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Moeilijke stoelgang? 
Springer & Lippes drnkkers b.v. 
Uw probleent oplossers! 
Bel en vraag naar Donwe tel.: 023 - 539 22 33 

Rijksweg 496 b Sampoort - N 

cafe 

HIM,2 ftt 

LUTMASTRAAT 49 
AMSTERDAM 
IT 6716946 

COLOFON 

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

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

Het TABA-bestuur bestaat uit Aad Verkaaik (Vomiter, 06-26174587), Milton Kenswil (aig. secreta- 
ris/secretaris zaalvoetbal/ledenadministratie, Vrolikstraat 155 IV, 1091 TV Amsterdam, 4657032), Andy 

Beyer (penningmeester, 6341324), en jeugdsecretaris Hans Fetter (6930787). Zondagtrainer. Jan van Veen 
(6414338). Zaterdagtrainer is 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: den week na het verschijnen van dit nummer. 

KORT 

OME HARRY 
Ome Harry is overleden. De redactie wenst alle nabestaanden, en met name tante 
Gretha, veel sterkte met het verwerken van dit grote verties. 
Op de middenpagina treft de lezer het overlijdensbericht aan. De crematie is al 
geweest, maar het is nooit te laat om nog een kaartje te sturen 

SERVICE 
De Treffer is vaak laat dankzij een mindere service van de PTT. Om nu er voor te 
zorgen dat je toch kunt lezen waar je de volgende keer moet spelen, hangen we het 
programma op het mededelingenbord van onze kantine. 

INGEZONDEN STUKKEN 
Vaak ontvangt de redactie stukken op een floppy. Dat scheelt natuurlijk werk, maar 
zorg ervoor dat je je document als het even kan bewaart als een WP-document (maakt 
niet uit welke versie). Eventueel een verouderde versie van Word is ook mogelijk, 
maar svp niet met een Windows 98 versie, want die kunnen wij niet lezen. 
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5B 
75271/R4D 
111021/R4F 
76349/R5G 
75986/R5D 
95307/1B 
95515/2B 

TABA 1 vrij 
DVVA 7 
TABA 3 
TABA 4 
TABA 5 
The Victory 1 
TABA vets 2 
Veteranen 3? 

-TABA 2 
-OSV 3 
-WVHEDW 10 
-De Meer 3 
-TABA vets 1 
-IVY 1 

14.30 uur, veld 4 
1430 uur, veld I Johan 
11.30 uur, veld 1 
14.30 uur, veld 2 
14.00 uur, veld 2 
11.30 uur, veld 2 

zaterdag 20 november 
73933/5B 
75278/R4D 
75495/R4F 
76353/R5G 
75989/R5D 
95312/1B 
95520/2B 
96070/3D 

TABA 1 
TABA 2 
Swift 4 
DVVA 11 
Wartburgia 5 
TABA vets 1 
De Dijk 2 
TABA vets 3 

-Sparta 1 
-TOB 2 
-TABA 3 
-TABA 4 
-TABA 5 
-Flamingo 1 
-TABA vets 2 
-Purmerend 1 

14.30 uur, veld 1 Miedema 
11.30 uur, veld 1 Klokkemeijer 
14.30 uur, veld 3 
14.30 uur, veld 3 
11.00 uur, veld 3 
14.30 uur, veld 2 
14.30 uur, veld 3 
1130 uur, veld 2 

82648/4C 
112455/4N 
87064/3J 
4M 
114739/4Q 
94441/4P 
94706/4R 

TABA DI 	-OSV D4 
TABA D2 	-Eendracht'82 D2 
Orient E3 	-TABA El 
TABA E2 vooralsnog vrij 
IVV E7 	-TABA E3 
CTO'70 F5 	-TABA Fl 
Diemen F10 	-TABA F2 

TABA JEUGD 
	

TABA ZATERDAG 

zaterdag 13 november 	 zaterdag 13 november 

zaterdag 20 november 
82651/4C 	CTO'70 D4 	-TABA DI 
112459/4N 	IVV D2 	-TABA D2 
87068/3J 	TABA El 	-IVV E3 
120069/4M 	TABA E2 	-Rapiditas El 
4Q 
	

