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AFC TABA 
(relatienummer BBDB  516)  speelt in 
Sportpark Drieburg, Fizeaustraat, Amsterdam. 
Telefoonnuinmer van 
de kantine: 692 41 61. 
Het gironummer van de vereniging is 5011393, 
t.n.v. alc TABA, Amsterdam. 

Het MBA bestuur bestaat uit 

Voorzitter:  Frank Verkaaik (6621876, 
voorzitter8atctaba.n1) 

Secretarissen: Roland Knopp (ioutmanstraat 
13. 1013 ML Adam 020-6257970, 
rknoppe@freeler.nl) en Arthur Rauwerdink, 
020-6758700) 

Contributies 2005-2006 

Veldvoetbal 
- noon leden, geboren in 1997/1998/1999: € 90,-
- voor leden. geboren in 1995/1996: € 90,-
- voor leden, geboren in 1993/1994: € 100.-
- voor leden, geboren in 1991/1992: € 105.-
- voor leden, geboren in 1989/1990' € 110,-
- voor leden, geboren in 1987/1988: € 115,-
- voor leden, geboren voor 01-01-87: € 150,- 

Zaalvoetbal: €  105.- 

Administratiekosten 
In- en overschrijving: € 8,00 
Aanmaningskusten: € 10,00 

Kosten opzeggen van 1 oktober t/m 31 december 
Senioren: € 90,- 
Jeugd en zaal: € 60,- 

Gezinskorting 
Vanat 2e en volgende leden binnen Hen gezin: 
E 10.- 

De TABATreffer verschijnt pakweg eens per 
twee weken in een oplage van 430 stuks. 
Deadline: de dinsdag na het verschijnen van 
dit nummer. 

Rodactie:  Roland Knoppe, 
Houtmanstraat 13, 1013 ML Amsterdam, 
tel. 020-6257970, 
e-mail: rknoppe@freeler.n1  

Tabatreffer: 
Penningmeester en verzending Tabatretter 	alleen abonnement: € 15.00 

	
Informatie over TABA is to vinden op: 

Anke Lucas, Schagerldan 115, 1097 HR 6939186, 	 www.afetaba.n1 
jalucas@chello.n1 
	

Korting Stadspas:  75% 

Voorzitter jeugdcommissie: Mike Paschenegger 
(020-6949170, paschenegger@planelnl) 

Jeugdsecretaris en ledenadministratie 
senioren en jeugd: 
Hans van Koolbergen (Hart de Ligtstraat 124, 
1097 JG Adam, 020-6939139. ledenadministr 
atie@afctaba.n1) 

Opzeggen 
Schriftelijk of via e-mail bij Hans van Koolbergen 
(ledenadminstratie@afctaba.nl) 

Kosten opzeggen van 1 juni tot 1 oktober 
Senioren: € 30,- 
Jeugd en zeal: € 20,- 
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Een nieuw seizoen 
Het bestuur van TABA wenst alle leden een fijn seizoen 
2005/2006. 

Wedstrijdformulieren 
Teamleiders, vul altijd het wedstrijdformulier in met bij 
thuiswedstrijden de scheidsrechter, de klasse (achter 
schuine streep in het programme), het wedstrijdnum-
mer en zowel bij uit- als bij thuiswedstrijden een 
assistentscheidsrechter. En vergeet het nummer van 
de club TABA niet: BBDB51B. De bond is nogal scheutig 
met boetes als het formulier niet volledig is ingevuld. 

Scheidsrechters bij de jeugdwedstrijden 
Taba doet zijn best om jeugdleden te enthousiasmeren 
om to gaan fluiten bij (thuis)wedstrijden. Zij krijgen 
daarvoor ook een cursus aangeboden. Veel jeugdleden 
hebben die cursus at gevolgd en we gaan ook voor het 
komend seizoen weer ons best doen nieuwe scheidsre-
chters op te leiden. 
Voor de zaterdagwedstrijden betekent dat deze jeugdi-
gen ingedeeld worden bij wedstrijden en ook vermeld 
worden in de Treffer. Omdat de druktijd van de Treffer 
ver voor de werkelijkheid uitgaat is het soms zo dat de 
betreffende jongelieden opeens niet kunnen (feestje, 
oma jarig, vergeten, verslapen, baantje, etcetera). 
U begrijpt het al, u moet als teamleider altijd een eigen 
scheidsrechter paraat hebben voor het geval dat. Velen 
wenden zich tot de bestuurskamer met het dringende 
verzoek een scheids to leveren. Welnu, neen, die heb-
ben wij niet. Wel een fluit en (indien nodig) grensrech-
tersvlaggen. 

Beste jeugdouders, 
Afgelopen week zijn twee van onze gewaardeerde 
jeugdtrainers voor langere tijd uitgevallen. Zowel Jaap 
Eringa als Jacques Huiskes zijn getroffen door een 
ernstige knieblessure en beiden bewegen zich nu met 
krukken voort. Het Zondag Veteranenteam van Taba 
lijdt het meest, maar ook de jeugd! Want beiden trainen 
samen met Harry Smeets de F2/F3/F4. 

