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TABA 

SLOE MEN IIESTEL L FN 

Voor at uw 
bloemwerken 
en 
plantendeeoratiee 

Tevens tuinsanieg en onderhoud 

FIRMA CINBLEI 

TEL 020 - 73 17 33 / TEL 020 • 33 2e 94 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

sporthuis D
. D. 

 

Me mated 
HELANCA 

traMingspakken 
in diverse 

kombinaties 

+- Voetbal-, Zaalschoenen 
+ Adidas 
-4- Puma 
+ Quick e.a. 
+ LT iv clubuitrusting altijd 

voorradig 
+ Eigen reparatie-imiehting 

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 - 

Proloog 

Deze week aandacht voor een aantal belangrijke taken. In 
het midden van uw lijfblad vind U een gekleurde pagina. 
Reden, oorzaak en gevolg is het verzoek van de 65 + club 
om een stukje to plaatsen over CARNAVAL 1981. Ja, voor-
uit denkend zijn we wel bij Taba. Geef U snel op. 

Verder een scheurstrook voor Slagharen, 1 juni 19801! 
Ook bier geldt geef U snel op!! 

Nog meer jao Voorzitter D.W.S. informeert alle leden 
over de trainers-situatie; 

De veteranen gaan 27 april in de zaal voetballen! 

Het programma voor het pupillen ZOMERAVOND toernooi 
treft U ook aar4 
Ook de normale programma's hebben we even getikt. 
Last but not least LEO WALKRONKEL met samenwonen. 

Een supporter aan het woord over de zondag drie (5)1 

Een ten slotte, maar dan wel vooraan in de TT een be-
richtje over en van de C-pupillen 

C-pupillen  

Leider (samen met Loes) Jan Maurer wil graag via dit 
schrijven alle C-pupillen feliciteren met hun schit-
terende eerste plaats in de tweede -helft van het sei-
zoen. 
Voor de mensen die dit nog niet wistem de C-pupillen 
waxen in de tweede helft van de competitie gans en 
volledig ongeslagen en dat kunnen niet veel elftallen 
nazesgenl 

Onder het momo Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, 
geeft dit uitstekende vooruitzichten. 

16e jaargang 	nr. 35 	22-4-1980 

— 1 - 



ook bil Taba 
INLEVEREN OF DE TaAINTNGS-

AVONDEN, IN HET CLUBHUTS. 

elke zondag 
trekking 

4EDSTRIJDPROGRAMMA voz:r ZATERDAG _26 _april 1980. 

zat vet 1: of d. 19: Taba - Geuzenveld, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR NN, leider dhr.P.-v.d.Bos. 

zat sen 1: afd, 12: Real Zranang-- Taba, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR v.Hus, leider dhr.A.Verkaaik, veld 
gelegen op Sportpark De Melkweg, 

zat sen 2: afd. 53: De Meer 7 - Taba 	2e veld, aanvang 
12.00uur, SR NN, leider dhr.A.Bunschoten, veld 
gelegen op Sportpark Drie Burg, t/o Taba, naast 
het gravel/trainings-veld. 

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

4: afd. 55: Taba 4 - Schellinwoude 6, 2e veld, aan-
vang 14.30 uur, SR NN, leider MN. 

pup At poule E: Taba - Diemen 2, aan-Tang 11.00 uur, leider 
dhr.G,Serier (tel, 311715,, verzamelen om uiterlijk 
10.30 uur op het eigen veld. 

pup B: poule 4: FIT - Taba, aanvang 10,00 uur, leider dhr. 
P.de Kriek (tel, 939216), verzamelen or uiterlijk 
9.30 uur op Sportpark Drie Burg,t,o Taba. 

pup C: poule 4: Taba 	OveraMstel, aanvang 1:.00 uur, lei-
ding dhr. en mw.J.Maurer (tel. 98L167), verzamelen 
om uiterlijk 9.30 uur op het eigen veld. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZONDAG 27 april 1980.  