TABA E3 vooralsnog vrij 
94446/4P 
	

TABA Fl 	-Geinburgia F3 
94714/4R 	TABA F2 	-Roda'23 FIO 

zondag 14 november 
100765/3B 	TABA CI 	-AGB C2 
4B 	 TABA C2 vooralsnog vrij 

zondag 21 november 
100770/3B 
	

Buitenboys C3 	-TABA Cl 	 0930 uur, veld 4 
4B 	 TABA C2 vrij  
Uitadressen 
Orient, Sportpark De Weeren, Volendammerweg, Amsterdam Noord 
IVV, Sportpark De Breek, Sportlaan, Landsmeer 
CTO'70, Sportpark De Hoop, Biesbosch 39, Duivendrecht (vlak bij station Duivendrecht) 
Diemen, Sportpark De Diemen, Sportlaan 13, Diemen 
Buitenboys, Polderkwartier, Poldermolenweg 2, Almere-Buiten 

F3 en E4 
Milton heeft jullie bij de bond aangemeld, dus nu maar afwachten wanner je begint to 
spelen! 

Uitadressen 
DVVA, Sportpark Drieburg, achter TABA 
The Victory, Sportpark Gravenlandse weg, 's-Gravenlandse weg 3, Weesp 
Swift, Sportpark Olympiaplein, Amsterdam 
Wartburgia, Sportpark Drieburg, achter TABA, Amsterdam 
De Dijk (fusie van Schellingwoude en Rood-Wit-A), Sportpark Schellingwoude, 
Schellingwouderdijk 220, Amsterdam Noord 

Veteranen 1 
Jullie nieuwe teambegeleider is Walter van Gennip: telefoonnummer 6699237. Bij hem 
kun je je eventueel afmelden bij ziekte of andere dringende redenen voor afwezigheid. 

09.30 uur, veld 1 
09.30 uur, veld 2 
11.30 uur, veld 2 

09.30 uur, veld 2 
11.00 uur, veld 2 
09.30 uur, veld 3 

13.15 uur, veld 1 
09.30 uur, veld 1 
11.30 uur, veld 2 
10.30 uur, veld 2 

0930 uur, veld 2 
10.30 uur, veld 2 

09.30 uur, veld I 

Kantinedieust 
	

13/11 	20/11 
12.00-14.00 
	

TABA 3 	TABA vets 1 
14.00-16.30 
	

TABA vets 2 	TABA vets 3 
16.30-18.00 
	

TABA 5 	TABA 1 
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Dagboek van een jeugdtrainer 

1 

Ooit wilde 1k gaan voetballen, maar mijn ouders vonden dat niet zo'n goed idee. Het 
was ook in de begintijd van IJzeren Rinus en Theo de Tank, ofwel van het totaalvoet-
bal en het voetbal-is-oorlog-principe begon te ontluiken. De vrees voor driedubbele 
beenbreuken deed hun mij richting tennis duwen. Was trouwens ook erg leuk, tot mijn 
twintigste gedaan, ontdekt hoe rigide sommige mensen kunnen zijn over andere dan 
witte sokken. Daarna ben ik bekeerd tot de wielersport. Noem een col en ik ben er 
overheen geweest (ook die sport had overigens iets met witte sokken). Maar toch... 
voetbal bleef trekken. 

Vorig seizoen was ik zo nu en dan op de woensdagmiddag aanwezig als toeschouwer 
bij de training van de jeugd; immers onze oudste was bij TABA F2 actief. Vol 
bewondering, maar ook wet met medeleven en medelijden, keek ik naar Edward die 
zo'n 25 kinderen van 5 tot 7 probeerde de eerste beginselen van het voetbal bij te 
brengen. Aan het eind van vorig seizoen vroeg zaterdagcoach Piet of ik soms belang-
stelling had om samen met hem de training op de woensdagmiddag te gaan verzorgen 
voor ons team, het huidige TABA Fl. Zelf had ik nooit gevoetbald, maar het spel zag 
er niet zo moeilijk uit, en volgens goeroe Cruyff heb je tenslotte slechts een goal meer 
te scoren dan de tegenstander, dus het leek me wet wat. 

