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Tabakantine, het is de vroege zondagochtend van 14 
februari 2010, zes uur. Ik neem afscheid van de laat-
ste gast op het jaarlijkse vrijwilligersfeest. Huilend 
vallen we elkaar nog een laatste keer in de armen, ja, 
het was gezellig. Ik herinner mijn moeder. Vroeg ik: 
‘Mam, had je een fijne avond met tante Auk en ome 
Piet?’ Dan zei zij: ‘Nou en of jongen, ze zijn wel tot 
twaalf uur gebleven!’ Waaruit ik dan kon afleiden hoe 
gezellig het wel niet was geweest. Zes uur is dus een 
hele mooie tijd, ze zou trots op me zijn geweest. 

Twaalf uur eerder, op zaterdagavond, arriveerde ik 
op het Tabaterrein om Anke, Camiel en Jan te helpen 
met de laatste voorbereidingen voor het feest. We 
hingen gordijnen op, spreidden kleurrijke tafelkleden 
uit en zetten glazen vazen met verse gele snijbloe-
men op de Tabar. Met eenvoudige middelen maakten 
we in no time een sfeervolle feestruimte. De cate-
raars kwamen ook binnen en stalden hun kraam uit. 
Buiten ontstaken wij een heilig vuur. Om acht uur 
waren we er helemaal klaar voor. Nu kwam er voor 
mij een mooi moment: het verwelkomen van de bin-
nendruppelende gasten met een drankje. Dan kan je 
niet meer stuk.

Het was wat minder druk dan vorig jaar. Dat komt 
vooral doordat we nu - vanwege de besneeuwde vel-
den - geen competitieprogramma hadden gedraaid, 
er waren dus ook geen voetballers blijven plakken. 
Hoe meer zielen hoe meer vreugd, dus bestellen we 
voor volgend jaar een speeldag. 

Het eten kwam van dezelfde cateraar als vorig jaar 
en was weer net zo heerlijk. Spijtig was het afzeg-
gen, op een laat tijdstip, van de DJ, zodat we á 

l’mproviste zelf achter de knoppen gingen. Best leuk, 
maar – Frenkie, Pita, Rebecca – volgend jaar weer 
een echte DJ, dat is beloofd!

Bij zo’n avond hoort een praatje van de voorzitter(s). 
Mocht ik dit keer doen, met dank aan vriend en col-
lega Anton. Ik had iedereen persoonlijk willen bedan-
ken, wel zo fatsoenlijk, maar dat schijnt nu juist iets 
te zijn wat je vooral niet moet doen. Ik had Arthur de 
Ruiter apart willen bedanken voor zijn noeste schil-
derarbeid tijdens de zomermaanden, maar vergat dat 
door de zenuwen. Arthur, bij deze. Dus bedankte ik 
alle kanjers collectief voor hun inzet en schakelde 
soepel door naar het slotakkoord: het afscheid van 
Ria en Leo, die de afgelopen seizoenen trouw en 
nauwgezet de zondagmiddagbar draaiden. Hen viel 
een klassieke envelop-met-inhoud ten deel, bedoeld 
voor tickets voor een popconcert. En stiekum hopen 
dat ze nog es terug komen…

Ik weet dat veel verenigingen veel moeite hebben 
met het bijeenbrengen van voldoende kader: be-
stuurders, organisatoren, coördinatoren, trainers, 
begeleiders, noem maar op. Toch kent ‘ons’ Sport-
park Drieburg twee nieuwe verenigingen - frisbeeërs, 
lacrossers – met jong, enthousiast kader. Ha, zie je 
wel, het verenigingsleven is wel degelijk in staat 
zichzelf te verjongen, te verversen en te overleven. 
Gelukkig, want het is zo leuk om es niet voor winst-
maximalisatie te gaan, om niet amechtig de aandeel-
houders tevreden te hoeven stellen. De aandeelhou-
ders van Taba zijn wij zelf: de leden. De winst: die 
gaat naar een mooi feestje. 

Bij Taba hebben we momenteel geen klagen, en ge-
zien de continue aanwas van onderaf (pupillen, maar 
ook hun vaders en moeders) zie ik onze toekomst 
met veel vertrouwen tegemoet. Dat is wel eens an-
ders geweest. Wie nu bij het Taba-kader instapt, weet 
zich opgevangen, gesteund en begeleid door een 
legertje van enthousiaste vrijwilligers, mensen die 
verenigingsverantwoordelijkheden samen delen, van 
onderaf dingen regelen. Leve de vrijheid! 

Dus nogmaals menseeeuuh: hartstikke bedankt, ap-
plaus voor jezelf, en graag tot volgend jaar (met eten, 
drinken en DJ). Milton, we blijven dan tot zeven uur.