U snapt het al wij zoeken dringend en dan ook echt 
dringend versterking. Wie o wie kan de komende drie 
maanden Harry bijstaan in het trainen van de toekomst 
van onze club ? Opgeven bij Arthur Rauwerdink, 020-
6758700 of bij Bregt Remijn 06-52500305. 

Korting met Stadspas of XXXs-kaart 
Als u een stadspas of XXXS-kaart heeft van de ge-
meente Amsterdam dan heeft u ook een sportcheque 
gekregen. Ms 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 inge-
leverde cheques (tot een maximum van € 500,-) 
Uiterste inleverdatum is 10 november bij Anke Lucas, 
Schagerlaan 115, t: 6939186 of e: jalucasechello.nl. 

Vrijwilligers 
Rijden voor uitwedstrijden, vlaggen, jeugdteams 
coachen, bardiensten draaien, dat zijn allemaal zaken 
die moeten gebeuren en die altijd wel binnen een team 
worden opgepakt. Om Taba goed te laten lopen en het 
echt leuk to hebben is er meer nodig: 
Toernooien organiseren 
Zorgen dat er voor alle teams trainers zijn 
Zorgen dat er iets is als 'beleid' 
De kantine verbouwen 
Wedstrijden coordineren (vooral op de zaterdagochtend 
is het hectisch. zaterdag de 11e wordt het bal geopend 
met 4 wedstrijgen. Er staan dan om 8:30 8 teams 
(± 120 man) voor de deur. 
Nadenken over de teamsamenstelling voor het volgend 
jaar (zeker bij de jeugd) 
	er is dus heeeel veeel to doen 
Daarvoor zoekt Taba leden die iets extra's willen doen. 
Urgente vacatures zijn er bij de jeugdcommissie. Deze 
bestaat op dit moment nog maar uit twee personen. 
lnteressse, bel hans van Koolbergen (6939139) of 
Albbert Daamen (6633694) 
Hans van Koolbergen 

PAGINA 3 • TABATREFFER N° 10 SEPTEMBER 2005 



Ankaraspor D1 
Taba D2 
Taba D3 
Fortius D3 
Tos Actief D3 
Taba MD1 
OSV El 
GeuzenM'meer E3 
Taba E3 
Taba E4 
Tos Actief E4 
Taba E6 
Taba E7 
WV-HEDW E5 
Fortius Fl 
Zeeburgia F3 
Taba F3 
Taba F4 
Taba F5 
Taba F6 
Taba F7  

TABA D1 
Taba D1 
GeuzenMM D3 
vooralsnog vrij 
Taba D4 
Taba D5 
Diemen D7 
Taba El 
Taba E2 
Abcoude E4 
GeuzenM'meer E4 
Taba E5 
Diemen E5 
Diemen E7 
Taba E8 
Taba Fl 
Taba F2 
Geinburgia F2 
GeuzenM'meer F5 
De Dijk F4 
GeuzenM'meer F8 
De Dijk F5 

10.15 
12:00 
10.00 	1 

11:00 
11:30 
12:30 1 
13:00 
9:00 
10:00 2a 
9:00 	2b 
9:30 
9:00 	1 b 
9:00 	1 a 
9:00 
9:00 
12:00 
9:00 	2a 
11:30 la 
11:30 lb 
11:30 2a 
11:30 2b 

Zaterdag 10 september 
62894/1e 111 	Huizen MB1 
83593/2e 041 
75350/3e 077 
/3e 081 
43522/3e 083 
70860/3e 085 
134571/3e Iaag 
76318/1e 016 
76821/2e 047 
60054/3e 122 
75953/3e124 
38615/3e 126 
76308/3e128 
60330/3e 131 
48534/3e 132 
35246/2e 026 
37459/2e 028 
60843/3e 043 
34538/3e 101 
93315/4e 104 
70928/4e 107 
60997/4e 109 

Bardienst 	10 september 
08.15 — 10.15 
	

E4 
10.15 — 12.15 
	

E3 
12.15 — 13.15 
	

MD1 
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TABA ZATERDAG PUPILLEN 
Verslag Beker wedstrijd Cto' ge-
middelde leeftijd 70 - Taba vets! 

Nogmaals even een mededeling: verzamelen 
is een uur voor de wedstrijd waar dan ook dus 
geen 10 minuten voor aanvang en wie te laat is 
staat reserve. 
Onze eerste bekerwedstrijd hebben wij gewon-
nen met dank aan Milton, Dennis, Bart, Ben, 
Willem-jan en Jorn. 
Fred "Kaka" wederom man of the match, Bobby 
uitstekende rechtsback, Hein kan voetballen 
maar nog een beetje conditie gebrek 

Beste leden 

Onderstaande informatie zou geplaatst zijn in de 
laatste Tabatreffer van seizoen 2004-2005. Door 
nog onbekende reden is het stuk uiteindelijk 
niet in de drukversie van de Tabatreffer terecht 
gekomen. Hierbij dus nogmaals de informatie 
over de contributie. 