De ontvangst toen van dat idee bij TABA was wat lauw. Nooit gevoetbald? Oh jeetje, 
dat words wet erg lastig hoor, er zijn wet vaker van die enthousiastelingen geweest, 
maar tja, nou vooruit dan maar. Op een woensdagmiddag in september kregen alle 
jeugdtrainers eerst een inleiding in het vak door Lucien. Het ging over de Zeister 
theorie en een andere, die van Coerver, geloof ik. Inmiddels al vergeten wat de een en 
de ander voorhad met onze jeugd. Wel veel nuttige tips opgestoken om de jeugd 
plezier in het spel bij te brengen. En alsof het speciaal voor mij was: "als je zelf een 
bepaalde techniek of beweging niet kan voordoen, laat dan je beste speler het uitvoe-
ren". Ook moest een trainer het goede voorbeeld geven, dus hup naar de winkel en 
een paar kicksen en een zwart trainingspak in de uitverkoop gekocht. Inmiddels bleek 
Piet toch wat moeizamer dan verwacht op de woensdagmiddag vrij kon krijgen. Voor 
mij met mijn vierdaagse werkweek bleek dat geen probleem, dus 

Daar staan ze dan ineens voor je neus: de Lien Fl-ers plus nog wat klasgenoten en 
andere nieuwelingen die door onze jongens enthousiast gemaakt waren. Ik had de 
Mont Ventoux en nog wat 1000 meters in mijn benen. De eerste trainingen ben je 
bezig je ritme te zoeken en allerlei spelletjes te bedenken om de hele meute geconcen-
treerd (!!) en allemaal tegelijk (!!) bezig te houden. Even spookte het beeld van 25 
verjaardagspartijtjes per jaar door mijn hoofd, je krijgt wat tegen je aan geslingerd: 
"Warmer gaan we partijtje doen?", "Meester, mag ik op doel?", "Hij pest me!", 
"Nee, niet weer slalommen!", "Mijn veters willen echt niet vast!", "Hun hebben veel 
betere spelers!", "Mag ik met Steven en Jeroen?", "Trainer, hij doet helemaal niet 
mee", "Ik heb dorst!", "Partijtje! Partijtje! Partijtje! Partijtje! Partijtje"  

En dan moet je de band van jezelf eens terugspoelen. "Heeft je moeder nog nooit van 
een dubbele knoop gehoord?" Kan 't nou even stil wezen!" , "Kunnen jullie nou echt 
niet harder tegen zo'n bat trappen?", "Overspelen! Kijk nou 's om je heen!" , Sneller, 
sneller, sneller!!", "Verd... pas na de limonade gaan we partijtje spelen, dat weet je 
toch zo langzamerhand?" 
En dan de dilemma's. De niveauverschillen worden steeds zichtbaarder: de aandacht 
voor de zwakkeren betekent geen aandacht voor de sterkeren; een aantal ziet het als een 
mooi woensdagmiddaguitje, een aantal is fysiek bezig met winner; iedereen wit 
keepen, maar de meesten hebben echt geen enkel talent, terwijl sommigen een Van der 
Sar in de dop zijn. Kortom, vele boeiende pedagogische vragen, en dat allemaal op je 
vrije woensdagmiddag, met een pits en een gevulde koek als beloning. Aan collega's 
heb je wat, en dat geldt zeker voor de TABA-jeugdtrainers. Ahijd even vragen hoe het 
ging. Veel opgestoken ook van hen over leuke (en nuttige) oefeningen. 

Inmiddels !open de trainingen gesmeerder. Als trainer krijg ik al visioenen over het 
soort elftal dat ik wil gaan bouwen: Amsterdams, dus de ene goal na de ander, of 
Rotterrrdams, als een solide blok graniet en hopen dat je spits ook eens scoort. Tech-
niek aanleren (Atnsterdams) of gaan we voor de winst (Rotterrrdams, tenslotte 'als ik 
kunstjes wil zien ga ik wet naar het circus'. Gelukkig is er altijd weer de zaterdagmor-
gen, de wedstrijd! Niks visioenen, gelijk weer met beide benen in het slijk. Laten ze 
eerst maar eens lekker leren batten. En als dat lukt betaalt het zich meteen uit, zoals die 
ene keer toen ze met 11-2 wonnen en allemaal met de armen om elkaars schouder luid 
zingend terug liepen richting kteedkamer. Geweldig! 

Het zal vast wet met het schitterende nazomer- en najaarsweer te maken hebben, maar 
tot nu toe kijk ik steeds uit naar de woensdagmiddag. De geur van nat gras en zweet-
sokken, de immer loszittende veters en kriebelende scheenbeschermers lokIcen elke 
week weer. Ik vind het eigenlijk gewoon leuk. In de laatste TABA-Treffer las ik een 
oproep om je aan te melden als jeugdtrainer, wet, just do it, just have fun. 

