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War at uw 
bloeznwerken 
en 
plantendecoratiea 

Tevens tuineenleg en onderhoud 

BLOEMEN BESTELLEN 

FIRMA CINBLEI 

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

sporthuis 99JORO 
D  

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

voorradig 
+ Eigen reparatie-inrichting 

Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kornbinaties 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

Taba 

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 St.) 
tel. 924161 

- weekblad - 

16e ,jaargang 	nr. 31 	25-3-1980  

Redactioneel 1) HH Adverteerders 
Mogen wij U verzoeken evt. wijzigingen in 
Uw advertenties voor het komende seizoen 
z.s.m. op te geven? Horen wij niets dan 
gaan wij er vanuit dat ze gehandhaafd 
blijven. Uiteraard rekenen wij op Uw steun, 
ook in het komende seizoen. 

2) HH leden 
Komende week versChijnt er een klein club-
blad i.v.m. het feit dat de redactie a.s. 
zondag niet aanwezig is. Copie uiterlijk 
woensdagavond bij de fam.v.d.Bos: 721500. 
Dank U. 

B I N G 0 ! 

U weet het al. A.s. zaterdagavond 29 maart kunt U weer eens 
in de Taba-cantine terecht voor Uw bingo-spelletje. Toegang, 
tevens lot, a fl. 1,50 o.a. in de cantine verkrijgbaar. Dus 
komt alien. 

HH 3pelers opgelet.  
Op.pag. 7 vindtU een aantal inhaalwedstrijden, doch onder 
voorbehoud; elke speler dient zijn leider te bellen om te 
weten te kpmen of het programma inderdaad doorgaat. Let dus 
even op. 

CONTRIBUTIE 

- juist ja - 

DE ZATERDAG TWEE IS KAMPIOEN-DE ZATERDAG TWEE IS KAMPIOEN 

DE ZATERDAG TWEE IS KAMPIOEN-DE ZATERDAG TWEE IS KAMPIOEN 

Vriendschappelijke wedstrijdenz  
27 3 zaterdag 3 	1/4 zondag 4 	2/4 zaterdag 2 

-1- 



SNELDRUKKERIJ OKHUIZE 

Celebesstreat 66 - Amsterdam 
020-921075 

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

2.00 uur- 
.00 uur 

2.00 uur 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZATERDAG 29 maart 1980. 

afd. 19: Taba - Geuzenveld, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR NN, leider dhr:P.v.d.Bos. 
afd. 12: Real Sranang - Taba, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Hus, leider dhr.A.Verkaaik, veld ge-
legen op Sportpark De Melkweg. 
afd. 53: De Meer 7 — Taba 2, 2e veld, aanvang 12.00 
uur, SR MN, leider dhr,A.Bunschoten, veld gelegen 
op Sportpark Drde Burg t/o Taba. 
afd. 54: Taba 3 — Amstelland 3, le veld, aanvang. 
12.00 uur, SR NN, leider dhr.J.Eshuis. 
afd. 	Taba 4 — Schellingwcude 6, 2e veld, aan-
vang 14.30 uur, SR MN, leider dhr.NN. 

pup A: pcule E: Wilskracht 3 — Taba 1, aanvang 10.30 uur, 
leider dhr.G.Serier (tel, 311715), verzamelen cm 
uiterlijk 10.00 uur op Sportpark Middenmeer, achter 
de ijsbaan. 

pup B: poule 4: DJK 2 - Taba, aanvang 10.00 uur, leider dhr. 
P.de Kriek (tel. 939216), verzamelen om uiterlijk 
9.30 uur cp Sportpark Middenmeer, achter de ijsbaan. 

pup C: pcule 4: Taba - BPC, aanvang 10.00 uur, leiders dhr. en 
mw.J.Maurer (tel. 984167), verzamelen nmAiterlijk 
9.30 uur op het eigen veld. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA  vcor ZONDAG 30 maart 1980.  

1: afd. 201: Sport - Taba, le veld, aanvang 14.00 uur, 
SR Scholten, leider dhr.J,Bron, veld gelegen op 
Sportpark Sloten. 

2: afd. 211: Aalsmeer 3 — Taba 2, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Duursma, leider dhr.A.Verkaaik (tel. 
723706), verzamelen cm 13.00 uur op het eigen veld. 
Sportpark gelegen: Hornmeer, Dreef 3, Aalsmeer. 