Namens het bestuur, 
Arthur Rauwerdink

Een memorabele avond
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Op zaterdag 8 januari 2010 werd het jaarlijkse 
nieuwjaars zaalvoetbaltoernooi voor de D, E en 
F pupillen gespeeld. Inclusief een afvaardiging 
van de T-League deden er ruim 100 spelers mee, 
werden er 200 oliebollen gegeten, maar bovenal, 
werd er in 60 wedstrijdjes, verdeeld over 3 
competitie poules, een kleine 250 keer gescoord. 
Een genot voor het oog.

Het Pieter Nieuwland College had twee 
prachtige sportzalen beschikbaar gesteld aan de 
Wenckebachweg, een soort van bedankje voor feit 

dat het college in de zomermaanden te gast is op de 
velden van Taba. Patisserie het IJs van Columbus 
ism MisterKitchen sponsorde 200 overheerlijke 
oliebollen.

Het toernooi werd individueel afgewerkt. Spelers 
kregen willekeurig 5 wedstrijdjes toegewezen, en 
de uitslag werd na het toernooi verwerkt. De beste 
3 wedstrijdjes per speler telden, daarna het aantal 
doelpunten voor, en tenslotte het doelsaldo. Onder 
aan dit verslag de uitslag.

Dames overheersen Taba 
oliebollencup 2010

‘s Morgens de kick-off in de F-poule. Ongelooflijk 
gedreven gingen de jonge talenten van start. Supertalent 
Joep werd individueel winnaar, op de voet gevolgd door 
ruwe diamant, en eerste-jaars Tomer.

Het neusje van de zalm. Onze T-league spelers, 
bloedjefanatiek, op en soms over de grens, iets later op de 
ochtend. Zoals het eigenlijk hoort werd hier voor de eer, 
en niet voor een prijs gestreden. Wat een spelvreugde…

Voor hogeschool balbeheersing en een duizelingwekkende 
hoeveelheid goals kon men in  de zaal van D-poule 
terecht, afgewerkt in de middag. Pien eerste, Lizzy 
tweede, twee dames van een zeldzame buitencategorie.

Spanning bij de organisatie. Wisselen van spelers was 
tot kunst verheven: de 60 wedstrijdjes werden door 120 
verschillende teams afgewerkt.
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Voetbalhoogstandjes waren eerder regel dan uitzondering. 
Gehoord van een ouder: “waar hebben ze dat nou geleerd?”.

Streng verboden, maar daarom zitten ze er ook.

De E-poule, afgewerkt in de middag. Bram en Jasper 
nummer 1 en 2, en daar keken ze zelf niet van op. 

Publiek en masse aanwezig.

Uitslagen:

En deze mag in een instructieboekje!
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VERBOUWING
 
De nieuwe kleedkamers zijn vol in gebruik. Op 
trainingsavonden kan nu alles afgewikkeld worden in/
rondom het kantinegebouw. Dat wordt allemaal dan 
ook zeer gewaardeerd merken wij. Vaak krijgen we 
ook complimenten voor de ‘looks’ van de opgeknapte 
kantine, of kunnen wij nu maar beter spreken van 
clubgebouw. De ‘looks’ zijn te danken aan Ronald 
Hooft waardoor het ook helemaal Taba gebleven is, 
maar dan in een robuust jasje. Ook rondom het gebouw 
ziet het er een stuk beter uit. Denk maar eens aan de 
zomer straks als we tijdens het WK aan het BBQ-en 
zijn op het terras tussen de nieuwe kleedkamers en het 
speeltuintje. Kortom oogsttijd.
 
Zijn we dan nu helemaal klaar? Nee, dat is niet geval. 
Er komen nog een paar stevige klussen aan waarvan 
de meest in het oog springende de vervanging van de 
bar is. Wij willen deze onder de bezielende leiding van 
Denton Koenderink voor de zomer afgerond hebben. Zijn 

ideeën over het ontwerp tref je op de voorpagina aan. De 
buitengevel moeten wij nog reinigen & hydrofoberen 
en er moet nog wel wat geschilderd worden. Bij het 
bestaande kleedgebouw moeten wij de douches nog 
opknappen en veel schilder- en lakwerk uitvoeren
 
De aanpak van de accommodaties wordt nu in tweeën 
geknipt, de grotere klussen ronden wij zoveel mogelijk 
dit seizoen af. De overige klussen gaan wij als reguliere 
klussen jaarlijks wegzetten zoals regulier schilderen, 
lakken etc.  Kortom de verbouwing nadert zijn einde. 
Vanzelfsprekend zullen wij bij dit moment nog stil staan, 
b.v. tijdens bovengenoemde BBQ.
 
Kortom vooruitlopend op de afronding alvast dank 
aan alle vrijwilligers en als je straks ook genoemd wilt 
worden, is dit je kans om je aan te melden voor genoemde 
klussen. Dit mag ook als team (building). Dit kan bij alle 
leden van het bestuur. Mocht je die even niet te pakken 
kunnen krijgen, mailen werkt altijd:  
antonnoorman@gmail.com

Een grote vereniging als Taba beschikt over een 
groot aantal knappe knoppen, handige handen en 
gepassioneerde pensionados. Hoe kunnen we daar als 
club handig gebruik van maken? Bij AFC Taba kom 
je bouwvakkers tegen, leraren, scholieren, tandartsen, 
systeembeheerders, boekhouders, studenten, noem het 
maar op; een grote groep mensen met verschillende 
kennis, ervaringen en karakters bij elkaar, met een 
gedeelde passie voor voetbal en liefde voor de club.

