
Kort 
 
Dinsdagavond: trainingsavond 
De nieuwe indeling van de trainingen is als volgt: 
18.00 – 19.15 uur: zandingestrooid kunstgras: zaaldames (waarschijnlijk) 
19.00 – 20.15 uur: zandingestrooid kunstgras: zaterdag 1/2 op even weken, zaterdagvets op oneven weken 
19.00 – 20.30 uur: rubberingestrooid kunstgras: zaterdagvets op even weken , zaterdag 1/2 op oneven weken 
20.30 – 22.00 uur: rubberingestooid kunstgras bij Wartburgia: zondagvets en zaterdag reserveteams 
 
Rode en gele kaarten 
Seniorenspelers die een officiële rode kaart (€18,90) of gele kaart (€12,00) krijgen, dienen binnen twee weken de 
boete aan TABA betaald te hebben om te voorkomen dat het bestuur er aan het eind van het seizoen achter aan 
moet gaan. De teamleiders zijn er verantwoordelijk voor dat er betaald wordt door de speler zelf of uit een potje 
van het gehele team.  
 
Doorwisselen 
Bij alle pupillen- en juniorencompeties en bij de senioren vanaf de 4e reserve klasse mogen 5 wisselspelers 
continue indraaien. 
 
Afwijkende regels voor D-wedstrijden 
Doelschop op snijpunt van het strafschopgebied; 
Hoekschop op 1.15 meter van de hoekvlag; 
Een vrije schop in het eigen doelgebied vanaf de rand van het strafschopgebied.  
 
Algemene ledenvergadering 
Schrijf maar vast in de agenda’s: de Algemene Ledenvergadering is op donderdag 4 november.  
 
Jan de Indiaan, bedankt 
De zaterdagveteranen 1 bedanken Jan de Indiaan van Cafe Le Petit in Reigersbos voor de nieuwe shirts en we 
komen z.s.m een biertje bij je drinken. 
 
Opruimen na trainingen en wedstrijden !!! 
Een dringend verzoek aan alle trainers en overige betrokkenen om na de training alle hoedjes, pilonnen, ballen, 
doeltjes, hesjes en overige attributen weer goed op te bergen. Nog veel te vaak slingeren er op woensdagavond 
nog allerlei dingen rond. Gouden tip: stel als regel dat de pupillen aan het eind van elke training zelf alle spullen 
bij elkaar zoeken.  
Ook een dringend verzoek aan alle ouders om na de (laatste) wedstrijden op zaterdag en zondag de doeltjes 
tussen de velden en andere dingen die door (jullie) kinderen zijn gebruikt weer terug te zetten. 
 



Voetbal & Seks 
Drie mailtjes in de nacht geschreven 

 
Hé die Rob, 
Mooi doelpunt van je, hoor. Zo koelbloedig als jij die bal er in schoot staat wel in een heel schril contrast met 
mijn falen voor een leeg doel toen Richard met gevaar van eigen leven en dat van de laatste man en de keeper 
van de tegenstander de bal toch nog had voorgezet. Dat maakt het des te pijnlijker dat ik jou afgelopen dinsdag 
na de training heb verkocht. Hoe dat ging? Nou, enkele spelers van de zaterdag 1 aasden op onze nieuwe 
aanwinst Koen. Wij probeerden de prestaties van Koen wat af te zwakken met woorden als ‘moet nog veel 
leren’, ‘voorzichtig brengen’ en ‘het ontbreekt hem wat aan felheid’, maar toen ze bleven hameren op hun 
dringende behoefte aan versterking heb ik jou geofferd. Dat ging met woorden als: ‘bleek zo vaak een gouden 
wissel’, ‘verliest zelden een sprintduel’ en ‘brengt rust in het spel.’ En vanmiddag bleek alles waarmee ik je had 
aangeprezen ondubbelzinnig waar te zijn. Komende dinsdagavond train je om zeven uur (op het 
rubberingestooid of het zandingestrooid kunstgrasveld, daar wil ik van af wezen), maar daarna mag je om half 
negen best nog even meedoen met je trouwe vrienden van TABA 4. Tot dan, RdC. 
 