3: afd. 420: Taba 3 - Aristos 8, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR NM, leider dhr.M,Taverne, 

4: afd. 432: Taba 4 — Vclewijckers 7, 
DEZE WEDSTRIJD IS 72RVALLEN (KNVB!) 

afd, 614: Taba - Overamstel, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR v.d.Berg, leider dhr.W.;Martens (tel. 
962447), verzamelen om uiterlijk 14.00 uur op het 
eigen veld. 

ZAALVOETBALPROGRAMMA'S. 

zaalv. 1: woensdag 2 april 1980 - Airsporthal "De Elzenhof", 

TIDORE 
933809 LOEK EN 

WELLY 

MA. TN DO. van 
VR. & ZAT. van 

ZO. 
	 van 

OOK SATE S, HAMBURGERS. E.D. 

ook bii Taba 
INLEVEREN OP DE TRAININGS—

AVONDEN, IN HET ri/U3HUTS. 

o t 

zat vet 1: 

zat sen 1: 

zat sen 2: 

zat sen 3: 

zat sen 

zon sen 

zon sen 

zon sen 

zon sen 

jun B: 

KNOOP 	JE OREN! 

TIDORESTRAAT 33 

HAAL JE SORREL BIJ 

elke zondag 
trekking 

FOT000P1EEN 
ONTWERPEN 
FOLDERS 
VERENIGINGSDRUKWERK 
FAM. DRUKWERK 
HANDELSDRUKWERK 



zat 	1: F.v.DrIgelen ('D03),-.0roctssi.nk 
A.v.d.La.a.r2 (0647), C.Roele (523), D.W..3andb*. 
(0146) Ii...L.Sandbrink (0147), L,Schotte 
0,Sori,,r (0155), 	(0154), „3.v.Teetel.in- 

N.1-1.„-.nastaio (0270), 	vi3Oo (,3.,f)2), 
v,d,30s (0233), W.C.r.aese (35!,7), 	Getrc,uwe 
0450), Th.de Haan (0631), S.Hol (0197), R.v. 
H(uten (0466), C.Iske 1,.0169) j.iamminga (0307), 

Ton (0634), P.de ?ii (003), S.v.d.Laan 
(0291), W.v.d.Linden (0614), S.:Lohman (0104), 
J.Naarer (0109), W.Fos-r..huma (011), R.Reitsma 
(0136), H.SpaJling (9536), P.K. SDalling (0534), 
J.v.:en (0169), ,.-1.1Terkaaik (0544), F.Vorkaaik 

:)(=e109()fT1)'"\''d de -W°u (1)Y5),  
'1.17 
  
Bakker (3650), H.Cprnelissen (065'?), H.Cor-

rot (0653), J.G.Rip.::a (034e), W.Pomlnerei 
(0649), F.Rods (0651), J.Sirs-,.a (0654), 

(0660), M.Taverne (0656), ',.;.Ts: 
(0635),J.v.Drongelen (0035), J.S-2haeffer 
(0676), W.Serber (0674). 
S. A0ay2haya (0606), ,:,..Chaa:ra (0607), I.Iallen-
dorf (061), C.;vieyer (0382), 1 G.4444 

(0484),j.Eohteld (4404) 
Sollajk (0679), I.Beverdijk (-), -.Bektas 

H.H.i'ogorny (0680), H.7eyboer (0415), j.C. 
Hcrb (0488), A.hirpal (0494), P.C-.melo (0:7)&4)  
J.Savijn (0201), J.R.Schuitz (0416), 14.0. 
E'imens (0391), C.F.Simens (0439), F.Vreeden 
(0550) E.Winter (0619), 0.0. 
(367 

(066) 	c.v.,:faard(050), -2.113ermeyev (066), 
P.Plens (o656), J.Bron (0673). 

zat sen 	J.de Wit (0636)H.v.d..aaapkamp (06 ) 
(0639), W.Floor (0640),. 11.Flor tis.068), j. er (C641)„ A.M.J.Nan (0(42), W.de 

(0644), 	,..TiC;.WP.n (0646), 
(c), 

(0472), 
:,.v.HooFwaarden (07,'48), ?-de ' 

