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Sneeuw, vorst.... de winter dus 	geen voetbal, Been..  
activiteit op de groene mat. 
Maar wel bi,f de redactie: 12 pagina's nieuws, met als 
belangrijkste punten die J niet moet cverslaan: 

- p.2 (ruimte!) foto's Sint Nicolaas Jeugd. 
Fotograaf Walgering heeft schitterende foto's 
van het Sint Nicolaas-feest van de jeugd gemaakt; 
U '-cunt ze bestellen; achter de bar liggen ze om 
bewonderd, maar ook om besteld te worden. 

- p.3 Medewerkende grcte clubactie: leest het berichtl 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Na de machine, die wij mochten ontvangen via de 
Familie kamminga - hartelijk dank daarvoor - we 
hopen voor de volgende week te weten wat het is:: 
- kwam 46n van de red-leden op het idee - nbt zo 
gek, hoor - om het clubblad te gebruiken voor 
de volgende advertentie: 

4- 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4 

Dit is bladzijde 44n1 

postgiro 5011393 
.n 	. AFC Taba 

'Welk Taba-lid kan de redactie helpen aan een 
'stencil-brand-apparaat'. Een kleine vergoe-
ding - lees gratis- is via de penningmeester 
misschien nog te bewerkstelligen' 

7sorry 



* 	REDACTIE BEDANKT 	• I  
voor het toewijzee. van- een pear pagina's voor de jeugd. We 
zijn er erg blij--ttie-• en aullentms best doen met medewerking 
van de jeugd en hun (-alders, om ook cnze afdeling volgeschre-
ven te krijgen als het afgekeurd is. 

N.v.d.Molen, 
afd. jeugd. 

Geachte jeugd afdeling .......  
Aangezien de hele redactie uit mensen van ender de 26 bestaat, 
beschouwen wij onszelf nog geheel als jeugd. Vandaar dat enke-
le pagina's inruimen voor onszelf zonder moeite ging!! Veel 
sterkte toegewenst bij het volpennen want sums valt het niet 
-nee, en wij kunnen het weten. 

red TT 

GROTE CLUBACTIE  
Mensen die nog loten van de Grote Clubactie in hun bezit 
hebben, worden vriendelijk doch beleefd verzocht deze zo spoe-
dig mogelijk in te leveren bij dhr.Jan Maurer. Hij wacht er 
met smart op!! 

Berichtje jeugd-afdeling (helaas apart wgens ruimte). 
Tijdens het zeer geslaagde Sinterklaasfeest (zie TT vorige 
week) zijn er veel (kleureljoto's gemaakt door:ons alley 
Leo Walgering, Ze zijn klaar en liggen in de kantine achter 
de bar.:Dus als U bij wilt bestellen, zorg dat U er vlug 
bij bent, want ze blijven er niet eeuwig liggen. 

Leo WalkronkalTheo Walkronkel Leo Walkronkel Leo Walkronkel 

met. 	Vorst  

Wanneer de vorst barmhartig toeslaat, 
Hebben de" maeate dieren geen lot of toeverlaat; 
Waar ze eerst nog naar voedsel konden zoeken,' 
Ligt nou sneeuw, in alle hoeken; 
Honger drijft ze naar de mensen, 
Hun terrftori.um kent opeens geen grenzen; 
Ze bedelen en vragen om eten, 
Laten we de dieren in de winter niet vergeten. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA's voor ZATERDAG 13 december 1980. 

zat vet 1: afd. 18: Taba vrij. 

zat sen 1: afd. 12: The Victory -'Taba, le veld, aanvang 
14.50 uur, SR Brouwer, leider'dhr.A.Verkaaik, 
veld gelegen aan de 's-Gravelandseweg te Weeap. 

zat sen 2: afd. 40: AGS/Olympus 2 ,- -Taba 2, 1e -veld, aan-
yang 12.00 uur, SR Fisser, leider dhr.K.Iske, 
veld gelegen op Spotpark De Eendracht I, aan 
de Corn.Outshoornstraat; bus 19/21 o.a. v.a.CS. 

zat sen 3: afd. 53: Taba 3 - Schcllevers 3, le veld, aan-
yang 14.30 uur, SR NN, ldider dhr.D.Vei.kaaik. 

pup: 	zie bij jeugd-afdeling van dit clubblad. 

