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sporthuis 
Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kornbinaties 

DV 

P osy  
+ Voetbal-, Zaalschoenen 
+ Adidas 
+ Puma 
+ Quick' e,a. 
-1- Uw ciubuitrusting altijd 

voorradig 
▪ Eigen reparatie-inrichting 

BLOEMEN RESTELLEN 

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

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

- weekblad - 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

16e jaargang 	nr. 28 	4-3-198e 

Wat kunt u deze week verwachten in de Taba-Treffer? 
Ten eerste krijgt secretaris Ruud Roussou het woord voor 
een aantal bestuurlijke mededelingen; verder een 
mededeling voor alle kantinemedewerkers; natuurlijk weer 
een wedstrijd-programma en nog wat wedstrijdverslagen. 
Laten we maar snel beginneng 

BESTUURSMEDEDELINGENg 

A-junioren  

Vanwege duidelijke redenen heeft het bestuur besloten 
de A-junioren terug te trekken. 

Hr. J.v.d. Hart  

Wegens het wegvallen van de zeer gewaardeerde medewer-
king van de Hr.J.v.d.Hart zijn er een aantal plaatsen 
voor medewerkers opgevallen. Uw kans om zich voor dit 
edele werk beschikbaar te stellen. 

- de eerste vrijwilliger wordt gezocht voor het verzor-
gen van de wedstrijdformulieren, tevens het doorgeven 
van de uitslagen aan de Nederlandse pegs; 

- administratieg Soto-lotto is het tweede punt waarvoor 
nu natuurlijk een vrijwilliger gezocht wordt. 

Kantine vrijwilligers  

Er worden vrijwilligers gezocht voor de kantine bij 
thuiswedstrijden van de volgende elftalleng 

zaterdag 1 + 2 
zondag 1 + 2 

Vergadering kantinemedewerkers  

A.s. donderdag.6-3-1980 vergadering in. de kantine voor 
alle kantinemedewerkers. 

Voor at uw 
Hoemwerken 
en 
plantendecoratieN 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

FIRMA C NBLEI 

TEL 020 - 73 17 33 / TEL 020 • 38 28 94 
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TIDORESTRAAT 33 933809 L OE K EN 
WILLY 

MA, T/M DO. 
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ZO. 

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

2.00 uur 
3.00 uur 
2.00 uur 

van 
van 
van 

OOK SATES. HAMBURGERS. E.D. 

,ADSTRIJDPROGRAMMA voor ZATERDAG 8 maart 1980. 

zat vet 1: afd. 19: Taba - KMVZ, le veld, aanvang 12.00 uur, 
leider dhr.P.v.d.Bos. 

zat sen 1: afd. 12: WOL - Taba, le veld, aanvang 14.30 uur, 
SR Ligtelijn, leider dhr.A.Verkaaik, Sportpark 
De Weeren, (IJ-Boys), IJdoornlaan/Beemsterstraat. 
Bus 33. 

zat sen 2: afd. 53: Uithoorn 3 - Taba 2, 2e veld, aanvang 
-14.30.uur,_SR NN, leider dhr.A.Bunschoten, Burg. 
_Kootsportpark a/d -Sportlaan t/o Busstatien.ON-
te Uithcorn. 

zat sen 3: afd. 	Taba 3 -  UC0'66 3, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Kok, leider dhrEshuis, 

zat sen 4: afd, 55: SDW 3 - Taba 4, 3e veld, aanvang 14.30 
uur SR Thiel, leider dhr,NN, veld gelegen op 
Sportpark Spieringhorn, RhOneweg, SlOterdijk. 

pup 	p=aule E: Taba 1 - Diemen 2, aanvang 11.00 uur,. leider 
dhr.G,Serier (tel. 311715), verzamelen om uiter: 
lijk 10.30 uur cp het eigen veld. 

pup B: poule 4: FIT - Taba, aanvang 10.00 uur, leider dhr. 
P.de Kriek (tel. 939216), verzamelen om uiterlijk 
9.30 uur op Sportpark Drie Burg, schuin tegen.over 
de velden van Taba. 

pup C: ;,pule 	Taba 	Overamstel, aanvang 10.00 uur, leidere 
dhr./mw,J.Maurer (tel, 984167), verzamelen om ui-
terlijk 9.30 uur op het eigen veld, 

WEDSTRIJDPROGIUMMA voor ZONDAG 9 maart 1980.  

