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-• 	 voor al uw bloamwerk 
specialist In bet verzorgon van rouvibloemwerk 

• en plantenarrangetnenten 

zoterdog tot 4 our goopond 
cfgrituurtaan 414 arnaterdzirt-7iatid tel. 72 f?,31-3 

Grondverzet 

Verhuur van 
Wielladers / 
Shovels 

Aannemen van 
sloop- en 
grondwerk 

Terrein-
verharding 
voor bedrijf 
en particulier 

J. F. SCHELTENS 

Loodskotterhcf 119 

1034 CM Amsterdam 

Telefoon: 
020 - 31 75 43 

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

A. de Reny 
v.h. A. N. KEIZER 

Van Woustroot 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — TsIttoon 727044 
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81.0EMEN RESTELiiN 

Voor al uw 
Li/ oenawerken 
en 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

FIRMA CINBLEI 

TEL 020 73 1723 / TEL 020 • 36 26 04 

sporthuis ,J0 
Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 

+ Voetbsi-, Zaalschoenen 
+ Adidas 
+ Puma 
+ Quick 
+ Uw ciubuitrusting altijd 

voorradig 
+ Eigen reparatie-inrichting 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

0 

TABA 

Opgericht 31 mei 1933 	gem.giro T 1393 
kon.goedgek. 25-7-'60 	t.n.v. AFC Taba 

Veldligging Spsrtpark Drie Burg 
Fizeaustraat (achter Amstel St.) 
tel. 924161 

- weekblad - 

16e jaargang 	nr. 23 	29-1-1980 

Mededelingen Bestuur  

Na een gesprek ob dinsdag 22-1-1980 met de spelers van on-
ze zaterdag senioren 4, kan het bestuur meedelen dat dit 
elftal weer ingeschreven is bij de KNVB, na, overigens, de 
goedkeuring van diezelfde KNVB. 
Helaas kon het bestuur niet alle spelers benaderen (geen 
telefoon of foutief nummer), o.a. R.Nieuwenhuis en B.Koe-
leman. Daar het bestuur wist dat het op deze twee mensen 
altijd kan rekenen werd besloten deze avond toch door te 
laten gaan. 
Tot groot plezier van het bestuur werd deze avond door 10 
spelers van het elftal bezocht, waarvoor onze hulde. 
Een speciale dank gaat uit naar dhr.A.Schermer, die er 
toch voor gezorgd heeft dat de problemen met dit elftal 
uit de wereld geholpen zijn. Bedankt, Arie. 

Ja, mensen, U ziet het: moeilijkheden in onze vereniging 
kunnen best opgelost worden: door veel vrijwilligers. Wat 
dacht U b.v. ook van het volgende citaat uit Voetbal-To-
taal: "Amateurverenigingen van Nederland kunnen op dit 
moment alleen nog bestaan door de werkzaamheid van vele 
duizenden vrijwilligers. De contributie van de meeste 
amateurverenigingen ligt momenteel op f1.200,--, dat is, 
let wel, 55 cent per dag, en dit kan op dit moment al-
leen nog door al die clubmensen die zich vrijwillig en 
zonder betaling inzetten. Maar wat gebeurt er als al die 
mensen er niet meer zijn? Ik hoef het niet te vertellen. 
U volt het zelf maar in." Aldus citaat. 

Maar, beste leden„ zover is het gelukkig nog niet bij 
Taba. Denkt U alleen maar eens aan onze 50+ club. Uit de-
ze club van oud-bestuurders zijn toch weer mensen naar 
voren gekomen die op de disndagavond in de cantine staan. 
Alles n.a.v. het schrijven van de cantine-voorzitter over 
het wegvallen van een aantal dames. Ome Harry, J.Hoekman 
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JIZE 

Jr., en A.Roussou - bedankt! En naast het bedienen, maken zij 
ook nog de cantine schoon. Bravo! En, ja,.beste mensen, het 
houdt niet op: naar aanleiding van het artikel in ons clubblad 
om cantinemedewerkers kunne;I wij wederom iemand begroeten en 
wel dhr.de  Byer, vander 44n onzer pupillen die bij een bedrijf 
ook in de cantine staat. Hr.de Byer, onze dank en onze Wout 
zal binnenkort contact met U opnemen. 

En ik blijf voorlopig positief doorgaan: afgelopen zondag kwam 
ik toevallig (ook ik heb een vrije dag! - belachelijk lab? - red) 
naar Taba en tot mijn grote - verbazing"hoorde- ik:dat7er- 25 man 
op de training waren. Als- voorzitter van Taba ii-erWadht je- dan 
dat je in de maling genomen wordt dus ga je naar het trainings-
veld. En ja hoor, tot mijn grote verwondering- eh-blijdeChap na-
tuurlijk, trof ik daar een trainer aan met uiteraard een goede 
stemming, en 25 manIt Mensen, ga zo door en de Taba-trainer 
blijft er plezier in houden. 