Tot nu toe zat in de contributie een deel voor 
het kamp, een deel voor het tenue, een KNVB-
deel (we betalen per lid, per team, abonnemen-
ten, scheidsrechters hogere teams etc.) en een 
Taba-deel (vaste lasten: huur (trainings)velden, 
Nuon, Stichting Drieburg, opbouw reserve etc.). 
Dater een kamp- en tenuedeel in opgenomen is 
stamt uit de tijd dat we een kleine jeugdafdeling 
hadden waarbij iedereen met kamp meeging en 
het leveren van een Tabatenue organisatorisch 
te regelen viel. De laatste jaren zijn we echter 
zo gegroeid dat het eerste niet meer vanzelf-
sprekend is en het tweede voor een kleine groep 
mensen heel veel werk geeft. 

Yurkhan gaat nog een heleboel doelpunten ma-
ken samen met Franklin dit seizoen want alleen 
de keeper v/d tegenpartij inschieten doen we dus 
niet in de competitie. Kwakkel, Milton, Dennis 
goede 2e en 3e helft. 
Uitslag 1-3, doelpunten Yurkhan die ook nog 
een penalty miste, Robby kwakkel en Dennis-
Mac. 

Mvg Christiaan Winkelaar 

Concreet betekent dat voor het veldvoetbal het 
volgende: 
- voor leden, geboren in 1997/1998/1999: 
€ 90,- (over het algemeen F) 
- voor leden, geboren in 1995/1996: 
€ 90,- (over het algemeen E) 
- voor leden, geboren in 1993/1994: 
€ 100,- (over het algemeen D) 
- voor leden, geboren in 1991/1992: 
€ 105,- (over het algemeen C) 
- voor leden, geboren in 1989/1990: 
€ 110,- (over het algemeen B) 
- voor leden, geboren in 1987/1988: 
€ 115,- (over het algemeen A) 
- voor leden, geboren voor 01-01-87: 
€ 150,- (over het algemeen senioren en veteranen) 

De contributie voor zaalvoetbal wordt € 105,- 

Voor sommige leden betekent deze aanpassing 
een verhoging, voor anderen een verlaging. 
Daamaast komt er in plaats van de kindkorting 
een gezinskorting van € 10,00 vanaf tweede en 
volgende leden binnen een gezin. 

Tevens is het KNVB-deel voor jongere jeugd-
leden lager dan voor oudere jeugd en senioren. 
Vandaar dat het bestuur heeft besloten de contri-
butie aan te passen. 

lk hoop dat iedereen een prettige vakantie heeft 
gehad. 

Anke (penningmeester) 
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TABA ZATERDAG SENIOREN 

Sloten Rivalen 1 
	

TABA 1 	14.00 uur 
TABA 2 (Bego) 

	
Aatsmeer 3 	 12.30 uur, veld 1 

TABA 3 (Corazon) Waterwijk 4 	 14.30 uur, veld 1 
TABA 4 (Erwin) 

	
Sint Louis 4 	 14.30 uur, veld 2 

GeuzenMM vets 1 TABA vets 1 	 14.30 uur 
De Germaan 1 

	
TABA vets 2 	 15.45 uur 

Bardienst 
	

10 september 
13.30 - 14.00 
	

TABA 3 
14.00 - 16.30 
	

TABA 2 
16.30 - sluit 
	

TABA 4 

Trainingen senioren en veteranen 
dinsdag 19.00 uur - 20.30 uur: afwisselend de zaterdag 1 (uneven 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 our) 
dinsdag 20.30 - 22.00 uur: de zaterdagreserveteams en de zondagvets 
donderdag 18.30 uur - 20.00 uur: zaterdag 1 op het rubber 
donderdag 19.00 uur - 22.00 uur: zondagleams op het zand 
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 DWA. 

zaterdag 10 september 
45828/4F 
131719/405 
131741/509 
81188/504 
77383/2C 
53009/30 

TABA ZONDAG JUNIOREN EN SENIOREN 

zondag 11 september 

Dinsdag 19.00 uur op 	rubber 	zand 
6 september 	 zavets 	zat 1 
13 september 	zat 1 	zavets 
20 september 	zavets 	zat 1 
27 september 	zat 1 	zavets 

	
UITADRESSEN VELDVOETBAL 	1 

junioren 
114140/2G 
124457/2D 
116488/2D 
97793/2E 

senioren 
133496/614 
108218/615 
96828/618 
130307/107 

TABA Al 
TABA B1 
Waterwijk C3 
AS'80 C3 

Swift A2 
WVHEDW B1 
TABA Cl 
TABA C2 

12.00 uur, veld 2 
10.00 uur, veld 1 
09.30 uur 
10.00 uur 

12.00 uur veld 2 
14.00 uur, veld 1 
14.30 uur, veld 2 
11.30 uur 

TABA 4 	 Sporting Adam 4 
TABA 3 (Sam) 	RAP 6 
TABA 2 (Deepak) 	RAP 7 
Onze Gezellen vets 2 TABA vets 1 

