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• Voeihal-, 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 

KNOOP 'T IN JE OREN! 
HAAL JE BORREL BIJ 

TIDORE 
LOEK EN WILLY 

TIDORESTRAAT 33 
TEL. 93 3809 

MA. t/m DO. van 20.00 t/m 02.00 uur 
VR. Et ZAT. van 20.00 t/m 03.00 uur 
ZO. 	 van 20.00 t/m 02.00 uur 

OOK SATE'S, HAMBURGERS, E.D. 

NIEUWE LEDENg 

senioren: P
;I
v
0:

16.!g
-l
Irdamhof 173 1108 BP Amsterdam-ZO 

G 
  

M.Ferreira Olympiaweg 30 1076 VX Amsterdam 
Geb.12-10-1948 
A.A.,
i2

1i2=
5
des Pontes Gooioord 356 1103 CX A'dam 

A.v.Rosmalen v. 
Geb.25-11-1961 

junioren: J.J. Bottelier 
Geb.18-11-1968 
D.v.Meerten Soembawastraat 37hs 1095 VW A'dam 
Geb.03-05-1968 
A.Elarak Laghzaui Adm. de Ruyterweg 206 1056 HD 
Geb.01-11-1966 	 A'dam 
A.M.Boukazim Dr.H.Colijnstraat 163 1067 CE Adam 
Geb.01-12-1965 

Het bestuur van de AFC Taba fleet de nieuwe leden van harte 
welkom en hoopt, dat zij het sportief genoegen in de ver-
eniging kunnen vinden. 

Het Bestuur.  

ACTIE GEELTJE VOOR GEEL: 

De actie blijft onverminderd doorgaan. Nu mochten weer 
ondersteuning vinden van: 

ram. Dekeling 
Fam. Fokke 
Hans v.d. Kolk 
Fam. K. Iske 

TADA-TREFFER 
Cluborgaan van de L.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.) 
Te1.020-924161 	weekblad 

19e jaargang 	nr,6 	27-09-1982 

Woustraat 145 1074 AJ Amsterdam 

J.Bernardusstraat 23 1091 .TS A'dam 



WEDSTRIJDVERSLAG TIW AMSTED 5 - TABA 8 (4-2) zon.sen. 
Gespeeld op zondag 19 september 1982. 

Om half drie beginnen betekent bij Taba 8: compleet zijn! 
En voila, 15 man maar liefst! Maar door een oud trucje 
kon de eerste wissel olaatsvinden; Spataderen! 
Met een prachtige dieptepass van Ron werd het 1-0 voor... 
	 TIW. Direct complimenten voor Ron alom. 
Kl.......k, 1...1, ei.0.1 etc etc. 
Onze nieuwe aanwinst (liever geen namen, anders begint 
Maurer weer met dat geseik over contributie) Rien houdt 
duidelijk niet van hard spel.,... 2-0. 
Die goeie, vooral ouwe rotte Annenas flikte eens wat 
anders dan gewoon naast te schieten. De rest is wel te 
raden. 
Na de verdiende rust (thee met sigaretten) ging Taba echt, 
heel echt goed spelen en dit resulteerde in een stand van 
2-2 door een lob van Mick, Wel. vijf minuten lang hebben 
wij naar het bewuste been van Mick gekeken en bewonderd. 
Mick heeft beloofd het nooit meer te doen, .Nadat wij uit-
bewonderd waren stond TIW weer voor, 3-2. 
Hierna bleef TIW jagen op 4-2, maar onze vesting was niet 
te nemen totdat TIW een vrije schop kreeg te nemen. 
De verdediging was snel ter plaatse en onder trompetge-
schal kwarn ook onze libero Louis de piste in. 
De vrije trap leek voorlangs te gaan, maar gelukkig stond 
Louis er nog. 4-2. 
Louis werd met deze treffer topscorer bij Taba 8. 
Met doze 4-2 stand word ook het einde gehaald. De eerste 
punten zijn binnen, al zijn het alleen nog maar doelpunten. 
Onze oprechte bewondering gaat uit naar onze leider, die 
zich weer eens goed heeft kunnen verslapen. 

