
Kort 
 
Spelen in een zaaltje?? 
Vanaf nu (25-11) heeft Taba op maandagavond de beschikking over een gymzaal. (Galileiplantsoen, 
Montessorischool) Er kan daar tussen 19:30 en 23:00 getraind worden. Wedstrijdjes mogelijk 3 tegen 
3 (volwassenen) of 4 tegen 4 (jeugd). 
Trainers die een keer met (een deel) van hun team droog willen trainen, groepjes van minimaal 6 
volwassenen, kortom iedereen die denkt het zaaltje goed te kunnen gebruiken kan de sleutel halen bij 
Hans van Koolbergen. Bel of mail uiterlijk zondagavond.  
jeugdsecretaris@afctaba.nl of 020-6939139 
 
Keeperstraining C- en D-jeugd 
Frans Barends, de ex-keeper van de Za-Veteranen-2, is bereid keeperstraining te gaan geven. Niet 
aan de oudste jeugd want daartoe is hij door enkele blessures niet meer toe in staat. Wel om allerlei 
basistechnieken aan te leren. Het tijdstip zal zijn dinsdagavond van 1800 uur tot 1900 uur. Maak je 
interesse kenbaar bij je teamleider! 
 
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. 
 
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. 
 
Nu te koop bij Taba 
Het originele clubembleem! 
Het embleem is gemaakt van vilt, met daarop geborduurd de tekst en het gouden tabaksblad en 
speciaal ontwikkeld om op de Taba-shirts te naaien.  
Het embleem is te koop bij Anke Lucas, Schagerlaan 115 (verlengde Fizeaustraat*) en 
woensdagmiddag en zaterdagochtend in de Taba kantine en kost €5,00. De opbrengst van de 
verkoop van de emblemen komt ten goede aan het nieuwe Taba-clubhuis. Aarzel niet en voorzie ook 
uw shirt van dit unieke embleem!  
Een echt Taba-lid draagt het logo op het hart!  
Het embleem is reeds live te bewonderen op de nieuwe shirts van Zondag 4.  
Waarschuwing:  
Sinds het nieuwe embleem op de shirts van zondag 4 zit is het officiele doelsaldo 14 voor en 2 tegen 
in twee wedstrijden (6 punten). Het doelsaldo over de voorafgaande 5 wedstrijden was 16 voor en 20 
tegen (7 punten). Er is dus een goede kans dat met embleem er aanmerkelijk beter gespeeld wordt. U 
bent gewaarschuwd!  
Paulus Emden Huitema  
 
 
 



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 10 december  
 

37024 TABA D1 - Diemen D2 12:30 1 
148810 ZSGO/WMS D2 - TABA D2 9:30  
62484 TABA D3 - GeuzenM'meer D5 10:00 1 
94650 TABA D4 - GeuzenM'meer D6 11:30 2 

140245 TABA D5 - JOS/W'graafsmeer D3 10:00 2 
134580 Abcoude D5 - TABA MD1 9:30  
60158 TABA E1 - Dijk De E1 11:30 1a 
95271 TABA E2 - Zeeburgia E4 9:00 2a 
76321 Overamstel E1 - TABA E3 10:30  
84360 Abcoude E5 - TABA E4 09.30  
76246 TABA E5 - WV-HEDW E3 11:30 1b 

150546 Fortius E3 - TABA E6 10:00  
63923 Tos Actief E6 - TABA E7 9:30  
75959 TABA E8 - GeuzenM'meer ME1 9:00 1b 
69167 TABA F1 - CTO'70 F1 9:00 1a 
71187 TABA F2 - DWV F2 9:00 2b 

147755 Nieuw Sloten sv F6 - TABA F3 9:00  
39888 Kadoelen sv. F1 - TABA F4 10:30  
85381 Abcoude F5 - TABA F5 9:30  
93051 CTO'70 F4 - TABA F6 10:00  

