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Alle maten 	+ Voetbal-, Zaalschoenen 
HELANCA + Adidas 

	

trainingspakken 	+ Puma 

	

in diverse 	+ Quick e.a. 

	

kornbinaties 	+ Uw ciubuitrusting altijd 
voorradig 

+ Eigen reparatie-inrichtihg 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

gem, giro T 1393 
t.n,v. AFC Tata 

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

- weekblad - 

16e jaargang 	nr.  29 	,11-3-1980 

In Memoriam 

Tot ons leedwezen vernamen wij dat, na een leven vol 
zorg en pijn, is heen gegaaan in de leeftijd van 56 jaar 

Neeltje Hartwigsen 
echtgenote van Willem van Cornewal. 

Een ieder die haar gekend heeft, kende haar als een van 
de trouwste supporters van ons derde elftal, waar haar 
zoon in voetbalde. 'Ook nadat haar zoon naar Australi 
ging, bleef zij Taba trouw en kwam vaak op onze kaart-
avonden, 
Zij blijft in onze herinnering als een opgewekte vrouw, 
ondanks de pijnen die zij dagelijks moest verdragen. 
Dat zij ruste in vrede. 

Het bestuur, 

Ondanks het verlies van deze Taba-vriendin moeten we 
verder met het clubblad; vandaar dus 

Contributie 

Penningmeester Jan Maurer vermeldde even dat hij, weer 
graag wat cehtjes in kas zou.willen krijgen. Of,u dus 
even wat wilt torten contributie, jal 

Bedankt. 

Dat willen de Fam. Lohman en de Fam. v,d, Linden graag 
zeggen tegen een ieder, die belangstelling toonde bij 
de receptie van de opening van 'Popular Jeans'. 
U kunt er trouwens ook nog broeken kopen. Dit ter 
informatie, namens de redactiel 
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FOTOCOPIEEN 
ONTWERPEN 
FOLDERS 
VERENIGINGSDRUKWERK 
FAM. DRUKWERK 
HANDELSDRUKWERK 

zaalv. 3: vrijdag 21 maart 1980 - IJsbaanpad, veld 2, 
aanvang 19.40 uur, afd. R5G Taba 3 -  ZVV Richard 2. 

- 2 - 	 .111i.PMEIMO.11.•••••11111•10. 

limisnanotta,  
WEDSTRLIDPROGRADSIA voor ZATERDAG 15  maart 1980. 
zat vet 1: afd. 19: Sport - Taba, 2e veld, aanvang 14.30 111 

SR Kram, leider dhr.P.v..d.Bos; veld gelegen op 
Sportpark Sloten, bus 69. 

zat sen 1: afd. 12: Taba - Meerboys/A, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Akkerman, leider dhr.A.Verkaaik, 

zat sen 2: afd. 53: Taba 2 - Sloterpark 2, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR Kwast, leider dhr.A.Bunschoten. 

zat sen. 3: afd. 54: Ookmeer 3 - Taba 3, le veld,' aanvang 
14.30 uur, SR Tiel,: leider dhr.J,Eshui-s, veld 
gen cp Sportpark Ookmeer, bus 19. 

zat sen 4: afd. 55: Taba 4 - Deneba 2, 2e veld, aanvang 14.30 
uur, SR NN, leider dhr.NN. 

pup A: poule E: Taba - Voorland 3, aanvang 11.00 uur, leider 
dhr.G,Serier (tel. 311715), verzamelen om uiterlijk 
10.30 uur op het eigen veld. 

pup B: poule 4: Taba - Meerboys/A, aanvang 10.00 uur, leider 
dhr.P.de Kriek (tel. 939216), verzamelen om uiter-
lijk 9.30 uur op het eigen veld. 

pup C: poule 4: Diemen 3 - Taba, aanvang 9.15 uur, leiders 
dhr/mw J.Maurer (tel. 984167),  verzamelen om uiter-
lijk 8.45 uur op Sportpark Spoorzicht, to Diemen. 

WEDSTRIJ1PROGRAMMA voor ZONDAG 16 maart 1980.  

zon sen 1: afd. 201: DEC - Taba, le veld, aanvang 14.30 uur, 
SR Redeker, leider dhr.J.Bron, veld gelegen op 
Sportpark Voorland, achter het Ajax-stadion. 

zon sen 2: afd. 211: TIW/A 2 - Taba 2, le veld, aanvang 12.00 
uur, SR Paauwe, leider dhr.A,Verkaaik (tel. 723706), 
veld schuin tegenover Taba op Sp.p. Drie Burg. 

zon sen 3: afd. 420: Taba 3 - Real Sranang 5, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR NN, leider dhr.M,Taverne. 

zon sen 4: afd. 432: Taba 4 - IJboys 6, 2e veld, aanvang 12.00 
uur, SR NN, leider dhr.C.Meijer. 

jun B: 

	

	afd. 614: Taba - JOS 2, le veld, aanvang 12.00 uurt 
SR Mw.Verwaal, leider dhr.W.Martens (tel. 962447), 
verzamelen om uiterlijk 11.30 uur op het eigen veld. 