Taba-Agt.  

TELEFOONNUMMERS: 

Trainer zondagafdeling: 
Trainer zaterdagafdeling: 
Trainer jeugd 

Wedstr.secr, zondagafd. sen. 
Wedstr.secr. zat.afd. +jeugd 
Wedstr.secr. zaalvoetbal 

J.Bron 
A.Verkaaik 
R. Tauber 

• 
R,Reitsma 
M,Anastacio 
G,Wolkers 

366065 
710900 
106620 of 
227095 
435109 
181800 
125646 

PAROOL ACTIE: 

Kom op mensen steun deze actie opgezet door het dagblad 
"Het Parool". 
Elke nieuwe abonnee op het ParoOl brengt Taba weer de be- 
nodigde financier in de kas. 
Geef'11-  op ais abohnee en steun Uw vereniging. 

Het Bestuur.  

GEZELLIGE FEESTAVOND: 

Zaterdag 2 oktober a.s. is het zover. Dan wordt er een 

Deze avond wordt gehouden in een zaal Van de -Tuin- 
gezellige feestavond gehouden met levende muziek. 

vereniging Plan West, gelegen aan de Van 6peykdtraat 
33-35, ingang ijzeren poort. 
Entreekaarten kosten f 5,-- en zijn verkrijgbadr in 
de Taba-kantine. 

zullen op deze avond .f 1,-- bedra- Alle.consumpties 
op een zeer grote opkomst. gen. Wij rekenen 

U bent van harte welkom. 

Taba 50+ club  

GEVONDEN: 

Gevonden in de kleedkamers: 

een horloge, 
eeh blauwe jas (wit gevoerd). 

Te bevragen bij Ome Jan v.d. Hart. 

Het -4§t-uur.  

KANTINEROOSTER: 

vrijdag 1 oktober 1982: 
	Betty Posthuma, Ome Jan vd Hart 

aanvang 18.00uur 
	Hannie Smit. 

zaterdag 2 oktober 1982: Ineke Iske, Hessel Spalling 
aanvang 13.00uur 
zondag 3 oktober 1982: Mw.J.Verkaaik,Mw.v.London 
aanvang 10.30uur 	R.v,London,.L.v.London 
dinsdag 5 oktober 1982: Harry Riemersma, Henny Hoots 
aanvang 18.O0uur 



WEDSTRIJDVERSLAG TABA WATERGEUZEN (1-01 zaalvoetbal dames. VERVOLG WEDSTRIJDVERSLAG TABA-WATERGEUZEN j -01 zaalv.dames. 

Hier zijn wij dan weer met een verslagje van de wedstrijd. 
v oor de wedstrijd was er al paniek:  want drie dames vonden 
het heel normaal, dat zij vijf minuten voor tijd aankwamen. 
nun smoes sloeg nergens op want zij waren hardstikke 
vroeg van huis weggegaan. 

opt 
zij konden niet 	 laat zijn. 

