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sporthuis „JO 
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+ Voetbal-, Zaalschoenen 
+ Adidas 
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TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

Hierbij geven wij 
kennis van TA.CHTIG 
leden die hun 
contributie nog 
niet hebben 
voldaan. 

bestuur. 



MEDEDELING 

Zoals U in het vorige clubblad hebt kunnen leden, is Taba w 
het gelukkige bezit van een jeugdcommissie•  Deze mensen zi 
weer een paar weken actief in de vereniging bezig en de ui 
kingis al herkenbaar. 
Ik zal dan ook deze mensen via het clubblad aan U 

dhr. v.d.Molen 	voorz, 
dhr. v.Helden 	secr, 
dhr. Anastacio 	wedstr.secr, 
dhr. Tauber 	trainer 
dhr, de Groot 
	

leider 

Ik wens deze mensen veel plezier en succes in hun jeugdwerk 

voorz., D.Sandbrink. 

BESTE LEDEN 000000000 
000000000000 OOOOO 000O 

00000 OOOOOOO 000000000 

In hot vorige nummer van ens clubblad konden'we U Vertelie 
een geslaagde bingo-avond van de jeugd. Afgelopen zaterdag 
dan de bingo-avond voor de ouderen. Helaas was de opkomst n 
bijster groot, ondarks de geweldige prijzen die wij voor on 
leden hadden neergezet. 
Het werd al met al toch een gezellige avond. Langs deze weg 
wil ik dan ook een ieder-die ons prijzen geschonken heeft, 
bedanken. Bij de volgende bingo-avond verwacht het bestuur 
dat er meer leden aanwezig zullen zijn, 

voorz., D.S. 

BESTE L'ecrivant..... 
*000000•00 0 0 0 000 0 0 0 O• 

Je zal wel denken, wat moet hij nu weer. Uiteraard maak ik me 
bekend, maar ik vind wel dat ik op het laatste clubblad moet 
reageren. 
Ik weet niet of je ooit wel eens hebt gehoord van iemand (dan 
nog anoniem ook) dubbel de grond in boren?? Daarbij jouw 
woorden aanhalend. In het vorige clubblad werd een van onze 
leden OD een laat ik zeggen loge manier over de hekel gehaald. 
Dat zo iemand geblesseerd is en het voetballen niet kan later 
en ook nog genegen is een elftal te completeren, is het jaist 
waard om hem een pluim te laten verdienen. 
Maar niks hiervan, hij werd de grond ingeboord en daarnaast 

vervolg op — 12 - 
2 - 

Van de KNVB ontving onze secretaris de volgende brief: 

Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond 
Afdeling Amsterdam 

24 oktober 1980 

Aan de besturen van de 
aangesloten,  verenigingen. 

Mijne Heren, 

Zoals U weet neemt het SCHEIDSRECHTERSTEKORT de laatste ja-
ren schrikbarende vormen aan. De laatste vijf jaar is het 
aantal met ca. 350 teruggelopen. De belangrijkste oorzaak 
van deze teruggang is de slechte mentaliteit van de spelers 
op onze velden. Met name: spelverruwing in het algemeen en 
het niet aanvaarden van het beetje gezag, dat een scheids-
rechter nu eenmaal nodig heeft om een wedstrijd tot een 
goed einde to brengen. 

Ook de opstelling van kaderleden van de verenigingen laat 
nog weleens te wensen over. Speciaal de opvang van scheids-
rechters, die de jeugd en de lagere elftallen moeten flui-
ten, is bij vele verenigingen voor verbetering vatbaar. 

Een verheugend 	verschijnsel is, dat door Uw inspan-
ningen het aantal clubscheidsrechters beduidend is toegeno-
men. Doch deze vorm van leiding geven is ons inziens toch 
niet de ideale. Elk elftal heeft recht op een onafhankelij-
ke, door de bond aangestelde scheidsrechter. 

Om uit bovenomschreven impasse te geraken hebben wij in 
overweging genomen het Afdelingsbestuur voor to stellen, 
de verenigingen dwingend voor te sohrijien per 2 elftallen 
1 scheidsrechter to leveren. 

Alvorens dit voorstel in te dienen menen wij nog 44nmaal 
een beroep op U te mogen doen om op vrijwillige basis mee 
to werken aan de oplossing van dit probleem. 

Wij stellen het volgende voor: 

1) Elke vereniging werft per 2 elftallen minimaal 1 scheids-
rechterskandidaat in de komende 2 jaren. 