zon sen 1 afd. 201: ( vr.wdst.) Taba - DEVO '58 aanv. 14.30u. 
zon sen 2: afd. 211. Taba 2 - Energia 2, 2e veld, aanvang 

12.00 uuri SR Palmer, leider dhr.A,Verkaaik (tel. 
723706). 

zon sen 3: afd, 420: ADE 4 - Taba 3, 2e veld, aanvang 12,00 
uur, SR NN, leider dhr.M.Taverne,' veld gelegen 
op het Gem. Sportpark Weesp aan de Papelaan to 
Weesp, 

zon 

	

	,Lk afd. 432: RCA 4 - Taba 4, le veld, aanvang 12.00 
uur, SR NN, leider dhr.C.Meijer, veld gelegen op 
Sportpark De Diemen, aan de Rijksstraatweg to 
Diemen. 

jun B° 	afd. 614: Arsenal - Taba, le veld, aanvang 12.00 
uur, SR Guitjens, leider dhr.W.Martens (tel. 
962447), verzamelen om uiterlijk 11.30 uur op 

sen 

° KNOOP 'T IN JE OREN V 

HAAL JE BORREL BIJ 

TIDORE 

oak bil Taba 
elke zondag 

trekking INLEVEREN OP • DE TRAININGS-

AVONDEN IN HET CLUBHUIS. 

FOTOCOPIEEN 
ONTVVER PEN 
FOLDERS 
VERENIGINGSDRUKWERK 
FAN1.DRUKWERK 
HANDELSDRUKWERK 

SNELDRUKKERIJ OKHUIZE 

Ceiebeastraat 66 - Amsterdam 
020-921075 



,pstellingen zaterdag afdelingen: Opstellingen zondag  afdelingen: 

sat vet 1: I'v.Drongelen (0034), WGroot-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.Spit .(0154),  J.v.Teeseling 
(0166), C.v.Waard (0506), R,Bergteyer (0667), 
P.Tlens (0686), J.Bron (0673). 

zat sen 1t J.de Wit (0636), H.v.d.Raapkamp (0638) J.v.d. Wal 
(0639),

(0
W
6, 

 Floor (0640),  R.Floor (0658), J. Harm-
s 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 2a 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.Pcsthuma (0470). 

zat sen 3f 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). 

4° 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). 

pup A: 	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). 

pup B: 	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). 

pup C: 	M. Bonte (0626), M.HUlzel (0662), D.Maurer (0621), 
I.Sandbrink (0615), F.v.d. Groef (0663), B.de 
Haan (0668), A.de Groot (0669), E.Verschuren 
(0677). 

zat sen 

selectie: M.D.Anastacio (0270), A.H.v.d.Bos (0232), H. 
v.d.Bos (0233), W.Croese_(0537), D.de Getrouw 
(0450), Th.de Haan (0631), L,Hol (0197), H.v. 
Houten (0466),. C.Iske (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.Walgering (0318),.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), 

zon sen 4: L. Abayahaya (0606), A.Chadra (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). • 

Jun A: 	H.R.Pogorny -(0680), R.Reyboer (0415), G.C. 
Horb (0488), A.Kirpal (0494),  R.G.Amelo  (0584), 
J.Savijn (0201), J.R.Schuitz (0416), M.L. 
Simons (0391), 0.F.Simons (0439), F.Vreeden 
(0550), R.Winter (0619), H.F. Ho-11-Hing 
(0671). 

Jun B: 	H.N.Bergwijn (0285), S.Degenhart (0376), F.A. 
v. Drongelen (0333),:L.U.jield  (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). 

• • 0 
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BOUWMAk 
NIJENBURG 35 

TEL. e4Z59041,  

AMSTERDAM 

Sportpark Het Loopveld, ingang aan de Amsteldijk 
ter hoogte van de Kalfjeslaan. 

ZAALVOETBALPROGRAMMA'S  

zaalv. 1g maandagavond 10 maart 1980 - IJsbaanpad, 
veld 2, aanvang 20.10 uur, afd. 1A: 
de Vreng - Taba. 

CONSULDIENST  
8/9 maart 1980 - dhr.R.Roussou. 

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

BIJVOEGING OPSTELLINGEN: pup B: R.Serier (b554). 