Maar ja, na alle consternaties stonden wij dus ‘hijgend en 
al) op het veldwaar de scheidsrechter heel vriendelijk 
vroeg (dus niet) of wij bereid waren om-te beginnen (die 
man had ook zo'n haast). 
Het ging in het begin van de wedstrijd meteen al fout, 
want de tegenstanders waren veel sterker en met veel meer 
spelers. Dat bleek wel, want wij deden de eerste tien 
minuten niets anders dan alle ballen voor ons doel weg 
te werken. Tot "arja het in haar hoofd kreeg om maar eens 
een doelpunt te maken (ja-ja) (een grandioos doelpunt 
tussen de benen van de keepster door), dus wij hadden 
weer mazzel<. Vier minuten voor tijd kreeg de keepster 
van de tegenpartij de kolder in haar hoofd, want zij 
pakte zomaar een bal met haar handen. Dat is normaal, 
maar je moet wel in de cirkel staan en aangezien zij zo-
wat bij de cornervlag stond, werd dat een penalty. 
-dus dachten wij, even 2-0 maken dan komt de rust in de 
ploeg. Maar nee hoor, normaal prikt ^finnie ze er van alle 
kanten in, maar een penalty dat is niet voor haar wegge-
legd, pus geen 20-0, oh nee 2-0 voor Taba. 
Toen was er koffie, oh nee rust heet dat 114, wat wel even 
nodig was want wij hadden maar 64n dame op de bank zitten 
als wissel. 
Met goede moed begonnen wij aan de tweede helft. De moed 
was wel nodig, want de helft van de speelsters was al - 
bekaf, maar er werd moedig doorgevochten. Dat bleek wel, 
want de keepster van de tegenpartij had nog steeds de kol-
der in haar koP, aij deed weer hetzelfde, dus weer een 
penalty. Deze werd nu genomen door Annie, die hem gran-
dioos,nam, maar ook grandioos gestopt zag door de keepster 
(pech). 
Daardoor bleef de stand nog steeds hetzelfde (als je de. 
stand niet meer went lees je dit verslag volgens mij 
met je ogen dicht). Wij moesten nog zeven minuten spe-
len. Het werd steeds moeilijker voor onze keepster om 
geen.doelpunt door te laten (want zij vindt het altijd 
zo leuk om dat te doen). Maar het lukte nog steeds... 

Voor vervolg zie elders. 
- 	in-dit blad,  

Na een verre uitgooi van onze keepster naar het andere doel 
deed de keepster (je raadt het nooit) het spelletje "kip 
ik heb je", want zij stond weer met de bal buiten haar doel-
gebied (.ST,4)..Een. penalty, die weer door ons gemist 
werd (laten wij maar zeggen, dat het door de zenuwen kwam). 
Bus nog steeds 170._14og drie minuten te. spelen en ons team 
was be.kaft_yer,d,,mapilijk voor de middenvelders om nog 
terug te koemn..watop een gegeven moment een heel angstige 
situatie opleveratoen er een verdedigster..(Anita) en de 
keepster.(Elly) voor twee man stonden. Wat.moesten wij nu ? 
Gelukkig'hadden die twee een taktiek besproken, die nu goed 
werd uitgevoerd en de keepster daardoor de bal net nog weg 
kon tikken, ja ja"(die taktiek geven wij niet bloot want dan 
gaat. iedereen het doen en dat is niet leuk meer voor de te-

g
en partij). 
a nog den paar moeilijke ogenblikken en goed werken van de 
verdediging (je kunt het eigenlijk geen verdediging noemen 
want het is of en toe net een muur) en met. samenwerking van 
.de keeRste.T!. 	tiPt:gelukkj,g0-voor Taba,:_w,t onze 
coach Rene het zweet,van zijnvoorhoofd:deea wissen. 
Na de wedstrijd bleak dat'detegendtanders'et''6611 '"man" 
teveel had gespeel“Tandtardat wij zo hard moesten lopen), 
maar ja wij hadden toch-gewennen dus Wij hoefden geen pro-
test.  In-te'dienen.- " 

PS: °nze dank gaat uit naar onze vaste (99"9) -grenrechter 
Corrie. 

Tallte Follepoqi.  

UITSLAGEN ZATERDAG 25 SEPTEMBER 1 62:  

sen: :MBA 
	

AZS (vr.) 
	

