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Linnaeu Boekhandel 

Middenweg 39 
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Telefoon 
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DAGELIJKS TOT 03.00 UUR 
vrijdag & zaterdag to 04.00 uur 

lunch & diner tot 30 personen 

Runstraat 12 - 14, Amsterdam, 6226686 besloten gedeelte voor feest en partij 

CHABROL 
ADVISEURS IN WIJNEN & GEDISTILLEERD 

TE HUUR 
Handige thuistap! 

Haarlemmerstraat 7h, 1013 EH Amsterdam 
Tel. 020-622 2781, Fax 020-622 8332 
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J.Verkaaik 
Jozef Israelkade 60/1 
1073 PK Amsterdam 
Supporter 

ROLAND KNOPPE 
Houtmanstraat 13 (1) 
1013 ML Amsterdam 

(020) 625 7970 



SURINAAMS - JAVAANS EETHUIS 

wa rong DJALAN 
7 dagen per week open 
van 12.00 - 00.30 uur 

Celebesstraat 67, Amsterdam, las 6924158 

I 

4 

ca 	f e 

1'Affiche 
Jac. van Lennepstraat 39 

Amsterdam-West 

Moeihjke stoelgang? 

Springer & Lippes drukkers b.v. 
Uw probleem oplossers! 
Bel en vraag naar Douwe tel.: 023 - 539 22 33 

LUTMASTRAAT 49 
AMSTERDAM 
V' 6116946 

Rijkswcg 496 b S2inpoort - N 

TABA Treffer, van voetbalvereniging TABA (1933), verschijnt pakweg eens per twee weken. 
Redactie: Roland Knoppe, Houtmanstraat 13, 1013 ML Amsterdam, tel. 625 79 70. 

E-mail: Koelman@pi.net.  
Deadline: een week na het verschijnen van dit nummer. 

Het TABA-bestuur bestaat uit Aad Verkaaik (Voorzitter, 6710900), Milton Kenswil (alg. 
secretaris/secretaris zaalvoetbal/ledenadministratie, 4657032), Andy Beyer (penningmeester, 

6341324), Peter Bego (zaterdagsecretaris, 6924165), Michel van Oord (zondagsecretaris, 6360619) 
en jeugdsecretaris Hans Petter (6930787). Zondagtrainers zijn Jan van Veen (6414338) en Ruud 

Reitsma (6435109). Zaterdagtrainer is Rob Menzink (6900089 of 06-51188307) 
De kantinebeheerder is Arthur de Ruiter (6934087) 

TABA (relatienummer BBDB 51B) speelt in Sportpark Drieburg, Fizeaustraat, Amsterdam. 
Telefoonnummer van de kantine: 692 41 61. 

Het gironummer van de vereniging is 5011393, t.n.v. afc TABA, Amsterdam. 

KORT 

VERGADEREN 
De bestuursvergadering zal plaatsvinden op donderdag 2 april om 20.15 uur in de 
kantine. Verder worden er vergaderingen georganiseerd voor de regelneven van 
alle teams. Zie het stukje van Algemeen Secretaris Milton op de zondagpagina. 

INHALEN, VERGEET HET MAAR 
Paaszaterdag en -zondag worden er eventueel inhaalwedstrijden gespeeld. 

TOERNOOIEN OP DE TABAVELDEN 
zaterdag 16 mei: veld 1: zaterdag 1 toemooi 
zaterdag 16 mei: veld 2: Ossie Fe Waka Toernooi van TABA zaterdag 4 
donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag: Anne Tuintjer Toernooi 
zaterdag 23 mei en zondag 24 mei: Internationale Veteranentoernooi 

DE NABIJE TOEKOMST 
Er resteren voor het veldvoetbal nog twee speelweekeinden: 18/19 april en 
25/26 april. 

