
Kort 
 
Welkom TABA zondag 5 
Nadat vier jongens een keer hadden meegespeeld tijdens een vriendschappelijk TABA-potje op de 
dinsdagavond en daarna gezellig een potje bier dronken in de kantine, besloten zij gelijk de formatie van een 
nieuw TABA-zondagteam ter hand te nemen, en met succes. Welkom bij de club, TABA zondag 5.  
 
Jeugdtoernooien. 
Op 27 en 28 mei 2006 wordt het grote Taba jeugdtoernooi gehouden. Schrijf vast in de agenda.  Een 
weekendje weg is er niet bij. Alle teams doen mee. Meer informatie volgt in het voorjaar. 
Andere clubs beginnen nu al uitnodigingen voor hun toernooien te sturen. De meeste van deze toernooien 
worden gehouden rond Pasen en in de meimaand als de competitie is afgelopen. Het beleid is dat elk team aan 
minimaal één toernooi meedoet. De jeugdcommissie schrijft in overleg met de TC de teams in. Uiteraard wordt 
de teamleider op de hoogte gebracht . De indeling is te vinden op de Taba site 
(http://www.afctaba.nl/Tabakalender.htm). Heb je als team meer ambities, laat dan dan aan de jeugdcommissie 
weten. Er zijn altijd meer toernooien in de aanbieding. 
 
Internationale jeugdtoernooien 
In het voorjaar is het toernooitijd. We doen dan traditioneel altijd mee aan toernooien van verenigingen bij ons in 
de buurt. Het kan ook anders. In Nederland, België, Duitsland en Frankrijk (of nog verder weg) worden met 
Pasen en Pinksteren grote internationale toernooien gehouden. Meer informatie daarover op http://www.euro-
sportring.org. 
Heb je met je team plannen om met zo’n toernooi mee te doen, laat  dat dan aan het jeugdbestuur weten. We 
kunnen dan kijken hoe Taba dat toernooibezoek dan kan faciliteren. 
 
Korting met Stadspas of XXXs-kaart 
Als u een stadspas of XXXS-kaart heeft van de gemeente Amsterdam dan heeft u ook een sportcheque 
gekregen. Als u deze sportcheque en een kopie van de stadspas bij mij inlevert dan is er een korting mogelijk 
van 75% op de contributie. Deze regeling geldt alleen voor leden tot 18 jaar. Bovendien krijgt de vereniging een 
extra vergoeding van € 100,- voor elke tien ingeleverde cheques (tot een maximum van € 500,-) 
Uiterste inleverdatum is 10 november bij Anke Lucas, Schagerlaan 115, t: 6939186 of e: jalucas@chello.nl. 
 
Vervoer van jeugdteams 
De gemeente heeft dit jaar een vervoersregeling ingesteld: jeugdteams kunnen een busje (9 persoons) huren bij 
Ouke Baas, Adams Rent a car (Middenweg), Kuperus of Drive Yourself 
- Huurprijs + verzekering worden vergoed. 
- Benzine en extra kilometers zelf betalen 
- Je betaalt vooruit en kunt zelf bij gemeente declareren. 
- Hiervoor nodig: declaratieformulier (bij Hans van Koolbergen te verkrijgen) + officieel wedstrijdprogramma 
(print van de KNVB site) + kopie wedstrijdformulier.  
 
Scheidsrechterscursus 
Taba organiseert in samenwerking met de KNVB een pupillenscheidsrechterscursus. Jeugdspelers vanaf 12 
jaar, maar ook enthousiaste ouders kunnen zich melden bij Hans van Koolbergen. Bij voldoende belangstelling 
wordt de cursus ingepland.  
 



