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Verhuur van 
Wielladers / 
Shovels 

Aannemen van 
sloop- en 
grondwerk 

Terrein-
verharding 
voor bedri.jf 
en particulier 

J. F. SCHELTENS 

Loodskotterhof 119 
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VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

A. de Rooy 
v.h. A. N. KEIZEI1 

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

eciertoctren 

en 	,ecterttanciel 

voor al uw bloemwerk 
specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 

en plantenarrangementen 

liNgrig118 

celntuurbaan 414 
zatordag tot  4  uur geopend 

ameterdam-zuld tel. 72 28 56 



VOOR AL UW BLOEMEN: FIRMA 

CINQUALBRE 
standplaats ALBERT CUYPMARKT 

VOOR : 	NO: 1130 EN 

BUSSTATION GORDIAAN 

LELYSTAD 

TEL. 03200— 43651 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

D 

sporthuis „JO 
• Voetbal-, Zaalschoenen 
+ Adidas 
+ Puma 
+ Quick e,a. 
• Uw ciubuitrusting altijd 

voorradig 
• Eigen reparatie-inrichting 

Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

TABA-TREFFER 
Cluborgaan van de A.F.C. Taba 

Opgericht 31 mei 1933 	 postgiro 5011393 
Kon.goedgek. 27-07-1960 	t.n.v. AFC Taba 

Veldligging Sportpark Drieburg 
Fizeaustraat (achter Amstel St.) 
Tel. 020-924161 	weekblad  

18e jaargang 	 nr.4 	14-09-1981  

Afwezigheid van de scheidsrechter.  

Indien de aangewezen scheidsrechter bij een wedstrijd tus- 
sen standaardelftallen van het senioren zaterdag- en zondag- 
voetbal niet opkomt, dan behoeft de vastgestelde wedstrijd 
niet te alien tijde door te gaan. 
De m.i.v. het seizoen 1981/1982 vastgestelde regeling 
luidt als volgt: 
Gelet op art.19, lid 12 Reglement Wedstrijden A.V. heeft 
het bestuur K.N.V.B. afd. Amsterdam het volgende besluit 
genomen. Voor wedstrijden in de standaardklassen en de res. 
le klasse senioren van de K.N.V.B. Afdeling Amsterdam, 
geldt het volgende: 

a) Indien door welke oorzaak ook de aangewezen scheidsrech-
ter voor een door het bestuur van de Afdeling uitgeschre-
ven of goedgekeurde wedstrijd niet aanwezig is, doch een 
andere onder het bestuur Amateurvoetbal of een Afdelings-
bestuur ressorterende scheidsrechter niet lid van 44n 
van de betrokken verenigingen, bereid is als zodanig op 
te treden, dan zijn de verenigingen verplicht deze 
scheidsrechter te aanvaarden voor de gehele wedstrijd. 

b) Is me4r dan 44n scheidsrechter, als hierboven bedoeld, 
bereid als zodanig op te treden en kunnen de verenigin-
gen het niet over de keus eens worden„ dan beslist het 
lot, wie als scheidsrechter zal optreden. 

c) Is geen bevoegde scheidsrechter, als bedoeld onder a. 
aanwezig, dan kunnen de aanvoerders onderling een lid 
van de K.N.V.B. tot scheidsrechter kiezen. 
Zodra de wedstrijd is aangevangen, zijn de verenigingen 
verplicht deze scheidsrechter te aanvaarden voor de ge-
hele wedstrijd. 

Voor wedstrijden in alle overige klassen, incl. jeugd geldt 
m.i.v. het seizoen 1981/1982 het volgende: 

vervolg volgende pagina. 



Vervolg afwezigheid van de scheidsrechter.  

