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COLOFON 

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

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

Het TABA-bestuur bestaat uit Frank Verkaaik (voorzitter, 6621876), Milton Kenswil (alg seereta- 
ris/setretaris zaalvoetbal/ledenadministratie, Churthilllaan 38, 1078 EG A'dam, 4657032 of na 18.00 uur 

06-17462477). Anke Lucas (penningmeester, 6939186) en jeugdsearetaris Hans Fetter (6930787). 
Zaterdagtrainer is Rob Harewood (6372029 of 06-50838127). De kantinebeluxrder is Arthur de Rutter 

(prive: 6934087). 

De TABA Treffer vmschijnt pakweg eons per twee weken in eat oplage van 350 stuks. 
Redadie: Roland Knoppe, Houtmanstraat 13, 1013 ML Amsterdam, tel. 625 79 70. 

Deadline: (le dinsdag na het verschijnen van dit nununer. 

KORT 

GELUKKIG NIEUWJAAR 
Een extra dikke TABA-Treffer met veel nieuwjaarsoverdekingen en het programma 
voor de gehele maand januari. Dat betekent dat de volgende Treffer pas aan het eind 
van de maaud uitkomt. 

NIE1UWJAARSRECEPTIE 
Op zaterdag 6 januari wordt er eerst vanaf 14.30 uur gevoetbald, zowel door jeugd als 
door senioren, waarna er vanaf 16.00 uur de nieuwjaarsborrel zal plaatsvinden. 

BEACHVOLLEYBAL 
De C-jeugd gaat beachvolleyballen in Aalsmeer op dinsdag 30 januari. We verzameleu 
om 18.15 uur in de kantine waarna er gezamenlijk wordt afgereisd. 

CONTRIBUTIE 
Het eerste team dat aan alle contributieverplichtingen heeft voldaan is de ....El! 
Gefeliciteerd met dit geweldige resultaat. Dat de andere team maar mogen volgen. 

AFGELASTINGEN 
Luister bij twijfelachtig weer op zaterdag- of zondagmorgen naar de afgelastingen op 
Radio Noord-Holland (kabel: FM 93.3, zonder kabel 95.2) na 8.30 en 9.00 uur. 

ADRESWIJZIGINGEN 
Ontvang je de TABA-Treffer niet of op bet onjuiste adres, of ga je verhuizen, geef dat 
dan schriftelijk op aan Milton Kenswil, ooze secretaris. Zijn adres is Churchilllaan 38. 
1078 EG Amsterdam. 
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TABA JEUGD (C-jeugd staat op zondagpagina) 
	 TA BA ZATERDAG 

zaterdag 13 januari 

zaterdag 20 januari 

zaterdag 20 januari 

178741/3E 
142575/4H 
185381/031 
186389/049 
186504/051 
182831/K 
180390/AD 
181690/BC 
188164/AZ 
188178/AP 

178744/3E 
179356/4H 
185396/031 
186401/049 
186515/051 
182840/K 
AD 
181701/BC 
188167/AZ 
188181/AP  

TABA D1 
Voorland D3 
AS'80 E4 
TABA E2 
Waterwijk E8 
Legmeervogels 
TABA F2 
TABA F3 
GeuzenMM F4 
Almere F8 

TABA DI 
Waterwijk D8 
TABA El 
Amstelland E5 
Waterwijk E7 
Zeeburgia F2 
TABA F2 
TABA F3 
TABA F4 
GeuzenMM F3  

Abcoude D5 
Diemen F6 

ADE D1 
TABA D2 
Meteoor El 
TABA E2 
TABA E3 
TABA Fl 
vooralsnog vrij 
GeuzenMM F5 
Diemen F8 
TABA F5 

09.30 uur, veld 2 
11.30 uur, veld 2 

0 .30 uur, veld 1 
11.00 uur, veld 1 
09.30 uur, veld 5 
10.30 uur, veld 2 
09.30 uur, veld 4 
11.00 uur, veld 3 
09.30 uur, veld 2 
10.30 uur, veld 2 
10.30 uur, veld 2 
10.15 uur, veld 4 

09.30 uur, veld 1 
09.30 uur, veld 1 
10.00 uur, veld 2 
12.00 uur, veld 4 
09.30 uur, veld 4 
09.30 uur. veld 3 