TABA ZATERDAG PUPILLEN 
 
Vaak worden er nog door de bond wijzigingen doorgevoerd die meestal wel, maar soms niet op tijd worden 
doorgegeven. Teamleiders, kijk altijd op de knvb-site of de wedstrijd wel op dezelfde tijd als hieronder vermeld 
staat gespeeld wordt. 
Zaterdag 1 oktober    
     
53809/1e 111 TABA MB1 De Meer MB2 11.00 WART 
51559/2e 041 Taba D1 Zeeburgia D3 12:30 1 
41000/3e 077 Taba D2 Diemen D4 10:00 2 
36373/3e 081 WV-HEDW D2 Taba D3 9:00   
134574/3e 083 Taba MD1 Taba D4 10:00 1 
33339/3e 085 Taba D5 CTO'70 D3 10:00 WART 
134574/3e 083 Taba MD1 Taba D4 10:00 zie D4 
52325/1e 016 IVV E1 Taba E1 11:15   
38435/2e 047 De Dijk E3 Taba E2 10:45   
68374/3e 122 WV-HEDW E2 Taba E3 10:00   
43813/3e 124 Taba E4 Real Sranang E1 9:00 1a 
35078/3e 126 Abcoude E6 Taba E5 12:30   
36981/3e 128 Taba E6 Abcoude E7 9:00 1b 
67612/3e 131 Taba E7 Fortius E3 9:00 2a 
56522/3e 132 Abcoude ME1 Taba E8 11:00   
93163/2e 026 Taba F1 OSV F1 9:00 2b 
46634/2e 028 Taba F2 Geinburgia F1 9:00 WART 
85272/3e 043 Taba F3 DWV F3 9:00 WART 
77284/4e 101 Taba F4 WV-HEDW F3 11:30 1a 
86471/4e 104 Taba F5 Fortius F3 11:30 1b 
142340/4e 107 Taba F6 Amstelland F3 11:30 2a 
142390/4e 109 Taba F7 RKAVIC F3 11:30 2b 
     
Zaterdag 8 oktober    
     
94940/1e 111 Kadoelen MB1 TABA MB1 10.00  
51567/2e 041 Diemen D2 Taba D1 12:30   
55769/3e 077 Taba D2 Bijlmer D1 10:00 1 
47091/3e 081 GeuzenM'meer D5 Taba D3 9:00   
46059/3e 083 GeuzenM'meer D6 Taba D4 ?   
******/3e 085 Taba D5 Nog niet gepland     
134575/3e 083 Taba MD1 Abcoude D5 12:30 2 
40027/1e 016 De Dijk E1 Taba E1 10:45   
52822/2e 047 Zeeburgia E4 Taba E2 9:30   
91769/3e 122 Taba E3 Overamstel E1 9:00 1a 
84078/3e 124 Taba E4 Abcoude E5 9:00 1b 
76324/3e 126 WV-HEDW E3 Taba E5 9:00   
67946/3e 128 Taba E6 De Meer E3 9:00 2a 
38219/3e 131 Taba E7 Tos Actief E6 9:00 2b 
46122/3e 132 GeuzenM'meer ME1 Taba E8 10:40   
53403/2e 026 CTO'70 F1 Taba F1 10:00   
93448/2e 028 DWV F2 Taba F2 9:30   
43451/3e 043 Taba F3 OSV F3 10:00 2a 
39345/4e 101 Taba F4 Kadoelen F1 11:30 1a 
61174/4e 104 Taba F5 Abcoude F5 11:30 1b 
35866/4e 107 Taba F6 CTO'70 F4 11:30 2a 
85009/4e 109 Taba F7 Nieuwendam F3 11:30 2b 



 
Bardienst 1 oktober 8 oktober 
08.15 – 10.15 F1 E6 
10.15 – 12.15 D2 F3 
12.15 – 13.15 F4 F6 
13.15 – 14.00  MD1 
 



TABA ZATERDAG SENIOREN 
 
Vaak worden er nog door de bond wijzigingen doorgevoerd die meestal wel, maar soms niet op tijd worden 
doorgegeven. Teamleiders, kijk altijd op de knvb-site of de wedstrijd wel op dezelfde tijd als hieronder vermeld 
staat gespeeld wordt. 
 
