
Kort 
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. 
 



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 26 november  

62895/1e111 Buitenveldert MB3 - TABA MB1 11:30  
83592/2e041 GeuzenM'meer D1 - TABA D1 11:15  

67668/3e077 Abcoude D4 - TABA D2 9:30  
52749/3e081 TABA D3 - JOS/W'graafsmeer D2 10:00 2 
59371/3e083 TABA D4 - Abcoude D5 11:30 1 
708593e084 Diemen D8 - TABA D5 9:00  

134579/3e083 Fortius D3 - TABA MD1 11:00  
149181/1e016 TABA E1 - Amstelland E1 11:30 2a 
68861/2e047 Tos Actief E3 - TABA E2 9:30  
92402/3e122 TABA E3 - Diemen E3 9:00 2a 
843583e124 Meer de E2 - TABA E4 10:00  
75870/3e126 TABA E5 - JOS/W'graafsmeer E2 10:00 1a 

150545/3e131 TABA E6 - Diemen E7 9:00 1a 
71881/3e131 JOS/W'graafsmeer E3 - TABA E7 9:30  
60038/3e132 TABA E8 - CTO'70 E3 9:00 1b 
93446/2e026 IVV F1 - TABA F1 9:30  
36227/2e028 GeuzenM'meer F2 - TABA F2 10:45  

147754/4e094 TABA F3 - Sloterdijk F4 9:00 2b 
1529594e101 Fortius F5 - TABA F4 12:15  
61393/4e104 Nieuwendam SC F2 - TABA F5 9:30  
76986/4e107 Volewijckers F4 - TABA F6 9:00  

152142/4e197 TABA F7 - Amstelland F4 11:30 2b 
 
 
zaterdag 3 december 
69761/1e 111 TABA MB1  Huizen MB1 12.30 uur, veld 1 
Overige teams in verband met sinterklaas vooralsnog vrij. Maar er kan een inhaalprogramma worden 
ingelast! 
 
 
Bardienst 26 november 
08.15 – 10.15 E8 
10.15 – 12.15 D3 
12.15 – 14.00 F7 
  
 



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 26 november 
73086/5A Robin Hood 1 TABA 1 14.30 uur  
141837/405 TABA 2 NFC/Brommer 4 12.30 uur, veld 2 
131751/509 Almere 5 TABA 3 14.30 uur  
54194/504 TABA 4 Swift 7 14.30 uur, veld 1  
61363/2C Amstelland vets 1 TABA vets 1  12.00 uur  
85283/3C TABA vets 2 Eendracht’82 vets 1 14.30 uur, veld 2 
 
zaterdag 3 december 
55971/5A TABA 1 Sloten/Rivalen 1 14.30 uur, veld 1 
131730/405 Aalsmeer 3 TABA 2 14.30 uur  
131752/509 TABA 3 Swift 12 12.30 uur, veld 2 
88682/504 St Louis 4 TABA 4 12.30 uur  
69393/2C TABA vets 1  GeuzenMM vets 1 14.30 uur, veld 2 
84987/3C Real Sranang vets 2 TABA vets 2 12.00 uur  
 
Bardienst 26 november 3 december 
12.30 – 14.00   TABA vets 1 
14.30 – 16.30  TABA 2 TABA 3 
16.30 - sluit TABA 4 TABA 1 
 
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 
29 november  zavets za1 
6 december  za 1 zavets 
13 december  zavets za 1 
20 december  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 27 november  
junioren 
114141/2G TABA A1 Voorland A1 12.00 uur, veld 2  
105525/2F TABA B1 Buitenboys B4 10.00 uur, veld 1  
124024/2D Almere C5 TABA C1 12.45 uur  
120529/2E Abcoude C3 TABA C2 09.30 uur  
senioren 
105073/618 TABA 2 ZRC/Herenmarkt 4 14.30 uur, veld 1 
118926/615 TABA 3 AGB 6 14.00 uur, veld 2 
133506/614 TABA 4  Nautius 2 12.00 uur, veld 1  
141793/732 Badhoevedorp 4 TABA 5   14.30 uur 
130316/107 TYBB vets 1 TABA vets 1 11.00 uur  
 
zondag 4 december  
junioren 
118041/2G Swift A1 TABA A1 14.30 uur 
109309/2F WVHEDW B1 TABA B1 10.30 uur 
112766/2D TABA C1 Waterwijk C3 10.00 uur, veld 1 
105057/2E TABA C2 AS’80 C3 10.00 uur, veld 2 
senioren 
114684/618 RAP 7 TABA 2  14.30 uur 
101693/615 RAP 6 TABA 3  14.30 uur 
133507/614 Sporting A’dam 4 TABA 4 11.30 uur  
141794/732 TABA 5 Adam Seref Spor 7 14.30 uur, veld 1  
130331/107 TABA vets 1 VVC vets 2 12.00 uur, veld 1 
 