150784 Sporting Krommenie MB1 - TABA MB1 14:00  
 

zaterdag  17 december   
 TABA MB1 vooralnog vrij   

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 
 
Bardienst 10 december 17 december 
08.15 – 10.15 F2 E8 
10.15 – 12.15 E5 D3 
12.15 – 14.00 D4 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 10 december 
89165/5A SEC 1 TABA 1 14.30 uur  
131731/405 TABA 2 GeuzenMM 3 12.30 uur, veld 1 
131753/509 TABA 3 Zeeburgia 4 14.30 uur, veld 1  
81511/504 TABA 4 De Dijk 3 14.30 uur, veld 2  
93417/2C Loosdrecht vets 1 TABA vets 1  14.30 uur  
69049/3C Deneba 1 TABA vets 2 14.30 uur  
 
zaterdag 17 december 
39422/5A TABA 1 ZRC/Herenmarkt 1 14.30 uur, veld 1 
131732/405 AMVJ 4 TABA 2 14.30 uur  
131754/509 Waterwijk 4 TABA 3 12.00 uur  
88680/504 Pancratius 3 TABA 4 14.30 uur  
71796/2C TABA vets 1  Diemen vets 1 14.30 uur, veld 2 
53295/3C TABA vets 2 De Germaan vets 1 12.00 uur, veld 1  
 
Bardienst 10 december 17 december 
12.30 – 14.00  TABA 3 TABA vets 1 
14.30 – 16.30  TABA 2 TABA vets 2 
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 
20 december  za 1  zavets 
27 december  zavets 1 za 1 
3 januari  za 1  zavets  
10 januari  zavets  zat1 
17 januari  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 11 december  
junioren 
/2G TABA A1 vooralsnog vrij  
105523/2F TABA B1 Muiden B1 12.00 uur, veld 1  
154658/3e04 TOB B2 TABA B2 12.00 uur  
105420/2E CTO’70 C1 TABA C2 10.00 uur  
 
senioren 
97728/618 TABA 2 Swift 11 14.30 uur, veld 1 
104941/615 TABA 3 Swift 7 14.00 uur, veld 2 
/614 TABA 4  vooralsnog vrij  
141794/732 DCG 6 TABA 5   14.00 uur 
130317/107 Alliance’22 vets 1 TABA vets 1 11.30 uur  
 
zondag 18 december  
junioren 
110565/2G Waterwijk A2 TABA A1 12.45 uur 
146323/2F NFC/Brommer B1 TABA B1 10.00 uur 
3e04 TABA B1 wordt nog bekend gemaakt 
2E TABA C2 vooralsnog vrij 
senioren 
95700/618 KLM 2 TABA 2  14.30 uur 
113168/615 Sporting Martinus 5 TABA 3  12.00 uur 
133509/614 De Meer 4 TABA 4 12.00 uur  
141796/732 TABA 5 Almere 8 14.30 uur, veld 1  
130318/107 TABA vets 1 DWS vets 1 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 11 december 18 december 
   
11.00 – 14.00 B1  
14.00 – 16.30 TABA 2 vets 1 
16.30 – sluit TABA 3 TABA 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitadressen veldvoetbal 
Abcoude, Sportpark Hollandse Kade, Nieuwe Amsterdamseweg, Abcoude, 0294-283984 
Alliance’22, sportpark Egelantierslaan, Zeedistelweg 1, Haarlem, 023-5244057 
AMVJ, Sportpark Het Loopveld, Kalfjeslaan, Buitenveldert, 020-6457248 
CTO'70, Sportpark De Hoop, Biesbosch 39, Duivendrecht, 020-6005361 
DCG, Sportpark Ookmeer, Troelstralaan, Amsterdam, 020-6139209 
DeNeBa, Sportpark Guldenhof, Ouderkerkerdijk 176 (de 'stille' kant van de Amstel), Amsterdam, 020-6920920 
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 
Kadoelen, Sportpark Kadoelen, Verlengde IJdoornlaan, Kadoelerpad, Amsterdam, 020-6316673 
KLM, Sportcentrum KLM, Wimbledonpark 2, Amstelveen, 020-6452443 
Loosdrecht, Sportcomplex Halinckveld Rading 194, Loosdrecht, 035-5821837 
De Meer, Sportpark Drieburg, achter TABA, Amsterdam, 020-6947472 
NFC/Brommer Sportlaan, Amstelveen, 020-6412696 
Nieuwendam, Sportpark De Weeren, Volendammerweg, Amsterdam, 020-4942089 
Nieuw Sloten, Sportpark Sloten, , Sloterweg 1045, 0204081318 
Overamstel, Sportpark Middenmeer, Radioweg, Amsterdam, 020-6925754 
Pancratius, Sportpark Schuilhoeve, Lindberghstraat 50, Badhoevedorp, 020-6593507 
SEC, Sportpark Bosstraat West, Soest, 035-6015790 
Sporting Krommenie, Sportpark Provily, Marslaan 4, 075-6281572 
Sporting Martinus, Sportpark Overburg, Amsterdamseweg 251, Amstelveen, 020-6413882 
TOB, Sportpark Melkweg, Meteorenweg 270, Amsterdam, 020-6312992 
TOS Actief, Sportpark Middenmeer, Radioweg, Amsterdam, 020-6928314 
De Volewijckers, Sportpark Buiksloterbanne, Baron de Coubertinlaan, Amsterdam, 020-6316433 
Waterwijk, Sportpark Rie Mastenbroek, Mosweg, Almere-Stad, 0365343678 
ZSGOWMS, Sportpark Ookmeer, Troelstralaan, Amsterdam 
 

