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Als deze eerste Treffer van het seizoen 2010-2011 voor 
je neus ligt, is de Amsterdamse amateurcompetitie van 
2010-2011 alweer in volle gang. Het opstarten van een 
nieuw seizoen kost doorgaans de nodige moeite. Spelers 
en ouders moeten worden losgeweekt uit hun zomerstand. 
De vakantie was lang, lui en lekker. Het contrast met het 
winterse leven is groot. Weer aan de bak, werk, school, 
noem maar op. Er is echter altijd weer een lichtpuntje: je 
mag weer voetballen, op sappige velden. Met als officiële 
opener het Taba-Familietoernooi.

Sinds ons 75-jarig bestaan, dat we twee jaar geleden 
uitgebreid vierden met onder andere een familietoernooi, 
ging dit feestonderdeel een eigen leven leiden. Dat is 
vooral te danken aan de bezielende organisatie van Harry, 
Rob, Bas, Jacques, Jan (nou ja, zo’n beetje de gehele 
onlangs opgeheven zondagveteranen, die nu overigens op 
zaterdag lustig verder voetballen). Zij zorgden voor een 
nieuwe traditie. En zo kwam het dat het Tabaterrein ook 
dit keer volliep met veel voetballers, uitgedost in eigen 
familiekleuren. En het was stralend weer.

Stralend stond ook het nieuwe clubgebouw erbij. Na jaren 
hard werken zijn we nu echt aan het afronden. Tijd om 
stil degene te bedanken die dat allemaal mogelijk heeft 
gemaakt: projectleider Robbi Jansen! Door Robbi’s inzet 
is het gelukt om de verbouwing binnen de spelregels te 
voltooien. Geloof ons: daar is heel wat tijd en energie in 
gaan zitten. Robbi is z’n gewicht in goud waard, maar 
nam als dank –bescheiden als hij is – genoegen met een 
mooie espressomachine. Komen wij op de koffie! Het 
laatste onderdeel van de verbouwing was de bar, de Tabar. 
Denton (zaterdag 1) nam ontwerp en uitvoering ter hand, 
samen met een aantal (strijd)makkers. Komend jaar zullen 
wij hen nog eens onderwerpen aan een diepte-interview, 
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uiteraard gezeten aan die fantastische Tabar. 
En toen begon het toernooi. Allereerst was er voetbal voor 
jong en oud, de wedstrijdleiding had de poules zo inge-
deeld dat er voor ieder team winstkansen waren. Er was 
een springkussen, er was eten en drinken, er was een 
heuse disco uit België. En de ijscoman was er weer. Maar 
vooral waren er heel veel vrolijke mensen. Taba-pride!

Onder de poulewinnaars weer illustere namen: FC Knudde, 
de Chilli Peppers, de Feiheyba’s, AFC Julien, de Ballen-
jongens, Family Guy & Guests, de Lange Catonnen en de 
Ex-Exen. Dit jaar schreven 31 teams in, volgend jaar gaan 
we over de 40!

Volgend jaar beginnen we iets vroeger, zodat we langer 
kunnen spelen, en langer kunnen genieten van al die 
leuke en aardige mede- en tegenspelers, toeschouwers en 
attracties. En wat mij betreft mogen de tenues, zoals de 
verschillende teamnamen nu al zijn, nog frivoler!

Namens het bestuur, Arthur

Taba-pride!
De Tabar, ontworpen door Denton Koenderink
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Met ingang van het nieuwe seizoen is 
Mike Houtsnee aangesteld als Technisch 
Jeugdcoördinator. Vorig seizoen heeft Mike als 
trainer-coach van de Zondag 1 gezorgd voor een 
promotie naar de 5de klasse. Komend seizoen 
gaat hij zijn energie steken in het opleiden en 
begeleiden van onze pupillentrainers en coaches. 

Waarom een TJC? 
Taba streeft er naar om alle kinderen een goede 
voetbalopleiding te bieden. Dat vereist de 
aanwezigheid van een technisch kader (trainer, 
coaches, teamleiders) dat in staat is een goede 
training te geven en dat op de juiste wijze kan 
coachen. 
Tegelijkertijd is Taba een voetbalclub die draait op 
vrijwilligers (leden, jeugdleden en ouders). Dat geldt 
ook voor het grootste deel van het technisch kader, 
zeker dat voor de pupillen. Een enkeling daarvan 
heeft wellicht ervaring met het trainen en coachen 
van pupillen, de meesten niet. 