10.00 uur, veld 2 
11.00 u.ur, veld 2 
09.30 uur, veld 2 

09.30 u.ur, veld 2 
09.30 u.ur, veld 1 
11.00 uur, veld 2 
10.30 u.ur, veld 2 
09.30 u.ur, veld 4 
11.15 u.ur, veld 2 
09.30 uur, veld 2 
10.30 uur, veld 2  

5B 
168154/R4E 
168260/R4F 
168974/R5F 
169096/R5G 
1B 
175193/2C 
153825/3C 

136895/5B 
168169/R4E 
168278/R4F 
168995/R5F 
169113/R5G 
153081/1B 
175196/2C 
153843/3C 

168173/R4E 
168281/R4F 
176161/R5F 
169117/R5G 
153085/1B 
175218/2C 
153848/3C 

Kantinedienst 
12.00 - 14.00 
14.00 - 16.30 
16.30 - 18.00  

TABA 1 
TABA 2 
Waterwijk 3 
Zeeburgia 2 
Osdorp/sport 2 
TABA vets 1 
The Victory 1 
TABA vets 3 

TABA 1 
TABA 2 
AFC 6 
VVGA 3 
WVHEDW 10 
TABA vets 1 
SFB 1 
TABA vets 3 

AFC 5 
TABA 3 
TABA 4 
TABA 5 
Fortius 1 
TABA vets 2 
CTO'70 I  

vooralsnog vrij 
WVHEDW 8 
TABA 3 
TABA 4 
TABA 5 
vooralsnog vrij 
TABA Vets 2 
GeuzenMM 2 

VVGA 1 
Kismet'82 3 
TABA 3 
TABA 4 
TABA 5 
Real Sranang 2 
TABA vets 2 
ADE 1 

TABA 1 
TABA 2 
Maiden 2 
Turkiyemspor 3 
Wartburgia 6 
TABA vets 1 
BJSA 2 
TABA vets 3  

Scheids: 

11.30 uur, veld 1 
14.00 uur, veld 3 
14.00 uur, veld 3 
12.00 uur, veld 1 

14.00 uur, veld 2 
11.30 uur, veld 2 

14.30 uur, veld 1 Fijn 
11.30 uur, veld 1 
12.30 uur, veld 2 
11.30 uur, veld 1 
14.30 uur, veld 3 
14.30 uur, veld 2 
14.30 uur, veld 4 
12.00 uur, veld 2 

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

zaterdag 6 januari 
178734/3E 	TABA DI 
188573/AP 	TABA F5 
De rest is vrij 

zaterdag 13 januari 
Waterwijk D4 
TABA D2 
TABA El 
TOB E3 
TABA E3 

F4 TABA Fl 
De Meer Fl 
Diemen F 11 
TABA F4 
TABA F5 

zaterdag 27 januari 
178745/3E 
	

Abcoude D5 
	

TABA D I 
172577/4H 
	

TABA 132 
	

Almere D12 
185344/031 
	

Rapiditas E2 
	

TABA El 
186349/049 
	

TABA E2 
	

Kadoelen E3 
186463/051 
	

Abcoude E7 
	

TABA E3 
182799/K 
	

Sloterdijk Fl 
	

TABA F I 
180359/AD 
	

TABA F2 
	

JOS/W'meer F2 
181650/BC 
	

TABA F3 
	

Diemen F9 
AZ 
	

TABA F4 	vooralsnog vrij 
AP 
	

TABA F5 	vooralsnog vrij 
Alle uitadressen staan elders in de TABA-Treffer! 

zaterdag 27 januari 
136903/5B 	RAP 1 

Uitadressen staan elders in de TABA-Treffer 

13/1 	 20/1 	 27/1 
TAI3A 1 	TABA 3 

TABA 2 	TABA vets 2 TABA 4 
TABA vets 1 	TABA 5 
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TABA in 2001 

