
Kort 
 
Parkeren 
Parkeer niet op het voetpad langs weg; de politie gaat daarop controleren. Tegenover Wartburgia is een 
parkeerplek en op zaterdag en zondag is het bruggetje meestal open. Ach, kom toch ook liever gewoon op de 
fiets. 
 
Fietsen 
Maar als je dan op de fiets komt, zet deze dan in het rek en niet tegen het hek! 
 
Afgelastingen 
Zaterdagochtend wordt TABA bij twijfelachtig weer platgebeld. Iedereen wil weten of het voetballen doorgaat. 
Gevolg: telefoon contstant in gesprek. Om dat te voorkomen het volgende: 
-  Het antwoordapparaat wordt zo ingesteld dat het sneller antwoordt 
-  Van teams die om 9:00 spelen belt tussen 8:00 en 8:15 één persoon. Die verspreidt de boodschap onder 

het team (belboom!) 
-  Teams die om 10:00 of later spelen bellen vanaf 9.00 en geven de boodschap ook door via een belboom 
Als iedereen zich hieraan houdt zijn alle teams op tijd geïnformeerd en kunnen ook onze tegenstanders TABA op 
tijd bereiken. 
 
Beste begeleiders en/of coaches 
In de eerste TABATreffer in het nieuwe jaar (± 2e week januari) zullen de namen van de leden, die op dat 
moment nog niet hun contributie betaald hebben, gepubliceerd worden.De enige manier om dat te voorkomen is 
met de meeste spoed de contributie over te maken. 
Willen jullie de (ouders van de) leden hiervan op de hoogte stellen??? 
Met vriendelijke groet, Anke 
 
Volle velden 
De TABA-velden worden op de zaterdagochtend zeer intensief gebruikt. Meestal zijn op veld 1 om 9:00, 10:00 
en om 11:15 steeds twee F- en E-wedstrijden. Als iedereen zich goed aan begin-en pauzetijden houdt zou dat 
moeten kunnen. Een F wedstrijd duurt 2 x 20 minuten, 5 minuten pauze en dan nog 10 minuten penalties 
schieten. Dan ben je dus om vijf voor tien klaar en kan de volgende wedstrijd op tijd beginnen.  
Vaak duurt alles veel langer en zitten we aanhet eind van de ochtend met een uitloop van meer dan een half uur: 
niet leuk voor de senioren die meestal om 12:30 hun eerste wedstrijden spelen. 
Hierbij dus een oproep aan alle scheidsrechters, teamleiders en coaches: 
Hou goed de tijd in de gaten. Begin op tijd en neem niet te lang pauze  
Loopt de wedstrijd toch uit neem dan de penalties op het middenterrein. De volgende wedstrijd kan dan direct na 
het eindsignaal beginnen. 
Hans van Koolbergen 
 

Speciale algemene ledenvergadering 
Op de algemene ledenvergadering hebben de leden ingestemd met het plannen van het TABA bestuur om de 
kleedkamers over te nemen van het stadsdeel en instemming verleend om stappen te ondernemen om de 
voorgenomen verbouwing te realiseren. Hiertoe moeten bijvoorbeeld leningen afgesloten worden. Omdat bij de 
algemene ledenvergadering niet voldoende leden waren om de instemming rechtsgeldig te laten zijn, is het nodig 
om een bijzondere ledenvergadering uit te schrijven, waar het bestuur zijn plannen weer voor zal leggen. De bij 
deze vergadering aanwezige leden moeten dan bij meerderheid instemmen met de plannen van het bestuur, zodat 
het bestuur de nodige stappen kan ondernemen. De bijzonder algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op 
dinsdag 7 december na de training om 21.30 uur. 
 
