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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 Station) 

tel. 924161 
- weekblad - 

16e jaargang  nr. 37 	6-5-1980 
Na een rumoerig weekje Amsterdam, waarin het gemeentebe-
leid weer eens door de mand viel en waar onze politie-
mensen de klappen op mochten vallen, wil deze redactie 
toch nog wel even benadrukken dat het er ook zeer gezel-
lig is geweest, iets wat men in geen enkele (?) courant 
aan mocht treffen (zeker niet op de voorpagina). 
Daarom gaan we ook vrolijk verder met dit clubblad, nu 
onder de koninklijke goedkeuring van Koninging BEATRIX1 

Het competitievoetbal mag dan afgelopen zijn; dat wil 
zeker niet zeggen dat er bij Taba niets meer te gebeuren 
valt. De komende drie weekenden staan er drie grote 
toernooien op de lijsty daarvoor dus alle aandacht; 
verder een toch wel belangrijke vergadering voor alle 
aanvoerders en leiders; ook komt huisdichter L.W. waar-
schijnlijk weer aan het woord en verder e.. ach, leest 
U het zelf maar even. 

VERGADERING 	AANVOERDERS EN LEIDERS 8 MEI 

Alle aanvoerders en leiders worden hierbij uitgenodigd 
aanwezig to zijn op een belangrijke bijeenkomst, plaats 
te vinden op donderdagavond 8 mei; aanvang 20.00 uur. 

het bestuur 

Vriendschappelijke wedstrijd: donderdag 8 mei 

Ter voorbereiding van het aankomende seizoen zal .er op 
deze donderdag al een oefenwedstrijd plaatsvinden voor 
de zondag senioren 1; de tegenstander is op (tit moment 
nog onbekend, even als de aanvangstijd, maar die schatten 
wij op 19.00 uur; 
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TOERNOOIEN 

zaterdag 10 mei 1980 - Van der Laan - familip toernool.  
Zoals verleden week al vermeld,.kunnen,wij bij Taba ook dit 
jaar het bovenstaande evenement verwelkomen, Indien U komt 
kijken, zult U zich verzekerd weten van leuk voetbal. En 
ook dit jaar doet er voor het eerstit de historie van dit 
jaarlijkse gebeuren een compleet Taba-elftal mee, t.w, de 
veteranen. En, bovendien2 de dames spelen om 14.00 uur! Dus 
practisch geen excuus om weg to blijven, nietwaar? 

We geven hieronder nog eenmaal de twee poules waarin de elf-
tallen- tegen eikaar uit zullen gaan komen2 

poule A 	poule B 

Lam-. Kooistra 	fam. Roosingh 
fam. Staphorsius 
	

fam. v.d.Nieuwenhof 
fam. van Braard 
	

fam. v.d.Laan 
fam. Eker (VVA vet 2) 

	
fam. Sandbrink (Taba vet) 

U kunt dus terecht op de Taba-velden van 10.00 tot 18.00 
uur. De cantine sluit i.v,m. de avond-activiteiten aldaar 
om precies 18.00 uur, dus wel de laatste ronden voor die 
tijd bestellen, ja? 

En ,... laatstte bericht bij ons binnengekomen voor de kinde-
ren is er een verrassing. Mensen, tot zaterdag bij Taba, 

donderdag 15 mei 1980 - Hemelvaartsdag - pup A toerncoi 

pup A2 	nemen deel aan het jaarlijkse Boulandtoernooi 
.bij NEC!_75 in Amsterdam-Noord, Sportpark De 
Weeren. 

De vertegenwoordigers (leiders) van de deelnemende 
verenigingen dien zich uiterlijk om 9.15 uur bij 
de toernooi-leiding to melden. 

Deelnemende verenigingen zijns 
poule A2 NEC'75 - SNA - NDSM - FIT 
poule B2 Taba - SDOB - WTO - AGS/Olympus. 

Het programma ziet er voor Taba als volgt uit 

10.00 uur Taba - SDOB (veld 2) 
11.00 uur Taba - AGS/Olympus (veld 2) 
12.00 uur: Taba - WTO (veld 2) 

gevolgd door de wedstrijden om de 8e, 7e, etc. 
plaats. 

ke zondag 
trekking 

FOTOCOPIEEN 
ONTWERPEN 
FOLDERS 
VERENIGINGSDRUKWERK 
FAM. DRUKWERK 
HANDELSORIJKWERK 

-2- zie verder pag. .5 



EN DAN NU HOOG TIJD VOOR ONZE POEET, WALLIE 

Gastarbeiders  

In ons klein maar o zo mooie land 
loopt het aantal gastarbeiders aardig uit de hand. 

