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Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 

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

voorradig 
+ Eigen reparatie-inrichting 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

TABA 

Opgericht 31 mei 1933 gem. giro T 1393 
kon. goedgek, 25-7-1960 t.n,v. AFC Taba 

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

- weekblad - 

16e  jaargang 	nr. 38   13-5-1980 

Wat kunt U deze week verwachten in deze Taba-Treffer? 

Vanaf pagina 2 geven wij weer een overzicht van komende 
toernooien en andere voetbalevenementen; Hemelsvaarts-
dag (donderdag 15 mei): het veteranen-toernooi op het 
Taba-complex en de A-pupillen gaan naar het Bouland-
toernooi bij NEC'75. 
Dan staat hot Teeseling Sr.-Jeugdtoernooi weer voor 
de deur; vandaar dat U de programma's voor zowel zater-
dag 17 als zondag 18 mei aantreft in deze TT; kijkt U 
maar even op de middenpagina's. Overigens, voor de 
TOMBOLA op beide dagen kunnen-nog steeds prijsjes ge-
bruikt worden; neem ze gerust mee die zaterdagizondag. 
Dan nog voor-vermeldingen voor latere weken en 
een drietal wedstrijden voor de zaalvoetbal-teams. 

En nu de volgende mededeling: zoals U in de kop kunt 
zien is dit aflevering nr. 38 van het clubblad en de 
redactie heeft eenzijdig besloten er niet meer dan 40 
to produceren dit seizoen; vandaar, dat er nog maar 
twee TT's volgen; wilt U nog iets kwijt, opbouwend en 
positief graag, zorg dan dat Wcopy tijdig in handen 
is van de red. (gaarne op schrift'.). 

Nu dacht U natuurlijk, dat zal het wel zijn, maar niets 
is minder waarp ;sant de 50+ club wil gaarne nog even 
de aandacht vestigen op CARNAVAL 1981 (zie hiervoor 
pagina 8), 

En als goed besluit kozen wij vora. huisdichter Leo 
Walkronkell: 
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ook bij Taba 
-111E7EREN OP DE TRAININGS-

.A_V UDEN , IN HET C LUBHUIS 

elke zondag 
trekking 

0 tot°  

KNOOP 
,
T IN JE OREN! -0 

HAAL JE BORREL BJJ 

TIDORE 
TIDORESTRAAT 33 933809 LOEK EN 

WILLY 
MA. T/M DO. 
VR. 8 ZAT. 
ZO. 

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

OK SATES , HAMBURGERS, E. 

FO TOOOPIEEN__ 
ONTWERREN 
FOLDERS 
VERENIGINGSDRUKWERK 
FAM. DRUKWERK 
HANDELSDRUKWEF1K 

SNELbRUKkER1.1 oKiWIZE 

Celebesstrast 66 - Amsterdam 
020-921076 
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T OEFNO CIEN 

Taba's veteranen-toernooi: donderdag 15 mei 1980.  

A.s. donderdag (Hemelvaartsdag) zal er op de Taba-velden een 
veteranen-toernooi gespeeld worden, met als deelnemende elf-
tallen ADW, een familie-elftal Abdulhak, en uiteraard de 
oudjes van Taba. 

Alle spelers warden verzocht om om uiterlijk 9.30 uur aanwe-
zig te zijn, zodat de wedstrijden op de geplande tijd aan 
kunnen vangen. 

Uiteraard is het ock min of meer overbodig om te stellen dat 
ook onze veteranen publiek zeer op prijs stellen! Dus U komt 
toch ook even naar het veld, nietwaar? Aanvang van de eerste 
wedstrijden 10.00 uur. 

donderdag 15 mei 1980 - Hemelvaartsdag - pup A toernooi.  

pup A Boulandtnernroi bij NEC'75, Sportpark De Weeren, 
Amsterdam-Noord, leider dhr,. dhr.G.Serier (tel. 
311715), verzamelen om uiterlijk 9.00 uur op het 
Sportpark, te bereiken met bus 33 vanaf het Centraal 
Station, tot aan halte Volendammerweg/IJdoornlaan. 
Verdere gegevens in de TT van de vorige week. 

zaterdag/zcndag 17/18 mei 1980 - Taba's Jeugdtoernooi.  

Op de middenpagina's van deze Taba Treffer vinden jullie de 
volledige programme's voor Taba's jeugdtcernooi, dat het 
a.s. weekend plaatsvindt op onze eigen velden. 

