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AFC TABA 
(relatienummer BBDB 51B) speelt 
in Sportpark Drieburg, Fizeaustraat, 
Amsterdam. Telefoonnummer van 
de kantine: 020 692 41 61. 
Gironummer 5011393,  
t.n.v. afc TABA, Amsterdam.

HET TABA BESTUUR BESTAAT UIT:
Voorzitter: Mike Paschenegger  
(020-6949170, paschenegger@
planet.nl)
Secretarissen: Roland Knoppe 
(Tuinstraat 142, 1015 PH A’dam 
020-6257970, r.knoppe@hetnet.
nl) en Arthur Rauwerdink, 020-
6758700, donwordy@gmail.com
Penningmeester en verzending 
Tabatreffer:
Anke Lucas, Schagerlaan 115,  
1097 HP, 06-12878513,  
jalucas@tiscali.nl

Ledenadministratie:
Frank Visbeen
ledenadministratie.taba@xs4all.nl 
 
Jeugdsecretaris:
Jan de Wijer  
j.dewijer@hccnet.nl 

Jeugdcommissie:
René Diepgrond (A- en B-jeugd) 
diepie@planet.nl
Thom Moerkamp (C-jeugd)  
moerkamp@wish.net
Jules Vereecken (voorzitter, D-jeugd) 
j.vereecken@olympos.nl
Frenkie Hardonk (E-jeugd)  
frenkiehardonk@yahoo.com
Piet Oomes (E-jeugd)  
nautika@dds.nl
Johan van der Jagt (senioren) 
jjagt62@hotmail.com
 
Technische Commissie:
Bregt Remijn (voorzitter)  
bremijn@xs4all.nl
Bert Rijskamp (A-jeugd en doorstro-
ming naar senioren) rijslaer@zonnet.nl
René Diepgrond (A-jeugd)  
diepie@planet.nl
Idriss Sebti (B-jeugd) sebti@chello.nl
Frank Verkaaik (C-jeugd)  
f.verkaaik@dnb.nl
Frank Visbeen  
(D-jeugd) fvisbeen@rpd.nl
Martin Grootenboer (E-jeugd)  
martin@tungsten.nl
Freek Kallenberg (F-jeugd)  
freekk@dds.nl
Bart Zwarenstein (meidenteams) 
m.cornelissen4@chello.nl

Wedstrijdcoördinatie:  
zaterdagochtend: Rob Ales, 6657657 
/ zaterdagmiddag: Roland Knoppe / 
zondag: Eric Jansen/Rob Ales
Toernooicoördinatie:  
René Diepgrond, 6652050
Scheidsrechterscoördinator:  
Willem Jan Nijensikkens, 6970484
Beheer kantine: Stef van der Laan/
Mildred Reemnet

Kantine en veldverzorging:  
Werner Möller, 6644478
Materiaal jeugd: Jos Duijst, 6759756

Contributies 2007-2008
Veldvoetbal:
- leden, geb. in ‘99/’00/’01/’02: € 93
- leden, geb. in ‘97/’98: € 93 
- leden, geb. in ‘95/’96: € 103 
- leden, geb. in ‘93/’94: € 108
- leden, geb. in ‘91/’92: € 113
- leden, geb. in ‘89/’90: € 118
- leden, geb. voor 01-01-’89: € 155 
Zaalvoetbal: € 110,-
Administratiekosten:  
In- en overschrijving: € 8 / 
 Aanmaningskosten: €10
Tabatreffer:  
Alleen abonnement: € 15
Opzeggen:  
ledenadminstratie@afctaba.nl

Kosten opzeggen van 1 juni tot 1 
oktober: Senioren: € 30 /  
Jeugd en zaal: € 20
Kosten opzeggen van 1 oktober t/m 
31 december: Senioren: € 90 /  
Jeugd en zaal: € 60
Gezinskorting
Vanaf 2e en volgende leden binnen 
een gezin: € 10,-

REdACTIE TABA TREFFER
Ron de Heer, Uithoornstraat 39 hs, 
1078 SV. tel. 020-6701770, e-mail: 
rondeheer@yahoo.com

De TABATreffer verschijnt pakweg 
eens per twee weken in een oplage 
van 490 stuks. Deadline: de dinsdag 
na het verschijnen van dit nummer. 