Technisch Jeugdbeleidsplan
Om toch een goede voetbalopleiding te kunnen 
bieden moet het technisch kader worden opgeleid en 
begeleid. De Technische Commissie heeft hiervoor 
vorig seizoen een Technisch Jeugdbeleidsplan 
geschreven. Hierin staat uitgebreid beschreven hoe 
Taba kinderen met veel plezier wil leren voetballen. 
Wat is een goede training? Wat is een goede trainer-
coach? Hoe worden de teams samengesteld? En wat 
kunnen we van kinderen en hun ouders verwachten? 
Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet 
en over enkele weken wordt dit beleidsplan op de 
site van Taba gepubliceerd.

Zo’n plan is mooi maar moet wel in praktijk worden 
gebracht. Daarvoor heeft Taba iemand aangesteld die 
dit plan gaat uitvoeren en vertalen naar de praktijk: 
een Technisch Jeugdcoördinator (TJC) dus. En Mike 
Houtsnee is daarvoor, vanwege zijn voetbalkennis en 
ervaring als jongerenwerker, de juiste persoon.

Wat gaat de TJC doen?
De TJC heeft als voornaamste taak het opleiden en 
begeleiden van de trainers en coaches van de D-, E- 
en F-pupillen en de mini’s. 
Mike is in principe elke woensdagmiddag aanwezig 
om de trainers van de mini’s en pupillen te helpen bij 
het bedenken en uitzetten van trainingen en gevraagd 
en ongevraagd van tips en adviezen te voorzien. Ook 
bezoekt hij met enige regelmaat de D-trainingen op 
maandag, dinsdag of donderdag om ook deze trainers 
bij te staan. Op de zaterdagochtend loopt Mike bij 
Taba rond om de coaches te helpen bij het coachen 
en ook hen van tips en adviezen te voorzien. 
Momenteel maakt Mike samen met de 
pupillentrainers een plan van aanpak voor het 
nieuwe seizoen. Hierin wordt met elke trainer-
coach afspraken gemaakt over de doelstellingen 
van het seizoen. Gedurende het jaar wordt op 
een aantal momenten gekeken of het ook lukt 
deze doelstellingen te verwezenlijken, of dat de 
doelstellingen moeten worden bijgesteld. 

Eén doelstelling blijft echter onveranderd: kinderen 
met veel plezier leren voetballen. Hoe Mike dit wil 
gaan doen lezen jullie in een volgende Treffer.

… mede dankzij de actie ‘Tientje voor Taba’
Een Technisch Jeugdcoördinator kost geld. Dankzij 
de succesvolle actie Tientje voor Taba zijn we in 
staat dit seizoen een TJC aan te stellen. Daarom 
namens de Technische Commissie, trainers, coaches, 
ouders en kinderen: 

Sponsorcommissie en alle mensen die vorig seizoen 
gul hebben gestort VAN HARTE BEDANKT! 

Freek Kallenberg

Taba heeft een TJC….
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doen. Tabalegende Hans van Koolbergen heeft me toen 
uitgelegd, op zijn meegebrachte laptop, wat de bedoeling 
was. Het duizelde mij, er borrelde een lichte faalangst op. 
Zag drommen kinderen vergeefs aan de lijn staan voor 
een wedstrijd die er helemaal niet kwam.

Zonder dat we er altijd bij stilstaan, zijn er dagelijks 
heel wat mensen actief binnen Taba om de club 
te laten reilen en zeilen. Regelmatig richten we de 
schijnwerper op een (of meerdere) van deze mensen. 
Dit keer is de beurt aan Rob Ales en Eric Jansen. Zij zijn 
al jaren de mannen achter het wedstrijdsecretariaat.  
We stellen ze een paar vragen.

Sinds wanneer zijn jullie betrokken bij Taba?
Eric: Vanaf 2003, d.w.z. sinds mijn zoons David en 
Benjamin bij Taba gingen voetballen. Benjamin (D5) 

voetbalt dit jaar voor het eerst op het Grote Veld.