zon sen 1: afd. 201: Ookmeer 	Taba, le veld, aanvang 14.30 uur, 
SR Kuiper, leider dhr.J.Bron, veld gelegen op Sport-
park Ookmeer, Troelstraldan, bus 21, 19, 23. 

zon sen 2: afd. 211: Rapiditas 3 - Taba 2, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Vermie, leider dhr.A.Verkaaik (tel. 
723706), veld gelegen aan de Papelaan to Weesp, ver-
zamelen om 13.00 uur op het eigen veld. 

zon sen 3: afd. 420: IJboys 4 - Taba 3, 2e veld, aanvang 14.30 
uur, SR NN, leider dhr.M.Taverne, veld gelegen op 
Sportpark De Weeren, bus 33 vanaf CS, IJdoornlaan/ 
Beemsterstraat, Amsterdam-Noord. 

zon sen 4: afd. 432: vrij. 
jun B: 	afd. 614: Taba - ZSGO 2, le veld, aanvang 14.30 uur, 

leider dhr.W.Martens (tel. 982447), verzamelen om 
uiterlijk 14.00 uur op het eigen veld. 

Jun B: zie ook wedstrijd op donderdag 24 aprilo  

vervolg pag. Al 
- 2 - 

zat sen 

KNOOP T IN JE OREN! 

HAAL JE BORREL BIJ 

TIDORE 
TIDORESTRAAT 33 933809 LOEK EN 

WELLY 

MA. 11M DO. 
VR. & ZAT. 

ZO. 

00K SATES, HAMBURGERS. E.D. 

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

FOTOCOP1EEN 
ONTWERPEN 
FOLDERS 
VEREN1GINGSDRUKWERK 
FAM. DRUKWERK 
HANDELSDRUKWERK 

SNELDRUKKERLJ OKHUIZEN 

Calebeastreat 66 - Amsterdam 
C20-921075 



Op verzoek van de organiserenden een stuk tekst op ge-
kleurd papier afgedrukt, en, zoals U zult merken, niet 
zonder reden. Er staat bij Taba weer jets te gebeuren! 
We laten hen aan het woordg 

"Naar aanleiding van de vele aanvragen tot het organi-
seren van een Carnavalsavond, geplandrond februari 
1980. 

Vandaar dat de 50+club het volgende verzoek tot U 
richt. 

Voor de algemene voorzieningen zoals het contract van 
de zaal, het regelen van de 'live muziek, het aan la-
ten rukken van de consumpties, is veel tijd nodig. Bo-
vendien moet b.v. de zaal en de muziek reeds spoedig 
rond gemaakt worden om de doodeenvoudige reden dat an-
ders alles en iedereen al volgeboekt ist 

_ ... _ 
Gaarne_verzoeken wij U, indien geTnteresseerd het 
deelname-strookje (dat U elders in deze TT afgedrukt 
zult zien) in te vullen, alsmede de toegang 	fl. 25,--
per persoon te willen voldoen. 

U krijgt hiervoorg - een dolgezellige avond;- 
- levende muziek; 

	

GRATIS DRINKEN 	 

gedurende de gehele avond van 20.00 tot 02.00 uur.• 

Let U echter welt GECOSTUMEERD IS VERPLICHT.. 

Voortgang van dit evenement kan alleen dan plaatsvin-
den indien wij een mimimum-deelname krijgen van 100 
personen. 

