechter 
(meestal als je gewonnen hebq af en trok Taba uitzinnig 

van vreugde naar de kantine en klrd.

eedkamer alwaar dit his-

torisch feit gepast herdacht we 
Eindelijk dan een overwinning. Als we de volgende week 
van OZK winners schuiven we weer een plaatsje op. Steeds 

verder totdat we k ...... . zijn. 
Tot de volgende week bij OZK. 

Wedstrijdverslag zondag senioren Taba 
7 — Taba Bijeenge- raapt. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-:-.-.-. 	 -- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. • 
Eindelijk heeft het toekomstige 7e elftal dan gespeeld. 
Weliswaar niet in comp etitieverband, maar het fanatisme 

waarmee werd gespeeld door beide 10 
6 11-tallen deed 

geen afbreUk aan het spelelement. Het best tekent dit ees- 
zich of aan het feit dat 'n 7e elftal-speler bij do g 

voor doze wedstrijd spontaan een 
telijke voarbereiding voetbalknietje kreeg. De tegenstande± waar we noverheen, 

moesten ?open", liet ons binnen 'n minuut 
.0f 15 tegen 

een 0-2 achterstand aankijken. Vol goede wanhoop kwaten 
wij daarop al gauw op 1-2. Maar door koelbloedig te blij-
ven voetballen werd het al gauw'13. De koelbloedigheid 

werd_daarna snel overboard 
gezet en dit resulteerde dan. 

ook_in een doelpunt van een onzer spelers, die, naar hij 
vertelde,. niet veel kon zien door de gestadig vallende 
regen:en-toen plotseling lets op z'n hoofd.kreeg. Door 

de he de 	
van de juichende tegenstanders en erketning 

door de scheidsrechter, kwaM hij glimlachend tot de slot- 

- 5 

Ad van Houten 
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EV1 
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F-OTOCOPIEEN 
ONTWERPEN 
FOLDERS 
'•?E'RENIGINGSDRIJKWERK 
FAM. DRUKWERK 
HANDELSDRUKWERK 

. ER  J ';‘,.)KHUFZEI4.,  

	NEIRWRIMMORMalgaV5ff.M2MINSe- 

cam dat hij een doelpunt tot stand had gebracht 
Vol -±risse, c.q. nattige moed gingen we verger en na een 
tijdje blind hardlopen van onze kant kwamen we toch•nog op 
2-4 ,  
In de rust de smoelen rlet waterafstotende tape wat opgetrok-
ken en de grijns van onze "eigen doelpunt-"maker afgetrokken. 

De tweede helft was zonder dollen een stormloop op het Taba-
doel (welk?) en Taba 7 kreeg dan ook alle kans om te ocoren; 
eerst gastspeler Jan, die handig tegen de lat schoot (moeilij-
ker dan eon doelpunt zetten), daarna weer Jan 9  maar nu effi-
cignter. Het was alleen jammer dat een van ons het niet goed 
kon zien en daarom iets te dichtbij ging staan om tevens in 
een ideale buitenspelpositie te staan..... afgekeurd dus. 
Zelfs mochten we nog een penalty nemen, die loeihard werd ge-
nomen, maar nog net niet hard genOed om de56r de keeper heen 
te schieten. 
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LOEK EN 
WILLY 

Het slechte weer was -jammerlijk de oorzaak van het vroegtij-
dig afbrpken van de wedstrijd. Desondanks was het Loch een 
leuke partij en het bier gped, 

00K 	SAT L„ 

Roland. 
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Wedstrijdverslag B-dan.: JOS -  Taba:  4 — 4g 
We stonden met 0-2 voor in de eerste helft, Roy ging eruit. 
Zijiabril was stuk. Er waren veel ouders langs de lijn (1!1). 
De jeugdtrainer kwam ook voor hat oerst kijken. One elftal 
moet-tinder-lUilen 

elke zondag 
trekking ANaties 

In de tweede helft ging het in het begin erg slecht. Daar-
door veel er een doelpunt van de tegenpartij. Het was nu 1-2., 
We hadden veel kansen, maar helaas viel er weer een doelpunt 
voor JOS 2-2. Er vielen nog- twee doelpunten voor JOS 4-2. 
Toet werd Walter eruit -gestuurd, omdat hij een grote mond had 
tegen de scheidsrechter. Maar in de laatste twee minuten was 
Bennie erg goed en gaf twee_mooie voorzdtten en daar kwamen • 
ook twee doelpunten uit. 
Einduitslag 4-4. Waardoor we nog steeds op de eerste plaats 
staan en nog ongeslagen zijn. 

aldus naar waarheid en letterlijk getypt:, Marcel Sandbrink 
Marcel Groot-Wassink 

P.S. Via dit korte bedankje willen we alle aanwezige ouders 
onze waardering tonen voor hun aanwezigheid. Een voorbeeld 
in de huidige voetbalwereld. Hulde. 

