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VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

AU. 

AMSTERDAM 

• 

Grondverzet 

Verhuur van 
Wielladers / 
Shovels 

Aannemen van 
sloop- en 
grondwerk 

Terrein-
verharding 
voor bedrijf 
en particulier 

J.F. SCHELTENS 

Loodskotterhof 119 

1034 CM Amsterdam 

Telefoor 
02( 

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

voor al uw bloemv. 
specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 
en plantenarrangementen 

rtl@grigl 18 

Ceintuurbaan 414 
zaterdag tot 4 uur peopend 

arnaterdarn-zuid tel. 72 28 66 



VOOR AL UW BLOEMEN: FIRMA 

CINQUALBRE 
standplaats ALBERT CUYPMARKT 

VOOR : NO: 130  EN 

BUSSTATION GORDIAAN 

LELYSTAD 

TEL. 03200 —  43651 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

sporthuis „ 	O JOH" 
• Voetbal-, Zaalschoenen 
+ Adidas 
+ Puma 
+ Quick eA. 
▪ 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 - T R E F F E R  
Cluborgaan van de A.F.C. Taba 

Opgericht 31 mei 1933 	postgiro 5C11393 
Kon.goedgek. 27-07-1960 	t.n,v. AFC Taba 

Veldligging Sportpark Drieburg 
Fizeaustraat (achter Amstel St.) 
Te1.020-924161 	weekblad  

18e jaargang 	nr.29 	22-03-1982 

31 MEI 1933 - AFC TABA 50 JAAR - 	31 MEI 198.3 

Mag ik als 44n van de oudste medewerkers U hier nog eens 
aan herinneren. Velen van U zullen zeggen "dat duurt nog 
een jaar", maar dat is zo voorbij. Er zal door het bestuur 
nog een berg werk verzet moeten worden en dan is een jaar 
eigenlijk te kort. Denkt U maar eens wat er allemaal ge-
regeld moet worden en wat het bestuur van plan is. 
Allereerst het houden van een reunie voor alle oud leden, 
verder een receptie en het houden van een jubileumtoernooi 
voor alle elftallen en als sluitstuk een groots feest voor 
alien. 
U zult begrijpen dat dit geld gnat kosten en dat moet er 
komen. Het bestuur heeft al diverse actie's op touw gezet 
o.a. bingoavonden, klaverjassen en een stickeractie. 
De stickers zijn voor de helft verkocht, wat inhoud dat 
de kosten voor deze actie er net uit zijn. De bedoeling 
is echter wat winst te maken voor het goede doel. Wekelijks 
zal er nu in kantine ook nog een verloting worden gehouden. 
Het zijn veelal dezelfde mensen, die offers brengen en dat 
moet veranderen. Het feest is straks voor U alien. 
Ik heb nu het plan om aan elke leider of aanvoerder van 
een elftal 25 stickers ter hand te stellen met het verzoek 
deze stickers in hun eigen elftal te verkopen en de op- 
brengst na twee weken met mij te verrekenen. 
Ik doe een beroep op U alien mij niet in mijn hemd te 
laten staan en help mij van die stickers af. Afgesproken? 

J.J. v.d. Hart. 

CONSULDIENST: 

weekend 27/28 maart 1982: 	De Heer R.Reitsma 
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BESTUURSMEDEDELING: 

Door het bestuur worden alle spelers van de zondagcompeti-
tie erop attent gemaakt, dat het voor hen verboden is in 
elftallen van de zaterdagcompetitie te spelen en zullen dan 
ook bij overtreding door het bestuur uit het desbetreffende 
elftal worden gehaald zonder aanzlens des persoons. 
Tevens worden de spelers van de selectie erop gewezen, dat 
zij niet in een ander elftal mogen spelen zonder toestemming 
van de trainer. 
Het bestuur kan niet tolereren, dat men uit eigen beweging 
in een ander elftal gaat spelen en het bestuur zal niet 
schromen de overtreders te straffen. 

Het Destuur, 

JEUGDDAG: 

Zaterdag 27 maart a.s. zal er op ons complex wederom het 
bekende jeugddagtoernooi worden gehouden onder toezicht 
van de KNVB. 
U weet wat het motto is: "Gezonde jeugdsport voor de in-
valide jeugd". 
Elke bezoeker en speler, die dan ook op ons complex komt, 
zal verplicht f 1,-- entree moeten betalen ten bate voor 
het goede doel. 

Het Bestuur.  

