
Grondverzet 

Verhuur van 
Wielladers / 
Shovels J.F. SCHELTENS 
Aannemen van 
sloop- en 
grondwerk 

Terrein-
verharding 
voor bedrijf 
en particulier 

Loodskotterhof 119 

1034 CM Amsterdam 

Telefoon: 
020 — 31 75 43 

voor al uw bloernwerk 
specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 

en plantenarrangementen 

84ncill8 

zatordag tot 4 uur geopend 

ceintuurbaan 414 arnaterdam-zuld tel. 72 28 66 

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

A. de Rooy 
v.h. A. N. KEIZER 

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

ecterwaren 

en ,,eclerttanciei 

A.F.C. 

fiwin 

1/  to 
AMSTERDAM 



VOOR AL UW BLOEMEN: FIRMA 

CINQUALBRE 
standplaats ALBERT CUYPMARKT 

BUSSTATION GORDIAAN 

LELYSTAD 

TEL. 03200— 43651 

VOOR: NO  130 EN 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

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.) 
Te1.020-924161 	weekblad  

18e jaargang 	nr.18 	04-01-1982  

CONSULDIENST: 

week-end 9/10 januari 1982: 	De Heer J. Smit 

ADRESWIJZIGINGEN: 

wordt: Stuyvesantstraat 51 II 1058 AK Amsterdam 
wordt: Surinameplein 106 II 1058-VG Amsterdam 

J.G.Kamminga wordt: Korte Marnixstraat 3 I 1013 HT Amsterdam 
E.Sterk 	wordt: Alb. Verweystraat 1 2202 NL Noordwijk 
L.v.Londen wordt: Borssenburgstraat 27 II 1078 VB Amsterdam 

R.v.Londen 
J.Kolhoff 

SPOrthUiS  „JO fq 
 D 

Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 

• Voetbat-, Zaalschoenen 
+ Adidas 
+ Puma 
+ Quick e,a. 
+ Uw ciubuitrusting altijd 

voorradig 
• Eigen reparatie-inrichting 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

TRAINING: 

Hierbij delen wij U mede, dat de trainingen met ingang van 
dinsdag 5 januari 1982 zijn hervat. 

Het Bestuur.  

CONTRIBUTIE: 

De acceptgirokaarten betreffende contributie 3e & 4e kwar- 
taal seizoen 1981-1982 heeft U reeds ontvangen. 
U wordt dan ook verzocht deze contributie voor 15 januari 
1982 to voldoen op postgiro 5011393. 
Bij voorbaat hartelijk dank. 

J.Maurer (te1.941867) 
Penningmeester  
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OPROEP: 

Taba-leden, wij als kantinecommissie moeten een dringend 
beroep op U doen. 
Als nl. de lagere zondagelftallen thuis spelen hebben wij 
to weinig kantinepersoneel. Wij kunnen eigenlijk wel stol-
len niemand. 
Daarom zouden wij het zo prettig vinden, als er uit elk  

voor elftal nu eens twee mensen waren, die deze zondagen voor  
hun rekening kunnen nemen. 
Als er n.l. uit elk elftal twee mensen zijn, hoeft men 
niet iedere veertien dagen kantinedienst te draaien. 
Mensen denk er eens over na, want het is heus geen naar 
werk en wij zijn weer gered. 

Kantinecommissie 

KANTINEROOSTER: 

dinsdagavond:5 januari 1982: 
aanvang 18.30uur 

donderdagavond 7 januari 1982: 
aanvang 18.30uur 

vrijdagavond 8 januari 1982: 
aanvang 18.30uur 

zaterdag 9 januari 1982: 
aanvang 9.45uur 

zondag 10 januari 1982: 
aanvang 10.45uur 

dinsdagavond 12 januari 1982: 
aanvang 18.30uur 

Jenney Siersema 
Hessel Spalling 
Dries Bosman 

Aad Verkaaik 
Ilma Verkaaik 
Dick Verkaaik 

Betty Posthuma 
Leen Kiele 

Ineke Iske 

Anita Gijzen 
Rina v.d.Laan 

Jenny Siersema 
Harry Riemersma 
Dries Bosman. 

Op 19 december 1981 organiseerde Taba een kerstklaverjas- 
drive. Deze. avond werd redelijk,bezocht; 24 man. 
Het was een echte ouderwetse gezellige avond. Eh er waren 
heel wat prachtige prijzen te verdienen. 
le prijs: een konijn ging naar onze ex-voorzitter D.Sandbrink 
2e prijs: rollade ging naar veteraan-voetballer A.v.d. Laan 
3e prijs:. 1 fles cognac voor Cor. v,d. Waard. 
Er waren nog vele andere mooie prijzen waaronder de marsen- 
prijzen, die werden gewonnen door Wietze Posthuma en Louis 
Hol, die beiden vier marsen wisten te behalen. 
Al deze mooie prijzen en de organisktie van doze avond 
werden verzorgd door Jan Lohman. 
Het bestuur van de AFC Taba dankt hierbij Jan Lohman voor 
de goede organisatie. Hopelijk zullen er meer van deze a- 
vonden volgen. Ook de dames van de kantine worden bij de- 
ze door het bestuur van de AFC: Taba bedankt. 	. . 
Ik hoop, dat bij een volgende klaverjasdrive nog meer men- 
sen aanwezig zullen zijn. U leest het nu, dat het echt wel 
gezellig kan zijn bij Taba. U komt toch ook de volgende 
keer! 

