
Kort 
 
Het bestuur wenst iedereen een fantastisch 2006! 
 
Voetbalweek 2006  
Jeugdvoetballers, zowel jongens als meisjes die geboren zijn tussen 1 januari 1990 en 1 januari 1998 
kunnen van maandag 21 augustus tot en met vrijdag 25 augustus meedoen aan de Voetbalweek van 
de KNVB, nu ook met speciale keeperstraining. Kosten: €75. Inschrijven voor 15 maart. 
Inschrijformulier is te downloaden van de Taba site: www.afctaba.nl 
 
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 
 
Jeugdtoernooicommissie 
9 december 2005: De toernooicommissie is gestart met zijn activiteiten. De commissie bestaat uit  
- Martina Zwaan , 6466019  
- Mark Hoeksma, 4194912  
- Mariëtte Wolf, 4194651  
- Rimmer Lankester, 06-********  
- Johan van der Jagt, 06-********  
Zij organiseren het Taba Jeugdtoernooi (27 en 28 mei). Heb je suggesties (teams die uitgenodigd 
moeten worden, ideeën over leuke activiteiten), neem dan contact op met een lid van de commissie. 
 
Keeperstraining C- en D-jeugd begint op 17 januari 
Frans Barends, de ex-keeper van de Za-Veteranen-2, begint na de winterstop aan de keeperstraining. 
Vanaf 17 januari elke dinsdagavond van 1800 uur tot 1900 uur op het rubberen veld. 
Verwacht worden: 
Siger de Vries (C2) 
Jibbe Knuit (C2) 
Jarmo de Vries (D3) 
Kai de Vries (D3) 
Brechtje Moerkamp (MB1) 
Jelle Broek (D5) 
De keepers uit de E die zich aangemeld hebben krijgen nog bericht of ze ook mee kunnen doen. 
 
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 14 januari 
85794/1e 111 TABA MB1  Buitenveldert MB3 11.00 uur, veld 1 
153114/beker TABA D3 Zeeburgia D3 ` 11.00 uur, veld 2 
 
Zaterdag 21 januari 2006    
1e/111 53809 TABA MB1 De Meer B2 12.30 2 
2e/042 TABA D1  Vooralsnog vrij    
3e/081 155651 TABA D2 Tos Actief D2 10:00 1
3e/080 155325 TABA D3 DWV D3 10:00 2
3e/082 155750 JOS/W'graafsmeer D2 TABA D4 9:15 
3e/086 155727 Abcoude MD1 TABA D5 11:00 
3e/086 155316 Diemen D7 TABA MD1 9:00 
2e/045 172518 Diemen E2 TABA E1 10:15 
1e/016 172392 Diemen E1 TABA E2 10:15 
3e/129 172320 TABA E3  DWV E6 9:001a 
2e/047 172641 TABA E4 TOB E2 9:001b 
3e/127 172307 TABA E5 Kadoelen E4 9:002a 
3e/132 172953 Tos Actief E5 TABA E6 9:30 
3e/134 TABA E7  Vooralsnog vrij    
3e/128 172949 TABA E8 DWV E4 9:002b 
2e/26   162648 TABA F1 DCG F2 11:301a 
2e/29   162293 De Meer F1 TABA F2 9:00 
4e/105 162553 RKAV F3 TABA F3 10:00 
4e/111 162118 OSV F3 TABA F4 9:00 
4e/114 162698 TABA F5 De Meer F3 11:301b 
4e/116 162697 TABA F6 Tos Actief F7 11:302a 
4e/121 162427 TABA F7  Legmeervogels F14 11:302b 
     
     
 
Bardienst 14 januari 21 januari 
08.15 – 10.15  E3 
10.15 – 12.15 D3 D2 
12.15 – 14.00  F5 
  
 



