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COLOFON 

TABA (relatienummer BBDB 51B) speelt in Sportpark Drieburg, Fizeaustraat, Amsterdam. 
Telefoonnummer van de kantine: 692 41 61. 

Het gironummer van de vereniging is 5011393, t.n.v. afe TABA, Amsterdam. 

Het TABA-bestuur bestaat uit Aad Verkaaik (Voorzitter, 6710900), Milton Kenswil (alg. secreta- 
ris/secretaris zaalvoetbal/ledenadministratie, Vrolikstraat 155 IV, 1091 TV Amsterdam, 4657032). 

Andy Beyer (penningmeester, 6341324), Peter Bego (zaterdagsecretaris, 6924165), Michel van Oord 
(zondagsecretaris, 6360619) en jeugdsecretaris Hans Petter (6930787). Zondagtrainer: Jan van Veen 
(6414338). Zaterdagtrainers: Rob Menzink (6900089 of 06-51188307) en Rob Harewood (637029 of 

06-50838127). De kantinebeheerder is Arthur de Ruiter (prive: 6934087). 

De TABA Treffer verschijnt pakweg eens per twee weken in een oplage van 360 stuks. Redactie: 
Roland Knoppe, Houtmanstraat 13, 1013 ML Amsterdam, tel. 625 79 70. 

Deadline: een week na het verschijnen van dit nummer. 

KORT 

DEZE TREFFER 
is alweer de laatste Treffer van dit seizoen. Geen programma, maar wel kwalita-
tief hoogstaande ingezonden stukken en veel foto's. Enfin, lees zeif maar. De 
redactie wenst iedereen een prettige zomervakantie. Zo rond eind augustus zal de 
Treffer weer verschijnen. 

VOLGEND SEIZOEN 
start op 4/5  of 11/12 september. Bekerwedstrijden starten op 25/26 augustus. 

FEEST!!!! 
Noteer het in de agenda. Zaterdag 29 mei zal er een groot feest plaats vinden in 
de TABA-kantine. Waarom? TABA bestaat 66 jaar. 
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Een zaterdag 
Zondag 10 april 1999 

De survivaltocht 

Ah, eindelijk gaan we weg na een uur voor de auto's hebben staan wachten. 
Maar we moeten niet klagen, want het zou erg leuk gaan worden. 
We kwamen aan. De auto werd geparkeerd en we liepen naar de plaats waar een 
bord stond waarop stond dat we moesten wachten tot we opgehaald zouden 
worden. 

We werden een tijdje later opgehaald, en liepen een eindje verder totdat we bij 
een soort hefbrug van hout kwamen. We moesten erop of erachter gaan zitten 
zodat er iemand een foto kon nemen. Vlak voordat de foto genomen kon worden 
brak de balk doormidden!!! (Ikzelf denk door het grote gewicht.) 

Ms eerste ging mijn groepje een hindernisbaan doen. Dat was best leuk, eerst 
een slalom, dan een balkje naar een boom sjouwen, dan door een junglebrug 
over een touw en terug. Het volgende onderdeel was boogschieten, waar het erg 
moeilijk was om de boog stil te houden. Toen gingen we klimmen, jammer 
genoeg niet omhoog maar opzij. 

Toen vond de survivalleider dat we wel eens vies mochten worden, dus gingen 
we naar een grote plas met een balk die er ongeveer twee meter boven hing. 
Daaraan waren touwen bevestigd met schijfjes eronder waar je zo vanaf gleed 
omdat er blubber aan zat. Tja, toen kwam het echte vieze: door een grote tunnel 
war allemaal blubber in lag. Daarna was het een groot modderbad waar je eerst 
met een skippybal vanaf moest gaan en daarna in het modderbad. Daarna 
schoonmaken in ijskoud water, en dan omkleden, voor het huis gaan zitten en 
...survivalburger eten!!! 

Tycho van Dijl 

Oproep 

Na afloop van de survivaltocht van zondag 11 april 1999 voor de junioren ben 
ik mijn trainingsjack kwijtgeraakt. Het is een zwart UMBRO jack met rood en 
wit. Mocht iemand dit gevonden of gezien hebben, willen jullie dit dan aan mij 
doorgeven. Alvast bedankt. 