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 27 november 4 december 
10.00 – 12.00 B1 C2 
12.00 – 14.00 A1 C1 
14.00 – 16.30 TABA 4 vets 1 
16.30 – sluit TABA 2 TABA 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitadressen veldvoetbal 
Aalsmeer, Sportpark Hornmeer, Dreef, Aalsmeer, 0297-323442 
Abcoude, Sportpark Hollandse Kade, Nieuwe Amsterdamseweg, Abcoude, 0294-283984 
Almere, Sportpark De Marken, Hofmark, Almere-Haven, 036-5310005 
Amstelland, Strandvliet, voor Amsterdam-Arena, Amsterdam, 020-6965551 
Badhoevedorp, Sportpark Schuilhoeve, Wijnmalenstraat/Linberghstraat, Badhoevedorp 
Buitenveldert, Sportpark Buitenveldert, Boelelaan 1, Amsterdam, 020-6445577 
Diemen, Sportpark De Diemen, Sportlaan 13, Diemen, 020-6992048 
Fortius, Sportpark Middenmeer, bij Jaap Eedenbaan, Amsterdam, 020-6927955 
GeuzenMiddenmeer, Sportpark Voorland, Middenweg, Amsterdam 020-6927617 
IVV, Sportpark De Breek, Sportlaan, Landsmeer, 020-4821937 
Jos Watergraafsmeer, Sportpark Drieburg, achter TABA, 020-6941013 
St. Louis, sportpark Middenmeer, Radioweg, Amsterdam, 020-4633603 
De Meer, Sportpark Drieburg, achter TABA, Amsterdam, 020-6947472 
Nieuwendam, Sportpark De Weeren, Volendammerweg, Amsterdam, 020-4942089 
RAP, Sportpark Het Loopveld, Kalfjeslaan, Amsterdam, 020-3459078 
Real Sranang, Sportpark Middenmeer, Kruislaan, Amsterdam, 020-6332935 
Robinhood, Sportpark De Toekomst, bij KSJB, Borchlandweg 6, Amsterdam, 020-28473475 
Sporting Amsterdam, Sportpark Voorland, Midednweg, Amsterdam, 020-6926020 
Swift, Sportpark Olympiaplein, Amsterdam, 020-6764074 (020-6718017) 
TOS Actief, Sportpark Middenmeer, Radioweg, Amsterdam, 020-6928314 
TYBB, Schalkwijk, H.van Turnhoutpad 1, Haarlem, 023-5338606 
De Volewijckers, Sportpark Buiksloterbanne, Baron de Coubertinlaan, Amsterdam, 020-6316433 
WVHEDW, Sportpark Middenmeer, Radioweg bij Kruislaan, Amsterdam, 020-6926188 
 
 



TABA FUTSAL   programma november/december 
 
Dames 1, 2 e klasse 04   
 
vrijdag 9 december, 20.10 uur 14491 TABA 1 – KDO 2, De Pijp 
zaaldienst vanaf 19.15 uur 
 
donderdag 15 december, 20.10 uur 15554 OSV 1 – TABA 1, Indoor Centrum Landsmeer, 
Zuideinde 2, Landsmeer 
 
woensdag 21 december, 20.10 uur 6127 KDO 2 – TABA 1, KDO, Vuurlijn 1, De Kwakel 

 
Dames 2, 3 e klasse 05 
 
vrijdag 2 december, 20.10 uur 13834 TABA 2 – ABN Amro 1, De Pijp 
 
woensdag 7 december, 21.05 uur 28075 ABN Amro 1 – TABA 2, De Diemen, Prins 
Bernhardlaan 2, Diemen 
 
vrijdag 9 december, 19.15 uur 14630 KDO 10 – TABA 2, KDO, Vuurlijn 1, De Kwakel 
 
vrijdag 16 december, 20.10 uur 15541 TABA 2 – TOB 1, De Pijp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eendracht ’82 6 vs Taba 5 
 