PUPILLEN ZOMERAVONDTOERNO0Ii.  dinsdag 20 mei 1980.  

pup C: De Meer - Taba, terrein De Meer, aaavang 18.00 uur, 
leiding dhr. en mw. J.Maurer (tel. 984167), verzame-
len om uiterlijk 17.45 uur op Sportpark Brie Burg, 
schuin tegenover Taba (naast het gravelveld). 

pup B: Taba - FIT, terrein De Meer, aanvang 18.30 uur, 
leider dhr.P.de Kriek (tel. 939216), verzamelen 
zie bij pup C. 

pup A: Taba - TIW/A, terrein FIT, aanvang 18.30 uur, 
leider dhr.G.Serier (tel. 311715), verzamelen 
zie bij pup C. 

Wedstrijden worden gevolgd door de prijsuitreiking van 
het Zomeravondtoernooi, in de cantine van De Meer. 
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elftal 	wedstrijd  uitsl 

1 	B pup 
2 	B pup 

1 	A pup 
2 	A pup 

1 	B pup 
2 	B pup 

1 	A pup 
2 	A pup 

CT0'70 - Animo 
Taba - Geuzenveld 

Taba - CT0'70 
Animo - Geuzenveld 

Geuzenveld-- CT0'70 
Animo Taba 

Geuzenveld - CT0'70 
Animo - Taba 

12.05 
12.05 

12.25 - 12.55 
12.25 - 1 2.55 

13.00 - 13.30 
13.00 - 13.30 

Animo - CT0'70 
Geuzenveld - Taba 

1 	C jun 	Geuzenveld - Animo 
2 	C jun 	CT0'70 - Taba 

1 	B jun 
2 	B jun 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor het v. TEESELING Sr. JEUGDTOERNOOI van  ALVERENIGING AFC TABA OP ZATERDAG/ZONDAG 17/18 MEI 1980 

ZONDAG 18 mei 1980.  

tijd 	veld elftal wedstrijd 	uitblag 
11.15 - 11.45 	1 	B jun 	CT0'70 - Taba 	- 11.15 - 11.45 	2 	B jun 	Geuzenveld - Animo 
11.50 - 12.20 	1 	C jun 	Animo -,CT0'70 
11.50 - 12.20 	2 	C jun 	Taba - Geuzenveld 

ZATERDAG 17 MEI 1980. 

tijd 
	veld 

Alleen op de zaterdag wordt er in de pauze een tussenwedstrijd 
gespeeld en wel als volgt: 

12.15 
	C pup 

	Taba - Animo 

13.30 - 13.50 
13.30 - 13,50 

13.55 - 14.15 
13.55 - 14.15 

1 	B pup 
2 	B pup 

1 	A pup 
2 	A pup  

Taba - CT0'70 
Geuzenveld-- Animo 

Taba - Geuzenveld 
CT0'70 Animo 

14.30 - 15.00 
14.30 -15..00 

15.05 - 15.35 
15.05 - 15.35 

1 	B jun 	Taba - Animo 
2 	B jun 	CT0'70 - Geuzenveld 

1 	C jun 	Taba - Animo 
2 	C jun 	CT0370 - Geuzenveld 

+16.00 Prijsuitreiking. 

Stand na de eerste toernooidag is als volgt: 

vereniging 
	punten 	doelgemiddelde  

2.  

3.  
4.  

Op de zaterdag zal het toernooi bovendien enige luister 
bijgezet krijgen van een parachutisten-team, dat, wind en 
weder dienende, om + 13.00 uur op het veld neer zal strijken. 
Het veld zal tegen die tijd geheel leeg moeten zijn, doch 
de leiding zal U daar op attent maken, mocht dat niet het 
geval zijn. 

Eindstand na twee toernooidagen is als volgt: 

vereniging 	punten 	doelgemiddelde  

2.  

3.  

4.  

Het gehele toernooi wordt geleid door scheidsrechters van 
de KNVB, afd. Amsterdam, en de normale KNVB-reglementen 
zullen van kracht zijn. Alle wedstrijden zijn zonder rust. 

Bij deze alien een prettig en sportief toernooi toegewenst 
met veel goed weer. 
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E.ESOLIWIVIAN  
N1JENBURO 35 

TEL 425904 

AM 

ge Hoedentoernooi - zaterdag 24 mei 1980.  