Maar niet alleen op zof2ag wordt er getraind. Tot mijn groot 
genoegen traint de.  zat„ 2 ook al 2 weken, Het initiatief van 
deze mensen vind ik groots. Welk zat.elftal volgt?? 

Jas  en dan helaas -een pessimistisch geluid dat ik moei, laten 
horen. Dit betreft de opkomst van 4e jun. B op de donderdag-
avOnd. Op dete avond ben ik altijd practiPh'aanwezig en het 
doet mijIwerkelijk Pijn als ik zie wat de opkomst is. Le 
grootste opkomst is vaa. onze pupillen (al kan het 'Deter) maar 
als er bij de R jun. maar 1 of 2 than zijn, is dit schrikba-
rend weinig. Afgeldpen dOnderdagwaren'er 5, maar ook dat is 
weinig. Jongelui,:dhr.Rusph die zijn vrije avond ook vocr 
jullie..opoffert, is daar altijd, stel hem niet teleur en KOMI 

Dit wae:dan -een klein verslagvan de yporzitter na helaas een 
lange competitie etilstand, die mieschien nog langer gaat_duren. 
Het bestuur is bezig om allerlei activiteiten op touw tezetten 
en het hoopt dat dit 	Waar zij helaas niets aan kan doer, 
is de gesteldheid van de velden, maar zij spreekih de: wens uit 
dat, -zodra'erweer gevoetbald kan worden, een ieder zich weer 
100% inzet voor onze 
Voorts wenst het bestuur dhr. en mw. Osinga veel voorspeei in 
hun pas begonnen huwelijk. 

de voorzitter, D.Sandbrink. 

Dhr.E.Spang wordt verzocht contact op to nemen met het bestuur 
en wel met dhr.D.Sandbrink, tel. 846073. 

Schorsingen opgeheven i.v.m, betaling contributiet de HH: 
G.Bosma, E.Jansen, A.Chaara. 
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Opstellingen zaterdag afdelingen:  

zat vet 1: F.v.Drongelen .(0034), W.Groot-Wassink (0532), 
A.v.d.Laan (0647),'C.Roele (0523Y, D.W.Sand-
brink (0146), R.L.Sandbrink (0147),  L.Schotte 
(0152), G.Serier <0153), J.Smit-(01 54), J.v.Teese-
ling (0166), C.v.Waard (0506), R.Bergmeyer (0667), 
P.Flens (0686), J.Bron (0673). 

zat sen 1: J.de Wit (0636), H.v.d.Raapkamp (0638), J.v.d. 
Wal (0639), W.Floor (0640), R.Floor (0658), J. 
Harmsen (0641),  A.M.J.Nan  (0642), W.de Bruin 
(0643), F.A.B.Nan (0644), A.J.M.G.Ban (0646), 
A.Boonstoppel (0645), A.v.Hoogwaarden (0648), 
R.de Wit (0472). 

zat sen 2: P.Drehsen (0400), J.Fransen'(0050), A.C.Hillenaar 
(0067), H.J.Hillenaar (.0064), E.Jansen (0335), 
J.Kolhoff (0538), J.Koning (0087), J.Kriger 
(0468), L.V.d.Horn (0659), AT.v.d.Linden  (0372), 
H.Merle (0110), G.Woikers (0186), I,Bunschoten 
(0685), R.Posthuma (0470). 

zat sen 3: D.Verkaaik (0563),'H.v.Teeseling (0541), G.Bosma 
(0570), J.Bakker (0564), L.Hoek (0574), H.Noor-
dermeer (0565), V.Roosnek (0592), B.Rijskamp 
(0567), G.Schade (0566), E.v.Willigen (0569), 
E.Bouwman (0628). 