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 7 januari 
405 AMVJ  TABA 2 14.30 uur 
 
zaterdag 14 januari 
46470/5A TABA 1 Sloterdijk 1 14.30 uur, veld 1  
131722/405 TABA 2 AFC 6 12.30 uur, veld 1 
131744/509 TABA 3 DVVA 13 14.30 uur, veld 2 
88683/504 De Meer 5 TABA 4 12.30 uur  
vriendschap TABA vets 1   TABA vets 2 12.30 uur, veld 2 
 
zaterdag 21 januari 
5A TABA 1 vooralsnog vrij 
405 TABA 2 vooralsnog vrij 
151214/509 Zeeburgia 4 TABA 3 14.30 uur  
80573/504 Swift 7 TABA 4 15.00 uur  
61424/2C TABA vets 1  Amstelland vets 1 14.30 uur, veld 1 
53437/3C TABA vets 2 Deneba vets 1 12.30 uur, veld 1  
 
Bardienst 14 januari 21 januari 
12.30 – 14.00  TABA 3  
14.30 – 16.30  TABA 2 TABA vets 2 
16.30 - sluit TABA 1 TABA vets 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 
10 januari   zavets  zat1 
17 januari   za 1  zavets 
24 januari   zavets  za 1 
31 januari   za 1  zavets 
   



TABA ZONDAG JUNIOREN EN SENIOREN 
 
Trainingen F- en E-jeugd op woensdag beginnen weer op 11 januari 
 
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 15 januari 
junioren 
/2G TABA A1 vooralsnog vrij  
/2F TABA B1 vooralsnog vrij  
154655/3e04 TABA B2 BlauwWit B5 12.00 uur, veld 2  
2E TABA C2 vooralsnog vrij 
3e 04 TABA C3 vooralsnog vrij 
 
senioren 
110837/618 De Meer 5 TABA 2 11.30 uur  
615 TABA 3 vooralsnog vrij 
614 TABA 4  vooralsnog vrij  
141792/732 TABA 5   Roda’23 5 14.30 uur, veld 1 
130331/107 TABA vets 1 VVC vets 2 12.00 uur, veld 1 
 
zondag 22 januari 
junioren 
106501/2G Voorland A1 TABA A1 12.00 uur 
120626/2F Buitenboys B4 TABA B1 14.30 uur 
3e04 TABA B2 vooralsnog vrij 
107895/2E TABA C2 Abcoude C3 12.00 uur, veld 2 
155098/3e 04 Buitenboys C5 TABA C3 14.30 uur 
 
senioren 
95701/618 ZRC/Herenmarkt 4 TABA 2  11.30 uur 
124424/615 AGB 6 TABA 3  14.30 uur 
133495/614 Nautilus 2 TABA 4 14.00 uur  
141788/732 TABA 5 Badhoevedorp 4 14.30 uur, veld 1  
130306/107 TABA vets 1 DIO vets 1 12.00 uur, veld 1 
 
Bardienst 15 januari 22 januari 
   
11.00 – 14.00 B2 C2 
14.00 – 16.30 TABA vets TABA vets 
16.30 – sluit TABA 5 TABA 5 
 
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 2 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. 
 
 
 
 
 
 
 



Uitadressen veldvoetbal 
Abcoude, Sportpark Hollandse Kade, Nieuwe Amsterdamseweg, Abcoude, 0294-283984 
AGB, Sportpark Ookmeer, Troelstralaan, Amsterdam, 020-6110608 
Buitenboys, Sportpark Polderkwartier, Daniel Stalpaertstraat 1, Almere-Buiten, 036-5320561 
Diemen, Sportpark De Diemen, Sportlaan 13, Diemen, 020-6992048 
Jos Watergraafsmeer, Sportpark Drieburg, achter TABA, 020-6941013 
De Meer, Sportpark Drieburg, achter TABA, Amsterdam, 020-6947472 
Nautilus, Sportpark Nautilus, Sportlaan 11, Amstelveen, 020-6451956 
OSV, Sportpark Oostzanerwerf, Oostzanerdijk, Amsterdam-N, 020-6311476 
RKAV, Sportpark RKAV, Beethovenlaan 120, Aalsmeer, 0297-321587 
Swift, Sportpark Olympiaplein, Amsterdam, 020-6764074 (020-6718017) 
TOS Actief, Sportpark Middenmeer, Radioweg, Amsterdam, 020-6928314 
Voorland, Sportpark Voorland, Voorlandpad 10, Amsterdam, 020-6926855 
Zeeburgia, Sportpark Middenmeer, Kruislaan, Amsterdam, 020-6942741 
ZRC Herenmarkt, Sportpark Sloten, Sloterweg, Amsterdam, 020-6178278 
 