zaterdag 1 oktober 
46470/5A TABA 1 Sloterdijk 1 14.30 uur, veld 1 
131722/405 TABA 2 AFC 6 12.30 uur, veld 2  
131744/509 TABA 3 DVVA 13 14.30 uur, veld 2 
48646/504 Diemen 2 TABA 4 14.00 uur  
45288/2C Legmeervogels vets 1 TABA vets 1  14.00 uur  
61015/3C TOB vets 2 TABA vets 2 14.00 uur 
 
zaterdag 8 oktober 
65135/5A Buitenveldert 1 TABA 1 15.00 uur 
131723/405 Beursbengels 3 TABA 2 12.00 uur  
131745/509 De Meer 2 TABA 3 12.30 uur  
504 TABA 4 vooralsnog vrij vriendschap 
2C TABA vets 1  vooralsnog vrij 14.30 uur?* 
45948/3C TABA vets 2 AFC vets 1 14.30 uur, veld 1 
*TABA 4 en vets 1, veld 2 is vrij om 14.30 uur voor een vriendschappelijke pot. 
 
Bardienst 1 oktober 8 oktober 
12.30 – 14.00  TABA 3 (MD1) 
14.00 – 16.30  TABA 2  
16.30 - sluit TABA 1 TABA vets 2 
 
 
Trainingen zaterdagsenioren en veteranen 
dinsdag 19.00 uur – 20.30 uur: afwisselend de zaterdag 1 (oneven weken) en de zaterdagvets (even weken) op 
het rubber. 
dinsdag 19.00 uur – 20.00 uur: afwisselend de zaterdag 1 (even weken) en de zaterdagvets  (oneven weken) 
op het zand (dat we maar hebben tot 20.00 uur) 
dinsdag 20.30 – 22.00 uur: de zaterdagreserveteams en de zondagvets 
maandag 20.00 uur – 22.00 uur: dan is er een veld vrij op het zand voor wie dat wil. 
Het rubber is het rubberingestrooide veld bij Warburgia, het zand is oefenveld bij DVVA.  
 
Dinsdag 19.00 uur op rubber zand 
27 september  zat 1 zavets 
4 oktober  zavets zat 1 
11 oktober  zat 1 zavets 
18 oktober  zavets  za 1 
etc 
 



TABA ZONDAG JUNIOREN EN SENIOREN 
 
Vaak worden er nog door de bond wijzigingen doorgevoerd die meestal wel, maar soms niet op tijd worden 
doorgegeven. Teamleiders, kijk altijd op de knvb-site of de wedstrijd wel op dezelfde tijd als hieronder vermeld 
staat gespeeld wordt. 
 
zondag 2 oktober 
junioren 
125794/2G JOS/W’meer A1 TABA A1 10.00 uur  
116916/2F De Meer B1 TABA B1 10.00 uur  
113115/2D TABA C1 Tos Actief C1 10.00 uur, veld 1  
109237/2E TABA C2 Amstelland C1 10.00 uur, veld 2 
senioren 
110837/618 De Meer 5 TABA 2 (Ashwin) 11.30 uur  
105488/615 AFC 9 TABA 3 (Sam) 11.45 uur  
133449/614 JOS/W’meer 5 TABA 4 (Beer) 12.00 uur 
/732 TABA 5 (Bob) wordt nog bekend gemaakt 
130309/107 TABA vets 1 Alliance vets 1 12.00 uur, veld 1  
 
zondag 9 oktober 
junioren 
117860/2G TABA A1 Abcoude A2 12.00 uur, veld 2 
97907/2F TABA B1 Abcoude B4 10.00 uur, veld 1 (ipv 12.00) 
116489/2D JOS W’meer C2 TABA C1 10.00 uur  
109193/2E Geinburgia C1 TABA C2 10.00 uur 
senioren 
103309/618 TABA 2  JOS/W’meer 6 14.30 uur, veld 2 
107465/615 TABA 3  Gold Star/SNA 4 14.00 uur, veld 1 
133500/614 TABA 4 Overamstel 5 12.00 uur veld 1 (ipv 10.00) 
/732 TABA 5wordt nog bekend gemaakt 
130310/107 DWS vets 1 TABA vets 1 14.00 uur  
 
Zondagseniorenteams kunnen op donderdag trainen op één helft van het kunstgrasveld bij DVVA/De Meer (aan 
de zijde van De Meer) van 19.00 uur tot 22.00 uur. 
 
