
Kort 
 
Korting met Stadspas of XXXs-kaart 
Als je een stadspas of XXXs-kaart hebt van de gemeente Amsterdam dan heb je ook een sportcheque gekregen. 
Als je deze sportcheque inlevert bij Anke dan is er een korting mogelijk van 75%. Bij inlevering van de 
sportcheque moet ook de stadspas getoond worden om de gegevens te controleren. 
Uiterste inleverdatum is 10 november bij Anke Lucas, Schagerlaan 115, telefoon 6939186. 
 
Wedstrijdformulieren 
Vergeet niet deze volledig in te vullen met altijd een grensrechter en bij thuiswedstrijden een grens- en een 
scheidsrechter. De klasse waarin gespeeld wordt vind je in de TABATreffer, achter het wedstrijdnummer en de 
schuine streep. 
 
Algemene ledenvergadering 
Schrijf maar vast in de agenda’s: de Algemene Ledenvergadering is op donderdag 4 november om 20.00 uur.  
 

Klachten? Vragen? Suggesties? 
Kom dan op donderdag 4 november om 20.00 uur naar 

De Algemene Ledenvergadering 
Want de club, dat zijn de leden! 

 



TABA ZATERDAG PUPILLEN 
 
zaterdag 30 oktober 
63397/2e 031/ OSV D2 Taba D1 12:30 
67176/3e 056 Taba D2 Amstelland D2 10:00 2 
67235/3e 057 Nieuwendam SC Taba D3 11:30 
137870/3e 058 DWV D5 Taba D4 11:15 
67379/3e 060 Taba MD1 Abcoude D6 11:30 2, dhr. Poelman 
61435/1e 006 Taba MD2 Buitenboys MD1 10:00 1a, Tarik 
118448/1e 018 De Meer E1 Taba E1 10:45 
126760/3e 087 Taba E2 Diemen E3 11:15 1a, Tarik 
126872/3e 089 Taba E3 De Meer E3 11:15 1b, Remy 
127000/3e 091 Diemen E6 Taba E4 9:00 
127116/3e 093 Abcoude E5 Taba E5 11:00 
136215/3e 094 Taba E6 Jos/W’Meer ME2 10:00 1b, Stijn 
71178/2e 019 CTO’70 F1 Taba F1 10:00 
73849/3e 033 Taba F2 Kadoelen s.v. F1 9:00 1a, Wouter 
73964/3e 035 Geuzen M’meer 

F2 
Taba F3 9:00 

74017/3e 036 Taba F4 De Meer F2 9:00 1b, Stijn 
138778/4e 064 Buitenboys F7 Taba F5 10:00 
138940/4e 066 Taba F6 AS’80 F9 9:00 2a, Simon 
143001/4e 070 De Dijk F5 Taba F7 10:00 
 
zaterdag 6 november 
63398/2e 031/ Taba D1 Nieuwendam SC 

D1 
11:15 2 

67152/3e 056 Taba D2 Fortius D2 12:30 2 
67236/3e 056 Taba D3 DWV D4 10:00 2, dhr. Poelman 
67284/3e 058 Taba D4 Zeeburgia D4 9:00 Wartburgia 
67383/3e 060 CTO’70 D3 Taba MD1 10:00 
61439/1e 006 Ouderkerk MD2 Taba MD2 10:00 
118393/1e 018 Taba E1 Almere E1 11:15 1a, Tarik 
126766/3e 087 Abcoude E2 Taba E2 9:30 
126878/3e 089 Tos Actief `E4 Taba E3 9:30 
127001/3e 091 Taba E4 Overamstel E1 11:15 1b, Stijn 
127117/3e 093 Taba E5 CTO’70 E3 10:00 1b, Remy 
127165/3e 094 Amstelland E3 Taba E6 11:00 
71179/2e 019 Taba F1 Diemen F2 10:00 1a, Stijn 
73855/3e 033 Zeeburgia F3 Taba F2 11:00 
73965/3e 035 Taba F3 Kadoelen sv F2 9:00 1a, Tarik 
74023/3e 036 Voorland F2 Taba F4 9:30 
78355/4e 064 Taba F5 Meteoor F2 9:00 1b, Boyd 
78441/4e 066 WVHEDW F2 Taba F6 9:00 
78596/4e 070 Taba F7 Muiden F2 9:00 2a, Thomas 
 