Meer informatie over TABA  
is te vinden op: 
www.afctaba.nl
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De sneeuw is nog maar nauwelijks gesmolten (grapje) of het eerste nummer van de Treffer ligt  
alweer voor ons. Hij zit boordevol mag ik wel zeggen: behalve het programma voor de komende  
twee weken vind je in deze Treffer alvast de toernooikalender voor het voorjaar, een gedegen stuk 
van Arthur over de voortgang van de verbouwing (die nu echt is begonnen!), het tweede deel van het 
jeugdbeleidsplan, van Jan de Wijer, en last-but-not-least Voetbal en Seks, de 200e aflevering.  
Rolando de Corazón, de schrijver van deze schitterende columns, blikt zelf terug. Ik ben in de loop 
der jaren steeds meer naar zijn stukjes gaan uitkijken. Heerlijk vind ik het als hij weer eens over  
zijn wederwaardigheden in de Pyreneeën vertelt, of over zijn voetbalervaringen in Almere of  
Badhoevedorp, en tegenwoordig steeds vaker op de Tabavelden. Ik vind het prachtig zoals de zinnen 
zo losjes achter elkaar geplaatst lijken, maar ondertussen staan als een huis. Een hoogtepunt vond  
ik de aflevering (nr. 5, maart 2007) die eindigde met een onvergetelijk beeld op het dak van een huis 
in de Jacob van Arteveldestraat in Bos en Lommer. Wie nog oude Treffers in de kast heeft liggen, 
scharrel ze op en lees de columns nog eens na. 

Ron

JUBILEUM

Rolando de Corazón en los Pirineos
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De winterstop is voorbij en op naar het voorjaar. Natuurlijk zijn er ook dit voorjaar voor alle jeugd-
teams weer diverse UIT-toernooien georganiseerd. Na de vele aanvragen zijn de leukste toernooien 
uitgezocht en zoveel mogelijk ook op sterkte ingedeeld. Er is ook rekening gehouden met vakan-
tieperiodes – dus er zijn altijd teams waar je kan lenen omdat die dan geen toernooi spelen op een 
bepaalde datum. Schrijf de data vast in je agenda en informeer het team zodat alles op tijd geregeld 
wordt. Als er meer info binnen komt, zal ik dat z.s.m. aan de elftalbegeleiders doorgeven.
Veel succes en maak er gezellige dagen van. 

René Diepgrond

 TOERNOOIkALENdER 2008

wanneer   waar teams 

22 mrt Pasen DSOV E3, E7, F2, F4 

22 mrt Pasen De Meer E1, E5, E6, F3, F6 

22 mrt Pasen Fortius C1, C3, 

22 mrt Pasen Roda 23 MC1, MD1, MD2 

23 mrt Pasen De Meer D2, D3, D5, MB1 

23 mrt Pasen Fortius D4, E2, E4, F1, F5 

24 mrt Pasen DSOV B1 

        

10 mei Pinksteren Castricum C2, F3, F5, B2 

11 mei Pinksteren Castricum D4, E3, E7 

12 mei Pinksteren Castricum MB1, MC2, MD2+MD1 (11-tal) 

12 mei Pinksteren DRC E5, E8, F7 

11+12 mei Pinksteren Toernooi HEKELINGEN (2-daags) A1  

        

17 mei   WV-HEDW D2, D3, F2 

18 mei   WV-HEDW E2, E4, E6, B1, C1 

18 mei   Ilpendam A2, D1, E1 

18 mei   Kolping Boys MC1 

24 mei   Meteooor D5, E5, B2, C3, F4, F6 

25 mei   IVV E8, F1, F7 

        

31 mei–1 juni  TABA-TOERNOOI Alle TABA-teams
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Er is een nieuw jeugdbeleidsplan. Het zal in deze en volgen-
de Treffers in delen worden gepubliceerd. dit is deel II. de 
complete tekst is te vinden op: www.afctaba.nl/files/jeugd-
beleid.pdf. Jan de Wijer.

