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AFC TABA 
(relatienummer BBDB 518) speelt 
in Sportpark Drieburg, Fizeaustraat, 
Amsterdam. Telefoonnummer van 
de kantine: 692 41 61. 
Het gironummer van de vereniging is 
5011393, t.n.v. ale TABA, Amsterdam. 

Het TABA bestuur bestaat uit: 
Voorzitter. Frank Verkaaik (6621876, 
voorzitter@afctaba.n1) 
Secretarissen:  Roland Knoppe 
(Houtmanstraat 13, 1013 ML Adam 
020-6257970, rknoppe@freeter.nl) en 
Arthur Rauwerdink, 020-6758700) 
Penningmeester en verzending 
Tabatreffer: Anke Lucas (020-6939186, 
penningmeester@afctaba.n1) 
Voorzitter jeugdcommissie: Mike 
Paschenegger (020-6949170, 
paschenegger@planet.nl) 
Jeugdsecretaris en ledenadministratie 
senioren en jeugd: 
Hans van Koolbergen (Bart de ligtstraat 
124, 1097 JG Adam, 020-6939139, 
ledenadministratie@afctaba.n1) 

Contributie 2004-2005 
Veld: € 145,- 
Zaal: 	100,- 
Jeugd: 	100,- 

Administratiekosten 
In- en overschrijving: € 8,50 

Tabatreffer: 
alleen abonnement: € 15,00 
Opzeggen 
Schriftelijk of via e-mad 
bij Hans van Koolbergen 
(ledenadminstratie@afctaba.nl) 

Kosten opzeggen van 1 juni tot 1 oktober 
Senioren: 30,- 
Jeugd en zaal: 20,- 

Kosten opzeggen van 1 okt. Um 31 dec. 
Senioren: € 90.- 
Jeugd en zaal: 60,- 

Kindkorting 
Vanaf 2e en volgende kinderen: 10,- 

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

Redactie:  Roland Knoppe, 
Houtmanstraat 13, 1013 ML 
Amsterdam, tel. 020-6257970, 
e-mail: rknoppe@freelerml  

lnformatie over TABA is te vinden op: 
www.afctaba.nl  

WIE KOPIE 
COMMENTERS 
Amsterdam-Tilburg 

LI NNAEUSSTRAAT 107 
KINKERSTRAAT 101-103 
AMSTELVEENSEWEG 202 
ROZENGRACHT 63 

TILBURG: 
SCHOUWBURG RI NG 18-20 
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Begin volgend seizoen 
TABA zaterdag 1 start de competitie op 3 sep-
tember, de overige teams in het weekeinde van 
10 en 11 september. 
De bekerwedstrijden van de zaterdagvets 1 en 
TABA zaterdag 1 starten al eind augustus. 

Mike 
Onze Mike, de alom aanwezige Taba man is 
lelijk gevallen. Hij heeft alle middenvoetsbeen-
tjes van een voet gebroken. Hoe dat allemaal is 
gekomen zal hij vast aan iedereen die het wel 
weten komend seizoen in geuren en kleuren 
vertellen. Hij is net (11 juli) geopereerd en alle 
beentjes zijn zo goed en zo kwaad als het gaat 
rechtgezet en verstevigd met pennen. Nu is het 
afwachten hoe dat geneest. De vooruitzichten zijn 
in ieder geval gunstiger dan we eerst dachten. 
Voorlopig is Mike nog wel even uitgeschakeld: 
vakantie met z'n been in het gips! 
Voor wie Mike een hart onder de riem wil steken: 
Mike Paschenegger 
Hogeweg 1, 1098 BT Amsterdam 

Trainers en coaches volgend seizoen 
We zoeken voor het seizoen 2005 - 2006 
enthousiaste trainer/coaches voor de Al en de 
B1. Van deze trainer/coaches wordt verwacht 
dat ze twee avonden per week de trainingen  

van hun team verzorgen en op zondag het team 
coachen. De teams komen uit in de 3e klasse, 
district West-1. 
Voor verdere informatie en / of aanmelden 
kun je terecht bij Lucien PijI telefoon- 
nummer 06-2853779, mailadres: lucien. 
pijl@olympischstadion.nl  

Afmelden van jeugdspelers 
Ben je niet meer van plan om komend seizoen 
bij Taba te spelen, laat dat dan nu weten. Er 
staan nog steeds spelers op de wachtlijst die 
graag in september willen beginnen. Afmelden 
kan door een mail of een briefje te sturen naar 
Hans van Koolbergen. 

Aanmelden van jeugdspelers 
De teams voor het komend seizoen zijn gefor-
meerd. Alleen voor de A- en de B-teams kunnen 
we nog een paar goede voetballers gebruiken. 
Belangstellenden van alle andere leeftijdsgroe-
pen worden op de wachtlijst geplaatst. 

Prettige vakantie 
Het bestuur en de redactie wensen iedereen een 
prettige vakantie. 