Bardienst 30 oktober 6 november 
08.15 – 10.15 F2 F7 
10.15 – 12.15 MD2 D3 
12.15 – 13.15 MD1 D2 



TABA ZATERDAG SENIOREN 
 
zaterdag 30 oktober 
30991/4F TOV 1  TABA 1 14.30 uur  
130774/403 Waterwijk 4 TABA 2 14.30 uur 
34353/405 GeuzenMM 3 TABA 3 14.30 uur 
505 TABA 4 vooralsnog vrij 
36865/510 TABA 5  WVHEDW 15 14.30 uur, veld 2 
82067/2C RCH 2 TABA vets 1 14.30 uur  
82439/3C TABA vets 2 TOB 2 12.30 uur, veld 1 
  
zaterdag 6 november 
30998/4F TABA 1  Vitesse 1 14.30 uur, veld 1  
34109/403 TABA 2 Sporting Noord 2 12.30 uur, veld 1  
34360/405 TABA 3 Vlug en Vaardig 4 12.30 uur, veld 2 
36080/505 Swift 7 TABA 4 15.00 uur 
36875/510 Wartburgia 8 TABA 5 14.30 uur 
82073/2C TABA vets 1 Abcoude 1 14.30 uur, veld 2 
82444/3C Eendracht’82 1 TABA vets 2 14.00 uur 
 
Bardienst 30 oktober 6 november 
13.15 – 14.00  TABA 4 TABA vets 1 
14.15 – 17.00  TABA vets 2 TABA 3 
17.00 – sluit  TABA 5 TABA 1 
 
Training op dinsdagavond om 19.00 uur:  
 rubberingestrooid veld bij Wartburgia zandingestrooid veld bij DVVA 
26 oktober zaterdagvets  TABA 1 en 2 
2 november TABA 1 en 2  zaterdagvets 
9 november zaterdagvets  TABA 1 en 2 
16 november TABA 1 en 2  zaterdagvets 



TABA ZONDAG JUNIOREN EN SENIOREN 
 
zondag 31 oktober 
108319/2D DWS B4 TABA B1 09.30 uur 
109309/3.07 Ouderkerk B3 TABA B2 12.00 uur 
110151/2A Zeeburgia C4 TABA C1 10.00 uur 
110811/3.02 WVHEDW C2 TABA C2 10.30 uur 
107 TABA zovets 1 vooralsnog vrij 
 
 
zondag 7 november 
108326/2D TABA B1 NFC/Brommer B1 12.00 uur, veld 1 
109316/3.07 TABA B2 Weesp B4 14.00 uur, veld 2 
110158/2A TABA C1 Hellas Sport C2 12.00 uur, veld 2 
110818/3.02 TABA C2 Wherevogels C5 10.00 uur, veld 2 
112419/107 TABA vets 1 Bloemendaal 1 10.00 uur, veld 1  
 
Bardienst 7 november 
09.30 – 12.00 C2 
12.00 – 14.00 zondagvets 
14.00 – 16.00 C1 
16.00 – sluit B2 
 
