
Kort 
 
Doorwisselen 
Bij alle pupillen- en juniorencompeties en bij de senioren vanaf de 5e reserve klasse mogen 5 wisselspelers 
continue indraaien. 
 
Algemene ledenvergadering 
Schrijf maar vast in de agenda’s: de Algemene Ledenvergadering is op donderdag 4 november.  
 
Rode kaart I 
In de vorige Treffer stond terecht dat de boete op een gele kaart € 12 bedraagt. De boete op een rode kaart is € 
18,90 maar wordt nog vermeerderd met administratiekosten van de bond. Alle spelers die een gele kaart krijgen 
dienen deze zo spoedig mogelijk te betalen. Dat kan bij de secretarissen of bij de bar als je het geld in een 
envelop doet. 
 
Rode kaart II 
Heb je een rode kaart gekregen, dan mag je direct de volgende wedstrijd niet meespelen en je naam mag dus ook 
niet op het wedstrijdformulier verschijnen. 
 
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. 
Senioren: neem na de laatste wedstrijden om half drie de cornervlaggen mee naar de kantine. 
 



Voetbal & Seks 
De kroket 

 
Het is zaterdag 2 oktober. Ik ben zojuist op het TABAcomplex aangekomen en loop ik in de richting van de 
kantine. En we gaan niet eens voetballen. Vrij. Zelfs geen vriendschappelijke wedstrijd. Wat een gedoe was dat. 
Ik mailde mijn teamgenoten dat we vriendschappelijk konden spelen tegen onze vrienden van de veteranen 2. 
Wat volgde was een bombardement van mailtjes (zoals zo vaak) met flauwe grappen, afmeldingen en discussies 
over de grote demonstratie van vandaag tegen het kabinet. Zelf had ik er niet eens aan gedacht om daaraan mee 
te doen. Wel belangrijk, zo’n betoging, maar niet op een voetbalzaterdag! Ben ook niet echt links. Een 
rechtsbenige linkshalf, dat ben ik. Op links lopen, met rechts schieten. De genuanceerdheid ten top. Ook erg 
rechtshandig trouwens. Soms wel lastig. Bijvoorbeeld bij etentjes in de hogere culturele kringen waar je als 
columnist van de TABATreffer nu eenmaal wel eens in verzeild raakt. Met rechts snijden en met links prikken, 
ik kan het niet. Dat betekent de hele tijd mes en vork omwisselen. Ik heb gemerkt dat dat onopvallend gaat als je 
de aandacht weet af te leiden met: “die bank in de kleuren van Mondriaan is erg mooi” of “die stoel daar doet me 
denken aan een ballet van Pina Bausch dat ik laatst zag” en “hé, is dat niet Johann Sebastian Bach die daar 
loopt?”  
 
Ik word uit mijn gedachten gewekt door Aad die me vraagt: “Hé Colofon, heb jij de Da Vinci Code al gelezen?” 
Ik schud mijn hoofd. “En waarom eigenlijk niet?” klinkt het ietwat dreigend. In plaats van te antwoorden geef ik 
hem een grote envelop en zeg: “Hier Aad, de standen van alle teams waar je al zo lang over loopt door te zagen, 
maar je hangt ze zelf op, hoor.” Tranen van ontroering blinken in zijn ogen. “Dat is mooi van je, jongen; wat 
zullen de pupillen er blij mee zijn.” Even later staat Aad voor het mededelingenbord glimmend van trots naar het 
resultaat van zijn werk te kijken. “Je ziet het goed, hoor, wij van TABA 4  zijn het enige team dat nog 
kampioenskansen heeft,” roep ik treiterig van achter de bar. Aad reageert verstoord met een wegwerpgebaar. 
 
