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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. 
 
15 oktober: 
41104 TABA MB1 – Pancratius MB3 12.30 uur 
Zaterdag 15 oktober    
     
41104/1e 111 TABA MB1 Pancratius MB 3 12.30  2 
70780/2e 041 Taba D1 Ankaspor D1 11:15 1 
51569/3e 077 GeuzenM'meer D3 Taba D2 9:30   
136555/3e 081 Taba D3 Fortius D4 10:00 2 
92640/3e 083 Taba D4 Fortius D3 11:15 2 
59583/3e 085 Taba D5 Tos Actief D3 10:00 1 
134576/3e 083 Diemen D7 Taba MD1 9:00   
51981/1e 016 Taba E1 OSV E1 9:00 1a 
95319/2e 047 Taba E2 GeuzenM'meer E3 9:00 2a 
/3e 122 Taba E3 vooralsnog vrij     
84359/3e 124 GeuzenM'meer E4 Taba E4 9:00   
33222/3e 126 Taba E5 Tos Actief E4 9:00 1b 
34780/3e 128 Diemen E5 Taba E6 9:00   
47923/3e 131 Diemen E7 Taba E7 10:00   
63134/3e 132 Taba E8 WV-HEDW E5 9:00 2b 
94510/2e 026 Taba F1 Fortius F1 9:00 WART 
145003/2e 028 Taba F2 Zeeburgia F2 9:00 WART 
34680/3e 043 Geinburgia F2 Taba F3 12:00   
61394/4e 101 GeuzenM'meer F5 Taba F4 11:10   
93449/4e 104 De Dijk F4 Taba F5 8:40   
76987/4e 107 GeuzenM'meer F8 Taba F6 8:40   
53406/4e 109 De Dijk F5 Taba F7 8:40   
     
 
 
Bardienst 15 oktober  
08.15 – 10.15 E2  
10.15 – 12.15 D3  
12.15 – 13.15 D1  
13.15 – 14.00   
 



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 15 oktober 
73084/5A Adam Seref Spor TABA 1 14.30 uur   
131724/405 TABA 2 Amstelveen H. 5 12.30 uur, veld 1  
131746/509 TABA 3 JOS/W’meer 5 14.30 uur, veld 1  
89536/504 TABA 4 Aalsmeer 5 14.30 uur, veld 2  
77384/2C RCH vets 2 TABA vets 1  14.30 uur   
53010/3C HBOK vets 1 TABA vets 2 13.00 uur 
 
zaterdag 22 oktober 
/5A TABA 1 vooralsnog vrij 
141826/405 NFC/Brommer 4 TABA 2 12.00 uur  
131763/509 RKAVIC 6 TABA 3 14.30 uur  
139800/504 TABA 4 Diemen 2 14.30 uur, veld 1 
2C TABA vets 1  vooralsnog vrij  
85231/3C TABA vets 2 Sloterpark/AGS 12.00 uur, veld 1 
 
Bardienst 15 oktober 22 oktober 
12.30 – 14.00  TABA 3 TABA 4 (pas vanaf 13.30 uur, hoor) 
14.00 – 16.30  TABA 2 TABA vets 2 
16.30 - sluit TABA 4 TABA 4 
 
 
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 
18 oktober  zavets  za 1 
25 oktober  za 1 zavets 
1 november  zavets  za 1 
8 november  za 1 zavets 
 



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 16 oktober 
junioren 
125774/2G Diemen A1 TABA A1 11.30 uur  
101730/2F Omniworld B1 TABA B1 11.00 uur  
120226/2D TABA C1 Zeeburgia C4 10.00 uur, veld 1  
111677/2E TABA C2 Diemen C2 10.00 uur, veld 2  
senioren 
122109/618 WVHEDW 7 TABA 2 (Ashwin) 14.30 uur   
120602/615 OSC 2 TABA 3 (Sam) 12.00 uur 
140089/614 Victoria 8 TABA 4 (Beer) 14.00 uur  
/732 TABA 5 (Bob)  vooralsnog vrij 
130311/107 TABA vets 1 Hoofdorp vets 2 12.00 uur, veld 1  
 
zondag 23 oktober 
junioren 
/2G TABA A1 vooralsnog vrij 
/2F TABA B1 vooralsnog vrij 
/2D TABA C1 vooralsnog vrij 
/2E TABA C2 vooralsnog vrij 
senioren 
/618 TABA 2  vooralsnog vrij 
/615 TABA 3  vooralsnog vrij 
/614 TABA 4 vooralsnog vrij 
141790/732 TABA 5 DCG 6  14.30 uur, veld 1 
/107 TABA vets 1 vooralsnog vrij 
 
