










Taba zoekt vrijwilligers

In het begin van dit seizoen plaatsten wij een oproep 
voor ouders die zich in wilden zetten voor:de jeugd-
commissie, de toernooicommissie, als trainer en zo 
voor nog een paar taken.
De oproep was urgent, als daar niet door ouders (en 
seniorleden) op gereageerd was  zouden we met een 
aantal teams niet verder gekund hebben en was er in 
het voorjaar geen toernooi geweest. De respons was 
niet overweldigend, maar voldoende om de jeugdcom-
missie aan te vullen en een enthousiaste toernooicom-
missie op te richten. We konden dus door!

Maar zo halverwege het seizoen hebben we voor de 
korte en de iets langere termijn wel een aantal vacatures:
- We zoeken aanvulling voor de jeugdcommissie. Het 

liefst een ouder uit de F-jeugd. Gezien de huidige 
samenstelling (3 vaders) gaan we voor positieve 
sexediscriminatie. Bij gelijke kwaliteiten geven we 
de voorkeur aan een vrouw!

- Ook is er bij het wedstrijdsecretariaat op zaterdag-
ochtend behoefte aan minimaal twee verse krach-
ten. Je ontvangt als wedstrijdsecretaris de teams en 
scheidsrechters, wijst (volgens een bestaand schema) 
kleedkamers toe en zorgt ervoor dat de wedstrijdfor-
mulieren goed ingevuld worden.

- Volgens seizoen gaat Eef van Leeuwen, onze ma-
teriaalman, ons verlaten. Voor hem zoeken we een 
opvolger. Heb je belangstelling, praat dan eens met 
Eef (hij is er op woensdagmiddag) of met een van de 
mensen van de technische commissie. Je krijgt dan 
een idee wat er allemaal bij komt kijken. Het hoofd-
bestuur vergadert eind februari over de precieze 
invulling van deze functie. Daarna zal er ook een 
profielschets gemaakt worden.

- Tenslotte zijn we op zoek naar trainers. We hebben in 
ieder geval trainers nodig voor de 3 nieuwe F teams 
die we volgend seizoen zullen krijgen. Maar ook 
voor de oudere teams zijn trainers welkom. Voor het 
trainen en coachen van de hogere D, C, B en A teams 
wordt trouwens een vergoeding gegeven.

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor  

een van deze vacatures, neem dan contact op met  

Hans van Koolbergen, 6939139 of hansvk@afctaba.nl

Een mooie dag
Het was een mooie voetbaldag vandaag. Uitslapen tot 
maar liefst 10 uur omdat F1 pas om 11:30 hoefde te 
spelen bij TABA thuis. De heren wonnen overtuigend met 
4-0 en zijn zo de tweede seizoenshelft met stip binnen-
gekomen. Door het enthousiasme waarmee ze speelden 
vergaten ze soms te verdedigen, waardoor Ruben er soms 
akelig alleen voor stond. Hij heeft echter alles gehou-
den en dat vind ik zo leuk omdat hij nog geen half jaar 
geleden best wel bang was om zich te bezeren en echt niet 
wilde keepen. Na de vakantie in Berlijn heeft hij echter 
begrepen dat een zege in de regel slechts door zware 
strijd kan worden verkregen.  Otis keepte de tweede helft 
ook fantastisch en Tyrone scoorde op zijn verjaardag een 
mooi doelpunt. Alles fijn dus.
Zelf liep ik langs de lijn om de heren aan te moedigen 

gehuld in trainingspak met een shaggie op de lip. Zo 
hoort dat! Om 12:30 was ik zelf aan de beurt voor een pot 
veteranenvoetbal tegen DeNeBa (De Nederlandse Bank).
De jongens van F1 had ik gevraagd even te komen kijken 
naar hun trainer; werd ik me daar door 8 minderjarige 
rekels uitgelachen om mijn inderdaad wel erg krappe 
sportbroekje..... Afijn, rennen kon ik er gelukkig wel mee. 
We stonden met 2-1 achter in de rust, maar wonnen met 
4-2. En dat is dat! Met speciale dank aan Milton!
Heerlijk zo’n dagje op de club, met koffie en bier en bij 
wijze van warming up een sigaretje. Uiteraard heb ik na 
het fluitsignaal mijn kont laten zien aan iedereen voor de 
ramen van de kantine; al te serieus is buurmans gek.