Bardienst 11 september 
10.00 -12.00 	B1 
12.00 - 14.00 	Al 
14.00 - 16.30 	TABA 4 
16.30 - sluit 	TABA 2 

TABA FUTSAL 
program ma september 

Dames 1, 2e klasse 04 
• vrijdag 23 september, 20.10 uur 
• woensdag 28 september, 20.10 uur 7 

Dames 2, 3e klasse 05 
• woensdag 7 september, 20.10 uur 
• vrijdag 16 september, 19.15 uur 

zaaldienst vanaf 19.15 uur 
• donderdag 22 september, 21.05 uur 
• vrijdag 30 september, 21.05 uur 

zaaldienst vanaf 19.15 uur 

6646 TABA 1 - OSV 1, De Pijp 
578 KDO 3 - TABA 1, KDO, Vuurlijn 1, De Kwakel 

28075 ABN Amro - TABA 2 
5985 TABA 2 - KDO 10, De Pijp 

6645 TOB 1 - TABA 2, Sporthal Ookmeer, Dr Meurerlaan 4, Amsterdam 
7698 TABA 2 - Geinburgia 1, De Pijp 

Ankaraspor, Splrtpark Drieburg, Drieburgpad 3, 6920810 
AS'80, Sportpark Klein Brandtpark, Eilandendreef, Almere-Stad, 036-5331335 
Fortius, Sportpark Middenmeer, bij Jaap Eedenbaan. Amsterdam, 020-6927955 
GeuzenMiddenmeer, Sportpark Voorland, Middenweg, Amsterdam 020-6927617 
De Germaan, Sportpark De Eendracht, Bok de Korverweg, Amsterdam, 020-6137323 
Onze Gezellen, Van der Aartsportpark, Van der Aartweg 16, Haarlem, 023-5374437 
OSV, Sportpark Oostzanerwerf, Oostzanerdijk, Amsterdam-N, 020-6311476 
Sloten/Rivalen, Sportpark Sloten, Sloterweg, Amsterdam 
TOS Actief, Sportpark Middenmeer, Radioweg, Amsterdam, 020-6928314 
Waterwijk, Sportpark Rie Mastenbroek, Mosweg, Almere-Stad, 0365343678, 
WVHEDW, Sportpark Middenmeer, Radioweg bij Kruislaan, Amsterdam, 020-6926188 
Zeeburgia, Sportpark Middenmeer, Kruislaan, Amsterdam, 020-6942741 



Al hoewel de voetbalkampen onder de bezielende 
leiding van o.a. Mike, Frank, Dirk en Monique bij 
onze jongens (en hun begeleiders) de afgelopen 
jaren zeer in de smaak vielen -Egmond spande 
wat dat betreft toch wel steeds de kroon - ont-
stond in de afgelopen competitie toch het plan, 
mede vanwege de overgang van de DI naar de 
C2, om dit jaar een soort van afscheidskamp 
te organiseren.Een niet onbelangrijke bijkom-
stigheid om er een speciale belevenis voor de 
jongens van te maken was het kampioenschap 
van de DI in seizoen 2004/2005.Voor het eerst 
in 7 jaar werd dit vriendenelftal kampioen. Extra 
reden dus om dit feestje met elkaar op speciale 
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wijze te vieren. De grootste wens van de meeste 
spelers bleek, bij navraag, een bezoek te zijn aan 
een buitenlandse aansprekende club; Heist in 
Frankrijk,Duitsland of Engeland. 
Uit nader onderzoek bleek dat dit de nodige 
kosten met zich mee zou brengen.We ontdekten 
de mogelijkheid - om voor relatief weinig geld 
(€ 120) - een super 3-daagse cruisetocht naar 
Newcastle in Engeland te maken. Hans en Hans 
legden, per email en zonder dat de spelers het 
wisten , contacten met de Gemeente Newcastle 
en Newcastle United: 
Op I en 2 juli was het dan zover; onder leiding 
van kampioenscoach Piet en (oud)scheidrechters  

Jan, Ton, Aad, Hans en Hans vertrok de selectie 
op vrijdag om 18.00 uur met de boot uit IJmuiden 
richting Engeland: als ware het een Europa-
cupwedstrijd in de jaren zestig van Ajax tegen 
Liverpool of Benfica. 
Op het schip speelden zich wonderlijke taferelen 
af: direct na het inchecken was er een groots 
lopend buffet in de grote zaal met kristallen 
kroonluchters; in de foyers en op de podia waren 
orkesten en muzikanten: de Titanic waardig. 
In no time lagen onze spelers te poedelen in het 
zwembad op de bodem van het cruiseschip Queen 
of Scandinavia, dat inmiddels over de Noordzee 
voortschreedt, 
Ook werden al de eerste contacten met Engelse 
meiden gelegd. Die contacten werden uitge-
bouwd in de sauna, de bioscoop, de nachtclub, 
het casino en de disco. Activiteiten die in de 
Gouden Ajax jaren niet door Rinus Michels 
werden getolereerd en waarvoor bij het Neder-
lands Elftal een echte journalist als Ben der Graaf 
destijds in het zwembad werd gesodemieterd. 
Al spoedig bleek dat er in ons gezelschap geen 
echte kritische journalisten of autoritaire trainers 
aanwezig waren: Veel spelers grepen die avond 
hun kans en zagen die nacht het bed niet meer ; 
anderen vielen in de bioscoop in slaap of gingen 
nachtbraken op het buitendek. Dit waren nog eens 
tijden voor de TABA-boys en dat gold ook voor 
de begeleidende vaders die zich verantwoordelijk 
voelden voor een goed verloop en daardoor die 
nacht nauwelijks een oog dichtdeden. 
Kleine jongens worden groot, realiseerden 
zij zich toen als de beste, en dat terwijI er de 
volgende ochtend gevoetbald zou gaan worden 

