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TE HUUR 

Handige thuistap! 
Haarlemmerstraat 7h, 1013 EH Amsterdam 

Tel. 020-622 2781, Fax 020-622 8332 



Moeilijke stoelgang? 

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

LUTMASTRAAT 49 
AMSTERDAM 
IT 6116946 

Rijksweg 496 b Santpoort - N 

CQL,OFON 

TABA (relatienununer Bi3DB 51B) speelt in Sportpark Drieburg, Fizeaustraat, Amsterdam, 
Telefoonnummer van de ;mune. 692 41 61. 

Het girouummer van de vereniging is  5011398, 	afc TABA, Amsterdam. 

Het TABA-bestuur bestaat uit Aad Verkaaik (Voorzitter, 06-2617087), Milton 1<enswil (alg. seereta- 
ris/secretaris zaalvgettal/ledenadministratie, Vrolikatraat 155 W, 1091 TV Amsterdam, 4657032), 
Andy 13eyer (penningmeester, 041324), en jeugdsecretaris Hans Fetter (6930787). Zondagtrainer: 

Jan van Veen (6414338), Zaterdagtrainer is Rob Harewoud (637029 of Q6-50838127). De kantinebe- 
'wader is Arthur de 1tuiter (priv4; 6934087). 

be TABA Treffer verschijnt pakweg eons per twee weken in eon oplage van 360 auks. Redactie: 
Roland Knoppe, Houtmartstraat 13, 1013 ML Amsterdam, tel. 625 79 70. 

Deadline: een week na het verschijnen van dit nurtuner. 

XORT 

AFP13LASTINGM*1 
Liiister bij twijfelactitig weer op zaterdag- of zondagmorgen mar de  afgelastingen 
op Radio Noord-Holland (kabel: FM 933) pa de nienwuitzendingen van 8.30 en 
9,00 uur. 

TRAINEN 
Zaterda,gakieling : dinsdag vanaf 18.30 uur 
Zondagafdeling : dims* en vrijdag vanaf 20.30 upr 

VETERANgN 3 
Helaas is dit  team teruggetrokken uit de cOmpetitie wegens to weiui teamleden. 
Toch wordt er nog wel gespeeld, namelijic op zaterdag 18 september ter vervan-
ging van de veteranen 3. 
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-TABA P1 
-Buitenboys D9 
-TABA El 
-Arnstelland E4 
-AS'80 Ell 
-Swift F6 
-GeuzenMM F3 

11.30 uur, veld 4 
09.30 uur, veld 1 
11.30 uur, veld 5 
10.30 uur, veld 2 
09.30 uur, veld 2 
10,30 uur, veld 2 
09.30 uur, veld 2 

82606/4C 
83662/4K 
87026/3J 
89145/4M 
89670/4Q 
94398/4P 
94667/4R  

Waterwijk Dll 
TAM D2 
Almere ES 
TABA 
TABA E3 
TABA P1 
TABA F2 

-De Dijk D3 
-TABA D2 
-Buitenboys E5 
-TABA E2 
-TABA E3 
-TABA Fl 
-TABA F2  

09.30 uur, veld 1 
09.00 uur, veld 3 
10,30 uur, veld 2 
11.00 uur, veld 2 
09.00 uur, veld 2 
10,45 uur, veld 2 
11.00 uur, veld 3 

-KDO Cl 	09.30 uur, veld 1 
-Fortius C4 09.30 uur, veld 2 

Uitadressen 
ASV-Arsenal, Sportpark De SchinIcel, Usbaaupad 50, Amsterdam 
Diemen, Sportpark De Dietnen, Sportiaau 13, Diemen 
Buitenboys, Pplderkwarder, Polderatolenweg 2, Almere-Buiten 
Waterwijk, Sportpark Rie Mastenbroek, Mosweg, Almere-Stad 
Orient, Sportpark De Weeren, Volendamerweg, Amsterdam Noord 
Muiderberg, de Negen Morgen, Dijkweg 1, Muiderberg 
Jos Watergraafsmeer, Sportpark Drieburg, acbter TABA 

Kantinedienst 	18/9 	25/9 
12.00-14,00 
	

TABA vets 1 TABA 3 
14.00-16,30 	 TABA 4 	tja 
16.30-18,00 	 TABA 1 	TABA 5 

TABA JEUGD 

zaterdag 18 september 

TABA ZATERDAG 

zaterdag 18 september 
73894/513 	TABA 1 
75238/12.4D 	TABA 2 
75457/R4F 	Arsenal 2 
76315/R5G 	TABA 4 
75944/R5D 	Diemen 4  

-DWSV'61 1 	14.30 uur, 
-De Ciennaau 2 11.30 uur, 
-TABA 3 	12.00 uur, 
-Abcoude 2 	11.30 uur, 
-TABA 5 	14.30 41.4t,  

veld 1 Wardougan 
veld 1 
veld 1 	Pelt 
veld 2 
veld 3 

95280/16 	TABA vets 1 	-Kadoelen 1 	14.30 uur, veld 2 
95535M3 	Buitenboys 1 	-TABA vets 2 14.30 uur, veld 2 
TABA vets 3 is opsebeven, maar speelt vandaag Lp.v, veterauen 2 tegen de Buitenboys. 