Rob: Het jaar waarin de zondagveteranen zijn begonnen 
met voetballen… 200?. Viel niet geheel toevallig samen 
met jaar waarin Alex begon te voetballen bij de F’jes.

Hoe zijn jullie actief geworden?
Eric: Gelijk bij het aanmelden (geen wachtlijst, 
opa vertelt) van mijn oudste zoon, in 2003. Ik las 

dat er genoeg klussen lagen en dat het de bedoeling 
was dat alle ouders wat deden. Ik heb toen iets gekozen 
wat mij lag en wat ik ook thuis en op het werk kon 

1

2

Tien vragen aan… 
het wedstrijd-
secretariaat

‘Zag drommen kinderen 
vergeefs aan de lijn staan voor 
een wedstrijd die er helemaal 
niet kwam’

Het viel uiteindelijk wel mee, goed begeleid door Hans en 
andere Tababobi. Het was toen wel arbeidsintensiever, 
overtypen van wedstrijden uit het blad ‘Officiële 
Mededelingen’ van de KNVB e.d. Geen internet waar je 
weken ervoor dingen kon afhalen/kopiëren. Aan de andere 
kant: er waren toen iets minder TABA-jeugdteams, dus 
werd er vanuit de KNVB veel minder overgeprogrammeerd 
(zie vraag 3). Met andere woorden: e.e.a. paste toen vaak 
wel op onze 2 velden.
Rob: Sinds zoon nummer twee en drie ook lid werden van 
de club. Toen kon ik er niet meer omheen.



PAGINA 6 • TABATREFFER Nº 6 • MAART 2010

Wat houdt het wedstrijdsecretariaat precies in?
Eric: Het wedstrijdsecretariaat zorgt ervoor dat 
op zaterdag alles ‘loopt’. Het begint met het 

doorlichten (internet) van de KNVB-programma’s voor 
de komende drie weken. Al zeven jaar, sinds ik dit doe, 
krijgen we niet-haalbare programma’s aangeboden. De 
KNVB krijgt het niet voor elkaar om alles passend te 
maken. Sinds de jeugdafdeling aan het plafond zit, speelt 
dit probleem. 
We puzzelen dus wekelijks, schuiven, bij toerbeurt 
wedstrijden naar Wartburgia, naar gaatjes in de 
programmering, senioren naar later… Gelukkig werkt 
de bond goed mee en mailen wij hun het programma dat 
volgens ons wel haalbaar is. Doen we niet moeilijk over. 
Stukje service.

3
Wat zijn jullie leukste momenten bij de club?
Eric: In het zonnetje, kijkend naar het voetbal van 
mijn zoon (en de velden om ons heen). Kletsend 

met leuke ouders over tal van zaken. En ook het bijna 
dagelijkse mailverkeer met Rob. Boeiend en humorrijk. We 
zouden ze moeten bundelen en uitgeven, maar hebben ze 
helaas niet bewaard. 

Rob: De e-mailcorrespondenties met Eric.

Iets heel anders: zijn jullie tevreden met de 
verbouwing?
Eric: Prima, en het blijft lekker Tabasis  

(of: Tabasaal). 

Rob: Ten dele, we hebben bijna voldoende kleedkamers 
voor alle teams (de F-jes hebben vaak nog steeds geen 
ruimte). Wat we nog wel zouden kunnen gebruiken is een 
ruimte in de kantine voor het wedstrijdsecretariaat en 
voor bijeenkomsten van bestuur, commissies en zo meer, 
zonder dat de rest van de kantine last van de activiteiten 
in dat hok heeft, of was het nou net andersom. 

Jullie zijn voorstanders van echt gras. Maar 
kunstgras is toch veel beter? Dan gaan de 
wedstrijden tenminste altijd door. Is voor jullie 

ook handiger.
Eric: Kunstgras? Neen, de geur van gras graag! En wat 
kekke lampjes om later te kunnen spelen en trainen.

Rob: Graag grasvelden, waar ook op getraind kan worden. 
Anders een kunstgrasveld voor de kantine en die andere 
mat gewoon echt gras.

