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HET .PAROOL: 

Dankzij de medewerking van onze vereniging aan de onlangs 
bekendgemaakte Paroolactie hebben wij van het dagblad 
HET PAROOL f 	ontvangen. 
Hiervoor natuurlijk onze hartelijke dank. 
Deze f 100,-- zullen wij bijschrijven op onze GEELTJES-
BAROMETER in de Taba-kantine. 
DeZe barometer houdt de stand bij van de opbrengst van 
de overbekende actie GEELTJE VOOR GEEL. 
Wilt U Uw naam ook op genoeMde barometer geplaatst zien 
stort dan een GEELTJE. U steunt hiermee Uw vereniging in 
het kader van de viering van het vijftig jarig jubileum 
van Taba in mei 1983. 

Het Bestuur.  

CONSULDIENST: 

week-end 16/17 oktober 1982: 

KANTINEROOSTER: 

Arrijdag 15 oktober 1982: 
aanvang 18.00uur 

zaterdag 16 oktober 1982: 
aanvang 10.30uur 

zondag 17 oktober 1982: 
aanvang 10.30uur 

aanvang 14.00uur 

dinsdag 19 oktober 1982: 
aanvang 18.00uur 

De heer J.v.d. Hart 

Betty Posthuma, Hannie Smit 
Ome Jan v.d. Hart 

Ineke Iske, 
Hessel Spalling 

Joop v.d. Linden, 
Hennie Hoots 

Lies de Kriek, Loes Maurer, 
Marga HOlzel, Lyda Kamminga. 

Mevr.J.Verkaaik 
Harry Riemersma 



ti 

WEDSTRIJDVERSLAG TOSIACTIEF_ 
4. ...,_ TABA 8 .(e-71 21j _ zon.sen. ================== == =================== ==== = == ========== Gespeeld op 3 oktober 1982. 

Waarempel dertien man aanwezig in de woestenij te Dui-
vendrecht of daaromtrent. D.w.z. elf spelers, een grens-
rechter en een uitruster van nog niet gedane inspanningen. 
Wij begonnen natuurlijk traditiegetrouw met een storm- • achtig offensief. De - supporterS Onder de kartinitbreh-  Zul-len-het welhaast niet geloven, maar bdnhen ehkele Mituten 
was het 1-0 (voor de actieve tosti's). Dankzij vakkun 
verdedigen consolideerden wij deze achterstand,niet. 2 d
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0
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dus. Nu vonden wij het welletjes geweest en gingen mas- 

(saal in de verdediging. Dit resulteerde in een hoekschop 
corner dus) waarbij Peter A, natuurlijk weer op de ver- 

keerde plaats stond. Even rolde een heuse 
M 	zweetdruppel in zijn oog. Hij schudde even et zijn hoofd en warempel 2-1. 

Hierdoor zwaar aahgeslagen zochten wij de kleedkamer op. 
Rust dus, waar wij van een heuse echte alcoholVrije ver-
snapering genoten. Thee noemeh ze dat (schijnt ook nico-
tine in te zitten). Met het vaste voornemen geen blunders 
meer te maken zoals Peter A. had gedaan gingen wij 
veld weer op. Joep echter, die 44n helft meegevlagdhet  

had en nu het gras mocht ruiken, kent de aloude Taba-agt tak-
tiek nog niet. Dankzij enig gerotzooi in de mange werd er 
weer zo'n kapitale blunder gemaakt (