Ms kersverse voorzitter wil ik graag alle leden, jong en oud, een geltikkig en sportief 
Nieuwjaar toewensen. Speciaal heet ik alle nieuwe leden welkom bij onze-voetbal-
club. Het is mijn bedoeling om van dit stukje een positief verhaal to maken. I)e 
ontwikkelingen van TABA vragen daar ook naar. Sinds de Algemene.Ledenvergade-
ring (een opkomst van zo'n 70 man!) zijn er een aantal positieve ontwikkelin.gen in 
gang gezet. 
Als eerste wil ik de Denktank noemen. Doze ploeg is de afgelopen maanden vijf keer 
bij elkaar geweest om de toekomst van TABA te bespreken. Vijf vergaderingen, 
waarin het ene initiatief na het andere word genomen. De ideeen vlogen over de tafel. 
Het is niet alleen bij ideeen gebleven, maar er wordt ook daadwerkelijk actie ondemo-
men. Dit door een groep leden die er bij TABA al menig jaar heeft op zitten. Een paar 
voorbeelden. 
Er is nu eon fmanciele-,een bar-,een onderhouds- en een wervingscommissie die het 
bestuur ondersteunen. Het bestuur staat dus niet meer alleen en kan een beroep doen 
op een van de commissies. Fantastisch! 1k zou dan ook meteen willen roepen: "Sluit u 
ook aan bij een van doze commissies!" 
Het TABA-bestuur (de tweede ontwikkeling) is sinds tijden weer eens gevuld met 
zeven enthousiaste leden. Ook deze groep mensen heeft er al weer een vergadering op 
zitten, waarin de eerste noodzakelijke aandachtspunten opgepakt zijn. TABA staat 
voor een belangrijk jaar. Hier een paar voorbeelden. Lukt het om de schuld to 
stabiliseren? Krijgen we meer nieuwe leden die het gat tussen de jeugd en senioren 
ktumen opvullen en lukt het om TABA eon bolero structuur te geven? Dat wil niet 
zeggen dat de unieke sfeer bij TABA moot veranderen. We blijven een club waar veel 
kan, maar er wordt doze keer wel iets gevraagd. En dat is: help mee om er wat moois 
van to maken! 
Een derde ontwikkeling is natuurlijk de jeugd. Ook dit jaar is doze groep weer 
gegroeid. Het is op Drieburg zo verdeeld dat daar waar Wartburgia en DVVA de 
studenten mogen binnenhalen, TABA de jeugd mag venvelkomeu. Dit alles konn 
natuurlijk door onze locatie (inmiddels) midden in het centrum van Amsterdam. 
Ook de ouders werken good mee, want het besef groeit dat kinderen ook van buiten-
lucht houden en niet alleen met een computer beziggehouden moeten worden. De 
jeugdcommissie is in deze de motor die alles draaiende houdt. 
Als afsluiting van doze `preek' wil ik een paar mensen apart bedanken voor hun 

inzet. Als eerste het vorige bestuur (Andy, Aad, Arthur en Milton), Arthur Rauwer-
dink (denktank) en Lucien. Ook zij zijn de motoren geweest achter diverse activitei-
ten. 
Op zaterdag 6 januari nodigt het bestuur u uit (ouders en leden) voor een nieuwjaars-
borrel. Wat ons betreft mag het voetbaljaar 2001 gaan beginnen met veel plezier en 
beleving. 

Frank 

Van de jeugdcommissie 

Allereerst wens ik iedereen een gelukkig nieuwjaar en eon sucoesvolle voortgang van 
het seizoen. 
Na eon wat verwarrend begin met leeftijden en zo, wie wat waar en hoeveel, begon het 
enigszins te lopen bij de jeugdcommissie. 
De teams raakten ingespeeld, wonnen zowaar een par 	en we kregen twee nieuwe 
F-teams erbij tot een totaal van vijf. 
Dat betekent wel, dat we nieuwe ouders hierbij hartelijk uitnodigen om ons een handje 
to helper. 
Wie heeft er interesse om de F4 en de F5 to trainen? Verder zoeken we nog gegadigden 
voor een opknapbeurt van het clubhuis tijdens een `verfweekeinde', en ouders die 
zitting willen nemen in de jeugdcommissie. 
Een ouder heeft zich enthousiast aangemeld als nieuw lid van de jeugdcommissie. Van 
harte welkom, Brecht Remijn, je bent door ons met open armen ontvangen. We zeggen 
maar: als or 66n schaap over de dam is, volgen er meer. 
Sinterklaas was bij ons even de weg kwijt, maar onder bezielende leiding van Frank 
Verkaaik (hij is tenslotte voorzitter van TABA geworden) vond hij het juiste pad terug. 
lk ben benieuwd voor wie de F-jes meer bewondering hadden, voor Frank of Sinter-
klaas. Het hoge-hoedentoernooi voor de E- en de I)-jeugd word door de beide Franken 
georganiseerd. Ja ja, we hebben vele Franken op de club rondlopen. 
Er was nog wet ergens een loslopende ouder, die mopperde over de aanvangstijd of zo, 
maar laat het een les voor ons alien zijn, lees het mededelingenbord en de TABA-
Treffer good en wij zullen dan alsnog proberen nog duidelijker en leesbaar jullie van 
alles wijs te maken. 
Het toeniooi was good georganiseerd en de opkomst hoog. 
lk zou zeggen: hou het Bras kort, de kleedkamers schoon, het bestuur in de gaten, en 
verder een zder prettig nieuwjaar toegewenst. 