Spelopvatting 
Voor Taba is voetbal vooral een teamsport, waarin elke speler, 
ook al heeft hij een beperkte taak en opdracht, een nuttige 
functie binnen het geheel kan vervullen door inzet en sportiviteit 
te tonen. Andersom zal het team de speler dragen en verder 
helpen in zijn of haar ontwikkeling. 
In het selectiebeleid ligt daarom de nadruk op teamvorming, na-
melijk het vinden van de optimale mix van sterspelers en zwoe-
gers, aangevers en afmakers, waardoor altijd gemotiveerde, 
sociaal sterke teams ontstaan, die de afzonderlijke spelers een 
meerwaarde bieden. Naast voetbalkwaliteit spelen dus criteria 
als mentaliteit, enthousiasme, teamspirit en ontwikkelingsmo-
gelijkheden een belangrijke rol. 
Tussen de teams in een bepaalde leeftijdscategorie bestaat 
alleen een geleding ten aanzien van het niveau waarop ze com-
petitie spelen. Er is dus geen tweedeling tussen prestatieteams 
en recreatieteams. Het streven is om in elk team voetballend 
vermogen onder te brengen.
Aangezien Taba een kleine voetbalvereniging is, met een gering 
aantal teams per leeftijdscategorie, wordt er bij de team-
samenstelling voor het nieuwe seizoen gekeken naar zowel 
tweede- als eerstejaars spelers in een bepaalde leeftijdscate-
gorie. Hierdoor is niet alleen de keuzemogelijkheid groter, maar 
ook kan er beter worden ingespeeld op de voortdurend varië-
rende ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast wordt hun een 
grotere stimulans geboden om beter te worden. Een nieuw team 

betekent voor hen een nieuwe uitdaging, en juist omdat Taba, 
zoals gezegd, een kleine club is, waarin de kinderen elkaar 
allemaal kennen en vaak onderlinge partijtjes spelen, zullen ze 
nooit tussen vreemden terechtkomen. Dispensatie (toestemming 
voor een speler om buiten de eigen leeftijdscategorie te spelen) 
wordt alleen in noodgevallen bij de KNVB aangevraagd.

Procedure 
Vroeg in het voorjaar komt de TC tot een conceptteamsamen-
stelling voor het volgende seizoen, die vervolgens in diverse 
– allereerst strikt vertrouwelijke – rondes besproken wordt 
met: 1) trainers, 2) coaches, 3) teamleiders, 4) JC. Ten slotte 
wordt voor de zomervakantie de definitieve teamsamenstelling 
openbaar gemaakt. 
Tijdens de competitie kan de JC, al dan niet op advies van de 
TC, besluiten een verzoek om herindeling bij de KNVB in te 
dienen als er teams in zodanige poules spelen dat de ontwik-
keling van de spelers dan wel het team als geheel gevaar loopt 
te stagneren. In de praktijk zullen dat de teams zijn die met 
extreme uitslagen winnen of verliezen. Te weinig of te veel 
tegenstand biedt geen uitdaging en is niet bevorderlijk voor het 
samenspel. 
De jeugdsecretaris is de verbindende schakel tussen JC en TC, 
en begeleidt als zodanig het hele selectieproces. Hij of zij ver-
zorgt de administratieve plaatsing van spelers en voert de cor-
respondentie over teamsamenstelling en wachtlijst met betrok-
kenen. Bij de instroom van nieuwe leden (volgens volgorde op 
de wachtlijst) ziet de jeugdsecretaris toe op een evenwichtige 
opbouw van de club (ongeveer evenveel spelers per ‘geboorte-
jaargang’) en een juiste uitvoering van het beleid op dit gebied.
(wordt vervolgd)