J. Smit  
voorzitter 

2 JANUARI 1282: NIEUWJAARSRECEPTIE MET DISCOAVOND.  

Jammer genoeg waren er weinig leden aanwezig. Het waren 
weer de bekende gezichten, die men zag.  
De disco onder leiding van Anne Drent sloeg bij de aan-
wezige leden geweldig in. Eveneens de snacks, die door 
verschillende dames verzorgd waren, waren grandioos. 
Dames nognidals bedankt. Verder wil ik die leden, die niet 
aanwezig waren nog een heel sport;_ef en een goed gezond 
1982 toewensen. 
Ik hoop, dat de volgende keer meer leden aanwezig zullen 
zijn. De leden, die wel gekomen 'zijn, nogmaals hartelijk 
dank. 

J. Smit  
voorzitter 
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Op 19 december 1981 organiRp,,A- 

WEDSTRIJDPROGRAMMAJUNTORENZATERDAG  9 JANUARI 1982. 

jun. D. afa,1005: TABA - OVVO aanvang 11.00uur 
Ldrs.HH.R.Sandbrink, P. de Kriek, P.Borst 

VERZAMELEN: Uiterlijk 10.30uur in de Taba-kantine. 
E,de Kriek, S.Pooters, R.Sandbrink, A.Looyenga 
E,Stapper, G.Oosterhuis, M.de Vries, M.Sjoerds 
AsMesman, R,Slijngaard, A.Groot-Wassink, 
G.Stapper, Res.P.Hoots, R.v.Voorst • 

Bij slechte weersomstandigheden kunnen de D-junioren hun 
leider de heerR.Sandbrink bellen cm te vernemen of de 
wedstrijd niet afgekeurd is. te1.793180 en gaarne tussen 
9,15uur en  9.30uur.  

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG 9 JANUARI 1982. 

vet. afd.18: TABA - MADJOE aanvang 14.30uur veld 2 
Ldr.NN Sch.NN 

s'en„1 afd,13: TABA - MEERBOYS/A aanvang 14.30uur veld 1 
Ldr.Dhr.A.Verkaaik Sch.Dhr.P.J. Tolen 

sen,2 afd.29: TABA 2 - AMSTELLAND 2 aanvang 12.00uur veld 2 
Ldr.Dhr.K.C. Iske Sch.Dhr.J.F. Ekkebus 

sen.3 afd.55: GERMAAN 7 - TABA 3 aanvang 14.30uur veld 3 
Ldr.Dhr.D.Verkaaik Sch.NN 
TerreinligginE: Sportpark De Eendracht  

WEDSTRIJDPROGRAMMA JUNIOREN ZONDAG 10..j.anuari 1982. 

jun. C. afd.724: TABA vrij 

jun. B. afd.630: TABA - BLAUW WIT 5 aanvang 12.00uur BM 
veld 2 Ldr.NN Sch.NN 

VERZAMELEN:'Uiterlijk 11.30uur in de Taba-kantine.  

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZONDAG  10 lanuari 1282. 

sen. 1 afd.201: MUIDERBERG TABA aanvang 14.30uur veld 1 
Ldr.Dhr.J.Bron Sch.Dhr.B.A. Pelt 
Terreinligging: Dijkweg te Muiderberg 

sen. 2 afd.217: TABA 2 vrij 

sen, 3 afd.315: TABA 3 - TIW/AMSTEL 2 aanvang 14.30u veld 1 
Ldr.„Dhr.H.Drenth Sch.DhrR.C.A. Bakker. 

sen. 4 afd.418: TABA 4 - BPC 5 aanvang 12.00uur veld 1 
Ldri\IN Sch,NN 

sen. 5 afd,420: TIW/AMSTEL 4 - TABA 5 aanvang 12.00u veld 2 
Ldr.Dhr,D,Bosman Sch.NN 
Terreinligging: Sportpark Drieburg 

sen, 6 afd.427: TABA 6 - RAPIDITAS 6 aanvang 1430u veld 2 
Ldr.Dhr.G.Hoots Sch,NN 

sen. 	TABA 7 vrij 7 afd.434: 

ZAALVOETBALPROGRAMMA MAANDAG 4 JANUARI 1982. 

zaalv. 1 afd.2D: TABA - GIRAM aanvang 19.00uur veld 1A 
Sporthal Zuid IJsbaanpad Sch.R.Pach 

OPGELET: Het le zaalvoetbalteam heeft woensdag 6 januari 
1982 zaaldienst in sporthal Diemen. 
De aangewezen spelers worden verzocht om om 18.30u 
aanwezig te ziln.  