TABA vets 2 vtij 

zaterdag 25 september 
82608/4C 	TABA D1 
83669/4K 	Almere D10 
87034/3J 	TABA El 
89150/4M 	Waterwijk E8 
8967414Q 	Waterwijk E9 
94407/4P 	OSDO F3 
94672/4R 	Waterwijk MS  

zaterdag 25 september 
73898/5B 	Waterwijk 1 
75242/R.4D 	Orient 2 
75459/B4F 	TABA 3 
76321/R5G 	Muiderberg 3 
75946/R5D 	TABA 5 
95283/1B 	I08/W'meer 2 
;13  

-TABA 1 
-TABA 2 
-DVVA 6 
-TABA 4 
-DVVA 10 
-TAM vets 1  

14.30 uur, veld 1 	Gerritsen 
14.30 uur, veld 2 
14,30 uur, veld 1 	Johan 
14.00 itur, veld 2 
14.30 44.r, veld 2 
12,30 um, veld 2 

zondag 19 september 
100724/3B 	TABA Cl 
101601/4G 	TABA C2 

,zondag 26 september 
100731/3B 	Waterwijk C4 	-TABA Cl 	09.30 uur, veld 4 
109848/4G 	GeuzenMM C2 -TABA C2 10.00 mix, veld 3 

Uitadressen 
Waterwijk, Sportpark Rie Mastenbroek, Mosweg, Almere-Stad 
Almere, Sportpark De Marken, Hofmark, Almere-Haven 
QJS O, Wetbouder Koolbaasweg 4, puderkerk aan de Amstel 
Geuzen/v1iddenmeer, Sportpark Voorland, Middenweg, Amsterdam 
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BERICHTEN IJIT DE BESTUURSKAMER 

Contribntie 
Binnenkort ligt bij de TABA-leden weer de acceptgiro op de mat. Wij verzoe-
ken iedereen om zo snel mogelijk het geld over te maken. De club heeft dat 
geld hard nodig, al was het alleen maar om aan de verplichtingen te voldoen ten 
opzichte van de bond. Maar ook de lopende kosten, zoals het onderhoud van 
onze kantine, moeten betaald worden. Een club in stand houden is nu eenmaal 
niet gratis! Maak over dat geld. De bedragen voor seizoen 1999/2000 zijn aldus: 

seniorenleden 	f 275,- 
jeugd van F t/m C 

	
f 200,- 

zaalvoetballeden 	f 200,- 

Voor de jeugdleden is dit bedrag inclusief een bijdrage aan het jeugdkamp dat 
jaarlijks plaatsvindt. 

Beda.nkt 
Een aantal mensen dat zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor de club, houdt 
er nu tree op. 
Allereerst zijn dat de wedstrijdsecretarissen, voor de zaterdag afdeling Peter 
Bego, en voor de zondagafdeling Michel van Oord. Jullie hebben vol overgave 
je van je taak gekweten en we willen jullie bij deze namens alle clubleden 
bedanken voor jullie enthousiaste inbreng. Overigens zal Milton deze taken zo 
goed mogelijk waarnemen. 
Verder is de begeleiding van de zaterdagafdeling gewijzigd. Rob Menzink was 
een bijzonder enthousiaste coach, die, rnecle dankzij de hulp van teamleider 
N, Nol, de zaterdag 1 tot grote deden wist aan te sporen. Beiden houden zij 
ermee op en laten de zaterdag 1 achter in de veilige handers van Rob Harewood. 

Met grote droefenis vernamen wij dat Willem Cornelis Nieuwenhuis, al jaren-
lang een, waste ,supporter,van de zondag 1, op 14 junt 1999 is overleden. Wij 
wensen de nabestaanden veep sterkte met het verwerken van dit verlies. 

Het jeugdkamp 

Maar liefst twee ingezonden stukken ontving de redactie over het jeugdkamp in 
Egmond Binnen. Het moet daar wel erg leuk zijn geweest!! 