DE VERRE TOEKOMST 
Het volgende seizoen zijn er bekerwedstrijden gepland op woensdag 26 augustus, 
zaterdag 29 augustus, zondag 30 augustus en woensdag 2 september. De competi-
tie start op 5 en 6 september. 
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4 april 
33575/6B 
49946/R3C 
35982/R5H 
37091/R6H 
37790/1B 
37988/2C 
38623/3E 

Scheids: 
-Spaarnestad 1 14.30 uur, veld 1 	Nak 
-TABA 2 	14.30 uur, veld 2 Wijnen Riems 
-TABA 4 	12.30 uur, veld 3 
-TABA 5 	14.30 uur, veld 3 
-WVHEDW 1 14.30 uur, veld 2 
-TABA vets 2 15.00 uur, veld 2 
-Jos W'meer 3 11.30 uur, veld 1 

TABA 1 
GeuzenMM 3 
Arsenal 4 
Almere 3 
TABA vets 1 
Waterwijk 1 
TABA vets 3 

TAZATERDAG 

4 april 
18190/4J 
18323/4K 
19621/2B 
22723/4C 
54891/4L 
55648/3F 
26662/3G 
56298/4L  

Tos Actief D2 
Volewijckers D2 
TABA El 
TABA E2 
TABA E3 
TABA Fl 
TABA F2 
TABA F3 

-TABA D1 
-TABA D2 
-Argon E4 
-SDZ E5 
-AFC El0 
-Vlug en Vaardig F3 
-OSDO F2 
-Tos Actief F2  

11.00 uur, veld 1 
12.00 uur, veld 2 
10.30 uur, veld 2 
10.30 uur, veld 2 
11.30 uur, veld 2 
09.30 uur, veld 2 
09.30 uur, veld 2 
09.30 uur, veld 1 

DE TAJEUGD 

woensdag 8 april 
veld JOS 	DVVA 1 

	TABA 1 	19.30 uur, met kunstlicht 

Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei: toernooi bij Ornas voor de veteranen 1. 

Uitadressen zaterdag 
GeuzenMiddenmeer, Sportpark Voorland, Middenweg, Amsterdam 
ASV-Arsenal, Sportpark 't Loopveld, Kalfjeslaan, Buitenveldert 
Almere, Sportpark De Marken, Hofmark, Almere-Haven 
Waterwijk, Sportpark Rie Mastenbroek, Mosweg, Almere-Stad 
DVVA, op veld van Jos Watergraafsmeer, Sportpark Drieburg, achter TABA 

Kantinerooster zaterdag 
4 april 

11.30 uur - 14.00 uur TABA 1 
14.00 uur - 16.30 uur 	Vets 3 
16.30 uur - sluitingstijd Vets 1 

Degradatiezone 

De zaterdag 2, en de zondag 2 t/m 4 bevinden zich in de beruchte degradatiezone. Zij 
zullen derhalve hun laatste wedstrijden moeten winnen om to voorkkomen dat zij in het 
nieuwe seizoen in een lagere klasse verschijnen. Beste TABA-supporters, kom in groten 
Male Uw favoriete team aanmoecligen en spek en passant onze kantine-omzet een 
beetje. 

11 april 
Het Filip Keet toernooi bij De Meer 
van 09.30 uur tot 13.00 uur 	El, E2, E3, Fl en F2 
van 13.30 uur tot 17.00 uur 	D1 en D2 

paaszondag 12 april 
Toernooi bij FIT 
van 09.30 uur tot 12.45 uur 	El, E2, E3, Fl en F2 
van 13.15 uur tot 17.30 uur 	Dl en D2 

Uitadressen jeugd 
TOS Actief, Middenmeer, Radioweg (bij Jaap Eedenbaan), Amsterdam 
De Volewijckers, Sportpark Buiksloterbanne, Baron de Coubertinlaan, Amsterdam 
De Meer, sportpark Drieburg, achter TABA, Amsterdam 
FIT, sportpark Drieburg, achter TABA, Amsterdam 

Jeugdtoernooien 
Zaterdag 25 april: het grote Zwahrsven toernooi voor alle pupillen 
Zaterdag 9 mei: toernooi bij Go Ahead Alkmaar voor de El en Fl 
Zaterdag 16 mei: toernooi bij Goldstar voor de Fl en F2 
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BERICHTEN UIT DE KANTINE 

TABA 3 - Voorland 

5e min: 1-0! 
10e min: 1-1.. 
rust: 2-4, usw.. 
eind: 3-8. 

ergo: TABA heeft gescoord! We hebben gescoord! We hebben een goalio, een 
pikkenelio!: el Bingo (dos veces), Rembo (verzilverde pingel, Johan bedankt!). 

topscoorderslijst: spoorloos verdwenen. 