Uitadressen veldvoetbal 
Abcoude, Sportpark Hollandse Kade, Nieuwe Amsterdamseweg, Abcoude, 0294-283984 
Amstelland, Strandvliet, voor Amsterdam-Arena, Amsterdam, 020-6965551 
Buitenboys, Sportpark Polderkwartier, Daniel Stalpaertstraat 1, Almere-Buiten, 036-5320561 
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 
DWV, Sportpark Elzenhagen, J.H. Hisgenpad 2, Amsterdam, 020-6369195 
Eendracht '82, Sportpark De Eendracht, Bok de Korverweg 1, Amsterdam, 020-6131829 
GeuzenMiddenmeer, Sportpark Voorland, Middenweg, Amsterdam 020-6927617 
De Meer, Sportpark Drieburg, achter TABA, Amsterdam, 020-6947472 
Nieuwendam, Sportpark De Weeren, Volendammerweg, Amsterdam, 020-4942089 
OSV, Sportpark Oostzanerwerf, Oostzanerdijk, Amsterdam-N, 020-6311476 
Ouderkerk, Sportpark Ouderkerk, Wethouder Koolhaasweg, Ouderkerk, 020-4963502 
RCH, Gem.Sportpark Heemstede, Sportparklaan 10, Heemstede, 023-5281004 
Swift, Sportpark Olympiaplein, Amsterdam, 020-6764074 
TOS Actief, Sportpark Middenmeer, Radioweg, Amsterdam, 020-6928314 
TOV, Gem.Sportpark Ter Eem, De Geerenweg 6, Baarn, 035-5416101 
Voorland, Sportpark Voorland, Voorlandpad 10, Amsterdam, 020-6926855 
Wartburgia, Sportpark Drieburg, achter TABA, Amsterdam, 020-6920810 
Waterwijk, Sportpark Rie Mastenbroek, Mosweg, Almere-Stad, 0365343678 
WVHEDW, Sportpark Middenmeer, Radioweg bij Kruislaan, Amsterdam, 020-6926188 
Zeeburgia, Sportpark Middenmeer, Kruislaan, Amsterdam, 020-6942741 
 



TABA FUTSAL  Programma tot en met 19 november (vooralsnog geen enkele wedstrijd met officiële 
scheids) 
 
Dames 1, 2e klasse 04   
vrijdag 29 oktober, 19.15 uur 25299 TABA 1 – Sint Louis 1, De Pijp 
Zaaldienst, eerste wedstrijd 19.15 uur (vergeet het zaalformulier niet) 
 
vrijdag 19 november, 21.05 uur 25316 TABA 1 – GeuzenMM 1, De Pijp 
 
Dames 2, 3e klasse 07 
vrijdag 5 november, 19.15 uur 26321 ABN Amro 2 – TABA 2 
Sporthal Zuid, IJsbaanpad 19, Amsterdam 
 
dinsdag 9 november, 20.00 uur Sint Louis 2 – TABA 2 
Bankras, Oostelijk Halfrond 9, Amstelveen 
 
dinsdag 16 november, 21.05 uur To serve and Play 1 – TABA 2 
Emergohal, Langs de Akker 3, Amstelveen 
 
Dames 3, 4e klasse 06 
woensdag 3 november, 21.05 uur 26957 KDO 3 – TABA 3  
KDO, Vuurlijn 1, De Kwakel 
 