Komt allen 
 
Het bestuur van TABA 



TABA ZATERDAG PUPILLEN 
 
Zaterdag 27 november      
149220/ 2e 031 Taba D1 Victoria D2 11:45 2 Tarik 
67175/ 3e 056 GeuzenM'meer D3 Taba D2 10:30   
67228/ 3e 057 Taba D3 WV-HEDW D1 10:30 2 Tarik 
153522/ 3e 060 Diemen D7 Taba D4 10:30   
153536/ 3e 099 Taba MD1 Buitenveldert D7 9:00 2 Hans Lubberding 
1e 006 Taba MD2 vooralsnog vrij    
118385/ 1e 018 Taba E1 Tos Actief E1 11:15 1a Remy 
153376/ 3e 087 Waterwijk E4 Taba E2 10:30   
126871/ 3e 089 GeuzenM'meer E3 Taba E3 11:30   
126992/ 3e 091 Taba E4 GeuzenM'meer E4 11:15 1b Stijn 
127110/ 3e 093 Taba E5 GeuzenM'meer E5 10:00 1a Stijn 
127159/ 3e 094 GeuzenM'meer E7 Taba E6 10:30   
71171/ 2e 019 Taba F1 DWV F2 10:00 1b Simon/Wouter 
73848/ 3e 033 Tos Actief F2 Taba F2 11:15   
73973/ 3e 035 Taba F3 Abcoude F4 9:00 1b Simon 
153452/ 4e 064 Taba F4 JOS/W'graafsmeer F1 9:00 1a Wouter 
153509/ 4e 138 Sloterdijk F5 Taba F5 12:00   
153508/ 4e 138 Sloterdijk F4 Taba F6 12:00   
138953/ 4e 070 AS'80 F10 Taba F7 10:45   
      
Zaterdag 4 december      
      
63411/ 2e 031 DWV D2 Taba D1 9:30   
67194/ 3e 056 Taba D2 De Meer D1 10:30 2  
67249/ 3e 057 Meteoor D1 Taba D3 12:30   
153527/ 3e 060 Taba D4 OSC D1 9:00 2 Stijn 
153541/ 3e 099 Taba MD1 Fortius D4 11:15 1 Tarik 
154570/ 1e 006 Zuidvogels MD1 Taba MD2 9:00   
118406/ 1e 018 AS'80 E1 Taba E1 10:45   
126778/ 3e 087 Taba E2 De Meer E2 10.00 1a Remy 
126890/ 3e 089 Taba E3 Amstelland E2 10.00 1b Stijn 
3e 091 Taba E4 Vooralsnog vrij    
127129/ 3e 093 Diemen E8 Taba E5 11:30   
127173/ 3e 094 Taba E6 Diemen E9 9:00 1a Remy 
71192/ 2e 019 Amstelland F1 Taba F1 10:00   
3e 033 Taba F2 Vooralsnog vrij    
73978/ 3e 035 Volewijckers F2 Taba F3 9:00   
153457/ 4e 064 Tos Actief F4 Taba F4 9:30   
153509/ 4e 138 Taba F5 Vooralsnog vrij    
153508/ 4e 138 Taba F6 Vooralsnog vrij    
78604/ 4e 070 Taba F7 De Meer F3 9:00 1b Boyd 
 
Bardienst 27 november 4 december 
08.15 – 10.15 F3 F7 
10.15 – 12.15 D3 E2 
12.15 – 13.15 D1 E1  



TABA ZATERDAG SENIOREN 
 
zaterdag 27 november 
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  
510 TABA 5  vrij 
82063/2C TABA vets 1 Amstelland vets 1 14.30 uur, veld 2  
3C TABA vets 2 vooralsnog vrij 
(veld 2 is vrij van pakweg 13.00 uur – 14.30 uur voor vriendschappelijke onderling potje) 
 
zaterdag 4 december 
31015/4F TABA 1  Nita 1 14.30 uur, veld 1  
34123/403 TABA 2 AFC 4 12.00 uur, veld 1  
34377/405 TABA 3 VVA/Spartaan 3 12.30 uur, veld 2 
505 TABA 4 vooralsnog vrij 
36889/510 RAP 5 TABA 5 14.30 uur 
82087/2C TABA vets 1 BJSA 2 14.30 uur, veld 2 
82461/3C VVA/Spartaan 1 TABA vets 2 14.00 uur 
 