JEUgdBELEId AFC TABA (2)



PAGINA � • TABATREFFER Nº 1 • JANUARI 2008

Breken, drillen, kappen, graven: de TABA verbouwing 
is nu echt begonnen! Wat staat er te gebeuren? In het 
kleedkamergebouw gaan we de vloeren en wanden bete-
gelen, de douches opknappen en de elektra vernieuwen. 
de kantineruimte krijgt een stevige opknapbeurt, keuken 
en sanitair worden geheel vernieuwd. de kleedkamer 
in het kantinegebouw wordt handig in tweeën gesplitst 
en in het verlengde van het kantinegebouw bouwen 
we twee gloednieuwe kleedkamers. Tussen kantine en 
speeltuin komt een terras. In september, als we het 75-
jarig bestaan van TABA vieren, is alles klaar. Tenminste: 
als droom en daad samenvallen. daar kun je bij helpen, 
fysiek en/of financieel.

dEEL 1

Bouw mee, kies 
voor 1 of 2!

grond af, met kruiwagens tegelijk. Arthur (za3) en Robbi 
(zovets) liepen er een beetje omheen, hier en daar red-
derend, regelend en roepend. De grond tussen kantine en 
speeltuin moest geheel vrij worden gemaakt van stron-
ken/wortels. Die klus is nu, na een kleine drie dagen noest 
VRIJWILLIGERSWERK, bijna geklaard.

Overige klussen
Op deze manier is er door vrijwilligershanden flink wat 
winst te behalen. Jos Duijst houdt een lijst bij met werk-
zaamheden die wij als leden kunnen uitvoeren en wanneer 
die moeten gaan plaatsvinden, tussen nu en september: 
slopen, kruien, cateren, schilderen, timmeren, straten-
maken, materialen vervoeren, noem maar op. Bespreek 
het binnen je team, sprokkel wat enthousiastelingen bij 
elkaar, prik een dag dat je allemaal kunt en GEEF JE OP 
BIJ JOS (josduijst@orange.nl). Samen voor TABA, ja toch!

Kies voor 1 en/of 2
Hoe meer we zelf doen, hoe kleiner het gat in de begro-
ting, hoe minder geld we hoeven lenen, hoe meer we over 
houden voor al die andere belangrijke zaken als trainers, 
materialen, extra helpende handen en ga zo maar door. 
Daarom roept het bestuur ALLE LEDEN (en hun ouders/
verzorgers) op om mee te helpen. Heb je daar geen zin in 
– of je hebt er geen tijd voor – kies dan voor een financi-
ele bijdrage aan het TABA BOUWFONDS, dat speciaal voor 
de verbouwing is geopend (rekeningnummer 5011393, 
tnv afc TABA Amsterdam, ovv TABA Bouwfonds). Het geld 
in het fonds wordt gebruikt om mensen in te huren als we 
vrijwilligershanden tekort komen. ABCeetje, lijkt mij. Kies 
wat je wilt, meewerken (1) of een bijdrage storten (2). Of 
nog beter: doe allebei! 

Het bestuur laat deze keuzemogelijkheid in eerste instan-
tie aan de leden zelf. Maar wij houden ook in de gaten of 
dit voldoende oplevert. Zo niet? Dan moeten we overgaan 
tot andere maatregelen. Een eenmalige bijdrage of struc-
turele verhoging van de contributie ligt dan het meest 
voor de hand. 

Bouw lekker mee, kies voor 1 en anders voor 2!

