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

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

edertvaren 

en ,ederhandel 

voor al Uw goud- en 
zilver- reparaties 
_en bestellingen 

voor al uw bloernwerk 
specialist in het verzorgen van rouwbioemwerk 

en plantenarrangementen 

magnulla 
zatet•dag tot  4  uur geopend 

F.Anastacio 
James 
Cookstraat 52 I 

1056 SC amsterdam 
te1:181800 

goudsmit 
oti 

io 

Koffiehuis Dusart 
De hele week 
9eopend van 
s morgens 7 tot 
s avonds 12 Our. 

Ook in het 
weekend. 

AMSTERDAM' 
celntuurbaan 414 ameterdam-zuld tel. 72 28 55 

1111111 



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. 	ZAT. van 20.00 t/m 03.00 uur 
ZO. 	van 20.00 t/m 02.00 uur 

OOK SATE'S, HAMBURGERS, E.D. 

sporthuis  „JO MO  D 
 

• 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 

NIMMINIIMML 

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  

19e jaargang 	nr.28 	14-03-1983 

HET 3e KLAVERJASTOERNOOI OP VRIJDAG 1 APRIL 1983 

Weet U iets van seinen? Neen, niet die van de spoor-
wegen, al heb je daar ook maar twee kleuren„ U weet well 
Bij het spelletje, wat bij Taba de aanleiding en inlei-
ding is tot veel dansplezier, heb je rood en zwart en om 
dat aan je maat te laten merken zijn enige methodes in 
schwang 
Om U niet meteen.de weg te wijzen naar de hoofdprijs, 
wil ik de rest van eigen vindingrijkheid of laten hangen. 
In ieder geval.bent U met aanhang van "harte" uitgeno- 
digd. 

Het Bestuur 
G.Pronk (secr.)  

ACTIE GEELTJE VOOR GEEL: 

Ook deze week ontvingen wij wederom enige GEELTJES 
voor het jubileum, want over twee maanden is het zover! 
Uw vereniging, let wel Uw vereniging, bestaat dan na- 
melijk VIJFTIG Ji&AR. 
Dit felt mag zeker niet ongemerkt voorbij gaan. 
Steun daarom de organisatie voor festiviteiten en stort 
een GEELTJE! 
Tenslotte is het toch UW VERENIGING!  
De GEELTJES, welke wij deze week ontvingen kwamen van: 

Hans Merle (2x) 
Bert Rijskamp 

Van harte bedankt! 
Het Bestuur 



PERIODE-KAMPIOENSCH PPEN 

In de vergadering van de zaterdagclubs c.a. zaterdagafdeling 
op 29 november 1982 kwam het vraagstuk van de periode-kam-
pioenschappen ter sprake. Achtergrond was het feit dat een 
vereniging vindt, dat een specifieke zaterdagclub bij de in-
delingagedupeerd kan worden In het geval deze ingedeeld-
wordt bij een zaterdagdfdeling van een zogenaamde zondagclub 
waarvan ex-eerste elftalspelers naar de zaterdagafdeling 
overstappen. De kwaliteit van de spelers van de zaterdagaf-
deling stijgt dan in vele gevallenvbelangrijk. De kans op 
deze pech kan bij een versterkte promotie belangrijk worden 
verklaind. Voorts verdient het aanbeveling te pogen de com-
petities aantrekkelijk te maken. Het bestuur van de AFC Taba 
is voorstander van de volgende methode: 
Hoofdklasse:  
Vanuit de hoofdklasse promoveert de kampioen en 44n van de 
periodekampioenen. De competitie wordt in drieUn verdeeld 
zodat er drie periodekampioenen komen. Opgemerkt zij, dat 
de promotie naar de KNVD bepaald wordt door het aantal de-
gradanten uit de KNVB, zodat het promotiebeleid van de Af-
deling Amsterdam hierop moet worden afgestemd. 
De drie laagst geplaatste clubs degraderen. 
TWee eerste klassen:  
De kampioenen van A en B promoveren naar de hoofdklasse. 
Ervan uitgaande dat normaliter 44n van de periodekampioenen 
in de Afdeling A en B kampioen wordt.spelen de 4 overige 
periodekampioenen een halve competitie om 44n plaats in de 
hoofdklasse. Er degraderen 6 le klassers, uit iedere afde-
'ling 3. 
Vier tweede klassen:  
De kampioenen van de afdeling 3,4,5 en 6 promoveren. De 
periodekampioenen van 3 en 4 tezamen (meestal 4, namelijk 
6 Minus de 2 lechtet kampioenen) spelen om 44n plaats in 
de eerste klasse. Hetzelfde geldt voor de periode-kampioenen 
van de afdelingen 5 	degraderen 8 elftallen, uit 
iedere afdeling 2. 
Vier derde klassen:  
De kampioenen van 10,11,12 en 13 promoveren naar de tweede 
klasse. De periode-kampioenen van afdeling'10 spelen dan 
een halve competitie om 44n blaats in de 2e'klasse. Het-
zelfde geldt:. voor de afdelingen 11, 12 en 13. 

