
Kort 
 
Veiligheid 
Een overval op de kantine van TABA. Het klinkt ongeloofwaardig maar het is waar. Verderop in deze Treffer 
een verslag van het slachtoffer van deze brute misdaad: Werner. Om de veiligheid van degenen die de kantine 
sluiten te waarborgen gelden vanaf nu de volgende regels. 
Zaterdags sluit de kantine om 19.00. Het team dat bardienst heeft moet totdat het hek op slot gaat met minimaal 
twee man aanwezig zijn. Wil je snel naar huis? Help dan met opruimen en schoonmaken. 
Zondags sluit de kantine maximaal een uur na afloop van de laatste wedstrijd. Het team dat bardienst heeft (met 
de huidige speeltijden steeds de B2) moet met minimaal twee man aanwezig zijn tot het hek op slot gaat. Wil je 
snel naar huis? Help dan met opruimen en schoonmaken. 
Dinsdags na de training: de kantine sluit om 24.00 uur. De zaterdagvets moeten voor die tijd hebben afgewassen 
(als er gekookt wordt) en minimaal twee mensen moeten aanwezig zijn tot het het hek op slot gaat. Wil je het 
niet te laat maken? Help dan met opruimen en schoonmaken. 
 
Gefeliciteerd 
De boys van de Zat Vet 1 feliciteren Leon en Chantal Cobussen met de geboorte van hun zoon Bram. Hij heeft 
de voetbalbenen van zijn papa en de good looks van zijn mama. 
Mvg Zat Vet 1. 
 
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 
 
Vrolijk kerstfeest en gelukkig nieuwjaar 
Dit is de laatste TABATreffer van het jaar 2004. De redactie wenst alle leden een fijn Kerstfeest en een gelukkig 
nieuwjaar. Komt allen op de nieuwjaarsborrel op zaterdag 8 januari.  
De volgende Treffer zal ergens in het nieuwe jaar uitkomen, zodra er een echt programma van de bond bekend 
is. Zijn er slechts weinig wedstrijden, dan worden deze via mail aan de teamleiders bekend gemaakt. 
 



TABA ZATERDAG PUPILLEN 
 
Zaterdag 11 december      
63414/ 2e 031 Taba D1 Volewijkers D1 12:30 1 Stijn/Tarik 
67197/ 3e 056 Abcoude D3 Taba D2 9:30   
67252/ 3e 057 Taba D3 IVV D4 10:00 2 Lubberding 
153528/ 3e 060 Tos Actief D3 Taba D4 11:15   
153542/ 3e 099 Taba MD1 RKAV MD2 11:15 2 Stijn 
61455/ 1e 006 Taba MD2 Abcoude MD1 10:00 1a Stijn/Tarik 
118409/ 1e 018 Taba E1 Omniworld E1 11:15 1a Tarik 
144590/ 3e 087 Tos Actief E2 Taba E2 9:30   
126893/ 3e 089 Abcoude E3 Taba E3 9:30   
127019/ 3e 091 Taba E4 Abcoude E4 11:15 1b Remy 
127131/ 3e 093 Taba E5 Diemen E7 9:00 1b Remy 
127176/ 3e 094 WV-HEDW E3 Taba E6 10:00   
71195/ 2e 019 Taba F1 IVV F1 10:00 1b Gregor/Erwin 
152478/ 3e 033 DWV F3 Taba F2 9:30   
73981/ 3e 035 Taba F3 Tos Actief F3 9:00 2a Gregor 
153458/ 4e 064 Taba F4 Abcoude F5 9:00 2b Erwin 
153500/ 4e 138 Sloterdijk F4 Taba F5 12:00   
153501/ 4e 138 Taba F6 Roda '23 F8 9:00 1a Ouder van F6 
78607/ 4e 070 OSV F6 Taba F7 9:15   
 