99111 
Na de tumulteuze eerste nacht dreef de Queen 
of Scandinavia zaterdagochtend de haven van 
Newcastle binnen: Op de kade stonden de toeris-
tenbussen gereed: daartussen een zwart wine bus 
met daarop de letters: Newcastle United Football 
club: zowel spelers als begeleiders waanden 
zich even echte vedettes: de spelers minibus van 
Newcastle United stond gereed voor de TABA 
selectie! De begeleider van NCU stelde zich voor 
als Pete, dus toen Hans en Hans zich aan hem 
met Hans voor stelden riep onze Piet: "1k ben ook 
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Pete!" en introduceerden Aad, Jan en Ton zich 
toen gemakshalve ook maar met "I am Pete" het-
geen de onderlinge communicatie (4 x Pete en 2x 
Hans) een stuk eenvoudiger maakte (Newcastle 
Pete was overigens hoofd jeugdopleiding van 
Newcastle United). 

De spelersbus reed ons naar de jeugdopleiding 
van Newcastle United (een soort van klein 
Milanello) waar onze jongens uitgebreid werden 
rondgeleid langs de sportruimten en schoollo-
kalen van de club. Door het prachtige glooiende 
engelse landschap werd de tocht vervolgd naar 
het voetbalcomplex van de jeugdvoetbalschool 
van de Gemeente Newcastle. 

De doelstel ling van deze voetbalschool is 
kinderen en jongeren die lid zijn van een lokale 
voetbalclub nog meer kans te geven hun spel te 
ontwikkelen. In plaats van een keer per week trai-
nen bij de club trainen ze dan bij de voetbalschool 
nog edn of twee ke,ir extra. Pete vertelde dat hij 
hier geregeld kwam vissen in de talentenvijver'. 
Een aantal spelers is vanuit dit project al doorge-
stroomd naar de jeugdopleiding van Newcastle 
United. TABA werd op de voetbalschool zeer 
hartelijk ontvangen door Neil van de sportafde-
ling van de gemeente Newcastle. De voetbal-
school was gevestigd op het oude oefenveld van 
Newcastle United, een typisch engels sportveld 
boven op een heuvel met prachtige vergezichten 
en omgeven door van die karakteristieke ouder-
wetse engelse arbeiderswoningen. 
TABA speade vervolgens tegen een selectie van 
spelers van 12 jaar en jonger (U12): uitstekende 
voetballers met typische engelse werklust en 
discipline: zeer herkenbaar van de EngelSe 
ploegen die de afgelopen jaren deelnamen aan het 
international TABA jeugdtoemooi. Er werden op 
de heuvel drie wedstrijden (van 30 minuten) ge-
speeld: de eerste wedstrijd werd door TABA met 
2-0 verloren; toen bleek ook duidelijk hoe slecht 
de voorbereiding, door de nachtelijke escapades, 
op deze wedstrijd was geweest: een daverende 
donderspeech van de coaches bleef niet zonder 
uitwerking: de tweede wedstrijd eindigde in een 
1-0 nederlaag. Spel en inzet waren al stukken beter. 

NEWCASTLE UNITED 
HERE WE COME : 
de Dl op reis naar Engeland 

3 

&Le 



Onze Taba-selectie kreeg er duidelijk meer 
vertrouwen in en was in de derde wedstrijd zelfs 
beter en meer in de aanval: helaas werd er niet 
gescoord en eindigde deze match in een uitste-
kende 0-0. 
De voetbalmiddag werd afgesloten met een team-
penaltyshoot die als ploeg door Newcastle werd 
gewonnen en waarbij Freek de individuele prijs 
voor de TABA-selectie binnen sleepte! Een prima 
prestatie die werd beloond met een prachtige 
Adidas bal (die na later bleek vervolgens werd 
vergeten om mee te nemen). 
Als aandenken ontvingen onze jongens een New-
castle United T-shirt en overhandigden wij heer-
lijke Hollandse chocolade aan de tegenstanders 
en een unieke vlag van het Olympisch Stadion. 
Coach Neil gaf aan dat hij graag met een paar 
teams aan het internationaal TABA jeugdtoernooi 
toemooi in 2006 zou willen meedoen. Hans be-
loofde dit verzoek met de technische commissie 
van TABA te gaan bespreken. 