woensdag 10 november, 19.15 uur 26963 KSJB 1 – TABA 3, Oostenburg 
 



Zaterdag 9 oktober 2004  
TABA D2 - ABCOUDE D3 

 
De zon was nog maar net op toen TABA D2 ‘thuis’ aantrad tegen de D3 van Abcoude. Maar het was wel een 
stralende zon. Thuis spelen is spelen op het achterafveld van Wartburgia, dat nog steeds niet wil voelen als thuis. 
“Dit is toch wetra?” informeerde Gert, de vader van Wander. “Of was het nou turfmolm?” Yond, de moeder van 
Simon, zuchtte vermoeid. “Weet je dat nou nog niet? Dit is rubber. Rubberingestrooid gras. Of grasingestrooid 
rubber, daar wil ik van afwezen.” Terwijl we nog wat afwezig naar het kunstige groen stonden te staren, in 
afwachting van de dingen die gingen komen, bleek de D2 toch op echt gras te kunnen spelen, op een belendend 
veld. Dat had trainer-coach Frank althans besloten. Maar enkele minuten na de aftrap greep het bestuur van 
Wartburgia in. Er mocht pas om 11 uur op dit grasveld worden gespeeld. Nu zou het nog te nat zijn. Daar dacht 
iedereen natuurlijk het zijne van. “Nat? Hoezo nat?” De wedstrijd werd evenwel verplaatst van gras naar rubber 
en begon opnieuw.  
De zon scheen nog steeds even vrolijk, maar de echte bezieling ontbrak. Kwam het door de afwezigheid van de 
twee spitsen, Marcus en Denzel (die vorige week bij De Meer nog de winnende goal had gescoord)? Lag het aan 
de blessures van Thijs en Cas, waardoor er geen wisselspelers waren? Was het de schoolreis waarvan sommige 
spelers nog niet helemaal hersteld waren? De veters, die steeds maar los zaten? Of toch het rubber waarvan Sierk 
in de loop van de wedstrijd nog een partikel in zijn oog kreeg?  
Toch waren er in de eerste helft een paar mooie acties te bewonderen. Een geweldige rush naar voren van Sierk, 
maar helaas liep er niemand mee, zodat de actie in de buurt van het doel strandde. Een snijdende dieptepass van 
Tessel. Luuk kwam, na een goeie kap- en draaibeweging in scoringspositie, wat de TABA-ouders een eenparig 
“Schiet!” ontlokte. Maar de bal werd geblokt. Een corner van Abcoude in de 9e minuut werd handig 
weggewerkt. Jasper en Simon verrichten goed verdedigend werk. En Isani liet een bal erg fraai uitlopen. Maar 
het wachten was op enig vuurwerk.  
Dialoog langs de lijn:  
“Ze spelen best goed.”  
 “Wie?” 
“Nou eh, Abcoude.” 
In de 16e minuut leek het allemaal goed te komen. TABA kreeg een corner, die mooi werd genomen door Thijs 
(die vorige week nog met een klassieke inswinger scoorde). Ramon had de 1-0 op zijn slof, maar liet de kans van 
schrik voorbijgaan. Vlak daarna raakte Thijs geblesseerd aan zijn knie, verrichtte Max zijn eerste goede redding 
en moest er weer eens een veter worden gestrikt. Een matte fase in de wedstrijd, daar waren de toeschouwers het 
wel over eens. Gelukkig was het toen rust. De spelers waren wel toe aan een bekertje limonade en wat peptalk 
van de coach. Teambegeleider Toke: “Ik moet wel erg ver lopen voor die limonade. Schrijf dat ook maar op.” 
Na de rust, die door Frank was benut om tactische wisselingen in het team door te voeren, werd het er niet 
meteen beter op. Het spel wilde maar niet breed worden, het loopwerk bleef ondermaats en de passing 
onnauwkeurig. Het was dan ook geen wonder dat in de derde minuut vanuit een vrije trap door Abcoude werd 
gescoord, 0-1. Ook de tweede helft gaf enkele mooie momenten te zien. In de 8e minuut was er een strak 
genomen corner van Igor, die helaas zonder gevolg bleef. Twee minuten later liep Max spectaculair ver uit, 
raakte vervolgens de bal niet goed en moest toen heel snel terug naar het doel, waar hij vervolgens een 
geweldige redding verrichtte. Dit kunststuk verrichtte hij nogmaals (uitlopen, blunder, redding) in de 15e 
minuut; de spannendste momenten van de tweede helft, van de hele wedstrijd misschien wel. In de 16e minuut 
was er nog een kansje voor Wander, na goed voorbereidend werk van Ebu en Sierk en in de 20ste minuut schoot 
Tessel van afstand een meter naast, met links. “Nog even volhouden jongens. Eén minuut nog” riep de coach van 
Abcoude. “Het kan nog jongens”, riep Frank, “nog tien minuten.” In de praktijk werden het er drie. Er vielen 
geen doelpunten meer.  
Deze ‘rommelpot’ (Frank) eindigde dus in 0-1. De wat gedrukte stemming klaarde snel op, toen we nog even op 
het hoofdveld (van grasingezaaid gras) van Wartburgia in het zonnetje naar een dameswedstrijd van de thuisclub 
gingen kijken. Ze speelden tegen een team dat Arsenal bleek te heten, maar dat zo te zien over weinig explosief 
materiaal kon beschikken. Tot onze verbazing rukte net de keepster van Wartburgia op naar het doel van de 
tegenpartij om daar eenvoudig te scoren. In de volgende minuten verdwenen nog enkele ballen in het Arsenal-
doel. Tussenstand, met nog een kwartier op de klok: 39-0. Daarbij vergeleken was 0-1 wel een erg mooie 
nederlaag. Toen toog iedereen toch nog tevreden fluitend huiswaarts. 
 