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 16 oktober 23 oktober 
10.00 – 12.00 C1  
12.00 – 14.00 C2  
14.00 – 16.30 vets 1 TABA 5 
16.30 – sluit  TABA 5 
 
Uitadressen veldvoetbal 
Amsterdam Seref Spor, Sportpark Riekerhaven, Overschiestraat, Amsterdam, 020-6170570 
Diemen, Sportpark De Diemen, Sportlaan 13, Diemen, 020-6992048 
De Dijk, Sportpark Schellingwoude, Schellingwouderdijk 220, Amsterdam, 020-4904560 
GeuzenMiddenmeer, Sportpark Voorland, Middenweg, Amsterdam 020-6927617 
Geinburgia, Sportcomplex B. de Vries, Seizoenenhof 5, Amsterdam ZO, 0294-411094 
HBOK, Sportpark Termietengouw, Zunderdorp (boven A'damNoord), 020-6366013 
NFC/Brommer Sportlaan, Amstelveen, 020-6412696 
Omniworld, Sportpark Fanny Blankers Koencomlex, Competitieweg 22, Almere, 036-5336665 
OSC, Sportpark Ookmeer, Troelstralaan, Amsterdam, 020-6113525 
RCH, Gem.Sportpark Heemstede, Sportparklaan 10, Heemstede, 023-5281004 
RKAVIC, Sportpark Escapade, Escapade 5, Amstelveen, 020-4961737 
Victoria, Sportpark Loosdrecht, ‘t Jagerspaadje 30, Loosdrecht, 035-5821757 
WVHEDW, Sportpark Middenmeer, Radioweg bij Kruislaan, Amsterdam, 020-6926188 
 
 



TABA FUTSAL  programma september/oktober 
 
Dames 1, 2e klasse 04   
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 
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 
 
 

VOETBAL EN SNEKS/JARIGE JANNY 
 
Het was op een zchitterende zaterdagochtend, ergens begin september, dat we voor het eerst dit 
seizoen weer met z’n allen gezellig aan het redderen waren. Het krioelde van de voetballers, ouders, 
opa’s en oma’s. Velden, terras en kantine stampvol.  
 
Plots, zo rond het middaguur, stond ze daar. Die gedrongen, uit duizenden herkenbare figuur. 
Confectie en coupe correct. Het was alsof haar TABA-seizoenswekkertje was afgegaan: ‘Janny, werk 
aan de winkel in de keuken’. Niemand die een beroep op haar had gedaan, niemand die haar had 
ingeroosterd. Ze was er gewoon. Soeverein als altijd stapte ze de kantine binnen, riep voor het eerst 
dit seizoen ’Wat een zootje!’ en vervolgde hoofdschuddend haar weg naar de keuken. Het gefoeter 
kon beginnen, want tante Janny was binnen.  
 
En nu wordt ze 80. 
 
Tante Janny is de laatste uit de kernmacht van oud-gedienden. Jarenlang bestierde ze de kantine, 
samen met wijlen Ome Harry en Tante Greta. Kijk maar eens naar het schilderij, naast de bar in de 
kantine: een uniek trio, vereeuwigd op linnen. Tante Janny is vergroeid met de club. Dat geldt ook 
haar, dat geldt voor haar familie. Getalenteerde zoons, kleinzoons en schoondochter voetballen, 
trainen en besturen nog altijd mee. En Tante Janny maakt lekkere sneks.  
 
Uiteraard was vroeger alles beter, vraag het maar aan Tante Janny: ‘Vroeger kwamen we eens per 
maand op maandagochtend met een aantal huisvrouwen naar de kantine. Dan gaven we de keuken 
een flinke beurt. Pot koffie op tafel, gezellig. Waarom gebeurt dat nu niet meer?’ Tja, weet ik veel. 
Maar het is nu toch ook best leuk? ‘Jawel, maar die gezelligheid van vroeger, die is weg.’ Daar valt 
geen speld tussen te krijgen. 
 