Zaterdag 
week 1 	Veld 1 	Veld 2 
09:00 	Fl en F2 	F3 en E4 
10:00 	D2 	 D5 
11:30 	F4 en F5 	F6 en F7 
12:30 	MB1 	D1 
14:30 	Zaterdag 3 	Zaterdag 4 

Wartburgia 
E6 en E7 

*N.B. Veldindeling om 9:00 niet vast. Elk 9:00 team speelt 1 x per 3 weken bij Wartburgia 

Zaterdag 
week 2 	Veld 1 	Veld 2 
09:00 	E5 en E8 	E2 en E3 
10:00 	MD1 (06) 	D3 
11:30 	El 	 D4 
12:30 	Zaterdag 2 	Veteranen 2* 
14:30 	Zaterdag 1 	Veteranen 1 

* N.B. Veteranen 2 kunnen beginnen als D4 klaar is. Dat is eerder 12:45 dan 12:30 

Zondag 
week 1 
	

Veld 1 
	

Veld 2 
12:00 
	

Al 
	

B1 
14:00 
	

Zondagl 
	

Zondag 2 

week 2 
10:00 
	

C2 
	

Cl 
12:00 
	

Zondag 3 
	

Zonvet 

(Bijna) nieuw seizoen... 
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TABA SENIOREN EN VETERANEN 

Wie is wie in het nieuwe seizoen? 
We kunnen near alle waarschijnfijkheid maar liefst 
drie nieuwe seniorenteams verwelkomen in het 
komende seizoen, die alle drie op de zondag gaan 
spelen. Dat maakt de volgende indeling van de teams 
mogelijk. 

TABA zaterdag senioren 
TABA zaterdag 1. De spelers van TABA 1 en van TABA 
2 slaan de handen ineen onder de bezielende leiding 
van Frankie om van dit seizoen een succes to maken. 
Zij spelen in de vijfde klasse. 
TABA zaterdag 2 heette vorig seizoen nog TABA 3. 
Dit is dus het team van Peter Bego en Bart Schoones. 
Dit team gaat altijd voor het beste resultaat en het 
komende seizoen speelt Milton alle thuiswedstrijden 
mee. Dat scheelt. 
TABA zaterdag 3 heette vorig seizoen TABA 4 en werd 
bijna kampioen. Of dat dit seizoen weer het geval zal 
zijn? Het kan, want Milton speelt de thuiswedstrijden 
mee. 
TABA zaterdag 4 heette vorig jaar TABA 5. Dit al jaren-
lang veelbelovende team gaat het komende seizoen 
definitief doorbreken, zo denken vele kenners. 
Als het goed is blijven de zaterdagreserveteams 
spelen in dezelfde klassen als vorig jaar en verandert 
alleen de naam. 

TABA zaterdag veteranen 1 en 2 
Bij deze twee teams verandert er hoegenaamd niets. 
Nog even enthousiast, nag even typsich TABA. Wel 
zullen zij meestal op dezelfde dag thuis spelen zodat 
ze elkaar eventueel kunnen bijstaan. 

De zondagsenioren 
Maar liefst drie nieuwe zondagteams zijn er bijgekomen. 
TABA zondag 1 onder aanvoering van Beer. 
Zij zullen waarschijnlijk 4e reserveklasse spelen. 
TABA zondag 2 onder aanvoering van Deepak. 
Spelen 6e of 7e reserveklasse. 
TABA zondag 3 onder aanvoering van Sam van de 
Heuvel. Spelen 6e of 7e reserveklasse. 
Zet hem op jongens! 

De zondagveteranen. 
Bij dit team van vooral TABA-ouders verandert er 
weinig, behalve dat 	hun keeper Mike dusdanig 
geblesseerd is dat zijn meespelen volgend seizoen 
lang niet zeker is. Beterschap, Mike. 

Trainingen 
Er wordt deze zomer met een klein groepje gewoon 
doorgetraind op de dinsdagavond. Dat gebeurt op het 
rubberingestrooide kunstgras om 19.00 uur. 
De echte trainingen zullen weer beginnen dinsdag 30 
augustus. Dat zal er dan ongeveer zo uit moeten zien: 
dinsdag 19.00 uur — 20.30 uur: afwisselend de zater-
dag 1 (oneven weken) en de zaterdagvets (even 
weken) op het rubber. 
dinsdag 19.00 uur — 20.00 uur: afwisselend de zater-
dag 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 
donderdag 18.30 uur — 20.00 uur: zaterdag 1 op het 
rubber 
donderdag 19.00 uur — 22.00 uur: zondagteams 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. Dinsdag 
30 augustus is overigens een oneven week. 

Bekerwedstrijden 
Aileen de zaterdag 1 en de zaterdagvets 1 gaan eind 
augustus bekerwedstrijden spelen. Bij het ter perse 
gaan van deze treffer was nog niet bekend waar en 
wanneer. 

Eerste wedstrijden 
Behalve genoemde bekerwedstrijden zullen de teams 
pas op 10 september de eerste competitiewedstrijden 
spelen. De zaterdag 1 misschien wel op 3 september. 
Op 3 september zullen we het seizoen maar eens 
gaan inluiden met een mooi TABAtoernooi. Dan zien 
we elkaar weer eens. 

Roland 

VELDINDELING 



TABA JEUGDAFDELING 
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TABA JEUGDTEAMS 2005-2006 
Start seizoen 2005-2006 
De (jeugd)competitie start op zaterdag 10 september. 
Programma nog niet bekend (zie in augustus www.afctaba, 
nl/links.htm). 
Trainingen voor de jeugdteams beginnen in de week voor 
10 september. Voor elle E en F teams is dal dus op woensdag 
7 september. 

Ct. C2, D2, E4 en Fl spelen beker. Deze teams beginnen al op 
woensdag 24 augustus (C) of zaterdag 27 augustus (D, E en 
F). Begin van hun trainingen in overleg met coach en trainer. 