Nander van 't Klooster (C1 TABA) 
tel. 020 - 692 2884  

Op zaterdag om een uur of tien staat de eeuwig opgewekte Bobrowsky voor mijn 
neus. Hij komt mij ophalen om te voetballen. "Heb je er ook zo'n zin in, Yor?", 
vraagt hij. 1k heb een kater en buiten regent het hard. "Ik popel van verlangen", 
zeg ik en plof neer op de bank. Bobrowsky bakt eieren en zet koffie. Vervolgens 
bellen wij onze teamgenoten uit hun bed. Ons team bestaat uit een verzameling 
verstokte alcoholisten van in de dertig en langharig tuig van in de twintig. Nadat 
de telefoon zo'n acht keer is overgegaan klinkt er, als wij geluk hebben, een 
slaperig "Hallo". "Ja, Marc, ben jij dat?" "Nee, dit is Jochem. Marc ligt nog te 
slapen." "Kun je hem even wakker maken? Het is heel belangrijk." "Waar gaat 
het dan over?" "Hij moet komen voetballen." "0, okay, ik zal even kijken." Tien 
minuten later komt Jochem weer aan de lijn. "Het lukt hem nog niet zijn bed uit 
te komen. Hij moet zich nog even orienteren. Kun je over twintig minuten 
terugbellen?" 
"Heerlijk, die chaos", zegt de voorzitter van de club als hij ons om iets over 
twaalven aan ziet komen wandelen met Albert Heyntassen vol met voetbalspullen. 
Zoals gewoonlijk zijn er zaterdag om twaalf uur maar zeven man van ons team. 
De rest komt een kwartier of half uur te laat of ze komen helemaal niet. Dat zijn 
de schaarse momenten waarop Bobrowsky wel eens minder vrolijk is. "Het is 
toch te erg", zegt hij, als Gerard stomdronken aan komt zetten op het moment dat 
we al een kwartier aan het spelen hadden moeten zijn en we nog steeds maar met 
negen man zijn. 
Onze tegenstander is al geruime tijd aan het wannlopen en inschieten. Zij hebben 
allemaal hetzelfde tenue, met rugnummers en alles. Bij ons heeft iedereen een 
andere kleur geel shirt, en soms is die kleur niet eens geel. Omdat we pas om 
12.30 uur het voetbalveld op komen lopen, zijn onze tegenstanders al lichtelijk 
geirriteerd en dan hebben ze nog niet eens kennis gemaakt met Johan, onze 
scheidsrechter, een tikkeltje partijdig en feitelijk alleen maar geinteresseerd in 
bier. Met goed weer loopt hij tijdens de wedstrijd rustig even naar de kant om 
een slokje aan iemand te vragen. Voor de wedstrijd heeft hij er al een paar op, en 
in de rust drinkt hij er ook nog een stuk of drie. Edn keer kwam hij aanzetten 
met een attachekoffertje. "Je raadt nooit wat hierin zit," zei die tegen mij. En ja 
hoor: zes pijpjes Heineken. 
Voetballen is een soon therapie. Je leert de slecht eigenschappen van je teamge-
noten feilloos kennen en wordt ook geconfronteerd met die van jezelf. Mijn 
probleem met voetballen is dat ik meestal na een paar ongelukkige acties en een 
hoop gescheld van anderen geen zin meer heb om iedere keer maar achter die bal 
aan te moeten rennen. Ik dacht altijd dat voetballen erom ging om samen een bal 
rond te spelen en te scoren. Dat was een lelijke vergissing. Die bal zie ik in een 
wedstrijd maar een paar keer en voor de rest van de tijd ben ik alleen maar bezig 
om heen en weer te rennen, hetgeen ik als vermoeiend en nogal zinloos ervaar. 
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En dat geschreeuw om je heen. Ik word er niet goed van. Vooral omdat 
iedereen wat anders tegen je roept. "Yoram, hier rechts." Yoram, kijk links." 
Kletsnatgeregend, buiten adem en uitgescholden door iedereen fantaseer ik soms 
wel eens hoe het was geweest als ik die dag gewoon in mijn bed was blijven 
liggen. 
Tijdens de rust wordt er meestal nog geen bier gedronken, maar rookt iedereen 
in het team een paar sigaretten of een joint. De tweede helft duurt Johan, de 
scheidsrechter, ook vandaag weer te lang. Hij fluit voortijdig af. Hij heeft dorst. 
Nu kan iedereen weer verder gaan met waar zij het beste in zijn: zuipen en slap 
ouwehoeren. Ja, voetballen is een mooie sport. 

