






Het voetbalseizoen is zo’n beetje begonnen, de 
TABA-velden liggen er prachtig bij en het wordt 
alweer gezellig druk op de club. En wát voor een 
club! Een grote club met een bloeiende jeugdaf-
deling en ook flink wat senioren. En dit alles op 
twee eigen velden plus een extra veld van onze 
buren Wartburgia.

Dit seizoen zijn we goed voorbereid ingegaan: er 
zijn een aantal medewerkers gevonden die in het 
kader van de idee-baanregeling bij TABA zijn 
gekomen. Zowel het schoonhouden van de ge-
bouwen als het draaiende houden van de kantine 
zijn in goede handen. Onze nieuwe medewerkers 
zullen binnenkort aan iedereen worden voorge-
steld in de TABAtreffer.

Op het gebied van de voetbalmaterialen is er ook 
vooruitgang geboekt. Na een grondige inven-
tarisatie is er gericht ingekocht bij een aantal 
bedrijven in den lande. Er zijn veel nieuwe bal-
len, trainingshesjes en teamtassen aangeschaft. 
Daarbij is het dit seizoen voor het eerst dat deze 
artikelen staan geregistreerd en dat er bij uitgifte 
een formulier is getekend door de coach van 
ieder team. Dit is nodig om greep te houden op 
de enorme aantallen voetbalspullen die jaarlijks 
door ons allen worden gebruikt. Vrijwel alle 
jeugdteams hebben nu een teamtas, twee inspeel-
ballen en een complete keepersuitrusting van de 
club in hun bezit.

We zijn een club met veel ouders die helpen bij 
allerlei terugkerende en/of éénmalige aktivitei-
ten. Dat is mooi om te merken!
Ook dit jaar is er weer voldoende te regelen en 
zal het bestuur graag een beroep doen op een 
ieder. In de meeste gevallen zal het gaan om  
gerichte vragen met een geringe tijdsinvestering.

Los hiervan zou ik nu reeds iedereen willen vra-
gen het volgende in overweging te nemen:
De hoeveelheid plastic, sigarettenpeuken, glas en 
ander rondslingerend afval op het terrein kan vrij 
eenvoudig in de hand worden gehouden. Er zijn 
vuilnisbakken. Vooral voor kinderen is het mijns 
inziens belangrijk te beseffen dat ook op de voet-
balclub alle rommel opgeruimd wordt. We willen 
geen steriele omgeving, maar een schone, veilige 
plek voor iedereen.

Zowel bij trainingen als bij wedstrijden raken 
veel ballen kwijt. Jammer, want duur!
Ik wil aan alle ouders vragen op te letten dat de 
teamspullen niet kwijt raken, met name bij wed-
strijden en toernooien.
Aan trainers wil ik voorstellen (voor zover dit 
niet zo is) om pupillen en junioren na de training 
altijd zelf de spullen te laten opruimen. Ballen, 
hesjes, pylonnen, doeltjes enz.
Dat hoort ook bij het clubgebeuren!

Ik wens iedereen heel veel plezier toe bij de 
mooie voetbalmomenten die er gaan komen en 
ik hoop dat iedereen zich thuis voelt bij TABA. 
Want zo is het ook nog eens een keer: We zijn 
een symphatieke, relaxte club en dat moesten we 
maar koesteren dacht ik zo.

Groeten van Jos Duijst

Nieuwe Orde of wat 
zal er van ons worden?





Robin heeft een nieuwe fiets. De fiets kan niet op slot en 
daarom staat hij op woensdagmiddag in de kantine, in een 
hoekje verborgen achter de schuifwand. Robin heeft wel 
een sleutelbos om zijn nek hangen: van thuis. Tijdens de 
training leggen we die naast een doelpaal. Het is belang-
rijk dat Robin de sleutels niet vergeet, want die moet zijn 
moeder straks terughebben, anders kan ze er niet in. Aan 
de bos zit ook een bonuskaart. Om vier uur komt zijn 
moeder terug van haar werk, dan moet Robin thuis zijn. 
Dat haalt hij makkelijk. Hij woont niet ver van de club, 
aan de rand van de Diamantbuurt, bij de Amstelkade. Aan 