Indien door de K.N.V.B. Afdeling Amsterdam geen scheids-
reChter kan worden aangesteld en dientengevolge voor 
zulk een wedstrijd in de Officigle Mededelingen gepu-
bliceerde programma's geen scheidsrechter is aangewe-
zen, zal deze wedstrijd niettemin doorgang Moeten vin 
den en wel onder leiding van een door de thuisspelen-
de vereniging aan to wijzen lid van de K.N.V.B. 
Indien door welke oorzaak dan oak een aangewezen 
scheidsrechter afwetig is, zal deze wedstrijd even-
eens doorgang moeten vinden en wel onder leiding van 
een door de thuisclub aan to wijzen scheidsrechter. 
Een wedstrijd, onder andere leiding aangevangen, 
wordt door de enkele aanvang een geldige wedstrijd. 
Indien, ongoacht deze bepalingen, de wedstrijd niet 
woll4t gespeeld zal hij in latere wedstrijdprogram-
ma's niet meer worden opgenomen en zullen de des-
betreffende reglementaire strafmaatregelen wegens 
schuld niet--spelen van toepassing zijn. 

Verplichte aanwezigheid bij de keuring van het terrein, 

Ingevolge art. 33 sub 11 van het Reglement Competitie-
wedstrijden is bij het keuren van een veld door de Con-
sul de aanwezigheid van een verantwoordelijke vertegen-
woordiger van de vereniging to allen tijde vereist. 

CONTIBUTIE: 

Willen de leden van AFC Taba nog even aan de contri-
butie denken. 
Wij verzoeken U de contributie zo spoedig mogelijk 
over to maken. De penningmeester zit met smart om 
dit geld to springen. Bij voorbaat hartelijk dank. 

Het Bestuur. 

JEUGDLEDEN: 

Onze D-Junioren kunnen nog een aantal jongens ge-
bruiken. 
Zijn er mensen, die een aantal jongens inde leef-
tijd van 10 tot 12 jaar kennen„ die graag zouden 
willen voetballen, neem dan alstublieft contact op 
met Dhr.R. Sandbrink (te1.793180) of de Dhr Ph. de 
Kriek (te1.446766). 

R. Sandbrink. 
- — 

KANTINEROOSTER: 

Donderdagavond 17 september 1981: 

Vrijdagavond 18 september 1981: 

Zaterdag 19 september 1981: 

Zondag 20 september 1981: 

Dinsdag 22 september 1981: 

Hessel Spalling 
IIKKXXXXXXWE . 
NXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX 

Betty Posthuma 
Annie Kiele 

Hessel Spalling 
Annie Kiele 

Leida Kamminga' 
Dries Bosman 
Joop v.d. Linden 

Jenny Siersema 
Harry Rietersma 

VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJD  ZATERDAGSENIOREN 17-09-1981. 

TABA 1 - DE MEER 3 aanvang 18,30uur veld 1 
Ldr. Dhr. A. Verkaaik. 

VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJD ZONDLGSENIOREN 16-09-1981. 

DE GEUZEN -'TABA 2 aanvang 18.30uur Sportpark Voor1and 

Ldr. Dhr. L. Hol ,_— 

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG 19 SEPTEMBER 1981. 

vet. afd: 18: MADJOE - TABA aanvang 14.30u veld 2 
Sportp. Middenmeer Ldr. NN. Sch. NN. 

sen.1 afd. 13: MEERBOYS - TABA aanvang 14.30u veld 1 
Sportp. Middenmeer Ldr.Dhr.A.Verkaaik Sch.NN 

afdf29: AMSTELLAND 2 - TABA 2 aanvang 14.00u veld 3 
Sportp. De Toekomst Burg. Stramanweg Ouder-Amstel 
Ldr. Dhr. K. Iske Sch. A.H. Zwart 

TABA 3 - DE GERMAAN 7 aanvang 14.00u veld 2 
Ldr. Dhr. D. Verkaaik Sch. NN. 

sen. 