De motor van de spelersbus stond al weer te 
ronken en in een stralende zon reed begelei- 
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der Pete ons door de stad naar het hartje van 
Newcastle waar wij een bezoek brachten aan het 
imponerende stadion van Newcastle United: Pete 
gaf een VIP-rondleiding tangs de monumentale 
bad- en kleedkamers; hier stond ook een heel 
oude massagetafel waar vele grootheden van 
het Engelse voetbal: Souness, Keagan, Shearer 
maar ook recent nog Patrick Kluivert, op gelegen 
hadden. Vandaar werden we rondgeleid door de 
Skyboxen, het supportershome, de VLProom,de 
persruimte om uiteindelijk te eindigen op de mid-
denstip van het heilige gras van 1 van de 2 groot-
ste stadions van Engeland: Newcastle United (Old 
Trafford van Manchester United is net zo groot 
er kunnen 52.000 bezoekers in het stadion). 

Dit was ook een uitstekende plek om Pete harte-
lijk te bedanken voor zijn bijxondere ontvangst; 
ook voor Pete hadden we een prachtige grote 
Olympisch Stadion vlag meegenomen; hij genoot 
zichtbaar van dit bijzondere collectorsitem en 
beloofde plechtig de vlag in zijn kantoor op te 
hangen. 

Het was inmiddels het eind van de zaterdag-
middag geworden hetgeen betekende dat ons 
cruiseschip Queen of Scandinavia at weer gereed 
lag om de haven van Newcastle te verlaten. Pete 
reed ons in de spelersbus terug naar de haven; we 
hadden hem maar een paar uur meegemaakt maar 
het leken wel dagen; we waren alien bijzonder 
op hem gesteld geraakt: hij was maatschappelijk 
betrokken, een voetbaldeskundige, en humoris-
tisch; voor een van onze spelers reden voor het 
volgende citaat "Waren alle mensen maar zo als 
Pete, dan was er geen ellende in de wereld." 

Op de boot en in het zonnetje namen 4x Pete 
en 2x Hans met een lekker biertje plaats in die 
heerlijke stoeten op het achterdek; we aten ver-
volgens weer fantastisch in het chique restaurant. 
Door alle activiteiten van de dag waren onze 
jongens op de terugweg een stuk rustiger dan op 
de heenweg; dat gold voor de vaders overigens 
ook: niemand lukte het meer om opnieuw te 
gaan nachtbraken! Toch was het geweldig om 
de avond met elkaar opnieuw door te brengen 
tussen alle optredende artiesten op het sfeervolle  

schip. Vanzelfsprekend wisten Aad en Jan het in 
de nachtclub nog het langst vol te houden. Op 
zondagmorgen om 9.30 uur voeren we weer de 
haven van Umuiden binnen en was het tijd voor 
de afscheidspeech. 

Piet sloot de trip of met de historische woorden: 
"Jongens, het spelen en feesten uit het F-, E- en 
D-tijdperk is voorbij: jullie zijn C-spelers gewor-
den, zitten nu alien op de middelbare school en 
gaan nu het echte voetbalspel spelen: volgend jaar 
gaan we voor de echte sportieve krachtmeting." 
En toen weyd het even heel stil: het einde van een 
droomweekend,dat velen zich nog lang blijven 
herinneren , was aangebroken. 

Met dank aan Piet, Ton, Jan. Aad, Hans , Hans en 
onze club TABA. 

Hans 

PAGINA 11 • TABATREFFER N° 10 SEPTEMBER 2005 



PAGINA 12 • TABATREFFER kl* 10 SEPTEMBER 2005 
	 PAGINA 13 • TABATREFFER N° 10 SEPTEMBER 2005 

WELKOM NIEUWE SPELERS 

Taba is nog steeds populair. We worden grater en 
grater. Bij de jeugd groeien we met 3 teams en bij de 
senioren is er ineens een complete zondagcompetitie 
bijgekomen met een zondag 2, zondag 3 en zondag 4 
(ra,ra waar is de zondag 1) 
We krijgen er daardoor ongeveer 80 leden bij, maar als 
we kijken naar nieuwe gezichten (er gaan ook spelers 
weg) dan voetballen er dit jaar meer dan 120 nieuwe 
spelers bij Taba! 

Welkom dus! Het gaat een spannend jaar worden. Kun-
nen we met zo veel teams en zoveel nieuwe mensen 
de 'Taba sfeer' houden? Natuurlijk gaat dat lukken. 
Jullie hebben toch voor Taba gekozen vanwege die 
sfeer! 

Voetballen bij Taba betekent niet alleen spulien pakken, 
op de fiets springen en een potje ballen, helaas moet 
er rond een wedstrijd ook van alles geregeld worden. 

