
Kort 
 
Wie helpt mij?   
Afgelopen zondagmiddag (30 oktober) heb ik mijn fleece jack laten liggen in de kantine. Zwart, merk 
Haglöfs. Ik hoop dat iemand hem gevonden heeft. Als je weet waar mijn jas is, wil je mij dan even 
bellen? Dank je wel alvast! 
Lars van der Welle, Taba zondag 4, 06-46107362 
 
Contributie 
Als het goed is heeft ieder lid nu de acceptgiro ontvangen voor de contributie. Willen jullie svp zo 
spoedig mogelijk betalen. De club heeft het geld hard nodig. Voor eind november moet het geld bij 
ons binnen zijn. Heb je geen acceptgiro ontvangen, neem dan contact op met Anke Lucas. 
 
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 met stadspaslogo 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, 1097 HP Amsterdam, 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.  
 
Studentenkorting 
Als je student bent dan kom je bij Taba in aanmerking voor een korting van € 25,- op de contributie. 
Dit besluit van het bestuur en het opsturen van de acceptgiro's hebben elkaar enigszins gekruist. Het 
kan dus zijn dat je al een acceptgiro hebt ontvangen voor het volledige bedrag terwijl je wel student 
bent. Als je een kopie opstuurt van je studentenpas dan wordt de contributie alsnog aangepast. Kopie 
kun je opsturen naar Anke Lucas, Schagerlaan 115 1097 HP, Amsterdam. Heb je nog vragen bel dan 
met 020-6939186 of mail met jalucas@chello.nl. 
 
Scheidsrechterscursus 
Deze wordt gehouden op maandag 21 november om 19:00 in de Taba kantine. De zaterdag daarop 
moet elke kandidaat dan een wedstrijd fluiten onder begeleiding van een KNVB functionaris. 
Wie doen er nu mee: Tim Lubberding, Freek van Koolbergen, Niek Remijn, Steven Keverkamp, Stijn 
Laan, Casper Koolmees, Egon Arp, Ron de Heer. 
Belangstelling: meld je bij Hans van Koolbergen. 
 



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 12 november    
     
54908/1e 111 Ouderkerk MB1 TABA MB1 12.00  

59566/2e 041 Zeeburgia D3 TABA D1 11.00   
91577/3e 077 Diemen D4 TABA D2 12.30   

148836/3e 081 TABA D3 Tos Actief D3 10.00 2 
134578/3e 083 TABA D4 TABA MD1 11.30 1 
36701/3e 084 CTO’70 D3 TABA D5 11.30   
134578/3e 083 TABA D4 TABA MD1 11.30 1 
51767/1e 016 TABA E1 IVV E1 11.30 2a 
40051/2e 047 TABA E2 De Dijk E3 09.00 1a 
92328/3e 122 TABA E3 WVHEDW E2 09.00 1b 

150513/3e 124 Volewijckers E4 TABA E4 10.00   
32221/3e 126 TABA E5 Abcoude E6 10.00 1b 
150544/3e131 TABA E6 JOS/W’meer E3 9:00 2a 
63922/3e 131 Fortius E3  TABA E7 10.00   
55898/3e 132 TABA E8 Abcoude ME1 09.00 2b 
77412/2e 026 OSV F1 TABA F1 11.00   
93447/2e 028 Geinburgia F1  TABA F2 12.00   
147753/4e 094 TABA F3 KDO F4 10.00 1a 

77413/4e 101 WVHEDW F3  TABA F4 09.00   
69459/4e 104 Fortius F3 TABA F5 09.00   

142344/4e 107 Amstelland F3 TABA F6 10.00   
152148 De Meer F5 TABA F7 09.00   
 
zaterdag 19 november 
46144/1e111 TABA MB1  NVC MB1 12.30 uur 
Overige teams vooralsnog vrij 
 