Janet 



Overzicht 2003-2004 
Zaterdagvets 1 

Allereerst  Bert en Janwillem bedankt voor het fluiten en Lars voor de broeken en sokken. Elke zaterdag de 
vraag wie heeft de sleutel, welke kleedkamer, wie heeft er een broekje, shirtje, sokken, scheenbeschermers, 
handdoek, shampoo, bivakmuts en waar spelen we volgende week? 
De spelers: Kwakkel altijd te laat, honkbal met de meisjes en waar blijft de Zarzuela. Alex, ik ben weer bijna in 
vorm-achilles. Dolf uit de kom.Tim beste sliding maar een VanBastenenkel. Jules "fucking Hell" meeste assist 
maar naar wie?. Bob kansen missen of vissen. Karim heen en weer naar Polen. Lucas wat een techniek voor de 
wedstrijd, hé man je moet in mijn voeten spelen. Bert lange pass, ga wel fluiten hè hè eindelijk eens wat andere 
koppen. Roland helaas gstopt. Steed still drunk from yesterday had wat vrienden over. Junior, waar is junior, 
vakantie cricket.  Van Drimmelen altijd stabiel, waar is het middenveld. Franky alweer topscorer ? Bart prachtig 
eigen doelpunt. Humberto fantastische ballenvanger slechts 78 doelpunten tegen. Fred beste laatste man die in de 
spits wil spelen, rug-werken of op vakantie. Ron bal aan een touwtje. Gilly 30 kilo te zwaar maar het eten was 
prima. Yurkan heen en weer naar Istanbul en ik ga de zaal in, loop te veel en verkeerd en altijd geblesseerd. In 
het nieuwe seizoen in de 2e klasse misschien kampioen? 
Met vriendelijke groet 
Chris Winky Winkelaar 



JC, TC, wedstrijdsecretariaat. Wie doet nu eigenlijk wat bij de jeugdafdeling van 
TABA? 
 
De Jeugdcommissie (JC) bepaalt het beleid bij de jeugdafdeling en zet de grote lijnen uit. Onderwerpen die bij 
de jeugdcommissie op de agenda staan zijn: 
Beleid algemeen: waar willen we met  de TABAjeugd naar toe, wat voor soort club willen we zijn; 
Beleid t.a.v. teamvorming (op basis van welke criteria stellen we de jeugdteams samen); 
Capaciteit: hoeveel jeugdteams kunnen en willen we hebben; 
Over deze eerste drie zaken besluit de JC in nauw overleg met de TC; 
Uiteindelijke besluiten over teamvorming en indeling n.a.v een voorstel van de TC; 
De ‘jaaragenda’: plannen van toernooien, kampen, maar ook het vaststellen van het tijdspad voor de 
teamindeling van volgend jaar; 
Aansturen van Technische Commissie, Wedstrijdsecrtariaat, Materiaalverzorging etc.; 
Lopende zaken voor zo ver niet door anderen op te lossen: materiaal (tenues, ballen etc), begeleiding en trainers 
(heeft ieder team een begeleider/coach en een goede trainer), incidenten tijdens wedstrijden etc.; 
Input van teamleiders of (ouders van) leden; 
Overleg met Hoofdbestuur over zaken die buiten de competentie van de jeugdcommissie vallen (bijvoorbeeld 
kleedkamer- of velduitbreiding). 
De jeugdcommissie bestaat uit Mike Paschenegger (voorzitter), Hans van Koolbergen (jeugdsecretaris), Anke 
Lucas, Mariëtte Wolf en Albert Daamen. 
De jeugdcommissie komt minimaal maandelijks bij elkaar. Notulen en verslagen zijn op te vragen bij Hans van 
Koolbergen. De belangrijkste stukken (infoboekje, TABA jeugdbeleid) zijn op de web site van TABA te vinden. 
 