4: R:Heyboer (0480), G.Koeleman (0467), N.Loo (0386), 
R.Ni.euwenhuis (0378), S.Osinga (0293), 6,..J.Rous-
sou '(0458), A.Schermer (0608), R.G.Roussou (0463), 
R.de Vries (0603), H..Rustenhoff (0442), J.v.'t 
Wout (0678), E.Spanja;,rd‘`;(0682), R.Copuit (0638). 

pup A: 	R.W.v.Drongelen (0412), t.'flesseman (0513), M.L. 
de Groot (0454), M.Groot-Wassink (0475), S.Voorbij 
(0609), P.Roosblad (0525), A.Serier (0453), 
A.J.Versluys (0509), R.andlarinis (0464), 
R.Smit (0665). 

pup is c 

pup C: 

0-pstellingen zOndag of delingen: 

selectie: 	M.Anastacio (0270), A.H.v.d.Bos (0232), H.A.v. 
d. Bos (0233), W.Croese (0537), Th. de Haan 
(0631), L.Hol (0197),  H.v.Houten (0466), C.Is-
ke (0189), J.Kamminga (0307), W.kleton (0634), 
P.de Kriek (0093), S.v.d.Laan (0291), W.v.d. 
linden (0614), J.Lohman (0104), J.Maurer (0109), 
W.posthuma (0131), R.Reitsma (0136), H.Spalling 
(0536), P.K.Spalling (0534),J.v.Veen (0169), 
A.Verkaaik (0544), F.Verkaaik (0633), L.Wal-
gering (0318), A.v.d.Woude (0535), D. de Ge-
trouwe (0450), W.Nieuwenhuis (0279). 

zon sen 3: A.Bakker (0650), H.Cornelissen (0652), H.Cor- 
net (0653), J.G.Kamminga (0348), W.Pommerel 
(0649), F.Roos (0651), J.Siersema (0654), 
E.Spaan (0660), M.Taverne (0656), W.Terstall 
(0635), J'.v.Drongelen-(0035), J.Schaefer (0676), 
W.Sorber (0674). 
L.Abayahaya (0606), A.Chaara (0607), I.Kallen-
dorf (0618), C.Meyer (0382), E.G.Root (0528), 
J.Schats (0484), J- Echteld (0604), M.A.v. 
Schajik (0679), I.Toverdijk (-), A.Bektas 
(0675). 

Jun. A: 	R.G.Amelo (0584), R.Heyboer (0415), G.C.Horb 
(0488), A.Kirpal (0494)1  J.Savijn (0201), F. 
Overloon (0664), J.R.Sahuitz (0416), M.L. 
Simons (0391), 0.F.Simons (0439), F.Vreeden 
(0550), R. Winter'(0619), H.F.Ho A Hing (0671), 
H.R.Pogorny (0680). 

Jun. B: 	I.Aalse (0611), H.M.Bergwijn (0285), S.Degen-
hart (0376), F.A.v.Drongelen (0333), L.U.Held 
(0446), R.Ligeon (0545),W.Samseer (0596), H.B. 
Savijn (0458), M.Bergwijn (0670), R.Martens 
(0367), J.Robijn (0288). 

Jun. C: 	E.Berkleef (0627), A.Lowe (0661), R.Philips 
(0572), M.Sandbrink (0402), E.Versluys (0510), 
R.A.v.Waard (0313), R.D.v.d. Groef (0595), 
M.Chaara (0581), S.J.Brown (0669), G.C.Isena 
(0681). 	' 

zat sen 

.136nt4(0625)-F44de Kriek (0577), B.v.d.Lee 
(0575), E.Lohman (0555), M.de Beyer (0571), 
J.Drenth (0598), A.Looyn@o-():0, 
M.Bonte (0626), Monlzel (0662).;-  1.Maurer(0621), 

,I,,Sandbrink (0615), F.v.d.Groef (0663), B.de Haan 
(0668).-'deUrtOt (0669), E.Verschuren (0677). 

zon sen- 4: 



KNOOP 'T IN JE OREN! 

HAAL JE BORREL BIJ 

TIDORE 
TIDORESTRAAT 33 933809 	L OE I( E 

WILLY 

OOK SATES ,,  HAMBURGERS, E.D. 

MA. 1TM DO. van 

VR. & ZAT. van 

ZO. 	van 

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

2.00 uur 
3.00. uur 
2.00 uur 

:411i6 ook bii Taba 
elke zondag 

trekking INTEL EDEN OP DE TRAININGS-
AVONDYN; IN HET CIUBHUIS. 

