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BLOEMEN BESTELLEN 

Voor al uw 
bloeinwerken 
en 
plantendecoratie8 

Tevens tuinaan{eg en onderhoud 

CINBLEI 

TEL 020 - 73 17 33 / TEL. 020 • 36 26 94 

sporthuis „MR 
+ Voetbal-, Zaalschoenen 
+ Midas 
+ Puma 
+ Quick e.a. 
-4-  Uw ciubuitrusting altijd 

voorradig 
+ Eigen reparade-inrichting 

Alle maten 
HELANCA 

trainingspakk en 
in diverse 

kornbina ties 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

lacsual•••2111.11111,MWELAPAller  

Opgericht 31 mei 1933 	gem. giro 1 1393 
kon. goedgek, 25-7-'60 	t.n.v. AFC Taba 

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

weekblad 

16e jaargang 	nr, 25 	12-2-1980 
Condoleances  
gaan naar de naaste familie-leden van dhr.Smit Sr. 
van wiens overlijden ens van de week bericht bereikte. 
In hem verliest Taba een gewaardeerd cantine-medewer- 
ker alsmede een vriendelijk en dierbaar wens uit haar 
midden. 	 Het Bestuur, 

Wedstrijdverslag zon sen 1: The Victory - Taba 

Veer Taba betekende de competitie-hervatting een uit-
wedstrijd tegen The Victory, gezien de etand zeker 
geen gomakkelijke cpgave. 
Hoewel The Victory vanaf hot begin duidelijk <a  aanval 
zocht 9  was het Taba dat zich via hard werken do beste 
kansen cre'eerde. Dat deze dan niet altijd verzilverd 
worden, wel, daar kijkt u natuurlijk niet van op 
Maar 'Loch, na eerst nog geprobeerd to hebben The 
Victory op voorsprong to zotten (klassse Flip,) was het 
het Goudhaantje 9  die er na zo'n 20 min. (?) voetbal9  
op de hem zo eigen manier het °erste doelpunt bewerk-
stelligde (het gaatje kon niet kleiner zijn!): 0-1, 
He de rust bleef The Victory natuurlijk aandringen9  
elfs zo dat or nog grote coneternatie was, teen &5n 

van de The Victory-spelers de bal uit keeper Flip 
zijn handen sloeg en scoorde. Do SR woes tot Taba's 
vorbazing eorst near het midden ... maar grensrechter 
Wout moist de man nog op het juiste spoor to ectten. 
Oak nu vielen or weer handjeovol kensen9  maar nog goon 
tweede goal. Gelukkig vend Wietze het tijd veer zijn 
eerete goal; na eerst nog de nensen met hartklaehten 
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jun A: 

KNO p 

jun B: 

JE. OREN! 

RREL HAM_ 3E 

afd. 521: RCM - Taba, le veld, aanvang 10.00 
uur„ SR Vollmer, leider dhr.A.Versluys (tel. 

), verzamelen om uiterlijk 9.00 uur bij 
het busstation in de Wibautstraat. Vandaar 
naar de Korte Muiderweg to Muiden. 
afd. 614: vrij, doch vriendschappelijk: 
Taba - Schellingwoude, le veld, aanvang 12.00 
uur, leider dhr. W.Martens (tel. 962447)• 

IDuR 
VRIENDSCHAPPELIJKE AVONDWEDSTRIJDEN 

zon sen 1: ESTRAAT 33 donderdagavond a.s. - Neerlandia. 

zon sen 2: idem. 

z n sen 3: dinsdagavond 19 februari 1980 aanvang 19.00 
uur, Taba CBG. 

933809 L OE K EN 
W31.;.Y 

MA, TIM DO. 
V R . 	Z A T. 
Z0. 

van 20.00. t/p 2.00 uur 
van, 20.00 t/m 3.00 uur- 
van 15-.00 t/rn 2.00 uur 

00K SiVig'S,. HAMBURGERS ,  
CONSULDIENST  
16/17 feb.: dhr.W.Groot-Wassink. 

WEDSTRIJDFORMULIEREN  
dhr.J.v.d.Hart, Jan Bernardusstraat 23 huis. A 

00k NI b a 
vervolg verslag The Victory -  Taba:  

de boom in to jagen, door de bal voor open goal huizen-
hoog over to schieten, herstelde hij zich later door 
(hoewel in 2-en) de overwinning veilig to stellen. 
Een overwinning mensen, die voor Taba wel eons van zees 
veel belang kan zijn. Laten we hopen dat deze opgaande 
lijn vooruit zal gaan, Volgende week bent u natuurlijk 
welkom en het voetbal was best het aanzien waard (al 
is het alleen maar het aantal gemiste kansen1) 
Tot zondag 

elke zondag 
trekking INLE-76T-ZEN OP DE• TRAITINCT'S— 

AVOYDEN, IN HET CLUBHU1S. 