Namens het jeugdbestuur, 
Mike Paschenegger 
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Uitadressen 
Abcoude, Sportpark Hollandse Kade, Nieuwe Amsterdamseweg, Abcoude 
AFC, Sportpark Goed Genoeg, Boelelaan, Buitenveldert 
Almere, Sportpark De Marken, Hofmark, Almere-Haven 
Amstelland, Strandvliet, voor Amsterdam-Arena, Amsterdam (Zuid-Oost) 
AS'80, Sportpark Klein Brandtpark, Eilandendreef, Almere-Stad 
CTO'70, Sportpark De Hoop, Biesbosch 39, Duivendrecht (vlak bij station Duiven- 
drecht) 
De Dijk, Sportpark Schellingwoude, Schellingwouderdijk 220, Amsterdam Noord 
DWS, Sportpark Spieringhorn, Seineweg, Amsterdam 
Eendracht '82, Sportpark De Eendracht, Bok de Korverweg 1, Amsterdam 
Fortius, Sportpark Middenmeer, bij Jaap Eedenbaan, Amsterdam 
Geinburgia, Sportcomplex B. de Vries, Seizoenenhof 5, Amsterdam ZO 
GeuzenMidderuneer, Sportpark Voorland, Middenweg, Amsterdam 
Legmeervogels, verhuisd naar Sportpark Randhoorn, Randhoornweg,Uithoorn 
Muiderberg, de Negen Morgen, Dijkweg 1, Muiderberg 
Osdorp Sport, Sportpark Sloten, Sloterweg, Amsterdam 
RAP, Sportpark Buitenveldert, Boelelaan (t.o. VU), Buitenveldert 
Rapiditas, Sportpark Rapiditas, Papelaan 139, Weesp 
SFB, Sportpark Spieringhorn, Seineweg, Amsterdam 
Sloterdijk, Sportpark Multatuliweg, De Roos van Dekamaweg, Amsterdam 
The Victory, Sportpark Gravenlandse weg, 's-Gravenlandse weg 3, Weesp 
Voorland, Sportpark Voorland, Voorlandpad 10, Amsterdam 
VVGA, Sportpark Voorland, Middenweg, ingang bij vroegere Ajaxstadion, Amster- 
dam 
Waterwijk, Sportpark Rie Mastenbroek, Mosweg, Almere-Stad 
WVHEDW, sportpark Middenmeer, Radioweg bij Kruislaan, Amsterdam 
Zeeburgia, Sportpark Middenmeer, Kruislaan 

Johan.... 