Bardienst 2 oktober 9 oktober 
10.00 – 12.00 C1 B1 
12.00 – 14.00 C2 A1 
14.00 – 16.30 vets 1 TABA 4 
16.30 – sluit  TABA 2 
 
Uitadressen veldvoetbal 
Abcoude, Sportpark Hollandse Kade, Nieuwe Amsterdamseweg, Abcoude, 0294-283984 
AFC, Sportpark Goed Genoeg, Boelelaan, Buitenveldert, 020-6445575 
Beursbengels, Sportpark Sportlaan, Sportlaan, Amstelveen, 020-6412696 
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 
De Dijk, Sportpark Schellingwoude, Schellingwouderdijk 220, Amsterdam, 020-4904560 
DWS, Sportpark Spieringhorn, Seineweg, Amsterdam, 020-6881627 
DWV, Sportpark Elzenhagen, J.H. Hisgenpad 2, Amsterdam, 020-6369195 
GeuzenMiddenmeer, Sportpark Voorland, Middenweg, Amsterdam 020-6927617 
Geinburgia, Sportcomplex B. de Vries, Seizoenenhof 5, Amsterdam ZO, 0294-411094 
IVV, Sportpark De Breek, Sportlaan, Landsmeer, 020-4821937 
Jos Watergraafsmeer, Sportpark Drieburg, achter TABA, 020-6941013 
Kadoelen, Sportpark Kadoelen, Verlengde IJdoornlaan, Kadoelerpad, Amsterdam, 020-6316673 
Legmeervogels, Sportpark Randhoorn, Randhoornweg, Uithoorn, 0297-563681 
De Meer, Sportpark Drieburg, achter TABA, Amsterdam, 020-6947472 
TOB, Sportpark Melkweg, Meteorenweg 270, Amsterdam, 020-6312992 
WVHEDW, Sportpark Middenmeer, Radioweg bij Kruislaan, Amsterdam, 020-6926188 
Zeeburgia, Sportpark Middenmeer, Kruislaan, Amsterdam, 020-6942741 
 
 



TABA FUTSAL  programma september/oktober 
 
Dames 1, 2e klasse 04  
  
woensdag 28 september, 20.10 uur 7578 KDO 3 – TABA 1, KDO, Vuurlijn 1, De Kwakel 
 
donderdag 6 oktober, 21.00 uur 9003 RKAVIC 2 – TABA 1, Emergohal, Langs de Akker 3, Amstelveen 
 
vrijdag 21 oktober, 20.10 uur 10446 GeuzenMM 1 – TABA 1, De Pijp 
 
vrijdag 28 oktober, 21.05 uur 8221 TABA 1 – Os Lusitanos 3, De Pijp 
 
Dames 2, 3e klasse 05 
 
vrijdag 30 september, 21.05 uur 7698 TABA 2 – Geinburgia 1, De Pijp 
zaaldienst vanaf 19.15 uur 
 
vrijdag 7 oktober, 19.15 uur 9384 TABA 2 – Sloterdijk 1, De Pijp 
zaaldienst vanaf 19.15 uur 
 
donderdag 20 oktober, 19.15 uur 10967 OSV 2 – TABA 2, Indoor Centrum Landsmeer, Zuideinde 2, 
Landsmeer 
 
dinsdag 25 oktober, 21.05 uur 8745 Sloterdijk/AGS 1 – TABA 2, Sporthal Ookmeer, Dr Meurerlaan 4, 
Amsterdam 
 



Informatieavond jeugdleiders/coaches. 
 
Op donderdag 6 oktober is er voor alle teamleiders/coaches een informatieavond in de 
TABA kantine. Op deze avond wil het jeugdbestuur samen met de leiders/coaches 
doornemen wat er zoal komt kijken bij het coachen en begeleiden van een jeugdteam. Laten 
we eens wat punten noemen:  
teamleidertaken: 

• verantwoordelijkheid materiaal,  
• organiseren van vervoer 
• kantinediensten 
• belboom bij afkeuring van  training of wedstrijd 
• aanmelden voor toernooien 
• wat te doen als team bij wedstrijdindeling te hoog of te laag is ingedeeld 
• strakke wedstrijdschema’s bij thuiswedstrijden 
• neerzetten doelen bij 1e wedstrijden van de dag 

coachtaken: 
• wie staat op goal, 
• coachen tijdens de wedstrijd 
• prestatie- en/of sociaal gericht coachen 
• teambuilding 
• wisselbeleid 
• een speler past niet in een team, 
• wat kan de T.C. en J.C. voor een coach betekenen. 