PlifiSKL,,VERJ-STOERNOOI: 

Weet U het nog?,Bij deze worden de leden er aan herinnert 
dat op vrijdag 2'april a.s. het jaarlijkse klaverjastoer-
nooi voor de paasdagen zal worden gehouden. 
Aanvang 20.00uur. Het geheel staat onder leiding van de 
heer J.Lohman.en mevrouw J.Verkaaik. Ale een bekend spreek-
woord "de aanhouder wint" waar is, dan hoopt het bestuur 
nu eens de winnaar te zijn want wij blijven optimisten. 
Van U kan de beloning komen. Dus klaverjassers tot vrijdag-
avond 2 april a.s. 

Het Bestuur. 
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TRLINING: 

In verband met het paasklaverjastoernooi wordt de trai-
ning voor de selectie van vrijdag 2 april verplaatst naar 
donderdag 1 april. 
Aanvang 20.00uur. 

Het Bestuur.. 

KANTINEROOSTER: 

dinsdag 23 maart 1982: 
aanvang 18.30uur 

donderdag 25 maart 1982: 
aanvang 18.30uur 

vrijdag 26 maart 1982: 
aanvang 18.30uur 

zaterdag 27 maart 1982t 
aanvang 8.45uur 

(12.00u) 

Harry Riemersma 
Jenny Siersema 

Aad Verkaaik 
Ilma Verkaaik 

Betty Posthuma 
Leen Kiele 

Lies de Kriek 
Flip de Kriek 
Hessel Spalling 
Mevrouw J.Verkaaik 

zondag 28 maart 1982: 
aanvang 10.45uur 

Lyda Kamminga 
Frieda Kamminga 
Jan Kamminga 
Joop v.d. Linden 
Dries Bosman 

dinsdag 30 maart 1982: 
aanvang 18.30uur 

woensdag 31 maart 1982:. 
aanvang 17.45uur 

donderdag 1 april 1982.: 
aanvang 17.45uur 

Harry Riemersma 
Jenny Siersema 

Joop v.d. Linden 
Hessel Spalling 

Aad Verkaaik 
Ilma Verkaaik 
Mevrouw J.Verkaaik 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JUNIOREN ZATERDAG 27 MAART 1982, 

JEUGDDiG: Junioren D. 

Programma: TABA - VOLEWIJCKERS 2 aanvang 9.45uur veld 1 
TABA - ROOD WIT/f 2 aanvang 10.30uur veld 1 
TABA - OVVO 	aanvang 11.15uur veld 1 
Ldrs:HH.R.Sandbrink, P.de Kriek, P.Borst 

VERZAMELEN: Uiterlijk 9.15uur in de Taba-kantine. 
Opstelling: E. de Kriek, S.Pooters, R.Sandbrink, A.Looyenga 

E.Stapper, G.Oosterhuis, M.de Vries, M.Sjoerds 
A.Mesman, R.Slijngaard, A.Groot Wassink„ 
G.Stapper, B.Ertugrul. Res: P.Hoots, R.v.Voorst 

Voor de reglementen voor dit toernooi verwijzen wij naar 
de Taba-Treffer nr.28 d.d. 15 maart 1982. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA'SENIOREN ZATERDIG 27 MAART 1982. 

vet. afd.18: ANIMO - TABA aanvang 14.30uur veld 3 
Ldr.Dhr.W.Groot Wassink Sch.NN 
Terreinligging: Sportpark Overamstel 

sen.1 afd.13: VUURTOREN - TABA aanvang 14.30uur veld 1 
Ldr.Dhr.A.Verkaaik Sch.NN 
Terreibligging: Sportpark De Diemen 

sen.2 afd.29: AMVJ 5 - TABA 2 aanvang 14.30uur veld 2 
Ldr.Dhr.K.C. Iske Sch.NN 
Terreinligging: Sportpark Het Loopveld 

sen.3 afd.55: TABA 3 - WILSKRACHT/SNL 3 aanvang 14.30u veld1 
Ldr. Dhr. D.Verkaaik Sch.NN 

WEDSTRIJDPROGRAMMA JUNIOREN ZONDAG 28 MAART 1982. 

jun. B. afd.630: TABA - VITA 4 aanvang 14.30uur veld 2 
Ldrs.HH.Moustafa, D.Sandbrink Sch.Mw.M.Oorschot 

VERZAMELEN: Uiterlijk 14.00uur in de Taba-kantine. 
Opstelling: A,Lazaar, A.C. Ibrahim, A.Ahannach, S.Bacour, 

M.Roele, A.A. Saidi, B.Tairdisi, M.Sandbrink, 
M.Chaara, A.Bouhbouh, A,Hassou, A.Bouquillaret 

DENKT U OM HET TIJDIG  INLEVEREN VAN DE WEDSTRIJDFORMULIEREN! 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JUNIOREN ZONDAG 28 MAART 1982. 

