
AU. 

AMSTERDAM 

Grondverrzet 

Verhuur van 
Wielladers / 
Shovels 

Aannemen van 
sloop- en 
grondwerk 

Terrein-
verharding 
voor bedrijf 
en particulier 

J.F. SCHELTENS 

Loodskotterhof 119 

1034 CM Amsterdam 

Telefoon: 
020 - 31 75 43 

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 

.edertuctren 

en ederhandel 

• • • t' voor al uw bloornwerk 
`; v1 

specialist in het verzorgen van rouwbioemwerk 
en plantenarrangementen 

M@grig118 

ceIntuurbaan 414 
zaterdag tot 4 uur geopend 

amaterdarn-zuld  tel. 72 28 56 



VOOR AL UW BLOEMEN: FIRMA 

CINQUALBRE 
standplaats ALBERT CUYPMARKT 

VOOR : NO: 130 EN 

BUSSTATION GORDIAAN 

LELYSTAD 

TEL. 03200— 43651 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

DD 

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.) 
Te1.020-924161 	weekblad  

18e jaargang 	nr.21 	25-01-1982 

CONSULDIENST: 

week-end 30/31 januari 1982: 	De Heer J. Smit. 

BESTUURSMEDEDELING: 

Nu de competitie al een aantal weken door weersomstandig-
heden en de winterstop niet afgewerkt kan worden zijn de 
inkomsten voor de vereniging Taba minimaal, 
De rekeningen, die betaald moeten worden (o.a. aflossing 
clubhuis), blijven echter binnenstromen. 
Deze rekeningen moeten dan ook betaald worden uit de in-
komsten verkregen door betaling van de contributie door 
de leden van Taba. 
Wij verzoeken dan ook bij deze diegene, die hun contri-
butie nog niet voldaan hebben, deze contributie alsnog in 
de maand januari over te maken op postgiro 5011393, zodat 
de vereniging Taba op een gezonde wijze zijn verplichtin-
gen kan nakomen. 
Zo niet dan zijn wij genoodzaakt maatregelen te nemen, 
waaronder het ontzeggen van het recht op spelen van wed-
strijden aan leden met een contributieachterstand. 
Hopend op begrip Uwerzijds danken wij U bij voorbaat voor 
Uw medewerking. 

Het Bestuur.  
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TELEFOONNUMMERS: 

Trainer zondagafd. 
Trainer zaterdagafd. , 
Wedstr.secr.zondagafd.sen. 
v. edstr.secr.zat.afd. + jeugd 
Wedstr.secr.zaalvoetbal 

J.Bron 
. -A.Verkaaik 

R.Reitsma 
M.Anastacio 
'G.Wolkers 

366065 
710900 
435109 
181800 
125646 

KANTINEROOSTER: 

dinsdagavond 26 januari 1982: 
aanvang 18.30uur 

donderdagavond 28 januari 1982: 
aanvang 18.30uur 

vrijdagavond 29 januari 1982: 
aanvang 18.30uur 	• 

zaterdag 30 januari 1982: 
aanvang 15.00uur 

zondag 31 januari 1982: 
aanvang 9.00uur 

dinsdagavond 2 februari 1982: 
aanvang 18.30uur 

Jenny Siersema 
Harry Riemersma 

Aad Verkaaik 
Ilma Verkaaik 

Betty Posthuma 
Leen Kiele 

Ineke Iske 
Hessel Spalling 

Joop v.d. Linden 
Jan Kamminga 
Frieda Kamminga 
Lyda Kamminga 
Anita Gijzen 

Harry Riemersma 
Jenny Siersema 

BESTUURSMEDEDELING: 

Voor diegene, die geinteresseerd zijn in het fluiten van 
wedstrijden op het Taba-complex of geinteresseerd zijn in 
het gaan volgen van een scheidsrechtercursus, verwijzen wij 
U naar het bij deze Taba-TreiTer behorende inlegvel. 

Het Bestuur.  

WEDSTRI,PVERSIJAG NDSM - TABA .(2-11  vet. 