Bardienst 27 november 4 december 
13.15 – 14.00  TABA vets 1 TABA 1 
14.15 – 17.00  TABA 2 TABA 2 
17.00 – sluit  TABA 1 TABA vets 1 
 
Training op dinsdagavond om 19.00 uur:  
 rubberingestrooid veld bij Wartburgia zandingestrooid veld bij DVVA 
23 november zaterdagvets  TABA 1 en 2 
30 november TABA 1 en 2  zaterdagvets 
7 december zaterdagvets  TABA 1 en 2 
14 december TABA 1 en 2  zaterdagvets 



TABA ZONDAG JUNIOREN EN SENIOREN 
 
zondag 28 november 
2D TABA B1 vooralsnog vrij 
109304/3.07 TABA B2 Overamstel B2 14.00 uur, veld 2 
110146/2A TABA C1 TOB C1 12.00 uur, veld 1 
110806/3.02 TABA C2 Voorland C3 10.00 uur, veld 2 
133898/107 TABA zovets 1 DSOV 2 10.00 uur, veld 1 
 
zondag 5 december 
108343/2D TABA B1 RKAV B1 12.00 uur, veld 1 
109333/3.07 TABA B2 Buitenboys B5 14.00 uur, veld 2 
110175/2A TABA C1 IVV C1 12.00 uur, veld 2 
110835/3.02 TABA C2 Overamstel C1 10.00 uur, veld 1 
112444/107 TABA vets 1 Hoofddorp 2 10.00 uur, veld 1  
 
Bardienst 28 november 5 december 
09.30 – 12.00 C2 C2 
12.00 – 14.00 vets vets 
14.00 – 16.00 B1 B2 
16.00 – sluit B2 
 
Uitadressen veldvoetbal 
Amstelland, Strandvliet, voor Amsterdam-Arena, Amsterdam, 020-6965551 
AS'80, Sportpark Klein Brandtpark, Eilandendreef, Almere-Stad, 036-5331335 
Diemen, Sportpark De Diemen, Sportlaan 13, Diemen, 020-6992048 
DWV, Sportpark Elzenhagen, J.H. Hisgenpad 2, Amsterdam, 020-6369195 
GeuzenMiddenmeer, Sportpark Voorland, Middenweg, Amsterdam 020-6927617 
De Germaan, Sportpark De Eendracht, Bok de Korverweg, Amsterdam, 020-6137323 
De Meteoor, SportparkTuindorp Oostzaan, Perenpad, A'dam-Noord, 020-6315375 
RAP, Sportpark Het Loopveld, Kalfjeslaan, Amsterdam, 020-3459078 
Sloterdijk, Sportpark Multatuliweg, De Roos van Dekamaweg, Amsterdam, 020-6864003 
TOS Actief, Sportpark Middenmeer, Radioweg, Amsterdam, 020-6928314 
De Volewijckers, Sportpark Buiksloterbanne, Baron de Coubertinlaan, Amsterdam, 020-6316433 
VVA/Spartaan, Sportpark Jan van Galen, Jan van Galenstraat, Amsterdam, 020-6188766 
Waterwijk, Sportpark Rie Mastenbroek, Mosweg, Almere-Stad, 0365343678 
Zuidvogels, Sportpark Wolfskamer, Bestevaer 3, Huizen, 035-5252833 
 



TABA FUTSAL  Programma tot kerst (vooralsnog geen enkele wedstrijd met officiële scheids) 
 
Dames 1, 2e klasse 04   
vrijdag 19 november, 21.05 uur 25316 TABA 1 – GeuzenMM 1, De Pijp 
 
vrijdag 26 november, 20.10 uur 25308 KDO 1 – TABA 1 
KDO, Vuurlijn 1, De Kwakel 
 
vrijdag 3 december, 19.15 uur 25310 Os Lusitanos 2 – TABA 1 
Aristos, Bok de Korverweg 1, Amsterdam 
 
dinsdag 7 december, 19.15 uur 25325 AZ’92 1 – TABA 1 
Sporthal Zuid, IJsbaanpad 19, Amsterdam 
 
donderdag 16 december, 19.15 uur 25330 OSV 1 – TABA 1 
Indoor Centrum Landsmeer, Zuideinde 2, Landsmeer 
 