6 — 



Versiag Taba 3 ter overdenking. 
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Ja, de winterdichter is er weer 
zaterdag 3 speelde dit keen 
uit tegen Rcmbout, nummer twee, 
t t weer, 't veld, alles zat mee. 

Al na ruim een kwartier 
was het tnze immigrant Gus, die fier 
de bal tussen de palen jueg, 
waarna de tegenstander zich steeds 
meer agrbssief gedroeg. 

De scheidsreChter had reeds 4 man gewaarschuwd 
en dacht de storm is geluwd. 
Een van ons dacht daarna een blunder goed:te maken, 
door de tegenbtanders voor zwarte honden uit te maken. 
De scheidsrechter bestrafte dit rassistisch geweId 
en stuurde hem terecht van het veld. 

Maar de Rombouten lieten 't nietdaarbij 
dus dat wend een stevige matpartij. 
De scheidsrechter kon nog slechts staken 
zodat we na afloop snel kcnden gaan 	 

De vraag rijst 
of zoiets niet 'n strafmaatregel vereist.. 
Hetzij van de Bond, hetzij van de eigen club. 
Want zoiets is ontoelaatbaar, 
en een schande voor de:Club. 

Hoezeer ik 't ook betreur, begrijp ik 
best dat het hier een ongecontroleerde uitlating 
betreft, 'en dat persoonin kwestie zijn 
wangedrag bereft. 

GB 

PS 'T wordt tijd vooriTaba 3 te bezinnen, 
i.p.v.- alleen maar te denken aan winnen. 
Ik ben geen griffier 
doch speel slechts:voor 	plezier. 

Stuff tot nadenken ..... en bedankt - red. 

Beterschap 

0 • • wenst de zaterdag senioren 3 aan Jchn en Ruud 
vanwege de opgelopen ziektes/blessures. 
Sterkte en ... tot op de,velden. 



Denkt u er nog aan!!!!! 

CARNAVAL CARNAVALCARNAVAL 

op 14 FEBRUARI 1981 

in gebouw "DE WIJKHAVEN" Juliana van Stolbergstraat 20 
Amsterdam . 

met muzikale medewerking van 

”DE FANTASIA'S “ 

Bijdrage F1.25,== per persoon 

GECOSTUMEERD VERPLICHT 

Aanvang 20.00 uur tot + 02.00 uur 
Zaal open 19.30 uur 

Kaarten zijn verkrijgbaar on DINSDAGAVONDEN in de 
TABA kantine TEL.92 41 61 bij de Hr. J.Hoekman 

andere dagen na 2000 uur J.Hoekman 
Burmanstraat 6, Amsterdam. 
tel. 94 36 92 

CARNAVAL CARNAVAL 	 CARNAVAL 

Wat betreft dit Carnaval zegt u misschien well  
wat een hoop geld voor die avond.... 
Bedenk dan dat wij daarvo6r, 

le De zaal huren, 

2e Levende muziek verzorgen, 

3e Zaalversieringen moeten aanschaffen, 

en als laatste maar zeker niet het minste; 
U ALLEN DEZE AVOND GEHEEL VRIJ DRINKEN HEEFTO 

Hierbij is echter een maar...l u wilt weliets eten ook, 

Broodjes zijn er die avond to verkrijgen a fol,= per stuk 
U ziet wel, alles is'echt naar redelijkheid. 

Wij hopen dan ook Op een grote belangstelling om - ook 
deze avond net als de vorige tot een groot succes to maken 



Verslag Taba B-lunioren: Taba BI - JOS B3  

In de eerste vijf minuten was het meteen raak 	maar hij 
werd door de scheidsrechter afgekeurd. Maar vlak daarna was 
er wel een geldig doelpunt. 
In de eerste helft was het 3-0. Vlak na de rust werd er 
weer gesccord. 
Bennie mocht geregeld ingooien, maar deed het steeds Lout. 
Verder gebeurde er niets bijzonders. De stand werd opgevoerd 
tot 8 - O. Wij hopen dat er steeds meer ouders komen kijken. 