.2-2) (fdei Joep). 
Haast diepbedroefkzetten wij de wedstrijd voort, maar 
mede dankzij de correct vlaggende Loetje en de incorrecte 
noodrem wist de tegenstander niet meer te scoren. Plots 
een wonder, alweer Joepie, die met het verkeerde been een 
balletje.terug wou spelen op de Tosti-keep. 
hier echter geen kaas van gegeten en dacht, datDeze hetman-had 

hier een scoringspoging betrof. Met een boogje plofte de bal, 
uit een rare hoek komende achter hem in het net. Voor in-
siders 2-3 dus. Deze vreemde stand (voor Taba-insiders 
zeer vreemd) bleef ondanks verwoede pogingen van beide 
partijen gehandhaafd, tbtdat de scheids een triootje blies 
op zijn fluit. Na deze werden de "vriendelijkheden" ge-
staakt en begon er een wedstrijd koekhappen (merk Heineken 
speculaas); dit wedorom gewonnen door Taba-agt (Gottegot 
wanneer komt er een negende?) Helaas ons geslagen record 
zijn wij kwijt, maar wij verliezen de moed niet. 

NB: De uitslag kwam tot stand tijdens deba 
afwezigheid van 

Ta-a -----ric-

onze beste man Roland (ex-Taba-1) en onze coach Martin (
ex-Taba 7). Met hun erbij was deze schande onS zeker be-spaard gebleven. 

-..-.- 

Zij werdenrgesteund door ca. vijftien ruMoerige actie.  

porters!-Dobt (lit ongekende aantal toeschouwer6 

Na Vijf minutes-drUkte Taba de tegenstander AZS in de Taba zeer nerveus.' 

Toes kon Taba eindelijkzijn. eigen syelletje spelen t.w.; verdediging. . 

"Hoe breng-ik zo veel tOgelijkkansen'omzeePfl. 
Liefst vier ballen werden,in vrijstaande positie tegen 
het houtwerk gesChoten, drie maal tegen de keeper en on-

tellare malen naast of over. 
wist 

	
e tegen de kruiSing aan te 

Zell's een penalty  

Na de rust zag men hetzelfde beeld ala in de eersta helft. schieten! 	. 

Taba wist zijn overwicht niet in doelpunten uit te druk- 

Tot in de laatste minuut een AZS-speelster de bal met de ken. 	
. . 

hand speelde. Penalty! Aangezien alle Taba-speelsters 
al eens hadden.gemist moest de keepster (tante Pollepop) 

het proberen. 	
. 	. 

Zij 	school de bal` beheerst in m

de hoek, maar de arbiter 

had nog niet gefloten. Overneen! 
Geen probleem voor Ellie. 1-0 en de derde achtereen 

volgende overwinning. 
 

Rest mij nog de speelsters te bedanken. 
Anita Beuker, Els Tank, Fransien Loopwonder, Jose Door-
douwer, Winnie Kansenmisser, Maria Brein, Ellie Pollepop 
en Ilma Schauer. Zo, als U een keer•Jcomt:kijken kunt U 
tenminste alle speelsters uit elkaar houden. Supporters 
en Corrie (vlekkeloosgevlagdYworden ook nog bedankt. 

De Lim 

Jct. uzu- /046 14 

WEDSTRIJDVERSLAG======= TABA -====== 
AZS .0-01 zaalvoetbal dames. 

================ 	
== =================== 

AfgeIopen Vrijdag kwamen de "Taba-Girls" weer eens in 

sup-
startte 



WEDSTRIJR2:7.RAMMAJUNIOREN_ZATEKDAG 16 OKTOBER_1982 

JUN. C afd.91 : TAM KOMBY/BADHOEVEDORP aanvang 12.00 uur veld 2 
Ldrs. HR. R.Tauber,R.Sandbrink en Ph. de Krick 
Sch. Dhr. A.Koster 

VERZAMELEN: uiterliik om 11.15 uur on het Taba
-terrein. Opstelling:M.Alcsery, P.Hoc,ts, A. en M. Groot-Wassink, M.Tauber, 

L.Tilburg, L.R. Vnorst, A.Mosman, A. Looyenga, 
J. 8ottelier, E. de Kriek, M.Sjoerds, R. Sandbrinlc. 