TABA FUTSAL   programma november/december 
 
Dames 1, 2 e klasse 04   
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 16 december, 20.10 uur 15541 TABA 2 – TOB 1, De Pijp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



What makes a man? 
 
Er zijn van die momenten waarop het antwoord op deze vraag eenvoudig te geven 
is. Men neme een elftal veteranen van TABA, plaatst ze op een zompig veld met 
enkelhoog gras diep in Amsterdam-West en geeft ze een bal. Zo verging het de 
Veteranen 2 op 19 november 2005.  
Bij het betreden van sportcomplex Eendracht leek het overigens even alsof we voor 
niets gekomen waren.  
De velden lagen er uitgestorven bij, er brandde geen licht in de kantine en de twijfel 
sloeg toe. Toch maar even polshoogte nemen, want men komt nu eenmaal niet 
graag voor niets vroeg uit bed op de vrije zaterdag.  We waren dan ook opgetogen 
toen bleek dat we zouden krijgen waarvoor we kwamen… 
Na een imposante reeks wedstrijden van de afgelopen maand (twee keer gelijk spel 
en twee keer volle winst) en een sterk toegenomen geloof in de maakbaarheid van 
het spel stonden we nu eigenlijk voor een soort vuurproef ; een sterke tegenstander 
op eigen terrein verslaan. 
Met twee eerlijk verdiende doelpunten onzerzijds en zonder noemenswaardige 
kansen van de thuisclub gingen we de pauze in. Het aardige was, dat we niet eens 
besloten om in het defensief te gaan om zo de uitslag veilig te stellen. Nee, gewoon 
doorgaan met vechten. 
En dat we moesten vechten, bleek in de tweede helft al snel. Alles bij de tegenpartij 
was erop gericht om de achterstand ongedaan te maken, hetgeen na twintig minuten 
spelen resulteerde in een zogenaamd “fysiek” tegendoelpunt. Nadat ondergetekende 
middels een schouderduw buiten de lijnen belande, trok de “menselijke tank” nog 
een diepe voor door onze defensie, links en rechts schouderbeuken uitdelend.  Aan 
het doelpunt mankeerde niets, maar wij zagen de bui al hangen…  
En toch hebben wij ons staande gehouden!!!  
Geen lepe spits, geen uit de kluiten gewassen aanvallers, geen scheidsrechter die 
het presteerde om in de vijf minuten blessuretijd (wie verzint zoiets bij veteranen-wij 
zijn altijd geblesseerd) nog een penalty en drie vrije trappen net buiten de 16 meter 
te geven, konden dat veranderen. 
Allemachtig ! Wat een ontlading  in de kleedkamer, en wat smaakte het bier in de 
derde helft goed! 
Dus wie zich afvraagd wat een stel mannen van tussen de 35 en 55 beweegt om op 
een koude zaterdag in korte broek over een veld te rennen: een bal. 
 
Jos Duijst 
 
Taba vet 1 Fortius v2 1 - 1 
 
Na een gouden wissel scoorde Rob Kwakkel met zijn 3e bal contact de 1-0. Rentree 
van B. Rijskamp na vele weken blessureleed. Man of the Match de 1e helft Frank 
Visbeen, de 2e helft Alex en gezien de hele wedstrijd Bobby Ho die steeds beter gaat 
spelen als rechtsback. Helaas maakte onze tegenstander 10 minuten voor tijd gelijk 
onder een uitstekend leidende scheidsrechter Ben Dupain. 
Was eindelijk weer een goede en leuke wedstrijd met een tegenstander van gelijke 
leeftijd. 
Mvg Coach Chris 
 
 
 
 
 
 
 