In deze wedstrijd werd er van Tabazijde een goede inzet 
getoond. Na enkele omzettingen in het elftal werd er 
good geknokt voor het behalen van twee punten. 
Met de wind mee in de rug in de eerste helft wilde het 
aanvankelijk niet best lukken. 
Na een kwartier gespeeld to hebben werd het toch 0-1 
door Raymond. 
En met de rust in zicht werd onze spits in het beruchte 
gebied onderuit gehaald, wat een penalty opleverde, 
die door Gerrit in een doelpunt word omgezet. 0-2. 
Met doze stand brak dus ook de rust aan, 
Na rust moesten wij tegen de wind in spelen. 
Toen werd er toch beter gespeeld dan voor de rust. 
Dit kwam tot uitdrukking in een derde doelpunt, ge- 
scoord door wederom Raymond. 0-3. 
Maar echter door twee misverstanden werd het toch nog 

2-3. 
Over het geheel genoten is deze 2-3 overwinning wel 
verdiend geweest. 
Heren, zoals er in deze wedstrijd gespeeld werd door 
een ieder zijn er uit de laatste vijf wedstrijden ook 
nog wel de nodige punten to halen. 

1 

Willen alle kantinemedewerkers 27 maart a.s, vrij houden. 
U krijgt nog .nadere. mededelingen van ons. 

Kantinecommissie.  
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W.Groot Wassink 

8 



an 
in 

n Wij 

Hipa 
bma 

5 

UITSLAGEN ZATERDAG 27 2EDRUARI 1982: 

vet. '1\11SM 	- TABA 	 2-3 
sen. SCEOLLEVE2S - TABA 	 2-5 

-TADEOEVEDORP-2 - 	TABA 2 	0-0 
TABA 5 	_. Sc MUIVEN 3 	4-:0

. 

jun.D TABA 	, OVVO 	0-4 

UITSLAGEN ZONDAG 28 FEBRUARI 1982: 

sen. 	TABA 
TABA 2 
WILSKRACHT 
TABA 4 
TATA 5 
NEA 10 
RCA 5 . 

- ZPC 
WTO 

4 - 	TABA 3 
- BIJLMER 4 

OVERAMSTEL 6 
TATA 6 
TABA 7 	• 

0-2 
2-0 
3-0 
2-1 
7-3 
2-1 
5-0 

jun.B TABA 	 BUITENVELDERT 4 	3-1 
lun.0  TABA 	CT0'70 • 	 0-11 

VRIENDSCHAPPELIJKE  WEDSTRIJD DONDYJIDG 4 DILIRT 1982. 

zon.sen.1 o TABA - DE -GEUZEN aanvang 19.30uur-
Ldr.Dhr.J.Bron 

VRIENDSCEAPPELIJKE WEDSTRIJD DINSDAG 9 MAART 1982. 

zat.sen.1 	TABA - DE MEER aanvang 19.30uur 
-.Ldr.Dhtr.A.Verkaaik 

VRIENDSCEAPPELIJKE WEDSTRIJD DONDERDAG 11 MAART 1982. 

zon.sen.3 a TABA 3 — CT0'70 3 aanvang 19.30uur 
Ldr.Dhr.E.Drenth 



WEDSTRIJDVERSLAG TABA - WARTBURGIA 	zaalvoetbal: 

UITSLAGEN ZATERD,G 27 2EBRUARI 1982: 
. - 

vet. NDSM 
sen. 	SCHOLLEVE2S 

BADHOEVEDORP-2 -
TABA 3 

jun.D TABA 

2-3 
2-5 
0-0-- 

TABA 
TABA 
TABA 2 
SC MUIDEN 3 

OVVO 

UITSLAGEN ZONDAG 28 PEBRUARI 1982: 

sen. 	TABA 
TABA 2 
WILSKRACHT 4 
TABA 4 
TABA 5 
YEA 10 
RCA 5 . 

jun.B TABA 
jun.0 TABA  

Taba moest vorige week-aantreden tegen overbuurman Wart-. 
burgia.. 
In dit keiharde treffen liet Wartburgia zich telkenmale 
in de verdediging terugvallen om met snelle counters Taba 
te verrassen. 
De eerste helft gelukte dat echter niet, maar daar Taba 
ook niet bij machte was om te scoren werd de rust bereikt 
met een 0-0 stand. 
De tweede helft werd de wedstrijd nog ruwer, waarbij de 
scheidsrechter overging tot het uitdelen van strafminuten 

0-4 	aan beide kanten..._ 
Na ca. 10 minuten gespeeld te hebben in de tweede helft 
gelukte het Wartburgia_om de leiding te nemen door een 
prachtig hard schot vanaf ca. 12 meter, waartegen de goed 
keepende Jan Lohman geen enkel verweer had. 
Taba gooide er toen nog een schepje bovenop om de,gelijk-
maker te forceren 'en .dat gelukte ook door .een doelpunt 
van Karel Iske. 
Hierna kreeg men zelfs nog kans op de overwinning, maar' 
de doelman van Wartburgia hield Taba ternauwernood van de 
overwinning af. 