 
Dames 3, 4e klasse 06 
woensdag 10 november, 19.15 uur 26963 KSJB 1 – TABA 3, Oostenburg 
 
dinsdag 23 november, 21.00 uur 26984 KDO 12 – TABA 3 
De Bloemhof, Machineweg 2, Aalsmeer 
 
vrijdag 3 december zaaldienst in De Pijp 
 
vrijdag 17 december, 21.05 uur 28204 TABA 3 – Zekveld Sport 1, De Pijp 



Rubberingestrooid thuisvoordeel 
 
We zijn al aardig thuis bij Wartburgia. Altijd vriendelijk ontvangen met een lach, hij kent ons wel, de jongens 
van Taba. Heel wat anders dan dat hectische gechagrijn  bij Taba in de bestuurskamer. Sleutel bij mij inleveren 
hoor en limonade boven halen, zegt hij weer met een lieve lach. We staan op het bord bij Wartburgia, Taba-
Tegenstander Taba, kleedkamer 3-4, veld rubberingestrooid. Drie of vier jongens van de D2 kleden zich om. 
Geen opgewonden kleedkamergesprekken. Waar zou de rest zijn? Die komen in hun shirtje naar het 
trainingsveld hopelijk. De tegenstander is er ook niet. Even om de hoek kijken. In de verte zie ik wel wat geel 
maar geen rood van Fortius. Weten ze wel dat het hier is? Ik ga wel even kijken. Onderweg kom ik nog een D2-
ouder tegen met een bekertje koffie van de Taba-kantine, hebben ze daar ook koffie dan? Bruggetje over, de 
ballen vliegen langs me heen, doorgaan accepteren, en ik ruik gras. Mijn hart springt open, wat een bruisend 
genot. Leuk hoor, maar wij staan weer langs het rubberingestrooid. De hele week is het al rubberingestrooid. Bij 
ons thuis ook, het kruipt van de vloer op de bank je onderbroek in. Igor niet koppen zei ik toch, kan ik je bed 
weer verschonen. Nu is het weekend ook rubberingestrooid. Ik loop met Fortius naar het trainingsveld. 
Onderweg pikken we nog wat D1 spelers van Fortius op. Het wordt niet zo makkelijk als de vorige twee 
wedstrijden waarin D2 eenvoudig won van Fortius. Even denk ik nog zal ik ze naar De Meer brengen. Wat een 
eind lopen krijg ik te horen. Ja, maar je had ook bij Wartburgia om moeten kleden. Nee, we moesten bij Taba 
omkleden. Nou ik weet het ook niet meer. Hek dicht, verder lopen. Eindelijk bij het veld. Hé, kunstgras zegt 
Fortius. Nee, rubberingestrooid zeg ik nog. We werden met 6-3 afgedroogd door een D1-speler van Fortius. We 
stonden zelfs voor, begin van de tweede helft, met 3-2. Jammer. Frank riep na de wedstrijd de spelers van de D2 
bij elkaar voor wat opbeurende woorden. Op het rubberingestrooid want in de kleedkamer, welke kleedkamer, is 
er niet bij. Is er dan niks goed op het rubberingestrooid? Ja, de passjes van Tessel. Mensen, kom kijken naar de 
passjes van Tessel, die lopen fantastisch goed op dit veld. Wel de rest van het weekend rubberingestrooid bij je 
thuis. 
 