--- 

WEDSTRUPPROCRAMMA  SENIOREN  ZATERDAg16=,OKTOBEIL1982 

sen.1 afd. 10 : TABA - ELAND/SDC aanvang 14.30 uur veld 1 

Ldr. Dhr, A. Verkaaik - Sch. Dhr. H.A. v. Dari 

sen.2 afd. 28 : TABA 2 - BUITENVILDERT 4 aanvang 12.00 uur veld 
Ldr. rhr. K,C. isle - Sch. G.B. Ben 

sen. afd. 57 : DE MEER 9 - TABA 3 aanvang 11,0Q uur veld 
2 

Ldr. Dhr. D. Verkaaik - Sch. NN 
Terreinligging: Sportpark "Drieburg" 

ZAALVOETBALPROGRAMMA WOENSDAG 20 OKTOBER 1982 

zaalv, 3 afd. R5N TABA 3 - KBV 4 aanvang 21.20 uur 
Sporthal Bijlmermeer. 
Sch. Dhr. C. Maarsen 

--- 

ZAALVOETBALPROGRAMMA WOENSDAG 20 OKTOBER 1982  

zaalv. 1 afd. 2C : NDSM - TABA aanvang 21.50 uur 
Sporthal "De Weeren" 
Sch. Dhr. M.J. Bruines 

DENKT U OM HET TIJDIG INLEVEREN VAN DE WEDSTRIJDFORMULIEREN  

TvI1,STRIIDPROGRAY24A JUNIOREN ZONDAG 17 OKTOBER 1982 

JUN. A afd.524 : TCS/ACTIEF 	TABA aanvang 12.00 uur veld 2 
Ldrs. HH. Moustafa, D.Sandbrink - Sch. R;Vermaas 
Terreinligging: Sportpark De Tnekomst 

VERZAMELEN: Uiterlijk DO 11.00 uur hock Jan v. Galenstraat- 
Hpofdweg (West-End) 

Opstelling:A.Lazaar, A. Check Ibrahim, A.Ahannach, SBacour, 

A.A.Saidi, B.Taira Idrissi, M.Sandbrink, 
M.Canra, A.2cuhbouh, Ait Hass' u, L.A. Rants, 
F.Sadri, A.Bouguillared. 

sen.3 afd.316 	MEERBOYS/A 4 - TABA 3 aanvang 12.00 uur veld 2 
Ldr. Dhr. A. v/d Laan - Sch. Dhr. B.R. Hoekstra 
Terreinligging; Sprtpark M!_ddenmcer 

CTO'70 6 - TABA 4 aanvang 14.30 uur veld 2 
Ldr, NN 	- Sch. NN/Terreinl: Sportp.De Toekomst 

TABA 5 - DJK 7 aanvang 14.30 uur veld 2 
Ldr. Dhr. H.Drenth - Sch. NN 

SC MUIDEN 6 - TABA 6 aanvang 14.30 uur veld 2 
Ldr. Dhr, D.Bosman - Sch. NN 
Terreinligging: Prinses Irenestraat to MUiden 

sen.7 afd.426 : TABA 7 - REAL SRANANG 6 aanvang 12.00 uur veld 2 
Ldr. Dhr. G.Hoots - Sch. J.van Helden 

sen.8 afd.428 : ZEEBURGIA 7 - TABA 8 aanvang 14.30 uur veld 3 
Ldr. Dhr. M.Stroop - 	Sch. NN 
Terreinligging: Sportpark Middenmeer 

DENKT U OM HET TIJDIG INLEVEREN VAN rE WEDSTRIJDFORMULIEREN 

WEDSTRIJPROGRATIMA  SWOREN_UNDA0170KTOBER._1982 

sen.1 afd.201 : TABA - JVVO aanvang 14.30 uur veld 1 

Ldr. Dhr, J.Bron - Sch. Dhr. A. Bonte 

seii.2 afd,211 : TABA 2 - VOLEWIJCKERS 4 aanvang 12.00 uur veld 1 
Ldr. Dhr. H.Spaliing - Soh. Dhr. J. Heitman 

sen,4 afd.418 : 

sen.5 afd.420 : 

sen.6 afd.422 : 