2) De kandidaten moeten bereid zijn: a) de - gratis - cur-
sus van ca. 3 maanden to volgen. b) zich, na het beha-
len van het diploma, volledig beschikbaar te stellen 
ten dienst van de KNVB, afd. Amsterdam. 

-3 - 



3) De verenigingen zien erop toe, dat de geselecteerde kandi-
daten representatief zijn om als afgevaardigden van de KNVB 
op te treden. 

Wij vertrouwen erop dat U deze dringende oproep zult onder-
stetnen'fflet - alle middelen die U'ter'beschikking'Staan,-  SOaleg 
propaganda in Uw clubblad, het samenstellen van een tijde-
lijke commissie etc. 

Vanzelfsprekend zijn wij gaarne bereid U alle informatie te 
verschaffen die U nodig aoRt. Verzoeken hiertoe gaarne schrif-
telijk via het bondsbureau. 

Met vriendelijke groeten, 
hoogachtend,- 
Scheidsrechterecammissie van 
de KNVB, Afd. Amsterdam, 

M.H.F.Habeld, 
voorzitter. 

Reactie bestuurg 

Dit is volgenS ons een voorstel dat niet Uitvoerbaar is'. We 
hebben nil. 14 elftallen; dus zou dat betekenen 7 scheids-,  
rechters (vrijwilligers), die dan ieder weekend ten dien-
ste van de Bond moeten staan. 

Als er vrijwilligers zijn kan men zich aanmelden bij de 
secretaris, 	W.Groot-Wassink 

Kempering 937 
tel. 900327 

Reactie redactieg 

Het meest belachelijke voorstel alley tijden. Ten eerste, 
de volgende kanttekeningens 

bij de oorzaken ontbreekt het slechte beleid en de slechte 
begeleiding vanuit de KNVB voor scheiderechters. die de aller 
laagste klassen fluiten; de terugloop van SR-s uit juist 
groep is niet verwonderlijk; 
bij 9 van de 10 verenigingen is de opvang van SR-s juist 
bijzonder netjes; het is niet to verwonderen dat huist • 
die kaderleden er wel in slagen 'club-scheidsrechters' 
te 

mensen, die wel .bereid zijn een keertje voor hun vereni-
ging te fluiten sullen niet to 1,2, ,..3 bereid zijn 
zich beschikbaar to stellen vcor de KNVB, 
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Ten tweede moet de Bond zich eons .rekenschap geven van het 
feit dat het werk binnen alle klupjes gedaan wordt door 
een vaak zeer kleine groep mensen. Die groep.komt door 
dit soort voorstellen steeds meer in het gedrang. Nog 
meer te doen op die tech al zo drukke zaterdag/zondag. 

Alternatief voorstel: 

Een frisse en goede scheidsrechtersbegeleiding en een 
programma voor het aanwerven van nieuwe enthusiaste 
mensen voor het scheidsrechterskcrps. 

Keuringsberichten KNVB en AVB  

Tot ons bijzonder genoegen kunnen wij u alien mee-
delen, dat het ministerie van CRM, ermee accoord is 
gegaan dat Radio Stad Amsterdam . op de zaterdag- en 
zondagochtend onze keuringsberichten mag uitzenden. 
Dit betekent dat er reeds ingaande zaterdag 22-11 

de keuringsb-arichten sullen warden uitgezonden. En 
wel direkt na de uitzending. van het ANP-nieuws van 
9.00 uur ,dus vanaf ca. 9.02 uur en zo voorts ieder 
weekend. 
De uitzending van de keuringsberichten is te beluie-

teren op Radio Stad Amsterdam via de. FM,-band 94,3 MHz 
kanaal 24 en via het kabelnet 24,0 MHz. kanaal 23. 
Indien er geen enkele of gedeeltelijke afkeuring is 
to melden, dan wordt na het ANP-nieuws direkt het 
programma van Hilversum III hervat, hetgeen dus in-
houdt dat dan alle wedstrijden doorgaan. 

KNVB 

Verslag F-pupilleng Taba Overamstel 2-6.  

Een verslagje omtrent de allerkleinsten en obis toekom-
stige le elftalspelers. 
Na een reeks overwinningen en 44n maal een gelijk spel 
moesten zij deze keer ook de smaak van een fikse ne-
derlaag proeven. (Dat hoort er ook bij, jongens!) 