Arthur Rauwerdink (deeltijdsecretaris)

Januari
Nadat Bart (zavets), Danny, Jos en Ricardo (za3) in het 
kleedkamergebouw het nodige dril- en breekwerk had-
den verricht, kon aannemer Ben (zavets) meteen al met 
het eerste zichtwerk beginnen: het egaliseren en tegelen 
van de vloeren. Ik kan je zeggen: het ziet er nu al een 
stuk frisser uit. Naast de kantine zaagden Hein en zijn 
hulptroepen eerst een paar bomen om, uiteraard nadat wij 
daar een vergunning voor hadden gekregen. Eén van de 
bomen viel ongelukkigerwijs op het dak van de kantine. 
Nou ja, waar gehakt wordt vallen spaanders, de verze-
kering betaalt, dus men groef dapper door. We hadden 
beschikking over een afgetrainde grondtransportploeg: 
Gerard en WillemJan (zavets), Anton, Frankie, Freek, Jos, 
Roland en Vincent (za3), Jeff en Paul (zovets) voerden de 
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Zaterdag 26 januari THUIS

09:00 179322 TABA E3 - Sporting Martinus E5 1a

09:00 179676 TABA E5 - KDO E3 1b

09:00 179146 TABA E8 - Legmeervogels E14 2a

09:00 190356 TABA F2 - Ankaraspor F1 2b

09:15 171736 TABA D4 - WV-HEDW D2 W

10:00 179677 TABA E1 - ZSGO/WMS E1 1a

10:00 166016 TABA MC2 - Hoofddorp MC2 2

10:00 178262 TABA MD1 - Buitenveldert MD5 1b

11:15 171328 TABA D1 - Fortius D1 1

11:30 190355 TABA F4 - Tos Actief F2 2a

11:30 189977 TABA F5 - Zwanenburg F8 2b

12:30 171533 TABA D2 - Abcoude D2 2

   

Bar   

E5 8.15-10.15 

E1 10.15-12.15 

F4 12.15-13.30 

D2 13.30-14.30 

Zaterdag 26 januari UIT

09:00 171763 CTO 70 D2 - TABA D3

10:15 178962 Amstelveen E2 - TABA E2

10:00 178956 Arsenal ASV E3 - TABA E4

10:00 179365 Meer de E4 - TABA E6

09:30 178840 Tos Actief E6 - TABA E7

10:00 189658 SDW F1 - TABA F1

09:00 189446 GeuzenM’meer F5 - TABA F3

10:30 190066 Kadoelen sv F2 - TABA F6

09:00 189436 Meer de F5 - TABA F7

10:45 126445 Amstelveen MB1 - TABA MB1

10:15 164732 CSW MC1 - TABA MC1

10:00 178230 Graveland ‘s MD1 - TABA MD2

Zaterdag 2 februari THUIS

12:30 113440 TABA MB1 - Omniworld MB1

10:00 164687 TABA MC1 - OSV MC1

  

Bar  

MC1 9.30-11.30

Zaterdag 2 februari UIT

12:30 165919 Schoten MC1 - TABA MC2

ZATERdAg JEUgd
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Zaterdag 26 januari