(0472). 
zat sen 2 P.Dreser (0400) S.T'';'ransen (0050), 

(0067), li.j.Hilienaar 0068), E.:ansen (0335), 
J.K(uhoff (0558), J.Koning (0087), c.v.d.0ind,.::  
0372), J.7riger (0468), L.v.dEo= 	E, Merle (011 @) S.. Wolkers (0186), L.Bun2enoten 

(085), R.Pcsthuma (0473), 
zat sen 	1).Verkaa4k (07(3)y R.v.2eeselin6,(0541), 

(0570), J.5akker (0564), L.Hoek (0574), 
meer (0565), M. Hoosnek (0592)„ . 3.Rjkamp 
G.Sehade (0566), 0,v. Willigen (..0569),: 	T3ouwma:.-. 
(0626). 

zat seri (1  H. Heybeer (0480), G. ..Loelema2.-.L (0467), 2. 
(0'386), R.Nieuwenhuis (3378)9  S.Oinga (0293), 
Schermer (0608), 6,G.Tio.ussou (046;), E.Wustenbof2: 
(0442), j.v.'t Vout (0276), R.Cepuit (0638), E. 
Douwman (0628). 

(0412),B.Plessem.an  (o513),M.L. 
Gror,t (044-)„ M.Groot-W,., esink (0475), S.Voorbij 
0609), P.Roosbiad (0525), .:‘,..Serier (0433), ;--,-T 
Vereluys (0509), li.D.v.i.Groef (0595), G.Isena 
(0681), Y.Sandbrink (0402). 
Ti.Sandbrink (0464), R.Smit (06654 S...Bonte (0625)', 
Ede Kriek (0577), 3.v.d.Lee (0575), F,Lohman 
(0555), N.de 3eyer (0571), a.Looyenga ( -), 
J.Drenth (0598), R.Serier (0554) 
M. -Rorte (0626), M.alzel (0662), .D.Maurer (0621..,  
1.Sandbrink ()615), F.v.d. Grog (0663), B.de 
Haan (0668 	Groot (0669), .E.Verechuren 
0677). 

pup 

R.M.Bergwijn (0285), S.Degenhart 0376, F.. 
V . Drongelen (0335), L.U. Held (04-12),  0. 
Ligeon (0545), W.Samseer (0596), H.B. Savijn 
(0458), M. Bergwijn (0670), R. Martens (0367) 
J. Robijn (.0288), 11.v. Waard (0313) E. 
Versluys (0510), M. Chaara (0561), 5.2. 
Brown (0669). 
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zaalvoetbal vervolgd van pag. 2: 

zaalv. 1a afd. 1A, aanvang 21.00 uur: 
Amstelveen - Taba. 

INHAALPROGRAMMA's (Onder voorbehoud - zie pag. 1) 

dinsdag 1 april 1980 -.afd. 19: le veld, 
Taba - NDSM, aanvang 18.30 uur, SR Verhoef t  
leider dhr.P.v.d.Bos: 721500 (tel). 

zat sen 4g dinsdag 1 april 1980 - afd. 55: le veld, 
Lijnden 3 - Taba 4, aanvang 18.30 uur, SR 
Sanders, leider dhr.J.Eshuis 

vet 1: 

zon sen 3g donderdag 3 april 1980 - afd. 420: 
ADE 4 - Taba 3, le veld, aanvang 18.30 uur, 
SR Plukker, leider dhr.M.Taverne 

zon sen 4: afd. 432: donderdag 3 april 1980, 2e veld, 
Marathon'5 - Taba 4, aanvang 18.30 uur, SR 
J.Weeling, leider dhr.C.Meijer 

Voorzover tel.nrs. leiders niet bekend, kunt U Uw wed-
strijdsecr, of de cantine bellen (924161). Zij kunnen 
U ook de ligging der velden vertellen. 

CONSULDIENST: 29/30 maart 1980 - dhr.J.Smit. 