Hopende in de' volgende wedstrijd het zoet der overwinning 
weer to proeven, houden wij het er maar op dat de jongens 
met hun gedachten meer bezig zijn met Sint Nicolaa-
feesten dan met voetballen. St. Nicolaasfeesten met veel 
cadeautjes dan natuurlijk. 

J. Maurer 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZATERDAG 29 november 1980. 

zat vet 1.: afd. 18: Taba 	Geuzenveld, reeds gespeeld en de halve 
vrij. 

zat sen 1: afd. 12: SGP - Taba, aanvang 14.30 uur, le veld, 	SR 
Beuker, leider dhr.A.Verkaaik, veld gelegen op het 
Sportpark Multatulieweg, terrein Sloterdijk. 

zat sen 2: afd. 40: RKAVIC 9 - Taba 2, aanvang 14.00 uur, 4e 
veld, SR NN, leider dhr.K,Iske, veld gelegen op Sport-
park Escapade te Amstelveen.•Te ber. via Parnassus-
weg,-Buitenveldertselaan,-Beneluxlaan Over- het viaduct 
Beneluxlaan rechtsaf, viaduct onderdoor„ Oranjebaan, 
_stoplichten linksaf, Camera Obscuralaan, Escapade. 
Bus CN vanaf Europaplein lijn 41. 

zat sen 3: afd. 53: Taba 3 - DIATSV/61.3, aanvang 14.30 uur, 2e 
veld, SR NN, leider dhr. D.Verkaaik. 

pup D: poule 	Tos Actief 2 - Taba,.aanvang 11.00 uur, leiders 
de HH Groot en.Tauber, veld gelegen op Sportpark De 
Toekomst, Burg. Stramanwegte Ouderkerk a/d Amstel, 
Utrechtsebrug onderdoor en alsmaar rechtuit door het 
industriegebied. Verzamelen pm 10.00. uur bij het 
Amstel Station. 

pup F: poule 2: Taba - Zeeburgia, aanvang 11.00 uur, leiders de 
hr. en mw. J.Maurer, Verzamelen cm 10.30 uur op het 
eigen veld. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZONDAG 30 november 1980.  

zon sen 1: afd. 202: Taba - ZRC, le veld, aanvang 14.30 uur 
SR Joost„ leider dhr. J,Smit. 

zon sen 2: afd. 218: de Meer 4 - Taba 2, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR v.d.Monde, leider dhr. 
Veld gelegen op Sportpark brie Burg t/o Taba. 

zon sen-3: afd. 414: Martinus 7 - Taba 3, le veld, aanvang 
12.00 uur, leider dhr. D.Sandbrink, veld gelegen 
op Sportpark Overburg te Amstelveen. 

zon sen 4: afd. 424: Taba 4 - ADE 4, le veld, aanvang 12.00 
uur, SR NN, leider dhr.C.Meijer. 

zon sen 5: afd. 436: Madjoe 6 - Taba 5,. 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR RN, leider dhr.Bosman, veld gelegen 

6 	vervolg pag 11. --  
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Opstellingen 
zat vet 1 zat sen 2 

p..14.0...•••••••••*,••••••11.. 

zon sen 4  

606 L Abayahaya 
607 A Chaara 
618 I Kallendorf 
382 C Meijer 
528 E C Root 
484 3 Schats 
604 a C Echteld 
679 m A v Schalk 
675 A Bektes 
567 R Geldrop. 
481 A P Willigenborg 
671 H F Ho A Hine (A jun) 
570 M Bergwiln (A jun) 
610 R R Sumter 

667 R D Bergmeijer 
034 F P v Orongelen 
532 W Groot Wassink 
647 A ✓  d Lean 
523 C Roele 
146 0 W Sandbrink 
147 R L Sandbrink 
153 G Serrier 
154 0 Smit 
166 3 H v Teeseling 
506 C ✓  d Waard 
693 3 R Wesling 

zat sen 3  

563 D Verkaaik 
570 G J Bosme 
564 J A Bakker 
574 L A Hoek 
565 H W Noordermeer 
592 M H Roosnek 
567 8 3 Rijskamp 
566 G 3 Schade 
569 E 3 v Willigen 
632 0 H Bronsveld 
725 M H Boeyink 
467 G Koeleman 
682 E Spanjaard 
480 R Heyboer 
683 R 3 Copuit 
628 E 3 Bouwman 
608 A Schermer 

zon sen 3  

650 A Bakker 
652 H Cornelissen 
653 H F Cornel 	• 
549 W 3 Pommerel 
651 F H Roos 
354 3 M Siersema 
660 E Spaan 
656 M P Taverne 
035 3 W v Drongelen 
676 3 H Schaefer 
574 W C Sorber 
348 3 G Kamminga 
695 H Drenth 
694 0 Fleury 
696 3 M Bensch 
680 H R Pocornie  