Zaterdag 18 december      
      
149227/ 2e 031 Victoria D2 Taba D1 12:00   
67203/ 3e 056 Taba D2 GeuzenM'meer D3 11:15 2 Tarik 
67256/ 3e 057 WV-HEDW D1 Taba D3 9:00   
153529/ 3e 060 Taba D4 Diemen D7 9:00 2 Stijn/Tarik 
153543/ 3e 099 Buitenveldert D7 Taba MD1 13:30   
1e 006 Taba MD2 vooralsnog vrij    
118413/ 1e 018 Tos Actief E1 Taba E1 11:30   
153383/ 3e 087 Taba E2 Waterwijk E4 11:15 1a Stijn 
126900/ 3e 089 Taba E3 GeuzenM'meer E3 11:15 1b Remy 
127024/ 3e 091 GeuzenM'meer E4 Taba E4 9:00   
127135/ 3e 093 GeuzenM'meer E5 Taba E5 9:00   
127180/ 3e 094 Taba E6 GeuzenM'meer E7 10:00 1a Jona/Elco 
71199/ 2e 019 DWV F2 Taba F1 9:30   
73876/ 3e 033 Taba F2 Tos Actief F2 9:00 WART Elco 
73985/ 3e 035 WV-HEDW F1 Taba F3 9:00   
153459/ 4e 064 JOS/W'graafsmeer F1 Taba F4 11:00   
153503/ 4e 138 Taba F5 Taba F6 9:00 1a Jona 
138960/ 4e 070 Taba F7 AS'80 F10 9:00 1b Ouder van F7 
 
Bardienst 11 december 18 december 
08.15 – 10.15 E5 F6 
10.15 – 12.15 F1 E6 
12.15 – 13.15 D1 D2 



TABA ZATERDAG SENIOREN 
 
zaterdag 11 december 
31019/4F VIOD 1 TABA 1 15.00 uur  
34127/403 DVVA 8 TABA 2 13.30 uur  
34381/405 WVHEDW 10 TABA 3 14.00 uur 
134591/505 TABA 4 Pancratius 3 14.30 uur, veld 1  
36898/510 TABA 5  Ouderkerk 4 14.30 uur, veld 2 
82091/2C CTO’70 1 TABA vets 1 14.00 uur  
82466/3C TABA vets 2 AFC 1 12.30 uur, veld 2 
 
zaterdag 18 december 
vriendschap TABA 1 TABA 2 14.30 uur, veld 1 
134691/405 Amstelveen 5 TABA 3 14.30 uur  
vriendschap TABA 4  TABA 5 12.30 uur, veld 1 
vriendschap TABA vets 1 TABA vets 2 14.30 uur, veld 2 
(De vriendschappelijke wedstrijden onder voorbehoud: hou de KNVB-site in de gaten) 
 
Bardienst 11 december 18 december 
13.15 – 14.00  TABA 4 TABA 2 
14.30 – 17.00  TABA vets 2 TABA 4 
17.00 – 19.00 TABA 5 TABA vets 1 (blijf met minimaal twee man tot hek op slot zit!) 
 
Training op dinsdagavond om 19.00 uur:  
 rubberingestrooid veld bij Wartburgia zandingestrooid veld bij DVVA 
7 december zaterdagvets  TABA 1 en 2 
14 december TABA 1 en 2  zaterdagvets 
21 december zaterdagvets  TABA 1 en 2 
28 december TABA 1 en 2  zaterdagvets 
4 januari zaterdagvets  TABA 1 en 2 
11 januari TABA 1 en 2  zaterdagvets 
De kantine sluit na de training om 24.00 uur op zijn laatst. Help vanaf 23.00 uur met opruimen en schoonmaken! 
 

TABA's nieuwjaarsborrel 2005 is op zaterdag 8 januari, van 17.00 tot 20.00 uur 
in de kantine. Vooraf gaan we voetballen, vanaf 14.30 uur. Tot dan!  
 
 



TABA ZONDAG JUNIOREN EN SENIOREN 
 
zondag 12 december 
108347/2D Diemen B2 TABA B1 10.00 uur 
141574/3.07 AS’80 B4 TABA B2 10.00 uur  
110179/2A rkav Volendam C2 TABA C1 10.00 uur  
110839/3.02 Purmersteyn C4 TABA C2 10.00 uur  
112450/107 Ripperda 1 TABA zovets 1 11.30 uur  
 
zondag 19 december 
152894/2D TABA B1 AFC B5 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 
112469/107 TABA zovets 1 GeelWit 1 10.00 uur, veld 1  
 
Bardienst 19 december 
09.30 – 12.00 C2 
12.00 – 14.00 vets 
14.00 – 16.00 B1 
16.00 – sluit B2 (blijf met minimaal twee man aanwezig tot het hek op slot zit!) 
 
