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Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kornbinaties 

+ Voethai-, Zaalschoenen 
+ Adidas 
+ Puma 
+ Quick e.a. 
+ Uw ciubuitrusting altijd 

voorradig 
+ Eigen reparatie-inrichting 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

BLOEMEN RESTELLEN 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

Voor al uw 
Idoemwerkezt 
en 
plantendecoraties 

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

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

- weekblad - 

16e jaargang 
	

nr, 30 	18-3-1980 

En dan te bedenken dat het deze week lente wordt: brrr. 

Dus geven we maar gauw het woord aan secretaris R.G. 
Roussou, die de volgende mededelingen op de enig juiste 
wijze aan ons door speelde: schriftelijk: 

FIRMA CINBLEI 

TEL 020 - 73 1723 / TEL 020 • 36 28 94 
BINGO -AVOND 

Voor al die mensen die het Bingo-spelen voor de Buis beu 
zijn, komt hier de kans om het weer eons gezellig in uw 
clubhuis te gaan spelen. 
Zaterdagavond 29 maart a.s. kunt u terecht; toegangsbe-
wijzen die tevens als lot zullen dienen zijn a FL. 1,50 
verkrijgbaar bij de volgende personen/instanties 
aan de bar; bij de HH. Groot-Wassink, v.d,Hart en J. 
Maurer. 
Er wordt weer gefluisterd dat de prijzen mooi, groot en 
dus zeer aantrekkelijk zijn. 	

Tot zaterdag: 

Wedstrijdformulieren/uitslagen doorbelleng  

ljJist U dat als het wedstrijdformulier van de zondag 8 
niet op tijd binnen is, dat Taba dan mooi weer een boete 
te pakken heeft. Juist dus, mensen, zorg dat het formu-
lier tijdig bij de Hr. J.v.d.Hart is; tip: doe het per 
toer-beurt: 

Bent u uitgevoetbald, bel dan even op naar de Taba-
kantine; de Hr. J.v.d.Hart zit te popelen om de uitslag 
door te bellen aan de verscheidenen nieuwsmediag 
televisie, krant (De Dag, Telegraaf, HP), etc. 

Kantine-vrijwilligers  

Bij thuiswedstrijden van de zondageiftallen 3 + 4 wor- 
den nog enige vrijwilligers gezocht. Dames??? 
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HOGE HOEDEN TOERNOOI 24  Mei 1980 

Op zaterdag 24 mei 1980,zal er weer een unlearn plaats 
den een hoge hoeden toernooi; belachelijk, .zult u 
verzinnen ze nu. weer. Luistert due event 
tile zaterdag- en zondag senioren snelers, die aan dit gebeuren 
hun welgewaardeerdd' medewerking willen verlenen worden verzocht 
op zich op te geven. Tijdig sullen dan al die briefjes met na-
men in een hoge hoed verdqijnen, waarna een lieftallige Taba-
medewerksters over sal gaan tot het samenstellen van de Hoge 
Hoed-elftallen, die onderling zullen strijden. 
Voor U de kans om ook eens met een veteraan te spelen, ale u 
tenminste al niet in het veteranen-elftal of de zondag 1 zit 
En hoe meer zielen, hoe meer 

CONTRIBUTIE! 

contributie nog niet betaald - geld storten 
contributie nog niet betaald - geld storten! 
contributie nog niet betaald_- geld storten: 
contributie nog steeds niet betaal4 - snel geld storten! 

Lotto-couriers 

We zoeken naar een vrijwilliger, die op de vrijdagavond de 
lotto's naar de KNVB, Emmalaan 10 wil brengen. 
Twee mag ook, dan kunnen ze het om de week doen: 

de redactie bpdankt de heer Ruud Roussou voor de copyl 

Bedankt 

Dat zeggen Manuel en Fransien Anastacio voor de grote be-
langstelling die zij mochten genieten bij hetTlaats vinden 
van hun huwelijk. Wij van de redacties wensen het bruids-
paar ncgmaals veel geluk toe. 
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Voetballende leden opgeleti  
Bij deze maakt het bestuur U er op. attent dat, indien U 
het volgende seizoen bij een andere vereniging uit wilt 
komen, U deze evt. overschrijving bij het bestuur op 
dient te geven. Goedkeuring kan alleen geweigerd worden 
indien U bij de AFC Taba een contributie-achterstand 
heeft. 