Yoram 

BERICHTEN 

Hierbij wil ik de leden bedanken voor het bezoek, de cadeaus, de bloemen en 
alle overige attenties tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. 

Milton 
EXCUSES 
Een verslag van Gerard Middelaar over de scheidsrechter heeft bij de ouders van 
de Cl voor nogal wat onrust gezorgd. Bij deze bieden wij hun onze welgemeen-
de excuses aan. 

Met veel droefenis vernamen wij dat Dolores van Veen is overleden. Namens 
alle clubleden wensen wij Jan, Brian en Patricia veel sterkte met het verwerken 
van dit grote verlies. 

Zondag 10 april 1999 
TABA F2 - Badhoevedorp F2 

De jongens van F2 zaten in een dipje. Vorige week een toemooi waar alles bij 
tegenzat: de helft van de ploegen was niet komen opdagen, na een beetje zonne-
schijn kwam een heleboel regen en winnen was er ook niet bij. Onze F'jes 
werden laatste. Tijd dus voor iets anders. Om kwart voor negen stond de volledig 
ploeg (inmiddels 10 man en vrouw) al op het veld. Tijd genoeg om zich warm te 
spelen bleek. De tegenstander had autopech en kwam pas rond 10.00 uur 
opdagen. Ze hadden niet alleen autopech, maar ook nog eens spelerspech: uit de 
kleedkamer kwamen zes blauwwitte jongetjes en daar bleef het bij. Omdat onze 
coach Piet geen zin had in zeurende wissels achter het doel die om de haverklap 
toch het veld in hollen bood hij aan Badhoevedorp te verwerken met Tessel en 
Simon. Eindelijk kon de wedstrijd beginnen. Vanaf de aftrap was duidelijk dat 
TABA maar den ding wilde: doelpunten maken. De bal gaat direct naar voren en 
Badhoevedorp kan niet veel anders doen dan verdedigen. De eerste aanval slaat 
Badhoevedorp nog af, maar TABA schiet de bal al weer voor de middenlijn naar 
voren. Senna vangt de balk rechts van de goal op en zet voor. Timo geeft een 
knal en goal! 1-0 in de tweede minuut. Zo volgde aanval op aanval. In de vierde 
minuut schiet Timo op de paal en wordt de teruggekaatste bal door Tim het goal 
ingewerkt. 2-0. Nog geen minuut later neemt Tim een corner, Freek verlengt, 
Senna schiet in. 3-0. Weer een paar minuten later is de verdediging van Badhoe-
vedorp zo de kluts kwijt dat ze in eigen doel schieten. De ouders langs de kant 
zingen al zachtjes 10-10-10. Na die 4-0 houdt TABA het een beetje voor gezien. 
Badhoevedorp komt over de middenlijn en zorgt ervoor dat keeper Niek voor het 
eerst iets te doen krijgt. Veel meer dan een speldenprikje is het niet. Direct 
daarna laat TABA zien dat zij deze wedstrijd gewoon al in zak heeft: een bal van 
de keeper wordt direct door Tim opgevangen en keihard in de kruising gescho-
ten: 5-0. Niet lang daama prikt Timo de bal op bij het doel van TABA en holt er 
het hele veld mee over, recht op het doel van Badhoevedorp af. 6-0 denken we 
al, maar helaas, Timo schiet hard op de paal. Dan is voor de eerste helft de koek 
voor TABA op. Badhoevedorp dringt meer aan en er is steeds meer werk voor de 
verdedigers Boudewijn en Tico en middenspelers Steven, Stijn en Freek. Doel-
punten worden er echter niet gemaakt. In de tweede helft begint TABA weer een 
geweldig offensief. Jeroen spurt een paar keer langs de zijlijn naar voren en Timo 
laat zien dat hij nog steeds de snelste starter is. Maar doelpunten komen er nog 
niet van. Zou dat komen omdat Stijn en Boudewijn nu in de verdediging van 
Badhoevedorp spelen? Toch wordt er ook in de tweede helft gescoord na een 
minuut of tien. Timo neemt een corner, de bal verdwijnt in een melee van 
spelertjes voor het doel van Badhoevedorp. Tim pikt 'm op en ... 6-0! Niet lang 
daarna blaast de scheidsrechter af (er staat een volgende ploeg te wachten) en kan 
TABA F2 een feestje vieren. 	 Hans van Koolbergen 
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(1) cilegternetri yelp ac 