Groetjes, Jos



Zondag 15 januari: TABA 5 – Roda ‘?? ?
Een snerpende fluit klinkt. TABA 5 trapt af tegen de kop-
loper van de competitie. Erg veel hoop wordt niet gekoes-
terd door de halfbevroren jongens. 
Beide teams probeerden nog een beetje elkaars tactieken 
uit te vogelen en het spel bewoog zich rond de midden-
lijn. Er werd door de verdediging een bal afgeweerd en 
gaf hem mee aan Taba zondag groentje Bas. Hij liep een 
paar meter en schoot onverwachts, waardoor de keeper 
volkomen kansloos was op de inmiddels in beton veran-
derde ondergrond. 
Taba zat in een roes, de gezichten die eerst getekend wa-
ren door de avonturen van de vorige nacht veranderden in 
gezichten vol hoop en ongeloof. Helaas resulteerde dat in 
twee goals van Roda en stond het 1-2. Taba was de draad 
even kwijt maar begon langzaam op te krabbelen. De 
tegenstander werd steeds verder naar hun goal gedreven 
als een kudde angstige schapen, ze maakten fouten en de 
voorhoede stond bij Taba steeds beter. Nadat Appie Hap-
pie vanaf het middenveld de bal helemaal naar links voor 
had gebracht en een geweldige voorzet gaf was het niet 
meer dan logisch dat Sweet, dit op verbluffende wijze 
afmaakte. 
Menig speler zag het licht aan het eind van de tunnel weer 
en Bas was daar een van, hij moet gedacht hebben wat 
een keer werkt, werkt ook een tweede keer. Hij had ge-
lijk! Weer een pegel in de rechter onderhoek als een kopie 
van zijn voorganger suisde ook deze er zonder probleem in. 
Daar was de fluit weer en de scheids gaf aan dat het tijd 
was voor een welverdiende pauze.
Iedereen begon zeer optimistisch aan de tweede helft, zou 
dit dan de wedstrijd worden waar Taba 5 voor het eerst de 
volle drie punten pakt? Dat moest nog blijken maar het 
idee dat dit dan uitgerekend bij de koploper zou gebeuren 
werkte lustopwekkend. Helaas was dit van korte duur, 
want ondanks de survivors-spirit van de boys knalde de 
tegenstander de 3-3 en 3-4 tussen de palen. 
Vlak voor het eind signaal kreeg El Padrino nog een 
enorme kans voor open doel, maar deze werd resoluut 

over zowel het doel, de ballenvanger, het clubhuis en een 
voorbijvliegende Boeing 747 geschoten. Waarmee El 
Padrino zijn zeer diep gewortelde sportiviteit aangaf. 

De Markies (5)

Zondag 22 januari: TABA 5 – Badhoevedorp 4
Vol goede moed kwamen de jongens van Taba 5 aan op 
sportpark Drieburg. Sommigen nog dronken (Buurman 
14) of halfdronken (Buurman 10)van de avond daarvoor. 
Als we 3-4 van de koploper verliezen, dan moest een 
overwinning nabij zijn. Helaas ging het na de start van 
de wedstrijd anders dan gehoopt. De 1-0 en de 2-0 lagen 
al vrij snel in het doel van Taba. Er moest iets gewijzigd 
worden. Gelukkig bood Buurman (14) zich vrijwillig aan 
voor een publiekswissel. Bas, die de week ervoor erg was 
bevallen, kwam het veld op. Het bleek een gouwe in-
greep, want met een mooi afstandsschot vloog de bal over 
de keeper. Dankzij dit doelpunt kwam er weer wat hoop. 
Een gelijkmaker voor rust misschien? Het verliep alleen 
nét iets anders. Een schot op het Taba-doel, dat meer iets 
weg had van een terugspeelbal, werd door gelegenheids-
keeper Appie Happie (Dirk zat met z’n reet in de sneeuw) 
door zijn benen gelaten. Na de nodige felicitaties van de 
tegenstander richting Appie werd er afgefloten voor rust. 
Na de nodige tactische wissels en aanpassingen kwamen 
we weer het veld op. Na een paar minuten bleek al dat we 
deze helft zouden domineren. Badhoevedorp kwam slecht 
bij hoge uitzondering van hun eigen helft af. Helaas had-
den we een ernstig gebrek aan scorend vermogen. De 
één na de andere kans vloog ons om de oren maar de bal 
belande maar één maal in het doel. Vooral Buurman (14) 
en Sweet, die elkaar aan het eind van de wedstrijd voor 
open doel onderuit trapten, waren niet erg in topvorm. 
Een teleurstellende 2-3 stond op het scorebord toen het 
eindsignaal klonk.

El Padrino (11)

De avonturen 
van Zondag 5
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Iets te timmeren? 
Laat het doen door 
De Kuyper.
Gegarandeerd vakwerk!
Telefoon : 06 51786906, 
fax : 020 6000926

De Kuyper, sponsor 
van TABA zaterdag 1
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