400 P Drehsen 
067 A C Hillenaar 
068 H J Hillenaar 
335 E Janssen 
538 
	

Kolhoff 
087 3 B Koning 
468 3 Kriger 
659 L 3 v Horn 
372 3 A v d Linden 
110 
	

Merle 
186 G • Wolkers 
685 L H Bunschoten 
470 R Posthuma 
692 R H Zweers 

zon sen 5 

705 3 C Vlasbloem 
704 D Oppelaar 
701 S de P5SUIN 
700 3 Muller 
699 N G v Garderen 
697 R Ellirg 
698 A 3 N Ellerorak 
703 A G Bosnian 
708 • Gompelmen 
707 M C Bestenben 
702 A L Roosien 
709 F G v Druten 

zon sen 6  

722 R Tauber 
723 W N Janssen 
716 G Hoots 
717 E Hoots 
718 N: Hoots 
719 3 in den Berken 
720 W 6 v \filet 
715 O M Osewoudt 
721- 

 6 A Lodik 
712 F te Vrede 
731 P 0 H Schmeitz 
004 3 Bakrie 

Voor' Uw naam staat Uw ledennummer. 
Wijzigingen steam elders vermeld Indian 
deze voorkomen. 

HH leiders/aanvoerders: Neem A.U.B. voor-
letters, nummers en namen CORRECT over op 
de wedstrijdformulieren. Dank Ul 

Formulieren s.v.p. voor zondagevond 19.00 
uur bij: J.v.d.Hart 

Jan Bernardusstraat 23 huis 
tel. 939208. 

Hou het aantal boetes klein! Graagi 

zat sen  1 

636 0 M de Wit 
638 H v d Raapkamp 
6390EvdWal 
640 W Floor 
658 R Floor 
646 A 3 Nan 
642 A M Nan 
644 F A Nan 
645 A P Boonstoppel 
648 A A v Hoogwaarden 
472 R de Wit 
657 W 3 Hogenkamp 
711 3 6 G Hillecamp 
724 0 B v 't Wout 
643 W A de Bruin 
641 3 LeHermsen 

zon selectie 

093 P B de Kriek 
169 • v Veen 
104 3 A Lohman 
634 W 0 Kleton 
539 K C lake 
233 HAvdBoe 
136 R Reitsma 
131 W B Posthuma 
633 F Verkaaik 
534 P K Spalling 
279 W Nleuwenhuls 
109 J F Maurer 
466 H A v Houten 
232 AllvdBos 
189 C H lake 
318 L A Walgering 
197 L M Hol 
270 M 0 Anastacio 
307 J M Kamminga 
536 H Spelling 
537 W P Croese 
544 A Verkaaik 
201 O Savijn 
714 E G Verberkt 
732 P 3 Meijer 

411,0100*.n. 
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op Sportpark Middenmeer, achter de ijsbaan. 

zon sen 6: afd. 430: Taba 6 - Sloterdijk 8, 2e veld, 
aanvang 14.30 uur, SR NN. 

jun B: 	afd. 634: Zeeburgia 5 - Taba, 2e veld, aan-
yang 13.15 uur, SR NN, verzamelen cm 12.45 
uur op het veld bij de Kruislaan, voorbij 
de ingang van de ijsbaan dus, tegen de spoor-
dijk aan. Leider dhr.v.d.Molen. 

zon sen 	afd. 416 (m.M.): Taba 7 - TOG 4, 2e veld, 
aanvang 12.00 uur, SR NN, leider NN. 

zaalv. 1: woensdagavond 3 december 1980 - Airsporthal 
"De Elzenhof", afd. 1A, aanvang 20.20 uur: 
Taba - FC Courbet, 

VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJD 

zon sen 2: dinsdag 2 december 1980; 
aanvang 19.30 uur, verzamelen 19.00 uur; 
spelers worden uitgenodigd via kennisgeving 
in de cantine op donderdagavond 27 november 

a VDV- DWS 3. 
Afschrijven bij Thijs Taverner 655384 

of Karel Iske: 767965. 