cionit),:21/ClizA„c aki” 
Opgericht 31 Mel 1033. 

STATUTE N. 

ART. 1 
Naam, Zetel, Doel en Duur. 

De Vereeniging draagt den naam van 
Amsterdamsche Football Club TABA" en 
is opgericht d.d. 31 Mei 1933. 

ART. 2 

De Vereeniging is gevestigd te Amsterdam. 
'ART. 3 

De Vereeniging stelt zich ten doel het be-
oefenen en het bevorderen van het voetbal-
spel. Zij tracht dit doel te bereiken door het 
houden van wedstrijden, oefeningen en lezin-
gen, zoo mogelijk het uitg even van een eigen 
orgaan zoomede door alle ten dienste staan-
de, geoorloofde, tevens wettige middelen. 

ART. 4 

De Vereeniging is aangegaan voor den 
tijd van 29 jaren, te rekenen van' den' dag 
van oprichting. 

1 

Opgericht op 31 mei 1933. Dat betekent dat op 
31 mei 1966 de club precies 66 jaar oud is. Daar 
moet op gedronken worden. Dat doen we op zater-
dagavond 29 mei in kantineKomt alien! 

Een belofte uit het verleden. 
De aspiranten van TABA werden in het seizoen 1937-1938 ongeslagen kampioen. 
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• Imo. •onet.vs 

Tante Gretha, Ome Harrie en Tante Jannie 
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Een belofte voor de toekomst. TABA's El. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op 29 juni 1999 om 20.00 uur zal er weer de Algemene Ledenver-
gadering plaatsvinden. Belangrijke beslissingen worden er genomen. 

Hoe moet het verder met de club? 
De gehele Amsterdamse voetbalwereld wordt geteisterd door fusies. 
De namen van de clubs worden steeds langer en bizarder. Geuzen-
Middenmeer, IJ-boys/OZ/Orion, JOS/Watergraafsmeer, enfin, te 
veel om op te noemen. Hoe voorkomen we dat we in de toekomst 
lid zijn van de club TABA/DeMeer/Wartburgia/JOS/Watergraafs-
meer/DVVA? Kom naar de Algemene Ledenvergadering en doe je 
zegje. 

Rook- en alcoholvrije kantine? 
Het bestuur zit sterk te overwegen om van TABA weer een echte 
gezonde club te maken. Daarbij hoort veel AA-drank en alcoholvrij 
bier. Niet mee een;? Kom dan naar de Algemene Ledenvergadering 
en doe je zegje. 

Het bestuur 
En natuurlijk wordt door de Algemene Ledenvergadering het 
bestuur gekozen. Ben je in voor een carriere binnen de club? Stel je 
kandidaat! Heb je klachten, eisen, wensen of loftuitingen? Kom 
naar de Algemene Ledenvergadering en doe je zegje. 

De Algemene Ledenvergadering. Een must voor elk TABA-lid. 
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Zondag 18 april 1999 