WEDSTRIJDPROGRAMgA's voor ZONDAG 14 december 180. 

zen sen 1: afd. 202: Taba - HRVC, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR Hieuwkemeijer, leider dhr.J.Smit. 

zon sen 2: afd. 218: Taba 2 - Pancratius- 5, -le veldi aan- 
yang 12.00 uur, SR Buiten, leider NN. 

zon sen 3: afd. 414: Taba 3 - RKAVIC 10, 2e veld, 
yang 14.30 uur, SR NN, leider dhr; NN. 

4: afd. 424: De:Meer 7 - Taba 4, 4e veld, aan-
yang 12-.00 uur,:-SR NN, leider dhr.C.'Meijer, 
veld gelegen cp Sportpark Drie Burg, schuin 
t/o Taba. 

zon sen 	afd. 436: Taba 5 - WTO 6, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, SR NE, leider dhr.Bosman. 

zen sen 	afd. 450: Schellingwcude 6 - Taba 6, 3e Veld, 
aanvang 12.00 uur, SR NN,.leider-dhr.Hoos, 
terrein gelegen aan de Schellingwouderdijk 
tic. no. 219, te berei7ken vanaf het CS met 
bus 36. 

zon sen 7: afd. 416 (BM): Taba 7 - Vuurtsdren 4, le veld, 
aanvang 10.L,D (gewijzigde tijd en veld dust), 
SR NN, leider NN. 

jun B: 	zie ook bij de jeugd-afdeling van deze TT. 

zen sen 

TELEFOONNUMMERS ZATERDAG- EN ZONDAG-AFDELING 

trainer zaterdag afdeling: A.Verkaaik: 737022 (1) 
trainer zondag 	afdeling: J.Brofl 	: 366065 
wedstr. seer. sen. 	R.Reitsma: 995486 -3- 



ZAALVOETBLPROGRAMMA'S. 

KNOOP T iN JE OREN! zaalv. 1: maandagavond 15 december 1980 - IJsba• anpad, veld 1B: 
aanvang 21.00 uur, afd. 1A: 
Teiwes- Boys - 

HAAL JE BORREL Bli zaalv. 3o dinsdagavond 16 december 1980 - IJsbaanpad, veld 1B: 
'aanvang:'21.00 uur, afd. R5L: 
De.Jokers 3 - Taba 3. 

TIDORE TELEFOONNUMMER ZAALVOETBAL. 

wedstr.seer.zaalv.1 dhr.G.Wcikers: tel. 125646; 

I '00RESTRAAT 33 933809 	10E K :T;iN 
WILLY OPSTELLING ZON SEN 7. 

MA. TPA DO. 
VP & ZAT. 
Z 0.  

2.00 uur 
3.00 uur 
2.00 cur 

van 
van 
van 

20.00 t/m 
20.00 t/m 
15.00 t/m 

H Stroop, P Anoyas, R Fluiter, P Kool, M St/pop, A Lippes, 
M Zimmermann, J_Fictoox-,RHarries, IJBoddeke, R Lippes, 
P Bcuman. 

kanvullink zaalvoetbal: 
ATE'S. HAMBURGERS. 

(reeds gepubliceerd) zaalvoetbal 2:. 
weensdagavond.10.december 1980 -_Sperthal Badhoevedorp;  
aanvang 20.40 uur, afd. R4B 
Pancratius 4 - Taba 2 
Verzamelen1 19.30 uur .bij het-Amstel Station: 