TELEFOONNUMPIERS: 

Trainer zondagafdeling: 
Trainer zaterdagafdeling: 
Trainer jeugd: 

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

J.Bron 
A.Verkaaik 
R.Tauber 

of 
R.Reitsma 
M.Anastacio 
G.Wolkers 

366065 
710900 
106620 
227095 
435109 
181800 
125646 

UITSLAGEN ZATERDAG 9 OKTOBER 1982: 

UITSLAGEN ZONDAG 10 OKTOBER 1982; 

WVHEDW 
ROMBOUT 2 
FIT 3 
TABA 4 
NAUTILUS 6 
TABA 6 
ORIENT 5 
TABA 8 

TABA vrij 

- TABA 	) 
- TABA 2 	) 
- TABA 3 	) 
- DJK 6 
- TABA 5 	) 
- WILSKRACIIT 9 ) 
- TABA 7 	) 
- NAUTILUS 7 	) 

sen. 

jun. 

afgelast 

sen. 

jun. 

ZPC 
OVVO 3 
TABA 3 

TABA 

afgelast 

- TABA 
- TABA 2 
- ADSV 2 

- KMVZ 

WEDSTRIJDVERELAG TABA - ASV c2-21 zaalvoetbal.  

In deze wedstrijd moest Taba helaas Flip: de Kriek mis-
sen vanwege een blessure, waardoor Jan.IohMan deze avond 
als keeper moest fungeren. 
Zoals altijd bleek Jan een waardige plaatsvervanger te 
zijn van Flip. 
Taba was de eerste helft grotendeels.in balbezit, maar 
ken ASV,niet verrassen, daar dit team een•gesloten 44n—
held was, dat Taba liet komen en bij balbezit snel de 
counter opzocht. 
Bij een vrije schop van Taba ken ASV de bal onderschep 
pen en met drie. man snel de aanval ingaan tegen 44n•vei.—
dediger van Taba,•die dan ook geen:verweer had, waardoor 
de aanvallers alleen voor Jan. Lohman kwamen, die geen 
ankele kans had (0-1). 
Gewaarschuwd -door deze treffer.  ging Taba wat Voorzichti 
ger spelen, waardoor er nog maar sporadisch kansen ont-
stondon. 
Dij 44n van de aanvallen van Taba werd de-bal uit het 
veld gespeeld. Dedoor Taba te nemen ingociwerd hard en 
gevaarlijk voor het doel gebracht, waar een verdediger 
van ASV niets anders restte dan de bal met . zijn Borst in' 
eigen duel to werken (1-1). Er ontstond teen een gelijk-
opgaandestrijd, waarbij Taba enkele-minuten voor rust.  
een corner mocht nemen, die wederom hard en gevaarlijk 
veor het duel werd gebracht, waarbij de keeper de bal ver-
keerd.beoordeelde en de vtijstaande 'Johnny Ierbbom Taba 
op een 2-1 vorsprong ken brengen. Dit werd tevens de 
ruststand.'Na rust•werd -  de-strijd wat grin'iger, maar 
Taba hield goed stand, totdat bij een.misverstand. balver- 

ontstond eh ASV wederom met drie.man snel de aan-
val opzoCht,' waarbij de verdediging van Taba werd uitge-
speeld en Jan Lohmanvoor de twee.de keer- de tal - uit het.. 
net moest gaan }laden (2-2). De.we.dstr.ijd werd nog har-
der, mede door de rare beslissingen,.die de.scheids 
ging nemen, weike gelukkig meestal in het voordeel van 
Taba -waren.*ASV raakte*geirriteerd hierdoor, maar Taba 
liet zichn,iet uit het veld slaan en ken de jaatste mit-i 
nuten van de wedstrijd goed doorkomen, zodat de eind-
stand 2-2 werd. 

Supporter.  
t 	 t 	I 	t 

GO 	 Oca• 
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