Op naar Egmond Binnen 

Toen we aankwamen gingen we eerst de spullen naar boven brengen, de tassen 
uitpakken en voetballen! Het was een mooi veld, alleen waren er geen doelen. 
Maar dat was niet erg, want we hadden pionnen. We hadden al ballen mee, maar 
Vincent had een mooie Nike-bal meegenomen en daar gingen we mee voetballen. 
Toen hadden we 's avonds een wandeling gemaakt. Toen we terugkwamen gingen 
we naar bed. En we gingen ook kaarten in bed. Toen was het ochtend, allemaal 
nog een beetje moe, maar we gingen toch weer voetballen. We deden een 
toernooitje. Toen het toernooitje was afgelopen gingen we naar het strand, lekker 
zwemmen. En we hadden nog een patatje en een ijsje gekregen. Toen hadden 
twee ouders en twee kinderen een speurtocht gemaakt naar huis. Toen hadden we 
's avonds gewoon groenten gegeten en we gingen weer naar bed. 's Ochtends 
hebben we het toernooitje afgemaakt en toen gingen we pannekoeken eten. 

Luka 

Een tof weekend! 

We gingen mar Hoeve Vredestein, dat ligt in Egmond Binnen. De eerste dag 
gingen we het terrein een beetje verkennen en hadden we een kleine wandeling 
gemaakt. 
De tweede dag gingen we heuveltje op, heuveltje of naar het strand, daar gingen 
we touwtrekken. Dat was erg leuk maar vermoeiend! Toen gingen we een 
speurtocht houden. Zelf vond ik hem een beetje onduidelijk. 
Op de derde dag gingen we het voetballen afmaken! (Waar we de tweede dag 
mee bezig waren.) Op dit moment schrijf ik, dus ik weet niet wat we straks gaan 
doen! Volgens het programma gaan we na het voetballen spelletjes spelen, 
pannenkoeken eten en dan vertrekken we. 
Zelf vond ik het een leuk weekend! 
Dit is geschreven door: 

Mir Verkaaik 
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zondag 26 september 
97665/5B 	DWSV'61 1 
104898/R4E TOG 2 
107586/R6H DWSV'61 2 
107713/R6I TABA 4 
109101/R7I TABA 5 

zondag 19 september 
97659/513 	TABA 1 
104891/R4E TABA 2 
107579/R6H TABA 3 
107705/R6I RAP 10 
109093/R7I WVHEDW 8 

TABA ZONDAG 

-Vespucci 1 
-DWS 5 
-DCG 6 
-TABA 4 
-TABA 5 

-TABA 1 
-TABA 2 
-TABA 3 
-Voorland 6 
-Fortius 4 

14.30 uur, veld 1 Salinas 
11.00 uur, veld 1 Smal 
12.00 uur, veld 1 
14.30 uur, veld 2 
14,30 uur, veld 1 

14.30 uur, veld 1 vd Hoek 
11.30 uur, veld 1 Waroux 
14.30 uur, veld 2 
12,00 uur, veld 3 
12,00 uur, veld 2 

ZAALVOETBAL 

Program= tot en met vrijdag 24 september 

vrijdag 17 september 	Sporthal de Pijp, Lizzy Ansinghstraat, Amsterdam 
65279/1A 	 TABA dames 2 -Amstelveen 2 19.15 uur, veld 1 
Verenigigingsscheidsrechter meenemen! 

Zaaldienst: Heren 1: aantreden op vrijdag 17 september in sporthal De Pijp. 

Bij het naar de clrulcker brengen van deze Treffer beschikte de redactie nog niet over het 
nieuwe programa. De volgende Treffer verschijnt waarschijnlijk pas op 30 oktober. 
Teamleiders, bel voor de zekerheid naar de redactie (6257970) of Milton of je in de 
periode 24 september tot en met 30 oktober spelen moet. 

Uitadressen 
RAP, Sportpark I3uitenveldert, Boelelaan (t.o, VU), Buitenveldert 
WVHEDW, sportpark Middenmeer, Radioweg bij l(ruislaan, Amsterdam 
DWSV'61, Sportpark De Eendracht, Bok de Korverweg 1, Amsterdam 
TOG, Sportpark Middenmeer, achter Jaap Eedenbaan, Amsterdam 
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DUSART 
KOFFIEHUIS 

PETIT RESTAURANT 
DUSARTSTRAAT 55 

020 - 6712818 

EEN BEGRIP IN AMSTERDAM EN OMSTREKEN! 

C. VAN DEN BOGAARD 

PRETORIUSSTRAAT 2 • AMSTERDAM • 020 - 6655208 

10% KORTING VOOR TABA LEDEN 

HUTS 

r 
Seks & Voetbal 

Breed! 