,• 	- 
elkezotadag 

trekking DEKO a a s 

de Koning 
Sthepenenstraat 15, 

Den del', 02230-12040 

FOTOCOP1EEN 
ONTWERPEN 
FOLDERS 
VERENIGINGSDRUKWERK 
FAM. DRLJKWERK 
HANUELSDRUKWERK 

SNELDRUKKERIJ OKHUIZE 

Cirtabsestniart 60 - Amstardam 
020421075 

Heren jongT.ren waar zijn we mee_bezig 999?,???????????"9".9  

Jullie klagen al een hele tijd dat er bij TABA iets moet 
veranderet-,maar. jullie hebben er heel weinig voor over. 
Ik weet niet Ta.ecies of ik wel de juiste persoon ben om 
dit te schrijven, maal-als de trainer het. schrijft zijn er 
weinig mensen die daar notle -Van nemen. Dus misschien als 
4. 4n van jullie zelf het schrijft, misschien Wil je dan wel 
gevolg geven aan de oproep om te komen trainen pp zondag. 
Als je werkelijk:wilt dat TABA gaat verjongen, waarom kom 
je dan'niet trainen.Laat gerust je gezicht zien,laat zien dat 
je wilt.Het is op zondagmorgen vrijwel altijd dezelfde groep 
die traint en voor het 'therendeel. de "oudjes"Jongens laten 
we ons zelf niet te veel in de kaart latenkijken,kom trainen 
en help "Plan '80 lukken.Eowe],in :ons belang.als in:dat:van TABA. 

Zet de heren . v.d.BOS-en Verkaaik niet in_hun hemd. 
Is dat erg veel gevraagd_f-????????9?????? 

- 4 - Ad van Houten 



Opstellingen 
zat zat sen 2 zat sen 1 vet 1 

667 
034 
532 
647 
523 
146 
147 
153 
154 
166 
506 
693 

R 
F 
W 
A 
C 
0 
R 
G 
ci 
ci 

ci 

D Bergmeijer 
P v Drongelen 
Groot Wassink 
v d Lean 
Roele 
W Sandbrink 
L Sandbrink 
Serrier 
Smit 
H v Teeseling 
v d Waard 
R Wesling 

zat sen 3  

63 D Verkaaik 
570 G 0 Bosnia 
564 0 A Bakker 
574 L A Hoek 
565 H W Noordermeer 
592 M H Roosnek 
567 B ci Rijskamp 
566 G 3 Schade 
569 E J v Willigen 
532 0 H Bronsveld 
725 M H Boeyink 
467 G Koelemen 
582 E Spanjaard 
480 R Heyboer 
683 R 3 Copuit 
628 E a Bouwman 
608 A Schermer 

Drehsen 
C Hillenear 
O Hillenear 
Janssen 
Kolhof f 
B Koning 
Kriger 
j v Horn 
A v d Linden 
Merle 
O Wolkers 
H Bunschoten 
Posthelme 
H Zweers 

400 P 
067 A 
068 H 
335 E 
536 J 
087 0 
468 0 
659 L 
372 0 
110 H 
186 G 
685 L 
470 R 
692 R 

636 3 M de Wit 
638 H v d Reapkamp 
6390EvdWal 
640 W Floor 
658 R Floor 
646 A ci Nan 
642 A M Nan 
644 F A Nan 
645 A P Boonstoppel 
648 A A v Hoogwearden 
472 R de Wit 
657 W 0 Hogerkamp 
711 3 E C Hillecamp 
724 0 6 v 't Wout 
643 W A de Bruin 
641 3 L Harmsen zon sen 5  

• 

zon selectie 
C Vlasbloem 
Oppelear 
de P55UW 
Muller 
G v Garderen 
Elling 
O N Eilerbrak 
G Bosnian 
Gompelman 
C Bestenben 
L Roosien 
G v Druten 

ci 

S 

N 
R 
A 
A 

M 
ci 

F 

705 
704 
701 
700 
699 
697 
698 
703 
708 
707 
702 
709 

zon sen 6 

zon sen 3  

650 A Bakker 
652 H Corneliasen 
653 H F Cornel 	• 
649 W 0 Pommerel 
651 F H Roos 
654 0 M Siereeme 
660 E Spear 
656 M P Taverne 
035 0 W v Drongelen 
676 0 H Schaefer 
674 W C Sorber 
348 0 G Kamminga 
695 H Drenth 
694 0 Fleury 
696 J M Bensch 
680 H R Pocornie 