 
Genoeg punten waar misschien niet in alle gevallen duidelijkheid over is. 
Ook zal er op deze avond ruimte zijn om met elkaar te kijken wat wellicht al goed gaat en wat 
mogelijk verbeterd kan worden bij het coachen van een team. 
 
Dus.. noteer: donderdag 6 oktober om 20.15: vergadering in de TABA kantine. 
Mocht het niet mogelijk zijn die avond aanwezig te zijn, laat ons dit dan bijtijds weten middels 
mail: jeugdsecretaris@afctaba.nl. 



Taba zoekt betrokken ouders 
 
 
Beste Taba ouder, 
 
We zijn dit jaar weer prima gestart. Zaterdag 17 september was een topdag: er speelden 
maar liefst 15 jeugdteams thuis. Buurman Wartburgia heeft ons enorm geholpen om dit 
overvolle schema te kunnen draaien: we konden daar 5 wedstrijden spelen. 
Wat komt er allemaal kijken bij het spelen van 15 wedstrijden: 
- een strak wedstrijdschema hanteren 
- elk team de juiste kleedkamer wijzen 
- doeltjes op het veld/van het veld dragen 
- voor elke wedstrijd een scheidsrechter regelen 
- voor alle D wedstrijden ook nog een vlaggenist regelen 
- van 15 wedstrijden uitslagen noteren 
- meer dan 500 kinderen en ouders bij de bar bedienen 
 
Om dit allemaal mogelijk te maken zijn er per team altijd een paar ouders in de weer –als 
coach, teamleider, scheidsrechter en vlaggenist- en zijn er een aantal Taba bestuursleden de 
afgelopen tijd bezig geweest met de voorbereiding: teamindeling, administratie, trainers en 
trainingstijden bepalen enz. enz. 
 
Het is allemaal gelukt. Het was een dag dat alles liep, de sfeer geweldig was, de zon 
scheen.., kortom een echte Taba dag......We moeten echter wel constateren dat het meeste 
werk door een handjevol mensen gedaan wordt. Dat mag niet te lang duren en dat hoeft ook 
niet. Zoveel nieuwe ouders, daar moeten er toch een paar tussen zitten die nog iets extra’s 
voor de club willen doen!! 
 
Waar hebben we nu SCHREEUWEND behoefte aan: 
- De jeugdcommissie bestaat nog maar uit twee leden. Om goed te kunnen functioneren is 
uitbreiding met twee personen noodzakelijk. Het liefst iemand die de F kan 
vertegenwoordigen en een ander die de oudere jeugd (B en A) vertegenwoordigt. 
Voetbalkennis is niet zo belangrijk. Wel betrokkenheid. Visie en/of gevoel voor organisatie 
zijn andere kwaliteiten die we van nieuwe leden verwachten 
- De technische commissie zoekt ook een lid. Hier is iemand met een voetbalachtergrond, 
die ook nog enige organisatorische kwaliteiten heeft én het liefst ook een aantal keren op 
woensdag beschikbaar is meer dan welkom 
- N.B. Over de taken van beide commissies staat een stuk op de Taba site: 
http://www.afctaba.nl/Images/JCenTC.pdf 
- Trainers: we dachten voor de vakantie alles goed rond te hebben, maar helaas, blessures 
en afmeldingen teisteren ons trainerscorps. Concreet zoeken we: 
o Ouders die kunnen helpen bij de circuittrainingen op woensdagmiddag 
o Een goede –liefst gekwalificeerde- trainer voor de D3 (1x per week trainen, dag in overleg) 
o Idem voor de Meiden B (1x per week op donderdag tussen 18:00 en 19:00) 
o Een tijdelijke trainer voor de C1 (minimaal 1x per week) 
 
Dit wat betreft de ’zware’ taken. Daarnaast zullen we ouders die:  
- Mee willen werken aan het organiseren van het grote Taba jeugdtoernooi; 
- Geregeld willen fluiten of vlaggen bij wedstrijden van wat hogere teams; 
- Zorgen voor sponsors (we hoeven niet allemaal shirtjes met de naam van een café, maar 
Taba is nu waarschijnlijk de minst gesponsorde club van Amsterdam); 
- Materiaal willen verzorgen (hebben we al iemand voor, maar versterking is altijd welkom); 



- ...en vast nog meer, kijk maar rond er is genoeg te doen;  
met open armen ontvangen! 
 