TABA stopt met kleding aankopen. 
Nieuwe leden dienen vanaf het seizoen 2005-2006 zelf hun 
kleding te kopen. Zie elders in deze Treffer de uitleg van 
het bestuur. Teams die het vorige seizoen nog in geel/zwart 
gestreepte shirts hebben gespeeld kunnen nog via mij nieuwe 
shirts van de club ontvangen. lk verzoek de !eiders van die 
teams zich tot mij te richten om dear 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 
Brook (zwart): € 9,50 

Kousen (zwart met gele banden): € 6,50 
10% TABA-korting: € 3,10 

Totaal: € 27,90 
(zie ook de advertentie achterop de TABA Treffer: 
10% TABA-korting op alle sportartikelen bij v.d. Boogaard) 

Eef van Leeuwen (020-4231366) 

Vacatures 
In de lijst met trainers en begeleiders staat geregeld 'Ca-
cature'. Dit betekent dat er voor dat team nog geen coach, 
begeleider of trainer is gevonden. Het is duidelijk dat als bij 
het begin van de competitie er niet in doze vacature voorzien 
is we your dat team een groot probleem hebben. 
Taba doet z'n uiterste best om trainers te zoeken. Voor de B 
en de A jeugd staat er een officiele —betaalde- vacature open 
voor een trainer/coach: 2 x trainee en coachen op de zondag. 
Heeft iemand suggesties, laat dit dan zo spoedig mogelijk 
weten aan de technische commissie (Lucien Pijl, lucien. 
pijl@olympischstadion.nl, 06-28537791). 
We gaan er van uit dat de overige vacatures door ouders 
vervutd zullen warden. Meer over de taken van een coach, een 
teamleider en meer over de taken van elke ouders http://www. 
afctaba.nl/wiedoetwat.htm  

Vacatures 2 
Een vereniging die draait op vrijwilligers heeft altijd mensen 
nodig. Niet alleen um de teams op het veld to begeleiden, maar 
ook om er voor to zorgen dat er volgend jam nog steeds een 
good lopende Taba jeugdafdeling is. Vandaar deze oproep. De 
jeugdcommissie zaekt versterking! 
De jeugdcommissie bepaalt in -overleg met het hoofdbestuur-
het beleid binnen de jeugdafdeling. Vanuit de jeugdcommissie 
worden beslissingen genomen over de grootte van de afdeling, 
worden de ambities geformuleerd, worden de kampen geor-
ganiseerd, wordt ingeschreven voor toernooien, en wordt op 
voorstel van de technische commissie de teamsamenstelling 
gemaakt ..enz. 
Door het terugtreden van Marriette Wolf (tijd voor studie) en 
Mike Paschenegger (wordt voorzitter van Taba) is er een acuut 
personeelstekort. 
We zoeken minimaal twee nieuwe leden, ouders van kinderen 
die bij Taba spelen. Bij voorkeur een kandidaat uit de oudere 
jeugd (C en hoger) en den uit de beginnende F-jes 
N.B. Dit is een zeer serieuze oproep. De jeugdcommissie 
bestaat op dit moment nog slechts uit 2 personen. Het seizoen 
kan opgestart worden, maar als er geen uitbreiding komt loops 
de organisatie ernstig gevaar. 

Welkom nieuwe spelers! 
Taba groeit nog steeds. Dit seizoen breidt de jeugdafdeling 
uit met drie teams: twee E teams (E7 en E8) en een D team 
(D5). Maar ook de senioren groeien. Er valt een team of op de 
zaterdag, maar op de zondag spelen er volgend jaar maar liefst 
drie nieuwe teams. 
Dat betekent dat we een groot aantal nieuwe leden mogen 
verwelkomen. 
Seniorenteams behoeven niet veel begeleiding, maar jeug-
dteams uiteraard wel. Welkom ouders dus. Om jullie voor to 
bereiden op het /even bij Taba raden we jullie aan om wat op 
de web site rond te neuzen en vooral de documenten 'informa-
tieblad jeugd' en 'wie doet waf te lezen. Beide documenten 
zijn to vinden op de jeugdpagina. 

Trainingstijden, trainers en begeleiders 
A en B: in overleg met de trainers zijn andere tijden mogelijk. Er kan 's avonds getraind worden op maandag, dinsdag en donderdag 
Meiden: we willen met de meiden 2x per week gaan trainen. Of dat gebeurt, hoe (semen of apart) en wanneer zal met de teams 
overlegd worden. D3 kan desgewenst 2x per week trainen. E teams (El. E4?) die 2x willen trainen: overleg met trainer en tech-
nische commissie. Coordinatie F5, F6 en F7: Jan de Wijer. Coordinatie Een overige F: Arthur Rauwerdink 

Team 	Trainer 	 Begeleider/coach 
	

Trainingstijdstip 
A 	Trainerspoule 	 vacature 	 di 1630 uur 

vr 1630 uur 
B 	Jan ter Horst/trainerspoule 	vacature 	 ma 1630 uur 

vr 1630 uur 
C1 	Lucien PijI 
	

Frank de Kruif 
	

ma 1630 uur 
vr 1630 uur 

C2 	Ton Boonstoppel 
	

Piet Laan 
	

di 1630 uur 
do 1630 uur 

D1 	Frank Verkaaik 
	

Toke Sibbel 
	

ma 1630 uur 
do 1630 uur 

D2 	Bregt Remijn 
	 Harry Smeets 	 ma 1600 uur 

wo 1600 uur 
D3 	Gerard Sieljes 
	

Thom Moerkamp 	 wo 1600 uur 
D4 	Mike Paschenegger 	 Entie Kho/Steven Floor/Jos Gadet 	wo 1600 uur 
05 	Rob Ales 	 vacature 	 wo 1600 uur 
El 	Frank de Kruif 
	

Sander Hoek 
	

wo 1445 uur 
E2 	Jan de Wijer 	 Ron Snel 

	 wo 1445 uur 
E3 	Ronald Hooft 
	

Ronald Hooft/Petra Aarsman 	 wo 1445 uur 
E4 	Ron Kant 
	

Jules Vereecken 	 wo 1445 uur 
E5 	Marriette Wolf (voorlopig) 