.jun. C. afd.724: CT0'70 - TABA aanvang 10.00uur veld 3 
Ldrs.HH.R.Tauber, R.de Groot Sch.Mw.G.Jansen 
TERREINLIGGING: Sportpark De Toekomst 

Verzamelen:. Uiterlijk .9.15uur bij het Amstel-Station. 
Opstelling: M.Alosery, B.Flesseman, M.L.de Groot, P.Hoots„ 

M.Groot Wassink, R.v.d.Groef, M.Tauber, 
B.v.Meerten, L.Tilburg, A.Versluis, L.R.Voorst, 
M.Sandbrink, B.Voorst, R.Frisch, M.Chaara, 
B.Ertugrul. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 28 MAART 1982. 

afd.201: 

afd.217: TABA 2 - SLTO 3 aanvang 12.00uur veld 1 
Ldr.Dhr.L.Hol Sch.Dhr.J.Sirach 

afd.315: CT0'70 4 - TABA 3 aanvang 12.00uur veld 2 
Ldr.Dhr.H.Drenth Sch.Dhr.W.Stolte 
Terreinligging: Sportpark De Toekomst 

afd.418: FIT 4 - TABA 4 aanvang 12.00uur veld .2 
Ldr.NN Sch.NN 
Terreinligging: Sportpark Drieburg 

sen.5 afd.420: TABA 5 - SC MUIDEN 6.aanvang 12.00uur veld 2 
Ldr.Dhr.D.Bosman Sch.NN 

sen.6 afd.427: GEINBURGIA 5 - TABA 6 aanvang 14.30u veld 2 
Ldr.Dhr.G.Hoots Sch.NN 
Terreinligging: Sportpark DRIEMOND 

sen.7 afd,434: DE MEER 11 - TABA 7 aanvang 14.3Quur veld 3 
Ldr.NN Sch.NN 
Terreinligging: Sportpark Drieburg 

ZAALVOETBALPROGRAMMA DONDERDAG 25 MAART 1982. 

zaalv. 2 afd.R4A: TABA 2 - ARSENAL 3 
. 	aanvang 22.20uur Sch.Dhr.J.W.Biauw 

Sporthal Bredius S2ortcentrum  

DENKT U OM HET TIJDIG INLEVEREN VAN DE WEDSTRIJDFORMULIEREN! 
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sen.1 

sen.2 

sen.3 

sen. 4 

TABA - TOS/ACTIEF aanvang 14.30uur veld 1 
Ldr.Dhr.J.Bron Sch.Dhr.J.J. Maas 



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

366065 
710900 
435109 
181800 
125646 
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OPGELET: 

Willen de zaalvoetballers van het- zaalvoetbalteam 2-dolider-
dag 25 maart a.s. om 21.00uur verzamelen bij het Amstel-Station. 

Joop v.d.,Linden. 

ZAALVOETBALPROgRAMMA M.ANDAG 29 MAART 1982.  

zaalv. 1 af'd. 2D: GBP - TABA 
aanvang 

 
20.20uur Sch.Dhr.H.N. Schager 

Sporthal Zuid IJsbaanpad.  

ZAALVOETBALPROGRAMMA DONDERDAG 1 APRIL 1982.  

zaalv. 	3 afd.R5N: TABA 3 - PCB 4 
aanvang 21.30uur Sch.Dhr.j.J. Vaars 

	Sporthal Zuid'IJsbaanpad.  

VRIENDSCHLPPELIJKE WEDSTRIJD VRIJDAG 26 MAART 1982.  

zon. sen. 1: TABA -- PARKING PROMOTION. 
aanvang 19.30uur 
Ldr:Dlir.J:Bron  

INHAALPROGRAMMA W2ENSDAG 31 MAART 1982. 1
.zondaE senioren) 

sen. 4 afd.418: TABA 4 - BPC 5 aanvang 18.30uur veld 2 
Ldr.NN Sch.NN  

INHAALPROGRAMMA DONDERDAG 1 APRIL_12822_izondaE senioren)  

sen. 2 afd4217: ARISTOS 4 - TABA 2 aanvang 18.30uur veld 3 
Ldr.DhriL.Hol Sch.Dhr.F.H. Knoop 
Terreinligging: Sportpark De Aker 

sen. 6 afd.427: TABA 6 - DE MEER 9 aanvang 18.30uur veld 1 
Ldr.Dhr.G.Hoots Sch.NN 

In tegenstelling wat in de vorige Taba-Treffer stond vermeld 
zijn de volgende vastgestelde wedstrijden per 1 april a.s. 
vervallen. 

DE MEER 8 - TABA 
TABA 7 	- RCA 5 

Wedstr.secr.  

WEDSTRIJDVERSLAG TOB 2 - TABA 2 (1-11 zaterdaE senioren. 