Tauber 
N Janssen 
Hoots 
Hoots 
Hoots 
in den Berken 
E v Vliet 
M Osewoudt 
A Lodik 
to Vrede 
J H Schmeitz 
Bakrie 

R 

G 

N
ci 

0 

F 

ci 

722 
723 
716 
717 
718 
719 
720 
715 
721-
712 
731 
004 

093 P 
169 0 
104 3 
634 W 
539 K 
233 H 
136 R 
131 W 
633 F 
534 P 
279 W 
109 0 
466 H 
232 A 
189 
318 L 
197 L 
270 M 
307 0 
536 H 
537 W 
544 A 
201 0 
714 E 
732 P 

B de Kriek 
v Veen. 
A Lohman 
D Kleton 
C lake 
A v d 608 
Reitsna 
B Posthuma 
Verkaaik 
K Spalling 
Nieuwenhuis 
F Maurer 
A v Houten 
H v d Boa 
H Iske 
A Walgerinc 
M Hol 
• Anastacio 
M Kamminge 
Spelling 
P Croese 
Verkaaik 
Savijn 
G Verberkt 
J Meijer 

zon sen 4  

606 L Abayahaye 
607 A Cheers 
618 I Kallendorf 
382 C Meijer 
528 E G Root 
484 3 Schats 
604 ci C Echteld 
679 M A v Schalk 
675 A Bektas 
567 R Gelarop. 
481 A P Willigenborg 
671 H F Ho A Hino (A jun 
670 M Bergwijn (A jun) 
610 R R Sumter 

Voor Uw naam staat Uw ledennunmer. 
Wijzigingen staan elders vermald Indian 
doze voorkomen. 

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

Formulieren s.v.p vt5or zondagevond 1900. 
uur bij: J.v.d.Hart 

Jan Bernardusstraat 23 hula 
tel. 939208. 

Hou het aantal boetes klein! Graag! 
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LOODZIEK  

Ik word er doodziek van, zo langzamerhand om weer te con-
stateren dat sommige mensen absoluut geen verstand van de 
Nederlandsche taal hebben. U weet natuurlijk wel dat dit 
een reactie is van mijn persoon op cns aller trainer dhr. J. 
Bron (voluit). 
Heer J. Bron stelt nl. dat hij voor dement verklaard wordt. 
Dit is beslist niet zo. Dat staat er trcuwens ook niet.. Er 
staat in de eerste plaats "dement" en als .je weet wat A.de 
aanhalingstekens betekenen, dan weet je ook wat er bedoeld 
wordt, Ten tweede staat er: ibegint. te worden' en niet: 
'Hij is ...I. 
Ik dacht dat ik zo wel.voldoende.geantwoord heb op dat stuk- 
je van dhr. J; 	 Bron. 

tick op uw.stukje: 
vervolg nooit meer 
dat dit_blaadje 
KNVB en de GILO 
mensen zullen wel 
vind ik anti-reclame. 
zelf dement vind, 
schrijven; wat zul-
mensen wel niet 

mmn handen vol aan.andermans boezem, 
eigen neMen. Ik ben principieel geen 

zelfdbevrediger. Ik laat het altijd dcen. 

Ik zou nog wel uren door kunnen schrijven als reactie op Uw 
stukje, heer J.Bron, maar dan zou ik de rest van_de club 
teleurstellen, want die is nog niet aan de beurt geweest. 

Ik bedoel dat--ik een groot richtveld heb: cm enkele voor-
beelden te noemen: 

W. Beton, H. & P. Stalling, R. Heisemaar, 

W. Post U maar, A.v.Houten-chocolade, 

L. Walgelijk, M. D. Ananas, W. Cruyff-Croese, 

ens. 

Dus -1k bedoel maar tot de volgende Week'riiiriiir,i,iii+ii 

l'ecrivant 

9 

Nu: mijn kri-
zet in het 
in het blaad-
cok naar de 
gaat, die 
denken. Dat 
En dat je je-
moet je niet 
len die andere' 
denken. Ik heb trouwens 
das waarcm zoun ik mijn 



Sterren van straks, ja dat zijn jullie dus. En ook 
weer een aparte afdeling in het clubblad met een eigen. inleidingivanzelfsprekend. 