	
Tess Savenije 	 wo 1445 uur 

E6 	Bart Zwarenstein 
	

Frank Visbeen 	 wo 1445 uur 
E7 	Hanne Obbink 	 vacature 	 wo 1445 uur 
E8 	Pieter Hilhorst 
	

Pieter Hilhorst 	 wo 1445 uur 
Fl 	Jos Duijst/Jan de Wijer 	 vacature 	 wo 1330 uur 
F2 	Jaap Eringa/Jacques Huiskes/ 

Harry Smeets 
	

Hans Zwaal 
	 wo 1330 uur 

F3 	Jaap Eringa/Jacques Huiskes 
/Harry Smeets 
	 Jet Kiestra/Anneloes/Eric Jansen 	wo 1330 uur 

F4 	Jaap Eringa/Jacques Huiskes 
/Harry Smeets 	 vacature 	 wo 1330 uur 

F5 	Paul Kamp, Freek Kallenberg, 
Richard de Nooy 	 vacature 	 wo 1330 uur 

F6 	Paul Kamp, Freek Kallenberg, 
Richard de Nooy 	 vacature 	 wo 1330 uur 

F7 	Paul Kamp. Freek Kallenberg, 
Richard de Nooy 	 vacature 	 wo 1330 uur 

MB1 	Marlette Wolf/Raul Frias 
	 Raul Fries Amadori/Christoffel Klap 

	di 1800 uur 
vacature 
	 do 1800 uur 

MD1 	Martina Schouten 
	

Dinant Kroese 
	 di 1800 uur 

Bart Zwarenstein 
	 do 1800 uur 
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TEAMINDELING 2005-2006 
Hieronder vind le de teamindeling voor het nieuwe seizoen. iste kolom: nieuwe team, 3e kolom: nude team ('wachtlijst = nieuwe speler) 