De Technische Commissie (TC) houdt zich bezig met de teamsamenstelling en het aansturen, begeleiden en 
eventueel (laten) opleiden van teamleiders, coaches en trainers. 
Voor teamleiders en andere personen die bij een team betrokken zijn is de TC het eerste aanspreekpunt. Daar 
kun je als teamleider terecht als je denkt een extra speler nodig te hebben of als je denkt in een te hoge poule te 
zijn ingedeeld. 
Een van de belangrijkste taken van de TC is het maken van een voorstel voor de teamsamenstelling voor het 
volgende seizoen. Dit doet de TC binnen de door de JC bepaalde criteria en volgens een van te voren 
afgesproken tijdspad (dat tijdspad wordt binnenkort op de web site van TABA gepubliceerd). 
Om een goede indruk te krijgen van de kwaliteiten van de spelers. zullen leden van de TC geregeld naar een 
wedstrijd komen kijken. 
De TC bestaat uit Luciën Pijl (voorzitter), Bregt Remijn en Frank de Kruif 
 
Wedstrijdsecretariaat. Vooral op zaterdagochtend is het zeer vol bij TABA. Op een drukke ochtend worden er 
door zo’n 18 teams wedstrijden gespeeld. Het indelen van de kleedkamers en de velden, het zorgen voor 
scheidsrechters en het registreren van de uitslagen gebeurt door een aantal ouders. De coördinatie van de 
zaterdagochtend (pupillen) is in handen van Bregt Remijn. Op zondagochtend (junioren) is Mike Paschengger 
het aanspreekpunt. 
Verder kan het zijn dat teams een wedstrijd willen verschuiven of annuleren of informatie nodig hebben over een 
te spelen wedstrijd. Neem in die gevallen contact op met Hans van Koolbergen. Hij onderhoudt de contacten met 
andere clubs en de KNVB. 
N.B. Kijk altijd voordat je verder gaat vragen naar het wedstrijdprogramma op de KNVB site. Dat is in vele 
gevallen actueler dan de TABA Treffer.  
 
Materiaalverzorging. De levensbehoefte voor een voetbalclub: shirtjes, ballen, pionnetjes, doelen met netten. 
Daarvoor hebben we vanaf dit seizoen een aanspreekpunt, Eef van Leeuwen. Eef is op dit moment nog aan het 
inventariseren. Eef is woensdagmiddag na 15:30 bij TABA aanwezig en op de zaterdagen dat de D4 thuis speelt. 
Binnenkort zul je meer van hem horen. 
 
Namenlijst 
 
Voorzitter Jeugdcommissie 
Mike Paschenegger 
06-55728351 
paschenegger@planet.nl 
 
Jeugdsecretaris en ledenadministratie 
Hans van Koolbergen 



Bart de Ligtstraat 124 
1097JG  Amsterdam 
06-19566339 
jeugdsecretaris@afcTABA.nl 
 
Voorzitter Technische commissie jeugd 
Lucien Pijl  
06- 28537791 
lucien.pijl@olympischstadion.nl 
 
Wedstrijdcoördinatie zaterdagochtend 
Bregt Remijn  
06-52500305 
bremijn@xs4all.nl 
 
Materiaal jeugd 
Eef van Leeuwen: 
4231366 
eef.silva@planet.nl> 
 
Zie verder: http://www.afcTABA.nl/wiedoetwat.htm. 



