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Opgericht 31 mei 1933

TABATREFFER Nº 5, MAART 2006

~ DON’T MESS WITH TABA ~ 



AFC TABA 
(relatienummer BBDB 51B) speelt in 
Sportpark Drieburg, Fizeaustraat, Amsterdam. 
Telefoonnummer van de kantine: 692 41 61. 
Het gironummer van de vereniging is 
5011393, t.n.v. afc TABA, Amsterdam.

Het TABA bestuur bestaat uit:

Voorzitter 
Mike Paschenegger  
(020-6949170, paschenegger@planet.nl)

Secretarissen 
Roland Knoppe (Houtmanstraat 13, 1013 ML 
A’dam 020-6257970, r.knoppe@hetnet.nl) 
en Arthur Rauwerdink, 020-6758700)

Penningmeester en verzending Tabatreffer
Anke Lucas, Schagerlaan 115, 1097 HP, 
6939186, jalucas@chello.nl

Voorzitter jeugdcommissie 
Jules Vereecken, (020-6794912, 
j.vereecken@olympos.nl)

Jeugdsecretaris en ledenadministratie 
senioren en jeugd  
Hans van Koolbergen (Bart de Ligtstraat 124, 
1097 JG A’dam, 020-6939139, 
ledenadministratie@afctaba.nl)

Wedstrijdcoördinatie
zaterdagochtend (pupillen): Bregt Remijn 
6631925 / bremijn@xs4all.nl
zaterdagmiddag (senioren): Roland Knoppe 
6257970 / r.knoppe@hetnet.nl
zondag: Hans van Koolbergen
6939139 / jeugdsecretaris@afctaba.nl

Contributies 2005-2006

Veldvoetbal
- voor 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
Aanmaningskosten: €10,00

Tabatreffer
Alleen abonnement: € 15,00

Korting Stadspas
75%

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 zaal: € 20,-

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

Gezinskorting
Vanaf 2e en volgende leden binnen een gezin: 
€ 10,-

Redactie
Roland Knoppe, Houtmanstraat 13, 
1013 ML Amsterdam, tel. 020-6257970,  
e-mail: r.knoppe@hetnet.nl

De TABATreffer verschijnt pakweg eens per 
twee weken in een oplage van 475 stuks. 
Deadline: de dinsdag na het verschijnen van 
dit nummer. 

Informatie over TABA is te vinden op: 
www.afctaba.nl
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Spelerspassen
Via de teamleiders worden er aanvraagformulieren voor 
de spelerspassen uitgedeeld die ondertekend en voorzien 
van een pasfoto via de teamleider ingeleverd dienen te 
worden bij Roland Knoppe of Hans van Koolbergen via de 
teamleider. Doe dit allemaal zo snel mogelijk, want zonder 
spelerspas kan er volgend seizoen niet gevoetbald wor-
den. Van spelers die de contributie nog niet betaald heb-
ben wordt geen spelerspas aangevraagd. Die spelen dus 
volgend jaar niet, ook niet bij een andere club, overigens.
Niet alle spelers hebben al een formulier ontvangen. Eind 
maart stuurt de KNVB een tweede zending. Die formulie-
ren zullen weer via de teamleiders gedistribueerd worden.
Deeltijdsecretaris Roland
Jeugdsecretaris Hans

Beste TABA-leden
Er is een mogelijkheid om TABA aan nieuw en mooi mate-
riaal van het merk Nike te helpen. Het enige wat U hoeft 
te doen is het verzamelen en inleveren van lege toner -en 
inkjetcartridges. Zeer binnenkort staat er in de TABA-kan-
tine hiervoor een speciale doos klaar. 
Veel mensen gooien de cartridges weg en ook bij bedrij-
ven is er misschien geen sprake van recycling. Schroom 
niet en vraag er op het werk eens naar, wie weet… 
En het is voor een sympathiek doel. 
Uitgebreide informatie over deze actie staat op: 
www.cartridge-united.com.
Met de vriendelijke groeten van Jos-ik heb er zin an-Duijst

Taba heeft internet!
Wil iemand met laptop in de Tabakantine het draadloze 
netwerk op, neem dan contact op met de webmaster.

Zomers trainen
De gehele zomer kan er op het halve rubberingestrooide 
veld getraind worden van 18.00 uur tot 22.00 uur op de 
dinsdagavond.

Algehele afgelasting
Bij algehele afgelasting wordt er ook niet gespeeld op 
kunstgras. Alleen als de velden ’s morgens gekeurd wor-
den is het zeer waarschijnlijk dat een kunstgrasveld altijd 
wordt goedgekeurd.

DVD
DVD Taba toernooi 2001. Ouders van spelers van de 
huidige D4 en ouder: bestel deze unieke DVD. Wedstrijden 
van de toenmalige A1 tot en met F5. € 7,50- per stuk. 
€ 5,- gaat naar de verbouwingskas. Bestellen: Hans van 
Koolbergen (hansvk@mac.com).