Buitenboys C8 - TABA Cl 

Het seizoen 1998/1999 begint op zijn einde te lopen. Sommige wedstrijden 
worden al als gewonnen beschouwd. De hoeveelheid doelpunten is nog slechts 
het doel waarvoor de C1 gaat. Al met al een behoorlijk seizoen namelijk 20 
wedstrijden; 47 wedstrijdpunten; 3 wedstrijden verloren, 2 gelijk gespeeld en 15 
gewonnen wedstrijden; doelpuntensaldo van 119 tegen 35. Vanmorgen erg vroeg 
op pad om reeds om half tien in Almere Buiten te arriveren. Exact 11 spelers 
aanwezig, want Jet (uitwisseling in Duitsland), Doris (geblesseerd) en Tim van 
Gils (afgemeld in verband met andere activiteiten) waren niet aanwezig. Het was 
fris, winderig maar zonnig weer. Mooi zondagmorgenweertje. 
Het begin ging gelijk op. Buitenboys weerde zich behoorlijk tegen de druk van 
TABA. Toch moesten ze in de achtste minuut het hoofd buigen voor een hard 
schot hoog in het doel van Tim van Geffen op aangeven van Tibor en Anna. 
Het werd 1-1 door fraai doorzetten van Rikky Richardson, maar echt ongerust 
werden de TABA-ers niet. Op een niet onbelangrijk moment maakte Jesse er 
weer een: 1-2. Een zonder meer fraai doelpunt, vooral de voorbereiding door 
Nout in eerste instantie en later Anna. Het werd 1-3 door Tim, een droog 
diagonaal schot in de rechterhoek. 
De tweede helft moest al vlug met 10 mensen gedaan worden, omdat Floor 
geblesseerd raakte aan haar grote teen van haar rechtervoet. Het werd 1-4 door 
Jesse met een strak schot. De 1-5 was een bijzondere. Nander gaf een hoge knal 
richting doel. De keeper stond een flink eind voor zijn doel en kon de bal nog 
net wegstompen en een corner weggeven. De corner werd genomen via Tibor, 
voorzet flan links op Anna en knal boem: 1-5. De 1-6 werd door Tibor aangete-
kend. Een fraai genomen vrije trap: circa 30 meter afstand (voorspeld door 
Karel; hij zag dat Tibor dit kon en zou gaan doen). De 1-7 werd aangetekend 
door Jesse, mooi meegegeven door Nout. Nog een leuk moment door een schot 
op de lat door Tim, na een mooi genomen corner van Roy. Een verdediger van 
Buitenboys had de bal nog net beroerd met zijn hoofd. Nu kwam de 10 toch 
nog in beeld. De 1-8 werd door Tim gemaakt. Alleen voor de keeper. En Nout 
mocht ook zijn doelpunt nog meenemen op een voorzet van Serdar en Anna. De 
den werd net niet gehaald en zeker niet de 13-0 van de thuiswedstrijd. Er werd 
enige felheid en scherpte gemist. Pas toen er een uitviel, Floor, leek het wel of 
ei' jets meer inspiratie uitging van de ploeg. Het is ook niet echt nodig natuur-
lijk, omdat het lcampioenschap van de poule waarschijnlijk onbereikbaar is. 