Al 	Ferenc Sebastiaan Gal 	81 	 Cl 	Daniel Wang 	 C2 
Al 	Oscar Glasbergen 	131 	 C2 	Sam Bakker 	 D1 
Al 	Remy Hakvoort 	 BI 	 C2 	Camiel Coenen 	 wachtlijst 
Al 	Joris Henselmans 	82 	 C2 	Boudewijn Felser 	DI 
Al 	Vincent Kemper 	82 	 C2 Steven Keverkamp 	D1 
Al 	Vincent Kiezebrink 	B2 	 C2 	Jibbe Knuit 	 wachtlijst 
Al 	Mark Laeven 	 B2 	 C2 	Freek van Koolbergen 	DI 
Al 	Bo van Niekerk 	 82 	 C2 	Casper Koolmees 	D1 
Al 	Pieter Oranje 	 B1 	 C2 	Stijn Laan 	 D1 
Al 	Tijmen Pelleboer 	B1 	 C2 	Tim Lubberding 	DI 
Al 	Yule Ploum 	 B1 	 C2 	Niek Remijn 	 D1 
Al 	David de Ruiter 	81 	 C2 	Elvas Rozenga 	 D1 
Al 	Bas Welp 	 81 	 C2 Onno van der Veen 	C2 
Al 	Daan Wildenborg 	B1 	 C2 	Roe! van Veen 	 D1 
Al ???Arnold Sardjoe 	 B1 	 C2 	Troy Verkaaik 	 D1 
B1 	Benno Bas 	 82 	 C2 	Siger de Vries 	 D1 
B1 	Bo Care 	 82 	 D1 	Simon Boeke 	 02 
B1 	Thomas Damen 	C2 	 Dl 	Okan Cesur 	 Wachtfijst 
81 	Rocky Dataram 	Cl 	 D1 	Ramon Dop 	 D2 
81 	Wessel Diepgrond 	Cl 	 D1 	Denzel Fetter 	 D2 
81 	Chiel Hiipscher 	 wachtlijst 	 D1 	lean) Franzua-Martinez 	D2 
B1 	Brendan Kant-Morice 	Cl 	 D1 	Jasper Hoek 	 D2 
B1 	Ymer Kneijnsberg 	B2 	 DI 	Igor de Jong 	 02 
B1 	Joram Knigge 	 Cl 	 D1 	Sierk Kanis 	 02 
BI 	Stijn Knigge 	 Cl 	 Dl 	Luuk van Loosdrecht 	D2 
B1 	Bishu Mathis 	 B2 	 D1 	Tessel Middag 	 D2 
81 	Koen Steenbergen 	B2 	 D1 	Cas van Niekerk 	D2 
BI 	Joost Sturkenboom 	Cl 	 D1 	Wander Smits 	 D2 
B1 	Levi Vlessing 	 Cl 	 D1 	Marcus Staphorst 	D2 
B1 	Tarik de Vries 	 Cl 	 D1 	Thijs Verkaaik 	 02 
B1 	Tijmen de Vries 	B2 	 D1 	Ebu Bekia Yildiz 	D2 
81 	Daniel van Wijngaarden 	B2 	 D2 	Melvin Akkerman 	wachtlijst 
Cl 	Achraf Ariani 	 C2 	 D2 	Giovanni de Capitani 	El 
Cl 	Egon Arp 	 DI 	 D2 	Gijs Cornelissen 	El 
Cl 	Boyd Bergsma 	 C2 	 D2 	Emile Corre 	 El 
Cl 	Matthijs van Camerijk 	Cl 	 D2 	Auke Eringa 	 wachtlijst 
Cl 	Jeremy Clark 	 03 	 D2 	Willem de Haan 	El 
Cl 	Richard de Graaf 	C2 	 D2 	Boy Jacobs 	 El 
Cl 	Elco Hakvoort 	 C2 	 D2 	Max Kremer 	 El 
Cl 	Gregor Hogetoom 	C2 	 D2 Tom Remijn 	 El 
Cl 	Bas Kroese 	 C2 	 D2 	Emiel Smeets 	 El 
Cl 	Jona de Kruif 	 C2 	 D2 	Marijn Smidt 	 El 
Cl 	Serginhio Marica 	Cl 	 D2 	Krelis Smit 	 E2 
Cl 	Simon Often 	 C2 	 D2 Jochem Stut 	 El 
Cl 	David Paschenegger 	C2 	 D3 	Anass Bakkali Kasmi 	E6 
Cl 	Erwin Ribic 	 C2 	 D3 	Tommie van Ginkel 	03 
Cl 	Jair Thieme 	 D1 	 03 	Erman Gultop 	 D3 
Cl 	Victor vriend van David 	 D3 	Wessel Moerkamp 	D3  
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D3 	Gray Narain 	 wachtlijst 	 E2 	Can Ehen Sahin 	E4 
D3 	Soufiane Ouzhir 	03 	 E2 	Xander Koning 	 E4 
D3 	Joachim Rubinstein 	D3 	 E2 	Basja Ladwig 	 E4 
D3 	Sared Schram 	 D3 	 E2 	Rerni Lafeber 	 E4 
D3 	Stanley Sengers 	D3 	 E2 	Jonathan Mensink 	E4 
D3 	Robbie Vinogradov 	D3 	 E2 	Reinder Raadsen 	E4 
D3 	Leon van Vliet 	 D3 	 E2 	Lucas Snel 	 E4 
D3 	Felix Voogt 	 D3 	 E2 	Benjamin Weyand 	E4 
D3 	Kay de Vries 	 03 	 E2 	Douwe de Wijer 	E4 
D3 	Jarmo de Vries 	D3 	 E3 	Iris Bennink 	 wachtlijst 
D4 	Sascha Basart 	 D4 	 E3 	Youri Dudock 	 E6 
D4 	Ashraf Charradi Bensbaa D4 	 E3 	Achmed El Marroun 	E6 
D4 	Mees Daalder 	 D4 	 E3 	Jackie Hooft 	 E6 
D4 	Gabriel Floor 	 D4 	 E3 	Joshua Kawei 	 E6 
D4 	Ruben Floor 	 04 	 E3 	Sayed Mahabali 	E6 
D4 	Rob Gadet 	 D4 	 E3 	Leroy Rode 	 E6 
D4 	Tjobo Kho 	 D4 	 E3 	Timo Daan Staudenmayr E6 
D4 	Jip van Leeuwen 	D4 	 E3 	Eva Weijenberg 	E6 
D4 	Jimmy Muller 	 04 	 E4 	Raoel van Groeningen 	Fl 
D4 	Joram Prins 	 D4 	 E4 	Jim de Haan 	 Fl 
04 	Lloyd Rode 	 D4 	 E4 	Stijn Hutschemaekers 	Fl 
D4 	Stoffel Suttorp 	 D4 	 E4 	Jail Julien 	 Fl 
D4 	Jeroen limp 	 D4 	 E4 	Allan Kant-Morice 	Fl 
D4 	Kay Vink 	 D4 	 E4 	Troy Kroon 	 Fl 
D5 	Jelle Broek 	 E2 	 E4 	Jasha Rudge 	 Fl 
D5 	Rein van Dalen 	 wachtlijst 	 E4 	Teun Smit 	 Fl 
05 	Tristan Holman 	 E2 	 E4 	Koen Vereecken 	Fl 
D5 	011ie Houniet 	 wachtlijst 	 E4 	Pieter Willers 	 Fl 
D5 	Joshua Kahn 	 wachtlijst 	 E5 	Casper Bennink 	F2 
05 	Jim Kuipers 	 E2 	 E5 	Chaim Croiset 	 E5 
D5 	Ilja Lambert 	 E2 	 E5 	Lex Dekker 	 F2 
D5 	Julius Moorman 	03 	 E5 	Luc L.C. Giljam 	 E5 
05 	Jason Nelemans 	wachtlijst 	 E5 	Jan Huiskes 	 F2 
O5 	Ingo Planteyot 	 wachtlijst 	 E5 	Bruno Kamphuijs 	F2 
05 	Micha Proper 	 E2 	 E5 	Nora Middag 	 E5 
05 	Mink Rohmer 	 E2 	 E5 	Luke Panhuijsen 	F2 
D5 	Ko Verhoek 	 E2 	 E5 	Myrd Schenk 	 E5 
O5 	Thomas van Zwieten 	E2 	 E5 	Eline Sparreboom 	E5 
El 	Alex Ales 	 E3 	 E6 	Jari Franck 	 F3 
El 	Kwadwo Amankwaa 	E3 	 E6 Thomas Gelauff 	F3 
El 	Salman Guldemond 	E3 	 E6 	Simon Hoeksma 	F4 
El 	Roel Hoek 	 E3 	 E6 	Dave van leperen 	F6 
El 	Olaf Hogetoorn 	 E3 	 E6 	Joost lngen Housz 	F3 
El 	Ingo de Kruil 	 E3 	 E6 	Bart Obbink 	 F3 
El 	Daniel van Maanen 	E3 	 E6 	Rijk Rauwerdink 	F3 
El 	Joris Mol 	 E3 	 E6 	Niels Visbeen 	 F3 
El 	Martino Speyart 	E3 	 E6 	Randy Wiehers 	 F6 
El 	Job Zaal 	 E3 	 E6 	Morten Zwarenstein 	F3 
£2 	Michael Buys 	 E4 	 E7 	Mara Daamen 	 E5 
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E7 	Toon van Dalen 	wachtlijst 	 F3 	Max Molenaar 	 E5 