Samen zorg je ervoor dat de vereniging kan bestaan, dat 
het er gezellig is, dat op zaterdag en zondag alles piekfijn 
in orde is en wat voor sommigen het belangrijkst is; 
dat er gewonnen wordt! Dagelijks zijn er dus heel wat 
ouders, naast hun dagelijkse werkzaamheden, actief voor 
de club. Als trainer, voorzitter of materiaalman. Deze 
ouders zorgen dat jouw kind fijn kan voetballen en er zijn 
er nooit genoeg van. Voor iedereen is er namelijk wel 
een leuke klus te doen en bovendien maken vele handen 
licht werk. Om nog maar eens wat gezegden te noemen; 
hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar ook weten twee 
vaak meer dan één. Een aannemer die meehelpt bij de 
verbouwing van de kleedkamers, een tekstschrijver die 

actief is als secretaris, de voorbeelden zijn er genoeg. 
Welke ervaring, kwaliteiten en kennis heb jij eigenlijk? 

We zoeken op dit moment bijvoorbeeld nog iemand 
die de website van Taba wil beheren, een zogenaamde 
webmaster. Het voordeel van deze klus is natuurlijk dat je 
niet helemaal naar Taba hoeft te fietsen om je steentje bij 
te dragen, maar dat je lekker vanachter je PC kan zorgen 
voor een flitsende, strakke website. Af en toe wat nieuwe 
informatie erop zetten, of misschien in de toekomst een 
keer een hele nieuwe site ontwerpen.
Het is maar een voorbeeld, er zijn nog veel meer klussen 
te doen waar jouw kennis goed van pas kan komen. 
Studeer jij bijvoorbeeld aan de sportacademie en lijkt 
het je leuk te helpen bij de organisatie van het Taba 
Jeugdtoernooi? Dan is dit je kans om ervaring op te doen! 
Als jij je hand niet omdraait voor dit soort evenementen 
dan kunnen we je natuurlijk ook goed gebruiken!  

Zie ook het overzicht op de volgende pagina! Kan jij wat 
betekenen voor Taba? Stuur dan even een mailtje naar 
Tibbe Bakker, tibbebakker@hotmail.com. Want Taba kan 
niet zonder jou! 

AFC Taba kan niet 
zonder jou!
Wat doe jij eigenlijk  
voor Taba? Tibbe’s Taba Talk
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Het filosofisch elftal moest weer aantreden, ditmaal 
tegen Swift D5. We speelden in het Wartburgiastadion, 
een niet onaardig veldje op steenworp afstand van de 
vertrouwde Tabavelden. 

‘Fluit jij, dan vlag ik,’ had ik tegen Roelf gezegd. 

Hij knikte en ging overleggen met de begeleiders van 
de tegenstander. Hoewel het al vijf over negen was, 
wilden sommige vaders hun auto nog even ergens anders 
parkeren, waardoor we een kwartier te laat begonnen.

De wedstrijd ging niet bepaald voorspoedig en vooral 
Daan & Daan, onze rechts- resp. linksachter, hadden het 
zwaar. Het was de hele tijd pompen of verzuipen. En dat 
terwijl Swift zevende in de poule stonden, en wij derde.

Na twintig minuten meldde de scheids dat hij weg moest, 
of ik de fluit wilde overnemen. Was er niemand anders? 
Nee, de neef van Quinten, een boomlange kerel die nog 
hoofdklasse had gespeeld bij Inter Moengotapoe (ze 
werkten hun thuiswedstrijden af in het fraaie Ronnie 
Brunswijk Stadion), kon niet fluiten. En ook de vader 
van Allen, die materiaalman was geweest bij Zenit Sint-
Petersburg, wist niet hoe hij de fluit moest hanteren. Dus 
ik mocht het weer doen. Aangezien alle andere ouders 
inmiddels gekozen hadden voor de warmte van de 
kantine, gaf ik de vlag over aan een man die aan de rand 
van het veld zijn hond stond uit te laten.

Ik was scheids, en dat terwijl ik nog nooit in het veld had 
gestaan. Oké jongens, we gaan beginnen. Ik blies op de 
fluit. Verd... De fluit deed het niet. Waarom had Roelf 
daar niks over gezegd? Ik blies nog eens, en nog eens, 
de fluit gaf geen krimp. Sorry jongens, de fluit doet het 
niet. Ik klap wel in mijn handen, zei ik. Maar het maakte 
toch niks uit. Ik had geen idee wat er zich op het veld 
afspeelde, behalve dat ik het wel grappig vond tussen 22 
van die rennende en schreeuwende gastjes.