Moet er nog iets veranderen bij de club?
Eric: Meer mensen die meewerken, en 
begeleiding van de begeleiders (trainers, 
teamleiders), maar die stappen/acties zijn al 

aan de gang, hoor ik. Ouders de drempel over helpen mee 
te doen, het is allemaal niet moeilijk, het is leuk en er is 
veel hulp van de bestaande crew. 

Rob: Waar ik me druk om zou kunnen maken is het 
verloop van met name de oudere jeugd. We laten de 
oudere jeugd te makkelijk lopen. We moeten ons maar 
eens goed gaan afvragen of het huidige model (ja, we 
hebben een plan) wel werkt.

Eric: Je volgende klus, Rob…?

‘We laten de oudere jeugd  
te makkelijk lopen’

En dan?
Rob: Het eindproduct, het 
thuiswedstrijdprogramma, komt wekelijks op 

de site te staan. Daarbij verzinnen wij de veldindeling, 
eventuele scheidrechters en de kleedkamerindeling. 
Verder maken we een barschema (vanaf dit jaar weer 
3 weken vooruit), de planning van het wedstrijdhok, 
reageren op malle verzoeken en vragen van 
tegenstanders, en doen tal van vage, niet verder te 
benoemen klussen. Tussendoor verzorgen we ook de 
afgelastingenpagina op de site en plannen te pas en 
onpas oefenwedstrijdjes in.

Klinkt allemaal behoorlijk complex
Rob: Nee hoor, iedereen kan het zo overnemen!

Eric: Niet complexer dan een kabinetsformatie, wel eens 
frustrerend, als het leven zelve. Maar als je aankomt 
fietsen en de velden vol voetballende jeugd ziet, is die 
frustratie snel weg. 

Voetballen jullie zelf ook?
Eric: Heb ooit één dag gevoetbald, in Limburg, 
waar wij als ‘Hollanders’ waren neergestreken. 

Maar had eigenlijk weinig contact met de lokale bevolking: 
zat op een protestantse school, een soort Hollandse 
enclave, waar niemand Limburgs praatte en ook niemand 
voetbalde (wel korfbalde, ik zwijg hier verder over).

Rob: Volgens de familie lijkt het er niet op, maar 
ik speel na mijn carrière bij de Zonvets nu bij de 
zaterdagveteranen.

4
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6
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9

10
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Na weken van voorbereiding waarin de deels 
vernieuwde TABA-selectie niet onverdienstelijk 
presteerde in de bekerwedstrijden, ging het deze 
zondag ‘om de pegels’, om met de woorden van 
Matthijs de Jong te spreken. De competitie ging 
beginnen en dat is waar het om draait, iets waar ook 
trainer Rudy Driel meerdere malen op hamerde in de 
voorbijgaande weken.

Na een ietwat rommelige wedstrijdvoorbereiding 
waarbij rijkelijk laat het hoofdveld van de Nieuw 
Vennepse club in vreemde clubkleuren werd 
betreden, kon er door pupil van de week Roman 
‘het liefst eet hij patat, maar bami lust mij niet’ v/d 
Kommer worden afgetrapt. Na een slalom wist hij 
de bal langs keeper Derk in het goal te schuiven. Het 
zou de enige tegentreffer van de middag blijken. 
TABA 1 begon de wedstrijd niet sterk. In eerdere 
wedstrijden werd er vaak een stevige druk op 
de tegenstander uitgeoefend in het begin van de 
wedstrijd, maar die druk bleef deze wedstrijd uit. 
Men zat minder kort op de bal en de tegenstander. 
Het spel oogde onwennig, terwijl er toch veel 
mensen in de basis startten op plekken waar zij 
eerder dit seizoen ook al speelden. 

Snelle voorsprong
De snelle 0-1 voorsprong kwam dan ook een beetje 
als een verrassing. Na een aardige combinatie via 
de linker flank kon Teun in de zestien aannemen, 
wegdraaien en de bal strak in de korte hoek punteren. 
De hoop dat de treffer een ommekeer in het spel van 
TABA zou teweegbrengen vervloog snel. Er werd 
te gehaast, gestresst bijna, gevoetbald. Daar waar de 
opbouw vastliep en de logische oplossing een pass 
terug was geweest om vervolgens via een andere 
weg een opening te vinden, werd een risicovolle pass 
of aanvallende actie gekozen, vaak met balverlies tot 
gevolg. 