stukje gaat dus niet over Johan C, of over het nieuwe voetbalmaandblad Johan. 
kfaar over once TABA Johan.... ' 
Dit was het begin van een stukje wat enige maanden geleden in de TABA-Treffer 
stond. Zo ging het verder. 
`,S'oms schelden wij op Johan. Soms terecht, vaak ook onterecht. Johan is een man die 
van aanpakken houdt. Een wedstrijdje fluiten, voor hem geen enkel probleem... ' 
Wat waren we blij (vooral de reserves) als Johan om 12.00 het veld kwam oplopen. En 
wat waren we, 1,5 uur later, kwaad op diezelfde man omdat hij weer enige scheids-
rechterlijke dwalingen had begaan. Als je Johan liet fluiten was je verzekerd van een 
enerverende wedstrijd. Vaak was er genoeg stof om je over op te winden. Helaas zullen 
we deze napraat missen. Ook in datzelfde stukje. 
'Een voorbeeld? Met in alles natuurlijk... ' 
Nee, er waren leden die niet goed met Johan konden opschieten. Ms je dat rechtstreeks 
duidelijk maakte was er dan ook geen vuiltje aan de lucht. Toch denk ik dat iedereen 
een zwak voor hem had. Dat was ook een van de redenen dat Johan het naar zijn zin 
had bij TABA. 
Helaas heeft de tijd ook dit verhaal ingehaald en is Johan door een verkeersongeluk 
overleden. Het was goed oar te zien dat veel TABA-leden op een goede manier 
afscheid hebben genomen van eon ̀ vrijwilliger die van aanpakken hield. ' 

Frank 

Man rijdt met auto 
op deurwaarder in 
TIENHOVEN - De politic heeft 
donderdag een 51-jarige man uit 
Tienhoven aangehouden op ver-
denking van poging tot doodslag. 
De man was met zijn auto ingere-
den op een 54-jarige deurwaarder, 
die gewond raakte,. Die kwam de 
auto in beslag nemen, omdat de 
verdachte een contributieschuld 
heeft bij een vereniging. De deur-
waarder gaf de man toestemming 
waardevolle zaken uit zijn auto te 
pakken. De man startte echter de 
auto en reed op hem in. (ANP) 

Opmerkelijk: De Volkskrant van 2 december 2000 



164718/3D 
164864/4A 
174245/4B 

TABA C 
Geinburgia C2 
DWS C4 

zondag 14 januari 
160018/R6J 	TABA 2 
161492/R7L 	TABA 3 

14.30 uur, veld 1 
14.30 uur, veld 2 

AS'80 3 
Fortius 4 

129950 Pancratius 5 - TABA 1 
Ileren I, klasse 41 
woensdag 3 januari, 20.30 uur 
Sporthoeve, Snelliuslaan 1, Badhoevedorp 

TABA ZAALVOETBAL (programma tot en met 2 februari) 

vrijdag 19 januari, 21.45 uur 	129954 Roda'23 3 - TABA 1 
Sporthal Proosdij, Edisonstraat 6, Kudelstaart 

vrijdag 2 februari, 21.40 uur 	129963 TABA 1 - Sporting Raja 2 
Sporthal Oostenburg, Oostenburgergracht 1, Amsterdam 

Dames 1, klasse 1B 
vrijdag 26 januari, 19.00 uur 	188224 TABA 1 - Fortius 1 
Sporthal Oostenburg, Oostenburgergracht 1, Amsterdam 

vrijdag 2 februari, 19.55 uur 	188218 OSDO I - TABA 1 
Brediushal, Zaanstraat 353, Amsterdam 

Dames 2, klasse 3A 
vrijdag 5 januari, 19.45 uur 	135924 TABA 2 - Buitenveldert 2 
Sporthal de Pijp, Lizzy Ansinghstraat, Amsterdam 
Dames 2, neem ccii scheids nice! 

donderdag 18 januari, 19.00 uur 	135926 AZV 3 - TABA 2 
Brediushal, Zaanstraat 353, Amsterdam 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
Zaterdag 6 januari 

14.30 uur: voetbalwedstrijden voor jeugd en senioren 
16.00 uur: de nieuwjaarsbon-el. 

Wees daar of wees raar 
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TABA ZONDAG 

C-JEUGD 
zondag 7 januari 
164652/3D 
164795/4A 
174232/4B 

TABA Cl 
TABA C2 
TABA C3 

Eendracht '82 C 1 12.30 uur, veld 2 
Geinburgia C2 	11.30 uur, veld 1 
DWS C4 	11.00 uur, veld 2 

zondag 14 januari 
164694/3D 	Eendracht' 82 
164774/4A 	Waterwijk C6 
174241/4B 	TABA C3 

zondag 21 januari 
164712/3D 	De Dijk Cl 
164855/4A 	TABA C2 
174244/4B 	TABA C3 

zondag 28 januari 

dinsdag 30 januari 
18.15 uur verzamelen in de kantine: beachvolleybal in Aalsmeer! 