Vlak voor tijd scoorde Pelle 1-0 nadat een eerder 
doelpunt van hem was afgekeurd. Niet door mij trouwens, 
want zonder doelmatig werkende fluit had ik niets in te 
brengen. De coaches hadden tot buitenspel besloten. Ik 
had bovendien niets gezien.

Na tien minuten klapte ik tweemaal in mijn handen. Het 
was rust.

Veel te laat begonnen we aan de tweede helft, omdat er 

eerst nog een kan limonade van de Tabakantine moest 
worden gehaald. Toch heen en terug zo’n 20 minuten. 
Ook was er een nieuwe fluit.

Met hernieuwde moed begonnen we weer aan de 
wedstrijd, maar al na vijf minuten begon het tropisch 
te regenen. In no time waren de jongens doornat. En 
niet alleen de jongens. Inderdaad, ik ook. Mijn suède 
Bommeltjes van 360 euro waren binnen de kortste 
keren doorweekt en ik had nu ook niet bepaald een jas 
aan die op de situatie was toegesneden. Je lijkt wel een 
bankdirecteur, had mijn ex die ochtend nog gezegd toen 
ik onze zoon kwam ophalen.

Tot overmaat van ramp scoorde Swift. Het stond nu 
1-1. Terwijl de jongens vooraf op een 11-0 overwinning 
hadden gerekend. Het dreigde helemaal de verkeerde kant 
op te gaan. Om onze derde plaats vast te houden moesten 
we winnen.

Ik besloot af te fluiten. Het was niet verantwoord meer. 
Het hoosde echt. Dus daar ging ie. Fieeeetfieeet!!! Wat 
is er aan de hand riepen de jongens, die nergens last van 
hadden en lekker stonden te spelen. Het regent te erg, 
schreeuwde ik, we gaan schuilen. En tegen de vaders van 
de tegenpartij riep ik dat het hun schuld was, dat als ze 
niet zo nodig hun auto’s ergens anders hadden moeten 
parkeren de wedstrijd nu al afgelopen was geweest.

De jongens begonnen te scanderen dat ze verder wilden 
spelen. Spelen, spelen, spe-len! Eentje was zelfs zo 
brutaal om te zeggen dat er dan maar een andere scheids 
moest komen. Ik had hem van het veld moeten sturen. In 
plaats daarvan blies ik op het fluitje en zei dat we weer 
konden beginnen. Juichend en met dubbel enthousiasme 
begonnen ze in hun doorweekte shirts aan de rest van de 
wedstrijd.

We gingen gelukkig weer beter spelen en na een paar 
minuten krulde Gijs de bal met een miraculeus schot 
vanaf de rand van het strafschopgebied in het vijandelijke 
net. Ik begon te juichen, realiseerde me dat ik scheids was 
en wees strak op de middenstip.

Even later lag er een Swiftspeler op de grond. Wat is er 
gebeurd, vroeg ik. Ik heb een knie in mijn rug gehad, 
antwoordde hij kreunend. Hoe krijg je het voor elkaar 
dacht ik nog. Hun coach kwam het veld op rennen en ik 
zei dat de wedstrijd bijna was afgelopen. Fluit maar af, 
zei hij. En dat deed ik.

De derde plaats was gered.

RdH

De grensrechter (2)
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SOOS & DIPPY®
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De 9 mannen van E2 zijn in alle stilte najaarskampioen 
geworden. De wijze waarop ze dat werden, was 
oorverdovend: 25 punten uit 9 wedstrijden, met maar liefst 
66 doelpunten voor. Een resultaat dat er mag zijn, vandaar 
deze verlate hulde aan Loyd, Jasper, Elmer, Ties, Michiel, 
Martijn, Davis, Jan en Jonah. De sportieve beloning voor dit – 
tweede achtereenvolgende – kampioenschap is een promotie 
naar de 1e klasse – een unicum in de Tabahistorie, daar het 
een eerstejaars E-team betreft. De komende maanden zal het 
negental de strijd aangaan met onder andere Ajax, Zeeburgia, 
AFC en andere groot-Amsterdamse clubs, waar de jeugd de 
toekomst heeft. Zowel team als coachtandem Koen en Jaap 
zijn er klaar voor.
 ‘De jongens kennen elkaar al langer dan vandaag,’ 

aldus Koen, ‘en zijn dus goed op elkaar ingespeeld. Ook 
technisch en qua spelinzicht boeken ze nog elke training 
vooruitgang. Dat ze nu hele sterke tegenstanders ontmoeten, 
is alleen maar goed voor hun ontwikkeling. Wat dat betreft 
wordt dit het ‘voorjaar van de waarheid’.’
 Ook Jaap kijkt uit naar wat komen gaat. ‘Dit E2 is 
de voorbije maanden veel meer een team geworden, en dat 
komt hun voetbalspel ten goede. Tel daar hun individuele 
kwaliteiten en ontembare energie bij op en het mag 
duidelijk zijn dat we in de 1e klasse het veld zullen betreden 
om te winnen. Ook al omdat er diverse spelers met een 
onversneden winnaarsmentaliteit in de E2 rondlopen. Al met 
al is deze promotie het beste wat ze kan overkomen, heel 
leerzaam, ook als ze een keer worden weggetikt.’