	

E7 	Usbrand Eerdenburg 	F4 	 F3 	Frans Schaik 	 F6 

	

E7 	Tijmen van Iterson 	F4 	 F3 	Jeroen Smeulders 	F4 

	

E7 	Jelte Moerkamp 	E5 	 F3 	Oaan van Woudenberg 	F6 

	

E7 	Teun van der Putt 	E5 	 F4 	Bas Franse 	 wachtlijst 

	

E7 	Linde Raadsen 	 E5 	 F4 	Boris Gelauff 	 F7 

	

E7 	Maaike Schoonejans 	E5 	 F4 	Zeno Gosling 	 F4 

	

E7 	Jan Uyttewaal 	 E5 	 F4 	Osama Khedr 	 F7 

	

E7 	Geerte Verduyn 	 E5 	 F4 	Robin Korkor 	 ES 

	

ES 	Leon Halberstadt 	wachtlijst 	 F4 	Clemens Domes 	F4 

	

E8 	Sacha Hi!horst 	 wachtlijst 	 F4 	Kai Prinsen 	 F7 

	

ES 	Lisa Bobbie Kamp 	wachtlijst 	 F4 	Hidde Vermaas 	 F4 

	

ES 	Lida Ladwig 	 wachtlijst 	 F4 	Willem van de Vijver 	wachtlijst 

	

ES 	Lena Rodenberg 	wachtlijst 	 F5 	Jim Grootenboer 	wachtlijst 

	

E8 	Jerilin Rodriguez 	wachtlijst 	 F5 	Max de Heer 	 wachtlijst 

	

ES 	Anne-Rieke Schaik 	 F5 	Dylan Hooft 	 wachtlijst 

	

E8 	Sophie Schwartz 	wachtlijst 	 F5 	Igor Houniet 	 wachtlijst 

	

ES 	Kobus Suttorp 	 wachtlijst 	 F5 	Julia Nagengast 	wachtlijst 

	

ES 	Tijs Teulings 	 wachtlijst 	 F5 	John Obison Stevens 	wachtlijst 

	

ES 	Patrick Thonhauser 	wachtlijst 	 F5 	Joris Ram 	 wachtlijst 

	

E8 	Abel Westra 	 wachtlijst 	 F5 	Yonathan Tokkie 	wachtlijst 
F5 	Sien Uyttewaal 	 wachtlijst 

	

Fl 	Tyrone Amzand 	 F4 	 F5 	Juan Vink 	 wachtlijst 

	

El 	Kekuta Bah 	 F2 	 F6 	Miles Christenhuis 	wachtlijst 

	

El 	Ruben Duijst 	 F3 	 F6 	Nova Endendijk 	Wachtlijst 

	

Fl 	Otis Hermsen 	 F6 	 F6 	Sirius Hakvoort 	wachtlijst 

	

Fl 	Robert Jansen 	 F3 	 F6 	Jomme Hardonk 	wachtlijst 

	

El 	Justus Mensink 	F4 	 F6 	Zwaantje Hoeksma 	wachtlijst 

	

El 	Kevin Osei 	 F6 	 F6 	Ward Immink 	 wachtlijst 

	

El 	Kaj Smeets 	 F2 	 F6 	Berend Jurgens 	wachtlijst 

	

Fl 	Beau Visser 	 F5 	 F6 	Hidde Mika Kamp 	wachtlijst 

	

El 	Dees de Wijer 	 F2 	 F6 	Stijn de Koning 	 wachtlijst 

	

F2 	Thomas Ales 	 F7 	 F6 	Santiago Lara Vega 	Wachtlijst 

	

F2 	Luc ten Brink 	 F7 	 F6 	Dennis Osei 	 wachtlijst 

	

F2 	Mileo Brons 	 F7 	 F6 	Giines Verhoek 	 Wachtlijst 

	

F2 	Myles Chapman 	F7 	 F7 	Bruno Breberina 	wachtlijst 

	

F2 	Ramon Dekker 	 F5 	 F7 	Jolan Brons 	 wachtlijst 

	

F2 	Mees Eringa 	 F7 	 F7 	Milan Dop 	 wachtlijst 

	

F2 	Dirk Huiskes 	 F5 	 F7 	Pablo Gribling 	 wachtlijst 

	

F2 	Tobias Julien 	 F5 	 F7 	Lizzy Hanekroot 	wachtlijst 

	

F2 	Arthur Neervoort 	F7 	 F7 	Benjamin Jansen 	wachtlijst 

	

F2 	Rik Willers 	 F5 	 F7 	Timon Kallenberg 	wachtlijst 

	

F3 	Bas van Duijne 	 F5 	 F7 	Leeuw van Moerkerken 	wachtlijst 

	

F3 	Bruin Feskens 	 E5 	 F7 	Alvin Moorman 	 wachtlijst 

	

F3 	Jasper Hofmans 	F6 	 F7 	Yehudi Rudge 	 wachtlijst 

	

F3 	David Jansen 	 F5 	 F7 	Rhett Vonk 	 wachtlijst 

	

F3 	Baruch Kiestra 	 F6 

	

F3 	Gijs van der Linden 	F6 

	