- ZPC 
- WTO 2 

TABA 3 
BIJLMER 4 

- OVERAMSTEL 6 
TABA 6 
TABA 7 	• 

0-2 
2-0 
3-0 
2-1 
7-3 
2-1 
5-0 

Supporter.  
BUITENVELDERT 
CT0 1 70  

4 

VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJD DONDY;RDAG 4 MAART 1982. 
TEL  

zon.sen.1 	TABA - DE -GEUZEN aanvang 19.30uur - 	Ldr.Dhr.J.Bron  
J'.Bron 
A.Verkaaik 
R.Reitsma 
M.Anastacio 
G.Wolkers 

Trainer zondagafdeling 
Trainer zaterdagafdeling 
Wedstr.secr.zondagafd.. sen. 
Wedstr.secr.zaterdagafd.-1-.  jeugd 
Wedstr,secr.zaalvoetbal • 

366065 
tno-geen 
435109 - 
181800 
125656 

VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJD DINSDAG 9 MAART 1982. 

zat.sen.1 a TABA - DE MEER aanvang 19.30uur 
- Ldr.Bht:.A.Verkaaik  

VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJ-D DONDERDAG 11 MAART 1982. 
• 

= = 

zon.sen.3 o TABA 3 - 0'1'0'70 3 aanvang 19.30uUr 
Ldr.Dhr.H.Drenth  3 
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WEDSTRIJDVERSLAG TABA - WARTBURGIA 11.-12 zaalvoetbal: 
=========== = === 	

- = 	....--...,..= = === = .,..
- ===== = ====== 

= ,...-..,....,...,-.,, = , === =•., 

burgia.. Taba moest vorigeweek-aantreden tegen overbutIrman Wart-- . 

In dit keiharde treffen liet Wartburgia zich telkenmale 
te verrassen. in de verdediging terugvallen om met snelle counters Taba 

Be eerste helft gelukte dat echter niet, maar daar Taba 
met een 0-0 stand. ook niet bij machte was om te score 

n werd de rust bereikt 
_ 

Be tweede helft werd de wedstrijd no 

rower, waarbij de aan beide kanten,..: scheidsrachter overging tot het uitdelen van strafminuten 
...._f_, 

- - 

Na ca. /0 minuten gespeeld te hebben in de tweede helft 

. 	_ 	_ 

gelukte het Wartburgiom de leiding te nemen doot een • 
prachtig hard schot vanaf ca. 12 meter, waartegen de goed 
keepende Jan Lohman gee enkel verweer had. 

Taba gooide er toe no een schepje bovenop om de,gelijk 
van Karel Iske.. ' maker te forceren 'en dat gelukte ogk.dooreen doelpunt 

• 
Hierna kreeg men zelfs nog kans op de overwinning, maar' 
overwinning af. de doelman van Wartburgia hield Taba ternauwernood van de 

g.pnorter. _77,7-77,  

WEDSTRIJDVERSLAG TABA 2 - L'OREAL 2 c2-11 zaalvoetbal. 