TABA E2: VIA NAJAARS-
KAmPIOENSCHAP NAAR 1E KLASSE
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PERSONEELSFUNCTIONARIS 

(M/V)
Het hoofdbestuur zoekt een 

personeelsfunctionaris. Degene die 

we zoeken vindt het leuk om met 

mensen om te gaan en houdt zich 

bezig met contact en aansturing 

van het personeel, contact met 

werkbegeleiders van Pantar en is 

aanspreekpunt voor de mensen die 

zich inzetten voor Taba. Neem voor 

verder informatie contact op met 

Anke Lucas, 06-12878513 of via de 

e-mail jalucas@tiscali.nl.

ORGANISTATIE TABA 

TOERNOOI (M/V)

Elk jaar vindt bij Taba het jaarlijkse 

jeugdtoernooi plaats. Deze keer 

in het mooie zomerse weekend 

van 29/30 mei en 5/6 juni. Heb jij 

ervaring met het organiseren van 

zo’n toernooi? Of lijkt het je leuk 

een paar uur mee te helpen op een 

van de dagen? Laat het even aan 

Malou Heyse: m.heyse@inter.nl.net. 

SCHEIDSRECHTERS

… in de zaal (M/V)
Wie wil er eenmaal in de twee/

drie weken, meestal op een 

vrijdagavond, onze fluiter worden? 

De zaaldames Taba 2 spelen 

meestal om 20.10 uur in sporthal 

De Pijp (vlak bij Dopey’s Elixer), 

de wedstrijd duurt 2 x 25 minuten. 

Passende beloning valt over te 

praten!!!
Contact kun je opnemen met Ilma, 

iblok@chello.nl of 020-6711072.

WEBMASTER (M/V)
Taba zoekt een nieuwe webmaster. 
Vind jij het leuk om websites te maken 
en te beheren en wil je daarin meer 
ervaring opdoen? Of heb jij al alle 
kennis in huis? Dan kunnen we je 
hulp goed gebruiken. Neem contact op 
met de huidige webmaster voor meer 
informatie: webmaster.taba@xs4all.nl

Zonder dat we er altijd bij stilstaan, zijn er dagelijks heel 
wat mensen actief binnen Taba om de club draaiende te 
houden. Dat is het idee van wederkerigheid, waardoor 
een vereniging als Taba kan bestaan; iedereen draagt 
zijn steentje bij. Niet alleen handig, maar vooral ook erg 
leuk! Leer nieuwe mensen kennen, een uitdaging naast je 
dagelijkse werkzaamheden, veel sociale contacten, noem 
maar op! We kunnen jouw hulp goed gebruiken!

JEUGDCOMMISSIELEDEN (M/V)De Jeugdcommissie van AFC 
Taba is verantwoordelijk voor 
alle zaken aangaande de jeugd. 
Maandelijkse vergaderingen zijn 
naast effectief ook erg gezellig. 
De Jeugdcommissie bestaat uit 
enthousiaste ouders van kinderen die voetballen in de jeugd van 
AFC Taba. Ouders die graag willen dat de zaken voor hun kind goed 
geregeld zijn. We zoeken ouders 
of leden die mee willen denken 
over de C- en F-jeugd en T-League. Meer informatie via Jan de Wijer,  
j.dewijer@hccnet.nl. 



PAGINA 11 • TABATREFFER Nº 1 • JANUARI 2010

wanneer wat en waar teams

za 3 april Jong Aalsmeer United D2

za 3 april De Meer, A’dam E1, E2, E7, F1, F2, F5

za 3 april FC Almere E4

zo 4 april De Meer, A’dam C2, D1

zo 4 april DSOV, Vijfhuizen F3, F4,  Mini’s (min. 12)

ma 5 april SV Nieuw Sloten, A’dam  B1, C1  (A1 poule is vervallen)

ma 5 april Jong Aalsmeer United D4

za 8 mei Jong Aalsmeer United MC2

13-16 mei Berlijn D1, D2, E2

do 13 mei Geuzen Middenmeer E6, F4, F5, Mini’s ( min. 16)

do 13 mei SVW 27 Heerhugowaard F1

za 15 mei SC ‘t Gooi, ‘s Graveland D3, E1, F2, F3, F6

za 15 mei EVC Edam E5, MB1

zo 16 mei OOS watergraafsmeer A1

zo 16 mei SVW 27 Heerhugowaard E3, E4, 

zo 16 mei FC Almere n.v.t. (A1 poule is vervallen!)