Gerard van Middelaar 

TABA F2 op Paastoernooi van Herenmarkt ZRC 

Eindelijk was het zover. Zowel spelers als ouders van TABA F2 hadden zich 
enorm verheugd op het Paastoemooi van Herenmarkt/ZRC in Sloten. Het NOS-
journaal had ons op Goede Vrijdag nog bezworen dat het zonnig lenteweer zou 
worden. Dus zaten op zaterdag 3 april voor negenen al een aantal spelers en 
ouders heerlijk in het zonnetje bij de TABA-kantine klaar voor vertrek. Weerman 
Erwin Krol had zelfs invaller-coach Bregt weten te verleiden een korte broek aan 
te trekken. In colonne, achter de bolide van onze voorzitter Aad aan, reed de 
TABA-F 1-en-F2-karavaan richting Sloten. Daar bleek dat een aantal jeugdteams 
voor het toernooi had afgezegd, met als gevolg dat alle teams in een en dezelfde 
poule terecht kwamen. Sportief gezien troffen onze F2-jongens het daar niet mee. 
Als jongste team (leeftijd gemiddeld 6-7) moesten ze het in de wedstrijden tegen 
de Wherevogels, Herenmarkt, en TABA F 1 opnemen tegen wel heel grote spelers 
(8-9). Daarom was het jammer dat Stein, Timo en Boudewijn er nu niet bij 
waren. Ook het weer was spelbreker. Het zomerse zonnetje was ras vertrokken en 
even later druppelde en regende het. Het team van Bregt (weg zonnetje) Kippevel 
liet zich door deze omstandigheden niet uit het veld slaan. Tegen het team van de 
veel oudere Wherevogels werd er driftig op los gecombineerd. Keeper Jeroen 
dook als een tijger, maar kon toch niet voorkomen dat de tegenstander scoorde en 
met 1-0 de leiding nam. Met name dappere Freek wist met een flinke serie 
tackels en slidings - gesteund door voorstopper Senna en de onvermoeibare Tico -
te voorkomen dat de Wherevogels verder uitliepen naar een grotere voorsprong. 
Een snelle uitval via de kabel Senna, Freek, Niek en Tim leidde de gelijlunaker 
van TABA in. Niek strooide met een gouden pass en vervolgens schoot Tim 
keihard in, maar de keeper stompte de bal op miraculeuze wijze voor de voeten 
van Steven die verwoestend uithaalde (1-1). De blijdschap was van korte duur. In 
dezelfde minuut scoorde Wherevogels 2-1 en het leek alsof de ploeg snel verder 
zou uitlopen. Daar stak TABA een stokje voor. Tim soleerde onverwacht door de 
verdediging van de tegenstander en tekende verrassend voor 2-2. Toch sloeg de 
vermoeidheid uiteindelijk toe bij onze jonge TABA-jongens. De fysiek sterkere 
tegenstander maakte daar goed gebruik van. Een uittrap werd TABA fataal. De 
bal kwam niet meer uit het strafschopgebied en werd door de rechtsbuiten heel 
leep achter de goed keepende Jeroen in de rechterbovenhoek geplaatst (3-2). De 
inzet van TABA was gebroken. In de voorlaatste minuut leidde dat nog tot een 
kanonskogel van de spits van Wherevogels die daarmee de eindstand op 4-2 
bepaalde. 
Na een korte pauze wachtte TABA vervolgens een heel zware tegenstander, 
namelijk thuisclub Herenmarkt. Een deel van onze TABA-ploeg kwam net voor 
het begin van de match in het veld. Onze spelers hadden - niet onbegrijpelijk na 
zo'n zware wedstrijd - meer interesse voor de paaseitjes en andere lekkemijen die 
onze attente teamleider Louise had meegenomen. 
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De wedstrijd tegen Herenmarkt verliep desastreus. Elke twee minuten viel er 
een tegentreffer in het doel van TABA. Het was nat en koud. De tegenstander 
was bovendien erg goed. Ten einde raad adviseerde coach Bregt zijn spelers -
bij wijze van noodtactiek - op de losse veters van de tegenspelers te gaan staan. 
Teamleider Louise mopperde aan de zijlijn dat ze in plaats van snoep voortaan 
biologisch bruinbrood met Thanin zou meenemen. Maar ook deze aansporing 
had niet het gewenste resultaat. Herenmarkt was oppermachtig en won met liefst 
9-0. Arme keeper Tim. 
Enigszins aangeslagen speelde TABA direct daarna zijn derde wedstrijd tegen 
TABA Fl. In het begin ging de strijd tussen beide teams - die elkaar natuurlijk 
door en door kennen - gelijk op. Na verloop van tijd trok TABA F1 de wed-
strijd naar zich toe. Dit leidde in de 5e minuut tot een corner die door Sander 
met een fantastische volley in de linkerbovenhoek werd afgerond (0-1 voor F1). 
TABA F2 vocht voor wat ze waard was en dat leidde enkele keren tot gevaarlij-
ke counters. Toch was het opnieuw de aan de andere kant doorgebroken Sander 
die voor 2-0 zorgde. Keeper Freek wist met een aantal spectaculaire reddingen 
de score voor TABA F2 op een aanvaardbaar niveau te houden. TABA F2 kreeg 
er weer zin en vertrouwen in. Deze opleving inspireerde Tim - na een pass van 
Senna - tot een eigenzinnige solo langs drie verdedigers om vervolgens met een 
bekeken inzet via een verdediger de stand op 2-1 te brengen. Tot aan het eind 
leek het erop dat TABA F 1 het moeilijk had tegen de jongere clubgenoten. 
Maar net voor het fluitsignaal werden er nog twee fraaie tegentreffers geprodu-
ceerd. Onze jongens verloren met 4-1 van de oudere clubbroeders die - zo bleek 
later - toemooiwinnaar werden. 
De laatste wedstrijd van het toernooi was min of meer een formaliteit. De regen 
stroomde inmiddels uit de lucht en we hadden zin in een warme kleedkamer of 
kantine. Herenmarkt F2 was een gelijkwaardige tegenstander. Toch lukte het 
onze jongens niet meer om een vuist te maken. Doelman Steven verrichtte een 
aantal zeer fraaie reddingen en beperkte daardoor de vierde nederlaag tot 2-0. 
Moegestreden, maar toch voldaan van het lekkere voetbal en een vijfde plaats 
was de eerste paastoernooi-ervaring voor onze jongens een feit. Ook nu zijn 
onze jonge talenten mentaal - door deze nederlagen - weer een stuk gegroeid en 
leeft iedereen toe naar de eerstvolgende overwinning in de competitie. Boven-
dien heeft TABA F 1 na de beker op het Piekentoernooi nu weer een paasbeker 
gewonnen. Trots en gelukkig waren alle TABA-aanhangers dat TABA Fl het 
toernooi won. Dat gold eveneens voor onze tevreden TABA-voorzitter. Zoals 
het hoort bij een echte topclub! 