Ze komen in bosjes over de grens 
en hebben allen maar 44n wens° 

Geld verdienen door arbeid te verrichten. 
Een aantal 	een gezin gaan stichten. 

Het werk dat ze doen en waar maar weinig voor wordt betaald 
is iets waar menig Nederlander zijn neus voor ophaalt. 

Homofilie  

De samenleving heeft er vreemd op gereageerd. 
Het liep niet zoals het moest, het liep voor hen verkeerd. 
Ze zagen je lopen, hand in hand, met een man, 
in plaats van je te zien lopen met een madam. 
Je zocht je heil_niet bij vrouwen, maar bij een vent. 
Een mooiere liefde had je nooit gekend. 
Daarcm mensen: een ieder bepaalt zijn eigen wens. 
Per slot van rekening zijn ook zij maar mens. 

1) Mag ik ook eons boren zei kleine jan tegen zijn pa. 
Daar ben je nog veel te klein voor antwoordde vader. 
Waarop Jantje zei, ik kan toch op een stoel gaan staan. 

2) Toen kleine peter zijn zusje hoorde bidden 
cnze vader die in de hemel zijt 
vroeg hij aan zijn moeder 
wie dan die man wel was 
die tegenover hem aan tafel zat ? 

I 

vervolg van pag. 2 

Jullie leider heeft het verdere programma met de vol-
ledige gegevens. 

Verzamelen: om uiterlijk 9.00 uur op Sportpark De 
Weeren, te bereiken met bus 33 vanaf het CS 
tot halte IJdoornlaan/Volendammerweg. 
Leider dhr.G.Serier (tel. 311715). 

Opstelling zoals in de afgelopen TT's: R.v.Drongelen, 
B.Flesseman,M.deGroot,M.Groot-Wassink,S.Voorbij,P.Roos-
blad,A.Serier,A.Versluys,R.v.d.Groef,C.Isena,M.Sandbrink. 

zaterdag/zondag 17/18 mei 1980 - Taba's jeugdtoernooi  

het volledige wedstrijdprograMma voor ons eigen van Teese-
ling Sr. Jeugdtoernooi verschijnt in de TT van de volgende 
week. 

Deelnemende verenigingen zullen zijn: Animo - CT0'70 - 
Geuzenveld - Taba. 

Op de zaterdag spelen de pup A en B; op de zondag de 
jun B en C, terwijl de pup C op de zaterdag een pauze-
wedstrijd spelen (aanvang 12.15 uur) tegen de pup C van 
Animo. 

fout"e: Hoge Hoedentoernooi is niet, zoals reeds eerder 
vermeld op 25 mei 1980, doch op 24 mei 1980, dus 
op een zaterdagH En zowel de zondag als de zater-
dag-senioren worden die dag op het veld verwacht. 

PUPILLEN ZOMERAVONDTOERNOOI, dinsdag 13 mei 1980. 

pup A: Taba - De Meer, aanvang 18.30 uur, veld Wartbur-
gia (is FIT schuin tegenover Taba). Leider dhr. 
G.Serier (tel. 311715). 

CONSULDIENST: 10/11 mei: dhr.R.Roussou. 
CONSULDIENST: 17/18 mei: dhr.D.Sandbrink. 
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VERKEKIP-en 

ZAALVOETBALPROGRAMMA'S 

slechts twee wedstrijden voor het zaalv. 1 team; 

zaalv. 1g maandag 12 mei 1980 - IJsbaanpad, veld 1 
aanvang 20.10 uur, ofd. 1Ag 
des7reng - Taba. 

zaalv. 10 woensdag 14 mei 1980 - Bankrasg 
aanvang 21.00 uur, afd. 11' 
Taba - ASV/Arsenal. 

zaalv. 20 ZAALDIENST OP VRIJDAG 16 MEI 1980 in de 
OOKMEERHAL. 

Afbellen 
00•00000 

HH seng dhr.E.Krullerg 199715. 
jeugdo dhr.M.Anastacio 236881. 
zaalv; dhr.G.Wolkersg 125646. 

„ant NEM N 	'14 I pid, 

UWIVIAN 
NIJENBURG 35 

425904 *Wadden dat er een idioot met 
een polsetek komt?" 
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