Bardienst 12 november 19 november 
08.15 – 10.15 E2  
10.15 – 12.15 F3  
12.15 – 13.00 D4 12.00 – 12.30 MB1 
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 12 november 
142407/5A TABA 1 DWS 1 14.30 uur, veld 1 
131727/405 WVHEDW 10 TABA 2 13.30 uur  
131749/509 Kismet’82 3 TABA 3 14.30 uur  
48647/504 Wartburgia 4 TABA 4 11.00 uur  
93295/2C TABA vets 1  Fortius vets 2 14.30 uur, veld 2 
85316/3C TABA vets 2 De Meteoor vets 2 12.30 uur, veld 2 
 
zaterdag 19 november 
81058/5A RAP 1 TABA 1 14.30 uur 
131728/405 TABA 2 Sporting Krommenie 2 12.30 uur, veld 1  
131750/509 TABA 3 RKAVIC 6 14.30 uur, veld 1 
86182/504 TABA 4 DVVA 11 14.30 uur, veld 2 
77382/2C Koninklijke HFC vets 2 TABA vets 1  14.30 uur 
42855/3C Sloterpark/AGS vets 3 TABA vets 2 12.00 uur  
 
Bardienst 12 november 19 november 
12.30 – 14.00  TABA 1 TABA 4 
14.30 – 16.30  TABA vets 2 TABA 2 
16.30 - sluit TABA vets 1 TABA 3 
 
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 
8 november  za 1 zavets 
15 november  zavets za 1 
22 november  za 1 zavets 
29 november  zavets za1 
 



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 13 november 
junioren 
106496/2G De Meer A1 TABA A1 11.30 uur  
124455/2F TABA B1 Tos Actief B1 12.00 uur, veld 1  
124025/2D Fortius C2 TABA C1 10.00 uur  
124356/2E Weesp C2 TABA C2 09.30 uur  
senioren 
130946/618 TABA 2 Eendracht’82 4 14.30 uur, veld 1 
104409/615 TABA 3 ABN Amro 4 14.00 uur, veld 2 
133504/614 Abcoude 5 TABA 4  12.00 uur  
/732 TABA 5   vooralsnog vrij 
130314/107 DIO vets 1 TABA vets 1 12.00 uur  
 
zondag 20 november 
junioren 
/2G TABA A1 vooralsnog vrij 
101728/2F Waterwijk B4 TABA B1 12.45 uur 
101292/2D TABA C1 Almere C4 10.00 uur, veld 1 
105062/2E TABA C2 Waterwijk C4 10.00 uur, veld 2 
senioren 
145816/618 Ankaraspor 5 TABA 2  14.30 uur 
101692/615 Eendracht’82 3 TABA 3  14.30 uur 
133505/614 TABA 4 WVHEDW 5 14.30 uur, veld 1 
143270/732 Eendracht’82 5 TABA 5 12.00 uur  
130315/107 TABA vets 1 Onze Gezellen vets 2 12.00 uur, veld 2 
 
Trainingen zondagteams 
Het is nog wat behelpen op de kunstgrasvelden die met zoveel andere clubs gedeeld moeten worden. 
Vooralsnog zijn de trainingen van de zondagteams als volgt: 
TABA zondag 4 en 3 traint op dinsdagavond met de zaterdag 1 mee 
TABA zondag 3 traint op donderdag op het zandingestrooid veld vanaf 19.00 uur. Vanaf 20.00 uur 
wordt dit veld gedeeld met de zondag 5. 
TABA zondag 5 traint op donderdag op het rubberingestrooid veld van 19.00 tot 20.00 uur en verkast 
daarna naar het zandingestrooid veld om op een kwart veld verder te gaan. 
 
Bardienst 13 november 20 november 
10.00 – 12.00  C2 
12.00 – 14.00 B1 C1 
14.00 – 16.30 TABA 4 vets 1 
16.30 – sluit TABA 3 TABA 4 
 