Uitadressen veldvoetbal 
Abcoude, Sportpark Hollandse Kade, Nieuwe Amsterdamseweg, Abcoude, 0294-283984 
AmstelveenHeemraad, Sportpark Sportlaan, Sportlaan, Amstelveen, 020-6452443 
AS'80, Sportpark Klein Brandtpark, Eilandendreef, Almere-Stad, 036-5331335 
Buitenveldert, Sportpark Buitenveldert, Boelelaan 1, Amsterdam, 020-6445577 
CTO'70, Sportpark De Hoop, Biesbosch 39, Duivendrecht, 020-6005361 
Diemen, Sportpark De Diemen, Sportlaan 13, Diemen, 020-6992048 
DVVA, Sportpark Drieburg, achter TABA, 020-6949626 
DWV, Sportpark Elzenhagen, J.H. Hisgenpad 2, Amsterdam, 020-6369195 
GeuzenMiddenmeer, Sportpark Voorland, Middenweg, Amsterdam 020-6927617 
Jos Watergraafsmeer, Sportpark Drieburg, achter TABA, 020-6941013 
OSV, Sportpark Oostzanerwerf, Oostzanerdijk, Amsterdam-N, 020-6311476 
Purmersteyn, Sportpark Purmersteyn, Van IJsendijkstraat 140, Purmerend, 0299-423335 
Ripperda, Sportcomplex Reinaldapark, Prins Bernhardlaan, Haarlem, 023-5338533 
Sloterdijk, Sportpark Multatuliweg, De Roos van Dekamaweg, Amsterdam, 020-6864003 
TOS Actief, Sportpark Middenmeer, Radioweg, Amsterdam, 020-6928314 
Victoria, Sportpark Loosdrecht, ‘t Jagerspaadje 30, Loosdrecht, 035-5821757 
Viod, Sportpark Tienhoven, Dominee Ulferslaan 25, Tienhoven, 06-10796413 
rkav Volendam, Sportpark Volendam, Julianaweg, Volendam, 0299-364164 
WVHEDW, Sportpark Middenmeer, Radioweg bij Kruislaan, Amsterdam, 020-6926188 
 
 



TABA FUTSAL  Programma tot kerst (vooralsnog geen enkele wedstrijd met officiële scheids) 
 
Dames 1, 2e klasse 04   
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 
vrijdag 17 december, 21.05 uur 28204 TABA 3 – Zekveld Sport 1, De Pijp 

 
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 
 

Zwart weekend…… 
Er zijn van die weekenden bij Taba dat je voelt dit gaat een mooie voetbaldag worden. Een heerlijke fietstocht 
over de dijk, leuke tegenstanders, lekker weer en bier na de uiteraard gewonnen wedstrijd. Deze dagen geven je 
het gevoel dat je leeft, rijk en gezond bent. 
 
Daar staat tegenover dat er soms een weekend tussen zit van ‘wat is dit voor wereld en hoeveel moet er nog 
komen…’ Nog keurig meegezongen tijdens het Stay-Close concert op het Museumplein.  
 
Het weekend van 27 november was er een uit de laatste categorie. Niet ieder Taba-lid weet wat er heeft 
plaatsgevonden in dit weekend. Hier volgt een impressie van een zwart Taba weekend. 
 
De D-jeugdwedstrijd Taba – WVHEDW heeft een normaal wedstrijdverloop. Taba wint en er is verder niks aan 
de hand. Na het douchen blijkt dat de kleedkamer van onze tegenstanders niet vandaalbestendig is. 
Douchekoppen gesloopt, spiegel stuk en een vuilnisbak in tweeën. De pre-pubertijd heeft even opgespeeld, de 
jongens zijn tussen de 10 en de 12 jaar. 
 
Zondag, Taba B2 tegen Overamstel. Kat en muis want Overamstel wint deze wedstrijd met 16-0. Nogmaals 16-
0!!. Je denkt leuke pot (weekend) voor de tegenstander. De euforie is echter zo groot bij Overamstel dat de 
kleedkamer, douches en het keukenblokje gesloopt moeten worden. Daarnaast terloops nog een paar 
bedreigingen naar onze jeugdige scheidsrechter, de thuisfluiter.  
De pubertijd heeft even opgespeeld, de jongens zijn tussen de 14 en de 16 jaar. 
 