CONSULDIENST: 29/30 nov. 1980 - dhr. M.D.Anastaciol 

UITSLAGEN AFGELOPEN ZATERDAG 

zat vet 
zat sen 
zat sen 
zat sen 
pup ID: 
pup F: 

1: Geinburgia - Taba: 
1: Taba - Geinburgia: 
2: Taba 2 - DCG 5: 
3: Meerboys/A 2 - Taba 

Animo 2 - Taba: 
Overamstel - Taba: 

O 00000 

O 000-004 ....... 	4-4 
2-1 
0-6 
2-0 
6-2 

6.,,,BOUWMAN 
NIJENBURG 35 

TEL. 425904 
• 0 	• 

• 0000 00 	...... 

AMSTERDAM 



vervolg van pag., 2: 

werd hij dan ook nog (dusbehalve in zijn sportieve carrilre) 
in zijn priv4-leven aangepakt. 
Ik hoop (en reken daar ook. op) dat in het vervolg dit soort 
schrijverij uit het clubblad blijft. Nogmaals, opbouwende 
kritiek is goed, maar niet war er door jou gesch2en werd. 

de voorz. 

Reactie van de redactie 	 
De gelegenheid te baat nemend, bij deze een reactie op het 
bovenstaande van onze voorzitter, Geachte voorzitter en 
overige lezers uiteraard 	 bij deze moet het ons7eVen.  
uit het hart dat het een ieder die de lre6rivant regelma-
tig leest al lang opgemerkt moet hebben dat er een bepaal- 
de spottende, honende 	(?) artikelen 
voorkomt. Wij icunnen ons voorstellen dat die of en 
bij deze en gene in het verkeerde keelgat schiet. Goed 
spoelen is het devies. Zeker de heer Jan Lohman is zich 
er van bewust dat wat de l'ecrivant -zei niet bloedserieus 
bedoeld was. Wij alien kennen Jan als een oud (sorry, maar 
hij is nu eenmaal al lang lid) en vooral goed Taba-lid en 
als zodanig zou ook de l'ecrivant hem niet willen missen. 
Toch bedankt voor de reactie, mhr.Sandbrink. U schrijft, 
wij drukken!! 

red. 

U schrijft, wij-drukken.... 
de voorzitter is nog niet uitgeschreven: luistert: 	 

Ja en nog ben ik niet uitgeschreven (wat zei ik? - red). 
Afgelopen zondag werd ik -door een lieftallige cantine 
dame op een leuke (gezongen!) manier uit mijn bed gebeld. 
Ik was er toch uit, dus ik denk, dan kan ik ook wel even 
gaan kijken hoe het met de opkomthtop de training zou zijn. 
U weet toch dat bij algehele afgelasting er zondag's om 
11.00 uur een training is?? 
Nou, half 11--was-±k erg'niets. 11 uur de trainer. 11.15 
2 man; 11.30 uur 8 man. Fantastischi! Een selectie van 
22 man, een elftaa wat Plan 80 genoemd wordt, maar 
trainen ho Maar!.  - 
Ik weet niet of het bij de spelers bekend is, maar de 
mensen die voor jullie aehtel.'die'bar staan op een vrije 
zondag, voelen zich hierdoor gegriefd. 
Het bestuur zal zich dan ook hierover gaan beraden, en dit 

- 12 - 	vervolg op -13.  

vervolg van pag. 12 

kan ik wel zeggen, mocht de opkomst niet beter worden, 
dan gun ik de cantine-mensen liever een vrije dag.-
Het ligt dus geheel aan jullie zelf. 
Wel wil ik nog een oproep doen aan de jongere spelers 
die altijd zeggen: Ik irijg geen kans. Laat dan eens 
zien wat je wil en kom trainen. Anders geheurt het 
nooit, ondanks de blessures (l'ecrivant!) bij de 
zogenaamde "ouderen". 

de voorz., D.Sandbrink. 