DENKT U OM HET TIJDIG INLEVEREN VAN DE WEDSTRIJDFORMULIEREN!  
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TELEPOONNUMMERS:  ========= 

Trainer zondagafdeling 
Trainer zaterdagafdeling 
Wedstr.secr.zondagafd. sen, 

Wedstr Wedstr.secr.zaterdagafd. + jeugd 
.secr.zaalvoetbal 

HERINNERING: ============ 

Hierbij verwijzen wij U naar hat bericht van de 50+ club 
in Taba-Treffer nr.17 betreffende het organiseren van een 
feestavond eind april - begin mei 1982. 
Heeft U het invulstrookje nog niet inge zoeke dit n wij U bij deze U kun 	dit alsnog te 

do
leverd, dan ver- 

en. of bij het bestuur. 	
n b

t. 	

strookje inlevereij leden van de 50+ club 

De 50+ CLUB. 

DANKZEGGING: ======= 

Hierbij wil ik namens de mensen, die meegegaan zijn naar 
Zeeland Jan en Wil Lohman bedanken voor het organiseren 
van dit gezellige lange kerstweek-end. Ik hoop, dat een Lange 

uitstapje dit jaar wederom herhaald kan warden. 

. _ 

Hessel S allin 
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WEDSTRIJDVERSLAG DJK 2 - TABA 2 (2-3) zaalvoetbal. 

Op dE. voorlaatste dag van 1981, moest Taba aantreden 
tegen DJK in de sporthal Most. 
Een wedstrijd waar, naar later zou blijken, de vonken 
vanaf sprongen. DJK is namelijk ook een ploeg, die bijzon-
der knap kan voetballen en dus ook een gevaarlijke tegen-
stander kan,zijn. Vandaar dat ik de jongens de nodige in-
structies probeerde te geven om een voor ons zo gunstig 
mogelijk resullaat te bewerkstelligen. 
DJK begon meteen al met goed voetbal Taba te bestoken, maar 
wij vingen de aanvallen redelijk goed op tot ongeveer de 
vierde minuut. Toen nam DJK de leiding (1-0). 
Even leek Taba weggespeeld te worden, maar door enerzijds 
onverzettelijkheid van Taba en anderzijds het missen van 
opgelegde kansen bleef de schade beperkt. 
Naarmate de wedstrijd vorderde kregen wij weer vat op deze 
tegenstander en kwamen wij zelf aan de bak. 
Dat resulteerde in een gelijkmaker van Jan Hoekman (1-1). 
Taba rook zijn kans en ging uit een ander vaatje tappen, 
waar ik niet mee wil beweren, dat DJK opgebrand was. 
Integendeel. Wij gingen echter tactisch zeer goed spelen, 
waar de tegenstander toch wel moeite mee had. 
De jongens hadden door dat er mogelijkheden waren. 
Een van die mogelijkheden werd benut door v.d. Woude, 
die twijfelen van de keeper zeer attent afstrafte (1-2). 
Ondanks deze voorsprong bleven wij zeer geconcentreerd 
voetballen, met name verdedigend. 
Onze keeper Ton Louis was ook weer in een bloedvorm en 
verrichte fabelachtige reddingen. 
Toch kwam DJK nog langszij (2-2), maar dat duurde niet 
lang, want uit een onoverzichtelijke situatie gelukte het 
A. Verkaaik de keeper te verschalken (2-3). 
Toen ontspon zich een strijd, waar het publiek van smulde. 
DJK wilde zich namelijk niet gewonnen geven en begon vre-
selijk de Taba-veste te bestormen. Echter de mannen 
gaven geen krimp en zodoende wonnen wij deze enerverende 
wedstrijd. 

J. Bron 
A. Verkaaik 
R. Reitsma 
N. Anastasio 
G. Wolkers 

366065 
737022 
435109 
181800 
125646 

voor vervolg zie pagina 8 
- . - 
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VERVOLG WEDSTRIJDVERSLAG DJK 2 - TABA 2 
12-3) zaalvoetbal. 

Rest mij nog de jongens een geweldig compliment te geven, 
voor de wijze waarop gespeeld is. "BRAVO MANNEN". 
En ook wil ik de bestuursleden Smit en Maurer, alsmede 
trainer Jan Bron hartelijk danken voor hun belangstelling. 

J.A. v.d. Linden 
coach 

PS. Mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om namens 
het team iedereen een sportief en succesvol en voor-
al een gezond 1982 toe te wensen. 

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

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

SLEUTELS VOOR 1../TO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

• • • • * * • * 

Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Centrals verwarmink 
Wasautomaten 
Geisers, Fornuizen enz. 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

Telefoon 18 32 98/83 03 54 
Dag en nacht service 

roodkoek 
juiste adres voor al uw soorten broo 

o.a. dag. vers van de Duitse bakker • 

RIJN STR. 2, hk. Amstelkade. 	TE L. 726508 . 

Sat-pi/tat( 6 
, 

rugotore 11 

Alb. Cuypstraat  206  -  
Voor: GENEESMIDDELEN 

PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIJDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
F 0 T 0 ARTIKELEN 

Telefoon 714791 

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

De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 
Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