Niemand kon tevreden de kleedkamer in na deze 
eerste helft die door Rudy als ‘slechtste eerste helft 
van het seizoen tot nu toe’ werd verkozen. Na wat 
smakeloze thee en korte, duidelijke instructies ging 
TABA in de tweede helft op zoek naar een tweede 
treffer. 
Wederom kon de opbouw van de tegenstander 
niet genoeg verstoord worden. DIOS bleef kiezen 
voor de lange bal van de keeper of laatste man, 
waardoor een groot deel van het spel zich toch op 
de helft van TABA ging afspelen. Echt gevaarlijk 
werd het niet, maar TABA leek een tijd lang achter 
de feiten aan te lopen. Toch kwamen er nog kansen 
om de voorsprong uit te breiden. Waar Boris in 
voorgaande wedstrijden over een doeltreffend 
voor- en achterhoofd bleek te beschikken, miste hij 
een vrije kopkans die uit een vrije trap volgde. Bij 
een vergelijkbare vrije trap kwam hij ongelukkig 
uit en wist wederom de bal niet langs de keeper te 
krijgen. Patrick zag na een counter een harde schot 
op de vuisten van de keeper belanden en verzuimde 
ook laat in de wedstrijd in een 1-op-1-situatie de 
wedstrijd te beslissen. 

Drie punten
Met de hulp van Derk en Abdullah, die in de cruciale 
laatste fase van het duel hun doel leeg en hun hoofd 
cool wisten te houden, kon TABA de wedstrijd 
tot een goed einde brengen en de eerste 3 punten 
van het seizoen naar Sportpark Drieburg worden 
meegenomen.
Het begin is er, net als de potentie. Hopelijk zal er 
in de loop van de komende wedstrijden met meer 
overtuiging en rust worden gespeeld en gewonnen.

Met sportieve groet, Boris v/d Assen

Taba Zondag 1

DIOS 1 – TABA 1
5-9-2010

TABA

WEDSTRIJD
VERSLAG
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WEdsTRiJdEN JuNiOREN 
EN sENiOREN 

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

Programma september en oktober

Zaterdag 25 september THuiS
12.45 TABA 5 - Sporting Noord 4 117172
14.30 TABA VE1 - Amstelveen VE1 124211
14.30 TABA VE2 - VVA/Spartaan VE1 122872
12.45 TABA VE3 - Kadoelen sv VE1 90116
11.15 TABA MC1 - Meer de MC1 78469
09.00 TABA D1 - Fortius D2 77636
10.00 TABA D2 - Almere City FC D7 99347
11.15 TABA D5 - Nieuw Sloten sv D5 102624
10.00 TABA E1 - VVA/Spartaan E1 123652
10.00 TABA E2 - Volewijckers E1 72440
09.00 TABA E3 - Fortius E3 77676
09.00 TABA E4 - Volewijckers E2 72446
09.00 TABA E5 - Dijk De E6 73030
09.00 TABA E6 - AFC E15 113962

PROgRAMMA
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Zaterdag 25 september uiT
16.00 SDZ 1 - TABA 1 39406, scheids N. Sprenkeling, N.
12.30 Fortius 3 - TABA 2 98954
12.30 DVVA 13 - TABA 3 99136
11.30 VVGA 3 - TABA 4 99018
10.30 Kadoelen sv MB3 - TABA MB1 99085
14.30 Zwanenburg MB1 - TABA MB2 99118
12.00 Forza Almere D2 - TABA D3 99069
10.30 JOS/W’graafsmeer D3 - TABA D4 99126
08.45 Buitenveldert F1 - TABA F1 99007
09.00 OSV F2 - TABA F2 99013
09.30 Tos Actief F3 - TABA F3 99049
09.00 Meer de F6 - TABA F4 99055
09.00 IJburg AFC F8 - TABA F5 99041
09.45 GeuzenM’meer F7 - TABA F6 145502