za 22 mei Meteoor A’dam Noord D4, E6, 

za 22 mei IVV Landsmeer Mini’s (min. 16)

za 22 mei Roda ‘23, Amstelveen MC1

zo 23 mei Buitenboys Almere A1

ma 24 mei Geuzen Middenmeer C2

ma 24 mei SVW 27 Heerhugowaard D5

za 29 mei TABA TOERNOOI alle E/F teams en Mini’s (T league)

za 29 mei IVV Landsmeer C3

za 29 mei SC ‘t Gooi, ‘s Graveland MC2

za 29 mei Amstelveen Heemraad A1

zo 30 mei TABA TOERNOOI alle D teams

zo 30 mei IVV Landsmeer A2, C1, MB1, MC1

zo 30 mei Geuzen Middenmeer B1, 

za 5 juni TABA TOERNOOI MA1, MB1, MC1, MC2

zo 6 juni TABA TOERNOOI A1, A2, B1, C1, C2, C3

TOERNOOI KALENDER
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Opgelet: Het programma is regelmatig aan veranderingen 
onderhevig. Er kunnen dus op het laatste moment nog 
wijzigingen zijn. De teamleiders houden dit in principe in 
de gaten en zullen het doorgeven. Kijk anders de dag voor 
de wedstrijd op de site knvb.nl

WEDSTRIJDEN JUNIOREN  
EN SENIOREN
Programma november en december

zaterdag 27 februari THuiS
12.30 TABA 2 – JOS/W’graafsmeer 7 225172
16.15 TABA 3 – DVVA 8 74726
15.00 TABA VE1 – Wherevogels De VE1 125840
12.30 TABA VE2 – GeuzenM’meer VE3 125846
10.30 TABA MA1 – Dindua MA1 135517
11.15 TABA D1 – WV-HEDW D1 209004

zaterdag 27 februari uiT
12.00 RAP 4 – TABA 4 76860
11.00 WV-HEDW 16 – TABA 5 74372
12.30 Arsenal ASV 6 – TABA 6 75122
10.15 Amstelveen MB1 – TABA MB1 204382
12.45 Sporting Martinus D6 – TABA D3 225842
09.30 Legmeervogels D10 – TABA D5 222971

zondag 28 februari  THuiS
12.30 TABA 2 – JOS/W’graafsmeer 6 141018
14.30 TABA 3 – OSC 4 53775
12.30 TABA A2 – Buitenveldert A2 158752
10.30 TABA C2 – DWV C3 180170

zondag 28 februari uiT
14.00 Heemstede 1 – TABA 1 37466, scheids B.J. Huurman
12.00 JOS/W’graafsmeer VE1 – TABA VE1 152153
10.00 Monnickendam B1 – TABA B1 144934
12.00 DWS C1 – TABA C1 60481

zaterdag 6 maart THuiS
15.00 TABA 1 – DEM 1 67640, scheids M. Schreutelkamp
12.30 TABA 2 – Fortius 3 74724
16.15 TABA 3 – Wartburgia 4 74731
12.30 TABA 4 – Kismet 82 3 74746
14.30 TABA 5 – TABA 2 225173
11.15 TABA D1 – Arsenal ASV D1 181520
10.00 TABA D2 – AFC D4 199117
10.00 TABA E2 – AFC E16 223574
11.15 TABA E3 – IJburg AFC E1 202105
09.00 TABA E5 – JOS/W’graafsmeer E2 208687
09.00 TABA E6 – Tos Actief E4 191209

10.00 TABA F3 – JOS/W’graafsmeer F2 211957
09.00 TABA F6 – Meteoor F4 212300

zaterdag 6 maart uiT
14.30 TABA 5 – TABA 2 225173
12.00 VVA/Spartaan 4 – TABA 6 77939
14.30 Giram VE1 – TABA VE1 125287
12.00 Real Sranang VE2 – TABA VE2 126081
12.00 Buitenveldert MB2 – TABA MB1 204380
08.45 Buitenveldert MC4 – TABA MC2 196268
09.00 WV-HEDW D5 – TABA D3 225844
12.15 AFC D11 – TABA D4 209163
12.00 Ouderkerk D6 – TABA D5 222972
11.15 Buitenveldert E4 – TABA E1 189571
10.00 Meteoor E2 – TABA E4 189584
11.30 Diemen E10 – TABA E7 182925
09.00 Volewijckers F1 – TABA F1 214522
09.00 Diemen F5 – TABA F2 214527
10.00 Meteoor F1 – TABA F4 214546
10.00 TOG F4 – TABA F5 214529

zondag 7 maart THuiS
14.30 TABA 3 – Germaan De 3 53765
15.00 TABA A1 – Velsen A1 56663, scheids G.J. Veerhuis 
12.30 TABA B1 – Hoofddorp s.v. B1 144935
12.30 TABA C1 – Waterwijk C2 60779

zaterdag 7 maart uiT
14.30 Nieuw Sloten sv 1 – TABA 1 39438
12.00 RAP 4 – TABA 2 133317
11.30 Onze Gezellen VE2 – TABA VE1 62250
12.45 Waterwijk A4 – TABA A2 158753