Marcel Berkmeyer 
Bert v. Voorst 
H..Groot-Wassink 

P.S. Er zijn een paar jonge heren die na afloop van de 
wedstrijd denken een waterballet aan te kunnen 
richten in de kleedkamer. 
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Sorry, Ome Jan, dat ik er even niet bij kon zijn, 
maar ik zal er voor zorgen dat dit niet weer 
gebeurd. 

leider v.d.'Molen 

Uitslagen zondag6-11-1980:. 
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zon sen 1: 

zon sen 6 

Jun Bo 

Bijlmer 

Taba 6 

Taba 

-.Taba 	3-0 

7  TOB 	2-1 

JOS 3 8-0 (!) 

andere uitslagen zegt U, neon .‘. die hebben we niet, 
vanwege de klimatcicgische emstandigheden, begrijpt 

Aansluitend op die opmerking 	 

Bij ALGEHELE AFGELASTING op zondag bestaat er de mogelijk-
heid cm Uw spieren soepel te houden. Dan moet U wel om 
11.00 uur aanwezig zijn, zodat er uiterlijk cm 11.15 uur 
gestart kan worden met do 'training'. 
En mij 	ziet U er niet: 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZATERDAG 22 november 1980. 

zat' 	afd. 18: Geinburgia - Taba, le veld, aanvang 
14,30 uur, SR NN, leider NN, veld gelegen op 
Sportpark Driemond. 

zat sen 1: afd. 12: Taba 	Geinburgia, le veld, aanvang 
14,30 uur, SR v.d.Dussen, leider dhr.A.Ver-
kaaik. 

zat sen 	afd. 	Taba 2 - DCG 5, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR Effting, leider-dhr,K.Iske, 

zat sen 3: afd. 53: Meerboys/A 2 - Taba 3, le veld, 
aanvang 12.00.  uur, SR NN, leider dhr.D.Ver- 
kaaik, veld gelegen op- Sportpark-MIddenmeer,-
achter de ijsbaan. 

D::Toule F! Animo 2 - Taba, aanvang 11.00 uur, lei-
ders de HH de Groot en Tauber, verzamelea om 
9.45 uur bij het Amstel Station, vandaar naar 
Sportpark Overamstel, Utrechtbebrug over 
rechtsaf en meteen linksaf de Jan Vroegopsingel 
af, (Langs de Amstel). 

pup F: poule 2: Overamstel - Taba, aanvang 11.00 uur, 
leiders dhr. en mw. J.Maurer, LET OF: verza- .  
melen om 10.30 uur op het eigen veld. Deze 
weds'Grij.wordt op het Taba-terrein gespeeld! 

WEDSTRIJDPROGRAIM voor ZONDAG 23 november  1980. 

zon sen 1: afd. 202: RCA - Taba, le veld, aanvang 14.30 
uur, SRv,Elst, leider dhr.J.Smit, veld ge-
legen op Sportpark De Diemen, Rijksstraatweg 
to Diemen. • 

zon sen. 2: afd.. 218: Taba 2 - Zeeburga 4, le veld, aan-
vang 12.00 uur, SR Knoop, leider dhr.A.Ver-
kaaik. 

zon sen 3: afd. 414: Taba 3 — JOS 6, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR NH, leider dhr.D.Sandbrink. 

zon sen4: afd. 424: Meteoor 7 — Taba 4, 3e veld, aan-
vang 14.30 uur, SR NN, leider dhr.C.Meijer, 
veld gelegen aan het Perenpad to Twindorp.  - 
Oostzaan. 

zon sen 5: afd. 436: Taba 5 — DEC 5, 2e veld, aanvang 
14.30 uurs, SR NN, leider dhr.Bosman. 

- 15 - 
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zon sen 	afd. 450: TOB 6 - Taba 6, 3e veld, aanvang 14.30 
uur, SR NN, leider dhr.Honts, veld gelegen op 
Spertpark Melkweg, vanaf CS met bus 35, 4. 
Of bus 36 halte MolenWijk. 

jun B: 	afd. 634: Taba - Meerboys 2, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, R NN, leider dhr. v.d.Molen. Verza-
melen cm 11.30 uur op het eigen veld. 

zon sen 7:  afd. 416 (buiten mededinging): Taba 7 - AD\ 3, 
26 veld, aanvang 10.00 uur, SR NN, leider NN. 

zaalv. 	vrijdag 21 november 1980 - "De Bleemhof" Aalsmeer, 
afd. 1A, aanvang 20.20 uur: 
Taba - Ficc/RKAV. 

VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN: 

dinsdagavond 18-11-1980: Taba zon sen 1 - DWS zat sen 1 
aanvang 19.00uur, spelers worden 
ve:rzccht om 18.30 uur aanwezig te 
zijn! 

donderdagavond 20-11-1980:.  Taba 6 - ABN, verdere gegevens 
cntbreken! 

dinsdagavond 25-11-1980: Taba Plan '80 - Lijnden, 
aanvang 19.15 uur; spelers worden 
verzocht een half uur van te voren 
aanwezig to zijn: 

Uitgenodigd worden: I:Walgering,J.v.Veen,F.Verkaaik,P.Spal-
ling,R.Savijn,R.Reitsma,W.Kletcn,L.Coster,J.Fleury,P.Meijer, 
J(an) Kamminga, J(aap) Kamminga, A.H.v.d.Bos en H.A.v.d.Bos. 

Technische commissie: 	a.s. do 20-11-1980 worden alle leiders 
en aanvoerders van de ZONDAG SENIOREN  
uitgenodigd voor een technische bespre- 
king. 
Afbellen (liever niet) bij K.Iske:  
tel. 767965 

zon sen 7: namen spelers van dit zondag senioren elftal worden 
volgens de secretaris in de volgende TT bekend gemaakt. 

Uitslagen zaterdag 1 november 1980: 

vet 1: 
sen 1: 	

The Victory 
Taba 
	Taba 

Ookmeer 
vrij

D 
 sen 2: 	

Ilout 4 sen 3: 	- 	Taba,  
D: 	Taba 	- FIT 
F: 	Taba 	- Diemen 

Dus beide pupillen-elftallen hebben gewonnenl 

Uitslagen zondag 2 november 1980: 

zon sen 1: 
	

Taba 	Bijlmer 	3 - 1 
zon sen 2 
	

Rivalen 3 	Taba 	8 - 2 Watt 
zon sen 3: 
	

Taba 	Wilskracht 6 	4 - 2 
zon sen 4: 
	

Taba 	- 	Tos Actief 0 -.5 
zon sen 5: 
	

RCA 4 	Taba 	3 - 10 
juist, jai! 

zon sen6: 	.Taba 	Sporting Noord 8 - 2 
jun B: 
	

JOS 3 	Taba 	4 - 4 

Een behoorlijk goed resultaat van onze 
zondag-afdeling. Zeker het vermelden 
waard. Niet? 

Consuldienst: 	dhr. J. Maurer 

COMPETITIE - WINTERSTOP 
Op zaterdag 27 en zondag 28 
december 1980 en op zondag 
4 en zaterdag 3 januari 1981 (?) 
zullen er, volgens het AVB-blad 

geen ccmpetitie-wedstrijden vastgesteld worden. Doch wij 
menen op de radio gehoord to hebben dat cp het laatste 
weekend een inhaalprogramma zal komen. 
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zat 
zat 
zat 
zat 
pup 
pup 

afgekeurd 
1 - 3 

0 - 1 
1 - 0 
3 - 1 



Titelloos =========== 

Ooit wel eens van een dubbele degradatie gehoord. Er zijn 
weinigen die er over kunnen meespreken. Maar Taba zou 
Taba niet zijn als er niet iemand was die dat zou weten. 
Ja hoor, Taba heeft Zorn man. Zijn naam : J. Lohman. De reden: was-le elftalspeler„ is nu 3e elftalspeler 
man (tweede de 	)9 (eerste degradatiel); was laatste mam, is nu allerlaatste 

Nou Jan, je moet maar denken: as je maar lent hebt, nietwaar? 
Trouwens, dat schijnt ook zwaar tegen te vallen. Er blijkt 
zo ontzettend ge(k)scholden te worden, dat de lent je wel 
pils). vergaat, en dus ga je maar in de kantine aan de leut (lees: 

Volgens goed ingelichte bronnen schijnt he eerste e3ftal ge-
wonnen te hebben. Dit zou dan in verband moeten staan met 

de clingers in de kleedkamer; 't schijnt namelijk zo te zijn dat 	
aanVoerdersband jubilaris 

weet ik ndet, oudere mensen 
	was. Welk jubileum het is 

leeftijd vragen. 	moet 	 , 
je namelijk niet naar hun 

Dus misschien is het wel een good idee om iedere week bij 
het eerste een jarige te laten,meedoen.. 

Mensen, binnenkort volgen de intekenlijsten voor een pleats in het eerste. 
Voorwaarden zijn echter we': 
a) je moet senior 
b) of veteraan zijn; 
c) 
 op zondag willen spelen; 

d)  tussen half drie en vijf beschikbaar zijn; je-moet,jerig,zijn. 

Indien U hieraan voldoet heeft U toch 
99% kens, dacht ik zo 

l'4crivant 

SINT NICOLAAS SINT NICOLAAS SINT NICOLAAS SINT NICOLAAS 

Door het inleveren van het onderstaande strookje kan men 
zich opgeven voor het Sint-Nicolaas feest voor de pupillen. 