Ha die Richard, 
Je zult wel denken, zo laat en dan nog een mailtje. Maar hoe gaat zoiets? Je komt thuis en je overdenkt je daden 
van de afgelopen dag. De wedstrijd was schitterend. Zelden waren wij zo goed. Toen kwam de uitreiking van het 
wedstrijdformulier. Altijd een moeilijke beslissing. Ik gaf hem Harm. En terecht. Hij was vandaag geweldig. 
Maar ik zag de teleurstelling van je gezicht druipen, ouwe jongen. “Twee keer scoren, zoveel werk verzet, 
diverse assists en dan nog geen wedstrijdformulier”, zul je wel gedacht hebben. Maar dan nu wat ik je nog even 
wou vertellen, Rich. Voor het wedstrijdformulier moet je, zoals je wel weet, boven je zelf uitgestegen zijn tijdens 
de wedstrijd. Weet je wat dit betekent? Dat dat fantastische spel van jou van vandaag voor jou je gewone niveau 
is. Een goede nachtrust, RdC. 
 
Hoi die Harm, 
Ben je veilig thuisgekomen, jongen? Was lekker, hè. Heerlijk gespeeld. Eén van onze mooiste wedstrijden ooit, 
denk ik. En dan krijg jij het wedstrijdformulier. Dik verdiend. En wat was dat etentje met Anton en Marcel erbij 
leuk. Gelachen. Ouderwetse grappen van de gebroeders Noorman. En nog even naar mijn stamkroeg. Nou, de 
bardame met de kuiltjes in haar wangen was diep onder de indruk hoor, toen je haar het formulier liet zien. Ze 
begon zelfs met zwoele stem voor te lezen: “Wedstrijddatum: 18 september 2004, uitslag: 6-2.” Vervolgens 
verzeilden we, nu Anton was afgehaakt, in een serieuze discussie over de oorlog in Irak. Af en toe probeerde jij, 
met een schuin oog naar de bardame, het gesprek een andere wending te geven met “ja, maar tijdens zo’n 
wedstrijd gebeurt er ook heel wat, hoor”, maar Marcel en ik waren niet te stuiten, hetgeen jou je laatste moment 
van glorie van die dag ontnam. Sorry daarvoor, slaap lekker, RdC. 
 
Rolando de Corazón 



TABA ZATERDAG PUPILLEN 
 
Scheidsrechters: 
Jeugdscheidsrechters: bel minimaal een dag van te voren Bregt Remijn (6631925) voor instructies over de te 
fluiten wedstrijden  
 
zaterdag 2 oktober 
 
Kleedkamers: de F3 en F5,  de F1 en E5 en de E1 en E4 delen een kleedkamer. Er kan wel omgekleed en 
gedouched worden 
 
63382/2e 031 TABA D1 DWV D2 12.30 uur, veld 2  
67167/3e 056 De Meer D1 TABA D2 11.00 uur 
67220/3e 057 TABA D3 De Meteoor D1 11.00 uur, veld 1* 
67272/3e 058 TABA D4 Diemen D5 09.00 uur Wartburgia 
135001/3e 060 OSC D1 TABA MD1 12.00 uur 
61424/1e 006 TABA MD2 Ouderkerk MD3 10.00 uur, veld 2b  
118377/1e 018 TABA E1 AS’80 E1 11.15 uur, veld 1a*  
126751/3e 087 De Meer E2 TABA E2 12.00 uur  
126863/3e 089 Amstelland  E2 TABA E3 10.00 uur  
126983/3e 091 TABA E4 Fortius E2 11.15 uur, veld 1b*  
127104/3e 093 TABA E5 Diemen E8 10.00 uur, veld 2a  
127153/3e 094 Diemen E9 TABA E6  11.30 uur  
71163/2e 019 TABA F1 Amstelland F1 11.00 uur, veld 2b 
73840/3e 033 CTO’70 F2 TABA F2 10.00 uur  
73949/3e 035 TABA F3 Volewijckers F2 09.00 uur, veld 1b 
74008/3e 036 IVV F2 TABA F4 09.30 uur 
78343/4e 064 TABA F5 Tos Actief F4 09.00 uur, veld 2a 
78429/4e 066 De Dijk F3 TABA F6 10.00 uur  
78584/4e 070 De Meer F3 TABA F7 10.45 uur  
 
zaterdag 9 oktober 
 
Kleedkamers: de F6 en F7,  de F2 en F4 en de E2 en E6 delen een kleedkamer. Er kan wel omgekleed en 
gedouched worden 
 