Peter R. de Vries 

Een spoorloos verdwenen wedstrijdformulier, een in beton begraven beruchte 
pot afbraakvoetbal, een dubieuze poging tot scoren en een ploeg, die wanhopig 
op zoek is naar het veld van hun geliquideerde club. Dat zijn de ingredienten 
van het verhaal rond een vermeende zwarte toto-fraude, een record aantal 
wanbetalers, een geheimzinnig veld, waarop geen gras wil groeien en een diep 
in de schulden geraakte ex-topclub. Een gewezen topclub, die de wonderploeg 
van de competities '90 en '94 in 1995 in zijn totaal voetballend van RAP 
overnam, het gerenommeerde TABA 3 zondag, met peperdure wondervoetbal-
lers, zoals 'zwarte' Toto 'fraude' Schilachi, met de getoupeerde haardos, als was 
hij Marcello Mastroiani, en el Bingo, de man van zes miljoen Italiaanse lires, 
tenminste als we het over zijn transferbedrag hebben. De TABA 3 elf, die 
unieke prestaties neerzette in voorgaande seizoensedities en daarbij eindelijk wel 
loon naar werken kreeg. Die ploeg moest nu toezien hoe de wedstrijd na een 
paar plaagstootjes over en weer degenereerde tot een slaapverwekkend schaak-
spel en een Jaffe en ordinaire schoppartij. En dit zal echter nog maar het 
voorland blijken te zijn van wat komen gaat. Steeds meer zal TABA overspoeld 
worden door petro-dollars, yens en roebels, steeds meer zal het spel geprogram-
meerd, gecodeerd en gesystematiseerd worden, de spelers verworden tot kleine 
cijfertjes in het populaire spel zeeslag per computer tussen kantinepersoneel en 
bestuurstechnocraten. En de tribunes? Aileen Wim Jonk in zijn Inter Milan tijd 
zal er zitten. Aileen Wim Jonk. Zodat we eindelijk verlost zullen zijn van die 
irritante drie-eenheid. Die van TABA 3 zondag, een oneindige reeks nederlagen 
en Wim Jonk. De naleve Wim Jonk. 

Ben El Bingo 

BERICHTEN UIT DE PERS: Ome Raffle in Het Parool van 13-03-1998 

DE FOTO VAN HARRY RIEM4
ERSMA (TABAI 

Het eerste zaterdagelftal van Taba, seizoen 1951/1952. Harry 
Riemersma (geboren in 1909), doelman bij Taba van 1936 tot 1951, 
staat niet op de foto. Hij was net gestopt als keeper van het eerste 
nadat een toeschouwer na een doelpunt had opgemerkt: 'Die had je 
kunnen hebben, Harry.' 

IJN VROUW vroeg niet eens waar ik moveerden we niet, vanwege de oorlog. Jam-
de koffieboontjes voor nodig had. Ze mer. Een geweldig elftal. Jumbo, onze stormram, 
gaf ze gewoon mee, maar volgens scoorde meer met zijn hand dan met zijn hoofd. 

mij wist ze het wel. 's Middags, toen ze naar de Chris de Haas en Rein Takes, 'kop en schotel' 
wedstrijd kwam kijken, stond ze hoofdschud- noemden we die. Als Chris naar de we ging. liep 
dend naar me te kijken. Ik stond te wankelen Rein er met een pleerol achteraan. Adje Gerrit-
onder de lat. We gingen weleens wat drinken sen, zoop als een ketter. Geweldige voetballer, 
voor de wedstrijd. Ik was geen echte drinker. maar war een kankerpit. Toon Smit, Lot Post, ik 
maar je rook het natuurlijk wel. Die koffieboon- ken ze nog allemaal. Louis Jonker, als we ston-
tjes waren om de kegel te verdrijven zodat de den te slapen riep hij keihard: Toorufffit! Vol 
scheidsrechter het niet zou ruiken. Adje Gerrit- gas!' Die wist ons wel op te peppen. 
se, de oud-international van 't Gooi, probeerde 	In die tijd was ik ook maf van schaken. Stond 
me, 	sa men 
met Ko Floor 
scheef te krij-
gen. Ze goten 
twee borrels 
bij me naar 
binnen. Dat 
was voor mij 
al genoeg. Tij-
dens de wed-
strijd kreeg ik 
een bal op 
doel. Dook ik 
de verkeerde 
hoek in... 