zaterdag 13 maart THuiS
14.30 TABA 4 – Wartburgia 6 74744
12.30 TABA 6 – DVVA 13 78202
11.15 TABA MB1 – Sporting Martinus MB1 206416
13.00 TABA MC2 – TABA MC1 196265
10.00 TABA D3 – Sporting Martinus D6 225846
09.00 TABA D4 – Jong Aalsmeer United D5 199624
09.00 TABA D5 – Legmeervogels D1 222973
11.15 TABA E1 – Blauw Wit Amsterdam E1 182566
10.00 TABA E4 – Overamstellieverdjes E1 206663
09.00 TABA E7 – Meer de E5 186523
10.00 TABA F1 – Dijk De F2 213487
09.00 TABA F2 – Ouderkerk F4 213781
09.00 TABA F4 – DRC F1 213311
09.00 TABA F5 – IVV F7 215076

zaterdag 13 maart uiT

PROGRAmmA
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14.00 Nieuwendam SC 1 – TABA 1, 67287
11.30 RKAVIC 6 – TABA 2 225174
15.00 Swift 7 – TABA 3 73724
13.00 Arsenal ASV 5 – TABA 5 75135
14.30 Wartburgia VE1 – TABA VE1 125801
14.45 Wherevogels De VE1 – TABA VE2 126129
13.00 TABA MC2 – TABA MC1 196265
11.30 Tos Actief D1 – TABA D1 209166
13.15 DCG D3 – TABA D2 209175
10.45 Dijk De E2 – TABA E2 189573
09.30 Nieuwendam SC E1 – TABA E3 189583
09.00 TOG E2 – TABA E5 189590
10.00 Geinburgia E3 – TABA E6 189597
10.00 TOG F1 – TABA F3 214543
09.00 GeuzenM’meer F6 – TABA F6 214537

zondag 14 maart  THuiS
15.00 TABA 1 – WV-HEDW 1 39506, scheids P. de Hartog
14.30 TABA VE1 – Sporting Martinus VE1 152157
12.30 TABA B1 – Purmersteijn B1 144936
12.30 TABA C1 – Diemen C2 60780

zondag 14 maart uiT
11.30 Meteoor 3 – TABA 2 45298
15.00 Swift 12 – TABA 3 54814
12.00 DWS A1 – TABA A1 56127, scheids A. de Haan
14.30 Roda 23 A4 – TABA A2 158754
10.00 ZRC/Herenmarkt C1 – TABA C2 180304

woensdag 17 maart 
18.45 Kon. HFC B2 – TABA B1 144916

VROUWEN ZAAL
Programma maart

Dames 1, 2de klasse C
vrijdag 12 maart 20.10 TABA DA1 – Spil ‘t DA1 20029
vrijdag 19 maart 20.10 TABA DA1 – APGS DA3 20028

Dames 2, 3de klasse F
vrijdag 12 maart 20.10 Wartburgia DA3 – TABA DA2 34351
vrijdag 19 maart 21.05 TABA DA2 – DVVA DA3 21254

TABA A1 - 
TABA zondag1 & 2 combinatie 
14 februari 2010

Even zag het er naar uit dat er weer niet gevoetbald kon 
worden, want de sneeuw leek weer roet in het eten te 
gooien. Daar werd onze keeper Max ook de dupe van, 
want op weg naar deze wedstrijd kwam hij ongelukkig 
ten val met zijn scooter en moest noodgedwongen naar 
het ziekenhuis om zijn knie na te laten kijken. Hij heeft 
inmiddels laten weten dat het allemaal mee valt en dat ie 
misschien a.s. zondag wel weer van de partij kan zijn.  
Klokslag om 14.30 uur werd er op het zeer goed 
bespeelbare 2de kunstgrasveld van onze buren JOS/
Watergraafsmeer afgetrapt tussen de A1-junioren en 
een mix van de zondag 1 & 2. Onder de bezielende 
leiding van Aad kregen we een leuk duel voorgeschoteld, 

waarin TABA A1 liet zien dat het toch wel heel aardig 
kan voetballen. Er werd leuk gecombineerd en behoorlijk 
tegenstand geboden tegen de fysiek sterkere spelers 
van de A-selectie. Natuurlijk ging het balletje wat 
sneller rond dan bij de A1, maar toch heb ik bij onze 
A1 hele mooie dingen gezien die veel perspectief geven 
voor de toekomst. A.s. zondag begint (als alles goed gaat) 
de competitie weer, maar moeten we helaas veel spelers 
missen in verband met wintersport. Al met al tevreden 
gezichten op deze zondag van beide partijen.