We hebben nog eens even met die type- en indelingsafdeling 
gesprnken en daaruit is de belofte gekomen dat ale het niet 
al te druk is, jullie wedstrijden ook in dit gedeelte zullen staan. 

Vandaar 	 

Wedstrildprogramma voor zaterdag I3december 1980: 

D: poule F: FIT - Taba, aanvang 11.00 uur, 
leiders: de heren Tauber en de Groot; 
veld gelegen op Spertpark Drie Burg, 
verzamelen cm 10.30 uur in de FIT-kantine 

Diemen - Taba, aanvang L1221411:, 
leiders: dhr. en mw, Maurer, veld 
gelegen Sportpark Spoorzicht; verzamelen 
cm 8.15 uur op het Amstel Station!!!!: 

Wedstrijdprogramma voor zondag 14 december 1222! 

jun B.: afd. 634: Zeeburgia 5 - Taba, aanvang 13.15 uur, 
2e veld, leiders dhr. v.d. Mclen, 
veld gelegen aan de Kruislaan bij de 
Spoorwegtunnel, te bereiken met bus 8 
vanaf het Amstel Station; 
toch verzamelen om'12.00 uur in'de'Taba- 
kantine; 

pup F: peule 

pup 

opstelling: M.Groot-Wassink, M. Sandbrink, R. Frisch, B.Voorts, 
M.Bergmeyer, S.J. Brown, M.Chaara, L. Held, W. 
SaMseer, H.B. Savijn, N.Bergwijn, R.v.Waard. 

IZE NOOIE SPORT door PIET van de KRUK. 
0 .0000.

000000000
40,00000000000000000006  

een voetbalwedstrijd te kunnen spelen, hebben we een hele-
.el nodig, zoals: ongeveer 22 spelers, een paar minder mag 
ok wel, maar liever niet natuurlijk, want een voetbalveld is' 
nap groot en elke speler minder betekent dat je nog meer moet 
open. Het vervelende is dat je daar nogal moe van wordt en 
at is niet de bedoeling. 
et belangrijkste vergeet ik bijna en dat is dat ronde ding 
aar je tegenaan mag schopPen. Sommige mensen noemen dat het 
leren monster,' maar bij mij heet dat een voetbal. 

er is nog iets dat we bijeen'wedstrijd nodig hebben, een 
Ilan in een zwart pak met een fluit en zijn twee assistenten 
et een vlag in hun harden. De man met de fluit noemen we de 
scheidsrechter: hij blaast op het fluitje als een assistent 
zijn vlag op steekt, nou ja, dat doet hij clan meestal; en ook 
als je iemand van de tegenpartij slaat, schopt, bijt, trapt, 
spuugt, knijpt of stoot, dan mag je vijf minuten gaan uitrusten, 
of je zelfs meteen gaan douchen. Dat is wel fijn natuurlijk 
want dan heb je de hele douche voor jezelf alleen, en je 
hoeft een wedstItijd op vier niet meer .mee te doen. 
Nu gaat onze wedstrijd beginnen; dat doen we op de middenstip. 
Eerst trapt de midvoor hard naar voren, de bal natuurlijk, zo-
dat die bal bij de tegenpartij komt. De tegenpartij neemt de 
bal dan mee op onze helft en wij doen een stapje aan de kant 
om niet in de weg te lopen. De midvoor:vande.tegenpartij- zegtv 
als hij bij ons doeLis aangekomen.tegen .onze keeper dat er een 
dood vogeltje boven hem vliegt. Terwijl onze doelverdediger 
daar naar staat te kijken, trapt die midvoor de bal in onstdoel. 
De scheidsrechter fluit en het is een-nul voor de tegenpartij. 
Nu kunnen we opnieuw'beginnen. 