63387/2e 031 Volewijckers D1 TABA D1 11.15 uur  
67171/3e 056 TABA D2 Abcoude D3 09.00 uur, wartburgia*  
67225/3e 057 IVV D4 TABA D3 11.30 uur 
67275/3e 058 TOS Actief D2 TABA D4 11.30 uur 
67375/3e 060 TABA MD1 TOS Actief D3 11.15 uur, veld 1 
61429/1e 006 Abcoude MD2 TABA MD2 11.00 uur  
118382/1e 018 Omniworld E1 TABA E1 11.00 uur  
126755/3e 087 TABA E2 TOS Actief E3 11.15 uur, veld 2b 
126867/3e 089 TABA E3 Abcoude E3 11.15 uur, veld 2a* 
126988/3e 091 Abcoude E4 TABA E4 09.30 uur  
127108/3e 093 Diemen E7 TABA E5 09.00 uur  
127156/3e 094 TABA E6  WVHEDW E3 10.00 uur, veld 2b 
71168/2e 019 IVV F1 TABA F1 11.15 uur  
73844/3e 033 TABA F2 Fortius F1 09.00 uur, veld 1a 
73954/3e 035 TOS Actief F3 TABA F3 09.30 uur  
74012/3e 036 TABA F4 OSV F3 09.00 uur, veld 2a 
78346/4e 064 Abcoude F5 TABA F5 09.30 uur 
78432/4e 066 TABA F6 IVV F3 09.00 uur, veld 2b 
78587/4e 070 TABA F7 OSV F6 09.00 uur  
 
Bardienst 2 oktober 9 oktober 
08.15 – 10.15 F5 F6 
10.15 – 12.15 E4 E6 
12.15 – 13.15 D1 E3 (tot ergste drukte voorbij is) 



TABA ZATERDAG SENIOREN 
 
zaterdag 2 oktober 
30974/4F TABA 1  Hees 1 14.30 uur, veld 1  
403 TABA 2 vooralsnog vrij  
34336/405 TABA 3 Aalsmeer 3 14.30 uur, veld 2 
36058/505 Wartburgia 3 TABA 4 12.45 uur 
36849/510 Nieuwendam 3 TABA 5 14.00 uur 
2C TABA vets 1 vooralsnog vrij 
82426/3C TABA vets 2 Real Sranang 3 12.15 uur, veld 1 
 
woensdag 6 oktober 
36900/510 Swift 11  TABA 5 19.30 uur 
 
zaterdag 9 oktober 
30980/4F AH’78 1 TABA 1  14.30 uur  
34094/403 AMVJ 3 TABA 2 12.00 uur  
34342/405 Voorland 3 TABA 3 14.30 uur 
505 TABA 4 vooralsnog vrij 
36852/510 TABA 5 JOS/ W’meer 5 14.30 uur, veld 1 
82059/2C Weesp 1 TABA vets 1 14.00 uur 
82433/3C DZS 1 TABA vets 2 15.00 uur  
 
Bardienst 2 oktober 9 oktober 
13.15 – 14.00  TABA 3 TABA 5 
14.15 – 17.00  TABA vets 2  
17.00 – sluit  TABA 1 TABA 5 
 
Training op dinsdagavond om 19.00 uur:  
 rubberingestrooid veld bij Wartburgia zandingestrooid veld bij DVVA 
29 september:  zaterdagvets  TABA 1 en 2 
6 oktober TABA 1 en 2  zaterdagvets 
13 oktober zaterdagvets  TABA 1 en 2 



TABA ZONDAG JUNIOREN EN SENIOREN 
 
zondag 3 oktober 
108302/2D TABA B1 AFC B6 12.00 uur, veld 1 
109292/3.07 TABA B2 Abcoude B4 14.00 uur, veld 2 
110134/2A TABA C1 De Meer C1 12.00 uur, veld 2 
110794/3.02 TABA C2 Volendam C5 10.00 uur, veld 2 
133898/107 TABA vets 1 DSOV 2 10.00 uur, veld 1  
 
zondag 10 oktober 
108308/2D SDW B3 TABA B1 12.00 uur  
109298/3.07 Almere B7 TABA B2 10.45 uur 
110140/2A Wherevogels C3 TABA C1 10.00 uur 
110800/3.02 Nieuwendam C1 TABA C2 09.30 uur 
112404/107 Alliance’22 1 TABA vets 1 12.30 uur  
 