De avonturen van de Zondag 5 
 
Dinsdag 8 November: Weesp 8 - TABA 5 
Na een weekendonderbreking brak voor TABA 5 een belangrijke week aan. De teleurstellende 
seizoensstart heeft de druk op de ploeg behoorlijk laten toenemen. Alleen een goed resultaat in 
Europa zou ons seizoen nog kunnen redden. Voor de eerste ontmoeting in het toernooi om de “Pul 
met de grote Oren”, moesten de mannen op dinsdagavond afreizen naar Weesp. De selectie was dit 
keer echter minimaal door het grote aantal geblesseerden, spelers met vliegangst en spelers met 
familieverplichtingen. 
Om 8 uur ‘precies’ werd er afgetrapt. En om 8.01 stond het al 4-0 en dan te bedenken dat Sinterklaas 
nog geen eens in het land was. Van alle goede voornemens scheen dus niets terecht te komen, de 
witte zakdoekjes verschenen alweer op de volgepakte tribunes. De trainer besloot om in te grijpen en 
liet toch maar onze elfde man, El Padrino, warm lopen. Deze was op het verkeerde vliegtuig gestapt 
en was dus ietsjes later. De ingreep van de trainer bleek er één van de gouden hand. TABA 5 nam 
voor het eerst in haar historie het heft in eigen hand en als ware leeuwen werd er gevochten om elke 
meter. Het publiek werd getrakteerd op wervelende solo’s en waanzinnig combinatiespel. Het stadion 
schudde dan ook op zijn grondvesten toen Mean Machine, als een ware Maradonna vanaf eigen helft 
een solo inzette. Na maar liefst vijf man te hebben gepasseerd werd de keeper verschalkt.  
Dit smaakte naar meer en er kwam dan ook nog meer. Na wederom een prachtige solo van de man 
van de eerste treffer, werd de bal voorgetrokken. Ditmaal stond daar Buurman (10) klaar om zijn 
eerste goal op zijn naam te zetten. Hij twijfelde nog even tussen een omhaal of een kopbal, maar koos 
uiteindelijk voor een verwoestende kopstoot in de winkelhaak. TABA 5 wilde kostte wat het kost nog 
voor rust die “Anschlusstor” op de borden zetten. Misschien werd er iets teveel risico genomen, en 
met een pegel vanaf rand zestien, kon Dirk weinig anders doen dan de bal maar weer uit het net te 
vissen.  
In de rust werd er een donderspeech gegeven door Dude, die na een lange afwezigheid weer in staat 
was om te spelen. De mannen van Taba 5 voelden dat er meer inzat, van ontzag voor de koploper 
van de 6e klasse was geen sprake meer. De rode lantaarn van de 7e klasse koos voor een nieuw 
aanvalsplan. De instelling van TABA 5 werd bij de aftrap van Weesp al duidelijk. Maarliefst zes man 
hadden zich rond de middencirkel verzamelt en bij het fluitsignaal renden ze als bloedhonden op de 
bal af. De tegenstanders waren duidelijk van slag en na een prachtige actie van de kersverse 
sterspeler, Master Michael (kan iemand M&M op zijn shirt drukken?), had de verdediger geen andere 
keus dan aan de noodrem te trekken. Met een harde tekkel werd M&M onder het gras gewerkt. Het 
resulteerde in een penalty en daarvoor werd doelman Dirk opgetrommeld. Als een ware Chilavert trad 
hij aan schoot de bal hard, strak en zuiver in de rechter bovenhoek.  
De marge was weer teruggebracht tot twee en daarop besloot de tegenstander toch maar de 
sterspelers van de bank te trekken. Nog een geruime tijd kon TABA 5 domineren, maar toen brak het 
verzet en liep de score op tot een 8-3 eindstand. In de kleedkamer was er vreugde alom. Met drie 
uitgoals in een europees duel kan men thuiskomen. Het publiek was tevreden en de trainer werd 
gespaard. Het ontvangst in Weesp was royaal, in een ruime kleedkamer werd de ploeg door de 
tegenstander getrakteerd op drie kratten bier. Weesp 8 komt dan ook met stip op nummer 1 binnen in 
de gezelligheids top 10. 
 