Het bovenstaande ie- terUwer informatie en is nog geen 
besluit. U hoort nog nader. 	G.Pronk (seer).  

WEDSTRIJDVEESLAG TABh 2 7 ESV ARSENAL 2 (3-21 zat.sen.  

Na de .schitterende wedstrijd van voriga week tegen-Amstel-
land moesten wij.  nu aantreden:tegen Arsenal. 
Mijn inziens was het elftal. van Arsenal versterkt met 
eerste eaftalspelers.met deabedoeling een overwinning 
probaren te behalen om zodoende uit de.degradatiezone te 
komen. 	 . 
Dit werd na de wedstrijd ook.  beyestigd door enige insiders. 
Arsenal kwam dais sterker voor de dag dan verwacht werd 
en drukte Taba direct inde verdediging. 
Echter deze was zoagesloten, dateralleen van afstandy 
geschoten kon wordeni. watvoor keeper Jaap Kriger geen 
problemengaf,. 	 . 
Door het gedwongen Verdedigend voetballen wan Taba dus 
aangewezen op de'counter en.dii gaf Troblemen bij Arsenal. 

.:-Eernt werd een fout van de keeper door Herman Hillenaar 
goed afgestraft, waarna Rienk Po'sthuMa-tweemaal door'de 
verdeaiging,van Arsenal soleerde en zodoende de stand op 
3-0 voor Taba bracht. - • 
Dit werd tevens de ruststand. 
Na ae rust speelde Taba ver beneden haar kunnen. Geen en-
kele fatsoenlijke aanval kon mOraen opgezet. 
Het werd zelfs 3-1 door een penalty wegens het spelen van 
de bal met de hand. 
Door het slechte spel raakte men enigszins geirriteerd 
wat repulteerde in een overtreding bij 	zestien meter-
lijn. Be scheidsrechter oordeelde binnen en gaf wederom 
een etrafschop. Na enig tumult werd de penalty genoMen 
en correct gestopt. Tot ieders.vertazing liet de ,scheide-
rechter echter de penalty overnemen ????? 9999*?"P79/99??. 
Enige consternatie dus bij. Taba met als gevolg uitsluiting 
van een speler, - De penalty werd aaenog genomen, maar nu 
had Jaap lriger helaas.  geen. 'cans. 3-2, 
Arsenal drOng hierna sterk aan om de gelijkmaker te for7  
ceren, maar Taba hield Met:tien man goed etand.en behaalde 
dus een overwinning op een versterkt Arsenal. 
Ook een slechte wedstrijd kan this best geWonnen worden. 

Karel  

COUSULDIENST: 

week-end 19/20 maart 1983; 	_Hessel Spalling. 



WEDSTRIJPPROGRAMMA JUNIOREN ZATERDAG 19 MAART 1983 

JUN. C afd.91 : MUIDEN 	TABA aanvang 13.15 uur veld 2 
Ldrs. HH. R.Tauber,R.Sandbrink en Ph. de Kriek 
Terreinligging: Prinses Irenestr. to Muiden. 