FOTOCOPIEEN 
ONTWERPEN 
FOLDERS 
VERENIGINGSDRUKWERK. 
FAM. DPUKWERK 
HANDELSORLIK-WERK 

SNELDRUKKERIJ OKHI 

Celebesstraat 66 - Amsterdam 
020-621075 

matArg=maimi 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZATERDAG 2 februari 1980. 

zat vet 1: afd. ZPC - Taba, le veld, aanvang 14.30 uur, 
SR NN, leider dhr.P.v.dtBos, veld gelegen op 
Sportpark Middenmee2, bij de ijsbaan. 

zat sen 1: afd. 12: Geinburgia - Taba, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Ligtelijn, leider dhr.A.Ver-
kaaik, veld gelegen op Sportpark Driemond. 

zat sen 2: afd. 53: Wartburgia 8 - Taba 2, 2e veld, aan-
yang 12.00 uur, SR NN, leider dhr.A.Bunscho-
ten, veld gelegen op Sportpark Drie Burg, 
schuin t/o. Taba, tsantine FIT. 

zat sen 3: afd. 54: Taba 3 - NAO 3, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR NN, leider dhr.J,Eshuis. 

pup A: 	vriendschappelijk: Taba - OVVO, aanvang 
11.00 uur, leider dhr.G.Serier (tel. 311715), 
verzamelen um uiterlijk 10.30 uur op het 
eigen veld. 

pup B: 	vriendschappelijk: Taba - TIW/A, aanvang 
11.00 uur, leider dhr.Ph.de Kriek (tel. 
939216), verzamelen om uiterlijk 10,30 uur 
op het eigen veld. 

pup C: 	vriendschappelijk: TOG - Taba, aanvang 10.00 
uur, leiding dhr.en mw.J.Maurer (tel. 948167), 
verzamelen om uiterlijk 9.30 uur op Sportpark 
Middenmeer, bij de ijsbaan. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZONDAG  3  februari 1980, 

zon sen 1: afd. 201: Ookmeer - Taba, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Kuiper, leider dhr.J.Bron, 
veld gelegen op Sportpark Ookmeer, aan de 
Troelstralaan, bus 19, 21. 

zon sen  2: afd. 211: Rapiditas 3 - Taba 2, 2e veld, aan-
yang 14.30 uur, SR Vermie, leider dhr.A.Ver-
kaaik (tel, 723706), veld gelegen aan de 
Papelaan te Weesp. 

zon sen 3: afd. 420: IJboys 4 - Taba 3, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR NN, leider dhr.M,Taverne, veld 
gelegen op Sportpark De Weeren te Amsterdam-
Noord, bus 33 vanaf CS tot IJdoornlaan/Beem-
sterstraat. 

jun A: 	afd. 521: Taba - The Victory, 2e veld, aan-
yang 14.30 uur, SR de Meere, leider dhr. 
A.Versluys (tel. 937859), verzamelen um ui- 
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RiEJO 
het adres voor al uw 
speelgoed en luxe huis-
houdelijke eadear-ar-
tikelen 
met 0. en N.:vuurwerk 

Ruysebstr. 118 
tel. 657029 

tarpitalif6" 

f,a)  rugoto re 
Alb. Cuypstraat 206 - Telefoon 714791 

Voor: GENEESMIDDELEN 
PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIJDSCHR)FTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
FOTO ARTIKELEN 

Me,-;r dan 200 merk artikelen 
Tegen Drug Store p r ij z e n 

St EUTELS VOOR il.tiTO OF WONING 

ran 

De Sleutelkoning 
Hoenonystrast 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparetie elk soorten sloten 

De Warmtespecialist 
Fr. van Erse 
Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

• * * • * • * • 
Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Centrals verwarrning 
Weseutemeten 
GtiSer3, Fornsizen sax. 

Schoorsteenveoen 
Lid A.S.P.B. 

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

adres voor al uw soorten brooV 
vers van de Duitse bakker. 

TEL, 726508. 

. oniste 
o.a. dag. 

RVINSTR. 2, hk. Amstelkade. 

1 

	 41.111111111MOIMS•tesoil•NOMMIIMMININNOI.M. monotimm. 	 

terlijk 14.00 uur op het eigen veld. 
afd. 614: Taba - ZSGO 2, le veld, aanvang 12. 
uur, SR Mw.Krijtenburg, leider dhr.W.Martens 
(tel. -962447), verzamelen om uiterlijk 11.30 
uur op het eigen veld. 

iun B: 

ZAALVOETBALPROGRAMMA's  

zaalv. 1: 	woensdag 6 februari 1980.- Bankrashal; 
veen, 
aanvang: 22.10 uur; afd. 1A: 
Taba - Sporting Zuid. 

zaalv. 2: 	woensdag 6 februari 1980 - Diemen, 
aanvang 22.00 uur, afd. R4D: 
Tos/Actief 2 -..Taba 2. 

Afbe lien 

HH sen: dhr.E.Kruller: 199715. 
jeugd: dhr.M.Anastacio: 236881. 
zaalv.: dhr.G.Wolkers: 125646. 

Consuldienst 

Dhr.J.Maurer. 

Wedstrijdformulieren 

naar Dhr.J.v.d.Hart Jan Bernardusstraat 23 huis. 

Amstel- 
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