14:30  126672  Buitenboys 1 - TABA 1

15:00  126629  GeuzenM’meer 5 - TABA 2

12:00  147071  JOS/W’graafsmeer 6 - TABA 3

14:30  127114  TABA 4 - RAP 9

12:30  127098  TABA 5 - Tos Actief 2

14:30  147809  TABA VE1 - Parkstad sv VE3

vets 2 vooralsnog vrij

Zaterdag 2 februari

15:00  170778  TABA 1 - Hilversum FC 1

12:30  113621  TABA 2 - Wartburgia 6

15:00  117784  TABA 3 - Tos Actief 3

TABA 4 en 5 vooralsnog vrij

12:00  154963  Real Sranang VE2 - TABA VE1

14:45  113940  Amstelveen VE2 - TABA VE2

Zondag 27 januari

14:30 156277 TABA 5 - Overamstel 2

14:30 56807 TABA A2 - Waterwijk A4

12:30 56787 TABA B2 - JOS/W’graafsmeer B2

10:30 169389 TABA C1 - Buitenboys C2

12:30 56774 TABA C2 - Diemen C5

10:30 170054 TABA VE1 - Quick 1890 AFC VE1

14:30 144391 Hoograven vv 1 - TABA 1

10:00 56244 JOS/W’graafsmeer A2 - TABA A1

10:00 56041 Muiden B1 - TABA B1

Zondag 3 februari

14:30 33697 TABA 1 - RAP 1

14:30 156227 TABA 5 - Swift 8

12:30 51941 TABA B2 - Abcoude B4

12:30 169364 TABA C1 - AS 80 C2

14:00 52149 Rijp (de) A1 - TABA A1

12:00 51948 Tos Actief B1 - TABA B1

10:00 169345 Forza Almere C2 - TABA C2

09:45 170248 AS 80 C6 - TABA C3

11:30 170041 Parkstad sv VE1 - TABA VE1

ZATERdAg sENIOREN ZONdAg sENIOREN  
EN -JUNIOREN
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Amstelveen, Sportpark Sportlaan, Sportlaan 1, Amstelveen, 020-6452443

Arsenal, Sportpark De Schinkel, IJsbaanpad 50, Amsterdam, 020-6794226

AS’80, Sportpark Klein Brandtpark, Eilandendreef, Almere-Stad, 036-5331335

Buitenboys, Sportpark Polderkwartier, Daniel Stalpaertstraat 1, Almere-Buiten, 036-5320561

CSW, Sportpark CSW, Pieter Joostenlaan 4, Wilnis 0297-285247 

CTO’70, Sportpark De Hoop, Biesbosch 39, Duivendrecht, 020-6005361

De Meer, Sportpark Drieburg, achter TABA, Amsterdam, 020-6947472

De Rijp, Sportpark de Rijp, Jan Ploegerlaan 1, De Rijp, 0299-673092

Forza Almere, Sportpark Anapark-Forza, Sas van Gentlaan 10, Almere, 036-5300066

GeuzenMiddenmeer, Sportpark Voorland, Voorlandpad 15, Amsterdam 020-6927617

‘s Graveland, Sportpark Berestein, Kininelaantje 1, ’s Graveland, 035-6560506

Hoograven, Liesboschpark, Verlengde Hoogravenseweg 2 A, Utrecht, 030-2800018

Jos Watergraafsmeer, Sportpark Drieburg, Drie Burgpad 3 (achter Taba), Amsterdam, 020-6941013

Kadoelen, Sportpark Kadoelen, Kadoelen 1, Amsterdam, 020-6316673

Muiden, Sportpark Muiden, Prinses Irenestraat 21 A, Muiden, 0294-263374

Parkstad, Sportpark Eendracht, Bok de Korverweg 1, Amsterdam 020-6114400

Real Sranang, Sportpark Middenmeer, Kruislaan, Amsterdam, 020-6332935

Schoten vv, Sportpark Schoten, Vergierdeweg 265 A, Haarlem, 023-5375732 

SDW, Sportpark Spieringhorn, Seineweg, Amsterdam (Sloterdijk), 020-6882127

TOS Actief, Sportpark Middenmeer, Radioweg 1, Amsterdam, 020-6928314

AdREssEN UITWEdsTRIJdEN

A-Z

dAMEs ZAALVOETBAL

dames 1, 3e klasse 06

Wo 30/01/2008 19:15 168844 KDO DA9 - TABA DA1

Vr 01/02/2008 19:15 18711 TABA DA2 - ABN Amro zvc DA1, De Pijp, dames 2 zaaldienst

Ma 11/02/2008 19:15 141195 Giram DA1 - TABA DA1

dames 2, 2e klasse 06

Vr 15/02/2008 21:00 20096 B’veldert/Denksport DA1 - TABA DA2

Vr 22/02/2008 19:15 20553 TABA DA2 - RKAVIC DA3, De Pijp, scheids J.R. van Zaanen, dames 1 zaaldienst
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Rolando de Corazón

Voetbal & Seks
200

‘Ik heb er altijd naar gestreefd om voetbal en 
seks zoveel mogelijk gescheiden te houden, maar 
dit is overdreven’, denk ik terwijl ik door het 
raam van de bus in de verte de stad Benavente 
zie liggen. Nog een uur of twee naar Ponferrada. 
Dus nog uitgebreid de tijd om iets te verzinnen 
voor Voetbal & Seks. Nog wat one-liners dan 
maar? Doen het altijd goed. Of toch maar een 
historisch overzicht? Want deze Voetbal & Seks 
wordt belangrijk. Nummer 200. Een mijlpaal,  
zo aan het begin van 2008. 