Bregt 
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Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, geven 
wij u kennis dat op 90-jarige leeftijd van ons is heengegaan mijn lieve man, onze 
zorgzame vader, schoonvader, opa en overgrootvader 

Hendrikus Josephinus Antonius Riemersma 
— Harry — 

Gretha Riemersma - van der Meulen 
Hetty en Willem 
Gerda en George 
Ingrid en Rick 

Jori 
Dennis 

Mark en Monique 
Richard 

Amsterdam, 29 oktober 1999 
Correspondentie-adres: 
W.P. van Essen 
Zeilmaker 97 
1121 MG Landsmeer 

Harry is overgebracht naar Uitvaartcentrum Zuid aan de 
Fred. Roeskestraat 91 te Amsterdam, alwaar geen bezoek. 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 
3 november om 10.15 uur in crematorium Westgaarde, 
Ookmeerweg 275 te Amsterdam. 

Na afloop van de plechtigheid zal er gelegenheid zijn tot 
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. 



Jos Watergraafsmeer F4 - TABA Fl 

Ome Harry 

De TABA-leden hebben het waarschijnlijk al vemomen. Ome Harry is 
overleden. Deze man heeft ontzettend veel betekend voor de club. 
Eerst als actief speler en later, samen met zijn vrouw Gretha, als 
onvermoeibare kracht in de kantine. Iedere zaterdag, zondag, dins-
dagavond en donderdagavond zorgden zij ervoor dat de hapjes en 
drankjes aan de man gebracht konden worden en vooral zorgden zij 
voor een sfeer die zo ontzettend aangenaam, zo typisch TABA was. 
Daarnaast wisten zij via het totogelijkspel nog veel geld in te zamelen 
voor onze club, zodat er dit janr, om maat een voorbeeld te geven, 
twee extra doeltjes gekocht konden worden voor de jeugdafdeling. 

Nog maar zo kort geleden werd in de kantine de negentigste verjaar-
dag van Ome Harry gevierd. We mogen achteraf blij zijn dat dat feest 
nog heeft plaatsgevonden, als een soort afscheid van onze Ome Harry 
als stralend middelpunt in de club. Vaarwel Ome Harry. Je hebt ons 
getoond dat je tot op latere leeftijd nog zeer wel een actief en vrolijk 
leven kan leiden. We zullen je missen. 

De stadderby, nee de buurtderby zelfs. Ook op 30 oktober was dit weer het goede 
ingredient voor een stevige pot voetbal. Gezien het postuur van enkele tegenstanders 
koos coach Piet voor een solide defensie met Boudewijn in de goal en Senna als laatste 
man. Boudewijn moest flink aan de bak de eerste helft en deed dat met verve. Zonder 
schroom wierp hij zich meermalen voor/in de voeten van de tegenstanders. Helaas 
maakten ze toch een snelle openingstreffer: 1-0. Die van ons herpakten zich en het spel 
golfde lang op en neer. En dat werd beloond want JOS speelde echt Amsterdams, dus 
zonder defensie. Tim maakte hiervan gebruik en met 1-1 leek het een spannende 
wedstrijd te worden waarvan de einduitslag niet te voorspellen leek. 
Helaas, helaas. Tegen het eind van de eerste helft kwam het gebrek aan conditie van de 
TABA-boys weer om de hoek kijken. In de laatste twee minuten wist JOS tweemaal te 
scoren, zodat we met 3-1 de rust ingingen. 
In de tweede helft wisselden Boudewijn en Senna van positie en werd Niek als 
verdedigende middenvelder aan de achterhoede toegevoegd. Stofzuiger Niek, Ausput-
zer Boudewijn en keeper Senna deden wat ze konden, maar binnen vijf minuten na het 
begin stond het 5-1. Meer ouders begonnen fanatiek aan te moedigen. Bij een aantal 
van onze voetballertjes was het beste er echter al vanaf. Zeker toen de scheidsrechter 
ons een glaszuivere penalty (hands met twee handen tegelijk) onthield. Dus stonden er 
even later vier vanafcle helft van JOS toe te kijken hoe de andere drie de zesde 
tegentreffer moesten toestaan. 
De strijd werd harder. Eerst viel Steven met een blessure tijdelijk nit; Boudewijn kreeg 
een elleboog in het gezicht; en ook Freek moest kort de strijd staken. Toch was dit de 
periode dat de aanval weer begon te lopen. Eerst een voorzet van Tim die door Niek 
werd ingeknald, daarna Tim zelf die voor 6-3 zorgde. En toen ging het licht uit en in 
korte tijd liep JOS uit naar 9-3. 
Teleurstelling, vooral bij de ouders. Coach Piet liep wat te mompelen over een 
stralbmining, vader Leo over minstens tien rondjes rond het veld lopen om het Laufpen-
sum wat op te vijzelen. De woensdagmiddagtrainer (Bregt, met eigen ideeen over 
peper in de ...) deed dus weer veel inspiratie op. 
Na wat gemok en ouderafspraken over spaghetti met biefstuk en yoghurt met banaan 
op vrijdagavond en refiner' in het Amsterdamse Bos op zondagmiddag kuierden wij 
terug naar TABA. Aldaar, zo rond 11.30 uur, verzamelden zich nog wat ouders en 
kinderen van ons op de Harry Riemersma Tribune. Vlak voor onze ogen waren TABA 
4 en Muiden 3 (tenminste, dat bleek uit het clubblad) zich aan het prepareren voor hun 
onderlinge strijd. We waren er stil van. Tenminste zes verschillende soorten gele(?) 
en/of zwarte shirts, tenminste drie soorten kousen en over de varieteit aan broeken wil 
ik het niet eens hebben. Ik herinner me nog de wijze woorden van Lucien bij de eerste 
bijeenkomst van de jeugdtrainers over het goede voorbeeld geven en dus niet met 
spijkerbroeken en dergelijke te verschijnen. Nou, onze jeugd heeft zijn ogen uitgeke-
ken: "Welke rare club is dit nou, pap?? Hun hebben geeneens de goeie shirten aan!!" 