Jaap-Jan 
 

Doelpunten blijven lang uit bij TABA F2 tegen Kadoelen F1 
 
We hadden er echt zin in toen we op de fiets stapten richting TABA. Het was mooi mistig weer en een beetje 
koud. Soms fietste we door dichte mistflarden. De wedstrijd gaat toch wel door? Als je op de middenstip staat 
moet je de doelen kunnen zien, dus een wedstrijd van F-jes zal gelukkig niet gauw afgelast worden met dat halve 
veld. Om negen uur was ons team compleet, onze scheidsrechter Wouter en de tegenstander Kadoelen aanwezig. 
Na twee zaterdagen zonder voetbal stond iedereen te trappelen om te beginnen. 
Vanaf de aftrap was TABA in de aanval. Er ontstonden veel kansen door goed samenspel maar de bal ging naast, 
over of in de handen van de doelman van Kadoelen. In de uitwedstrijd in Amsterdam-Noord hadden we met 9-3 
gewonnen, waardoor we misschien wat overmoedig waren. Nu wilde de bal er niet in. Gelukkig scoorde Bruno 
in de 10e minuut de openingstreffer. Meestal vallen er na het eerste doelpunt meer maar in de eerste helft werd 
niet meer gescoord. Vlak voor rust kwam Kadoelen bijna op gelijke hoogte uit een hoekschop, maar na een kluts 
voor het doel kreeg TABA de bal toch nog weg. Niet helemaal gerust op een goede afloop dronken we limonade. 
De tweede helft begon zoals de eerste was geëindigd met veel kansen maar geen doelpunten. In de 5e minuut 
werd het dan toch 2-0 en opeens was de wedstrijd beslist. We liepen snel uit naar 5-0 door doelpunten van Bruno 
en Neander. Vanaf de aftrap bij 5-0 brak Kadoelen een keer door de verdediging om 5-1 te scoren maar 
doelpunten van Bruno en Kekuta bepaalden de eindstand op 7-1 voor TABA. Het weekend was weer goed 
begonnen! 
 
Neander & Neander 
 



 

Voetbal & Seks 
Koen 

 
Het is zaterdag 6 november. We zitten aan het bier en de bitterballen in de kantine van Swift. We hebben zojuist 
onze beste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. Misschien wel onze beste wedstrijd ooit. We plannen alvast het 
kampioensfeest. Ergens in april of mei. Na het Ossie Fa Wakatoernooi. Met live-muziek. Richten we de TABA-
4-band weer op. Wordt een knalfuif. Tijdens dit gesprek wordt er af en toe een verwachtingsvol blik mijn kant 
op geworpen. Maar ik ben er nog niet helemaal uit. Langzamerhand begint de verantwoording te veel voor me te 
worden. Steeds meer zoek ik steun bij anderen voor mijn beslissingen. Dit keer bij Freek die naast mij zit. 
“Freek, het moet toch zeker Koen worden, niet?” “Zelf vindt hij dat-ie beroerd gespeeld heeft”, fluistert Freek 
me toe.  
Ik sta perplex. Koen scoorde met een hard schot van een meter of dertig afstand. Vooral het geluid van dat schot 
was mooi. Een droge plop. Maar de mooiste actie was deze. Een vrije trap van Freek, hoog in de 16-meter. 
Omringd door hulpeloos meespringende tegenstanders kopt Koen de bal door. En nu komt het. Hij roept daarbij 
achteloos: “Daar komt-ie, Pieter!”. En inderdaad staat Pieter volkomen vrij bij de tweede paal. De wedstrijd is 
beslist.  
Mijn besluiteloosheid neemt toe. Als Koen hem niet krijgt, wie dan wel? Mijn oog valt op Arthur. Die is morgen 
jarig. Speelt altijd mee. Al moet je dat niet te veel tonen. Is slecht voor de motivatie. Moeilijk vak, hoor dat 
teammanagement. Maar Arthur heeft alleen de eerste helft gespeeld. En als rechtsback. En daar kan ik als 
linkshalf het spel niet zo goed beoordelen. Te ver weg. Wazige schimmen in een mist waar af en toe een bal uit 
te voorschijn rolt. “Heeft Arthur goed gespeeld?”, vraag ik Ruud die laatste man stond. “Ja hoor, de hele 
verdediging stond heel erg goed”, antwoordt deze bevestigend. Ik sta op. “Nu gaat het gebeuren,” fluistert Hans 
de jonge Bastiaan toe. “Ssst”, reageert Bas. Met een streng blik op de beide jongelingen zeg ik: “Arthur, 
gefeliciteerd met je verjaardag, ......... en met het wedstrijdformulier!” “Waar slaat dat nu op!” roept de immer 
bescheiden Arthur. “Voor je gehele oeuvre, ouwe jongen, vijftien jaren trouwe dienst”, verklaar ik simpel. Even 
verschijnt er een fonkeling in Arthurs ogen. Hij ziet zijn thuiskomst met het formulier trots in zijn hand al voor 
zich. “Maar ik accepteer hem wel”, zegt hij pragmatisch terwijl hij de lege glazen op het dienblad zet. 
 