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor een klus, neem dan contact op met Hans 
van Koolbergen, 6939139 of hansvk@afctaba.nl <mailto:hansvk@afctaba.nl>  
 
N.B. Dit is een ernstige oproep. Vinden we binnen een maand niemand voor de 
jeugdcommissie of voor de technische commissie, dan blijven de lopende zaken dit jaar wel 
doorgaan, maar komen we in de klem met: 

• organiseren extra activiteiten (Sinterklaas, deelname aan toernooien, het Taba 
jeugdteornooi)  

• vorming teams volgend jaar  
• aansturen trainers/zoeken van trainers  
• beleid in het algemeen 

 
 
reageer dus als je wilt dat Taba die leuke club blijft die het nu is!! 
 



Voetbal & Seks 
Conflicten 

 
Het is zaterdag 17 september. De spelers van TABA 3 staan langs de kant van het veld 2 te kijken hoe Arthur 
de MB-meiden fluit. “Zou Arthur nog een wedstrijd willen fluiten?” vraagt iemand zich hardop af. Een ongepaste 
gedachte. Maar het tekort aan spelers brengt het slechte in de mens boven. Met moeite is er een invaller 
geregeld. En één van de spelers van TABA 3 zal moeten fluiten. Nooit leuk. 
 
De scheids fluit het beginsignaal. Hij is een reserve van WVHEDW. Moet kunnen. Die man heeft toch niets te 
doen. TABA 3 scoort gemakkelijk twee keer. Dick houdt zijn doel schoon. Dick? Dat was toch die keeper uit de 
jaren negentig van de vorige eeuw? Jawel. Teruggekeerd nu Marcel het team voorgoed verlaten lijkt te hebben. 
Vanwege een politiek conflict nog wel. Over de ontruiming van een kraakpand. Waar volgens Marcel Anton als 
ambtenaar verantwoordelijk voor zou zijn. Vaak spreken de spelers van het team over de kwestie. Dan 
schudden zij vol onbegrip het hoofd. 
 
De tweede helft begint. WVHEDW wil geen scheids meer leveren. Richard fluit. Bruce, de oude trainer van 
TABA 1, doet mee als invaller. WVHEDW scoort. Moet kunnen. Ruud loopt kwaad het veld af. Wat is er aan de 
hand? De speler van TABA begrijpen er niets van. Ze roepen door elkaar heen. “Heeft er iemand iets gezegd?” 
“Ja net, toen die bal in de sloot lag zei ik tegen hem ‘Nou, die ligt in de plomp’; daar word je toch niet kwaad 
om?” “En ik vertelde hem net dat ik zo’n leuke vakantie heb gehad, zou dat het zijn?.” “Nee, volgens mij heeft hij 
zelf ook een leuke vakantie gehad.” Dan zegt René: “Ik gaf hem net een opgestoken middelvinger.” Om veel 
feller te vervolgen met: “Maar ik ben al dat gemopper zodra ik iets fouts doe ook zat!” 
 
De wedstrijd verloopt desastreus. TABA speelt met tien man. WVHEDW wint. Teleurgesteld lopen de spelers 
van TABA het veld af. In de kleedkamer pakt René nors kijkend zijn tas in. “Ik ga het team verlaten; het hoeft 
niet meer voor mij,” zegt hij verbitterd. De medespelers weten niet goed wat te zeggen. “Eigenlijk had ik een 
rotvakantie,” probeert iemand nog. Het mag niet baten. Zwijgend verlaat René de kleedkamer. 
 
Rolando de Corazón 
 