Voetbal & Seks 
Span 

 
Het was op die schitterende zaterdag in de 
herfstvakantie dat TABA 4 moest aantreden tegen 
het laaggekwalificeerde Wartburgia om via een 
overwinning op de bovenste plaats van de ranglijst 
te geraken. Met een bezorgd blik op zijn directe 
tegenstander rekte Corazón nog maar eens zijn 
hemstringen. Deze jongeman leek zo vlak voor het 
beginsignaal alleen maar verveelde nonchalance uit 
te stralen. Tot Corazóns genoegen bleek ook tijdens 
de wedstrijd zijn tegenstander alleen maar 
verveelde nonchalance uit te stralen, waardoor er 
enorm veel ruimte op links ontstond. 
Langzamerhand begon tot hem door te dringen dat 
dit wellicht de gelegenheid was om zichzelf eens 
het wedstrijdformulier te geven. Dat zou iemand 
anders moeten voorstellen, natuurlijk, en daarna 
zou hij, met een verlegen glimlach en de nodige 
tegenwerpingen, uiteindelijk zwichten voor de 
uitgeoefende druk. Heel even zag hij de lachende 
gezichten van de applaudiserende medespelers al 
voor zich. 
 
 De tweede helft. Tevreden keek Corazón naar zijn 
nieuwe directe tegenstander, een vroegkale 
jongeman. Vaak zijn dat erg sympathieke mensen, 
wist Corazón en begon een gesprekje. “Wij zijn 
vast het zelfde type speler.”. “Hè, watte?” knauwde 
zijn tegenstander met een zwaar Amsterdams 
accent en weg sprintte hij achter een bal aan om 
met veel gevoel een gevaarlijke hoge voorzet te 
geven. De rest van de wedstrijd beperkte Corazón 
zich tot meelopen met zijn tegenstander zoals zijn 
tegenstander ook steeds met hem meerende zodra 
Corazón diep ging. Heen en weer, ging het, heen en 
weer, zonder dat de bal nog werd aangeraakt, steeds 
in het zelfde tempo, als een span paarden voor een 
onzichtbare wagen. En terwijl hij nog eens 
vertwijfeld naar zijn meedravende tegenstander 
keek begon Corazón te bedenken wie hij dit keer 
eens zou nomineren voor het wedstrijdformulier. 
 
Rolando de Corazón 

Voetbal & Sneks 
P . . . S 

 
Bart, Hanne, Jos, Jan, Jacques, Jaap, Harry, Guus 
en ik gingen op een pupillentrainerscursus van de 
KNVB. Pupillentrainerscursus, fijn woord voor 
galgje. Hoewel zij er lang en reikhalzend naar uit 
hadden gekeken, zagen Harry en Guus al bij de 
eerste bijeenkomst dat deze cursus niet hun kopje 
thee was: te veel werk. De cursus bestaat uit acht 
donderdagavonden van 19.00 – 22.00 uur, je krijgt 
boekjes mee, een CD-rommetje, en heel veel losse 
velletjes en mailtjes. Dat kan niet allemaal tijdens 
de cursus gelezen worden, dus doen we huiswerk. 
Rob had zich inmiddels als E-trainer gemeld en 
schoof gezellig aan. Bart, Hanne, Jos, Jan, Jacques, 
Jaap, Rob en ik volgen nu dus een 
pupillentrainerscursus van de KNVB. 
Hoe ziet zo’n cursusavondje er eigenlijk uit? Nou, 
om zeven uur gaan we eerst met z’n allen naar 
buiten: dat zijn dus behalve Bart, Hanne, Jos, Jan, 
Jacques, Jaap, Rob en ik ook nog een stuk of 
vijftien cursisten van andere verenigingen en 
cursusleider Hugo. We doen eerst een warming up 
en oefenen daarna het zogenaamde circuit-model 
met spelvormen als schieten, pingelen en 
samenspelen. Na pakweg anderhalf uur gaan we 
weer naar binnen, de klas in. Meester Hugo legt van 
alles uit. Vaak is hij niet voor tien uur klaar en 
zitten we tot half elf achter onze tafels. Best lang, 
maar daarna is er tijd voor bier en chips. 
Als Bart, Hanne, Jos, Jan, Jacques, Jaap, Rob en ik 
onze pupillentrainerscursus hebben afgerond, is 
zo’n beetje het hele F-kader (+ een beetje E) klaar 
voor het grote werk: onze jongens en meisjes op 
weg helpen naar de Amsterdamse voetbaltop! 
 
Arturo Frituro 
 
 
 
 