Vriendscha..eli'ke wedstri'd •aat niet door! 
En wel to weten de wedstrijd van de zat 1 tegen LOC op 
dinsdagavond 18 maart a.s. Reden ons onbekend. 

Pupillen opgeleti  
Vanaf a.s. woensdag 19 maart 1980 wordt de training voor 
de rest van het seizoen weer op de eigen sportvelden 
gehouden, en wel vanaf 14.00 uur ts middags, voorlopig 
onder andere leiding omdat de jeugdtrainer momenteel 
ziek is. Namens:tde jeugd wensen wij hem beterschap. 

Aankondiging.  
A.s. zaterdag alle Taba vrienden die zelf niet hoeven 
te voetballen, naar Bovenkerk! 
Daar moet het 2de elftal van de zaterdag spelen tegen 
Roda'23. Dit is op zich niet zo bijzonder, ware het 
niet dat dit team nog 1 punt nodig heeft om ONGESLAGEN  
kampioen te worden in zijn afdeling. 
En na afloop wordt het feest voortgezet in de Taba-
cantine!! Onder voorbehoud uiteraard. 

ALLE JEUGDSPELERS DFGELET!! 

Op 1 juni 1980 gaan we met de jeugdspelers van Taba 
naar Slagharen. Vertrek 's morgens om 8 uur. Terugkeer 
's avonds om + half zeven. Daarna een broodmaaltijd 
in de Taba-cantine. Voor Taba-jeugdleden is deze dag 
gratis; voor alle andere leden wordt f1.30,-- p.p. 
gerekend. Iedereen die mee wil, dient onderstaande 
strook in to levereh bij dhr.V.Waard, voor 15 april. 
o•o0000000000900•o OOOOOOOOOO 000••O pee ea o *W04.00100000 

Naam 

mee naar Slaghar en op 1 juni 1980.- - 

In to leveren bij dhr.C.v.Waard of een der jeugdleiders. 

gaan 
zeggen, 

wil met 	personen 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZATERDAG 22 maart 1980. 

zat vet 1: afd. 19: Taba 	TIW/A, 2e veld, aanvang 14.30 uur, 
SR v.d.Vrugt, leider dhr.P.v.d.Bos. 

zat sen 1: afd. 12: RDC - Taba, le veld, aanvang . 14.00 uur, 
SR Kragtwijk, leider dhr.A.Verkaaik, veld gelegen 
cp Sport-park De Eendracht, terrein HRVC. Corn.Outs-
hoornstraat, bus 21, 19 cf tram 13, vanaf GS. 

zat sen 2: afd. 55:: Rcda'23 4 - Taba 2, 2e veld, aanvang 14.30 
uur, SR NN, leider . dhr.A.Bunschcten,-veld.e"gelegen  
aan de Noordammerweg te Amstelveen. 

zat sen 3; afd. 54: Taba 3 - Amstelveen 9, ie veld, aanvang 
14.30 uur, SR NN, leider dhr.J.Eshuis.. 

4: afd 55: Taba 4 - HRVC 3, le veld, aanvang 12.00 
uur; SR NN, leider dhr.NN. 

pup A: B: C: vxij. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZONDAG 23 maart 1980.  

zon sen 1: afd. 201: Taba - Marathon, 2e veld, aanvang 14.30 
uur, SR v.Egmcnd, leider:dhr.J.Bron. 	• 

zon sen 2: afd. 211: Taba 2 - VOlewijokers 3, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, SR Engelsman, leider dhr.A.Verkaaik (tel. 
723706). 	.: 

zon sen 	afd, 420: DCG 	Taba 3, 5e veld, aanvang 10.00 
uur, SR NN, leider Ahr.M.Taverne, veld gelegen op 
Sportpark Ookmeeri Troelstralaan, bus.19, 21, 23, 
tram 1. 

4: afd. 432: Pancratius 14 - Taba 4, 5e veld, aanvang 
12.00 uur, SR NN, leider dhr.C.Meijer, veld gelegen 
op Sportcomplex BadhoevedOrp-Oost aan de Lindbergh-
straat. 

jun B: 	afd. 614: SDW 2 - T41249 4e veld, aanvang 12.00 uur, 
SR Janbroers, leider dhr.W.Martens (tel. 962447), 
verzamelen om 11:.00 uur voor Station Sloterdijk. 
Veld gelegen op Sportpark Spieringhorn, Rhaneweg te 
Sloterdijk. 