Inleverdatumg uiterlijk 24 mei 1980. (Strook + geld). 
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j_ • 2 	C7.1.1. 	.4J 	 0.75 

sat vet 1.7 P.v.Drgelen (0034), YI.Orct-assink (05,52);  
A.v.d.1,acen (0647), C.Ror-le (0523), D.W.Sandbrink 
(0146), 1-',.L.Sandbrink (0147\j, L.Schotte (0152), 
'GSorir (0155)0  J.Smil: (0154), J.v.Teeseling 
(01(6), C.v.Waard (050), P-DerKmeyer  

(0686), J.aron (0673). 
sat sen 1 J.de Vit (0636), H.v.d.Rt.t.apkam (06'50 

(0639), W.r1Cor (0640), E.Floor (0658), j. Harm-
sen (0641), .;I.MS.Nan (0642), !.de 3ruir! (064,)„ 

ar (0644), 	(0646), 17,.Boon-
stol;p1 (0645), .;:,.v.Hoogwaardon (0448), -.1.de Wit 
(0472). 

zat sen 2t P.Drehsen (0400), c-te 	Hi ransen (0050), A..laeraar 
, 	_ 

(0067.), H.j.Hilleaar (0068), .E.:ansen (0,335), 
J.Kolhoff (05s8), .J.Koning (0087), J.v..Linden 
(05'72). J.7riger (0468), L.v.d.Horn (0659), H. 
Merle (0110, G.',rjikers (0186), L.Bunschoten 
(0685).; R.Pcathuma (0470). 

zat sen 5 D.Verkaalk (0563), H.•.v.2eeseling (0541), '..2,-.Bosma 
(057(10, J.3aRker (0564), L.Hoek (0)74), H.00rder-
meer (0545), M. Roosnek (0592); 2skamp (0567), 
G.Sehade (0566), .1„v. 	(0569), E. :.iouwmari 
(0626). 

zar sea /.24. H. Heyboer (04.80), C. 1...ceLema 	)(), 	 -oo ' 	• 
(0386), R.Nieuwenhuis (037S), S,0,2nga 0293), 
Schermer (0608), 	.G.R.c-,.tssou (046-7,), H.Wustenhoff 
(0442), J.v.'t WOt (0678), R.0cpuit (0638), E. 
Douwman (0628). 

(01. 1 2),".3.Flessan (051 3),.:. de 
Oroot (0454),  X.Groot-assir (0475), S.V,7,orbil 
(0409), 	(052::), %-er-Ler (0455), 	.J. 
Versiuys (0509), :1.,,D.v.3..aloef (0595), C.Isena 
(066',), ".2.Sanerink (02102), 
R.anibTAA (0464), RoMiT, (0665), 1:'.".tionte (0625), 
E.de 1A.riek (0577), 3.v.d.teP (0575), F...Lohman 
(0555), N.de Sy-r (0571 ), !i.Looyenga (-), 
J.Drent)-, (0598), R.Serier (0554) 

,,te (0426), M.E1slIzel (0662), D.Maurer (0621), 
I.;•,ardbrink (0615), F.v.d. Groef (0663), 3.de 
Haan (0668), ..de Groot (0669), E,Verschuren 
(0677). 

pup At 

pup B 

pup 



U kunt zowel de strook als het geld afgevenaan de volgende 
personeng - mw.Verkaaik; 

- dhr.J.Hoekman; 
- dhr.Noordermeer (Vrijheidslaan 7). ,  

Tenslotte een PS2 het dranken-assortiment zal gelijk zijn 
aan dat van ons eigen clubhuis. Let echter erop dat snacks 
en broodjes gewoon voor eigen rekening blijven. 

Ondergetekende neemt deel aan het Taba Carnavalsfeest in 

februari 1981, met 	personen. 

Alles a fl. 25,-- p.p. 

Voor ontvangst getekend dhr/mw 

Naam 

Adres2 

MEDEDELING AAN ALLE TAB -LEDEN. 

Na een principe-accoord met onze trainer,_dat hij onze ve-
reniging het koMende seizoen weer zou gaan trainen, be-
reikte ons via dhr.T.Burgers de volgende mededelingg 

"Gezien ons accoord deel ik U mede, dat ik sinds 
kort benaderd ben door een nieuw op te richten 
vereniging, die mij een fantastisch aanbod heeft 
gedaan. Gezien dit feit, plus dat het op een 
steenworp afstand van mijn woonplaats is, verzoek 
ik U mij van het accoord te ontheffen. Ik wil dui-
delijk stellen, dat het niet de vereniging Taba en 
zeker niet het bestuur van deze vereniging zijn ge-
weest, waardoor mijn mening is veranderd, integen-
deel, ik heb zeer goed met dit bestuur kunnen wer-
ken en alle medewerking gehad." 