 
TABA FUTSAL  programma november/december 

 
Dames 1, 2e klasse 04   
vrijdag 13 januari, 21.05 uur 16983 Os Lusitanos 3 – TABA 1, Aristos Aristos, Bok de Korverweg 
1, Amsterdam 
 
vrijdag 27 januari, 20.10 uur 27812 TABA 1 – RAP 1, De Pijp 
 
 
Dames 2, 3e klasse 05 
 
vrijdag 13 januari, 20.10 uur 17239 TABA 2 – Sloterpark/AGS 1, De Pijp 
 
donderdag 19 januari, 20.00 uur 18028 Sloterdijk 1 – TABA 2, Emergohal, Langs de Akker 3, Amstelveen 

 
 

Scheidsrechterscursus  
Geslaagd voor de pupillenscheidsrechterscursus  
* Tim Lubberding  
* Niek Remijn  
* Stijn Laan  
* Casper Koolmees  
* Lucy Hollander  
* Frenkie Hardonk  
* Rob Gadet  
* Luuk van Loosdrecht  
* Brechtje Moerkamp  
* Achraf Ariani  
Gefeliciteerd! We zullen jullie vanaf nu van tijd tot tijd inzetten voor de F en E wedstrijden op de 
zaterdagochtend. Hou daarvoor de Taba site in de gaten (kijk bij thuisschema)  
 
 
Afgelastingen  
Zaterdag- en zondagochtend wordt Taba bij twijfelachtig weer platgebeld. Iedereen wil weten of het 
voetballen doorgaat. Gevolg: telefoon contstant in gesprek. Om dat te voorkomen het volgende:  
1. Check zelf eerst teletekst pagina 603 van de NOS. Als district West 1 is afgelast: lekker in bed 
blijven. Anders:  
2a. Van teams die om 9:00 thuis spelen belt tussen 8:00 en 8:15 één persoon naar Taba. Die 
verspreidt de boodschap onder het team (belboom!)  
2b. Teams die om 10:00 of later spelen bellen vanaf 9:00 en geven de boodschap ook door via een 
belboom  
Als iedereen zich hieraan houdt zijn alle teams op tijd geïnformeerd en kunnen ook onze 
tegenstanders Taba op tijd bereiken.  
3. Speel je uit: bel de club waar je speelt en niet de Taba kantine.  
--  
Hans van Koolbergen  



Wedstrijdverslag SEC1 - Taba zat1 
 
Na een moeizame periode (1x winst, 1x gelijk en 2x verlies) werd het tijd weer eens te winnen. Het 
laaggeklasseerde SEC uit Soest leek daarvoor de ideale tegenstander.  
 