Zondag 26 september THuiS
15.00 TABA 1 - Germaan De 1 35135, scheids H. Basaidi
12.45 TABA 2 - Sporting Martinus 3 49063
11.00 TABA 3 - DRC 2 49061
12.45 TABA 4 - Ankaraspor 3 49060
14.30 TABA 5 - Germaan De 4 58751

Zondag 26 september uiT
11.30 DCG B1 - TABA B1 65676, scheids G. Loogman
11.45 Nieuw Sloten sv C1 - TABA C1 67246
11.00 Buitenboys C8 - TABA C2 68135
09.00 AS 80 C10 - TABA C3 68132

Zaterdag 2 oktober THuiS
15.00 TABA 1 - ZRC/Herenmarkt 1 39517,  
scheids A. Hovinga
12.45 TABA 2 - AFC 10 110088
13.00 TABA 3 - Germaan De 2 126077
15.00 TABA 4 - Meer de 5 77568
09.00 TABA MB1 - Monnickendam MB1 114850
11.15 TABA MB2 - RODA 23 MB1 109785
11.15 TABA D3 - Diemen D6 96717
10.00 TABA D4 - Geinburgia D2 104753
10.00 TABA F1 - Pancratius F1 107592
10.00 TABA F2 - TOG F1 88563
09.00 TABA F3 - Dijk De F4 73110
09.00 TABA F4 - GeuzenM’meer F6 121434
09.00 TABA F5 - Meteoor F3 123549
09.00 TABA F6 - Buitenveldert F9 145504

Zaterdag 02 oktober uiT
14.30 Waterwijk 3 - TABA 5 99087
12.00 Beursbengels VE1 - TABA VE1 98963
14.15 Dijk De VE1 - TABA VE2 98975
14.30 Overamstel VE1 - TABA VE3 99111
11.45 Buitenveldert MC4 - TABA MC1 99107
12.15 AFC D6 - TABA D1 86780
14.00 Forza Almere D1 - TABA D2 99027
10.30 Nieuw Sloten sv D6 - TABA D5 99102
11.00 Zeeburgia E2 - TABA E1 98988
09.00 OSV E3 - TABA E2 99001
11.00 Zuidoost United E2 - TABA E3 99032
09.30 Tos Actief E5 - TABA E4 99062
09.00 WV-HEDW E7 - TABA E5 99075
11.15 DWV E5 - TABA E6 99081

Zondag 03 oktober THuiS
12.45 TABA 2 - AFC 5 49547
11.00 TABA 3 - Nieuw West SV 4 49545
12.45 TABA 4 - Swift 7 49544

Zondag 03 oktober uiT
15.00 Zuidoost United 1 - TABA 1 35142,  
scheids K. Liebeton
14.30 Eendracht’82 6 - TABA 5 58895
12.30 Buitenboys B1 - TABA B1 65692, scheids K. Beharie
12.00 Nieuw Sloten sv B3 - TABA B2 66160
11.30 JOS/W’graafsmeer C1 - TABA C1 67259,  
scheids J. Faessen
10.00 RODA 23 C4 - TABA C2 68191 
14.00 GeuzenM’meer C6 - TABA C3 68184

VROuWEN ZAAl
Programma sept./okt.

Dames 1, 2de klasse E
Vr 24 sept. 19.15 OSV DA3 - TABA DA1 19511
Vr 1 okt, 21.05 TABA DA1 - APGS DA4 11682
Vr 8 okt. 19.15 Os Lusitanos DA6 - TABA DA1 16256

Dames 2, 3de klasse G
Di 21 sept. 20.10 TABA DA2 - KDO DA6 44505
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Door onze correspondent
Rolando de Corazón