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

IMIJENBURG 35 

AMSTERDAM 

Wedstri,jdverslag zon is Taba - Marathon:  

De Taba-kleuren worden zeer goed verdedigd,met name 
door de zondag 1. Dat mag nu toch wel eens benadrukt 
worden, want - Ja, u leest het goed - zij zijn sinds 
10 februari ongeslagen. Bravo, mensen, vooral voor de 
inzet en het harde werk. En nu, de wedstrijd Taba-Mara-
thon: ook deze wedstrijd werd er weer enorm geknokt en 
er werd gewerkt voor iedere meter grond. Niet een van 
ons deed voor de ander onder en dat vind ik, dan heb 
je wat over voor elkaar. Ondanks dat Taba in de Meerder-
heid was, viel het eerste doelpunt aan de andere kant, 
zoals gewoonlijk. Zo moest Taba met 0-1 de rust in. 
In de rust en dat begrijpt u wel werden er wel wat 
harde woorden gesproken, 

- 7 - 

E. BOUW MAN 

TEL. 425904 

wordt vervolgd 



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

Ruysehstr. 118 
tel. 657029 

3arphateo" 
”9)rugotore 

Alb. Cuypstreat 206 -  Telefoon 714791 
Vont; GENEESMIDDELEN 

PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TLIDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
F 0 T 0 ARTIKELEN 

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

Telefoon 18 3298/83 03 64 
Dag en nacht service 

A 
:0% A askk V. 

kV . 

11 
Akt 
% juiste adres voor al uw soorten broo- 11W1k. 

o.a. dag. vets van de Duitse bakker. 	N34,  

rk f.I N ST R. 2, hk. Ametelkade . 	TE L. 72650a. 	lik, 

SLEUTELS VOOR P.UTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 
Hentonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie all. soorten sloten 

De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 
Great Florisstraat 15 
T. 94 63 90 

• • * • • • * * 

Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Centrals verwarming 
Wasautomaten 
Geiser', Forrivisan eru. 

Schoorsteemsgen 
Lid A.S.P.B. 

vervolg Taba-  Marathon 
De tweede helft weer een veldoverwicht van Taba; er warden 
kansen gekre.6erd, maar het was .de keeper van Marathon .die_ 
in de weg stond. Toch bleek de druk te groot voor Marathon, 
wat resulteerde in de gelijkmaker in de laatste minuuut; 1-1. 
Jongens, ga zo door met dezelfde inzet, met dezelfde mentale-
teit, en wij stijgen nog hoger op de ranglijst, want daar hoort 
Taba thuis en niet onderaanl 

Wedstriddverslag;  Roda 23 - Taba zat 2 	0-1 	KAMPIOEN!!!' 
Zoals ik vorige week reeds meldde, kon het 2de elftal van de 
zaterdagafdeling kampioen worden. 
Nou, vrienden, ik kan tot mijn grote vreugde zeggen dat het 
gelukt is; we hebben het gehaald, maar wat helft het een moei-
te gekost: Op grond van de situatie op de ranglijst zou men-
denken 

 
dat Taba een ruime overwinning tegemoet zou gaan, maar 

niets bleak minder waar. Taba was dermate nerveus - ondanks het 
feit dat er niets kon gebeuren - dat wij niet in ons normale spel 
konden komen. Het ,gevolg was dan ook dat Roda het beste van het 
spel had en knap gevaarlijk werd. Er ontstonden vrij hachelijke 
situaties voor het Taba-doel, dat met veel kunst- en vliegwerk 
voor doorboring word behoed. Maar zoals reeds gememoreerd, het 
gelukte Roda niet om te scoren. 
In de 2de helft hadonze leider Bunschoten 2 wissels aange-
bracht en ons voofgehouden, dat als we maar gewoon ons eigen 
spelletje zouden 'spelen, dat de goals dan wel zouden komen. 
Nu mensen, het resultaat kwam dan ook. Zonder ook. maar iemand 
te kort te doer, moot ik toch stollen, dat er in de 2de helft 
meer gevaar vanuit de aanval kwam en zeker vanuit het midden-
veld. Na een kwartier (dacht ik) vial eindelijk het verlossen-
de doelpunt, Na een afgeslagen aanval van Roda pikte Loeki de 
bal op en gaf een messcherpe pass naar Herman, die de bal hoog 
in de touwen joegt 0-1. 
U kunt zich voorstellen wat dat doelpunt teweeg bracht, dolle  
tonelen.In  de resterende tijd moesten we nog alle zeilen bij-
zetten om een tegengoal te voorkomen (en niet zonder geluk1). 
Maar uiteindelijk lukte het toch en konden de bloemen uitge-
pakt worden. 
Rest mij nog om alle mensen die gevolg hebben gegeven aan mijn verzo 
verzoek te bedanken voor hun belangstelling en steun tijdens 