Kampioen. Stel je voor. Negen jaar geleden waren we dat ook. Het roemruchte seizoen 1995/1996. Het was ook 
het eerste jaar dat ik met Voetbal & Seks was begonnen. Volgens mij geen toeval. De kans genoemd te worden 
in de Treffer motiveerde de spelers enorm. Maar het middel raakte sleets. Sindsdien steeds middenmoot of 
degradatiezone. Zou zo mooi zijn als het nu weer gebeurde. Na tien seizoenen Voetbal & Seks afsluiten met ons 
tweede kampioenschap. De cirkel moet rond. En met weemoedige zucht laat ik een halfontdooide kroket in het 
bruisende frituurvet zakken. 
 
Rolando de Corazón 



TABA ZATERDAG PUPILLEN 
 
zaterdag 16 oktober 
45344/beker Diemen F1  TABA F1 10.00 uur 
Overige teams vooralsnog vrij 
 
zaterdag 23 oktober 
Alle teams vooralsnog vrij 



TABA ZATERDAG SENIOREN 
 
zaterdag 16 oktober 
36058/505 Wartburgia 3 TABA 4 12.45 uur 
4935/BE007 TABA vets 1 Weesp vets 1 14.30 uur, veld 1 
82426/3C TABA vets 2 Real Sranang 3 14.30 uur, veld 2 wrs 
Overige teams vooralsnog vrij, maar kijk op www.knvb.nl of er ingehaald moet worden. 
 
zaterdag 23 oktober 
142219/4F TABA 1  Sloterpark/AGS 1 14.30 uur, veld 1  
34100/403 TABA 2 IJmuiden 5 12.00 uur, veld 1  
405 TABA 3 vooralsnog vrij 
36067/505 De Germaan 2 TABA 4 11.30 uur 
36859/510 Aalsmeer 5 TABA 5 14.30 uur 
82063/2C TABA vets 1 Amstelland 1 14.30 uur 
3C TABA vets 2 vooralsnog vrij 
 
Bardienst 16 oktober 23 oktober 
13.15 – 14.00  TABA vets 1 TABA 1 
14.15 – 17.00   TABA 2 
17.00 – sluit  TABA vets 1 TABA vets 1 
 
Training op dinsdagavond om 19.00 uur:  
 rubberingestrooid veld bij Wartburgia zandingestrooid veld bij DVVA 
12 oktober zaterdagvets  TABA 1 en 2 
19 oktober TABA 1 en 2  zaterdagvets 
26 oktober zaterdagvets  TABA 1 en 2 
2 november TABA 1 en 2  zaterdagvets 
enzovoort 



TABA ZONDAG JUNIOREN EN SENIOREN 
 
zondag 17 oktober 
inhaalwedstrijd Taba zondag vers – Ripperda 10:00 uur 
 
zondag 24 oktober 
108314/2D TABA B1 SDZ B1 12.00 uur, veld 1 
109304/3.07 TABA B2 Overamstel B2 14.00 uur, veld 2 
110146/2A TABA C1 TOB C1 12.00 uur, veld 2 
110806/3.02 TABA C2 Voorland C3 10.00 uur, veld 2 
112469/107 TABA vets 1 Geel Wit 1 10.00 uur, veld 1  
 
Bardienst 24 oktober 
09.30 – 12.00 C2 
12.00 – 14.00 zondagvets 
14.00 – 16.00 B1 
16.00 – sluit B2 
 
Uitadressen veldvoetbal 
Aalsmeer, Sportpark Hornmeer, Dreef, Aalsmeer, 0297-323442 
Diemen, Sportpark De Diemen, Sportlaan 13, Diemen, 020-6992048 
De Germaan, Sportpark De Eendracht, Bok de Korverweg, Amsterdam, 020-6137323 
Wartburgia, Sportpark Drieburg, achter TABA, Amsterdam, 020-6920810 
 
 



TABA FUTSAL  Programma tot 22 oktober (vooralsnog geen enkele wedstrijd met officiële scheids) 
 
Dames 1, 2e klasse 04   
Donderdag 21 oktober, 19.15 uur 25291 RAP 1 – TABA 1 
Emergohal, Langs de Akker 3, Amstelveen 
 
Dames 2, 3e klasse 07 
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 22 oktober, 20.10 uur 26953 TABA 3 – KDO 12, De Pijp 

 