De meesten van ons – onder wie ik zelf - ontwaakten maar heel langzaam uit hun zomer-
sluimerstand. De kindervakanties waren nog niet afgelopen, of er moest dringend gevoetbald worden. 
Ik zal je niet vermoeien met de waslijst aan dingen en dingetjes die allemaal komen kijken bij het 
opstarten van een nieuw voetbalseizoen, maar volsta hier met de mededeling dat het best veel is. Wat 
is het dan fijn om zonder meer te kunnen rekenen op Tante Janny. Van harte gefeliciteerd met je 80e 
verjaardag en ik hoop dat je nog heel lang kritisch erelid blijft. En tussendoor van die lekkere sneks 
maakt! 
 
Arturo Frituro 
  



Voetbal & Seks 
Brief aan mijn oudere ik geschreven 

 
Beste zevenenveertigjarige, 
 
Hierbij een kort schrijven om je een beetje op de hoogte te houden van wat er zoal de afgelopen tijd is 
geschied, waarbij ik me, om privacy redenen, vooral zal beperken tot het voetbalgebeuren. Je weet 
maar nooit wie er meeleest. 
 
Nou, dat voetballen moet toch wel gaan lukken, de komende tijd. Ik heb hard gewerkt aan je conditie. 
Goed, de spiertjes zijn soms wat onwillig, maar toch. De afgelopen tijd veel gerend, onder andere een 
halve marathon, veel gefietst, ik noem de bestijging van de Mont Ventoux, en vooral veel gevoetbald. 
Probeer daar echter niet te veel prat op te gaan. Lijkt al zo snel ouwemannengepraat, al die 
krampachtige nadruk op sportieve prestaties. Die moeten vanzelfsprekend zijn. Nou ja, tijdens de 
laatste wedstrijd tegen Nieuwendam was de tegenstander onaangenaam verrast. “Dek die ouwe nou 
eens, die blijft lopen”, riep de laatste man. Waarop Richard hem uitlegde: “Hij is helemaal niet zo oud, 
hoor, hij is pas zevenenveertig.” En daarmee verwarde hij mij met jou. Ik heb hem maar niet 
gecorrigeerd. Wij tweeën hebben best veel gemeen. Ondanks het leeftijdverschil. 
 
Een mooi moment deed zich voor toen het team zich voor de wedstrijd verzamelde op het terras daar 
bovenop de kantine van Nieuwendam. Een heerlijk herfstzonnetje brak door net op het moment dat 
Ruud met een vol kopje koffie naar buiten kwam geschuifeld. René stond op van zijn stoel en schudde 
hem de hand. Voorzichtig, zodat de koffie niet over de rand ging. Een ruzie werd bijgelegd. En het 
hele team was ontroerd. “Nou worden we kampioen,” fluisterde ik zacht tegen Freek, die mij onthutst 
aankeek. Een voorbarige conclusie? Dat ligt mede aan jou, ouwe jongen. Deze wedstrijd wonnen wij 
in elk geval. Dankzij eendracht en enthousiasme. 
 
Oh ja, voor ik het vergeet, ik heb je ook nog deeltijdsecretaris van de vereniging gemaakt. “Nou, je 
wordt bedankt,” hoor ik je al zeggen. Ik ken je maar al te goed. Dat cynische, daar moet je echt eens 
wat aan doen. Het is echt een leuke en nuttige baan, hoor, waarbij je veel contact hebt met andere 
mensen. Daar hou je toch zo van? En probeer nou eens niet op een opmerking als ‘kunnen er geen 
ballenstokken bij TABA komen?’ te reageren in de trant van: “Hé, da’s toevallig, we zoeken net 
iemand om zitting te nemen in de ballenstokkencommissie.” Dat is flauw en onterecht. 
 
Nou, mijn tijd is bijna om. Vanavond om twaalf uur reiken wij elkaar de hand en dan zien we elkaar 
nooit meer terug. Ik wens je alvast veel succes en plezier.  
 
Groet van je jongere ik. 
 