Zondag 13 November: Seref Spor 7 - TABA 5 
Na een weekje vrij te zijn geweest in de competitie, mochten de mannen van TABA 5 eindelijk weer 
de wei in. Ditmaal moest er wel erg vroeg aangetreden worden, de wedstrijd stond namelijk om 
12.00u gepland en niet om de gebruikelijke 14.30u. Om die reden had ik voor het eerst dit seizoen 
mijn wekker gezet om er zeker van te zijn niet te laat te komen. Nadat deze de volgende ochtend door 
de gebruikelijke klap uit was gezet, schrok ik weer veel te laat wakker, waardoor ik op moordend 
tempo mijn broodjes zat weg te werken terwijl ik op zoek ging naar mijn voetbalspullen.  
Eenmaal ruim op tijd (11.45 uur) aangekomen bij Seref Spor, zag ik zowaar al enkele mannen, zonder 
tenue, warm hobbelen op het veld. In de ‘royale’ kleedkamer aangekomen, bleek het volle bak te zijn. 
Alleen DJ Bastard had zich afgemeld in verband met de vervroegde aanvang. Om het gemis van zijn 
kwaliteiten op te vangen waren Master Michael en Diets opgetrommeld om mee te spelen. Er waren 
natuurlijk weer enkele laatkomers waaronder El Padrino, die de teamtas bij zich had maar zijn kicksen 
niet. Gelukkig kon dus iedereen wel zijn shirtje nog voor aanvang van de wedstrijd aantrekken.  
TABA 5 begon sterk aan de wedstrijd, vooral de verdediging stond als een huis. Er werd goed 
gecombineerd, soms misschien te goed, maar de vooruitgang was duidelijk zichtbaar. Seref Spor had 
tot deze zondag pas 1 punt vergaard en was op papier een ploeg waar we kansen tegen hadden. 
Toch stond de ploeg verdedigend erg sterk en compact te spelen. De omschakeling was hun sterkste 
wapen en onze verdediging kwam dan ook menigmaal één tegen één te staan. Nadat Dirk tot 
tweemaal toe hulp op de lijn had gehad van Master Michael, viel de tegengoal uiteindelijk toch. TABA 
5 had tot dat moment één uitgespeelde kans gehad om de score te openen maar deze werd helaas 
gemist. De intocht van Sinterklaas ging ons veldje zeker niet voorbij toen TABA 5 een vervroegd 
cadeau weggaf: vijftien seconden na de 1-0 was het al weer 2-0. Gelukkig herpakte we ons en ging 
het spel op en neer. Seref Spor dacht even dat ze een derde treffer hadden gemaakt, maar na een 



korte onderhandeling met de scheidsrechter, werd er toch maar besloten dat het buitenspel was. Door 
deze meevaller ging TABA 5 met de beste score ooit de rust in. Het was ‘maar’ 2-0. 
In de rust werden er enkele aanpassingen in het team doorgevoerd. Mean Machine was ook 
gearriveerd en maakte zijn rentree in de competitie. Het dient gezegd dat hij niet de enige was, die in 
de competitie weer kon spelen, ook Dude was weer uit de ziekenboeg terug en de hamstring van 
Appie Happie zat weer aan elkaar.  
De omzettingen hadden een positieve werking, de combinaties verliepen vlotter vooruit en het leverde 
nog enkele halve kansen op. Helaas kwam de laatste pass net niet aan, met een beetje geluk hadden 
we toch een goaltje gemaakt.  
Bij de zoveelste corner van TABA 5, kwam Seref Spor er op de counter uit en wist de spits als een 
ware Hakan Suker zijn hattrick vol te maken. Iedereen wist toen wel dat het gelopen was. Toch toonde 
Tikkie Terug Jaap dat de spits niet geheel onhoudbaar was en werkte hem een paar keer reglementair 
tegen de vlakte. In de score kwam geen verandering meer, waardoor TABA 5 wederom puntloos van 
het veld stapte. 
 
Met een slappe uitgooi wil ik de bal bij mijn naamgenoot Tikkie Terug Jaap afleveren. 
 
Was getekend: Dirk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERSLAG ALV TABA, 22 NOVEMBER 2005:  
EEN SPRINGLEVENDE VOETBALCLUB  

 
Bij het binnentreden van de kantine valt het meteen op. De traditioneel lage opkomst tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van TABA, waarop dit jaar geen uitzondering vormt. Voor het overige 
was het seizoen 2004-2005 buitengewoon goed, zo blijkt uit het bestuursverslag. 
 
TABA is fors gegroeid , dat geldt zowel de senioren (met name zondag) als de jeugd. De grenzen 
van de groei zijn daarmee ook bereikt: we zitten meestal propvol, alleen op zondag is er nog wat rek. 
Die kan in de nabije toekomst worden opgevuld door opklimmende jeugd of een senioren-
'standaardteam'.  
 