Uitadressen veldvoetbal 
Abcoude, Sportpark Hollandse Kade, Nieuwe Amsterdamseweg, Abcoude, 0294-283984 
Amstelland, Strandvliet, voor Amsterdam-Arena, Amsterdam, 020-6965551 
Ankaraspor, Splrtpark Drieburg, Drieburgpad 3, 6920810 
CTO'70, Sportpark De Hoop, Biesbosch 39, Duivendrecht, 020-6005361 
Diemen, Sportpark De Diemen, Sportlaan 13, Diemen, 020-6992048 
Dio, Sportpark Dio, Noord Schalkwijkerweg 109, Haarlem, 023-5358824 
Eendracht '82, Sportpark De Eendracht, Bok de Korverweg 1, Amsterdam, 020-6131829 
Fortius, Sportpark Middenmeer, bij Jaap Eedenbaan, Amsterdam, 020-6927955 
Geinburgia, Sportcomplex B. de Vries, Seizoenenhof 5, Amsterdam ZO, 0294-411094 
Koninklijke HFC, Emauslaan 2, Haarlem, 023-6287085/5297896 
Kismet '82, Sportpark de Toekomst, Borchlandweg 6-16, Amsterdam, 06-54396671 
De Meer, Sportpark Drieburg, achter TABA, Amsterdam, 020-6947472 
OSV, Sportpark Oostzanerwerf, Oostzanerdijk, Amsterdam-N, 020-6311476 
Ouderkerk, Sportpark Ouderkerk, Wethouder Koolhaasweg, Ouderkerk, 020-4963502 
RAP, Sportpark Het Loopveld, Kalfjeslaan, Amsterdam, 020-3459078 
Sloterpark/AGS, Sportpark De Eendracht, Bok de Korverweg 1, Amsterdam, 020-6114516 
De Volewijckers, Sportpark Buiksloterbanne, Baron de Coubertinlaan, Amsterdam, 020-6316433 
Wartburgia, Sportpark Drieburg, achter TABA, Amsterdam, 020-6920810 
Waterwijk, Sportpark Rie Mastenbroek, Mosweg, Almere-Stad, 0365343678 
Weesp, Sportpark Papelaan, Papelaan 139, Weesp, 0294-413791 
WVHEDW, Sportpark Middenmeer, Radioweg bij Kruislaan, Amsterdam, 020-6926188 
Zeeburgia, Sportpark Middenmeer, Kruislaan, Amsterdam, 020-6942741 
 



TABA FUTSAL  programma oktober/november 
 
Dames 1, 2e klasse 04   
vrijdag 11 november, 21.05 uur 12013 TABA 1 – AORC/Palestra Fitness 2, De Pijp 
 
vrijdag 18 november, 20.10 uur 12797 DCG 1- TABA 1, Calandlyceum, P.Calandlaan 186, 
Amsterdam 
 
 
Dames 2, 3e klasse 05 
vrijdag 18 november, 20.10 uur 13049 TABA 2 – KDO 7, De Pijp 
 
maandag 21 november, 20.10 uur 15943 Geinburgia 1 – TABA 2, Sporthal De Weeren, 
Beemsterstraat 2, Amsterdam 
 
 

Buurman en Buurman 
 
Het is weer zondag. Met al twee nederlagen op zak is het dan eindelijk tijd voor de eerste 
thuiswedstrijd van TABA zondag 5. Misschien dat de geweldige ambiance en de immer gezellige sfeer 
van de thuis club het tij zouden kunnen keren, en zo de mannen tot grote hoogte zouden kunnen laten 
stijgen voor de eerste punten van het seizoen.  
 
Met nog enig nazeurend bier in zijn hoofd wreef Buurman zondagmorgen zijn ogen uit. Een blik naast 
hem (Buurman zat al recht op in z’n slaapzak bedroefd naar buiten te kijken) was voldoende om te 
realiseren dat er misschien wel niet gevoetbald kon worden. De buurtjes vertrokken daarop richting 
teammanager TTJ (Tikkie Terug Jaap). Deze achtte het noodzakelijk om toch te informeren of de 
wedstrijd wel door zou gaan. Dit bleek gelukkig het geval waardoor de angstige telefoontjes van 
keeper Dirk en linkshalf Wappie positief beantwoord konden worden.  
 
Eenmaal aangekomen, de tegenstanders waren allemaal al omgekleed, bleek dat Buurman nog 
steeds geen scheidsrechter had geregeld. Een paar vergeefse telefoontjes mochten niet baten. Appie 
Happie en El padrino waren daarom zo nobel om deze toch belangrijke taak op zich te nemen.  
 
Een ander probleem was dat een uur voor het begin van de wedstrijd (fat) Bastard en Mean Machine 
zichzelf niet geschikt achtten om deel te nemen en besloten om niet op te komen draven. Gelukkig 
had helderziende Dirk hier rekening mee gehouden en bracht versterking mee.  
 