Lritadressen staan elders in de TABA-Treffer 

ZONDAG SENIOREN 

zondag 21 januari 
160034/R6J 	TABA 2 
R7L 	 TABA 3 

zondag 28 januari 
160036/R6J 	Muiderberg 4 
161512/R7L 	TABA 3 

Rapiditas 4 	14.30 uur, veld 1 
vooralsnog vrij 

TAI3A 2 	12.30 uur, veld 2 
WVHEDW 10 14.30 uur, veld 2 

Uitadressen staan elders in de TABA-Treffer 

TABA Cl 
TABA C2 
AS'80 C6 

TABA Cl 
Abcoude C7 
DWV C5 

OSC C 1 
TABA C2 
TABA C3 

12.00 uur, veld 2 
10.00 uur, veld 4 
10.00 uur, veld 1 

14.00 uur, veld 2 
11.30 uur, veld 2 
10.00 uur, veld 1 

11.30 uur, veld 1 
10.00 uur, veld 2 
10.00 uur, veld 4 



Voetbal Seks 
Het vervolg 

De laatste Voetbal & Seks van het jaar 2000 werd afgesloten met een vervolgverhaal. 
Nog even voor de minder trouwe lezers. De vorige keer werd het Corazon steeds 
duidelijker dat er eon hype aan het ontstaan was rond zijn persoontje, waardoor 
mensen zich net zo gingen kleden en gedragen als hijzelf. Omdat ik er toen geen eind 
aan kon breien besloot ik dat te laten wachten tot na de Kerstdagen. Nu is het moment 
aangebroken dat ik voor mijn schermpje gezeten dat vervolg maar eens moet gaan 
bedenken. Ik had al een soort van ideetje, dat nog wel venter ontwikkeld diende to 
worden. Het leek mij wel grappig om dan op de Nieumjaarsreceptie iedereen op zijn 
Corazons gekleed en gekapt te laten zijn, maar dat Corazon dan bimien zou komen 
met een Frankie-Verkaaik-pruik op. Een nieuwe hype zou zo ontstaan. Een beetje 
flauw wellicht. Maar het leek me goed om onze nieuwe voorzitter zo eens aan de 
lezers van deze rubriek voor te stellen. Ik had ook nog eon rolletje bedacht voor ooze 
scheids Johan. Die zou dan na het aanschouwen van al die Corazons in de kantine met 
eon vertwijfeld blik zijn half leeggedronken flesje bier wegzetten en doze de gehele 
dag niet moor aanraken. Maar dat ideetje gaat niet door. Johan is dood. Hij is zaterdag 
16 december begraven. Op zijn kist stonden zijn twee voetbalschoenen. Ex-voorzitter 
Aad hield tijdens de gure winterse buien eon mooie toespraak. 

Na afloop van de begrafenis stond ik met wat spelers van ons team rond een tafeltje 
de onvermijdelijke begrafeniskoffie to drinken. En vanzelfsprekend kwamen de 
anekdotes boven. Dat plakje kaas dat-ie trok in plaats van eon gele kaart. Die keer 
dat-ie tegen de ambulance stond aan to pissen terwijl een geblesseerde speler op de 
brancard word gedragen. En altijd maar weer dat bier. Van 's morgens vroeg tot 's 
avonds laat. Vaak kwam hij met eon blauw cog of onder de schrammen van eon 
valpartij op de club. Soms maakte de drank hem wat vervelend. Tijdens de laatste 
wedstrijd had ik nog eon beetje ruzie met hem. Hij vond het weer eons nodig om 
tijdens het spelen kritiek uit to oefenen op mijn voetbalkwaliteiten. Ik was daar niet 
van gediend en had hem gezegd dat-ie zijn kop moest houden. Dat-ie zich bij het 
fluiten moest houden. En daar bleef het dan bij. Met eon biertje maakten we het weer 
good. En tervirij1 we daar aan dat rondo kleine tafeltje ooze anekdotes over Johan 
ophaalden, en daarbij misschien wat ongepast lachten, drong langzamerhand het besef 
tot ons door dat de zaterdagen bij TABA nooit moor hetzelfde zouden zijn. Hij was 
eon markante persoonlijkheid. We zullen hem nog missen. 

Rolando de Corazon 
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