2-3 
TABA 2 
	

SFB 2 
	

6-2 
DVVA 6 
	

TABA 3 
	

1 -6 
jun. C 
	

TABA 	- GEINBURGIA 
	

14-2 

UITSLAGEN ZONDAG 26 SEPTEMBER' 1982: 

sen: 
	

TABA 	- ALMEPE 
	

0-1 

MUIDEN 4 	- TABA 3 

MERBOY6 5 	- TABA 5 

TABA 7 	- 'WTEEDW 4 

TABA 2 	- HERENMARKT 2 

TOB 7 	- .TABA 4 

TABA 6 	ADE .4 

TABA 8 	- VOORLAND 11 -•-•-•-•-•- 
	4-1 

f=8' 
8-0 

0-8 
1-3 

3-5 



F. J. LINK 
MEUBELSTOFFEERDERIJ, KLASSIEK EN MODERN 

Priv& 
Weesperzijde 174 	 v. Ostadestraat 385-387 
Amsterdam-0. 	 Amsterdam-Z. 
tel. 020 - 94 23 04 	 tel. 020 - 76 46 14 

WEDSTRIJDPROGRAMMA JUNIORFN ZATERDAG 2 OKTOI3FR 1982 

JUN. C afd.91 : OSDO 2 - TABA aanvang 12.00 uur veld 2 
Urs. HH. R Tauber,R.Sandbrink en Ph le Kriek 
Sch. Dhr. A.Koster-Terreinligging:Weth. K ,olhanswec4 to 

VERZAMFLEN: uiterlijk 'm 10.30 uur bij het Aristelstation.(Ouderkerk aid Ares 
Onstelling:M.AlOserv, P.H(,,ts, A. en M. Grcet-Wassink, M.Tauber, 

L.Tilburg, L.R. Vr.orst, A.Mosman, A Lc ,.,enga, 
J.Bottelier, E. de Kriek, M.Sjoerds, 

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG 2 CKTOBER 1982 

sen.1 afd. 10 : GEINBURGIA - TABA aanvang 14.30 uur veld I 
Ldr. Dhr. A.Verkanik 	- Sch. Dhr. P.A. Jansen 
Terreinligging: So.7rtnark Driemcnd 

sen.2 afd. 28 : HBOK 3 - TABA 2 aanvang 15.00 uur 2e veld DRC 
Ljr. Dhr. K.0 Iske - Sch. NN 
Terreinligging: Kerkepad Durgerdam (DRC) 

sen.3 af.. 57 : TABA 3 - Eland/SDC 3 aanvang 14.30 uur veld 2 
Ldr. Dhr. D Verkaaik 	- Sch. NN 

ZAALVOETBALPROGRAMMA MAANDAG 4 OKROBER 1982 

zaalv. 2 afd. R3C: TABA 2 - VVGA 2 aanvang 21.40 uur 
Snorthal Billmermeer - Sch. Dhr. W.A.Fckker 

ZALVOET%LPROGRAMMA WOENSDAG 6 OKTOBER 1982  

zaalv. 1 afd. 2c: TABA - ASV aanvang 20.30 uur 
Snorthal "De Weeren" - Sch. J.J. Lonis 

ZAALVOETBALPROGRAMMA VRIJDAG 8 OKTOBER 1982 

Zaalv.Dame  afd. DA7e : AZS 1 - TABA 1 aanvang 19.40 uur veld lA 
• Snorthal Zui. 	- Sch. Dhr. R.Sas 

zaalv. 3 afd. R5N: AGT 3 - TABA 3 aanvang 21.40 uur veld lA 
Snorthal Zuil - Sch. Dhr. R.Sas 

VRIENDSCHAPPELIJKF WEDSTRIJD SENIORFN DINSDAG 5 OKTOBER 1982 

sen.8 : TABA  8 - PLENTROP aanvang 19.00 uur 
Ldr. Dhr. M.Stroon 

DENKT U OM HET TIJDIG INLEVEREN VAN DE WEDSTRIJDFORMULIEREN 
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ZAAL1. 
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FNKT AMSTERDAM 

In mei 1983 is het zover! 

TABA bestaat 50 jaar  
Steun onze actie 

GEELTJE VOOR GEEL 
en het komt voor elkaar  

We hebben een hoop  
stickers en emblemen 

te koop  
Het is al moeilijk genoeg 

om het gebeuren te doen 
slagen  
daarom willen wij 

Uw volledige mede- 
werking vragen  
Met vreugd en traan: 

OP NAAR HET 50 JARIG 
BESTAAN!!!  

