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BLOEMEN arsrELLEN 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecoratie8 

Tevens tuInaanleg en onderhoud 

CINBLEI 

TEL 020 - 73 1733 / TEL 020 • 38 26 94 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

sporthuis D M 10 

13 

	

Alle maten 	+ Voetbal-, Zaalschoenen 
IIELANCA + Adidas 

	

trainingspakken 	+ Puma 

	

in diverse 	+ Quick e.a. 

	

kornbinaties 	+ Uw ciubuitrusting altijd 
voorradig 

+ Eigen reparatie-inrichting 

FIRMA 

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. 39 	20-5-1980 

Ja,mensen, de op een na laatste Taba-Treffer van het sei-
zoen. We openen met voorzitter D.W.Sandbrink aan het woord. 
Daarna de nodige informatie over het Hoge Hoeden-toernooi, 
dat - om alle misverstanden uit de wereld te helpen - 
plaats zal vinden op ZATERDAG 24 mei. 
Verder, het NFC-toernooi voor de veteranen; een belangrijke 
bijeenkomst voor de selectie; een oproep van aanvoerder J. 
Lohman voor de spelers van het eerste elftal i.v.m. 25 mei 
a.s. 
En dan zeker ook: het van Teeseling Sr. - toernooil 

Voorzitterieel ....... 

Tja, mensen, het zit er weer bijna op: een, volgens mij, 
goed seizoen voor Taba. Allereerst wil ik al diegenen, die 
moe hebben gewerkt om dit resultaat te bereiken,hartelijk 
dank zeggen. Een speciale dank gaat uit naaro de leiders, 
het cantine personeeL, lotto- en toto-mensen (+ophalers) 
en onze redactie die het dit seizoen zeker niet gemakkelijk 
hebben gehad. Uiteraard zeg ik ook mijn mede-bestuursleden 
dank voor hun inbreng in het afgelopen seizoen. 
Maar ook nu, aan het eind van het seizoen, staat het bestuur 
al weer voor problemen. 1k kan nl. bekend maken dat de 
volgende bestuursleden volgend jaar niet meer terug zullen 
komen HH. E.Kruller, R.Roussou en C.van Waard. Hierdoor 
zou de situatie ontstaan dat wij volgend jaar een incom-
pleet bestuur hebben. Gelukkig kon het bestuur H.H5lzel 
aantrekken als cantine voorzitter en verder deelde J. 
Hoekman Jr. mae, dat ale hij zijn schooljaar goed afsluit, 
hij graag tot het bestuur wil toetreden. 
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KNOOP 'T IN JE OREN! 

HAAL JE BORREL BIJ 

Beide heren wil ik alvast bedanken en succes wensen in het 
komende seizoen. Maar het bestuur heeft nog meer mensen no-
dig, anders komt er teveel hooi op de work van het gemiddel-
de bestuurslid en ... hij heeft ook nog een baan naast zijn 
hobby. Daarom, beste leden, doe ik een beroep op U. stelt 
U zich beschikbaar als kandidaat voor een bestuursfunctie in 
onze vereniging. 
Wat Taba straks nodig heeft, zijn de volgende mensen 
ten eerste iemand voor de Toto-Lotto, die elke vrijdagavond 
een half uurtje van zijn tijd besteed om de formulieren op 
te halen bij de Hr,J.v.d.Hart en te brnegen naar de Emmalaan. 
- Daarnaast is het bestuur van mening dat, de belangstelling 
voor een functie in de kantine zo minimaal is, dat zij op de 
komende vergadering (jaar-) met het volgende voorstel zal 
komeng 
'Elk thuisspelend elftal zal o.l.v. een vaste kantine mede-
werk(st)er op toerbeurt in de kantine assisteren. 
Ik verzoek U hierbij uiteraard samen met uw vrouw (verloof-
de, vriendin, etc.) te gaan staan. 

Voor nu wens ik een ieder nog een heel prettige vakantie; 
kom bruin verbrand, maar vooral heel terugl 

voorzitter D.W. Sandbrink 

TIDORE 
TIDORESTRAAT 33 933809 LOE K EN 

WILLY 

MA. TIM DO. van 20.00 t/m 2.00 uur 
VR. & ZAT. van 20.00 t/m 3.00 uur 
ZO. 	 van 15.00 t/m 2.00 uur 

OOK SATES , HAMBURGERS. ED 

HET HOGE HOEDEN TOERNOOI 	ZATERDAG 24 MEI ook 13'  aba 
zondag 

trekking 

o**  

A.s. zaterdag 24 mei zal het dan gaan gebeurens het HHT. 
I.v.m. organisatorische zaken (juist jal) verzoeken wij 
elk deelnemend lid uiterlijk om 10.00 uur aanwezig te zijn 
in de Taba-kantine.Bij binnenkomst zal een ieder (spelend 
lid) een papiertje in handen krijgen, waarop hij vriendelijk 
verzocht wordt zijn naam te vermelden. 
Deze HHT-briefjes zullen tussen 10.30--11.00 uur worden ver-
deeld over een aantal elftallen. 
P.s. wat betreft de keepers Nou„ daar maken we geen uit-
zondering op. Het kan dus zijn dat alle doelverdedigers 
in 44n elftal terecht komen. 