Een week later. We zitten na een vervelende wedstrijd rond de grote tafel in de TABAkantine. Gedeprimeerde 
gezichten. Verloren. En Pieter naar het ziekenhuis met zijn arm uit de kom. Zeker tot de winsterstop 
uitgeschakeld. Niemand die nog over kampioenschap rept. Het bekende ‘maar we kunnen nog tweede worden’ 
heeft al weerklonken. Koen staart naar het wedstrijdformulier in zijn hand. Omdat hij als nieuweling niet zo goed 
weet wat hij er nu eigenlijk mee aan moet begint hij de namen van de spelers te lezen. Tot Freek hem aanstoot. 
“Nou jongens”, zegt Koen, “wie moet er allemaal nog een biertje?” 
 
Rolando de Corazón 



Zondag in het Zuiden 
Zit ik net te luisteren naar "Zondag in het Zuiden" van Rowen Heze, bedenk ik me dat het wel weer eens goed is 
een wedstrijdverslag op het web te plaatsen. 
Dat "Zondag in het Zuiden" pakt in feite de sfeer van de afgelopen wedstrijden. Thuiswedstrijden: na afloop 
loom rondhangen op de bankjes voor de kantine; biertjes bestellen bij Stef; de allerlaatste van Harry afwachten 
voordat we naar huis mogen; landerig de zondag veurbij laten gaan. 
Is 't dat Jacques inmiddels als vierde Limburger bij ons speelt? 
Is 't dat behalve Harry en Jos er meerdere Rowen Heze fans zijn ? 
Uitkomst is wel dat het zitten in het zonnetje na afloop, loom, landerig en lavend, het hoogtepunt van de zondag 
aan het worden is. 
De uitkomst van dat gedraaf daaraan voorafgaand ?? Doet dat terzake ? Net zo min als de Heilige Mis terzake 
doet aan het lome, landerige laven op de terassen in het Zuiden doet de voetbaluitslag terzake aan ons lome, 
landerige uitzakken op de houten bankjes van TABA in het Noorden. 
Moge de zon blijven schijnen, moge de KNVB zich blijven vergissen in uit- en thuiswedstrijden, moge Jacques 
er weer een paar in gaan sjotten, moge TABA eindelijk echt bier gaan verkope....... 
tot de volgende zondag in het Noorden, 
Bregt 
 

RCH - Taba zat vet'1 
 
Hadden we eindelijk een nieuwe keeper Leon gevonden moet hij werken op zaterdag. Na een goed begin 
kwamen wij deze keer 1 - 0 voor na een voorzet van Fred en doelpunt van Yurkan. Omdat Chris zijn veters zat 
vast temaken kon zijn directe tegenstander 1 – 1 maken. Foutje ! Vijf kansen, Fred alleen op de keeper af maar 
helaas, Franky nog een kans maar jammer weer mis. Conditioneel was het weer gedaan na 25 minuten. Alex en 
Lucas aan de zelfde kant hadden een Argentijnse intermezzo over een La Peluta? Gilly de eerste helft op doel die 
het goed deed maar ook eentje door zijn handen liet glippen 2 - 1. 3 - 1 uitgespeelde kans van de tegenpartij, 
waar was Robby Corpus Delicti Kwakkel? 2e helft Fed op het middenveld, Bart op doel, Rob van Drimmelen, 
Bobby, Jules erin en dat ging wat beter nog wat kansen maar deze werden gemist, kan er ook nog iemand op 
doel schieten? 4 - 1 na slecht uit verdedigen maar ja dat zijn we wel gewend, misschien kunnen de backs de 
volgende wedstrijd de ballen naar de halfspelers spelen ipv in de voeten van de tegenstanders. 5 - 1 na een 
prachtige doorgelaten vangbal van Bart met pet op in de zon. Bijzonderheden; slechte thuis fluiter, Tim coach! 
Bobby 5 minuten er uitgestuurd, toeschouwers 5 van de tegenpartij en Nando. Frank Visbeen en Alex een prima 
wedstrijd 
 