de overkant van het water woont Osama. Ze zitten op 
dezelfde school en fietsen nu samen naar huis. Vorig jaar 
gingen ze ook samen naar de training. Robin had toen nog 
een step, zo’n kleine zilveren. Met van die kleine wieltjes 
waar je gemakkelijk mee over de kop slaat, zeker als je 
zo groot bent als Robin. En zo sterk. Daarom heeft hij nu 
een echte fiets. Een gouden, die thuis ook binnen staat. 
De school is vlakbij dus daar kan hij heen lopen. De fiets 
is voor ‘s middags, en voor de woensdag. Dan staat hij te 
blinken in de kantine, tussen de andere bekers.

Robin en Osama

Fiets



Tot mijn spijt moet ik jullie vertellen dat ik 
vanaf nu geen jeugdsecretaris meer ben. Een 
officiële mededeling van het bestuur vinden 
jullie ergens anders in deze treffer.
M’n terugtreden is niet volgens plan, maar 
wordt ingegeven door de omstandigheden. 
De ‘chemie’ tussen een aantal leden van het 
hoofdbestuur en mijzelf was verdwenen. 
Wrevel en frustratie was het gevolg. Tja, ook 
al heb je een ideaal, dan is het verstandig om 
te stoppen. Een zure Hans is voor niemand 
goed, zeker niet voor mijn naasten.
Ik hoop van harte –en heb daar ook alle ver-
trouwen in – dan anderen oppakken wat ik nu 
zo plotseling uit m’n handen laat vallen. We 
hebben zo’n unieke en leuke club. Sportief, 
eerlijk en open (alleen een beetje te wit naar 
mijn smaak) en erg populair.Hoe dat zo geko-
men is?  Volgens mij is het begonnen met de 
kinderen van de hippie voetballers die zo’n 
10 jaar geleden de Taba velden bevolkten (en 
waarvan je nog steeds op de zaterdagmid-
dag een flink aantal exemplaren in het wild 
kunt tegenkomen). Die eerste jeugdteams die 
hadden het al, die mix van gezonde sportivi-
teit, plezier, openheid en eerlijkheid die een 
soort kenmerk van de jeugdafdeling van Taba 
is geworden. Mensen als Aad en Frank Ver-
kaaik en later Mike Paschenegger en Anke 
Lucas hebben daar vorm en structuur aan 
gegeven.
Nu stáát er een club die meetelt als het gaat 
om voetballen, die goed georganiseerd is en 
die als het gaat om mentaliteit een verschille-

tje kan maken op de Amsterdamse velden.
Hou dat met z’n allen vast!
Ik wil iedereen bedanken waarmee ik de 
afgelopen jaren heb samengewerkt. Ik heb 
altijd met veel plezier m’n ‘werk’ gedaan en 
dat kwam –afgezien van dat ik het leuk vind 
om lijstjes te maken- grotendeels omdat er 
zoveel aardige mensen in de club rondlopen.
Ik vertrek niet helemaal. Ik blijf gewoon in 
de zondag veteranen een van mijn duidelijk 
mindere kwaliteiten ten toon spreiden en ik 
zal teamleider worden van de C1. Kan ik in 
ieder geval nog één lijstje bijhouden.
Het ga Taba goed!

Hans van Koolbergen

Beste Taba leden en ouders  
van Taba leden,



Hans van Koolbergen. Wie ‘m niet persoon-
lijk kent, kent in ieder geval z’n naam. Hans 
was in de afgelopen jaren vrijwel altijd en 
overal op het TABA-terrein te vinden, zijn 
naam stond onder menig manifest in de Tref-
fer of handige handreiking voor vrijwilliger, 
ouder of jeugd. En dan onze website - zwart 
geel en wat kan ie veel – is gemaakt door 
Hans en zijn studenten van de Hogeschool 
van Amsterdam. Zo’n vent, daar heb je nog 
es wat an.