Met twintig minuten vertraging, de scheids was zijn horloge vergeten, en in de stromende regen kon er 
dan eindelijk afgetrapt worden. Na 10 minuten voetbal begon er toch wat optimisme bij de mannen te 
ontstaan aangezien ze nog steeds geen tegentreffer hadden geïncasseerd, iets wat nog niet eerder 
gepresteerd was. Dit optimisme werd echter naarstig de kop in gedrukt toen Dirk voor de eerste keer 
mocht gaan vissen. Met veel passie en strijd vochten de mannen voor wat ze waard waren. 
Wervelende solo’s en schitterende passes als gevolg. Het bier van de avond ervoor wist zich echter 
bij een aantal van hen in de benen te nestelen waardoor de tegenstanders onze helden een aantal 
maal te slim af waren en Dirk nog zo een drie keer wisten te passeren.  
 
Enigszins aangedaan werd er aan de tweede helft begonnen. Maar van opgeven was totaal geen 
sprake. Door een aantal prachtige combinaties werden er zowaar kansen gecreëerd en mocht Dirk 
senior met een verwoestend schot tekenen voor de derde treffer van het seizoen. Vreugde alom 
uiteraard. Totaal uitgeput en afgemat en kapot geschopt door de niet al te sportieve tegenstanders 
werd de wedstrijd afgefloten met een 7-1 nederlaag. Het beste resultaat tot nu toe waardoor er toch 
met een goed gevoel van het veld gestapt werd.  
 
Nu denkt iedereen natuurlijk dat het dan afgelopen is, maar voor de zondag 5 begint dan het echte 
werk; de derde helft. De trotse koplopers in deze alternatieve competitie wisten ook nu weer met 
speels gemak de tegenstanders te verschalken en zo werd voor de derde keer op rij de derde helft 
weer gewonnen.  
 
Voor het volgende verslag wil ik de bal passen naar: Buurman(10) 
 
Was getekend: Buurman(14) 
 
 
 
 



Herfst(kampioen), 
 
De herfstvakantie begint zoals altijd, geen voetbal en veel regen.  
Dan maar de vernieuwde Taba-site bekijken. Mooi, met veel informatie, gegevens en links. Een link 
leidt naar de actuele herfststanden. Senioren, zaalvoetbal, junioren en pupillen.  
Wat een teams.  
Snel wordt duidelijk dat de Zaterdag 1 in hun competitie bovenaan staat. Mogen zij zich 
“herfstkampioen” noemen? Misschien wat voorbarig, want zij hebben nog een hele competitie voor 
zich. 
Anders ligt dat bij de pupillen. Deze spelen een najaars- en een voorjaarscompetitie en zijn dus in de 
herfststop halverwege de najaarscompetitie. 
De D4, de E2 en de E4 leiden in hun competitie en mogen zich dus herfstkampioen noemen.  Maar 
ook de D1, de D3, de E1 en de F2 hebben met een 2e plaats nog uitzicht op een goede klassering. 
Ondanks de natte velden doet Taba het dus goed!  
Op www.afctaba.nl kun je het allemaal goed bijhouden. 
Wat jammer dat we nog een hele week moeten wachten voor we weer de wei in mogen. 
 
Ben Willers 
  
Keeperstraining, 
 
Op dinsdag 27 okt. 05 was er een keeperspromotiedag van Frans Hoek.  
Om 10.00 begon het op 4 velden bij Stormvogels/Telstar. 
Er waren keepers uit heel Noord-Holland en ook 3 of 4 van Taba. 
Tijdens de eerste training begon het al te gieten. 
De trainers bleven doorgaan dus wij ook. 
Eerst gingen we 2 uur trainen. 
Daarna hadden we 1 uur pauze. 
’s Middags begon het keepersspel. 
Steeds 1 tegen 1. Je moest keepen, verdedigen en score. 
Iedereen ging in ze groepje tegen elkaar. 

 
 
 
 
 

Rik gooit uit 
De winnaars gingen naar de finale. 
Toen was er nog een demonstratie met echte keepers. Sinouh van RKC Waalwijk deed ook mee. De 
spelers van Telstar schoten knoerthard. 
Het was heel leuk. 
 
 
 
 
Pieter E4 
Rik F2 

 
 
 
 
 

Pieter in actie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JAARVERGADERING 2005 

 

Hoe gaat het met je cluppie? 
 

Twee velden, 550 leden, zowat de grootste jeugdafdeling van Amsterdam-Oost, het 

rommeligste clubhuis en de Tantste Janny van de hele stad: AFC TABA is hip en 

springlevend. Op donderdagavond 17 november, op de jaarlijkse ledenvergadering 

van jouw voetbalclub (of de club van je kinderen) kun je horen hoe we er anno 2005 

voor staan qua: 

- beleid (we houden het gezellig); 

- leden (we blijven groeien); 

- bestuur (wie komt en wie gaat?); 

- financiën (we houden geld over); 

- huisvesting (dus kunnen we verbouwen); 

- actieve leden en ouders (daar kunnen we nooit genoeg van hebben). 