 
Bardienst 3 oktober 
09.30 – 12.00 C2 
12.00 – 14.00 zondagvets 
14.00 – 16.00 C1 
16.00 – sluit B2 
 
Uitadressen veldvoetbal 
AH’78, gem.Sportpark Huizen, ’t Merk, Huizen, 035-5242872 
Alliance’22, sportpark Egelantierslaan, Zeedistelweg 1, Haarlem, 023-5244057 
Almere, Sportpark De Marken, Hofmark, Almere-Haven, 036-5310005 
Amstelland, Strandvliet, voor Amsterdam-Arena, Amsterdam, 020-6965551 
AMVJ, Sportpark Het Loopveld, Kalfjeslaan, Buitenveldert, 020-6457248 
CTO'70, Sportpark De Hoop, Biesbosch 39, Duivendrecht, 020-6005361 
Diemen, Sportpark De Diemen, Sportlaan 13, Diemen, 020-6992048 
De Dijk, Sportpark Schellingwoude, Schellingwouderdijk 220, Amsterdam, 020-4904560 
DZS, Sportcomplex Neck-Wijdewormer, Pieter Slootweg 25, Wijde Wormer, 0299-470080 
IVV, Sportpark De Breek, Sportlaan, Landsmeer, 020-4821937 
De Meer, Sportpark Drieburg, achter TABA, Amsterdam, 020-6947472 
Nieuwendam, Sportpark De Weeren, Volendammerweg, Amsterdam, 020-4942089 
OSC, Sportpark Ookmeer, Troelstralaan, Amsterdam, 020-6113525 
SDW, Sportpark Spieringhorn, Seineweg, Amsterdam (Sloterdijk), 020-6882127 
Swift, Sportpark Olympiaplein, Amsterdam, 020-6764074 
Voorland, Sportpark Voorland, Voorlandpad 10, Amsterdam, 020-6926855 
VVA/Spartaan, Sportpark Jan van Galen, Jan van Galenstraat, Amsterdam, 020-6188766 
Wartburgia, Sportpark Drieburg, achter TABA, Amsterdam, 020-6920810 
Weesp, Sportpark Papelaan, Papelaan 139, Weesp, 0294-413791 
De Wherevogels, Sportpark Westerweg, Westerweg, Purmerend 
 
 



TABA FUTSAL  Programma tot 22 oktober (vooralsnog geen enkele wedstrijd met officiële scheids) 
 
Dames 1, 2e klasse 04   
Vrijdag 1 oktober, 19.15 uur 25280 KDO 3 – TABA 3 
KDO, Vuurlijn 1, De Kwakel 
 
Vrijdag 8 oktober, 20.10 uur 25287 TABA 1 – AZV 1, De Pijp 
 
Donderdag 21 oktober, 19.15 uur 25291 RAP 1 – TABA 1 
Emergohal, Langs de Akker 3, Amstelveen 
 
Dames 2, 3e klasse 07 
Vrijdag 8 oktober, 20.10 uur 26309 KDO 7 – TABA 2  
KDO, Vuurlijn 1, De Kwakel 
 
Vrijdag 15 oktober, 19.15 uur 26314 TABA 2 – Geinburgia 1, De Pijp 
 
Vrijdag 22 oktober, 19.15 uur 26317 TABA 2 – RKAVIC 2, De Pijp 
Zaaldienst, eerste wedstrijd 19.15 uur 
 
Dames 3, 4e klasse 06 
Vrijdag 1 oktober, 20.10 uur 26950 TABA 3 – AZV 5, De Pijp 
Zaaldienst, eerste wedstrijd 19.15 uur 
 