Verder zal er op deze dag nog iets bijzonders gebeuren, 
maar dat merkt U vanzelf wel. In elk geval wenst de 
organisatie U veel plezier. 
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INL7,77E11:N OP DE nkININGS-

AVONDEY, IN HET CLUBFUIS. 

FoTOCOPIEEN 
ONTVVERPEN 
FOLDERS 
vERENIGINGSDRUKWERK 
FAM. DRUKWERK 
HANDELSDRUKWERK 

Celebesstrant 5F - Am3terdam 
020-921075 

SNELDRUKKERIJ OKHUIZEr 



NFC-Toernooi VETERANEN 	zaterdag 31 mei 

Op zaterdag 31 mei worden de veteranen bij NFC 
verwacht. Ook voor Uw vrouw en kinderen worden 
allerlei evenementen op touw gezet. 
De eerste wedstrijd van Taba zal om 12.00 uur 
plaats vinden, gaarne dus om 11.00 uur aanwezig. 

FEEST 
Feestavond 30 mei (vrijdagavond)  

Het ligt in de bedoeling om als afsluiting van het seizoen 
een gezellige avond te hebben met alle Taba-leden op vrij-
dagavond 30 mei; LEVENDE MUZIEK WORDT VOOR GEZORGD. 
Als speciale gasten zullen de spelers van de zaterdag 2 
worden uitgenodigd om hun kampioenshulde to ondergaan. 
Houdt die avond dus vrij. 

Oproep spelers zondag senioren 1: 

Die spelers van de zondag 1 die a.s. zondag 25 mei mee 
gaan eten en bowler warden verzocht om 19.15 uur aanwezig 
te zijn in de Zoete Inval tussen Halfweg en Haarlem. Bij 
eventuele vragen kunt U Jan Lohman bellen: 181665  

Jeugdvoorzitterieel 	 

	 met informatie over SLAGHAREN 1 juni 1980 

Na het zeer geslaagde jeugdtoernooi is er nog 44n evene-
ment waar Taba met de jeugd naar toe gaat. en dat is 
Slagharen. 

We gaan daar naar toe met die leden en ouders die zich heb-
ben opgegeven, maar daarover zo meteen meer 

Eerst wil de jeugd en de ouders van harte bedanken voor de 
inzet en opkomst in dit seizoen onder soms toch wel modi-
lijke omstandigheden, zoals bittere kou of slechte opkomst 
van anderen. Maar gelukkig hebben we de finish al weer in 
zicht. 

Wat betreft Slagharen, het volgende: wij gaan met een bus 
vanaf het Taba-veld en vertrekken op 1 juni om 7.30 uur. 
Er wordt om 7.00 uur verzameld in het clubhuis, waar tevens 
de afrekening van Fl. 30,-- zal plaats vinden voor niet- 
spelende leden. 's Middags na terugkomst is er in de kanti- 
ne een broodmaaltijd (gepland om + 18.30 uur). 
Wel moet U zelf voor een lunchpakket zorgen1 
In ieder geval een prettige dag en tevens wens ik een 
ieder een prettige vakantie en tot het volgend seizoen. 

jeugdvoorzitter C.van Waard 

• 

Het  van Teeseling Sr. Jeupd-toernooi 17/18  mei 1980  

Onder bijzonder prettige omstandigheden vond dit jaar 
het bovenstaande tournooi plaats. Goed weer en veel spor-
tiviteit op beide dagen zorgden voor een uitstekende en-
tourage. In het algehele klassement ging Aimo met de 
eerste prijs en de wisselbeker naar huis; Geuzenveld kwam 
via een beter doelgemiddelde op de tweede plaats; Taba 
kwam, ondanks een geweldige tweede dag„ niet vender dan 
die derde plaats en CTO '70 sloot de rij. 

Bijeenkomst 5 juni (donderdagavond) 

Op 5 juni worden de volgende mensen om 20.00 uur in de 
Taba-kantine verwacht, t.w. leiders van de zondag 1 en 2, 
de selectie, W.Combee en H.Holzel. 
Bij eventuele voetbaluitzending van de Europese kampioen-
schappen gaat deze bijeenkomst niet door en krijgt U nader 
bericht. 

Donderdagavond 29 mei: vriendschappelijke wedstrijd 

zondag sen 1: tegenstander nog onbekend (of is zo zwaar 
dat het bestuur het ons niet wil vertellen). 