Winky 
 

Van de materiaalbeheerder (jeugd) 
Sinds eind vorig seizoen is Jip (D4) actief bij TABA. Bij het aanmelden heb ik (Eef, vader van Jip) meteen 
aangegeven wel iets te willen doen voor de club, mits passend binnen beperkte mogelijkheden, want druk, druk, 
druk. Reeds in de zomervakantie werd ik gebeld door Hans van Koolbergen de jeugdsecretaris. Hij had wel wat 
en ik kon zelfs kiezen uit meerdere mogelijkheden. Ja, ja, al vrij snel merkte ik dat men bij TABA werkt volgens 
moderne managementtechnieken. Een daar van was ook: maak anderen probleemeigenaar. En daar wil ik het nu 
even kort met jullie over hebben. 
Als materiaalman word ik geacht (o.a.) beschikbaar materiaal te beheren en zonodig aan te vullen waar tekort 
ontstaat. Het materiaal is enerzijds het trainingsmateriaal en anderzijds de kleding, de ballen en overige 
accessoires (tas, fluit e.d.) dat per team is uitgegeven. 
 
Eerst iets over het trainingsmateriaal: dit wordt door de trainers uit de rekken gepakt of uit het ballenhok waar 
ook de hesjes (uit)hangen. Ik doe hierbij een beroep op de trainers om het materiaal dat ze gebruiken ook weer 
terug te brengen op de plaatsen van bestemming na afloop van de training. Vanzelfsprekend kan het materiaal 
dat een trainer in een volgende groep ook wenst te gebruiken overgedragen worden mits hij of zij dan het 
materiaal teruglegt. Overigens is dit iets waarbij de voetballertjes zelf natuurlijk ook hun bijdrage kunnen 
leveren. En dames/heren trainers, ook de doelen dienen aan het einde van de dag aan de randen van het veld te 
worden geplaatst zodat gras gemaaid of anderszins verzorgd kan worden.  
Een apart punt zijn de ballen. In mijn eerste weken heb ik mij er over verbaasd hoeveel ballen ik elke 
woensdagmiddag na afloop van de training weer uit het water heb mogen halen. Is er dan niemand die daar op 
let? Mist een trainer die ballen niet? Gelukkig heeft de gemeente inmiddels een aantal netten vernieuwd en is het 
risico dat ballen in het water verdwijnen daarmee wel kleiner geworden. Maar toch: trainers en spelers let op uw 
zaak! 



 
Dan nog iets over de kleding: TABA heeft er voor gekozen om de kleding centraal in te kopen en uit te geven 
aan de jeugdleden.  De ervaring (van anderen) leert dat er kleding verdwijnt door leden die niet meer komen 
opdagen, verlies, etc. Ook op dit punt lijkt het mij goed om enige afspraken te maken. Hierbij wil ik met name de 
ouders en de begeleiders van de jeugdleden aanspreken. Indien iemand niet meer wil meedoen, of niet meer 
komt opdagen: breng de kleding terug, resp. ga na of de betreffende persoon is gestopt en vraag in dat geval de 
kleding terug. Is kleding verloren dan is de ouder aan te spreken op vervanging. Alleen bij ‘normale’ slijtage is 
vervanging door TABA mogelijk.  
De ballen die elk team heeft gehad aan het begin van het seizoen vallen onder verantwoordelijkheid van de 
begeleiders. De kosten van verlies van een bal moet in principe door het team worden opgevangen. 
 
Ik ben inmiddels begonnen met een inventarisatie van het materiaal dat onder de teams is uitgedeeld (tas, 
kleding, ballen e.d.). Van een aantal teams heb ik de gevraagde informatie inmiddels ontvangen, van de volgende 
teams zou ik nog graag een opgave ontvangen van de begeleiders: B1, B2, C1, C2, D1, D2, E2, E3, F4, F5, F6, 
MD1 en MD2. 
 