Keepersdag
Op woensdag 3 mei 2006 wordt er op de accommodatie 
van v.v.KGB op Sportpark De Rozeboom in Bovenkarspel 
de KNVB-Frans Hoek Keepers promotiedag georganiseerd.
Alle keepers en keepsters (dus ook meisjes en dames!) 
vanaf 6 jaar zijn welkom evenals (keeper) trainers en 
jeugdbegeleiders. De kosten voor deze dag bedragaen € 

18,00. Inschrijfformulier op de TABA site.

De TabaTreffer over e-mail???
Het distribueren van de TabaTreffer (drukken + verzend-
kosten) kost Taba elk jaar duizenden euro’s. Daar zouden 
we fors op kunnen  besparen als veel leden overgaan van 
postbestelling naar e-mailverspreiding. Je krijgt dan de 
TabaTreffer net zo opgemaakt als de papieren Treffer (in 
PDF formaat) minstens 3 dagen voor het moment dat hij 
in de bus zou vallen.Wil je gebruik maken van deze dienst, 
mail dan naar: treffermail@afctaba.nl En vermeld in het 
subject (onderwerp) van je mail “Treffer via email”.Zet in 
de mail verder ook nog even je overige gegevens, zodat 
we je uit het ‘papieren’ verzendbestand kunnen halen.

Voetbalweken 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 KNVB Voetbalweek bij Blauw Wit of van 
24 juli tot en met 29 juli bij TYBB. Kosten: € 75.
Meiden van 1996 tot 1991: er zijn aparte meidendagen: 3 
en 4 mei in Hoofddorp, kosten € 65,-. 
(inclusief Nike tenue).Inschrijven voor 15 maart. 
Formulieren te downloaden van de website.  
Er liggen ook kopieën in het bestuurshok.



TABA ZATERDAG PUPILLEN

Vaak worden er nog door de bond wijzigingen doorgevoerd die meestal wel, maar soms niet op tijd 
worden doorgegeven. Teamleiders, check daarom altijd voor ruim voor de wedstrijddatum de KNVB-
site  (ga naar www.afctaba.nl en kies ‘links’). Daar vind je het meeste recente wedstrijdprogramma.
Thuiswedstrijden: kijk op www.afctaba.nl onder ‘thuisschema’. Hier vind je uiterlijk vrijdag avond 
vanaf 18:00 een overzicht van  begintijden, kleedkamers en scheidsrechters.

Zaterdag 25 maart 
   TABA MB1 voorals vrij    
3e/081  159839 OSV D3  TABA D2 9:00 
3e/080  160057 GeuzenM’meer D3 TABA D3 10:00 
3e/082  159923 TABA D4 IVV D3  11:30 1
3e/086  159921 TABA D5 Diemen D7  10:00 1
3e/086  160140 TABA MD1 Diemen D6  10:00 2
2e/045  179822 TABA E1 Abcoude E2  09.00 Wart
1e/016    TABA E2 vooralsnog vrij   
3e/129 188809 Buitenveldert ME1 TABA E3  13.30 
2e/047  179101 OSV E5  TABA E4 9:00 
3e/127  179415 Abcoude E9 TABA E5 11:00 
3e/132  179411 TABA E6 Amstelland E3  9:00 1a
3e/134  179725 TABA E7 Overamstel E1  9:00 1b
3e/128  179086 TABA E8 Diemen E6  9:00 2a
2e/26    169414 KDO F1 TABA F1 9:30 
2e/29    170059 TABA F2 Dijk De F2  9:00 2b
4e/105  169985 Buitenveldert MF1 TABA F3 10:00 
4e/111  169885 TABA F4 Voorland F2  09.00 wart
4e/114  169455 Tos Actief F4  TABA F5 9:30 
4e/116  169456 IVV F4  TABA F6 9:30 
4e/121  169185 IVV F7  TABA F7  9:30 
     
Zaterdag 1 april
1e 111 54907 Almere MB2  TABA MB1 13:00
3e/086  155727 Abcoude MD1 TABA D5 11:00
    
Bardienst 25 maart 
08.15 – 10.15 E7 
10.15 – 12.15 D5 
12.15 – 13.30 D4
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TABA ZATERDAG SENIOREN

Vaak worden er nog door de bond wijzigingen doorgevoerd die meestal wel, maar soms niet op tijd worden doorgege-
ven. Teamleiders, check daarom altijd voor ruim voor de wedstrijddatum de KNVB-site  (ga naar www.afctaba.nl en kies 
‘links’). Daar vind je het meeste recente wedstrijdprogramma.
Thuiswedstrijden: kijk op www.afctaba.nl onder ‘thuisschema’. Hier vind je uiterlijk vrijdagavond vanaf 18:00 een over-
zicht van  begintijden, kleedkamers en scheidsrechters.