Alas. 	A 

Herman van den Bos SNELDRUKKERij OKHUIZ 
FOTOCOPIEEN 
ONTWERPEN 
FOLDERS 
VERENR3INGSDRUKWERK 
WA.DRUKWERK 
HANDELSDRUKWERK 

Csiebes8traL 6-6 - Amsterdam 
M-921075 171 

luessmassumes  
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zaterd.ag afuelin8.en: 

vat vet 1: F.v.Drongelen (0034), W.Groot-Wassink (0532), 
A.v.d.Laan (0647), C.Roele (0523), D.W.Sandbrink 
(0146), R.L.Sandbrink (0147),  L..Schotte  (0152), 
G.Serier (0153), J.Smit (0154), J.v.Teeseling 
(0166), C.v,Waard (0506), R.Bergmeyer (0667), 
P.Flens (0686), J.Bron (0673). 

zat sen 

	

	J.de Wit (0636), H.v.d.Raapkamp (0638) J.v.d. Wal 
(0639), W.Floor (0640),  R.Floor (0658), J. Harm-
sen (0641),  A.M.J,Nan  (0642), W.de Bruin (0643), 
F.A.B.Nan (0644), A.J.M.G.Nan (0646), A.Boon-
stoppel (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 (0068), E.Jansen (0335), 
J.Kolhoff (0538), J.Koning (0087), J.v.d.Linden 
(0372), J.Kriger (0468), L.v.d.Horn (0659), H. 
Merle (0110), G. Wolkers (0186), L.Bunschoten 
(0685), R.Posthuma (0470). 

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

LO R. Heyboer (0480), G. Koeleman (0467), N. Loo 
(0386), R.Nieuwenhuis (0378), S.Osinga (0293), A. 
Schermer (0608), R.G.Roussou (046;), H.Wustenhoff 
(0442), J.v.'t Wout (0678), R.Copuit (0638), E. 
Bouwman (0628). 

R.W.v.Drongelen (0412),B.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.D.v.d.Groef (0595), G.Isena 
(0681), M.Sandbrink (0402). 
R.Sandbrink (0464), R.Smit (0665), S.Bonte (0625), 
E.de Kriek (0577), B.v.d.Lee (0575), E.Lohman 
(0555), M.de Beyer (0571), A.Looyenga (-), 
J.Drenth (0598). 
M. Bonte (0626), M.Htilzel (0662), D,Maurer (0621), 
I.Sandbrink (0615), F.v.d. Groef (0663), B.de 
Haan (0668), A.de Groot (0669), E.Verschuren 
(0677). 

2aste111.yen zondag  afdelingen:  

selectie: M.D.Anastacio (0270), A.H.v.d.Bos (0232), H.A. 
v.d.Bos (0233), W.Croese (0537),  Dade Getrouwe 
(0450), Th.de Haan (0631), L.Hol (0197), H.v. 
Houten (0466), C.Iske (0189), J.Kamminga (0307)n 
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.Rei-!..ima 
(0136), H.Spalling (0536), P.:. Stalling (0534), 
J.v.Veen (0169), A.Verkaaik (0544), F.Verkaaik 
(0633),L.Walgering (0318),A.v.d.Woude (0535), 
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 
(0639,J.v.Drongelen (0035), J.Schaeffer 
(0676 	W.Sorber (0674). 

4: 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.Beverdijk (-), A.Bektas 
(0675). 

H.R.Pogorny (0680), R.Heyboer (0415), G.C. 
Horb (0488), A.Kirpal (0494),  R.G.Amelo  (0584), 
J.Savijn (0201),. J.R.Schultz.  (0416), M.L. 
Simons (0391), 0.F.Simons (0439), F,Vreeden 
(0550), R.Winter (0619), H.F. Ho-I-Hing 
"(0671). 

H.M.Bergwijn (0285), S.Degenhart (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), R.v. Waard (0313), E. 
Versluys (0510), M. Chaara (0581), S.J. 
Brown (0669). 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZATERDAG 16 februari 1280.  

zat vet 1: aid. 19: Muiden 	Taba, 2e veld, aanvang 14.30 
uur, SR NN, leider dhr.P.v.d.Bos, veld gelegen 
aan de Prinses Irenestraat to Muiden. 

zat sen 1: afd. 12: Vuurtoren Taba, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Peereboom, leider dhr.A.Verkaaik, 
veld gelegen op Sportpark De Diemen aan de 
Rijksstraatweg to Diemen. 

zat sen 2: afd. 53: ABN 3 - Taba 2, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR NN, leider dhr.A.Bunschoten, veld ge-
legen aan de Jan Tooroplaan to Amstelveen in 
het Amsterdamse Bos, ingang Nwe.Kalfjeslaan, 
eerste laan links. 

zat sen 3: afd. 54: Taba 3 - RAP 4, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR NN, leider dhr.J.Eshuis. 

zat sen 4: afd. 55: Taba 4 - TOG 2, le veld, aanvang 12.00 
uur, SR NN, leider dhr.???. 