sen.3 afd.55: 



sen. 7 afd.434g 

SEN. I afd.201: TABA - O.Z.K. aanvang 14.30u veld 1 
Ldr. Dhr. J. Bron Sch.Dhr.J.v.Aartsen 

sen. 2 afd.217: TABA 2 vrij 
Ingelast vriendschappelijke wedstrijd:  
LIJNDEN 4 - TABA 2 aanvang 12.00u 
Ldr. Dhr.L.Hol Terreinligging Wijnmalenstr. 
Badhoevedorp 

sen. 3 afd.315: TIW/AMSTEL 2 - TABA 3 aanvang 12.00u veld 1 
Sportp. Drieburg Ldr.NN Sch.Dhr.N. Martens 

4 afd.418: B.P.C. 5 - TABA 4 aanvang 12.00u veld 1 
Sportp. Voorland Ldr.NN Sch. NN 

sen. 5 afd.420: TABA 5 - TIW/AMSTEL 4 aanvang 14.30u veld 2 
Ldr. Dhr. D. Bosman, Sch.Dhr.v,Garderen 

sen. 6 afd.427: RAPIDITAS 6 - TABA 6 aanvang 10.00u veld 2 
Terreinligging Papelaan Weesp Ldrah-c.Hoots 
Sch.NN 

W.T.O. 6 - TABA 7 aanvang 14.30u vela_u-3 
Ldr.NN Sch.NN Sportp.Overamstel Jan Vroeg-
opsingel over Utrechtse Brug rechtsaf 

Vervolg 	 • , 

WEDSTRIJDPROGRAMMA JUNIOREN ZATERDAG 19 SEPTEMBER 1981. 

jun. D. afd.1005: TABA - OVERAMSTEL aanvang 11.00u veld 1 
Ldr. Dhr. R. Sandbrink 

Opstelling: E.de Kriek„ S. Pooters, R. Sandbrink, 
A. Looyenga, E. Stappers, G. Oosterhuis 
I. Sandbrink, R.v.Voorst, L. Tilburg, A.Versluis 

Willen de D-junioren ook de opstelling van de C-junioren 
bekijken, daar zij eveneens in dat elftal opgesteld kunnen 
zidn. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 20 SEPTEMBER 1981.  

WEDSTRIJDPROGRAMMA JUNIOREN ZONDAG 20  SEPTEMBER 1981. 	 

afd. 724 jun. Co W.T.O. 	TABA aanvang 12.00u veld 3 
Ldr. Dhr.D. Sandbrink Sch.NN Sportpark 
Overamstel Jan Vroegops.ingel over Utrecht-
se Brug rechtsaf. 

Opstelling: M.AIosery„ B.Flesseman, M.L.de Groot, M. Groot 
Wassink, R.v.d.Groef„ M.Tauber, P'.Hoots„ B.v. 
Meerten, L.R.Tilburg, A.J.Versluis, L.R.Voorst 
M.Sandbrink, B.Voorst, R. Frisch, M. Chaara 

sen. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 	DONDERDAGAVOND 17 SEPTEMBER 1981. 

ZONDAGSENIOREN 
sen.1 afd.201: GOLD STAR - TABA aanvang 18.30u veld 1 

Ldr.Dhr.J.Bron Sch.Dhr.F.Smal Sportp.Sloten 

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZAALVOETBAL DINSDAG 22 SEPTEMBER 1981. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

zaalv. 1 afd.2D: TABA - v.DRIMMELEN & KOLK aanvang 21.00u 
Sporthal Zuid Idsbaanpad Sch. G. Lucas  

' ZAALVOETBAL DONDERDAG 24 SEPTEMBER 1281... 

zaalv. 3 afd.R5N: TABA 3 - ARISTOS 5 aanvang 21.40u 
Sporthal v.Hoendorpstraat Sch.W.Floor 

OPGELET: Het 3e zaalvoetbalteam heeft vrijdag 25 september 
1981 zaaldienst in Sporthal De Bijlmer. 
Spelers worden verzocht om 18.30uur aanwezig to 

	zijn. 

UITSLAGEN ZATERDAG 12 SEPTEMBER 1981. 

vet, 
sen. 