Bregt 

Bij deze wil ik ook tante Gretha veel sterkte toewensen met het 
verwerken van dit grote verlies. Het ga je goed, tante Gretha. 

Roland 
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ZA A LVOETBAL 

Programma tot en met vrijdag 19 november 

donderdag 11 november Van Hogendorphal, Van Hogendorpstr.5, Amsterdam 
6685714B 	 St.Louis 1 	-TABA heren 1 21.45 uur, veld 1 

vrijdag 12 november 	Sporthal Zuid, Llsbaanpad 19, Amsterdam 
64885/IB OSDO 1 	-TABA dames 1 19.00 uur, veld 3 

vrijdag 19 november 	Sporthal de Pijp, Lizzy Ansinghstraat, Amsterdam 
66864/4B 	 TABA heren 1 -Mokum'700 1 21.50 uur, veld 1 

vrijdag 19 november 	Sporthal de Pijp, Lizzy Ansinghstraat, Amsterdam 
65308/R1A TABA dames 2 -KDO 6 	19.15 uur, veld 1 
Dames 2, zelf een scheids meenemen! 

Zaaldienst: dinsdag 16 november in Sporthal Zuid. De beurt is aan de dames 2. 

Bel voor de zekerheid met Milton of redactie ofje moet spelen in de periode van 
22 november tot 26 november. 
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TABA ZONDAG 

zondag 14 november 
97694/5B 	TABA 1 
104932/R4E 

	
TABA 2 

107620/R6H 
	

TABA 3 
107743/R6I 
	

Orient 5 
109131/R7I 
	

FIT 5 

zondag 21 november  

-Devo'58 1 
-Volewijckers 2 
-SDZ 5 
-TABA 4 
-TABA 5  

14.30 uur, veld 1 Boendermaker 
11.30 uur, veld 1 Sirach 
14.30 uur, veld 2 
11.30 uur, veld 2 
14.00 uur, veld 2 

97698/5B 
R4E 
107625/R6H 
107747/R6I 
109135/R7I  

TOG 1 	-TABA 1 
TABA 2 vooralsnog vrij 
Meteoor 3 	-TABA 3 
TABA 4 	-KBV 5 
TABA 5 	-The Victory 4  

14.00 uur, veld 1 Kammeron 

14.00 uur, veld 3 
14.30 uur, veld 2 
14.30 uur, veld 1 

Uitadressen 
Orient, Sportpark De Weeren, Volendammerweg, Amsterdam Noord 
FIT, Sportpark Drieburg, achter TABA, Amsterdam 
TOG, Sportpark Middenmeer, achter Jaap Eedenbaan, Amsterdam 
De Meteoor, Tuindorp Oostzaan, Meteorenweg 1, Adam-Noord  