Ja, beste clubgenoten, U leest het goed, wij hebben weer 
gewonnen. 
Ik wilde met deze aanhef beginnen en wel om die reden, 
dat U wel zou kunnen denken dat alles van een leien dakje 
gaat met Taba, 
Natuurlijk spreken de uitslagen duidelijke taal, maar 
denkt nu niet dat het zo gemakkelijk gaat, integendeel! 
Naarmate de competitie vordert wordt het steeds moeilijker 
om het hoofd boven water te houden. 
Het is namelijk zo, dat de tegenstanders er steeds feller 
tegenaan gaan om ons 44n of twee punten af te snoepen. 
Zo ging het namelijk ook tegen L'Oreal. Normaal een ploeg 
waarvan wij zeker vrij gemakkelijk zouden moeten winnen, 
maar niets bleek minder waar en ik hoop, dat het U duide-
lijk wordt in dit relaas. 
Taba begon zeer verdienstelijk en nam in de eerste de beste 
aanval een voorsprong door Aadje Verkaaik, die de bal er 
in frommelde (1-0). 
Dat was een flinke opsteker voor Taba en men ging er eens 
goed voor zitten (dit wat het publiek betreft). 
Maar het pakte heel anders uit. L'Oreal ging namelijk zo 
onvoorstelbaar hard spelen, dat enkele jongens vreselijk 
geintimideerd raakten. Zoals misschien bekend moeten wij 
het hoofdzakelijk van techniek hebben, maar dat werd door 
de speelwijze van de tegenstander grof teniet gedaan. 
Gevolg van het 44n en ander was, dat als 44n van ons de 
bal wilde aannemen, hij meedogenloos aangepakt werd. 
Nu zult U zeggen, wat deed de scheidsrechter. 
Nou, die deed niets. Het was onvoorstelbaar, wat die man 
tolereerde. Dus het werd steeds moeilijker, dat zult U 
misschien begrijpen. 
Maar goed, wij bleven op 1-0 tot de wissel. Na die wissel 
hetzelfde spelbeeld met de meest harde overtredingen. 
Ondanks dit geweld gelukte het Taba om in de 10e minuut 
op 2-0 te komen via B. v.d. Woude, die prachtig scoorde. 
Dat gaf ons een beetje meer armslag in deze zaalvoetbal-
slag. Weer later in de wedstrijd, gelukte het L'Oreal om 
tegen te scoren. 2-1 dus. 

Vervolg op pagina 8 
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TELEFOONNUMMERS:  ========== 

Trainer zondagafdeling:= 
Trainer zaterdagafdegng 
Wedstr.seer.z

endagafd.,sen.  Wedstr.secr.zate
rdagafd.

+Jeugd  
Wedstr.secr

.zaalvoetbal  

J'..Brtn 
A.Verkaaik 
R.Reitsma 
M.Anastacio  G.Wolkers 

366065 
tno geen 
435.109 
181800 
125656 
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ruyotore 
Alb. Cuypstraat  206  - 

 Telefoon 714791 
Voor: GENEESMIDDELEN 

PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIJDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
F 0 T 0 ARTIKELEN 

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

SLEUTELS VOOR *UTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

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

* • • • • • • * 

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

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B, 

rrl rem!,  trLW-71M171  irrro7",  

amsterdam helme straat .7 

KILIAN  GLASALARM 
!?M 

1.3 

AT  . 0 „.-... 
// : (7' 4.  ' 

op 
 , 	

I\  %.t 0 
.(c" .‘ 

)4AA  4,ir ..,0 	 ., 
. Vie, iii*  roodkoek  14,,t, 
 

---,:,  j..-uiste adres voor al uw soorten broo 
o.a. dag. vers van de Duitse bakker. 	14  Vil 

R.INSTR.  2,  hk.  Amstelkade. 	TEL. 726508. 

VERVOLG WEDSTRIJDVERSLAG TABA 2 - L'OREAL 2 k2-1). zaalv.  

De resterende tijd kwamen wij gelukkig zonder verdere 
schade door, maar ik werd wel binnen die minuten tien 
jaar ouder. Maar eind goed, al goed, zeg ik maar. 
Resteert mij nog om Hannie Smit bijzonder te bedanken 
voor zijn bereidheid om als stand-in te fungeren, omdat 
wij anders' met zes man hadden gestaan. Klasse Han!!! 
En mag ik dan besluiten met eveneens Winnie v.d. Erve 
te badanken, omdat zij al enige wedstrijden als grens-
rechster fungeert en dat voortreffelijk doet. 
Nu beste mensen, dat was het zo ongeveer wat ik te melden 
had, wat deze wedstrijd betreft. Oh ja, een verzoek namens 
de spelers en'mijzelf; Kom ook eens kijken in de zaal. 
Wij kunnen Uw morele steun best gebruiken in een, ondanks 
alles, moeilijke periode. 

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

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

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

1:1701V:17:11Thil &IT7M= au 

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