Hans stopt met zijn bestuurijke werkzaam-
heden voor TABA: als jeugdsecretaris, als 
administrateur, als webmaster, als chef op-
leidingen en nog zo wat van die dingetjes die 
geen naam hebben maar die wel heel belang-
rijk zijn en die hij wel deed en die we pas 
bemerken nu hij ze niet meer doet. Het voelt 
als een amputatie.

Hans deed heel veel, in hoog tempo. Terwijl 
collega-bestuurders nog bijkwamen van een 
zoveelste rush naar de achterlijn, stond Hans 
alweer klaar voor een nieuwe aanval. Er was 
dus sprake van een tempoverschil. Dat maak-
te de noodzakelijke samenwerking echter 
steeds moeilijker. En uiteindelijk onmogelijk. 
Helaas. Komt in de beste families voor. Maar 
we moeten wel door.

Samen met andere bestuurders en medewer-
kers maakte Hans van TABA de club die het 
nu is: een springlevende, in sportief en fi-
nancieel opzicht zeer gezonde Amsterdamse 

Football Club. Het effect van Hans’ inspan-
ningen op organisatorisch gebied is indruk-
wekkend en ijlt nog wel wat jaartjes na. Hui-
dige en toekomstige bestuurders kunnen die 
tijd gebruiken om al het mooie wat inmiddels 
bereikt is in te koppen, te consolideren, te 
bestendigen. Zo komt Hans voorwerk volle-
dig tot zijn recht. Misschien minder snel dan 
je hoopte, maar toch. 

Hans gaat gelukkig wel gewoon door met 
lekker voetballen bij de zondagvets en 
coaching van de C1, het team dat hij onge-
twijfeld naar ongekende hoogte leidt. Zijn 
onontbeerlijke bestuurstaken knippen we in 
stukjes op en zetten die uit bij enkele andere 
TABA-leden of –ouders, dit onder het motto 
‘vele handen...’. Weest dus voorbereid, ook 
U wordt benaderd!

Hans: onwijs bedankt.
Namens het bestuur, Arthur Rauwerdink

Hans Anders



Taba-bestuur zoekt versterking
In het hoofd- en jeugdbestuur van Taba is behoefte aan versterking door enthousiaste leden, 
hun vaders en/of moeders. Het gaat om de volgende taken:
- jeugdbestuurslid: meedenken, praten en uitvoeren van het jeugdbeleid;
- hoofdbestuurslid: zelfde, maar dan voor het clubbeleid;
- administrateur: bijhouden van de leden-administratie;
- webmaster: actualiseren van de website, opnemen/afvoeren van berichten.

Zeker aan het begin en het eind van het voetbalseizoen kost bestuurswerk je wel enige tijd, 
maar vele handen maken licht werk. Bovendien is het ook gewoon leuk om vrijwillig mee te 
bouwen aan het versterken van je eigen vereniging. De voldoening is je loon!

Interesse? Neem dan contact met bestuurssecretaris Arthur Rauwerdink, T: (020) 6758700, E: 
donwordy@planet.nl. Op dinsdagavond en woensdagmiddag ben ik altijd bij Taba te vinden, 
en op zaterdag als de E2 of de Zat.3 daar speelt.

Arthur
Dagboek (ver)bouw
Taba wil de kantine en de kleedkamers een flinke opknapbeurt geven. Er wordt zelfs ge-
dacht aan uitbreiding, zodat meer mensen tegelijkertijd kunnen douchen. Dat moet allemaal 
wel kunnen, financieel en organisatorisch gezien. Daarnaast kost het maken van acceptabele 
plannen, het beoordelen van offertes, en het aanvragen van benodigde vergunningen en sub-
sidies veel (doorloop-) tijd. Het plan is om aan het eind van dit seizoen met de uitvoering te 
beginnen. De Taba-Treffer en de Taba-website houden je op de hoogte.
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Iets te timmeren? 
Laat het doen door 
De Kuyper.
Gegarandeerd vakwerk!
Telefoon : 06 51786906, 
fax : 020 6000926

De Kuyper, sponsor 
van TABA zaterdag 1
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