Zaterdag j.l. moest een nog steeds gehandicapt Taba aan-
treden tegen TOB, welk elftal op gelijke hoogte met Taba 
in de ranglijst staat. 
Met de wind in de rug begon TOB direct vanaf deaftrap het 
doel van Taba te bestoken met de gedachte zich te revan-
cheren op de 5-0 nederlaag, die zij in de eerste wedstrijd 
tegen Taba hadden geleden. 
Na tien minuten spelen resulteerde dat dan ook in een 1-0 
voorsprong voor TOB, zij het dat er een misverstand in de 
verdediging van Taba hieraan voorafging. 
Hierna kwam Taba onder de druk vandaan en cregerde zelfs 
een aantal mooie kansen. 
De keeper van TOB hield echter zijn doel schoon, tot het 
moment dat.een prachtige dieptepass van Hans Merle Rienk 
Posthuma bereikte, die de keeper geen schijn van kans gaf 
en met een prachtig schot de gelijkmaker scoorde. 1-1. 
Met deze stand brak tevens de rust awn. 
Na rust speelde Taba het eerste kwartier slecht, echter 
de aanvallers van TOB waren niet bij machte te scoren, mode 
door het voortreffelijk werk v n de verdediging en keeper 
Jaap Kriger. Het laatste half uur ging de strijd weer gelijk 
op met kansen over en weer. Gescoord werd er niet meer, 
zodat de eindstand 1-1 werd. 
Een juiste uitslag gezien het spelbeeld. 

Karel Iske.  

TELEFOONNUMMERS: 

Trainer zondagafdeling 
Trainer matemdagafdeling 
Wedstr.Secr. zondagafd. sen. 
Wedstr.secr. zat.afd. + jeugd 
Wedstr.secr. zaalvoetbal 
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RIEJO 
het adres voor al uw 
speelgoed en luxe huis-
houdelijke cadeau-ar-
tikelen 
met  0.enN.:vuurwerk 

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

Sarphatro" 
PP 
	ruy6tore 

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 'AUTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 
Graa( Florisstraal 15 
Tel. 94 63 90 

• • • • • • * • 

Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Centrele vetwarmint 
Wasautomaten 
Geisers, Fornuizen enz. 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

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

roodko e 
juiste adres voor al uw soorten broo 

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

R),INSTR.  2  hk. Amstelkade. 	TEL. 26 08. 

WEDSTRIJDVERSL-G WILSKRrCHT 8 - TABA 7 (3-2) zon.senioren.ft  

Op een mooie lentedag, de eerste nog wel, droomde Peter onze 
keeper over penalties stoppen en showduiken, niet wetende dat 
onze "bouwvakker" Petertje Bouman er al twee om zijn oren had 
gehad, want het was op dat moment al 10.15uur. 
Nadat Peter uitgeslapen was spoedde hij zich op zijn driewie-
lertje naar Wilskracht. Na drie minuten in het veld gestaan 
te hebben kreeg v. Leeuwen zijn eerste bal. 3-0 dus! Rust. 
Louis kwam op het idee om de opstelling bekend te maken en 
de meeste waren het er mee eans, behalve Henk, die morrend 
in de kleedkamer bleef zitten. Gelukkig maakte de voortref- 
felijke scheidsrechter 	la Versluis) er ons attent op dat 
wij met een man meer de thee hadden opgezocht. 
De hel brak los en het spel werd harder, wat resulteerde dat 
een speler van Wilskracht het veld moest verlaten doordat 
stukjes hersenen zijn hoofd haast uitkwamen door 	 
een medespeler van hem natuurlijk. 

..Teter Bouman had zijn plaats gevonden. Henk ging als een 
beest te keer en van zijn voorzet profiteerde Peter door 
maar liefst van 2000 millimeter een formidaLi2-.) streep te 
trekken, zodat het even duurde voordat er nieuwe netten wer- 
den opgehangen. Drie handdoeken waren niet genoeg om het 
speeksel van de lofbetuigingen op te vangen. 3-1!!! Paul 
legde zijn haakwerkje opzij om zijn directe tegenstander 
te helpen bij een poging om het wereldrecord polsstok springen 
te verbeteren, waarbij Paul als polsstok fungeerde. 
De egoistische Ananas speelde zes man voorbij, waarvan drie 
van Taba en schoot gewoon, zoals hij normaal niet kan in het, 
U raadt het al, 	 doel. 3-2. Ananas houdt in tegen-
stelling tot Peter Bouman van lofbetuigingen, zodat dat voor 
ons ook al geen lol had. 
Nu moeten wij er echter mee kappen, want 44n van de redacteuren 
van de Taba-Treffer seikt over de te lange stu 	 
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