Op 	mijn 
41ste speelde 
ik nog in het 
Amsterdamse 
elftal. 	Ze 
noemden me 
'de modder-
man'. 1k was ' 
geen Iijnkee-
per, 'ben je 
mal. Het doel- 	• 	 een wedstrijd 
gebied was van mij. Ik dook bij iedereen op de tegen BDK, dat kampioen kon worden. Ik liet 
schoenen. Dat vond ik mooi. Na de wedstrijd was geen bal door. 'We hadden je geld willen geven,' 
ik pikzwart, van onder tot boven. En stompen, zei een bestuurslid van KBV achteraf. Dat had je 
he. dat deed ik ook veel. Bang? Voor niemand. kunnen doen, maar dan had ik nog geen bal 

Volgens mijn vrouw Greta was ik soms wel te doorgelaten. Taba was mijn club. al  ben ik be-
eerlijk. In 1942 haalde ik eens een bal achter de gonnen bij KBV. de Kappers Bedienden Vereni-
lijn weg. De scheidsrechter kon niet zien of het ging. Maar kappers kunnen niet voetballen. 
een doelpunt was. Kwam hij naar me toe. 'Was 	1k ben ook eens benaderd door NEC. Ik was in 
ie achter de lijn?' vroeg hij. Ik knikte. Onze Nijmegen op vakantie. Een kennis van een fami-
aanvoerder, Louis Jonker, liep rood aan en be- lielid speelde bij NEC. Een linksbuiten die ze 'de 
gon me vervolgens helemaal stijf te schelden. erwt' noemden. Daar speelde ook een gast die 
Het kostte ons het kampioenschap. 	' onnoemelijk hard kon schieten. 'de sjoemper'. 

Een jaar later lukte het wel. Er stonden twee-' Genoemd naar het geluid dat de bal maakt. Die 
duizend man op het APGS-terrein te kijken naar kreeg de bal er niet in bij mij. Prachtig. Maar ik 
de wedstrijd Taba-VMK, om het kampioenschap Wilde niet weg uit Amsterdam. 
van Amsterdam. We wonnen met 7-2. Toch pro- 	 MAARTEN MOLL 

4 

ik gedurende 
de wedstrijd 
een partij te 
spelen met ie-
mand achter 
het 	doel. 
Chris, 	de 
linksback, 
vond dat niets. 
Ik 	maakte 
hem 	gek. 
Chris, riep ik 
op een gege-
ven moment, 
ik heb hem 
mat! 	'Sode- 
mieter op,' gil-
de hij dan, 'we 
zijn aan het 
ballen!' 

Dat ik een 
goede 	doel- 
man 	was, 
bleek een keer 
na afloop van 



Toernooien bij FIT: 17 mei de zondag 2, en 24 mei de zondag 4 
Uitadressen zondag 
De Meer, Sportpark Drieburg, achter TABA, Amsterdam 
DWS, Sportpark Spieringhorn, Seineweg, Amsterdam 
CT0'70, De Toekomst, Burgemeester Stramanweg 64, Ouderkerk a/d Amstel 
NEC'75, sportpark De Weeren, Volendammerweg, Amsterdam-Noord 

5 april 
40960/6A 	De Meer 1 
42770/R4D DWS 4 
43804/R5F 	CTO'70 3 
45916/R6K NEC'75 4 