Dit alles haalt het natuurlijk niet bij wat er zaterdagavond gebeurd is met Werner, onze kantinebeheerder. De 
eerste heuse beroving met zware mishandeling op sportpark Drieburg is een feit. Het verhaal van Werner, ook in 
deze Taba Treffer, schetst de daders: laf, gemeen en wreed! Een ervaring die wij niemand toewensen. Alle Taba-
leden zijn diep geraakt dat dit nou juist Werner moest overkomen. Een medewerker die voor iedereen klaar staat 
en niet op een uurtje meer of minder let.  
De stoppen van deze pubers waren doorgeslagen, de daders zijn tussen de 20 en 30 jaar. 



 
Het Taba bestuur raakt er niet over uitgepraat en heeft de volgende maatregelen genomen. 
Taba gaat werken met vaste sluitingstijden (zie TT). Zaterdag sluiten wij voortaan om 19.00 uur. 
Het is de verantwoording van alle Taba leden om gezamenlijk weg te gaan. Werner en Stef mogen absoluut niet 
meer alleen achterblijven. Geef op tijd aan de beheerders door wanneer je weg wilt gaan. Help even de boel 
opruimen en wandel samen naar het hek om af te sluiten. Nogmaals: nooit meer alleen!.  
Ook heeft het bestuur besloten om het geld via een andere manier bij Taba weg te krijgen zodat het niet meer 
loont om iemand zo te mishandelen. Een manier waar wij verder inhoudelijk geen mededelingen over doen 
(politiewoordvoerderstaal)!. Maar dat begrijpen jullie wel. 
Het stadsdeel benaderen wij om de entree beter te verlichten en om struiken verder uit te dunnen.  
 
Het is moeilijk om weer over te stappen op de normale gang van zaken maar laten we zo snel mogelijk genieten 
van de mooie momenten van het voetbal. 
Frank 
 
 
 