Na een lange rit arriveren we bij een club in de bossen. Weinig inspirerende weersomstandigheden; 
de mist en kou geven het veld een enigszins surrealistische aanblik. Vanaf de aftrap is meteen het 
klassenverschil duidelijk, deze tegenstander moet opgerold worden. Taba speelt goed, maar het 
aantal kansen blijft gering. De effectiviteit voorin is klein, vooral Sean lijkt niet helemaal wakker. 
Uiteindelijk vertrekt de openingstreffer van de voet van Mellijn; een prachtig afstandschot van een 
meter of 30, precies over de keeper die net te ver voor zijn goal staat. Vreugde, en niets aan het 
handje. Concentratieverlies en lichte verslapping leiden echter tot twee foutjes achterin. SEC profiteert 
onverwacht optimaal en scoort de twee kansen die het in de eerste helft krijgt: 2-1! SEC ruikt kansen 
en gaat iets feller spelen. Dankzij een goed genomen hoekschop door Alex kopt Allard de gelijkmaker 
binnen. De scheidsrechter kent Taba nog een penalty toe na een handsbal in het strafschopgebied. 
De spelers van SEC protesteren hevig en in alle commotie mist Alex de strafschop. Ondanks Taba’s 
overwicht op het veld gaan de teams met een 2-2 stand rusten. 
 
De tweede helft begint hetzelfde als de eerste: een aardig combinerend Taba en een tegenstander die 
er weinig tegenover stelt. Allard scoort de 2-3, maar de score uitbreiden lukt vooralsnog niet. SEC zakt 
steeds verder in en er wordt nauwelijks nog druk uitgeoefend. Keeper Mathijs is blij nog af en toe in 
het spel betrokken te worden om niet te koud te worden. Het onvermogen van SEC uit zich door veel 
gemopper naar elkaar en richting de scheidsrechter. Lang blijft het bij deze stand, maar na de 2-4 
gaat het snel. De spelers van SEC praten zichzelf uit de wedstrijd, en alles is de schuld van de 
scheidsrechter. Later blijkt dat ze daar elke week een slechte scheidsrechter treffen (of zal het toch 
aan hen zelf liggen?). In het laatste kwartier gaan alle ballen er in en wordt de score uitgebreid tot 2-7, 
onder andere door een prachtig schot van Eric in de kruising. Met een gerust hart kan teruggekeerd 
worden naar Amsterdam. 
 
Jalmar 
 
 
Toernooi-en kampkalender. 
 
Teamleiders kijk goed of je team al geboekt is voor een toernooi. Deelname is voor alle toernooien 
bevestigd. Afmelden kan tot een maand van te voren. Wensen of aanvullingen: bel of mail met Hans 
van Koolbergen. 
 
Wanneer Wat Meer info 

15 en 16 april Holland Easter Classic 
geboekt: B (1990) C (1992), D (1993), E (1996), 
F (1997). Nog niet bevestigd 

15 en 16 april 
Toernooi bij S.V. De 
Meer 

15 april: F1 en F4, E1 en E7, 16 april MB1 

15, 16 en 17 april 
Toernooi bij DSOV 
(Vijfhuizen) 

15 april: D2, D5, MD1, 16 april F7, E2, E5 en E8, 
17 april B1 

13 mei Toernooi bij IVV E1, E4 (en eventueel nog andere teams) 
25 mei Anne Tuintjer toernooi Senioren toernooi 

20-21 mei Tos-Actief jeugdtoernooi 
20 mei ochtend: F1 t/m F6, middag E1 t/m E5 en 
E8, 21 mei ochtend D2, D3 en D5, middag C2 
en B2 

27-28 mei Taba jeugdtoernooi 
Groot toernooi met tientallen deelnemende 
teams voor F-jes tot en met A's 

3-4 juni Toernooi in Brabant F1 
3-4 juni Toernooi Hekelingen v.v. A, B en C selectie 
24-25 juni, 1-2 juli en 8-
9 juli 

Taba jeugdkampen Aparte F, E en D kampen. Meiden MB1 en MD1 
gaan mee met D kamp 

 
 



Voetbal & Seks 
Contrasten 

 
Het is koud. Maar mooi. En eenzaam. Iedereen zit binnen. Of doet boodschappen. Of zit in de auto 
onderweg naar huis. Zoals mijn voetbalvrienden. Weten niet wat ze missen. Wat is er mooier dan na 
een voetbalwedstrijd in Almere nog even op de OV-fiets vogels te kijken? Met de sporttas over het 
stuur. Pure romantiek. Eerst naar de uitkijkpost bij de Lepelaarsplassen. En wie weet nog even door 
naar de Oostervaardersplassen. Er is werkelijk niemand hier.  
 