Brieven uit El Bierzo
#11: Trots

´Het is goed om weer in El Bierzo te zijn,´ zeg ik 
terwijl ik nog een stukje calamar aan mijn vork 
rijg. ´Het eten is hier gewoon beter, hoewel de 
haringen in Nederland dit jaar ook goed waren.´ 
¿Hoe eten jullie die haringen?´ ´Nou, gerookt, 
in het zuur, maar het lekkerst zijn de gezouten, 
rauwe haringen.´ ´¿Rauw? ¡Gadverdamme!´ 
We zitten lekker op een terrasje in Ponferrada 
wat tapaatjes te prikken en te nippen van de 
heerlijke rode wijn uit El Bierzo. Dan vraagt 
iemand: ´¿En heb je nu al een baan gevonden 
hier?´ ´Nee, nog niet, maar wie weet komt er wat 
aan.´
We raken aan de praat over de economie. 
In Spanje is de werkloosheid zo´n 20%. Een 
belachelijk hoog cijfer. ´Ik ben een wat domme 
emigrant´, vertel ik lachend, ´ik ben gegaan 
van het land met de laagste werkloosheid naar 
het land met de hoogste werkloosheid van 
Europa.´ ´¿Hoe zou dat komen dat er hier zoveel 
werkloosheid is?´ Ik begin een betoog over 
arbeidsproductiviteit en internationalisering, 
zoals het een leraar economie betaamt, ook al 
behoort die even tot het leger der werklozen. En 
passant breng ik de corruptie en het cliëntelisme 
ter sprake. Overheidsgeld wordt zodoende zeer 
inefficiënt besteed. Even is het stil. Dan zegt 
iemand: ´Zoals het Nederlandse team speelde in 
de finale, dat was gewoonweg schandalig.´ Even 
ben ik van mijn à propos door de plotselinge 
wisseling van gespreksonderwerp. Maar het 
moest er natuurlijk van komen. Als je deze 
zomer met een groep Spanjaarden gaat eten 
komt de wereldcupfinale onvermijdelijk ter 
sprake.
En aanvankelijk leek het zo mooi te zijn. 
Nederland en Spanje in de finale. ´Wat er ook 
gebeurt, ik heb al gewonnen´, verkondigde 
ik trots aan wie het maar horen wou. Niets 
bleek minder waar. De finale zag ik toen ik 
in Nederland was. In huiselijke kring, met de 

familie. Het was een schaamteloze vertoning. De 
karatetrap van Nigel de Jong. De ontstellende 
hypocrisie van Mark van Bommel. Zelfs de 
commentator deed mee. Toen Spanje eindelijk het 
winnende doelpunt had gemaakt, veronderstelde 
hij buitenspel. ´Werken tegenwoordig bij de 
publieke omroep gesjeesde kandidaten van Trots 
Op Nederland?´ vroeg ik mijn familieleden. Die 
reageerden niet op mijn sarcastische opmerking. 
Die waren voor Oranje. En buitenspel, waarom 
niet? Als de verslaggever het zegt! En toen 
ik bij het klinken van het eindsignaal mijn 
opluchting uitsprak over het feit dat het voetbal 
zelf gewonnen had in deze finale, werd mij 
vooringenomenheid verweten. Mijn goeie ouwe 
Ome Jaap sprak zelfs, schertsend weliswaar, van 
heulen met de vijand.
Ook hier op dit terras van Ponferrada betoon 
ik mij weinig vaderlandslievend. Ik ga door 
het stof, zou je zelfs kunnen zeggen. Zeker, 
Nederland verdiende te verliezen. De scheids 
had allang rode kaarten moeten trekken voor 
diverse Nederlandse spelers. Ja, Spanje was echt 
beter. Schitterend combinatiespel. Die Xavi, wat 
is die geweldig zeg. Die moet voetballer van het 
jaar worden. Inderdaad, Nederland was zichzelf 
niet; het heeft de huisstijl verloochend. Gelukkig 
begint iemand over vakanties. Het is immers 
juli. Wij vertellen over ons reisje naar Friesland. 
Met de trein van Amsterdam naar Enkhuizen, 
daarna de boot naar Stavoren, en vervolgens 
met de trein naar Hindeloopen.´ Allemaal met 
het openbaar vervoer. Dat is in vergelijking met 
Spanje allemaal zo goed geregeld in Nederland´ 
zeg ik. ´Maar zoals ze speelden in de finale, dat 
kon echt niet,´ zo word ik teruggefloten.
En ik begrijp dat de Spanjaarden voorlopig 
even helemaal geen zin hebben om de kritische 
meningen van een Hollander te moeten 
aanhoren.
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