TABA Cl — ALMERE C4 
24-10-1999 

Na een aantal weken van matig tot zelfs slecht voetbal hadden de elf van TABA zich 
voorgenomen om bij deze wedstrijd het roer eens om te gooien en weer eens ouderwets te 
gaan voetballen. Zo gezegd zo gedaan. Vanaf het eerste fluitsignaal gingen ze er voor. Ze 
knokten voor iedere bal en mede hierdoor werden er een aantal kansen gecreeerd waaruit 
gescoord had kunnen/moeten worden. Helaas lukte het, ondanks de kansen, niet om de score 
te openen dit is vast en zeker te wijten aan onwennigheid. Zoals vaak het geval is bij het 
voetbal scoort dan de tegenpartij. Zo ook bij deze wedstrijd, Almere scoorde in de 25e 
minuet 0-1. 
Na het drinken van de thee en de speech van de !eiders gingen de elf van TABA gewoon 
weer verder waar ze gebleven waren; voetballend op weg naar de gelijkmaker. Om deze 
gelijkmaker te scoren moeten de spitsen de bal wel in het doel trappen. Helaas lukte dit dus 
niet. Almere maakte er 5 min. voor bet einde nog 0-2 van. Als het team de inzet en de wil 
om te winnen die het in deze wedstrijd liet zien kan vasthouden, komt het spel van vorig 
seizoen vanzelf weer terug. Ondanks de geleden nederlagen van de afgelopen weken wil ik de 
verdedigers, die het echt niet alleen kunnen, maar die altijd meer dan 100% inzet tonen met 
name noemen. Joery, Floor, Tim, Doris en Roy, ga zo door. 

De toeschouwer 



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 - 671281 8 

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

Seks & Voetbal 

Accepteren! 

De laatste zaterdag van oktober. Terwiji het zonnetje lekker schijnt plaats ik mijn fiets 
in het rek bij de TABA-kantine. Dat wordt zweten. En we spelen nog wel tegen de 
veteranen 1. Een belangrijke pot. Ats je die verliest boor je dat maanden later nog. En 
we zullen wel weer niet compleet zijn. Zo gaat dat bij vriendschappelijke wedstrijden. 
Alsof we niet altijd voor de lot spelen. Het gaat toch zeker nergens over in de vierde 
reserveklasse West H? Enfin, mensen hechten nu eenmaal aan een stand, doelpunten-
saldo, een officiele scheids en dat soort gewichtigdoenerij_ Zo zit de wereld nu 
eenmaal in ellcaar, Corazon! 

Het is druk in de kantine. Maar geen spelers van TABA 3. De veteranen I staan al 
helemaal klaar. Mijn directe tegenstander Bert vertelt me alvast waar hij me gaat 
raken. Vlak onder de knie. "Ha, ha", lach ik mee, en ga op zoek naar een scheidsrech-
ter. Johan staat met een biertje in de hand bij de tong. "He, Corasjon, heb je het al 
gehoord?" En hij wijst op de tekst die achter de bar gehangen was: `Onze vriend Ome 
Harry is overieden. Begrafenis is op 3 november om 10.15 uur.' lk ben niet verbaasd. 
Aadje had me al verteld dat hij er slecht aan toe was. Vorige week hadden we nog met 
z'n alien een kaartje naar hem gestuurd. Hopelijk heeft hij die nog gekregen. Johan 
weld mij uit mijn gedachten. "Harry was een speciale man, Corasjon, over hem moet 
je lets schrijven in je stukkie." Hij heeft gelijk. Maar tegelijkertijd weet ik dat het zo 
moeilijk is om de juiste toon te vinden bij zo'n gebeurtenis. Al te droevig zou mis-
plaatst zijn. Daarvoor was Ome Harry een veel to vrolijke man. Altijd positief. 

Toen wij ons eerste seizoen speelden bij de club stond Harry iedere zaterdag achter de 
bar. Hij was nog in de kracht van zijn Leven. En dat op zijn negenenzeventigste, beste 
lezer. Altijd maar dansen en moppen tappen. Rustig nog een kratje bier versjouwend. 
Het leek ons niet erg om op die manier oud te worden. Zijn tachtigste verjaardag werd 
een knalfuit waarbij wij er bijna nog in slaagden een aantrekkelijke kleindochter van 
hem te strikken voor een positie bij ons in de spits. Pas geleden vierden wij zijn 
negentigste verjaardag. Ondertussen was Harrie echt ouder geworden. Maar nog 
steeds dat intense genieten van hem. Die levensvreugde. 

Tijdens de minuut stilte voor de wedstrijd moet ik denken aan die raadselachtige mop 
die hij vaak vertelde. "Mijn tante ging naar Amerika met niets anders dan een pruim 
en toen ze terugkwam had zij een hele fruitmand. En ik maar werken." Opeens 
begrijp ik hem. Het is een goeie, ome Harry. 

Rolando de Corazon 
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