Maar wat was het druk in de kantine toen ik daar binnen kwam. Beslagen bril. Plekje op een kruk bij 
de bar. Koffie. En wachten op de medespelers. Langzaam druppelden zij binnen. We zouden niet 
compleet zijn, wist ik al. Wat een gedoe ook, dat teamleiderschap. Zeker op een dag als deze.Een 
afgelasting hing in de lucht. Met z’n tienen kleedden we ons om. We liepen onder een winters 
zonnetje naar het veld. Maar aan de einder kleurde de lucht pikzwart. Imponerend. Dreigend. 
 
Ook nu kijk ik bezorgd naar de verte. Zwarte wolken verdringen de ondergaande zon. De 
Oostervaardersplassen maar even vergeten. Snel wat trekvogels scoren bij de uitkijkpost en terug 
naar het station. Kijk, wat zwemt daar nu weer? Tafeleenden. Hm, het is een begin. Op een houten 
bruggetje knarsen de hagelstenen onder mijn banden. Nog van die bui van daarnet zeker. Tijdens die 
bizarre voetbalwedstrijd. 
 
Na het fluitsignaal voor de pauze renden we richting kleedkamer. Kletterende hagelstenen. Warme 
thee. We hadden ons goed verweerd. We stonden voor. En dat met z’n tienen. “Gewoon doorgaan zo, 
mensen!” was de wijze raad van onze veldaanvoerder Freek. Toen we buiten kwamen leek de zon de 
zwarte wolken verdreven te hebben. En we scoorden er lustig op los. 
 
Ik zet mijn fiets op slot en loop over het met houtsnippers bestrooide paadje naar de uitkijkpost. 
Kronkelige wilgenstammen. Zompige grond. Even later het panorama van de lepelaarsplassen. Twee 
smienten. Eén aalscholver. Magere oogst. Dan maar snel terug voor het donker wordt. Boven me 
klinkt het gegak van overvliegende ganzen.  
 
Ik wees op de karakteristieke V-vlucht en riep: “Kijk, ze trekken noordwaarts; het wordt lente!” We 
stonden op dat moment met 7-2 voor. Met nog twintig minuten te spelen. Dan kun je je een grapje 
permitteren. Ontspannen keken we toe hoe de tegenstanders een penalty er in schoten. Niets aan de 
hand. Hoewel de lucht alweer donker kleurde. 
 
Nu toch maar even doorfietsen. Wat verdwaal je toch gemakkelijk in die nieuwbouwwijken van 
Almère. Zich vervelende jeugd heeft ook nog alle bewegwijzeringen omgebogen. Het gerikketik van 
hagel op mijn petje. Geen paniek nou. Kalmère. 
 
“Kalmère!”, riepen we elkaar gekscherend toe bij elk doelpunt van de tegenstander. Maar langzaam 
ging dat over in: “Kolère!” Gelukkig duurde de wedstrijd niet veel langer. Laatste fluitsignaal. Eindstand 
7-7. 
 
“En, lekker gefietst?” De man van de fietsenstalling heeft duidelijk moeite me te plaatsen. Voetbaltas. 
Verrekijker. “Het was een rijke dag,” antwoord ik. Nonchalant zwaai ik de tas over mijn schouder en 
loop richting station. 
 
Rolando de Corazón 



Van de voorzitter 
 
In ieder geval prettige feestdagen toegewenst en dat het nieuwe jaar jullie veel voetbalplezier moge 
geven. 
 