Wedstrijdverslag zaterdag veteranen Energia - Taba: 1-6 

Aftrapg 12 uur; Energia-Taba, waarin Energia met de wind 
in de rug het Taba-goal gelijk onder vuur nam en al heel 
spoedig scoorde; 1-0. Taba dacht hierin even verandering 
te gaan brengen, maar ondanks verwoede pogingen raakte men 
alleen maar het houtwerk en zo bleef deze stand tot de 
rust gehandhaafd. 
Na de rust een noodgedwongen veranderd Taba (de keeper was 
geblesseerd). Frans van Drongelen in'doel, G.Serier naar 
voren en de wind mee en ja hoor: Taba scoorde 1-1. 
Taba kreeg de smaak te pakken, de machine kwam mede door 
goed spel op gang, Energia begon te wankelen en het was 
weer raak. 1-2. En toen het zelfs 1-3 werd, kon je wel 
zeggen dat zit goed, maar Energia bleef toch nog wel ge-
vaarlijk, zodat onze achterhoede op moest blijven passen. 
Maar ja, toen onze topsc6rer (C.Roele) 1-4 aantekende 
was het verzet van Energia gebroken. Taba scoorde zelfs 
nog twee maal, zodat de eindstand op 1-6 werd bepaald. 
Al met al van Taba-zijde een goed gespeelde wedstrijd, 
tevens een leuk verjaardagscadeautje voor onze gebles-
seerde keeper R.Bergmeyer (van harte beterschap en .... 
namens het gehele elftal bedankt voor de leuke geste 
na de wedstrijd). 

leider F.v.d.Bos 



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

helme treat 7 

KILbrl 

roorrioei \‘. 
juiste adres voor al uw soorten broil 

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

fltriNSTR. 2, hk. Ametelkade. TEL.726508. 

FELICITATIE 

De redactie wil gaarne M.DAnastacio en Fransien Aldershof 
feliciteren met het voorgenomen huwelijk op vrijdag 7. maart 
1980. Wij hopen op veel geluk voor een leven-lang•- 

redactie 

Nieuw lid 

Hr. J.R.R. Wesling 
Roerstraat 14'" Amsterdam 1078 LN Amsterdam 
Telefoont 793664 (veteraanl) 

Verhuisd  
Dhr.C.Isket nug Henr.Ronnerstraat 13". 

Wedstrijdverslag zon sen 20 Aristos - Tabat  
De zon twee heeft niet gewonnen, niet gelijkgespeeld en 
ook niet verloren. Neen, niets van dat alles. De stand 
was toevallig gewoon 2-3 op het moment dat er afgefloten 
werdl U zult het niet geloven maar de zon 2 stand bij de 
rust met 2-0 achter en zou er een hele kluif aan hebben 
om daar nog iets aan te doen. Daar moet wel bij gezegd 
warden dat de wind een erg grate rol speelde, hetgeen 
na rust ook zeer duidelijk bleek. 
Gelachen is er wel en veel gesproken. Bij de 2-2 stand 
was iedereen.al min of meer tevreden, doch het was Leo 
Kronkel die zijn keeper de tip gaf om de bal maar eens 
een keer ver weg te schieten. Dus Duimpie schiet, de 
andere keeper mist en een tot dan toe onbekend gebleven 
spits-speler scoort 2-3. Niet te gel00000vel! 
Mogen we er even voor de statietieken bij vermelden, 
dat dit voor het eerst sinds de oertijd is, dat de zon 
2 een half-drie-wedstrijd in winst omzet! Waarmee het 
elftal de stijgende lijn van de laatste weken keurig 
voortzet. Jongensi doorgaan 11.! 
En Leo nog bedankt voor de haring Nu stank het bij 
die'stinkers ook nog eens lekker na. 

Duimpie. 

- 8 - 

MAO 
het adres voor al uw 
speelgoed en luxe huh-
houdeliike cadeau-ar-
tikelen 
met 0.enN:vuurwerk 

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

Wall 

De Sleutelkoning 
Hernonystreet 66 — Telefoon 71 63 39 

Repatatie ells soorten slotert 

SLEUTELS VOOR .•.)TO OF WONING 
De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 
Graaf Floriestreat 15 
Id 94 63 90 

• * * • • • • * 

Levering en onderhoud van: 
Geshaenien en C.entrale wirwarmirei 
ifissautoftWer. 
Grisucformizmenr. 

Schoorsteenvegen 
Lid 

3arphatt'o" 
„ruiptore 

Telefoon 714791 
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PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIJDSCHRIFTEN 
REFORM 
KROMER 
F 0 T 0 ARTIKELEN 

Meer dan 200 merk artikelen 
Tegen Drug Store p r ijz en 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