Roofoverval op Taba 
 
Behalve dat ik met de fiets ging was zaterdag de 27ste november niet anders dan anders. Het eerste elftal had 
met 3-4 verloren. De spelers van het 2e hadden natuurlijk weer geen bardienst geregeld. En later op de dag 
gingen de voornemens de ronde om ergens een hapje te gaan eten. Milton vertrok als laatste (op mij na dan). 
Hoewel ik op de fiets was gekomen met de bedoeling om nog even naar Melody Line te gaan, zag ik al op de 
klok dat dat niet meer zinvol was. De band die ik wilde bezoeken was bezig met opnames en zou daar om 9 uur 
mee stoppen. Niet de moeite meer. 
Half 9. Nadat de vaste schoonmaakwerkzaamheden verricht waren restte me enkel nog het opmaken van de kas. 
Ik was in het voorraadhok toen ik de buitendeur open hoorde gaan. Verrassend, want gewoonlijk komt er om 
deze tijd niemand meer. Ik zag 2 mannen op me afrennen. Hun gezichten waren bedekt en ze droegen 
handschoenen met daarin een mes. De kleinste liep voorop en schreeuwde dat ik op de grond moest gaan liggen. 
Ik keek hem stomverbaasd aan, maar toen hij zijn eis herhaalde deed ik het maar. Op mijn buik. Vanaf hier ging 
het heel snel. De kleine bleef mij bewaken, terwijl de andere het geld ophaalde. Al de tijd hield hij zijn mes 
tegen mijn gezicht. Maar blijkbaar was het geld in kas niet genoeg, want hij bleef schreeuwen om meer. Ik 
hoopte de wisselkas nog voor ze verborgen te houden, maar enkele schoppen tegen mijn rug en hoofd boden 
voldoende motivatie om me van gedachten te doen veranderen. De volgorde weet ik niet precies meer, maar ik 
heb ze uiteindelijk ook mijn eigen portemonnee gegeven. In ruil voor enkele messteken uiteraard. Tenslotte 
vroegen ze mijn sleutels, deden het voorraadhok netjes op slot en vertrokken. 
Het was tijd om de balans op te maken. Hoe stond ik ervoor? Ik had niet de indruk dat ik ernstig gewond was, 
maar ik was wel duizelig, had koppijn en de rechterkant van mijn hoofd, en vooral mijn linker broekspijp waren 
nat van het bloed. Het laat zich raden dat ik snel weg wilde. Een losse koperen buis leek ideaal om een ruit mee 
in te tikken. Dat lukte gedeeltelijk. Het was een dubbele ruit, en hoe ik ook mijn best deed, de buitenste gaf geen 
krimp. Nooit geweten dat onbreekbaar glas zo onbreekbaar was. Ik zuchtte en voor het eerst in mijn leven vond 
ik het spijtig dat ik geen mobieltje had. 
En nu? De tweede ontsnappingspoging was heel wat minder gewelddadig. Tot mijn vreugde ontdekte ik 
namelijk het alarm en dat werkte nog eens ook! Ik hoefde enkel maar op een knopje te drukken. Nu woon ik al 
lang genoeg in Amsterdam om te weten dat van een alarm weinig alarmerende werking meer uitgaat, maar 
daarentegen wel veel irritatie opwekt. Kwestie van volhouden dus. Minutenlang hield ik hem ingedrukt. Geen 
reactie. Ik hield vol en onderbrak het af en toe zodat mijn toehoorders er niet aan zouden wennen. Tot tweemaal 
toe zond ik een SOS in morse. Lang indrukken, kort indrukken, maar wat ik ook probeerde, niets kon het 
lieftallige Amsteldorp in beweging krijgen. Na een kwartier gaf ik het op. Ik stelde mijn mensbeeld bij, en ging 
op zoek naar een derde uitweg. 
Het deurslot forceren dan maar. Er was gereedschap aanwezig, maar het zou wel een tijdrovende bezigheid zijn. 
Met een schroevendraaier lukte het me om het hout bij het slot weg te slopen, en een klein half uurtje later kon 
de deur eindelijk open. Vrij! 
In de spiegel van de kantine bekeek ik mijn gezicht. Geen prettig gezicht, maar ik wist dat een hoofdwond er 
meestal erger uit ziet dan hij is. Eerst belde ik Anke, die woont dichtbij en weet altijd precies wat er moet 
gebeuren. Niet thuis. Frank was de tweede die ik belde, maar zou die niet ergens een hapje gaan eten? Ja dus. De 
derde was Rudi. Die weet een boel en woont heel dichtbij. Maar... als ie thuis zou zijn, waarom had ie dan niet 
op het alarm gereageerd? 
'Hallo' 
'Hoi, met Werner. Is je vader thuis?' 



'Nee' 
'Ok, jammer. Bedankt' 
'Ben je nog bij Taba?' 
'Ja' 
Het was op dit moment dat hij de legendarische woorden sprak: 'Oh. Want net ging de hele tijd het alarm af.' 
Zucht... 
Het was duidelijk tijd om 112 te bellen. Ze vroegen of ik een politie of ambulance nodig had. Ik zei dat een 
ambulance niet nodig was, maar toen ze hoorde wat er gebeurd was stuurden ze er toch een. Buiten onder een 
bankje vond ik, tot mijn vreugde, de sleutelbos terug. Omdat de heren toch handschoenen droegen stopte ik hem 
maar in mijn zak.  
Even later kwam het hele circus op gang. Politie, ambulance. Na wat eerste hulp werd ik naar het OLVG 
gereden, terwijl buiten het hek AT5 stond te filmen. In het ziekenhuis werd ik nog verder behandeld, maar omdat 
ik een hekel heb aan naalden, weigerde ik pertinent een tetanusspuit. Ik ging hier pas mee akkoord nadat een van 
de artsen me met de dood had bedreigd. Tussendoor belde ik nog met mijn moeder en met Stef, die de volgende 
dag de kantine zou openen. Geschrokken reacties. Logisch natuurlijk. Na het urine-onderzoek mocht ik dan 
eindelijk weg.  
1 Uur 's nachts. Twee agenten reden me terug naar Taba, omdat daar mijn fiets nog stond. Ik vroeg ze of ik alles 
mocht opruimen, in verband met het onderzoek, en ze antwoordden dat ik mocht doen wat ik wilde. Zodra ik het 
hek geopend had vertrokken ze. Ik ging terug naar het voorraadhok en poetste, behalve op de grond, het bloed 
weg. Daarna ging ik naar de bar, met de ambitie om nog wat verdere opruimwerkzaamheden te verrichten, maar 
ik voelde me er helemaal niet prettig meer. "Wat doe ik hier eigenlijk? Ik lijk wel gek!", dacht ik nog. Ik schreef 
een briefje voor Stef en vertrok.  
 