F3 	Pelle Menke 	 F4 

Meiden 
MB1 Anne Bertrand 	 MD2 
MB1 Anouk Boot 	 MD1 
MB1 Kaya von Eugen 	MD2 
MB1 	Isabel Frias Amadori 	M D I 
MB1 Lena Hartog 	 MD1 
MB1 Paulien Klap 	 MD1 
MB1 Maya Mertens 	 MD1 
MB1 Esther Milberg 	 MD1 
MB1 Brechtje Moerkamp 	M01 
MB1 Doenja Oogjes 	 wachtlijst 
MB1 Simone Rietkerk 	wachtlijst 
MB1 Romy Rohmer 	 MD1 
MB1 	Judith van den Velde 
MB1 Jet Visser 	 MD1 
MB1 Zwaan van Weert 	MD1 
MD1 Meike van den Bongaardt MD2 

MD1 Chelsea Faerber 	MD2 
MD1 Niki Ipenburg 	 MD1 
MD1 Nosh 1penburg 	 MD1 
MD1 Nina Jansen 	 MD1 
MD1 Saskia Kley 	 MD2 
MD1 Lisan Kroese 	 MD2 
MD1 Isabel Lara Vega 	MD1 
MD1 Fee Reynart 	 MD2 
MD1 Emma de Smit 	MD2 
MD1 Saar de Smit 	 MD2 
MD1 Kinke Smit 	 MD2 
MD1 Sozan Toksiiz 	 MD2 
MD1 Amy Waardenburg 	MD2 
MD1 Sophie Weijenberg 	MD1 
MD1 Anna Wildeboer 	MD1 
MD1 Maaike Zwarenstein 	MD2 

Bezoek 01 aan Newcastle: 

• 



Zaterdag 16 april: 
O.S.V. E8 - TABA E5 
De eerste tien minuten van het spel was niet edit 
een gent voor TABA. In de stromende regen 
stonden we meteen met twee nul achter. Dat pik-
ten we niet ! Dus we kwamen terug met 2-2 het 
eerste prachtige doelpunt van Eline in de !crui-
sing en het tweede ook mooie doelpunt van Luc. 
Voor de rest een paar prachtige actie's van de 
verdediging: Chaim: geen bal komt er doorheen, 
Jelte: onze oude keeper, Linde en Mara: niet te 
stoppen en Jan: ook tangs hem kom je moeilijk. 
Het middenveld : Geerte: eerst verdediger, 
Teun: loopt altijd goed mee naar voren en 
Maaike: lekker fel. En onze keepers natuurlijk: 
Nora: keept altijd minstens een helft en kan ook 
erg goed verdedigen en Mirt: Samen met Eline 
en Luc de beste spits uit ons team. 
De scheidsrechter blaast op zijn fluitje: rust on-
danks alle warme lderen is iedereen verkleumd. 
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De tweede helft gaat veel beter, eerst krijgt 
Geerte de bal en schiet jammer, recht voor de 
voeten van de verdediger die doet een iets te 
mooi hakje naar de keeper, de keeper pakt de 
bal net niet. Geerte rent door en knalt de bal in 
het net, 3-2 voor TABA iedereen is blij maar 
dan staan opeens alle verdedigers in de wissel 
( oh oh ) O.S.V. scoort! Maar gelijkspel is niet 
genoeg voor TABA om de moed in de o zo door-
weekte schoenen te laten zakken dus Eline en 
Luc scoren er allebei nog een. En dan komt Nora 
eraan: ze schiet op doel maar de bal blijft op de 
lijn liggen. Gelukkig is Luc er nog, hij komt aan 
rennen en geeft de bal een tik: 6-3. Ondanks alle 
regen word er feest gevierd in de kleedkamer, de 
derde keer dat we gewonnen hebben. 

Geerte 

Eigenlijk hoef je als begeleider op een kinder-
kamp geen bal te doen, behalve genieten. 
Zeker als het om een kamp goat van jongens 
met een leeftijd onder de tien jaar, die allemaal 
dezelfde hobby hebben, waarvoor je alleen 
maar een bat nodig hebt en waar bovendien 
zoveel vaders en moeders op afkomen dat je 
je afvraagt of er wet genoeg ruimte voor de 
kinderen rest. Zo'n tof kamp was het F-kamp 
van begin juli. Op een bewolkte maar windstille 
vrijdagavond kwamen de F-zonen uit Mokum 
met hun vaders en moeders aan op de grote 
Egmondse voetbalboerderij. Met een groot groen 
grasveld voor het terras, omringd door bomen. 
Een zak batten was voldoende om de jongeman-
nen de wei in te sturen, waarna een paar kratten 
limonade, fruit en brood genoeg leken om ze 
probleemloos twee dagen daar achter te laten. 
Organisatieleiders Jules en Ben deelden echter 
toch enkele basisregels mee, maar die waren 
minimaal. Belangrijkste regel: het kamp is voor 
alles een feest voor de kinderen. Chefkok Mike 
was zo ongelukkig geweest om daags voor het 
Grote Gebeuren een goede vriend te helpen 
met klussen en daarbij zijn linkervoet zo ernstig 
te blesseren dat ie geruime tijd het hospitaal in 
draaide. Ron en Dennis namen zijn rot met verve 
over en zouden de komende 48 uur zeer smaak-
vol en gebalanceerd voedsel ter tafel toveren, 
van pannenkoeken met stroop tot en met pasta 
in room-champignonsaus. De spelletjescommis-
sie begon op zaterdagochtend met een interna-
tionaal voetbaltoernooi, zette voor de middag 
een ontdekkingsreis in de duinen uit die eindigde 
met een zandkastelenbouwwedstrijd op het 
strand, organiseerde in de avond een bloedstol-
lend douane-spel waar menig F-speler nog een 
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nacht van na-spookte en sloot op zondag of met 
een voetbalbehendigheidsciruit en het immer 
zenuwslopende penalty-schieten voor Jong en 
oud. lk kan er nog nerveus van worden. 