Bestuur 
A.F.C. TABA 



SPEELRITOWITEN 
UFFiliDOP EAPLOITiRTIE to 

aid Amstet) 

= = 

E. BOUWMAN 
NIJENBURG 35 

TEL. 425904 
AMSTERDAM 

= = 

WEDSTRIJDPROGRAMMA JUNIOREN ZONDAG 3 OKTOBFR 1282 

JUN. A afJ .524 : DJK 2 - TABA aanvang 12.00 uur veld 2 
LDrs. HH. M.)ustafa en D.Sandbrink - Sch.W.J.Hogenkamp 

VERZAMELEN uiterli4k 11.30 uur vela' DJK - Sportpark Middenmeer 
Opstelling :A.Lazaar, A.Chekh Ibrahim, A,Ahannach, S.Dacour 

M.Roele, A.A.Saidi, B.Tairi Idrissi, M.Sandbrink, 
M.Chaara, A.Bouhbouh, Ait Hassou, L.A.Rams, 
F.Sadri, A.Bouguillared. 

WEDSTRIJDFROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 3 OKTOBER 1..82 

sen.1 afd.201 : MUIDERBERG - TABA aanvang 14.30 uur veld 1 
Ler. Dhr. J-.Bron - Sch. Dhr. Th.G.G. de Jung 
Terreinligging: Dijkweg te Muiderberg 

sen.2 afd.211 : OVERAMSTEL 2 - TABA 2 aanvang 12.00 uur veld 1 
Ldr. Dhr. H.Spalling 	- Sch. Dhr. H. de. Groot 
TERREINLIGGING: Sp.)rtpark Overamstel . . 

sen.3 afd.316 : TABA 3 - CT0'70 4 aanvang 14.30 uur veld 1 
Ldr. Dhr. A. v/d Laan - Sch.NN 

sen.4 afd.418 	TABA 4 - JVVO 4 aanvang 12.00 uur veld 1 
Ldr. NN 	- Sch. NN 

sen.5 afd.420 : TABA 5 - VOORLAND 8 aanvang 14.30 uur veld 2 
Llr. Dht.H.Drenth 	- Sch. NN 

sen.6 afd.422 : THE VICTORY 4 - TABA 6 aanvang 14.30 uur veld 2 
LJr. Dhr. D.B.usman - Sch. NN 
Terreinligging:'s Gravelandseweg te Weesp 

sen.7 afd.426 	TOB 6 - TABA 7 aanvang 14.30 uur veld 2 
Ldr. Dhr. G.Hoots 	- Sch. NN 
Terreinligging: Sportpark Melkweg 

sen.8 afd.428 : TOS/ACTIEF 4 - TABA 8 aanvang 12.00 uur veld 2 
Ldr. Dhr. M.Stroop - 	Sch. NN 
Terreinligging: Sportpark De Toekomst 

DENKT U OM HET TIJDIG INLFVFREN VAN DE WEDSTRIJDFORMULIEREN 
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YroBSTT?IJDVERSI,,,G ORIENT.- 

TBA: 
(1)zaalvoetbal 

:-

.e,.e.,e_-_-_-:-_-_-==_-__-.-e4 
; 	In 

deze wedstrijd moest Taba gehandiaapt aantreden. Twee niet fitte 	
ere  moesten 

spelen, 
terwijl Jan 

blijven zitten. 
Lohman met gekneusde 

ribbon 
he/aas aan de kant moest 

kracht Orientte beetrijden. Lesondanks probeerde men met grote inzet en veal 
Taba, het 

behoorlijk 
Moeilijk had. 