"Geef nu man toe, CorazOn, jij was vroeger veel linkser dap je nu bent." Na 
dit gezegd te hebben kijkt de jonge Bastiaan mij verwachtingsvol aan met eon 
blik, waarin brutaalheid en angstvalligheid om voorrang lijken te strijden. lk 
besluit hem met wat gepaste humor op zijn gemak te stellen. "Dat zal je 
misschien verbazen, Bas, maar vroeger was ik zo rechts dat miju rechterkicks 
witgekleurd was van het krijt van de rechterzijlijn, zo breed Weld ik de rech-
terkant van het veld. Pas na de komst van Hans als ideate rechtshalf ben ik op 
links gaan spelen. Mijn voornaamste wapen bestaat toch uit het net zo lang been 
en weer rennen totdat de directe tegenstander mij niet meer volgt, en wat maakt 
het nu uit of je dat op links of op rechts doet? Noodgedwongen ben * aldus 
steeds linkser geworden." De jonge Bastiaan stag te trappelen van ongeduld tot 
ik dit ontwijkende, ietwat Noormanneske betoog hob afgeroud en zegt dan op 
verontwaardigde toon: "Dat bedoel ik helemaal niet, CorazOn, ik had het over 
de politiek." 

Even ter achtergrondinformatie. Het is een stralende dag, We staan met pilsjes 
in de hand na te genieten van onze eerste overwinning na de oefenwedstrijd • 
tegen Sint Louis 18. Ons combinatiespel was flitsend te noemen. Kansen werden 
meedogenloos benut. Echt fantastisch waren we. Of zal zelfimienoraenheid 
rechts zijn? 

Ach, leer mij die zich links noemende rnensen Icemen. In feite proberen zij 
gewoon net als iedereen in zo mooi mogelijk huis to woven met eon zo mool 
mogelijke vrouw in eon zo mool mogelijke omseving. Maar dan ook nog het 
morele gelijk willen halen met hula gemakkelike kletspraatjes. Zo is het toch 
zeker? En ondertussen in het geniep maar werken aan bun carriere. Nou, 
gelulddg mag je tegenwoordig carriere weer een vies woord vinden! 

Met deze scherpe opmerking wil ik getuigen van mijn maatschappelijke betrok-
kenheid. Maar helms is bet plomett act Ttlet.  daar. Pe conversatie is voortge-
kabbeld. Er wordt nu gesproken over de wedstrijd van volgende week. Waar of 
Roda'23 wel mag spelen. "In Bovenkerk", roep ik enthonsiast. 

Rolando de CorazOn 

PAS DE STOEL  
L   DESIGN KINDERMEUBELEN, WESTERSTRAAT 260, TELEFOON 020-420 75 42  
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Seks & Voetbal 

Breed! 

"Geef nu maar toe, CorazOn, jij was vroeger veel linkser dap je nu bent." Na 
dit gezegd te hebben Idjkt de jonge Bastiaan mij verwachtingsvol aan met een 
blik, waarin brutaalheid en angstvalligheid om voorrang lijIcen te strijden. Ik 
besluit hem met wat gepaste humor op zijn gemak te stellen. "Dat zal je 
raisschien verbazen, Bas, maar vroeger was ik zo rechts dat miju rechterkicks 
witgekleurd was van het krijt van de recbterzijlijn, zo breed hield ik de rech-
terkant van het veld. Pas na de komst van Hans als ideate rechtslialf ben ik op 
links gaan spelen. Mijn voornaamste wapen bestaat toch uit het net zo lang been 
en weer rennen totdat de directe tegenstander mij niet meer volgt, en wat maakt 
het nu uit of je dat op links of op rechts doet? Noodgedwongen ben ik aldus 
steeds linkser geworden." De jonge Bastiaan staat te trappelen van pngeduld tot 
ik dit ontwijkende, ietwat Noormanneske betoog heb afgerond en zest dan op 
verontwaardigde toon: "Dat bedoel ik helemaal niet, CorazOn, ik had het over 
de politiek." 

Even ter achtergrondinformatie. Het is een stralencie dag, We staan met pilsjes 
in de hand na te genieten van onze eerste overwinning na de oefenwedstrijd 
tegen Sint Louis 18. Ons combinatiespel was flitsend te noemen. Kansen werden 
meedogenloos benut. Echt fantastisch waren we. Of zal zelfln$enornenheid 
rechts zijn? 

Ach, leer mij die zicl links noemende mensal Icenneu. In feite proberen zij 
gewoon net als iedereen in zo mooi mogelijk huis to wonen met een zo mooi 
mogelijke vrouw in een zo mooi mogelijke ornseving. Maar dan ook nog het 
morele gelijk willen halen met hun gernakkelijke kletspraatjes. Zo is het toch 
zeker? En ondertussen in het geniep maar werken aan hun carriere. Nou, 
gelukkig mag je tegenwoordig carriere weer een vies woord vinden! 

Met deze scherpe opmerking wil ik getuigen van miju maatschappelijke betrok-
kenheid. Maar he1aas is het moment niet per daar. 1:)e conversatie is voortge-
kabbeld. Er wordt nu gesproken over de wedstrijd van volgende week. Waar of 
Roda'23 wel mag spelen. "In Bovenkerk", roep ik enthoysiast. 

Rolando de CorazOn 
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