VERZAMELEN : Uiterlijk ora 12.00 uur bij het Amstelstation 
Opstelling : M.Alosery, L.R.Voorst, P.Hoots, A. en M.Groot-Vassink, 

M.Tauber, L.Tilburg, A.Mosman, A.Looyenga', M.Sjoerds, 
J.Bottelier, E.de Kriek, R.Sandbrink, 

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG 19 MAART 1983 

sen.1 afd. 10 : FC P en R TABA aanvang 14.00 uur veld 1 
Ldr. Dhr. A.Verkaaik - Sch. Dhr. F.N. v. Bakel 
Terreinligging: Sportpark de Aker,terrein Ariatos 

sen.2 afd. 28 : EENPRACHT'82 2 - TABA 2 aanvang 12.00 uur veld 1 
Ldr. Dhr. K.C.Iske - Sch. Dhr. E.G.Gefferie 
Terreinligging: Sportpark De Eendracht II 

sen.3 afd, 57 : TABA 3 - SPORTCLUB WEST 2 aanvang 14.30 uur veld 1 
Ldr. Dhr. D.Verkaaik - Sch. NN 

ZAALVOETBALPROGRAMMA riNspAG 22 MAART 193 

zaalv.2 afd. R3C : TABA 2 - SC EENDRACHT'82 2 aanvang 21.00 uur 
Sporthal.Bijlmermeer - Sch. Dhr. L.Mansse 

ZAALVOETBALPROGRAMMA DINSDAG 22 MAART 1983 

zaalv.3 afd. R5N : KBV 4 - TABA 3 aanvang 22.20 uur 
Sporthal Bijlmermeer. - Sch. Dhr. J.C.Smit 

ZAALVOETBALPROGRAMMA WOENSPAG 23 MAART 1983 

zaalv.1 afd. 2C : TABA - NPSM aanvang 20.20 uur 
Sporthal Bijlmermeer - Sch. Dhr. C.Roor 

DENKT U OM HET TIJDIG INLEVEREN VAN DE WEBSTRIJEFORMULIEREN 

W1TSTRIJDPROGRAMMA JUNIOREN ZONDAG 20 MAART 1983 

JUN. A afd.524 : PANCRATIUS 3 - TABA aanvang 12.00 uur veld 3 
Ldrs. HH. Moustafa en P.Sandbrink 
Terreinligging:Sportcomplex Badhoevedorp, 

LindberghAttaat 
VERZAMELEN: Uiterlijk on 10.45 uur hk J.v.Galenstr/Hoofdweg 
Opstelling: A)Lazaar, A.Chekh Ibrahim, A.Ahannach, S.Bacour, 

B.Tairi Idrissi, M.Roele, A.A. Saidi,' M.Sandbrink, 
F.Sadri, A.Bouguillared. 

WEESTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 20 MAART 12,83 

sen.1 afd.201 : SPORT - TABA aanvang 14.30 uur veld 1 
Ldr. Phr. J.Brcn - Sch. Phr. B.H.Engelsman 
Terreinligging: Sportpark Sloten 

Sen.2 afd.211 : CTO'70 2 - TABA 2 aanvang 12.00 uur veld 1 
Ldr. Dhr.L.Hol - Sch. Phr. J.Matola 
Sportpark de Toekomst 

sen.3 afd.316 : TABA 3 - WILSKRACHT/SNL 4 aanvang 14.30 uur veld 1 
Ldr. Dhr. A.v/d.Laan - Sch. Dhr. J.J.Zoll 

sen.4 afd.418 : TABA 4 - VOORLAND 7 aanwng 12.00 uur veld 1 
Ldr. NN 	- Sch. NN 

sen.5 afd.420 : TABA 5 - ANIMO 5 aanvang 14.30 uur veld 2 
Ldr. Dhr. H.Drenth 	Sch. NN 

sen.6 afd.422 : ALMERE 4 - TABA 6 aanvang 14.30 uur veld 2 
Ldr. Dhr, P.Bosman - Sch. NN 
Terreinligging: Sportpark De Marken, Almere 

sen.7 afd.426 : TABA .7 - ROOD WIT/A 11 aanvang 12.00 uur void 2 
Ldr. Dhr. G.Hoots - Sch. Dhr. J.van Helden 

sen.8 afd.428 : DNC 8 - TABA 8 aanvang 14.30 uur veld 2 
Ldr. Dhr. M.Stroop - Sch. NN 
Terreinligging: Sportpark Voorland 

PENKT U OM HET TIJDIG INLEVEREN VAN EE WEDSTRIJPFORMULIEREN 



KANTINMOOSTER: 

Betty,Posthuma:; 
. Harry Riemersma 

Hessel Spalling 
Ineke Iske.  