Orient speelde echter sportief greseief,*waare De 

eerste he/ft ging,ge/ijk op, waarbij kansen over en weer gecreeerd werden en 

	door  Flip de Ki-iek 

_ 

Berri ba1 uit het doel te 
ransplen.  

huidige eoede vorm tconde door de one na de an-

Le rust werd dan ook bereikt met.de bekende:brilstand. 
Na rust kreeg men in het begin een identieke wedstrijd te zien lstnde eerste 

helft,waarlaij. Taba 
zelfs op • 

Pos thuma. 
een /-0 voorsprong kwam doOr een dbelpunt.van Wiete 

iiierna was Tabauitgeput, waardoor.ee4 as 

Tab 	 fouten begaan weraen, waarran °ient ge- voerspreng. 	
- bruik maakte en de achterstand omboog naar een 

2-1 Taba kon niet meer terugkomen en dat Orient er nog 
tistiek. Ve/gende keen hopelijk beier. 3-/ van maakte had al/eeh no maar be:/ang voor de sta- 

UITSLAG JUNTOREIV4 ZONDAG 

26-SEPTE.NBER 
1982: 
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TABA 	... 	.B./J_LMIE1i 2 

8-4 7.214814qZAALVOETBALTOERNOGi ZVV FORTUNi:: Zondag 9 

september:j./. .nam hettweede'elftal van Taba 

. 	. .• 

" 
	. _ de vereniging de 

Wormerveer.  
el aan een_j.oernoolo. geerganiseerd daor borehgenoem-Iiet was 

de tweede maal, dat Taba aan dit evenemeht_de.e2 nam indezZaanstee'ek.--76ri-jaar eindigde j.j op de 
voorlaatste p/aate, simpelweg omdat er zeer goede teams 

wachtingen afreisde naar Wormerveer. 

aan meedoen. 
_Ns 

U begrip, dat wij 
niet met hole ver- 

Voor vervolg zie eiders in 
0"..0 ... 

dit b./ad. 

ERVOLG VERSLAG ZAALVOETBALTOERNOOI ZVV FORTUNA. 

oeg daar nog bij, dat de jongens 's middags nog een com-
petitiewedstrijd moesten spelen, dus 
het zwaar zou worden, 
Maar hoe anders zou het uitpakken. 
Taba verloor weliswaar de eerste wedstrijd zeer schlemielig 
met 1-0, maar de ploeg herstelde zich geweldig door de 
tweede partij en de derde te winnen met 2-0 en 4-2. 
Hierdoor bereikten wij, dankzij een beter doelsaldo, de 
finale. 
De tegenstander in deze finale was ZVV 't Frietje uit Zaan- 
dam, een sterke ploeg. 
Taba kwam in deze pot met 2-0 achter, maar door een gewel- , 

dige inzet en ook door goed spel haalden wij op tot 2-2 en 
knokten de jongens zich naar het einde van de wedstrijd, 
die nog een zeer spannende slotfase kende. 
Gescoord werd er niet meer en zodanig moesten strafschop-
pen de beslissing brengen. 
Daarin trok Frietje aan het langste eind 
tweede, Even goed een knappe prestatie. 
Rest mij nog om Hans v.d. Kolk 	bedanken omdat hij 
reid was als keeper in te vallen, gezien het feit, dat 
Heineman verhinderd was. Mag ik tot slot van deze plaats 
Manuel nogmaals van harte spoedig herstel toewensen on ik 
hoop, dat hij snel weer beschikbaar zal zijn. 

J.A. v.d. Linden 
(coach)  

WEDSTRIJDVERSLAG TABA GEINBURGIA 114-21 C-lunioren.,  

Wij begonnen de wedstrijd met tien man door enige afbellers. 
De andere kinderen waren daar niet zo erg blij mee. 
Wij misten ook Rody, vanwege ziekte. Jammer! 
Wij begonnen de wedstrijd rustig. Even een paar flitsen 
van de wedstrijd. 
Door een prachtig doelpunt van Michel Tauber nam Taba, de 
leiding (een dOelpunt, dat je niet altijd ziet; goed door-
lopen op de keeper en dan een lob er over heen; prachtig). 
Kort daarop 2-0 door Peter Hoots en 3-0 door Michel Alos-sery-.' Met deze stand gingen wij tevens rusten. 