TABA 
TABA 
TABA 2 
SC MUIDEN- 

N.D.S.M. 	0-2 
SCHOLLEVERS 	2-4 
KOMBY/BADHOEVED.2 0-4 
TABA 3 	1-7 

UITSLAGEN ZONDAG 13 SEPTEMBER 1981. 

sen. 	Z.P.C. 	- 
W.T.O. 2 -
TABA 3 - 
BIJLMER 4- 

OVERAMSTEL 6 -
TABA 6 
TABA 7 

jun.0 	TABA 

TABA 
TABA 2 
WILSKRACHT 4 
TABA 4 
TABA 5 
N.E.A. 10 

Z.P.C. 
5 

TELEFOONNUMMERS: 

Trainer zondagafdeling 
Trainer zaterdagafdeling 
Wedstr.secr. sen.zon. 
Wedstr.secr. zat. + jeugd 
Wedstr.secr. zaalvoetbal 

J. Bron 
A. Verkaaik 
R. Reitsma 
M. Anastacio 
G. Wolkers 

366065 
737022 
435109 
181800 
125646 



WEDSTRIJDVERSLAG  ZAALVOETBAL  RIVALEN 2 - TABA  3 (1-2). 
Taba had het in deze westrijd echt nodig van de inzet. 
Reden hiertoe was, dat men die avond maar vijf spelers 
beschikbaar had, waardoor er niet gewisseld kon worden. 
Ondanks de handicap, dat er geen wisselspelers waren 
boden wij Rivalen zeer goed partij, zo zelfs dat Taba.  
een 1-0 voorsprong nam door een schitterende goal van 
Frits. Hierna kwam Rivalen zeer sterk opzetten, maar 
Taba hield de verdediging goed gesloten tot een paar 
minuten voor rust toen Rivalen op gelijke hoogte kwam 
(1-1). Na de doelwisseling hetzelfde beeld. Taba be-
streed Rivalen wederom met grote inzet, waardoor deze 
tegenstander zelfs in moeilijkheden kwam en Robbie 
van London zelfs tot grote vreugde Taba op een 2-1 
vooYsprong bracht. 
RiValen trachtte na deze tegenslag nog wel terug te 
komen, maar de verdediging van Taba gaf geen krimp, 
zodat na het eindsignaal van de scheidsrechter de 
twee punten bij Taba terecht kwamen. Gezien de inzet, 
die getoond werd een verdiende uitslag. 

Hannie Smit. 

WEDSTRIJDVERSLAG  ZPC  - TABA (1-1). 

Een zeer gewijzigd eerste elftal moest j.l. zondag 
aantreden tegen Z.P.C., die de voile winst uit de 
eerste twee competitiewedstrijden had behaald. 
De wedstrijd begon aanvankelijk vrij rustig maar 
nadat Ad van Houten uit een goed genomen vrije trap 
van Jan van Veen Taba op een 1-0 voorsprong bracht 
met een prachtige kopbal van zeker twaalf meter 
veranderde deze in een zeer ruwe wedstrijd.x 
Z.P.C. trachtte met furieus spel de gelijkmaker to 
forceren, maar de kansen, die men kreeg„ werden 
niet benut. 
Ook Taba kcn zijn kansen niet benutten, zodat de 
rust met een 1-0 voorsprong voor Taba werd bereikt. 
In de tweede helft werd Taba door Z.P.C. in de 
verdediging gedrongen, wat na vijftien minuten re-
sulteerde in de gelijkmaker door eveneens een prach-
tige kopbal van de spits van Z.P.C. 

vervolg volgende pag. 

VERVOLG WEDSTRIJDVASLG Z.P.C. - TABA  

Na deze gelijkmaker probeerde Z.P.C. nog wel de overwin= 
ning binnen to halen, maar Taba met aan het hoofd de goed 
keepende Flip de Kriek gaf geen enkele kans meer weg, 
zodat men 44n punt. mee naar huis kon nemen. 
Gezien de wedstrijd de juiste verhouding. Jammer, aker 
voor het talrijke publiek dat aanwezig was, dat het een 
zeer ruwe wedstrijd was geworden. 