Het kan zijn dat als jullie de Tabatreffer in de bus krijgen de feestdagen al voorbij zijn. 
Maar de wens is er niet minder hartelijk erom. De eerste helft van het seizoen zit er al op. 
De zaterdag is drukker als nooit te voren. De jeugd is groter dan ooit; we hebben na Geuzen-
Middenmeer de grootste jeugdafdeling van Watergraafsmeer/Oost. De zaterdagdagteams going 
strong and alive, hoewel sommige teams lijken vers bloed nodig te hebben voor de broodnodige 
inspiratie. 
 
Het kan ook zijn dat zaterdagteam 3 voorheen team 4(al jaren) aan hun naamsverandering moesten 
wennen en daardoor een moeilijke seizoenstart hadden. Zelfs Rolando de Corazón had iets 
weemoedigs in zijn epistels en was in de laatste Tabatreffer helemaal de weg kwijt. Zaterdagteam 2 
voorheen team 3 hadden minder moeite met hun nieuwe jasje en zijn het nieuwe seizoen voortvarend 
gestart. De zaterdag 1 en 2 (van het vorige seizoen) zijn samengevoegd als de zaterdag 1 en het gaat 
boven verwachting goed. Ze hebben een tijd bovenaan gestaan, maar na een mindere periode staan 
ze tweede. Gezien de grootte van het team en de daardoor afgesproken roulatiesysteem toch een 
goede prestatie. De zaterdagveteranen worden een dagje ouder en hebben soms moeite met het 
tempo, maar zo langzamerhand beginnen ze het spelletje weer door te krijgen, worden de spieren 
weer soepeler en zijn de resultaten weer het aanzien waard. 
 
Op de zondag zijn er 4 herenteams bijgekomen: de zondag 2, 3, 4 en 5. 
De zondag 4 is een potentiële kampioenskandidaat, maar nog belangrijker, een potentieel aan 
kandidaten voor het kader bij Taba. Een vat vol talenten, die Taba op de juiste waarde nog moet leren 
gebruiken. De zondag 2 is een mix van getalenteerde voetballers en beginners, maar hebben wel 
plezier met elkaar en het voetbalplezier staat bij Taba voorop. De zondag 3 kan voetballen; ze hebben 
het geleerd op pleintjes en in het park. Hebben soms een te groot eergevoel en als dat beledigd 
wordt, ja, ja….. Heren, leer uw emoties te beteugelen en dan wordt uw Tabavoetbalplezier nog groter. 
Last but not least Taba zondag 5. Een echt vriendenteam die samen leren voetballen en de uitslagen 
gaan in de gunstige zin steeds meer hun kant op. Ze hebben veel plezier, weten wat feesten is en wat 
leuke gein op zijn tijd is ook nooit weg. Wat de gezelligheid betreft voor jullie op zondagmiddag gaan 
wij als Tababestuur proberen het te verbeteren. Niet meer alleen in de wei staan maar met andere 
teams om jullie heen. Dat bevordert de gezelligheid en samenhorigheid. We gaan kijken wat we er 
aan kunnen doen. 
 
De zondagveteranen going strong, het lijkt wel of ze ieder jaar iets beter gaan spelen, maar ja die 
blessures. Toch iets meer willen dan dat zij aan kunnen. Let op uw lichaam Heren, we worden een 
dagje ouder en voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. Ik kan er van mee spreken. De 
jeugd gaat goed en hebben met de D4 een winterkampioen. Een uitgebreider verslag van het reilen 
en zeilen van de jeugd laat ik graag over aan onze voortreffelijke jeugcommissie, de enige met de 
bouwcommissie meegerekend goedwerkende commissie van Taba. 
Het Tababestuur gaat hierin meer beleid ontwikkelen en we hopen van jullie goede adviezen en 
ondersteuning te krijgen. 
 
Met z’n allen gaan we van Taba een nog betere club van maken, dan die al is. 
Met deze woorden sluit ik dit epistel en groet jullie met vriendelijke groet tot op de velden. 
 
Jullie voorzitter, Mike Paschenegger. 
 