Mw.J,Verkaaik 
Robfy.. London 
Wil,y. London 
Leo v...London 

• Mw.J.VerkaaIk ..  
Harry- RiemerSma 

Na een paging:t.e,beften gedaan via een li'jst op het prik-
bord in de kantine voor evt. werklozenvoetbal zijn er 
weinig reactiee:gekomen. Daarom nog 44n. pdging.*En Wei' 
via een telefoonnummer,' hetgeen.wat directer en misschien 
discreter werkt. U kunt bellen naar A.Verkaaik (710900). 
Dit voor leden en niet:leden. 

Z-ALVOETBAL: 

Onderstaande leden worden vriendelijk verzocht hun con-
tributie over te maker. In overleg met de secretaris zaal-
voetbal de heer G.Wolkers, worden diegene, die voor 25 
maart niet aan hun verplichtingen jegens de vereniging 
hebben voldaan niet opgesteld na die datum. 
J.v.Veen, A.v.d.Woude, R.v.London, L.v.London„ M.Heineman, 
M.Hillenaar, F.Aldershof. 	

Het Bestuur  

VRIENDSCHAPrELIJKE WEDSTRIJDEN: 

vrijdag 18maart 1983: 
aanvang 1840Uur 

zaterdagn19Ymart 1983: 
aanvang .15,00.0 .uur 

zo ndag zp thaart 198: 
aanvangT0:30uUr • 

dinsdag 22 maart 1983: 
aanvang 18.00uUr 

Beste Laden, 
Zaalvoetbal dames.  
Zondag 20 maart 1983: 

Senioren zondag.  
Dinsdag 22 maart 1983: 

Dinsdag 29 maart 1983: 

Amstelglorie - Taba 
Aanvang 20.00uur Sporthal Zuid. 

Taba 7 - D.R.C. 
Aanvang 19.00uur 

Taba 5 - 0.V.V.O. 
Aanvang 19.30uur 

Beste Leden, 
Het Is de bedoeling om vanjeder elftal drie nathen met 
telefoonnummers los te peateren, zodat'bij evt. evene-
menten,. festiviteiten, wedstrijden-en mededelingen U 
gelicht kan wordn..Daarnaa•stren evt. tegelijkertijd 

lijsten van de spelende teams met daarop verme.ld 
de Vakanties vanallesPelere van het desbetreffende team 
met het oog op de te organiseren vriendschappelijke wed-
strijden voor de nieuwe competitiestart. Deze lijsten 
kunnen ingelpverd wo:rden bij het beetuur. Voor de duide- 
lijkheid; ,worden.dezp 	ingeleverd dan neemt 
het bestuur aan, dat er geen belangetelling is:  voor evt. 
te spelen wedstrijden voor de aanvang van de coMpetitie. 
Laten wij hopen,'dat dit wel'vobr elkaar komt. Gaarne wel 
zo spoedig mogelijk. 

Beste Leden, 
Zoals U-Weet h&eft'Taba licht Wanneer U als team een 
vriendschappelijke wedstrijd wenst te ppelpn,di_ept U. 
contact bIote nemen- met de-wedstriddsecr, - Hessel Spalling. 
Er zal dan een evt—tegenstander. worden gezocht en krijgt 
U een datum toegewezen. 	Het Bestuur.  