De bal komt weer in het midden te liggelYen twee van onze 
jongens gaan er bij staan. Als de scheidsrechter nu weer 
fluit, schopt de ere hem zachtjes (niet Ak scheidsrechter, 
domoor, maar de bal natuurlijk!) naar voren. De under trapt 
hem nu hard naar achteren, naar, zoals we dat noemen, onze 
laatste man. Deze laatste man schopt de bal nu goed hard naar 
onze doelverdediger, die net niet mQpx.bij de bal kan komen. 
NU staan we dus met twee-nul achter. 

We zijn al zo moe geworden van dit voetballen dat-we eerst  
maar thee gaan drinken. 

- 11 - 	..volgende blz.. 

- 10 - 



Nodig: 4 

depvriesforellen, zout peper, 2 dl• 

droge, witte 
idem dille, (1 lepel 

dus) 
en 5 lepels boter. . 

wijn, 

1 kruidenbouillontablet, 2 eieren, 1 eetlepel peterselie, . 
Bereiden: vissen 	

en. 

Met zout en peper. In pan 1 dl. wa-ter, 2 dl. wijn en bouillontablet, aan de kook brengen. Hierin 
de vissen in +15 min. tegen de kook aan gaar laten wcrden. n-
tussen eieren in +0 min. hard koken, Iaten schrikken, pellen 
en fijnsnipperen. In kommetje doen ei, zout, peper, peterse-
lie en dille. Door elkaar roeren. In steelpan boter smelten. 
Vissen cp school scheppen. Doter erpver schenken. Bestrooien nip duuri!! 
met eimengsel. Probe 

	als 

groente rode bietjes. Lekker en 

FOREL T EISNIPPERa 4 

AIEL 
een kwartiertje, met 

eo
n lekker kop :thee, die meestal te heet is om cp te drinken, en een hoop gemopper van de leider, 

die natuur/ijk weer vindt-dat je het niet goed doeT4, gaan we 
weer beginnen. NU ma de tegenpartij beginnen met het spelle- 
tje. Zij gaan heel goed met de 1)4/ naar ons doel toe, moor 
och, ze schieten de bal naast ons doel. Ja, dan moues 

je een 
doelschop nemen. Floe doe je dot nou ook al weer? Nou, je 
/egt de bal op een hock van het doelgebied, 

dot 
eft de /1j_ 

nen die het dichtst bij het doel liggen,,en je score een 
schop tegen de bal. Ale je 'die bal een schop geeft, kun je 
het beter voor je doel longs doen, want dan is het niet zo 
moeilijk voor je tegenstander oth drie-nul te scoren. Nu mo- 
gen wij 

dan weer beginnen in het Midden, moor intone 

is 
het een beetje heel erg hard.gaan egenen, en omdat we een 
hekel aan water hebben, vporal'als'e moeten douchen zegt 

de scheidsrechter dat we de wedstrijd een ande keer wel strijd is. 
overdoen alS we weten wat de bed ing van een voetbalwed 

Nu regent het al de hele week en als het zondag weer afg 
het eten wil maken. keurd is, moot je „le moeder een vragen of ze we 

IekkersvOor  Ideetje voor mOeder als zij door afkeuring van verveli 

g nice 

weet twat 

ze moot doe maak eens'een iekker fore': 

-- - ------ 

ers. 

SLEUTELS VOOR .PUTO OF WONING 

Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sioten 

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

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

van 

De Sleutelkoning 

RIEJO 

sr.% A 

)1,04 
juiste adres voor al uw soorten broo 

o.a. dag. vers van de Duitse bakker. 
1Vik 

roolk°ek4  

* • * * * " 

Sarphati 'a" 
„rt,ogotore 

Alb. Cuypstraat 206  - Telefoon 714791  
Voor: GENEESMIDDELEN 

PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
Ti.:DSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
F 0 T 0 ARTIKELEN 

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

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

Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Centrale veiwarmint 
1Nasautomaten

. 
 

Geisers, Fornuizen enz. 

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

De Warmtespecialist 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

Heron van de 13unicren. 

De penalty bokaal zit eraan te komen. Nog eventjes gedu/d. 
De keeper die jullle,ppna/ties moet stoppen is al vast goon uefenen in Zeist. Hopelijk 

is hij 
Op tijd terug. 

- 12 = 
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