ZAALVOETBALPROGRAMMA's  
Zaalv. 1: vrijdag 21 maart 1980 - Ouderkerk a/d Amstel, 

"de Bindelwijk", aanvang 21.00 uur, afd. 1A: 
Roda'23 - Taba. 

0 
KNOOP 'T IN JE OREN! 4'  

HAAL JE BORREL BIJ 

TIDORE 
TIDORESTRAAT 33 

20.00 t/m 2.00 uur 
20.00 t/m 3.00 uur 
15.00 t/m, 2.00 uur 

00K SATE S. HAMBURGERS, E.D. 

ook bit Taba 
elke zondag 

trekking 	INLEV EREN OP DE, TRA IN INGS 

AV ONDEN , IN' HET C LTJBHUIS 

SNELDRUKKERLJ OKHUIZENI 

Celebesstreat 68 - Amsterdam 
020-921075 
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gen zondag afdelingen: 

zat sen 
Jun A: 

pup A: 

Jun B: 

pup B: 

M.D.Anastacio (0270), A.H.v.d.Bos (0232), H.A. 
v.d.Bos (0233), W.Croese (0537), D.de Getrouwe 
(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),A.v.d.Woude (0535), 
W.Nieuwenhuis (0279). 

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 
(0631,J.v.Drongelen (0035), J.Schaeffer 
(0676 , W.Sorber (0674). 

sen 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-A-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). 

pup C: 

Opstellingen zaterdag afdelingen; 

zat vet 1: F.v.Drongelen (0034), W.Groot-Wassink (0532), 
L.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 1: 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: F,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 	D.Verkaoik _(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). 

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 (059/. 
M. Bonte (0626 , M.H3lzel (0662), D.Maurer (0621):, 
I.Sandbrink (0615), F.v.d. Groef (0663), B,de 
Haan (0668), A.de Groot (0669), E.Verschuren 
(0677). 
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jden.  
Taba zat. 
Conelder 
Taba zat 
Taba vet 

1 - KBV. 
- Taba zat 3. 
1 - LOC. 
- De Meer. 
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dinsdag 18 maart 1980 	- 
donderdag 20 maart 1980 - 
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E BOUWMAN 
NIJENBURO 35 

TEL. 425004 

AMSTERDAM 

Op een mooie dag in AuguStus 1979 waren in Amsterdam 22 
echtparen naarstig op zoek naar een voetbalvereniging 
voor hun kind. Zij wilden een vereniging waar zowel 
maar vooral hun noon zich "thuis" zou voelen. Ze gingen 
niet over een nacht ijs; ze wilden een goede beslissing 
nemen. 
Na een aantal sportparken bezocht to hebben, kwamen ze 
uiteindelijk op het Sportpark Drie Burg. 
En jawel, na een gesprek met het bestuur van een voet- 
balvereniging besloten zij dat hun kind bij die voetbal- 
vereniging ging voetballen. 
Zij vonden namelijk dat hun kinderen bij deze vereniging 
goed opgevangen zouden worden. Ze hadden goede leiders, 
een jeugdtrainer ('s winters in de school) en de kinderen 
gingen van hun contributie 66k nog een keer per jaar een 
dagje uit; wat wil je nog 'neer'. 
Het bestuur van deze vereniging wreef zich vergenoegd 
in de handen, want dachten zij wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst (gelijk hadden ze?). 
De eerste wedstrijd van de kinderen zag het zwart van 
de ouders, maar helaas dit was van korte duur. Het 
werd kouder, de kinderen werden er alleen op uit gestuurd. 
De leider zat op een gegeven moment met zijn handen in 
het haar, hij had tenslotte geen vrachtwagen. Hulp kreeg 
hij van het jeugdbestuur. De lol van de kinderen ging er 
gauw at, vader en moeder niet mee, helemaal niet leuk. 
Wat doet zo'n kind .dan; gaat thuis zeuren, tot de ou- 
ders er genoeg van hadden; het kind ging mee met de 
boodschappen doen en natuurlijk begint ook de caravan 
weer. 
Een goede start aan het begin van het voetbaljaar blijkt 
nu dan ook een slecht einde to krijgen. Een leider die 
nog maar met 6 kinderen start; schaamt zich dood bij 
andere verenigingen 	hij stopt! 
Beste mensen, lieve ouders, een afspraak gemaakt met 
het bestuur, inaar vooral met uw kind is toch erg be-
langrijk. De vertrouwens-relatie tussen U en Uw kind 
wordt verstoord, hetgeen niet goed is. 

wordt vervolgd. 



juiste adres voor al uw soorten broo 
o.a. dag. vers van de Duitse bakker. 