0 	• 	• 	• 	0 m°  

C-junioren.  
Dinsdag 5 april 1983: 0.V.V.O. - TABA 

aanvang 19.00uur 

UITSLAGEN ZATERDAG 12 MAART 1983:  

sen. 	TABA 	- D.C.G. 
TABA 2 
	

ARSENAL 2 
AMVJ 12 	- TABA 3 

jun. C 
	

TABA 	- TOP 

UITSLikGEN ZONDAG 13 MAART 1983: 

0-3 
3-2 
1-0 
3-2 

sen. 

jun. A vr. 

WVHEDW 
ROMBOUT 2 
FIT 3 
TABA 4 
TABA 5 
AS'80 4 
ORIENT 5 
TADA 8 
SCHELLINGWOUDE 

- TABA 
- TABA 2 
- TABA. 3 

- OVERAMSTEL 
- TABA 6 
- TABA 7 
- NAUTILUS 7 
- TABA 

0-2 
4-2 
0-3 
vrij 

6 	1-0 
1-6 
0-3 
1-7 
1-1 



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

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

Lsarphatt  , o • 

PP) rugotore 
Alb. Cuypstraat 206 - Telefoon 714791 

Voor: GENEESMIDDELEN 
PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
Ti 'DSCHRIFTEN 
REFORM 
K R 
  
UIDEN 

F 0 T 0 ARTIKELEN 

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

De Warmtespecialist 
Fr. van Erie 

Great Florisstraat 15 

TeL 94  63 90  

• • * * * " 
Levering en onderhoud van: 

Wasautomaten 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S P.B. 

SLEUTELS VOOR RJTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

1. 

1-1  
;pH 

helme sstraat 7 arnsterdat1  

GLASALARM 

121,11711TI Ify1TJLTiTT7 VPDITIITI1611111q 	Fr 

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

SNELDRUKKERIJ OKHUIZEN 

Celebesstraat 66 - Amsterdam 
020 - 92 10 75 

FOTOCOPIELN 
ONTWERPEN 
FOLDERS 
VERENIGINGSDRUKWERK 
FAM. DRUKWERK 
HANDELSDRUKWERK 

VE:JSTRIJDVERSLa; PIT__5 T AAJ 

10173) zon.sen. 

. 	
,,...„._

-_,,,,,,,,,_ ..,...,______,,
,,, 

Na een vo//e 
week 

spierpijn (wat een tempo wordt er gespeeld zegt de coach op de achtergrond. 

in Taba-Agt) 
er 

vandaag weer vol tegenaan. Niet met bier, 
Overigens na de uitslagen van vorige week staan 

wij los bo- 
venaan. A/s dat zo doorgaat worden wij nog kampioen en dat 
lijfdrank in het derde. gaat Taba de nadige meters kosten •(met limonade). .Onze 

aarde gevallen. 
De transfer van ondergetekende is bij de KMVB niet in goede 

Men heeft onmiddelijk de gehele competitie otver gegooid en 
Taba-..1 	

gelijk met Taba 
3 

laten spe.len. Bat 
word 

met de 
aanhang weer een protestmars naar de Ettalaan;- 
op het veld overgaan.. 

Ma 

latep wij nu maar van het serieuze werk naar de leut 

behaalde. Een zware klus 
dus. 

Vandaag tegen Fit, die 
thus uit 7 

wedstrijden 
13 punters 

Me 

wij hebben de wedstrijd in de eerste heft reeds 

be.. 
slist door een g/aszuivere hattrick van Ruud oartens. Rust In de tweede 

helft 

he here 

de jongens rustle le Pat 

uit7- 
gespeeld. Met ee compliment aan alle spelers... Echter 66n 
uitzondering wileik makers 

namelijk voor Marco v. Campenhout, 
eons Taba 3 op ha 	

s.. 

onze benjamin Wat 

grebe 
werklust! K/asse Marco! Lit was weer 

reeds rondspookte. 
Maar toch geloof ik, dat de 

weds[ rise 
van volgende week Taba-Wilskracht/SML, dat wordt de be 
	week 

wedstrijd, 

ofschoon wij aan een 
gelijkspel 

genoeg hebben. 
dan PROOST. Toch, alles wat wij hebben in de strijd en dan 

ja ______ ,- 

§12-1cLle; 
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