ZAALVOETBALPROGRAMMA',s.. 

Ingelast: maandagavond 24.maart 	afd. R5G: 
DJK 5 - Taba 3, aanvang 19.30. uur, IJsbaanpad, vd. 1. 

WilziEingen in opstellinEen.  

Nr. A.Willenborg (zon sen 4) is : 0481. 
Nr. A.de Groot (pup C) is: 0690. 

4 

zat sen 

zon sen 

FOTOCOPEEEN 
ONTWERPEN 
FOLDERS 
VEREN1G/NGSDRUKWERK 
FAM. DRUKWERK 
HANDELSDRUKWERK 

TWORESTRAAT 33 

elke zondag 
trekking 

0 OK SATE S, HAMBURGERS. E.C. 
901RININNIMIOINI MINnictk+5 =MM. 	 

TIDORE 

..........soss.......e.rnismgrowarreewegmaradafflarsenumscrer  

ook bit Taba.  

INLEVEEN OP DE maRININGs-

AVONDEN, IN HET CLUBHUTS. 

SNELDRUKKERIJ OKHUIZE 

Calebeastreat 66 - Amsterdam 
020-921075 

933809 LOH< EN 
LLY 



•-r 6 sen 

-6; 

zat 	1; r.v.Lagelen ('D034), 	(0532) 
(0647), C.R(:)ele (0523), D.W.Sandbr 

(014() tiL.SaIldbrink (0147), L.Sch,Jtte (0152 
G,Scrir (0153), .T.Smil-,-(01 54), 
(0166) C,v.Waard (0506), R.DerKmeyer (067)--v, 
id.Fies (0686), J.,i3ron (0(::73). 

.zat sen 1 J.de Wit (0636), H.v..a.Haapkams. 
(0639), W.17loor (0640),.R .Floor  
sen (0641), koN,S.Nan•(0642)„ W.de Bruin (1)64:5 \  

.L.J.Y.G..7gan (0646)0  
„Tto-ppl (0645), 2f,..v.Ho3gwaardon 	"I'L.de W. 
(0472), 

zat sen 2t P.I_Dresen (0400), J,Fransf,r (0050), 
(0067), ), .Hillenaar (0068), E.Jansen (0335 
J.Kolhoff (0558), J.Konine (0087), j.v.d.Linden 
(0372), J.YriEo.r (0468) L.v.dHorm (069), 
Merle (0110), S. Wolkers (0186), 1...aunschoten 
(085)., R.Pcsthum (0470). 

zat sen 	D.Verkaaik 4,0563), H.v.2eeseling (0541)7 '3.33sm 
J.-Bakker (0564)1  L.Hoek 	Ti,..cord.B 

meer (0565), M. Hoosnek (0592), ?.R12ska.mr 0567 
'....Sehade (0566), E,v. 	(0569), E. .7-iouwm' 

zat sen 4 R. hey-i:-,oer (0480), G. .f.ce==.mas (r,467), 
(0386), ".L3JTieuwenlauis (378), S.02inga (0293), 
Scher (060B), P.G.Trollss,)u 	2.Wusterhof 
(0442), J.v.'t VOut (0673), R.C .ouit 06.38), E. 
Epuwman tu628). 

.W.v.::)roneelen (0412),D.Plerseman 0513),M.L. de 
Gro,-...t (0454), M.Groot-Wassink (0475)9 S.1"corbi:i 
(0609), P.Roosbiad (0525), f,.Serier (0453), 
Vereluys (0509), 11.D.v.J.Groef (0595), C.Isena 
(O6&1), Y.Sandbrink (04.02). 
R.San(ibrik (04(4), PL.Smii: (0665), s'.%rtte,  062 
E.de Kriek (0577), D.v.d.Lee (0575), F;.Lohman 
(0555), M.de Beyer (0571Y, A.Looyenea (-), 
J.Drenth (0598), R.Setier(0554) 
M. -Ronte (0626), M.HKzel (0662), L.Maurer (0621 
I.Sandbrink (0615),. F.v.d. Groef (0663), B,de 
Haan (0660, .,de Groot (0669),E.Verschuren 
,d477), 

nun 

Jun :6'; 

seri 

oicgorny .(0680), R-.Heyboer 
Horb (0486), A.hirpai (0494), R.G.Amelo (0584 
J.Savijn (0201), J.R.Schuitz (0416), N.0. 
Simons•(0391), C.F.Simons (0439), F.Vreeden 
(0550), R.Winter (0619), H.F. Ho-:1-Hing 
(0671).•. 