Aldus citaat. Het bestuur is na een extra vergadering tot 
het volgende besluit gekomen .  Het bestuur in vergadering 
bijeen heeft besloten dhr.T.Burgers, gezien zijn goede 
positie-verbetering te ontslaan van de aangegane verplich-
tingen en wenst hem veel succes toe bij zijn ni4uwe vere-. 
niging. Het bestuur dankt hem voor zijn inzet en toewij-
ding en de prettige samenwerking in het afgelopen .seizoen... 

De hierdoor ontstane situatie is natuurlijk niet bevor-
derlijk voor onze vereniging. Wij hopen dan ook dat de 
oplossing die wij gevonden hebben, de goedkeuring van alle 
leden kan krijgen. Na diepgaand baraad en gezien de korte 
periode'die ons rest, heeft het bestuur besloten dhr.Jan 
Bron aan to trekken als trainer en verzorger. Gezien het 
bovenstaande verzoeken wij alle leden en vooral de selec-
tie alle medewerking te verlenen.,Die hij zeker nodig zal 
hebben. Jan Bron kan op alle medewerking van het bestuur 
rekenen. Namens het bestuur wens ik hem het allerbeste in 
het komende seizoen. 

D.Sandbrink, voorz. Taba. 

Helaasl Helaasi  
Het is ons 3e elftal van de zondag senioren niet gelukt 
om na een seizoen bij Taba kampioen te worden. In de laat-
ste wedstrijd tegen Herenmarkt/A. gelukte het niet in de-
ze herorsche strijd 44n of twee punten te pakken. Toch 
moet me van het hart dat dit elftal, gezien de vorige 
wedstrijd, waarbij ze zich lieten intimideren, zich voor- 

- 7 - 
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beeldig hebben gedragen,; een zeer.goede jpropaganda:voor,Taba r  
BRAVO herenll 
De vereniging had voor deze wedstrijd een bondsscheidsrechter 
aangevraagd en gekregen, iemand die normaal standaardelftallen 
fluit; nou, dat kon je merken, hij floot deze wedstrijd op een 
uitstekende manier. 
Maar om op het elftal terug te komen het is natuurlijk geen 
schande om te verliezen en zeker niet na een goed gelopen sei-
zoen. Helaas kregen jullie teveel blessures (misschien door 
te vaak te willen voetballen), waardoor er in deze belangrijke 
wedstrijd een aantal niet-fitte spelers in het veld stonden. 
Een speciaal woord van waardering (zonder anderen te kort to 
doen) wil ik richten aan de doelman_Jaap Kamminga. Vlak voor 
rust werd hij door een onbeschofte charge zo-danig ter aarde 
gegooid dat hij enkele tellen groggy bleef liggen om na een 
minuut of acht toch op te staan en ondanks een herhaald verc-
zoek van een arts te stoppen toch doorte gaan. Een moraal 
van jewelste. 
Ja, een welgemeend dankwoord wil ik richten aan 44n speler, 
die dit hele seizoen ais leider is opgetreden. Thijs, ik weet 
wat eon ondankbare tank het is; je doet het namelijk nooit 
goed; toch iieb je dit elftal goed en prima geleid, bedankt 
hiervporL 
Verder wens ik hele elftal volgend seizoen nog meer succes 
toe. 

een trouwe supporter (Dirk) 

SLAGHAREN .,SLAGHAREN SLAGHAREN SLAGHAREN slagharen juistil 

De laatste mogelijkheid op U op te geven voor dit mooie 
eveneMent; vul die bon dus even snel in 
N aam 000000.00000000000000000000000000000400 wil met 
00000000000 personen, waarvan ........ personen jeugdleden 
zijn, mee naar Slagharen op 1 juni 1980. 