RfiNSTR.  2,  hk.  Amstelkade • TEL.726508.  

FUENIO 
het adres voor al uw 
speelgoed en luxe huis-
houdelijke eadeau-ar-
tikelen 
met 0.enN.:vuurwerk 

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

SLEUTELS VOOR ta'JTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie elle soorten sloten 

3arphati'o" 
11 rugotore 

Alb. Cuypstraat 206 - Telefoon 714791 
Voor: GENEESMIDDELEN 

PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIJDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
F 0 T 0 ARTIKELEN 

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

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

* * * * * * * * 
Levering en onderhoud van. 
Gashaarden en Central* verwarming 
Wasautomaten 
Geisers. Fornuizen enz. 

Sehoorsteenveoen 
Lid A.S.P.B. 

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

;en waar ebeurd verhaal 	vervolgd  

Een oproep aan al die ouders is dan ook op zijn -plaats;I•laat 
uw kind voetballen, ga met hem mee en het belangrijkste is 
U houdt hem van de straat. 
Een verhaal wat op elke voetbalvereniging kan slaan; (Yk op 
onze vereniging. Aan het bestuur van Uw vereniging lig: het 
niet. 	

D. W. Sandbrink 
SCHANDALIG  EN OM TE HUILEN 	1 1 
Vanmorgen was het (op zat. 1 maart) fantastis*ch weer. i'A_s ze 
nu niet komen-opdagen, komen ze nooittd, denk je dan. ':war he-
laaso ze zijn weer niet gekomen. De A-pups van Taba, ot apier 
een team van ongeveer 13 jongens, waren bij Zeeburgia -ertegen-
woordigd door 4 spelers. Vorige week tegen Diemen ze. spelers 

de week daarvoor tegen OVVO ook zes spelers 
Wat dat betekent? 	- Dat de club een boete kan beta 
- Dat het elftal reglementair met 5-0 verliest, - Dat e lei-
der, hr. Serier, langzamerhand ook grijze Karen krijg; -n er 
steeds meer aan gaat denken op zaterdag uit te slapen. 
- Dat de paar jongens die wel naar de wedstrijd komen, steeds 
meer de pest erin krijgen en erover praten van Taba of 
- Dat het alles bij elkaar schandalig is gesteld met de 

Om te huilen gewoon! 
Wat kan je doen? - De boosdoenerb krijg je niet te sprekel, 
want het zijn alt;d dezelfde jongens die wel komen 
Op de training komen ,de wegblijvers ook meestal niet opda,:m. 
Dan maar weer - de A-pups en B-pups bij elkaar voegen tot A-ups 
kan ook niet, Want dan moeten de B-tjes weer uit hun com7ti-
tie gehaald warden en zitten we weer met een elftal dat e 
5-root is. 
Waar zijn al die papieren leden van de A-pups? Zijn die agen-
lijk nog wel lid? Kan dat niet uitgezocht warden? Kan de eugd-
leiding niet gaan praten met de wegblijvers of met hun cders? 
Kan dan niet warden vastgesteld wie er niet meer bij hoar? Kan 
er dan geen oplossing gezocht warden voor de jongens diewel 
willen spelen? 
Als je aan de Kruislaan die honderden jongetjes van andaa 
clubs lekker ziet voetballen op een zonnige zaterdagmerg.n, 
zou je toch bijna denken dat ze bij Taba gek geworden 
ZO GAAT HET NIET LANGER. Als het zelfs met zulk weer ::_e7 tot 
voetballen komt, lopen de laatste jongetjes en de lae st 
leider ook weg. En gelijk hebben ze natuurlijk. Kan 	echt 
niet anders, jeugdleiding, bestuur,ouders, voetballes? Seals 
het nu gaat, zakt het jeugdvoetbal van Taba als eeh lappe 
7udding in elkaar. Bah! 

de varier van Bas Flessem:a. 
Dank hiervDr! 
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