voor vervolg zie volgende bladzij- 

U kunt wel nagaan dat 

en werden wij dus 

be- 



VERVOLG WEDSTRIJDVERSLAG MUIDEN 4 - TABA  c0-81  zon.sen. 
VERVOLG WEDSTRIJDVERSLAG TABA GEINBURGIA K.14-2) C-junioren, 

De tweede helft begon rustig, Geinburgia kwam op 3-1, maar 
direct daarna scoorden wij 4-1. 
Door de grote uitslag kan ik niet alle doelpunten vermelden, 
maar 44n ding is zeker, wij bleven goed doorgaan. Het werd 
tenslotte 14-2. 
Goed zo, dat is dus vijf punten uit drie wedstrijden. 
Ik hoop, dat de afbellers weer komen, zodat wij weer com-
pleet zijn. Op naar de volgende week en misschien op naar 
het 	Vul dat zelf maar in. 

E4n van de ouders.  

WEDSTRIJDVERSLAG MUIDEN  4  - Ti,BA 3  (.0781zon.sen. 

Na de eerste overwinning afgelopen week toog Taba met 
enig optimisme naar Muiden in de hoop twee punten aan 
het totaal te kunnen toevoegen. 
Met dit keer op papier de sterkste opstelling liep het 
vanaf het begin als vorige week, Binnen vijftien secon-
den 1-0 door Ruud Martens. 
Met een gesloten verdediging, die geen enkele kans weg--
gaf duurde het niet lang of de 2-0 stond op het score-
bord. Een prachtige voorzet van Martin Hesseling werd 
bekroond door wedorom Ruud Martens. 
Vanaf dat moment was het werkelijk een genet om naar de-
ze wedstrijd te kijken. Muiden zag het niet meer zitten. 
3-0 door Martin Hesseling uit een voorzet van Marcel 
Hesseling, die het middenveld regeerde als een vorst. 
4-0 door weer Martin, die na een uitval vanaf de midden-
lijn iedereen passeerde. 5-0 door een strafschop, die 
Ruud Mos zelf nam, nadat hij voor een leeg doel onder-
uit werd gehaald. Daarna een prachtige redding van Rene 
Hoonderd, onze doelwachter. Uit een vrije trap haalde 
Rene de bal klem uit de hoek en zorgde hiermede voor een 
5-0 ruststand. 
De tweede helft bracht wat minder spectakel. Natuurlijk 
een 5-0 voorsprong brengt zekerheid en het heilig moeten 
is er dan een beetje uit. Muiden had duidelijk de verde-
diging versterkt. De kansen waren dus minder. Toch 6-0 
via een prachtig doelpunt. Beslist de mooiste. Een voor-
zet vanaf de hoekvlag van Ruud Martens ineens door Marcel 
in het doel. 	

Voor-vervolg zie volgende bladz.  

7-0 door Ruud Martens, die iedereen de verkeerde kant op- 
stuurde. 
Het achtste doelpunt was beslist de snelste. Niemand heeft 
deze gezien. Het was een strafschop, benut door Rene Hoonderd. 
Jongens, zaterdag a.s. met de feestavond van Taba a.u.b. 
het bier drinken tot het minimum beperken, zodat wij zon- 
dag om half drie CTO thuis met dezelfde instelling kunnen 
bestrijden. 
Als laatste nog een compliment aan de spelers. Het praten 
was duidelijk minder, daardoor speelde zeker ene Johnny 
Mos een foutloze wedstrijd. 

Arie v.d. Laan.  

WEDSTRIJDVERSLAG TABA 2 - SFB 2 K.6-21 zat. senioren. 