Gaarne inleveren bij C.v.idaard of 44,n van de jeugdleiders. 
Mondeling)- toezeggingen worden niet aangenomen dus vul dit 
strookje snel even in. 

tot 1 juni dust 
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selectie: 1.%D.2nastacio (0270), 	-1.-1..v.d.Bos (0232), 
v.d.Bos (0253), W.OrDese . (057),. -D.de Getrouwe 
(0450), Th.de Haan (0631), L.Hol . ( 0197), P.v. 
Houten (0466), C.Iske 1:C)16,9), J.Xamminga (030(), 
W.Kiebn (0634), .P.de Ti:riek (0093), S.v.d.Laan 
(0291), W.v.d.Linden (0414), J.Lohman (0104), 
J. Maurer (01Q9),.W.Posthuma (0131), R.Reitsma 
(0136), H.Spalling (0536), P.X, Spailing (0534), 
J.v.Veen (0169), :.1.Verkaaik (0544), F.Verkaaik 
(0635),L.Walgering (0318),.v.d.Woude (053), 
W.Nieuwenhuis (0279). 

zcn 	se n 3: .;-.Bakker (0650), E.Cprneli8sen (0452), H.(or-
not-(0653), J.G.hamminga...(0348), W.Pommerel 
(0649), F.Roos (0651), J.Siersema (0654), 
E.Spaan (0660), M.Taverne (0656), ';:.Terstall 
(0435),J.v.Drongelen (0035), J.Schaeffer 
(0676), W.Scrber. (0674). 

sen 4t L. Abayahaya (0606), .:,.Chaara ( 0607), I.Kallen-
dorf (0616), C.T':Leyer (0382), E.G.Root (0526), 
J-Qhate (0484),J.Ehtcld  •(0604), 
Schajik (0679), I.Beverdijk (-), ,.Bektas 
(0675). 
H.R.Pcgorny (0680), H.Feyboer (041 5), 
Herb (0480), 	 (0494), R.G.Amelo (0584), 
J.Savijn (0201), J.R.Schuitz (0416), M.L. 
:-!-Lm0.171.s (0391), 0.F.Simons (0439), F.Vreeden 
(0550),R.Winter (0619), H.P. Ho--Hing 
(0671). 
H.M.Bergwijn (0285), S.Degenhart (0376), F. 
v. Drcngelen (0333),  -L.U. Held (0446), R. 
Ligeon (0545), M.Samseer (0596 ),H.E. Saviin 
(0458), H. Bergwijn (0670), R. Martens. (0367), 
J. Robijn (0288), R.v. Waard (0313), E. 
Versluys (0510)., M.'.Chaara (0581), S.J. 
Brown (0669). 

0 • • 

Jun B.; 
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Jun B: donderdagavond 24 april 1980 - 19.00 uur: 
afd. 614: Taba - Meerboys/A, 2e veld. 
Leider dhr,;U.Martensjte1.-98244th• 

En, jongens, het gaat om een gemone competitie-
wedstrijd, dus kom wel gewoon op, OK? 

ZAALVOETBALPROGRAMMAS. 

zaalv. 1:. woensdagavond 30 april 1980 - Bankras: 
afd. 1A, aanvang' 22.10 uur: 
Taba.- AMVJ. 

zaalv. 20 woensdagavond z0 april 1980 - Bijlmermeer: 
afd. R4D, aanvang 21.40 uur: 
Diemen 3 - Taba 2. 

HH VETERANEN- OPGELET1" 

Diegenen die meedoen aan of gaan naar.het zaalvoet-
baltoernooi a.s. zondag 27 april 1980: er wordt. 
om + 10.30 uur verzameld bij Restaurant 't R6oht-
huis,eind Adm. de Ruyterweg, bij Sloterdijk (NS). 

CONSULDIENSTc. 