Zondag 30 oktober, 10:00 uur. Langzaam komt er leven in het door de gevolgen van overmatig 
alcoholgebruik geteisterde lichaam van ondergetekende. De brandende zon die inmiddels hoog aan 
de hemel staat lacht mij tegemoet en ik weet, dit gaat weer een memorabele dag worden voor de 
kampioenen van Taba zondag 5. Vervolgens gaat de telefoon. De Markies komt informeren of er ook 
gebald gaat worden, dit bevestig ik uiteraard. Tevens meld hij dat hij nog steeds gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt is, wat bij mij de vraag doet rijzen of er wel voldoende mankracht aanwezig is om 
ten strijde te trekken vandaag. Een paar telefoontjes later blijkt dat we waarschijnlijk net aan de 12 
man komen, iets wat gezien ons conditioneel niveau toch wel noodzakelijk is. Dus, vol goede moed 
reis ik samen met de Bom af richting sportpark de Eendracht. De fietsafstand en andere factoren 
deden ons vermoeden dat we inmiddels dichterbij Turkije dan bij Nederland waren. Voor velen zou dit 
dus hun Interlanddebuut worden.  
 
De wedstrijd kende voor ons een erg ongelukkige start. Een uitbraak van de vijandige spits werd eerst 
nog door onze gelegenheidskeeper Appie Happie op zeer professionele wijze onschadelijk gemaakt 
maar, nog in de wolken van zijn net gedane wereldredding, zag hij niet dat de afvallende bal vanuit de 
tweede lijn opnieuw ingeschoten werd. Op het moment dat hij hierop geattendeerd werd was het 
reeds te laat en kon hij vissen. Echter, mede door de speciaal voor deze wedstrijd overgekochte 
sterspeler DJM, had taba toch het betere van het spel. Dit resulteerde na een minuut of 15 in een 
sublieme treffer van Buurman(14). Hij wist uit een corner met zijn hoofd de keeper in de korte hoek te 
verassen, de stand was weer gelijk. Dit smaakte naar meer! Met een prima opgezette aanval wist 
Sweet even later de vijandige keeper opnieuw te verschalken, 2-1! Ajax zou jaloers zijn op het 
combinatiespel wat zich hier ontvouwde (op de stand eveneens, maar dat terzijde). Dit was tevens 
een historisch moment in ons nog zo prille bestaan; wij stonden voor! De onervarenheid van onze kant 
echter met deze situatie leidde er helaas toe dat wij nog voor rust snel achter elkaar 2 treffers tegen 
kregen. 
Na een lekker kopje thee begonnen wij vol goede moed aan de tweede helft. Wederom hadden wij het 
beste van het spel. Maar door herhaaldelijk verzuimen om te scoren, voornamelijk door 
ondergetekende (had ik maar maat 47!), wisten wij dit niet om te zetten in doelpunten. Na knullig 
balverlies op het middenveld gebeurde jammer genoeg wat voor ons de genadeslag bleek. De 
vijandige spits wist met een verwoestend schot onze keeper te passeren: 4-2. Wel bleven wij kansen 
creëren. Buurman(14) wist met een goede uitbraak zijn persoonlijke doelsaldo voor de dag op 2 te 
brengen, en met 4-3 kregen wij weer wat hoop. Helaas kregen we vrij snel daarna meteen de 5-3 om 
de oren, dat deed pijn! Ook nu hadden wij nog de overhand, maar door oververmoeidheid van onze 
spitsen misten we de kracht om de kansen, die er zeker waren af te maken. Ook de beide 
middenvelders, die toch zeker een aantal goede kansen kregen nog, faalden hier. Een cursus scoren 
van Buurman voor Buurman zou geen overbodige luxe zijn. Zelfs een solo van onze linksback Tikkie 
Terug Jaap, als een op hol geslagen van Bronckhorst stak hij het hele veld over, mocht niet meer 
baten, wij waren verslagen.  
Gezegd moet worden dat dit wel onze meest sportieve tegenstanders tot nu toe waren. Maar daar hun 
voertaal Turks was, zou het ook zomaar kunnen dat we 90 minuten lang de huid volgescholden 
werden. Maar wij waren blij te ontdekken dat we een ander team in onze competitie hadden gevonden 
dat ons idee van voetbal deelde, waardoor er een leuke en sportieve wedstrijd ontstond. Na een 
warme douche en een vergeefse poging tot opbeuren van onze geblesseerde spits Dude zocht het 
team, zoals altijd, troost en vergetelheid in de drank. Dit werkte wonderbaarlijk goed en uiteindelijk 
verlieten we met een glimlach op ons gezicht de kantine van onze gastheren.  
 
Voor het volgende verslag komt de bal na een beheerste terugspeelbal aan bij onze keeper, DIRK. 
 