Helaas kwam bij deze wedstrijd de toegewezen scheidsrechter 
niet .opdagen. Gelukkig konden wij weer een heroep doen op 
Wietze Posthuma, die zoals.gebruikelijk de wedstrijd in 
goede banen leidde. Waarvoor onze hartelijke dank. 
SFB had tot deze wedstrijd nog geen punt binnen kunnen 
slepen en dat veroorzaakte bij de spelers van Taba voor de 
wedstrijd een lichte onderschatting van deze tegenstander. 
Nadat wij deze onderschatting voor de aanvang van de wed-
strijd hadden weggewerkt kon de strijd beginnen en alras 
bleek Taba deze wedstrijd makkelijk naar hand to zetten, 
doordat men fysiek sterker was. 
Elke aanval van Taba was gespeend met zoveel kracht, dat 
als men alle kansen benut had de stand bij rust zeker 6-0 
was geweest. Het werd echter slechts bij rust 3-0 door 
doelpunten van Rienk Posthuma (2x) en Loek v. Horn. 
Na rust voerde Taba direct de stand op naar 4-0 via een 
doelpunt van Rienk Posthuma, -waarna het verder een bekeken 
zaak was. SFB kwam nog wel terug op 4-1, maar Taba had 
verder geen moeite meer met deze wedstrijd en liep gemak-
kelijk uit naar een 6-1 voorsprong door doelpunten van 
Rienk Posthuma en Lock v. Horn, waarbij Jan Koning met ac-
ties gelijk Jesper Olsen aan de basis stond. De concentra-
tie verslapte hierna enigszins, zodat SFB de eindstand nog 
op 6-2 kon bepalen. Samenvattend een verdiende overwinning 
in een wedstrijd met weinig hoogtepunten. 

Karel Iske 
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KILIAN  GLASALARM 
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1 helme sstraat .7 amsterdam 
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Telefoon 183298 /83 03 54 
Dag en nacht service 

Reparatie alle soorten sloten Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

SNELDRUKKERIJ OKHUIZEN 

Celebesstraat 66 - Amsterdam 
020 - 92 10 75 

FOTOCOPIEEN 
ONTWERPEN 
FOLDERS 
VERENIGINGSDRUKWERK 
FAM. DRUKWERK 
HANDELSDRUKWERK 

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

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

Scirphatt o 
rugotore 

KORTE KARARTERISTIEKEN: 

TABA - ALMERE (0-1) zon.sen.  

Een puntloos Almere kon tegen een machteloos spelend Taba 
eindelijk haar eerste. overwinning van het se.izoen behalen. 
Taba pregerde wel zeer veel kansen, maar de kracht pm te 
scoren ontbrak. 
De rust werd bereikt met een 0-0 stand. 
In de tweede helft kreeg Taba nog een prachtige kans om de 
score te openen. Men mocht een penalty nemen, maar jammer 
genoeg werd deze gemist. 
Almere putte hieruit enige moed en na een misverstand in 
de verdediging scoorde men zelfs 0-1. 
Taba probeerde:hierna-'nog wel op gelijke hoogte te komen, 
echter tevergeefs. 

TABA 2 - HERENMARKT 2 (1-3) zon.sen.  

In een gelijkopgaande boeiende wedstrijd heeft Taba he-
laas het onderspit moeten delven. 
Door tweeongelukkige doelpunten kon Herenmarkt de rust 
met een 2-0 vobrbprong bereiken. 
Na rust probeerde een fel vechtend Taba de stand enigs, 
zins recht te trekken. 
Men kwam terug op 2-1 door een werkelijk schitterende 
kopbal van Herman v.d. Bos. 
Hierna bleef Taba op de gelijkmaker Jagen, maar helaas 
gelukte het niet te scoren, *aardoor men nog peer risi-
co's nam en massaal ten aanvaltrok. 
Hetmochtsechter niet baten en het was zelfs Herenmarkt, 
die de genadeslag toebracht en de eindstand in de laat-
ste minuo.t op 1-3 bepaalde. 

Alb. Cuypstraat 206  - 
 Telefoon 714791 

Voor: GENEESMIDDELEN 
PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TLIDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
F 0 T 0 ARTIKELEN 

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

SLEUTELS VOOR PUTO OF WONING De Warmtespecialist 
van 

Fr. van Erve 

Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

De Sleutelkoning • • • • * • * * 

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