Karel Iske.  

WEDSTRIJDVERSLAG TABA 2 - KOMBY/BADHOEVEDORP 2 0-4/ zat. 

Na bijna twee seizoenen ongeslagen te zijn geweest heeft 
Taba zaterdag j.l. zijn eerste nederlaag geleden, al zag 
het er de eerste helft van de wedstrijd niet naar uit. 
Komby/Badhoevedorp was wel veel aan de bal, maar echt ge- 
vaarlijk konden .2;ij niet worden, mede doordat de verdediging 
en het middenveld het hoofd koel bleven houden en de tegen- 
partij al buiten het strafschopgebied van doelman Jaap 
Kriger tot stand wisten te brengen. 
Bij balbezit was Taba echter zeer gevaarlijk met snelle 
counters, waaruit veel doelrijpe kansen ontstonden. 
1k overdrijf niet, ale ik beweer, dat Taba met deze kansen 
zeker met een 3-0 voorsprong had kunnen gaan rusten. 
Het mocht echter niet zo zijn. De rust werd met een 0-0 
stand bereikt. 
Het optimisme, waarmee Taba de tweede helft begon, werd al 
na een minuut de grond ingeboord, doordat Komby/Badhoevedorp 
na een misverstand in de verdediging van Taba een 1-0 voor- 
sprong nam. 
Taba viel door dit vroege doelpunt volledig weg en mede door 
conditiegebrek kon men de kracht niet vinden om Komby/badhoeve. 
dorp nog goed partij te geven. Zo mooi als de eerste helft 
was, zo was de tweede helft niet om aan te zien. 
Een aantal spelers van Taba vonden het nodig om tekortko- 
mingen tegenover de tegenpartij te moeten compenseren met 
agressief spel en aanmerkingen op de scheidsrechter en 
medespelers. 
Deze factoren waren er o.a. de oorzaak van dat Taba niet 
meer aan goed voetballen kon toekomen. 
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RIEJO 
het adres voor al uw 
speelgoed en luxe huis-
houdelijke cadeau-ar-
tikelen 
met O.enN.:vuurwerk 

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

Sctrpftatt o 
, 

r-t,tgotore 
Alb. Cuypstraat  206  - Telefoon 714791 

Voor: GENEESMIDDELEN 
PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TL!QSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
FOTO ARTIKELEN 

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

11 

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 - Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

De Warmtespecialist 
Fr. van Frye 
Graaf Florisstraat 15 
T.  94 63 90 

• • * • * * • * 

Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Centrale verwarmmit 
Wasautomaten 
Geisers, Fornuizen enz. 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P. B. 

N ...• 

NSTR. 2, hk. Amstelkade. 	TEL.  726508. 

Telefoon 18 32 98 /83 03 54 
Dag en nacht service 
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kV ir  roodko ei  t* c 
cp 	J uiste adres voor al uw soorten  broowi  

o.a. dag. vers van de Duitse bakker. N(.4  
Viik 

Het bestuur van de A.F.C. Taba geeft 
met leedwezen kennis van het overlijden 
van ons lid de Heer 

ADRIE VERKAAIK 

Dat hij ruste in 
vrede. 

—1 

VERVOLG WEDSTRIJDVERSLAG TABA 2 — KOMBYLBADHOEVEDORP 2.  
Komby/Badhoevedorp liep daardoor uit naar een 4-0 voor—
sprong, wat tevens de eindstand was. 
Zaterdag a.s. gaat de competitie verder tegen Amstel—
land. Ik hoop, dat Taba zich revancheert en genoemde 
negatieve factoren achterwege kan laten en de tegen—
stander kan laten zien, dat als wij het moeilijk in 
de wedstrijd hebben in staat zijn om goed partij to 
geven, deze klasse waardig. 

Karel Iske.  
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