pup A: poule E: OVVO 3 - Taba 1, aanvang 11.00 uur, leider 
dhr.G.Serier, verzamelen om uiterlijk 10.30 uur 
op Sportpark Middenmeer, bij de ijsbaan. 

pup B: poule 4: JOS 2 - Taba 1, aanvang 11.00 uur, leider 
dhr.P.de Kriek„ verzamelen om uiterlijk 10.30 
uur op Sportpark De Toekomst to Duivendrecht, 
bussen vanaf Amstel station (27, 28). 

pup C: poule 4: er was een wedstrijd geprogrammeerd, doch 
deze gaat niet door. Helaas is het ook niet ge-
lukt alsnog een tegenstander to krijgen. Sorry. 

WEDSTRIJDPROGRAM1A voor ZONDAG 17 februari 1980. 

zon sen 1: aid. 201: Taba 	Muider, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, sa v.Laar, leider dhr.J.Bron. 

zon sen 2: afd. 211: Taba 2 - DCG 6, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, SP v.d.Monde, leider dhr.A.Verkaaik 
(tel. 723706). 

zon sen 3: afd. 420: Lijnden 8 - Taba 3, 2e veld, aanvang 
10.00 uur, SR NN, leider dhr.M.Tavexne, veld 
gelegen aan de Wijnmalenstraat to Badhoevedorp. 

4: afd. 432: Uithoorn 6 - Taba 4, 3e veld, aan-sen ZCI1 
yang 14.30 uur, SR NM, leider dhr.C.Meijer, 
ve7.d gelegen op het Burg.Kootsportpark a/d 
Sp rtiaan t/o b'sstation CN to Uithoorn. 



Telefoon 714791 Alb. Cuypstraat 206  - 

Voor: GENEESMIMELEN 
PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIMSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
F 0 T 0 ARTIKELEN 

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

RIEJO 
het adres voor al uw 
speelgoed en luxe huis-
houdelijke cadeau-ar-
tikelen 
met 0. en N.:vuurwerk 

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

De Warmtenkecialist 
Fr. van Erne 
Graaf Florissoaat lb 
Ta 946390 

• • * * • • * 
Levering en oncierboud van: 
Gasheanten an Centre, verwar mini) 
Wasautomaten 
Gtisors. Fornuiren ens. 

Schlorst2erWPWI 
Ud 

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

oocfioei 
7jste adres voor al uw soorten broo 

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

Rf.INSTR. 2, bk. Arastelk.rA.e. 	TEL 726508. 

Sarphati'o" 
"(2)rugotore 

Si EUTELS VOOR ;:,.'JTO OF WON{ NG 

VEIT! 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Repwatie ails soorten sloten 

Wedstriadversiag  Taba zon sen 2: SLTO 	Taba: 4-0. 
Na de lange wlnterstop was het eindelijk zover en voor onze 
eon sen 2 betekende het meteen eon goede binnenkomer, tegen 
de kopioper 9  SLTO. Na een goede oefenpartij afgelnpen don- 
dordagavond tegen OTO (2-1 winst) begon men met 	moed. 
Dit alles ging ongeveer eon kwartier lang geed en de bekende 
brilstand bleef gehandhaafd. Daarna wiot SLTO echter twee-
maal vrij spoedig achter elkaar to scoren en de ruststand 
op 2-0 to bepalen. 
Na rust een rustig spelend Taba dat er maar vanuit ging dat 
het op deze zonnige middag best iekker toeven was op eon 
voetbalveld. Het echt serieuze vechten was er min of meer 
af: zonder echte voorhoede kola je tech niet gauw tot scoren 
laat staan tegen een koploper. 
Tech vielen er in die tweede helft nog twee SLTO-doelpun-
ten, hetgeen de eindstand op 4-0 bracht. En aangezien de 
namburgers lekker waren, en de knie van Leo het good deed 
en de zon scheen, was het tech een fijne voetbalmiddag. 

JE 

Vadstrijdverelag zondag senioren 4  
De zondag 4-spelers waren, sender mededeling in het blaadje, 
tech compleet aanwesig in de kantine.Maar de tezenetander 
Schellingwoude was nog voloe in winterclaap en vyrscheen 
tegen 13.00 uur. Na veel gemor en gerotzooi word er dan 
tech gevoetbald. Na een matige wedstrijd heeft Taba met 
3-2 gewonnen. 

De jongens krijgen eon compliment dat ze hoewel pas eater-
dagavond gebeld, tech compleet aanwozig waren, 

de echeiderechter 
P.S. Wilion elle spelere hun forerulier invullen en a.s. 

zondag overhandigen aan de leider 

A-junieren opgele: 

Wilier. die A-junicren. die zich a.s. zondag niet ge"oepen 
weelen em die edele seort uit to oefenen, dan in elk ge-
val even tijdig opbellen, 

jullie leider 
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