We hebben een spaarpot . Met de groei van het aantal leden groeien ook de inkomsten, met name 
door meer contributie en bar-omzet. Die gelden kunnen we bijvoorbeeld reserveren voor bijzondere 
uitgaven, zoals de aanstaande uitbreiding en renovatie van kantine en kleedkamers. Maar we kopen 
ook nieuwe materialen, zoals ballen, netten, doelen, hesjes. We kunnen overigens nog meer aan 
sponsoring doen, zowel bij de jeugd als bij de senioren. Een speciale commissie gaat zich daar in de 
nabije toekomst over buigen. Een ieders sprankelende ideeën zijn welkom. 
 
Over de verbouwing gesproken . Het ontwerp is klaar, vergunningen zijn binnen, twee aannemers 
maakten een offerte. Het is een langdurig traject, maar met een beetje mazaael kunnen we aan het 
eind van dit zesioen starten. Een aantal leden meent dat we een derde offerte moeten aantrekken. De 
bouwcommissie vergadert in januari. 
 
Er vallen gaten in de barcoördinatie . Door het aanstaande vertrek van Stef, belangrijke medewerker 
van TABA, is een kleine groep mensen nu bezig die gaten te dichten. We zoeken naar een blijvende 
oplossing. We willen de kantine niet uit handen geven, maar er is wel behoefte aan een 
professionelere aanpak. Daar mag ook gerust wat geld tegenover staan. Ook de inkoop is voor 
verbetering vatbaar. 
 
We hebben extra handen nodig . Om de club lekker te laten draaien is het noodzakelijk dat 
leden/ouders naast de jaarlijkse financiële contributie de handen uit de mouwen steken. Juist kleinere 
klusjes - zoals bijstand achter de bar, training/coaching/begeleiding van een team of het schoonmaken 
van de keuken - zijn makkelijk uit te voeren, voorkomen dat we daar (dure) arbeidskracht voor moeten 
inhuren en zorgen ervoor dat de club een gezonde (financiële) basis houdt, tegen een nog altijd 
geringe jaarlijkse contributie. Daarmee blijft TABA een club voor iedereen die wil voetballen. Want 
daar gaat het toch maar om. 
 
TABA beschikt over een veelzijdige website , waarop je alle actuele en historische informatie kunt 
vinden. Gebruik 'm, want daar istie voor bedoeld. 
 
Het bestuur is ververst . De jeugdcommissie heeft twee nieuwe leden: Anneloes van Lier en Jules 
Vereecken. De technische commissie – onderdeel van de jeugdcommissie - is uitgebreid met Jacques 
Huiskes. Het hoofdbestuur kent een nieuwe voorzitter: Mike Paschenegger, die voorheen 
jeugdvoorzitter was. Ben Willers ondersteunt het bestuur, met name bij het stroomlijnen van de 
organisatie. Mike vervangt overigens Frank Verkaaik, die samen met penningmeester Anke Lucas vijf 
jaar lang keihard heeft gewerkt om TABA te brengen waar we nu zijn: een gezellige, springlevende 
voetbalclub. Dat moeten we samen zo houden! 
 
Namens het bestuur, 
Arthur, secretaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Van de voorzitter 
 
Beste leden, 
 
Mag ik me voorstellen als nieuwe voorzitter van Taba. 
Ik ben Mike Paschenegger en heb twee zonen bij de club zitten, in de B2 en de F4. 
Ik ben als vader van een Fje begonnen en speel nu mee met de veteranen Zondag. 
De laatste 4 jaar was ik de voorzitter van de jeugdcommissie en heb dat met 
ongelofelijk veel plezier gedaan. 
Nu ga ik het proberen als de voorzitter van de club. 
Ik volg Frank Verkaaik op, die heel veel voor de club heeft gedaan en eigenlijk 
samen met Anke Lucas deze van de ondergang heeft gered. Bedankt voor je inzet 
en ik hoop dat je nog wat voor de club kan betekenen. 
Samen met Ben Willers(de vice-voorzitter) gaan wij ons inzetten voor Taba om er 
nog een betere voetbalclub van te maken. 
Ik zal de komende weekenden bij de teams langs komen om me voor te stellen en 
naar eventuele wensen te luisteren. 
Wij zijn bezig met een beleid voor Taba te ontwikkelen en jullie hulp en suggesties 
zijn van harte welkom. 
We hebben altijd mensen nodig die ons met woord en daad bijstaan. 
We zijn een gezellige club waar het voetbalplezier voorop staat en dat willen wij met 
jullie hulp zo houden. 
Suggestie en wensen kunnen jullie natuurlijk altijd naar me toe mailen en schroom 
niet als ik op Taba ben om me aan te spreken. 
Met vriendelijke groet, jullie nieuwe voorzitter, Mike Paschenegger. 