Rob Dekkers
trainer/coach A1

TABA

WEDSTRIJD
VERSLAG
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Door onze correspondent
Rolando de Corazón

Brieven uit El Bierzo
#06: Rijden

Het is er echt van gekomen. Ik heb auto gereden. 
Een auto bestuurd, wel te verstaan. Voor het eerst 
van mijn leven. Dat was afgelopen zondag, op 
een hobbelig afgeragd voetbalveldje bij het dorp 
Congosto.
Ik draaide de contactsleutel om, maakte de 
handrem los, trapte de koppeling in met mijn 
linkervoet, schakelde naar de eerste versnelling en 
daarna, terwijl ik de koppeling langzaam omhoog 
liet komen, duwde ik met mijn rechtervoet het 
gaspedaal naar beneden. De auto schoot met een 
ruk naar voren. Snel trapte ik op het middelste 
pedaal. Dat is de rem. De motor sloeg af. Ik keek 
naar mijn schoonvader naast mij. Die was licht in 
paniek. Het was zijn auto. ‘¡Je moet het langzaam 
doen! ¡Niet te veel gas geven!’ riep hij. Nogmaals 
probeerde ik het. Dit keer kwam de auto langzaam 
op gang. Ik gaf wat meer gas. En stuurde de auto 
om het doel heen. ‘¡Nu naar de tweede versnelling!’ 
riep schoonvader. Dat was linksonder, wist ik 
nog. Ik probeerde het. En gaf weer gas. ‘¿Staat 
hij in zijn twee? ¿Staat hij in zijn twee?’ vroeg 
ik zenuwachtig. ‘Ja hoor, probeer nou maar eens 
terug te schakelen.’

Auto rijden. Wie had dat ooit gedacht? Ik niet, in 
elk geval. Voor mij was de fiets toch altijd goed 
genoeg. Sterker nog, ik genoot van fietsen. Altijd 
in de stad gewoond. Dan is de fiets het ideale 
vervoermiddel. En als ik buiten de stad moest 
wezen, nou, dan reed er altijd wel een trein en 
dan huurde ik een fiets via dat ontzettend goede 
systeem van de OV-fiets. Soms leek een bepaalde 
bestemming vrijwel onbereikbaar. De voetbalvelden 
van de Legmeervogels, bijvoorbeeld. Vooruit, dan 
reed ik wel met een teamgenoot mee. Hoewel ik ook 
wel eens op de fiets ging. In het voorjaar, met mooi 
weer, door het Amsterdamse Bos. Op de terugweg, 
in het schemerige donker, zongen de merels ter 
afscheid van de mooie dag hun droeve liederen. Dat 
missen al die automobilisten toch maar, dacht ik 
dan tevreden met mezelf.

Maar hier in El Bierzo is alles anders. Dus is 
aanpassing geboden. 

Het openbaar vervoer is hier ronduit gebrekkig en 
veelal afwezig. Al die eeuwig klagende Nederlanders 
zouden voor de gein hier eens moeten gaan forenzen. 
Er komen per dag vier treinen aan op het station van 
Ponferrada. En Ponferrada is een middelgrote stad 
met een regionale functie, zoals dat heet. Het vervoer 
tussen de steden vindt hier vooral per particuliere 
busmaatschappij plaats. Ongeveer eens in de twee 
uur gaat er een bus naar de provinciehoofdstad León. 
Voor de rest is het lou loene. Op anderhalf uur rijden 
van Ponferrada (met de auto) ligt een fantastisch 
skigebied. Maar een bus naar de pistes? Vergeet 
het maar! Ik heb nog even overwogen dat zelf te 
organiseren. Corazón Viajes, voor al uw sneeuwpret. 
Dat is mij afgeraden. De mensen zijn hier erg gesteld 
op hun eigen vervoer, zo werd mij verteld.

Ook het fietsen is hier anders dan in Nederland. 
Hier zijn bergen. Dus heb ik een mountainbike. 
Met versnellingen en zo. Maar toch. Fietsen is hier 
sporten. Ik zie mezelf niet naar het nabijgelegen 
Bembibre fietsen om daar een kopje thee bij 
wat kennissen te drinken. Moet ik de hele tijd 
ongemakkelijk voorovergebogen zitten om mijn 
van zweet doordrenkte shirt niet in contact te laten 
komen met hun nieuwe bankstel.

En dus reed ik afgelopen zondag met de auto 
rondjes op dat afgeragd voetbalveldje van het 
dorp Congosto. Het ging steeds beter. Tot een 
groep opgeschoten jongens met een bal het veld 
betraden. Ze begonnen tegen ons te schreeuwen. 
‘¡Hé, dit is een voetbalveld! ¡Verboden voor auto’s!’ 
Langzaam reed ik terug naar de weg terwijl ik in 
het Nederlands mopperde: ‘Tegenwoordig wordt 
je ook werkelijk overal het autorijden onmogelijk 
gemaakt.’ ‘¿Wat zeg je?’ vroeg mijn schoonvader. ‘Oh 
niets.’ ‘¿En? ¿Ga je op rijles?’ ‘Ik weet het nog niet.’

Reacties: www.brievenuitelbierzo.blogspot.com
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