26/27 april 1980.- dhr.E.Kruller. 

AFBELLEN. 

Samenwonen  

Man en vrouw willen niet trouwen, 
Man en vrouw willen wel van elkaar blijven houden; 
Man en vrouw willen geen dag om van to dromen, • 
Man en vrouw;.willen gaan -daMenwonen. 

LEO WALKRONKEL LEO WALKRONKEL LEO WALKRONKEL 

BOUWMAN 
NIJENBURO 35 

TEL. 425904 

AMSTERDAM 

HH sen: dhr.E.Kralin -199715. 
jeugd: dhr.M.Anastacio: 236881. 
zaalv: dhr.G.Wolkers; 125646. 

Aan het woord laten wij onze huisdichter Leo Wal-
kronkel: 



Programma Taba voor dinsdagavond 29 april 19802 

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

,mete mires voor al %icy soorten bro 
o.a. dag. -.tern van de Tinitee bakker. 

R INSTR. 2, 1*. ktrastelkade. TEL. 72650e. 

IMIN,•...........•I1M•,l••
•••• 

terrein 

iah,, • 
vt-••,;: 

...sea.{0361411.116E 

PUPILLEN DRIB BURG ZOMERAVONDTOERNOOI 1980. 

Zoals we tot nu toe al jaren gewend zijn, wordt ook dit 
jaar weer het Zomeravondtoernooi voor onze pupillen i  en B 
georganiseerd. 

De wedstrijden beginnen op dinsdagavond 22 april 19802  en 
wel als volgtg 

pup Bg Wartburgia - Taba, 
aanvang 18.30 uur, 
terreinz TWA. 
leiderg zie bij het 
comp. programma. 

RIEJO 
bet adres voor al uw 
speelgoed en luxe buis-
houdeliike eadeau-ar-
tikelen 
met 0.enN.;vuurwerk 

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

SLEUTELS VOG iv-ITO OF WONING 

WW1 

,3arplicttro" 

1, rugotore 
AM. Cuypstraat 206 - Telefoon 714791 

Vow': GENEESMIODELES 
PARFUMERIEN 
R
I
O
c
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c
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R E F I 31 DE R M  KRI 	N 
F 0 T 0 ARTIKELEN 

Me& dan 200 merK artikelen 
Tegen Drug Store p r tj z e n 

De Warmtespecialist 
F. von Ems 
Ge..+4,1 Horisstroat 15 
Ts1,, 94 63 90 

pup Az Wartburgia - Taba, 
aanvang 18.30 uur, 
terrein TIW/A. 
leiderz zie bij het 
comp.programma. 

De Sleutelkoning 

Hemonvotrast 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie sae SOCIftnn 910ten  

* s** * * 

Levering en onderhaud van 
Gotha:anise* qr, Controls vetMarmin§ 
Wasoutonvaton 
G.loors, FafiliiiI0n ono. 

Schonrstasnvogen 
/jri 

pup Az Taba - FIT, 	pup Bz Taba - De Meer, 
18.30 uur , 

	 18.30 uur, 
terr.g De Meer. 	terr.g Wartburgia (FIT). 

Programma Taba voor dinsdagavond 6 mei 19800 

pup Bo Taba - TIW/A, aanvang 18.30 uur, veld FIT. 

Programma voor Taba dinsdagavond 13 mei 19808 

pup Az Taba - De Meer, 
18.30 uur 
terr.g Wartburgia 

(FIT). 

Programma Taba voor dinsdagavond 20 mei 1980  

pup Ag Taba - TIW/A, 	pup Bz Taba - FIT, 
18.30 uur, 	18.30 uur, 
terr.g FIT. 	terr.g De Meer. 

Bovendien op 20 mei 19800 pup Cz 	De Meer - Taba, 
18.00  uur, 
terr.z De Meer. 

op 20 mei 1980z de prijsuitreiking op het 
cantine van De Meer. • 

Eveneens 
en in de 
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