Werner 
 
(De naam Rudi is gefingeerd) 



 
 

Voetbal & Seks 
Werner 

 
Het is dinsdagavond. Na de training op het rubberingestrooid kunstgrasveld lopen we door het donker richting 
helverlichte kantine. Daar is het warm. Daar is het gezellig. En als we de deur opendoen blijkt het daar ook 
heerlijk te ruiken. Trots staat Alex bij de bar. “Willen jullie ook eten? Vlees van koeien die zonder prikkeldraad 
op de pampa hebben rondgelopen en alleen water hebben gedronken uit vrijstromende beken. Zoiets proef je!” 
Aanvankelijk sla ik de maaltijd af omdat ik thuis voor de training al een maaltijdsalade gegeten had. Maar de 
honger groeit mee met de geur van gebraden vlees en als ik even later zelfs Werner met veel smaak een stuk 
vlees zie nuttigen ga ik toch maar even de keuken in om een bord te bestellen. “Zeg Werner”, vraag ik even later, 
“jij eet toch eigenlijk nooit vlees?” “Dit voor het eerst in acht jaar,” antwoordt hij, “maar toen ik zag hoe kwaad 
Alex net werd toen iemand mayonaise over het vlees wilde smeren vond ik dat zo leuk dat ik om was. En 
bovendien moet ik aansterken.” Van boven zijn bord kijkt hij me schalks aan. Zijn linkeroogkas is donkerblauw 
geslagen. Ook elders op zijn gezicht zijn de sporen van het brute geweld dat tegen hem gebruikt is duidelijk 
zichtbaar. Ondanks het prettige gesprek overvalt me een gevoel van ontreddering. Wat is dit toch voor een 
wereld dat iemand die zo positief in het leven staat als Werner door gasten die bezeten zijn van materieel gewin 
op zo’n manier mishandeld is. Het is de onrechtvaardigheid ten top. 
 
“Werner”, zeg ik later die avond, “we moeten zo maar eens gaan sluiten; nu zijn er nog genoeg mensen en we 
moeten voortaan voorkomen dat er iemand alleen in de kantine achterblijft. Arthur en ik gaan wel met je mee 
naar het hek.” “Ik moet eerst nog even opruimen”, antwoordt Werner, “dat duurt zeker nog wel een uur. Ik 
schrik. Een uur? De klok wijst half twaalf aan. “Meestal ben ik hier pas rond een uur of drie vertrokken,” 
vervolgt Werner. Veel meer aansporing hebben we niet nodig. We helpen met het afwassen in de keuken, lopen 
de kantine rond om asbakken te legen, tafels af te nemen, de vloer te vegen, en langzamerhand dringt het tot ons 
door wat een hoop werk er daar iedere nacht wel niet verricht wordt. En dat dat zo veel sneller gaat als je het met 
meerdere mensen doet. Eindelijk ziet de kantine er weer toonbaar uit. Arthur en ik wachten tot Werner het hek 
heeft afgesloten en gedrieën fietsen we richting Amstelstation. “Voetballers zijn toch wel sociale mensen”, zegt 
Werner, “echte teamsporters die meevoelen met wat er na zo iets door je heen gaat. Ik had het verhaal ook aan 
iemand vertelt en die reageerde met de woorden: ‘zo, dat ook wat moois, nou, bij mij hadden ze laatst de 
brievenbus vernield.’ Arthur en ik moeten enorm lachen om dit verhaal. Hoofdschuddend herhaalt Werner nog 
een keer de laatste zin: “bij mij hadden ze laatst de brievenbus vernield.”  
Dan nemen we afscheid. Als we omkijken zien we Werner bedaard over de Berlagebrug Amsterdam-Zuid 
infietsen  
 
Rolando de Corazón 