Hans Lubberding 

P.s. De meest opvallende paasaanmoediging: "Steef, geef Senna een beetje 
rechtdulddng!" (vader Steven). 

Zaterdag 17 april 1999 
JOS/Watergraafsmeer F4 - TABA F2 

De competitie loopt op zijn einde maar onze F2'tjes hebben er nog steeds zin in. 
Ook dit keer waren er tien enthousiaste voetballertjes beschikbaar. Het weer zat 
met een heerlijk zonnetje ook weer mee, dus op naar JOS. 

Voor de eerste helft ging Boudewijn als keeper van start. Hij plukte een paar 
moeilijke ballen links en rechts uit de hoek en bij de rust had hij er maar eentje 
doorgelaten. Freek ging de tweede helft op doel staan en liet zien dat hij duide-
lijk aan zijn techniek gewerkt heeft op de trainingen. Ondanks zware druk van de 
tegenstander wisten ze hem in de twee helft maar twee keer te passeren. 

Stijn, Tim en Senna vormden een solide basis in de verdediging. Als Stijn naar 
voren ging, zorgden Tim en Senna voor rugdekking en bij balverlies van Senna 
vormden Tim en Stijn een goed blok. De samenwerking tussen deze drie is zo 
goed dat de bekende 'driehoekjes' bij het uitverdedigen beginnen te komen. 

Timo en Steven vormden deze keer een goed spitsenduo en zorgden constant voor 
dreiging en gevaar in de voorhoede. Kort voor rust was het dan ook raak. Timo 
ging met zijn bekende snelheid recht op het doel af. Steven trok drie verdedigers 
naar zich toe en creeerde nog meer ruimte voor Timo. De keeper verwachtte een 
schot van Timo maar zag de bal naar Steven gaan. Ondanks de verdedigers om 
zich heen haalde Steven uit voor een hard schot en de gelijkmaker kwam kort 
voor de rust op het scorebord. 

Na de pauze kreeg ons middenveld meer werk te doen. Niek, Jeroen en Tico 
hebben dit keer wat extra meters moeten maken. Niek ging van links naar rechts 
en diagonaal over het veld. Ook maakte hij een paar keer een flinke sliding 
waardoor hij lekker onder de modder kwam te zitten. Extra werk voor de 
wasouders dit keer. Jeroen liet zien dat hij niet alleen als keeper plezier in het 
spelletje heeft. Ook als middenvelder stond hij dit keer zijn mannetje met correcte 
acties langs de krijtlijn. Tico tot slot liet zien dat hij niet alleen rechtsbenig is. 
Ondanks de vele schijnbewegingen van de tegenstander lukt het hem ook met zijn 
linkervoet de bal van de tegenstander af te pakken. 

Al met al een heerlijke voetbaldag ondanks het verlies met 3-1. Net  nu het 
spelplezier naar een hoogtepunt gaat loopt de competitie op het einde. Misschien 
dat een extra toernooitje de zomerperiode zonder voetbalwedstrijden een beetje 
kan verkorten. 