H.M.Bergijn (0285), S.Degenhart (0376), F. 
v. Drongelen (0353).i. L.U.:Held (0446), R. 
Ligeori (0545), W.Samseer (0596), H.E. Savijn 
(0458), M. Bergwijn (0670), R. Martens (0367) 
J. Robijn (0288), R.v. Waard (0313), E. 
Vt”-sluys (0510), M. Chaara (0581), S.J. 
11rown,(0669). 

0.0..,.,llistaio (0270) ±E.7.d,0oE,. (0252), 
v.i.Bos (0253), W.OrDese (0537), L.de Get=dwe 
(0450), Th.de Haan (0631), L,Hol (197), R.v. 
Houtan (0466), C.Iske 	J.k.,ammin6a (0.307), 
1,,t.Kieton (0634); P.de 
(0291), W.v.d..Linden. (0614), J.0()hman (0104), 
J.Ma. urer (0109), W.Posthuma (0131), R.Reitsma 
(0136), H.Spalling (9556), P.K. Spoiling (0534), 
J.v.Veen (0169), A.Verkaaik 
(0633),L.Walgering (0316),.v.d.Woude (0535), 

(0544), F.Verkaaik 

W.Nieuwenhuis (0279). • 

.L..Bakker (0650), 11.0srnelisen (0652), .H.Csr-
not (0653), J..G.hprTrinja (0348), W.Polmrel 
(0649), F.Roos (0651), J.Siersema (0654), 
E.21:.aan. (0660), N.Taverne (0656), 	Terstall 

Drongelen- (0035)J.Schaeffer 
(0676), W..Sorber (0674-). 
1,.2,1bayahaya (0606),..2.Chaaa'a (0607),  I.Kallen-
dorf (0616), 0.11.e-jer (0382), 'J;.G.Rcot C0528), 
J.8.c0:EAs - (0484),j.Ec.hteld (0604), 
Sc04 (0679), .I.Beverdijk (-), ,.Bektas • 
0 75). 
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Wedstri'dverslag zat vet 1: Sport - Taba; 2-2. 
Een vooral van Taba-zijde geen al te beste wedstrijd. 
Taba nam met 0-1 de leiding maar Sport kwam door een 
duidelijke buitenspel-goal gelijk: 1-1. Even later 
mocht Sport op de rand van het strafschopgebied een 
vrije trap nemen. Hierover waren de Taba Boys het niet 
eens en Sport maakte daar handig gebruik van, Hetgeen 
dub 2-1 betekende. 
Na de rust trok Sport zich met acht man in de achter-
hrede terug en maakte het daardoor Taba heel moeilLjk. 
Sport hield dat toch een half uur uit, doch toen lukte 
het Taba toch om 2-2 te scoren, tevens de eindstand. 
Aangezien diverse spelers na de wedstrijd nogal wat 
kritiek hadden over het een en ander lijkt het me wense-
lijk om dit a.s, zaterdag, alsmede een ander onderwerp, 
even v6Or de wedstrijd te bespreken met elkaar, Daarom 
HH veteranen, a.s. zaterdag verwacht ik U allemaal  
gaarne om 12.30 uur in.de  cantihe. 

Leider, P,v.d,Bos. 

• 

E. BOUWMAN 
NIJENBURO 35 

TEL. 425904 



De zon_ sen__  2. 
Dankzij ruimtegebrek moest een verslagje van vorige week ont-
breken. Vandaar toch nu nog even de belofte ingelost dat een 
belangrijk doelpunt toen gescoord werd door Louis Hol, en wel 
op zeer beheerste wijze. 

Het afgelopen weekend was minder succesvol voor de zon 2, Al 
heel rap stond de stand op 0-2 voor Tabav  doch daarna zou 
het elftal met een kuekje van eigen deegl-geconfronteerd. Het 
kreeg nl, met 3-2 klop!! Vreemd, doch niet geheel onbegrijp- 

Slapend kun je eenmaal niet winnen. Verder weinig woor-
den hies. Slechts dit tegen jezelf voetballen is waarschijn-
lijk moeilijker dan tegen anderen. Minder praten, harder wer- 
ken! 

Duimpie. Lworden 

Consuldiensten 	overzicht 

het weekend van 22/23 maart 
29/30 maart 
5/6 april 
12j13 april 
19/20 aprilz 
26/27 april 
3/4 mei 

10/11 mein 
17/18 mei 

Van de voorzitter...  