Taba - Geinburgia: 4-4 

Na twee weken stilgezeten te hebben mocht de zaterdag-
afdeling van de KNVB (AVB) weer aan de slag, zodat ik de 
bovengenoemde wedstrijd zag. 
Na het eerste fluitsignaal van de goed geoutilleerde 	• 
scheidsrechter begon Geinburgia met energieke, goed lopende 
aanvallen waar de Taba-verdediging duidelijk geen raad mee 
wist. Dit resulteerde in 0-1 en 0-2. 
Bij 0-2 werd bij Taba, erg vroeg, gewisseld en na een 
structurele verandering in de verdediging die-dat onderging.
door deze wiSsel, leek en bleek het iets beter te gaan; on-
danks de penalty die misschien onterecht gegeven werd, werd 
het toch 0-3.'Dit alles gebeurde in 3 - 5 minuten tijd. 
Het bleek ook tevens de grote ommekeer in de wedstrijd te 
zijn. Taba begon, wakker geschud na deze 0-3 achterstand, 
aan te vallen en aan te vallen met een ongekende frisheid. 
De verdediging (van G.) bleek zo lek als een zeef te zijna 
1-3 en.2-3 werd het. 	RUST 
Na de rust bleef Taba aanvallen en Geinburgia was nergens, 
maar dan ook nergens. Het resulteerde in een penalty, dis7  
putabel of niet, die door Taba benut werd: 3-3. 
Deze penalty bleek achterafhet werk (indirect) te zijn ge-
weest van, ik zal maar zeggen, de Taba F-sider  die de keeper 
horendol hadden gemaakt en die zijn daardoor verkregen agressie 
botvierde op een Tabaasieler. Bij een van de spaarzame tegen-
aanvallen Van G. werd aoor. een handsbal verkregen penalty 
gescoord: 3-4. Dit was een domper op de verkregen yreugde„ 
maar Taba ging door. Het werd 4-4 en daarboveno,p 5-4. 
Maar dit echt zuivere doelpunt werd afgekeurd. Na nog een 
spectaculaire zweefduik van de .Taba-keeper werd .44n punt 
binnengehaald. Te weinig naar mijn mening. •cONCLUSIE: 
een spannende wedstrijd, waarvan ik-genoten heb; van de v 
vechtlust/energie waar dit elftal het toch van moet hebben. 
Vreemd elftal, die zaterdag I. 
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Verslagen 

TABA 2 - DCG , 4  

Na drie zaterdagen niet gevoetbald te hebben moest 
TABA zaterdag jl. tegen DCG aantreden.Onder leiding 
van scheidsrechter Wiatse Posthuma ontspon zich een 
sportieve wedstrijd waarbij lba binnen tien minuten 
door doelpunten van Rienk Posthuma met 2-0 een voor-
sprang nam.John Kolhoff scoorde na een solo 3-0 
waarna DCG via een afdwaler terugkwam tot 3-1. 
TABA veroorzaakte echter om door te gaan maar DCG 
maakte hiervan geen gebruik, waarna Rienk Posthuma 
de ruststand op 4-1 bepaalde. 
Na in de rust enige aanwijzingen gehad te hebben, 
overrompelde TABA in de tweede helft de tegenstan-
der met goed georganiseerd voetbal.Rienk Posthuma 
( 2x ) Loek van Horn ( lx ) en invaller Rob Zweers 
( 2x ) bepaalden de eindstand op 9-1.Een verdiende 
overwinning die zeker niet geflatteerd was. 

KAREL 

D-pup. Animo - Taba 

Na het verzamelen ging het dan om kwart over tien 
met afgeladen auto's naar het terrein van Animo,waar 
we moesten spelen.Gelukkig was de plaats waar dit 
terrein ligt goed in de TT aangegeven zodat ook een en- 
keling die niet verzamelde het makkelijk vinden kon. 
Eenmaal in de kleedkamer k amen we tot de ontdekking 
dat er 16 spelers waren,en aangezien we maar met 
11 man het veld in mogen moesten er dus een aantal gewis- 
seld worden,maar het is ook zo dat dat dit aan een 
aantal gebonden is en wel 2 veldspelers en 1 keeper 
met als gevolg dat er zelfs twee jongens een hele 
wedstrijd niet gespeeld hebben.Dit is erg jammer en 
er moot dus wat aan gedaan worden.Daarover misschien 
de volgende keer meer.Nu de wedstrijd. 
In de eerste helft kwamen we helaas met 1-0 achtr 
te staanhoewel we goed speelden maar ja we maakten 
hier en daar toch nog kleine foutjes en daarvan pro- 
fiteerde Animo. 
Na de thee in de rust gingen we er nog sterker te- 
genaan.Animo is toen zelfs maar een paar keer op onze 
helft geweest en bij een van die gelegenhedeh word 
er helaas weer een doelpunt gemaakt. 2-0 dus. 
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We gaven echter niet op en hebben echt een paar 
leuke kansen gehad maar door wat pe.ch ging de bal 
niet in het doel.Met andere woorden jongens,blijf zo 
ddorgaan en kom op trainen op dinsdag 's avands 
want je ziet het helpt. 
Jullie hebben echt je best gedaan 