Gerard Halbesma 
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EEN BEGRIP IN AMSTERDAM EN OMSTREKEN! 

C. VAN DEN BOGAARD 
PRETORIUSSTRAAT 2 • AMSTERDAM • 020 - 6655208 

10% KORTING VOOR TABA LEDEN 

DUSART 
KOFFIEHUIS 

PETIT RESTAURANT 
DUSARTSTRAAT 55 

020 - 6712818 

PAS - DE STOEL  
DESIGN KINDERMEUBELEN, WESTERSTRAAT 260, TELEFOON 020-420 75 42  

Voetbal en Sex 

Te veel Coraz6n 

Terwijl van onder het terras vandaan het rustgevende geluid van een snelstro-
mende rivier klinkt, kijk ik naar de besneeuwde toppen van de Sierra Nevada. 
Vreemd is dat. Die onbedwingbare behoefte om de andere kant van de bergen te 
willen zien. Vandaar die uiterste voldoening als je op de hoogste top staat. Ach 
ja, de bergen. Vaak zijn ze je beste vriend, maar voor je het weet worden ze je 
vaste vriendin. Het geklingklong van een kudde geiten trekt mijn blik naar 
beneden. Wat zullen de jongens afgelopen zaterdag gedaan hebben? 

Hopelijk werd de wedstrijd afgelast. Ook al weet ik dat in dit verregende 
seizoen de wedstrijd toch niet meer ingehaald kan worden. Maar ik kan het 
gewoon niet hebben dat iedereen lol heeft als ik er niet bij ben. Misschien 
winnen ze met overtuigende cijfers. Kun je al die flauwe opmerkingen weer 
aanhoren. "Ja, CorazOn, ik weet niet wat het was, maar het ging allemaal 
opeens zo lekker." Of: "Goh, Corazon, weet je dat Marcel een openbaring was 
als linkshalf?" "Zei je niet dat je wat meer tijd voor het schrijven van die melige 
stukjes van je zou willen hebben?" 

Maar waarschijnlijker is het dat ze door koploper Sint Louis helemaal van de 
mat werden gespeeld. Net  zoals een week eerder tegen Orient. Toen werd vooral 
Freek node gemist. Afwezig omdat hij ging ontslakken. Net  nu onthaasten in de 
mode is. Altijd tegendraads, die Freek. Trouwens, ook een verliespot wil ik 
eigenlijk voor geen goud missen. Omdat het verwerken ervan zo ontzettend 
gezellig kan zijn. Na de wedstrijd bij Orient trakteerde Rob in plaats van op 
bier op whisky met ijs. De stemming zat er gelijk in. Behalve bij Stefan. Die 
vond het net of hij weer op zijn werk zat. Wie weet wat de jongens nu weer 
voor mooie avonturen beleven? 

Erg is dat. Zit ik hier op het ideale vakantieplekje een beetje te denken aan 
Amsterdam. En dat allemaal vanwege dat domme voetballen. Je blijft te veel 
CorazOn, CorazOn. Veels te veel CorazOn. 

Trevelez, 16 april 1999 
Rolando de CorazOn 

Onze Richard en Astrid hebben een zoontje. Rhett is zijn naam en deze belofte 
voor de toekomst weegt nu al negen pond. Gefeliciteerd! Jij ook, Kimber. 



** 5 	* 	EIGENAAR: HAN VAN DE KOLK 

HALISEERD IN AMBACHTELIJKE 
WORSTMAKERIJ, KOUD BUFFET, \JLEESWARENSCHOTELS 

SLAGERIJ 
VAN MET 

OOIEVAARSWEG 14 
1021 GZ AMSTERDAM 

17 020 - 6360954 

Linnaeu Boekhandel 

Middenweg 39 
	

Telefoon 
1098 AC Amsterdam 

	 020-6656328 

CHABROL 
ADVISEURS IN WIJNEN & GEDISTILLEERD 

TE HUUR 
Handige thuistap! 

Haarlemmerstraat 7h, 1013 EH Amsterdam 
Tel. 020-622 2781, Fax 020-622 8332 
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