Hoe begon het ook alweer? Dat was zo’n dertien 
jaar geleden, toen Aadje en Milton het bestuur 
van TABA vormden. De treffer werd toen nog  
gewoon gestencild in de TABA-kantine. Dan 
moesten we af en toe in een rij langs de tafeltjes 
lopen om de bladzijden op volgorde te leggen.  
De redactie van de treffer hield er mee op.  
Arthur hielp het bestuur toen uit de brand.  
‘Ik doe de treffer voortaan wel’, zei hij, ‘maar  
dan wel op de tekstverwerker en met een kopi-
eerapparaat.’ ‘En dan wil ik wel een vaste  
column!’ riep ik enthousiast. Verbaasd keek  
Arthur me aan. ‘Oh?’ zei hij. 

De eerste keer was best eng. Ik had mijn stukkie 
geschreven en bracht deze op een floppy naar 
Arthur. Deze stak het floppy in zijn computer 
en begon tot mijn schrik hardop te lezen: ‘Voet-
bal en Seks.’ ‘Da’s wel heel gemakkelijk scoren’, 
vond Juud die in de huiskamer meeluisterde. 
Onverstoorbaar las Arthur verder. Na afloop 
keek hij weifelend. Toen typte hij onder mijn 
tekst: ‘Rolando de Corazon’ en keek me vragend 
aan. Een pseudoniem werd geboren.

Dat hardop voorlezen hield Arthur vol. En het 
scherpte mijn schrijfstijl. Altijd was ik beducht 
voor zijn oordeel. Bij nummer vier had ik, vond 

ik zelf, een mooie openingszin gevonden. Dit 
keer fietste ik wat meer opgewonden dan anders 
met mijn floppy naar huize Rauwerdink. Daar 
aangekomen zetten Art en ik ons met een kopje 
thee voor de computer en Art begon te lezen. 
‘Vaak wordt mij gevraagd: Corazón, hoe komt 
het nou toch dat TABA 5 zich nu al jarenlang 
moeiteloos weet te handhaven in de vierde  
reserveklasse onderbond Amsterdam?’ Art  
keek me aan. En begon te lachen. En maakte 
toen het high-five-gebaar. Het was het begin  
van een eigen stijl. 

De eerste twee seizoenen begon ik vele stukjes  
met de frase: ‘Vaak wordt mij gevraagd ...’. 
Steeds meer lol kreeg ik in het schrijven, ook 
dankzij de enthousiaste reacties van mijn me-
despelers. Ik maakte van hun karakters ware 
karikaturen. Als ik een flauwe grap had verzon-
nen, legde ik die in de mond van de gebroeders 
Noorman. Van de jonge Bastiaan maakte ik een 
puber. Pieter liet ik allemaal bombastische poli-
ticologische volzinnen uitkramen. Ze vonden het 
heerlijk. Zodra ze de treffer ontvangen hadden 
sloegen ze gretig de laatste pagina open in de 
hoop genoemd te worden.

En de tijd schreed voort. We werden ouder. 
Gelukkig bleven we gewoon voetballen. En ik 
zal voortschrijven, beste vrienden. Tenminste, 
zolang het team bij elkaar blijft. En zolang de 
creativiteit strekt, natuurlijk. De onderwerpen 
neem ik wat ruimer. Af en toe wat multiculturele 
soap over Corasjonnie en Anita, het moet kun-
nen. Binnenkort zal ik bundel nummer zes eens 
uitdraaien met de columns van de afgelopen twee 
seizoenen. Die draagt de titel Liefde en Dood. 
Want het leven draait nu eenmaal niet om  
voetbal en seks alleen.



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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