Was getekend, Buurman(10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De TABA 5 Marsch     
 
(op de melodie van het ajaxclublied) 
 
Een pijnkreet klinkt langs de velden,  
Het is ons dierbaar Taba 5, 
De ploeg der dappere alcoholisten, 
Onze beste kwaliteit, 
Alom gevreesd in de kantine, 
Die is al zijn bier, zo kwijt,  
Ieder staat, dronken, op zijn handen.  
Dat’s kut voor wie er rij-ij-ij-dt. 
 
Hup TABA 5, heerlijke mannen, 
Met maffe namen, voor veel poen, 
De roep die geldt, is we gaan knallen! 
TABA 5 wordt (geen) kampioen! 
 
Hup Taba 5, met een kater, 
En de conditie van mijn moe.  
De punten zijn, beslist voor later!  
Taba 5, geen kampioen!   
 
Hup TABA 5, maffe gasten, 
Na de wedstrijd biertje doen. 
De derde helft, nog ongeslagen 
TABA 5, Wordt, laa-aa-tste dit seizoeoeoeoen ……… 



Voetbal en Seks 
Bert 

 
Hoe lang kennen we hem al? Vragend kijken we elkaar aan. We verkeren in diverse staten van 
ongekleedheid. Sommigen met de haren nat van het douchen. Anderen nog met modder aan de 
knieën. Bij een enkeling het rood van geronnen bloed tussen het zwart. Het was een zwaar bevochten 
overwinning. We gingen er voor. Niemand versaagde. Maar bovenal hadden we de overwinning te 
danken aan de man over wie we het nu hebben. Bert. Die middag onze scheids. 
 
“Al vanaf het begin was hij er bij,” zegt Arthur, “zo’n zeventien jaar geleden. Hij speelde toen in het 
eerste.” Zeventien jaar geleden. We meldden ons aan bij TABA als vriendenteam. Aanvankelijk waren 
we een eilandje in de club. Wat hadden we te maken met de andere teams? Niet veel. We kwamen ze 
tegen in de kantine. Best gezellig. En een enkele keer speelden we vriendschappelijk. Maar in 
zeventien jaar is een hoop veranderd. Steeds meer zijn we onderdeel van de club geworden. Dit jaar 
nog meer. Ex-voorzitter Frank, kijk hem daar zitten. Nog geheel aangekleed. Zelfs zijn handschoenen 
nog aan. Hij heeft goed gekeept. En naast hem de heel jonge Danny. Eigen TABA-kweek. Speelde 
vandaag een belangrijke rol bij de overwinning. Zorgde voor diepte in het spel. En snelheid. Nee, het 
zou niet meevallen te bepalen wie het wedstrijdformulier zou moeten krijgen. Want aan scheidsrechter 
Bert kan ik hem niet met goed fatsoen geven. In elk geval niet waar de tegenstanders bij zijn. 
 
Want hij had hem kunnen geven, die penalty. Sterker nog, twee penalties. Eerst was het Henk die 
tijdens een luchtduel de bal tegen de hand kreeg. Niet opzettelijk, zo oordeelde Bert. En hij wuifde de 
protesten van de tegenstanders weg. Daarna Richard. Die verdedigde mee. Dat moet natuurlijk 
gestimuleerd worden. Ook al raakte hij de bal met de hand. “Hij maakte geen onnatuurlijke beweging 
met de arm naar de bal toe,” legde Bert geduldig de protesterende tegenstanders uit. Die legden zich 
er bij neer. Ze herkenden de voetballer in Bert. En erkenden zijn gezag. We wonnen met 2-1.  
 
Later in de kantine. Ik hang wat op de barkruk en zit aan mijn laatste pilsje. Nagenieten. Want veel 
winnen we niet dit seizoen. Ook Bert zit aan zijn laatste. “Ik kan niet zeggen dat jij een gelukkige 
wedstrijd speelde,” zegt hij opeens. Ik schrik op. “Maar ik heb toch gescoord?” “Als je die gemist had 
had ik je er uit gestuurd wegens spelbederf.” Een kort lachje. En hij gaat verder. “Je gaat niet echt de 
duels in. Je lijkt soms wat angstig.” Hij articuleert zijn medeklinkers nadrukkelijk. Amsterdams. “Maar ik 
creëer een hoop ruimte,”antwoord ik om vervolgens snel van onderwerp te wisselen. “Je komt over 
twee weken toch weer ons fluiten?” “Ik hoop het niet; ik hoop dat mijn blessure dan genezen is en dat 
ik zelf weer kan spelen.” “Ja, dat zou mooi zijn,” antwoord ik. We bestellen bij Werner nog twee laatste 
biertjes. 
 
Rolando de Corazón 