Uitslagen zaterdag 17 mei: 

B-pup 
	

CTO '70 
	

Animo 	0 - 3 
Taba 	- Geuzenveld 0 - 10 

A-pup 
	

Taba 	- CTO '70 	1 - 3 
Animo 	- Geuzenveld 3 - 0 



B-pup 	Geuzenveld 
Animo 

- CTO '70 
- Taba 

- CTO '70 
- Taba 

A-pup 	Geuzenveld 
Animo 

JPEELilkinitilfiTEb 
VERKENP-en EXPLEigTeRTIE tussenwedstrijd C pup: Taba - Animo: 

B-pup 	Taba 
Geuzenveld 

- CTO '70' 
- Animo 

A-pup 	Taba 
CTO '70 

- Geuzenveld 
- Animo 

Uitslagen zondag 18 mei 1980: 

B-jun 

C-jun 

B-jun 

C-jun 

B-jun 

C-jun 

Taba.  
Animo 

CT0'70 
Geuzenveld 

Animo 
Taba 

- CTO '70 
- Geuzenveld 

Animo 
Geuzenveld 

Geuzenveld 
CTO '70 

Taba 
CTO '70 

Taba 
CTO '70 

2 - 0 
9 - 0 
O - 1 
2 - 0 

1-2 

1 - 1 
O - 0 

1 - 2 
O - 1 

0 - 1 
O - 3 
O - 1 
3 - 1 

1 - 0 
2 - 5 

1 - 0 
- 1 

2 - 0 
3 - 2 

O - 1 
O - 1 

- CTO '70 
- Taba 

- Animo 
- Taba 

- Amimo 
- Geuzenveld 

- Animo 
- Geuzenveld 

Dan was er nog op beide dagen en TOMBOLA, waarvoor wij 
gaarne een aantal bedrijven, personen en/of instanties 
willen bedanken (i.v.m. toegezegde prijsjes). 

De volgorde is willekeurig, want het gaat om het prin-
cipe: 

• 

E.BOLOWMAN 
NIJENIEBLORG 35 

TEL.,. 425904 

AMSTERDAM 

- Lederwaren en Lederhandel A. de Rooij (adverteerder) 
- Sigarettenfabriek Ed Laurens B.v. 
- Beecham Products B.v. 
- Sporthuis Joro, (adverteerder) 
- Fa. Mons 
- Transavia Holland 
- Sarphati's Drugstore (adverteerder) 
- RABO-bank 
- Heineken B.v. 
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RIEJO 
het adres voor al uw 
speelgoed en luste huis-
houdelijke eadeav-ar-
tikelen 
met 0.en N: vuurwerk 

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

4••••••••=•••••••••••••••e 	 

- Het Parool B.V. 
- Hr. A.v.d. Laan 
- Popular Jeans (J.Lohman + W.v.d.Linden) 
- Campari 
- Hr. Versluis 

Dan natuurlijk nog een woord van dank aan al die medewerkers 
die er weer voor zezorgd hebben dat het jeugdtournooi vlekke-
loos is verlopen. Dank hiervoorl 

P.S. de volgende tombola prijzen zijn niet opgehaald op zondag 
18 mei (bel even Fam.v.d.Bos: 721500 - alleen als U het 
goede lot heeft) 

een krultang groen 415 
hand- en bodylotion 

- sleuteletui 
- portemonnai 
- zeep 
- Fa zeep 

de organisatie 

ZAALVOETBALPROGRAMMA's. 

zaalv. 3 	donderdagavond 29 mei 1980 - van Hogendorphal: 
aanvang 22.20 uur, afd. R5Gt 
Animo.4 - Taba 3 

rood 639 
groen 508 
rood 789 
rood 980 
groen 680 

„9)rugotore 
Alb. Cuypstraat 206 - Telefoon 714791 

Voor: GENFESMICOELEN 
PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
Th!DSCHRIFTEN 
REFORM 
KRU1DEN 
FOTO ARTIKELEN 

Meer dan 200 merk arttkelen 
Tegen Drug Store p r ij a e n 

De Sleutelkoning 
Hemonyoraat 66 Telefoon 71 63 la 

Reparatie alto soorten sioton 

	 el•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SLEUTELS VOOR O.JTO OF WONING 

Vall 

De Warmtespecialist 
Fr. van Free 
Graaf Fiorisstraat 75 
Tet, 94 63 90 

* ****** *  
Levering en oriderhoud van: 
Gashaarden en Centerthi varavatmins 
Wasautomaten 
Geissrs, Fornuizan en.t. 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

Afbellen: 

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

Leo Waikronkel zal ook dit clubblad besluiten 

Samen  

Vredig tesamen op het strand, 
Zwijgend genietend hand in hand; 
Praten zou de stilte verstoren, 
Die we beide zo graag bekoren; 
Jij kijkt naar mij en ik kijk naar jou, 
Wat in ons omgaat is het tegenovergestelde van kou. 
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Telefoon 1832 98/83 03 54 
Dag e; nacht service 

-11631.W.L.4,,APIIILIIMOM161.411.X.1.0.147 

Juiste adres voor al uw soorten broo 
o.a. dag. vers van de Duitse bakker. 

IMIN SIR. 2, hk. Ametelkado. TE L 726508, 
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