Vrijdag 22 oktober, 20.10 uur 26953 TABA 3 – KDO 12, De Pijp 



Voetbal en Sneks 
Nieuwe kicksen 

 
Het is zaterdagmorgen, half zeven. Rijk (F3, vorig jaar F5) staat op. Vader ligt nog in z’n warme bedje, maar met 
één oog kijk ik door het raam naar buiten: het is heel licht, de lucht is blauw en het is windstil. Dat laatste weet 
ik omdat de kastanjeboom aan de overkant van de binnentuin niet beweegt. Kortom: het belooft een mooie dag te 
worden. Vandaag begint de competitie weer, daarom is Rijk natuurlijk ook zo vroeg uit de veren. Hij komt de 
slaapkamer binnen, geheel in tenue: sokken (nieuw), broek, shirt en kicksen (oud). ‘Eigenlijk moet ik nieuwe’ 
zegt ie, wijzend op z’n schoenen. ‘Ook goeiemorgen’, zeg ik.  
In de zomermaanden lig ik op zaterdagochtend toch zeker tot tien uur op bed, en word daarna langzaam wakker 
met een kop koffie en een vers krantje. Maar nu is het pas acht uur en zitten we al op de fiets. Dochter voor op 
mijn transportdrager, zoon bestuurt z’n eigen brikkie. We fietsen de bekende route naar TABA. Ceintuurbaan af, 
de Amstelbrug over. Rechtsaf langs de Weesperzijde, waar vroege roeiers de ochtenddauw van het water maaien 
(hoe laat zijn díe dan opgestaan?). Ik kijk naar m’n zoon, fietsend en babbelend over van alles en nog wat, geloof 
ik. We steken de drukke straat bij de Berlagebrug over en vervolgen onze weg, dwars door De Omval, en dan 
richting Weespertrekvaart. Tot slot de dijk af, vaart maken, de scherpe-bocht-links-zonder-te remmen het 
voetpad op, en aan de rechterkant liggen onze velden in zicht. Bij TABA staat de koffie klaar, alsmede een 
batterij aan lotgenoten. Zonnestralen breken door de laaghangende mist heen en vullen me, samen met de koffie 
en de aanblik van dat onbetreden biljartlaken van 100 bij 100 meter, met een gelukzalig gevoel. Een 
wereldstekkie. 
Negen uur, de scheids fluit voor aanvang van de eerste helft. Ik weet niet wat ik zie. Rijk scoort achter mekaar. 
Eén keer, twee keer, drie keer zonder tussenkomst van enig ander doelpunt: een zuivere hattrick! Bijgekomen 
van de eerste emoties rakel ik koortsachtig de statistieken van vorig jaar op. De eerste wedstrijd toen was tegen 
TOS-Actief, we verloren kansloos met 8-0. Nee, dan vandaag. Als het eindsignaal klinkt, blijkt het 6-1 voor onze 
jongens. En dan moeten we nog penalties nemen. Het is die zomervakantie geweest, in combinatie met een niet 
aflatende inzet, het slimme samenspel, het royale gebruik van de vrije ruimte, het voortdurende bewegen (ook 
zonder bal) en het continu blijven kijken. Ja, trainer Hanne is terecht blij met dit team, dat in een jaar tijd een 
enorme sprong voorwaarts maakte. 
Deze dag kan niet meer stuk, temeer omdat opa Wim vandaag ook langs de lijn stond. Die denkt natuurlijk dat 
dit normaal is. Nou, daar kunnen we pas over een paar weken iets meer van zeggen. Maakt voor Rijk verder niet 
uit: in de kantine verlaat het eerste broodje kroket de dampende keuken, richting onze spits. En ‘s middags loopt 
hij op nieuwe kicksen. Opa, jij mag vaker komen. 
 
Arturo Frituro 



 

Oproep! 
Wat is nou een clubblad zonder wedstrijdverslagen ? 

 
Jammer hè, dat er bijna nooit wedstrijdverslagen en andere voetbalavonturen van al die pupillenteams te lezen 
zijn in de TABAtreffer. Nou hebben we toch 6 D-teams, 6 E-teams en maarliefst 7 F-teams en nog kun je maar 
zelden nalezen hoe het ze de afgelopen weken is vergaan: hoe glorieus de overwinning was, hoe onterecht de 
nederlaag, hoe mooi de gelijkmaker, hoe verlossend het eindsignaal, hoe partijdig de scheidsrechter, hoe warm 
de nazomerzon, hoe striemend de najaarsregens, hoe hard het (kunst)gras. 
 
Het hoeft echt niet op z’n Corazóns maar het zou wel aardig zijn als voortaan elk team (bijvoorbeeld bij 
toerbeurt) een kort verslagje maakt van de verrichtingen op het veld zodat die in één klap voor het nageslacht 
bewaard blijven. Het leukst zijn natuurlijk verslagen van de spelers zelf, maar misschien moeten de ouders hierin 
het voortouw nemen. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de TABAtreffer straks bol staat van de 
bloedstollend spannende kopij en een echt collectorsitem wordt.  
 
Mariëtte Wolf   
 