jullie leider R de Groot 

SINT NICOLAAS SINT NICOLAAS SINT NICOLAAS SINT NICOLAAS 

ZATERDAGAVOND 29 NOVEMBER 1980 Sint Nicolaasfeest bij 
Taba; aanvang: 19.00 uur; de Goedheiligman wordt 
19.30 uur verwacht. Welkom zijn o alle pupillen van Taba, 
maar ook 	 alle kinderen (binnen de grote Taba-fami-
lie) beneden 12 jaar. 

Zorg dat in de kantine benten vul daarom nog even onder-
staand strookje in en geef het of aan je leider of een 
ander bestuurslid. 

de jeugdcommissie 

knip000000000ti j dig000000Uit000 aja.odoe0ohet000,2000•0000000 

Ondergetekende verklaart hierbij plechtig dat 

hij/zij met ......kinderen naar het Sint Ni-

colaas feest op 29 november 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-groeten2 

ondergetekende 	......... 

knip 	 

P.s. je weet het nu wel, he? 
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KILIANGLASALARM • 

amsterdam helme sstraat 

IU 

RIEJO 
het adres voor al uw 
speelgoed en luxe huis-
houdelijke cadeau-ar-
tikelen 
met O.enN.:vuurwerk 

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

'JP 

Alb. Cuypstraat 206  - 

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 

3arphatt , 	.  f 	f 

..)rt,ty,Otore 
Telefoon 714791 

SLEUTELS VOOR PJTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

De Warmtespecialist 
Fr. van Erre 

Graaf Florisstraat 15 

Tel 94 63 90 

• • • • • * * * 

Levering en onderhoud van' 
Gashaarden en Centrals yerwarmink 

Wasautomaten 
Geisers, Fornuizen enz. 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.13. 

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

4-..7  •  r c.- I 	41 	
. T4 "\ 

/ 4610214,044 

 1-4%.  •  — 4 ., 

IIIAA  .T 

a i  el  4740%  roolko e  k  A * 
*A 
k 

juiste adres voor al uw soorten broo•\  t4 
 

o.a. bag. vers van de Duitse bakker. 
Viti 

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

I 

v 	L'4crivant...  

Nou beste (?) mense, daar is ie weer 
Ja, U raad het all Inderdaad, l'4crivant. U denkt misschien, 
dat het erg gemakkelijk is om alsmaar negatief te schrijven. 
Nou, dat valt eigenlijk best wel tegen; maar gelukkig zijn er 

week weer. bij Taba,genoeg mensen over de hekel te halen. Zo ook deze 

Het betreft die vent van Spawater. Ja, U begrijpt wie ik 
-1- . bedoel. Ik heb nu verscheidene mensen gevraagd, of zij weten 

waarvoor_die_man bi_j_Tabarpndloopt._ 

Tot dusverre is er nog niemand geweest die mij 
woord heeft gegeven. Wel ho6r ik van verschillendedaarop 

kanten
ant7 

dat hij al wat 'dement' begint te worden. 
Hij stelt zich namelijk een bal voor als•een gezicht. Kunt U 
nagaan! lets waar wij tegenaan trapped om daar ietsmense7 
lijks van te waken; volgens mij is het een raszuivere sadist, die man.  
Een dan praten ze over spelverruwing, maar wat wil je met zulke 
trainers. En dat bij Taba, met mensen die op een zeer hoog 
niveau kunnen schaven. Ik noem geen namen, maar U weet wie ik bedoel. 

Gelukkig zijn er ook•nog•mensen'met een-beetje besohaafde 
techniek bij Taba, maar helaas, die zitten al op de strafbank 
(op diverse Manieren uitlegbaar). 
U zult wat-

mij betreft uit moeten kijken'naar.het geweldige k
ertsnummer,waarin ik eens echt.zal steken onder• water, dus 

kijk uit, doe niets verkeerds. 
HET KAN JE DUUR TE STAAN KMEN. 

l'4crivant 
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