Ik ben er ook om de bestellingen voor nieuw materiaal te doen. Heeft u wensen of ideeën over wat er nog 
ontbreekt aan trainingsmateriaal of materiaal waar een team over zou moeten beschikken? Laat het me weten en 
ik zal bekijken in samenspraak met de jeugdcommissie en de penningmeester wat de mogelijkheden zijn. Ik ben 
telefonisch bereikbaar s’avonds op 020-4231366 of via email (eef.silva@planet.nl) en ben op de club op 
woensdagmiddag van 15.30 tot ca. 17.45 uur en regelmatig op de zaterdagochtend. 
 
Eef van Leeuwen 
 

Voetbal en Sneks 
Sinterklaas 

 
De eerste keer dat ik twijfelde aan het bestaan van Sinterklaas was ik een jaar of zes. Het was buiten, op een 
pleintje voor een winkel. Ik zag de Sint in een winkel staan, maar toen ik me omdraaide zag ik ‘m ook in een 
auto voorbijrijden. Ik weer terugkijken, en ja hoor, hij stond weer in de winkel. “Da’s een hulp-Sinterklaas”, zei 
een zwarte piet tegen me nadat ik hem dit mirakel had voorgelegd. Daarna volgden nog meer momenten dat ik 
met een prima argument van mijn geloof had kunnen vallen. Maar ik deed het niet. En dus stond ik vorige week 
zondag gewoon weer in de straat waar Sinterklaas tijdens zijn intocht voorbij zou trekken.  
 
Op zaterdag en woensdag zetten mijn kinderen hun schoen. Als ouders zorgen wij dat de groentekist in de 
keuken niet alleen aardappelen, uien, andijvie, sperziebonen en spruiten bevat, maar ook penen en appels. Losse 
suiker maakt dezer dagen plaats voor klontjes, want Americo houdt alleen maar van suikerklontjes. Konijn Snuf 
eet altijd hooi en een plukje van dat spul doet het ook leuk in een schoen: hooi d’r bij dus en dan zingen rond de 
kachel. Mijn favoriet is ‘Zie de maan schijnt door de bomen’. Dat komt niet alleen door die halve noten in de 
melodie, die voor extra drama zorgen (‘Ja hij rijdt bij donk’re nachten op zijn paardje, o zo snel’), maar ook 
omdat het zo’n beeldende tekst is. Ik ben opgegroeid in een huis met puntdak, maar het huis waarin wij nu 
wonen - en vele huizen om ons heen - hebben platte daken. Vanaf het balkon zie je door de zwiepende takken 
van de kale bomen dus niet alleen de lichtjes van kamers aan de overkant, maar ook een plat dak erboven. Laat 
dus maar komen die knol. 
 
Op vijf december vieren we Pakjesavond bij opa en oma. Vooraf is iedereen in opperste spanning, waarschijnlijk 
heeft iemand al gehuild voordat het echt zover is. Daar wordt dan op de deur geklopt, we zien een witte hand gul 
strooien met pepernoten en suikergoed. Wij erachteraan. Als we even later de deur openen is De Hand allang 
weg: druk druk druk. Maar niet zonder iets achter te laten: de met pakjes en gedichten van de Dichtpiet gevulde 
wasmand van Curver. De gedichten bevatten altijd genoeg aardige dingen om voor een kadootje in aanmerking 
te komen. En als er een pakje bijzit in de vorm van een bal dan is dat geen bal totdat-ie uitgepakt is en je kunt 
roepen: “Ohé, een bal!”  
 
Als alle kadootjes uitgepakt zijn, is iedereen even stil. Van blijdschap, van teleurstelling, dat weet je nooit van 
elkaar. Maar we sluiten steevast af met ‘Dag Sinterklaasje, dahag, dahag, dahag, dahag, Zwarte Piet. Dag 
Sinterklaasje, dahag, dahag, luister naar ons afscheidslied’. Wie niet? 
 
Arturo Frituro 