Je moet daarbij denken aan: 
Koppen tellen: wie spelen komende week en wat to 
doen als we niet genoeg spelers hebben 
Vervoer naar een uitwedstrijd (hoe gaan we, wie rijdt) 
Scheidsrechteren bij een thuiswedstrijd (bij jeugdwed-
strijden op de zaterdag zijn er vaak jeugdscheidsre-
chters, maar elk jeugdteam moet toch minstens een 
ouder hebben die kan fluiten) 
Vlaggen bij thuiswedstrijden (vanaf de D-tjes) 
Wedstrijdformulieren invullen 
Bardiensten draaien (zie de Taba treffer, je team wordt 
daarvoor ingedeeld) 

Elk team behoort dat soort zaken zelf to regelen. 
Bij jeugdteams zijn het uiteraard de (Riders die zich 
daarvoor in moeten zetten. Bij zo'n jeugdteam worden 
vaak de taken een beetje verdeeld: iemand zorgt voor 
de coaching (opstelling, aanwijzingen tijdens de wed-
strijd), een ander is beter in organiseren en belt om 
vervoer en bardiensten to regelen en weer een ander 
wil wel fluiten. (meer info over de verschillende taken 
op de website, ww.afctaba.nl) 
lk ga er van uit dat ook bij de nieuwe teams dit al- 

lemaal weer vanzelf zal gaan en iedereen met veel 
plezier op en langs de velden zal staan. 
Lukt het niet, bel of mail dan naar Hans van Kool-
bergen voor jeugdteams of Roland Knoppe voor de 
seniorenteams. 

Heel veel plezier het komende seizoen!! 

Hans van Koolbergen 

TABA stopt met kleding aankopen. 
Nieuwe laden dienen vanaf het seizoen 2005-2006 zelf 
hun kleding to kapen Teams die het vorige seizoen nog 
in geel/zwart gestreepte shirts hebben gespeeld kun-
nen nog via mij nieuwe shirts van de club ontvangen. 
lk verzoek de !eiders van die teams zich tot mij to 
richten om daar afspraken over to maken. 

Sporthuis C. Van den Boogaard, Pretoriusstraat 2, kan 
het Taba-tenue leveren voor de volgende prijs: 

Shirt (geel met zwarte accenten): € 15,00 
Broek (zwart): 	 € 9,50 
Kousen (zwart met gale banden): 	€ 6,50 
10% TABA-korting 	 € 3,10 
Totaal: 	 € 27,90 

(zie ook de advertentie achterop de TABA Treffer: 10% 
TABA-korting op alio sportartikelen bij v.d. Boogaard) 
Eef van Leeuwen (020-4231366) 

Dus nieuwe Taba laden: voordat de competitie begint 
naar Van den Boogaard!! 

VOORLOPIG OVERZICHT TABA JEUGDTEAMS 
Vragen en opmerkingen: mail Hans van Koolbergen 

team trainer 
	 begeleider/coach 

A 	Milton Kenswil 
	 vacature 

B 	Bert Rijskamp 	 Eli Vlessing 

Cl 	Lucien Phl 
	 Frank de Kruif 

C2 	Ton Boonstoppel 
	

Piet Laan 

D1 	Frank Verkaaik 
	

Toke Sibbel 

D2 	Bregt Remijn 	 Harry Smeets 

D3 	Gerard Sieljes 
	 Thom Moerkamp 

D4 	Mike Paschenegger (geblesseerd) 
	