De sfeer was gedurende dit weekend zo rielekst 
dat mij als ouder bij thuiskomst het gevoel 
bekroop dot ik had toen ik thuiskwam van een 
middelbare-schoolkamp in Parijs: ik wilde terug. 
lk was bekaf van het nietsdoen. De voetballers 
voetbalden, de organisatoren organiseerden, de 
koks kookten. Wij als ouders/begeleiders moch-
ten eten, drinken, en ja, of en toe wat schoon-
maken of afwassen. Het was echter vechten om 
een taakje te mogen uitvoeren. Moet je thuis 
eens om komen! Jules, Ben, Ron, Dennis (en na-
tuurlijk ook Mike): jullie verzorgden een heerlijke 
afsluiting van dit voetbalseizoen, waarvoor veel 
dank. Graag volgend jaar weer! 

Prettige vakantie, 
Arturo Frituro. 

Voetbal en Sneks 
Een nationale ramp: we waren op kamp 

Arturo Frituro 



Buiten kiettert de regen op de verlaten 
straten van Guadalaviar. Guadalaviar. Co-
razon laat in gedachten nogmaals de naam 
over zijn lippen gaan. Niet slecht. Dan 
haalt hij uit zijn kleine rugzakje de kaart 
van de Montes Universales te voorschijn 
en bekijkt wat er tot nu toe is gedaan. Hij 
schrijft zijn bevindingen op in zijn noti-
tieboekje. Merste wandeldag. Verdwaald 
onderweg naar Monterde de Albarracin. 
Kaart lijkt niet altijd te kloppen. Of is het 
mijn hoofd? Kaart en hoofd zijn in elk ge-
val niet compatible'. Trots op deze woorden 
vol zelfspot kijkt Corazon de bar rond. 
Oude spaanse mannen aan het kaarten. 
De barman schrikt op uit zijn krant omdat 
hij denkt dat Corazon nog een biertje wil. 
Maar Corazon zit alweer over zijn kaart 
gebogen. Waar ging het mis? Hier. En 
daarna het juiste pad gezocht hoger op de 
berg terwijl we eigenlijk omlaag hadden 
moeten gaan. En hij schrijft op: `Daardoor 
te laat in Monterde aangekomen. Geen bar, 
geen winkel, niets. Met veel moeite een 
taxi weten te regelen voor rit naar Torres 
de Albarracin. Sfeer bleef goed. En dat 
ondanks de steekvliegen'. Nogmaals wrijft 
hij over de bulten op zijn kuiten. "rweede 
wandeldag. Mooie afwisselende wandeling 
van Torres naar Guadalaviar. Bossen, hei-
de, een steile kloof van een drooggevallen 
rivier en een schitterende onheilspellende 
onweerslucht aan het eind.' Freek komt de 
bar binnen met een drijfnat regenpak aan. 
"Zit je hier? Arthur en Wil komen zo. Ben 
je nou alweer met die kaart in de weer?"  

Even later zitten de vier kameraden rond 
de tafel. Op de grond staan twee plastic 
tassen met daarin de zojuist gehaalde 
boodschappen: brood, serrano ham, man-
chego kaas, flessen water en koek. "1k 
heb voor morgen een afstekertje gevon-
den. Scheelt een hele klim en aardig wat 
kilometers," zegt CorazOn. "Laat zien," ant-
woordt Arthur wantrouwend. Corazon laat 
de weg zien die hij in gedachten heeft. Een 
brede onverharde weg. "Da's mooi," zegt 
Arthur, "want dan kunnen we morgen 
mooi wat dingen bespreken. We zouden 
tijdens deze vakantie een nieuw model 
voor de organisatie van de sociale zeker-
heid in Nederland bedenken, weten jullie 
nog wel?" "En laten we daarbij vooral de 
gezondheidszorg niet vergeten,"zegt Wil, 
"want de nieuwe plannen van het kabinet 
op dit terrein zijn gewoonweg absurd." 
"Maar laten we beginnen met het oplossen 
van de moeilijkheden binnen ons voetbal-
team," oppert Freek, "want als we daar de 
zaak al niet bij elkaar kunnen houden, hoe 
moet dat dan op een groter niveau?" Er 
valt een stilte. Corazon ziet weer voor zich 
hoe Marcel tegen het zoveel sterkere AFC 
tot wanhoop van Ruud Gullit de ene ma-
gistrale redding na de andere verrichtte. 
En nu gaat hij ons wellicht verlaten. Dat 
kan toch zeker niet? Ook de andere drie 
zitten mijmerend voor zich uit to kijken, 
vast met hun gedachten bij andere mooie 
momenten met onze keeper. "He jongens, 
ik heb een goed idee," zegt Corazon. De 
anderen kij ken hoopvol op."Potje klaver-
jassen?" Corazon schudt alvast de kaarten. 

LA BRANCHE wijnimport. 
WHEN QUALITY MATTERS 

Voor horecabedrijven, 
groothandels en particulieren. 

Nic. Beetsstraat 152 
1054 XV Amsterdam 

T 020 612 57 20 
F 020 612 57 55 

W www.labranche.n1 
E info@labranche.nl  

Alitok RAAk! 
Springer & Lippes drukkers 

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

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

De Kuyper, sponsor 
van TABA zaterdag 1 

PAGINA 14 • TABATREFFER N° 11 JULI 2005 

Voetbal & Seks 
Guadalaviar 

E 0 
4m 

0 a 
Rolando de Corazon 

Thom. Moerkomp, 
Tondtechniek 

Utrechtsedworsstroot 147 
1017 WE Amsterdam 

Tel. 020-625 02 92 
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