Het staat open voor alle pupillen van Taba, maar ook voor 
alle kinderen beneden de 12 jaar van Taba-leden en Taba-
medewerkers. 

Het gebeuren zal plaatsvinden op zaterdagavond 29 november 
1980 in de Taba-kantine. De aanvang is op 19.00 uur ge- 
steld en de ooedheiligman wordt + 19.30 uur verwacht. 
Zorg dus a) dat je er bent en b) dat je op tijd bent. 
En laat je pa of ma snel even dit formuliertje invullen 
en afgeven aan de bar, of bij een van de vele bestuurs- 
leden! 

De Jeugdcommissie 

knip 	 uit 

Ondergetekende verklaart hierbij plechtig dat 

hij/zij met .....o....... kinderen naar het 

. St.Nicolaas-feest op 29-11-1980 zal komen. 

Ik neem 	meisjes en 	 jongens mee, 

waarvan er 	 in een elftal speelt/spelen'. 

Hiermee het geloof in de Goede Sint verklarend, 

verblijf ik met Sint-groeteng 

onderge tekende 	00 0•0000•0110 

krliPdt•adra000•o OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ••o00•00000•o•01-lit l 

P.S. vergeet dit niet in te levereni!!! 
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RIEJO 
het adres voor al uw 
speelgoed en luxe huis-
houdelijke cadeau-ar-
tikelen 
met 0.enN.:vuurwerk 

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

c,Drui76tore 
- Alb. Cuypstraat 206 Telefoon 714791  

Voor: GENEESMIDDELEN 
PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TLIDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
F 0 T 0 ARTIKELEN 

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

Sarphateo" 

11 

SLEUTELS VOOR ;f0.JTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 
Hensonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

De Warmtespecialist 
Fr. van Frye 

Graaf Florisstraat 15 

Tel. 94  63 90 

a a  * * * r 
Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Central. verwarmint 

Wasautomaten 
Geisers. Fornuizen enz. 

Schoorsteenvegen 
Lid A. S. P. B. 

Telefoon 18 32 98 /83 03 54 
Dag en nacht service 

o—t1il 
	111 .1., I ' 111,1 

KILIAN  GLASALARM 

helme setraat 7 
	amsterdam 

nuillenrruTIrjarirmr.7.77,77.• 

\'-. 

	

‘k 	O .  

	

N4 	
• /, .d, ..., 

't  *k 
 • 

'k k juiste adres voor al uw soorten  broo \ tt 
 

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

w  A 

%14 
FOJNSTR.  2,  hk. Amstelkade. 	TEL. 726508. 

Dit is de B I N G 0 -pagina: 

BINGO voor.de *eugd:. 

Hiervoor was op vrijdagavond 14 november j.l, een heel goe-
de opkomst: 29 spelers en ongeveer 20 broertjes, zusjes en 
vriendjes. Ook was de opkomst van de ouders zeer groot, het- 
geen zeer op prijs werd gesteld door de Jeugdcommissie. 
Hierbij wil ik ook de Jeugdcommissie, voor wie dit het 
eerste optreden was, in hun nieuwe functie bedanken voor 
de leuke attentie voor de mensen die die avond achter de 
bar hebben geholpen. Dit werd door deze mensen zeer op 
prijs gesteld. - 

Dit soort-
evenementen zijn voor herhaling vatbaar en wij 

van het bestuur hopen dan ook dat deze mensen op dezelfde 
weg doorgaan ale die ze nu zijn ingeslagen. 

W.Groot-Wassink, secretaris. 
en ook proficiat namens de redactie, die excuses maakt 
voor de plaats in het clubblad, het hoort eigenlijk geheel 
vooraan. Ga zo doorl Wie de jeugd heeft, heeft 

GROTE BINGO-AVOND  zaterdag 22 november 1980: 20.00 uur 

Op zaterdagavond 22. november 1980 zal er weer een gm-be Bingo-avond plaatsvinden in de Taba-kantine; ook dit 
keer weer met prachtige prijzen;°- 

Bij binnenkomst in het.clubhuis moet men Fl._1,50 betalen. 
Hiervoor krijgt men een kaart met nummers waar ook op deze 
avond een prijs op zal worden,uitgeloot. 

Aanvang: 20.00 uur. Toegang voor Taba7leden en genodigden. 

U weet het nut zaterdagavond zien wij U ook in het 
clubhuis voor een. GROTE BINGO-AVOND1 

BINGO BINGO BINGO 
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