TAZONDAG 

-TABA 1 
-TABA 2 
-TABA 3 
-TABA 4 

14.00 uur, veld 1 
12.00 uur, veld 3 
14.00 uur, veld 1 
12.00 uur, veld 2 

Bogaart 
Brims 

ZAALVOETBAL 

woensdag 1 april 
3439/4C 

maandag 6 april 
11303/2A 

dinsdag 7 april 
63070/R4A 

BERICHTEN UIT DE BESTUURSKAMER 

Er zal op vijf verschillende data een vergadering plaatsvinden onder leiding van de 
Algemeen Secretaris. De aanvoerder c.q. vertegenwoordiger van diverse elftallen/teams 
worden hiervoor uitgenodigd. Het zal gaan over onder andere: het spelersaantal per 
team, in, uit- en overschrijvingen spelers, adreswijzigingen, individuele en collectieve 
boetes, wensen voor het seizoen 1998/1999 zoals tijdstip thuiswedstrijden, vriend-
schappelijke en bekerwedstrijden in de maand augustus, klassenindelingen en trainings-
tijden. Ook komen de belangrijkste KNVB-reglementen aan de orde en geef ik een 
cursus wedstrijdformulierinvullen. Deze avond is belangrijk om wensen, problemen en 
klachten te bespreken. De aanvoerder c.q. vertegenwoordiger is niet verplicht te 
verschijnen. Bij het niet verschijnen zal ik ervan uitgaan dat het betreffende elftal niet 
geinteresseerd is, en zal deze niet worden ingeschreven voor het nieuwe seizoen! Je 
kunt immers altijd een vertegenwoordiger sturen! 
De avonden zullen plaatsvinden op de vrijdag om 20.00 uur in de TABA-kantine. Om 
iedereen genoeg het woord te kunnen geven, is de volgende indeling gemaakt. 
vrijdag 24 april 	zondag 1 t/m 4 
vrijdag 1 mei 	zaterdag 1 t/m 5 
vrijdag 8 mei 	vet 1 t/m 3 en nieuwe elftallen 
vrijdag 15 mei 	vertegenwoordigers jeugdteams D1 t/m F3 
vrijdag 22 mei 	zaalvoetbal heren 1, dames 1 en 2 
- E6n vertegenwoordiger per team 
- Neem een lijst mee van de leden van je elftal 
- Gratis koffie en gebak bij aanvang 
- En kom op tijd! 

Algemeen Secretaris Milton 

Sporthoeve, Snelliuslaan 1, Badhoevedorp, 020-6596811 
Badhoevedorp 1 -TABA heren 1 	20.40 uur, veld 1 

Sporthal Zuid, IJsbaanpad 19, Amsterdam, 6731314 
TABA dames 1 -RKAVIC 1 	 19.45 uur, veld 1 

Sporthoeve, Snelliuslaan 1, Badhoevedorp, 020-6596811 
KDO 10 	-TABA dames 2 	20.30 uur, veld 1 

dinsdag 14 april 	Muiden, Weesperweg 1, Muiden, 0294 263773 
11995/R4A 	 TABA dames 2 -KDO 10 	 19.00 uur, veld 1 
Verenigingsscheids! 

vrijdag 17 april 	Sporthal de Pijp, Lizzy Ansinghstraat (020) 671 65 88 
3445/4C 	 TABA heren 1 -RAV 1 	 19.55 uur, veld 1 

dinsdag 21 april 	Sporthal Zuid, IJsbaanpad 19, Amsterdam, 6731314 
12000/R4A 	 DCG 2 	-TABA dames 2 	20.00 uur, veld 4 

vrijdag 24 april 	Sporthal de Pijp, Lizzy Ansinghstraat (020) 671 65 88 
11307/2A 	 Geuzen MM 1 -TABA dames 1 	19.00 uur, veld 1 

Zaaldienst: 	donderdag 9 april in Sporthal Zeeburg, Zeeburgerkade 620, Amster-
dam, 6656947. De dames 2 zijn aan de beurt om half zeven. 

De leid(st)ers van de zaalvoetbalteams worden geacht op vrijdag 22 mei om 20.00 uur te 
verschijnen in onze kantine voor een evaluatie van het afgelopen seizoen en een 
bezinning op het komende seizoen. Lees voor verdere informatie het stukje van 
Algemeen Secretaris Milton op de zondagpagina. 
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