Entie Kho/Steven Floor/Jos Gadet 

05 	Rob Ales 	 vacature 

El 	Frank de Kruif 
	

Sander Hoek 

E2 	Jan de Wijer 
	 Ron Snel 

E3 	Ronald Hoott 
	 Ronald Hooft/Petra Aarsman 

E4 	Ron Kant 
	

Jules Vereecken 

E5 	Marriette Wolf 
	

Tess Savenije 

E6 	Bart Zwarenstein 
	 Frank Visbeen 

E7 	Hanne Obbink 
	 vacature 

E8 	Pieter Hilhorst 
	

Pieter Hilhorst 

Fl 	Jos Duijst/Jan de Wijer 	 vacature 

F2 	Jaap Eringa/Jacques Huiskes/Harry Smeets 
	Hans Zwaal 

F3 	Jaap Eringa/Jacques Huiskes/Harry Smeets 	Jet Kiestra/Anneloes/Eric Jansen 

F4 	Jaap Eringa/Jacques Huiskes/Harry Smeets 	vacature 

F5 	Paul Kamp, Freek Kallenberg, Richard de Nooy vacature 

F6 	Paul Kamp, Freek Kallenberg, Richard de Nooy vacature 

F7 	Paul Kamp, Freak Kallenberg, Richard de Nooy vacature 

MB1 	vacature 
	 Raid Frias Amadori 

vacature 

MD1 	Martina Schouten 
	 Dinant Kroese 

Bart Zwarenstein 

trainingstijd 	kiasse 
di 19:00 uur 	 3 midden 

vr 18:00 uur 

di 16:30 uur 	 3 midden 

vr 1630 uur 

ma 1630 uur 	2 midden 

vr 1630 uur 

di 1630 uur 	 2 laag 

do 1630 uur 

ma 1630 uur 	2 hoog 

do 1630 uur 

ma 1600 uur 	3 hoog 

wo 1600 uur 

wo 1600 uur 	3 midden 

wo 1600 uur 	3 laag 

wo 1600 uur 	3 laag 

wo 1445 uur 	1 laag 

wo 1445 uur 	2 laag 

wo 1445 uur 	2 laag 

wo 1445 uur 	3 hoog 

wo 1445 uur 	3 midden 

wo 1445 uur 	3 midden 

wo 1445 uur 	3 laag 

wo 1445 uur 	3 laag 

wo 1330 uur 	2 laag 

wo 1330 uur 	2 laag 

wo 1330 uur 	3 mdden 

wo 1330 uur 	3 mdden 

wo 1330 uur 	3 laag 

• wo 1330 uur 	3 laag 

wo 1330 uur 	3 laag 

di 1800 uur 	 3 laag 

do 1800 uur 

di 1800 uur 	 3 laag 

do 1800 uur 

A en ft in overleg met trainers andere tijden mogelijk Belden: 2e training op donderdag in overleg 
D 3 indien gewenst 2x trainen. Er is ruimte op maandag na 18:00 F5, F6 en F7: coordinatie Jan de Wijer 
cotirdinatie E en F trainingen: Arthur Rauwerdink Jacques Huiskes en Jaap Eringa: geblesseerd! 
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Voetbal & Seks 
De Mont Ventoux 

Rolando de Corazon 

Dit is zwaar. Hoe lang ben ik nu al 
aan het klimmen? Meer dan een uur. 
Dan moet ik over de helft zijn. Of ik 
loop zwaar achter op mijn schema. 
Welk schema? Nergens op gebaseerd. 
Geen ervaring hiermee. 

Krachten verdelen. Dan ga je langer 
mee. Daar gaat de eerste me al voor-
bij. Het nadeel van als eerste starten. 
Nee sufferd, niet dat wiel pakken. Dit 
is geen gevecht van man tegen man. 
Dit is een strijd tegen de tijd. De tijd 
die langzaam maar onverbiddelijk 
verstrijkt. Hou je eigen tempo. 

Nog steeds in het bos. Straks moet 
toch dat kale stuk komen? Daar 
waar de elementen vrij spel hebben. 
Zal me wat worden. Hitte. Hier in de 
schaduw al. Een vrouwenstem naast 
me. "Gaat best goed, hoor, volhouden 
maar." En ze passeert me moeiteloos. 
Zoals zovelen. 

Het bos houdt op. Daar is de finish in 
zicht. Daar wachten drankjes, bana-
nen en juichende mensen. Een herol-
sche aankomst. Hoeveel bochten nog? 
Stuk of wat. Maar nu zullen die duur-
sporters eens wat gaan meemaken. 
Met hun gelijkmatighheid. De kracht 
van een voetballer. De versnelling. 
Nee, niet dat ingewikkelde apparaat 
aan het stuur. Puur op eigen kracht. 

Zoals ook tijdens de wedstrijd zo vaak 
nodig is. Nog heel even aanzetten 
voor die verdedigende actie. Nog een 
keer diep gaan om dat doelpunt te 
forceren. Bij de volgende bocht. Dan 
een eindsprint inzetten. 

Misschien nog even een bochtje wach-
ten. Is verder dan het lijkt. Het is al 
heel wat om gewoon aan te komen. 
Zonder voetje aan de grond. Dat 
wordt het streven. Flexibiliteit. Ken je 
eigen kracht. Ook belangrijk. 

Bijna daar. Het roodharige meisje 
komt naast me lopen. "Ga zo door, je 
gaat het halen." Ze wandelt. "Ik had 
me de man met de hamer heel anders 
voorgesteld," wil ik zeggen. Maar de 
strot is te droog. En moet bijna bra-
ken. De laatste meters zijn extra steil. 

Langzaam dringt het tot me door. Ik 
ben er. Een jasje wordt om me heen 
geslagen. Ik krijg een banaan aange-
reikt. Nog even wachten. Op krachten 
komen. En dan mijn ingestudeerde 
grap maken. "Nou, die Mont Ventoux 
valt erg mee; dat daar zo'n een hoop 
koude drukte om wordt gemaakt." 

Rolando de Corazon 

LA BRANCHE wijnimport 
WHEN QUALITY MATTERS 

Voor horecabedrijven, 
groothandels en particulieren. 

Nit. Beetsstraat 152 
	

T 020 612 57 20 
	

W www.labranche.nl  
1054 XV Amsterdam 

	
F 020 612 57 SS 
	

E info@labranche.n1 

a 
E 

4.1 

a 
Thom. Moerkomp, 

Tandtechniek 
Utrechtsedwarsstraat 147 

1017 WE Amsterdam 
Tel. 020-625 02 92 

Iets te timmeren? 
Laat het doen door 
De Kuyper. 
Gegarandeerd vakwerk! 
Telefoon : 06 51786906, 
fax : 020 6000926 

De Kuyper, sponsor 
van TABA zaterdag 1 

Aliwy RAAk! 
Springer & Lippes drukkers 

Cruquiusweg 3 • 1951 NB Velsen-Noord 
Tel.: 0251- 270 350 • Fax: 0251 - 270 385 • E-mail: sprlip@wxs.n1  
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