de wedstrijd. En .. Last but not least, wil ik langs deze weg 
het bestuur bedanken  voor hun spontane ontvangst in ons Taba-
home. Zonder te overdrijven mean ik te mogen stellen, dat deze 
mensen in de gegeven omstandigheden gedaan hebben wat ze kondeng 
BRAVO!! afz. een zeer gelukkige speler 



vervolg Taba-  Marathon 
De tweede helft weer een veldoverwicht van Taba; er werden • 
kansen gekre'6erd, maar het was-de keeper van Marathon die .  
in de weg stored. Toch bleek de druk te groot voor Marathon, 
wat resulteerde in de gelijkmaker in de laatste minuuutg 1-1. 
Jongens, ga zo door met dezelfde inzet, met dezelfde mentale-
teit, en wij stijgen nog hoger op de ranglijst, want daar hoOrt 
Taba, thuis en niet onderaan!_ 

••• 411., 

Wedstriddverslagg  Roda 23 - Taba zat 2 	0-1 	KAMPIOEN!!!' 
Zoals ik vorige week reeds meldde, kon het 2de elftal van de 
zaterdagafdeling kampioen worden. 
Nou, vrienden, ik kan tot mijn grote vreugde zeggen dat het 
gelukt is; we hebben het gehaald, maar wat heeft het een moei-
te gekost Op grond van de situatie op de ranglijst zou men-
denken 

 
dat Taba een ruime overwinning tegemoet zou gaan, maar 

niets bleek minder waar. Taba was dermate nerveus - ondanks het 
feit dat er niets kon gebeuren - dat wij niet in ons normale spel 
konden komen. Het gevolg was dan ook dat Roda het beste van het 
spel had en knap gevaarlijk werd. Er ontstonden vrij hachelijke 
situaties voor het Taba-doel, dat met veel kunst- en vliegwerk 
voor doorboring werd behoed. Maar zoals reeds gememoreerd, het 
gelukte Roda niet om te scoren. 
In de 2de helft hadonze leider Bunschoten 2 wissels aange-
bracht en ons voorgehouden, dat als we maar gewoon ons eigen 
spelletje zouden 'spelen, dat de goals dan wel zouden komen. 
Nu mensen, het resultaat kwam dan ook. Zonder oak. maar. iemand 
te kort te doen, moet ik toch stellen, dat er in de 2de helft 
meer gevaar vanuit de aanval kwam en zeker vanuit het midden-
veld. Na een kwartier (dacht ik) viel eindelijk het verlossen-
de doelpunt, Na een afgesiagen aanval van Roda pikte Loeki de 
bal op en gaf een messcherpe pass naar Herman, die de bal hoog 
in de touwen joeg: 0-1. 
U kunt zich voorstellen wat dat doelpunt teweeg bracht, dolle  
tonelen.In  de resterende tijd moesten we nog alle zeilen bij-
zetten om een tegengoal te voorkomen (en niet zonder gelukt). 
Maar uiteindelijk lukte het toch en konden de bloemen uitge-
pakt worden. 
Rest mij nog om alle mensen die gevolg hebben gegeven aan mijn verzo 
verzoek te bedanken voor hun belangstelling en steun tijdens 

de wedstrijd. En .. Last but not least, wil ik langs deze weg 
het bestuur bedanken  voor hun spontane ontvangst in ons Taba-
home. Zonder te overdrijven meen ik te mogen stellen, dat deze 
mensen in de gegeven omstandigheden gedaan hebben wat ze kondens 
BRAVO!! afz. een zeer gelukkige speler 

Reparetie alle soorten sloten 	 Schoorsteenvogen 
Lid A.S.P.B. 

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

N44 

juiste adres voor al uw soorten 
o.a. dag. vers van de Duitse bakker. 	V4k) 

ik 	N STR. 2 , hk. Ametelkade . TEL. 726508. 
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RIEJO 
het adres war al uw 
speelgoed en luxe huis-
houdelijke cadeau-ar-
tikelen 
met 0.en N:vuurwerk 

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

SLEUTELS VOOR k..'JTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 
Homanystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

3arphatilo" 
„Irugotore 

Alb. Cuypstraat 206 - Telefoon 714791 
Vont: GENEESMIDDELEN 

PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIJDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
F 0 T 0 ARTIKELEN 

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

De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 
Graaf Ftorisstraat 15 
TeL 94 63 90 

• * * • • • * * 

Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Contrite vorwarming 
Wasautomaten 
Goisers, Fornulean situ, 
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