Onder het vervaardigen van het clubblad kregen wij een zeer 
tevreden voorzitter Dirk Sandbrink aan de telefoonz 

Het gaat goed met Taba. Na een uitstekend voetbal-weekend, 
gezien de uitslagen, blijkt dat er ook nog een aantal zich 
hebben opgegeven voor de kantinedienst bij de zondag 3. 
Bij thuiswedstrijden van de zondag 3 zullen zij assisteren 
bij het kantinewerk; hierdoor kunnen een aantal bestuursleden 
van wat dubbele taken ontheven worden. 
U ziet het mensen, het kan dus wel. Wie volgt dit uitstekende 
voorbeeld van de dameso Spaan en Siersema. Namens de vereni-
ging wens ik U beide veel plezier in dit werk toe en wil U 
ook graag vast hartelijk dank zeggen. 

Redactioneel voor het seizoen 80/81: 

Aan de adverteerders in het Taba-clubbl d het volgende 
verzoek. Als U het komende seizoen wilt blijft adverteren, 
en daar zijn wij zeer mee ingenomen, wilt u dan even 
doorgeven aan de redactie (Fam.v.d.Bos tel 721500) of 
U voor het komende seizoen de advertentie a) wilt houden 
en b) of U eventuele wijzigingen aan wilt brengen. 
Dit alles gaarne voor half aprill 

Dan het volgende zoals U weet wordt het Taba-clubblad nu 
elke zondagavond door een miniem aantal personen vervaar-
digd. De huidige redactie wil in beide zaken verandering 
brengen. Ten eerste om verbetering to brengen in het 
clubblad als zodanig. Ten tweede om in dit werk nog steeds 
plezier to blijven hebben. One voorstel is als volgt: 

het volgend seizoen willen wij het clubblad op de maandag-
of dinsdagavond in het clubhuis vervaardigen? we willen 
streven naar een redactie van 5 personen minimaal, waar-
van er twee zijn van de zondagafdeling, twee van de zater-
dagafdeling en een voor algemene zaken: bestuur, feest-
commissie e.d. Ook zoeken wij dan nog bekwame typiste!s 
of typisten, die de nodige letters snel en vaardig op 
het stencil kunnen krijgen. 
Heeft U interesse, en wij weten dat die aanwezig is, 
neemt U dan even contact op met de redactie, of met 
voorzitter Dirk Sandbrink, red. 

Verslag zondag senioren 1gDEC- Taba  

De zondag 1 moest afgelopen weekend naar koploper DEC. 
Geen eenvoudige opgave, maar via zeer veel uitstekend 
voetbal en hard werken kwam als einduitslag 0-0 uit de 
bus en daarmee was DEC gelukkiger dan Taba. 
Het eerste kwartier was overigens wel voor DEC, maar 
daarna nam Taba het heft in handen. Kansen waren er 
zeker, maar het geluk ontbrak. Toch blijft een resul-
taat van ongeslagen sinds januari zeker niet slecht. 
Ook de kwaliteit van het voetbal was deze ke,er bijzon-
der goed 

HvdB 

Hr. 
Hr. 
Hr. 
Hr. 
Hr. 
Hr. 
Hr. 
Hr. 
Hr. 

R.Reitsma 
J. Smit 
J. Maurer 
J.v.d. Hart 
Groot-Wassink 
E. Kraller 
C.v. Waard 
R. Roussou 
D.W.Sandbrink 
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Sarpitati'a" 

)1,9) rugotore 
Alb. Cuypstraat 206  - Telefoon 714791 

Voor: GENEESM1DDELEN 

P  rOWFKUMAERREI  
EN 

R  
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 Ere. 
Graaf flortsstraat 15 
Tel. 94 63 90 

* * * * * * * * 

Levering en ondertioud van 
Gashaerden en Centra2o verwarmin$ 
Wasautoinaten 
Geisers, Francium enz. 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 
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De Sleutelkoning 
Romonystrztat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

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

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

N 

N 
(1) -C 

0 

SLEUTELS VOOR 'VITO OF WOMNG 

juiste adres voor a2 Inv soorten brad 
o.a. dag. vers van. de Duitse bakker. 

RIANSTR. 2, hk. Ametelkade. 	TEL, 726506. 

	...1••••••••••1011.....1 

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

L 
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