Voetbalmoe Taba zal het zo langzaamaan wel wetem op 
zaterdag 24 mei 1980 gaan de namen van alle spelers, zo-
wel van de zaterdag-senioren als de zondag-senioren, 
in een hoge hoed. Het lot zal dan bepalen wie met wie 
in een elftal terechtkcmt. Troost lijkt ons van de 
redactie dat de puinhoop nooit groter kan worden dan hij 
al jaren is!! Meer informatie volgt in een van de komende 
TT's. 

Donderdagavond 29 mei 1980 - Vriendschappelijke wedstrijd 
zon sen 1. 

De redactie ontving het bericht dat de tegenstander nog 
onbekend is. Daarbij sohoot ons meteen in- het hoofd dat 
wij misschien de volgende week een stukje zouden moeten 
gaan plaatsen met het verzoek of de heren van de zon 2 
deze avond misschien vrij willen houden, voor het geval 
dat ....... 

Wel werd ons medegedeeld dat het eerste heel druk op zoek 
is naar een tegenstander die ze wel kunnen verslaan. Wij 
wensen hen dan, namens de zondag 2, zeer veel succes met 
het zoeken. Ze zullen het nodig hebben!! 

ZAALVOETBALPROGRAMMA's. 
0•0 00 0 0000•0000•00 00000 

zaalv. 2: maandagavond 19 mei 1980 - IJsbaanpad: 
veld 1, aanvang 19.00-uur, aid. R4D 
Animo 3 - Taba 2. 

zaalv. 3  donderdagavond 22 mei 1980 - IJsbaanpad 
le veld, aanvang 21.50 uur, afd. R5Gg 
Overamstel 7 - Taba 3. 

zaalv. 10 vrijdagavond 23 mei 1980 - De Scheg, Uithoorm 
aanvang 21.00 uur, afd. 1A: 
Cleaning Boys - Taba. 

Afbellent 

HH seno dhr.E.Kruller: 199715. 
jeugdc dhr.M.Anastacio: 236881. 
zaalv.: dhr.0.Wolkers: 125646. 

Consuldienst. 

17/18 mei 1980 - dhr.D.Sandbrink. 
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Telefoon 18 32 98/83 03 54 
Dag en nacht service 

,helme, treat 7 

oniste adres voor al uw soorten broo 
o.a. dag. v era van de Duitse bakker. 

fittINSTR. 2, hk. Amstelkade. TEL. 726508.  

CARNAVAL CARNA-VAL CARNAVAL Ci3NAVAL CARNAVAL CARNAVAL.  

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

Ruysebstr. 118 
tel. 657029 

a rphati'6" 
„9)rugotore 
Cuypstraat 206  Telefoon 714791 

Voor: GENEESMIE-DELEd 
PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TLIDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
F 0 T 0 ARTIKELEN 

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

De Warmtespecialist 
SLEUTELS VOOR .0.'JTO OF WONING 

Voor die mensen die dit nog niet wisten: de 50+ club heeft 
op veler verzoek de organisatie op zich genomen van het 
Carnaval-feest in februari 1980; via live-muziek, gratis 
drinken en verplicht gecostumeerd is de voorspelling dat het 
een dolle boel wordt; maar dat hangt natuurlijk nog meer of 
van het aantal belangstellenden; gezelligheid met Carnaval 
kan alleen maar in een vol-(zo niet overvolle)le zaal; zorg 
dus, dat U zich snel opgeeft bij een der volgende personen: 

- Mw. Verkaaik 
- dhr, J. Hoekman 
- dhr. Noordermeer 

Oh ja, de kosten zijn Fl. 25.00 per persoon. Maar daar 
krijgt U dan wel gratis drinken voor: 

Viet 
Fr. wen free 
Graaf Florisstraat 15 
-ret, 9463 90 

LEO WALKRONKEL 

Justitie  

De justitie op de prinsengracht; 
Is ook niet alles wat men er, van verwacht. 
Vriendjes politiek en slijmen, • 
Zijn woorden die daar vallen te rijmen. 
Doe je je werk goed zonder verveling, 
Dan krijg je opeens een oneerlijke beoordeling; 
Zo zie je, zelfs het recht is niet eerlijk meer 

in onze staat, 
Vrouwe Justitia begint steeds meer te lijken op 

een die doorslaatl 

liernorlystraist 66 — Telefoon 71 63 39 

De Sleutelkoning * * * • • * • * 

Levering en onderhoud wan: 

Gashearden en Centrals verwarmini 
Waseutornaten 
Geisars. Forntrizen enz. 

ReparatieWWworteneoten Sehoorsteenv Ken 
A.S.Lid 	 P.B. 
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