 

Nieuwsgierig? Kritische vragen? Goeie ideeën? Kom dan naar de TABA-kantine, 

donderdagavond 17 november om 20.00 uur.  

 

Graag tot dan, 

het bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voetbal en Seks 
Zoals de ouders spelen poepen de jongen 

 
Ouderkerk aan de Amstel. De spelers van TABA 3 zitten aan de thee op het zonovergoten terras. Het 
is belachelijk warm voor de tijd van het jaar. Meer dan twintig graden. Toch kijken de spelers niet blij. 
Ze staren in de verte naar het veld waar zojuist de eerste helft is gespeeld. Harm is zich daar aan het 
warmlopen met een bal. En oefent op het afwerken op het doel. De bal hobbelt langzaam een leeg 
doel in. “El salvo,” zegt Anton zacht voor zich uit. Dat roept hij ook altijd als er tijdens de wedstrijd een 
slap schot wordt gegeven. El salvo. Dan zegt Freek bits: “Zoals Harm zich net omkleedde, zo spelen 
wij de laatste tijd voetbal.” Om deze beeldspraak goed te kunnen begrijpen, dienen wij ons te 
verdiepen in de gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens de eerste helft. 
 
Koen ontfutselt één van de tegenstanders de bal en dribbelt er vandoor. De tegenstander schopt, hard 
en bewust, tegen zijn enkel. De scheids geeft een vrije trap maar verder ook niets. Corazón begrijpt er 
niets van. Moet er niet van het veld worden afgelopen? Toch zeker de nieuwe trend? Koen strompelt 
naar de zijlijn waar Harm in zijn burgerkloffie staat te vlaggen. “Harm, omkleden!” roept iedereen. Met 
tien man speelt TABA verder. Nog een kwartier te gaan voor de pauze. Terwijl menigeen wanhopig 
kijkt waar Harm toch blijft scoort Ouderkerk er lustig op los. Harm is nog net op tijd terug om het 
fluitsignaal voor de rust te horen. Het staat dan 3-0. 
 
De tweede helft. TABA speelt slecht. Ouderkerk loopt uit naar 7-0 en begint er echt schik in te krijgen. 
Alle kansen van TABA worden om zeep geholpen door hun zeer goede keeper. Die kan ook heel hard 
uitschieten. Dit keer recht op Harm af. Die raakt de bal. Met een fantastische boog gaat de bal net 
over de keeper heen het doel in. Bijna vanaf de middenlijn. “El salvo!” klinkt het welgemeend. 
 
We zijn weer terug op dat zonovergoten terras. Corazón houdt één van zijn befaamde toespraken. 
“Mensen, zo langzaam als hij zich omkleedt, zo snel schiet hij op het doel als zich ook maar een klein 
kansje voordoet. Het wedstrijdformulier gaat dit keer naar .....Harm!” De overige spelers applaudiseren 
en roepen: “Bitterballen! Bitterballen!” Als Harm even later met een grote schaal vol lekkere hapjes 
buiten komt zegt hij: “Ik had me best snel omgekleed, hoor, maar ik kreeg de kinderen van Richard 
mee en die moesten poepen. Dat duurde nogal.” 
 
Nog steeds dat zonovergoten terras. Alleen Hennie, Corazón en Harm zitten er nog. Ze drinken bier 
en kijken naar de verrichtingen van Ouderkerk 1. “Nee, zo’n bal moet je drukken!” roept Harm te pas 
en te onpas. Hij is opvallend druk. De ene grap na de andere. Dan keert hij zich plotseling serieus tot 
Corazón en zegt: “Je gaat toch niet een cynisch stukje schrijven over dat schitterende doelpunt van 
mij, hè?” “Nee, natuurlijk niet, Harm, een objectief wedstrijdverslag, dat wordt het.” Niet helemaal 
gerustgesteld volgt Harm de wedstrijd. De spist schiet in de handen van de keeper. “Stiften zo’n bal!” 
roept Harm. 
 
Rolando de Corazón 
 