zaterdag 25 maart
thuis
Zaterdag
klasse 5A 14:30 65083 TABA 1 - Buitenveldert 1 Keizer, E.E., veld 1 
klasse 405 12:30 131734 TABA 2 - Beursbengels 3 Kacar, M, veld 1 
klasse 504 13.15 131756 TABA 3 – Nieuwendam SC 3 veld 2
klasse 509 15.00 81197 TABA 4 - Meer de 5 veld 2
klasse 3C 11.30 69498 TABA vets 2 –Real Srnanang vets 2 veld 2
TABA vets 1 vooralsnog vrij

zaterdag 1 april
thuis
klasse 5A 14:30 89146 TABA 1 - DWSV ‘61 / Biladi 1 Gefferie II, E.C. 
klasse 2C 14.30 39550 TABA VE2 - HBOK VE1 
uit
klasse 405 14:30 131737 Vlug en Vaardig 4 - TABA 2 
klasse 509 12:30 131759 JOS/W’graafsmeer 5 - TABA 3 
klasse 504 14:30 46822 ZCFC 6 - TABA 4 
TABA vets 1 vooralsnog vrij

Bardienst 25 maart 1 april
13.30 – 14.15  TABA 1 TABA vets 2 (even helpen koffie zetten e.d.)
14.30 – 16.30  TABA 2 
16.30 - sluit TABA 4 TABA 1

☛
Abcoude, Sportpark Hollandse Kade, Nieuwe Amsterdamseweg, Abcoude, 0294-283984
Almere, Sportpark De Marken, Hofmark, Almere-Haven, 036-5310005
Buitenveldert, Sportpark Buitenveldert, Boelelaan 1, Amsterdam, 020-6445577
De Dijk, Sportpark Schellingwoude, Schellingwouderdijk 220, Amsterdam, 020-4904560
Eendracht ‘82, Sportpark De Eendracht, Bok de Korverweg 1, Amsterdam, 020-6131829
GeuzenMiddenmeer, Sportpark Voorland, Middenweg, Amsterdam 020-6927617
IVV, Sportpark De Breek, Sportlaan, Landsmeer, 020-4821937
Jos Watergraafsmeer, Sportpark Drieburg, achter TABA, 020-6941013
KDO, Sportpark KDO, Vuurlijn 51, De Kwakel, 0297-564538
OSV, Sportpark Oostzanerwerf, Oostzanerdijk, Amsterdam-N, 020-6311476
Ouderkerk, Sportpark Ouderkerk, Wethouder Koolhaasweg, Ouderkerk, 020-4963502
Roda ‘23, Sportpark Bovenkerk, Noorddammerweg 48, Amstelveen, 0206451835
TOB, Sportpark Melkweg, Meteorenweg 270, Amsterdam, 020-6312992
TOS Actief, Sportpark Middenmeer, Radioweg, Amsterdam, 020-6928314
Vlug en Vaardig, Sportpark Ookmeer, Troelstralaan, Amsterdam, 020-6138335
Waterwijk, Sportpark Rie Mastenbroek, Mosweg, Almere-Stad, 0365343678
WVHEDW, Sportpark Middenmeer, Radioweg bij Kruislaan, Amsterdam, 020-6926188
ZCFC, Sportpark Kalverhoek, Zuiderweg 1, Wijdewormer, 075-6178807

UITADRESSEN VELDVOETBAL

Niet te missen:

de kraker tussen 
Taba 1 en DWSV!
Het kampioenschap wordt 

beslist op 1 april, vanaf 
1430 uur

(Dit is geen 1 april-grap)
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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, check 
daarom altijd voor ruim voor de wedstrijddatum de KNVB-site  (ga naar www.afctaba.nl en kies ‘links’). Daar vind je het meeste recente wedstrijd-
programma. Thuiswedstrijden: kijk op www.afctaba.nl onder ‘thuisschema’. Hier vind je uiterlijk vrijdagavond vanaf 18:00 een overzicht 
van  begintijden, kleedkamers en scheidsrechters.

zondag 26 maart
thuis
3e klasse 04 10:00   154647   TABA B2 - TOB B2   Rob Ales
klasse 2E 10:00  109237  TABA C2 - Amstelland C1  Jan Rozenga/Aad Verkaaik 
3e klasse 04 12:00  155099  TABA C3 - AS’80 C4  Herman van Reedijk
klasse 107 12:00  140109  TABA VE1 - Ripperda VE1  Mark van Loosdrecht
uit
klasse 2G 12:45   110565   Waterwijk A2 - TABA A1 

zondag 2 april
thuis
klasse 2F 12:00 105524  TABA B1 - Blauw Wit A’dam B4  Jeroen Knigge
klasse 218 14:00 115218   TABA 2 - DCG 4   Willem Jan Nijensikkens
klasse 615 14:00  115004  TABA 3 - P en T 2  Gerard Veerbeek
uit
klasse 614 14:00   134473   Ouderkerk 3 - TABA 4   
klasse 732 15:00  142213  Roda ‘23 5 - TABA 5  
klasse 2G 12:00  110298  TOB A1 - TABA A1  
3e klasse 04 10:30  154664  WV-HEDW B2 - TABA B2  
3e klasse 04 10:00  155117  Eendracht’82 C1 - TABA C3

Bar 26 maart
B2 12:00 –14:00 1 p
C2 9:00 -10:00 1 p
C3 10:00 –12:00 1 p
VE1 14:00 – sluit 2 p.

Bar 2 april
B1 11:00 - 13:00 1 p.
Taba 2 13:00 - 15:30 1 p.
Taba 3 15:30 – sluit 2 p

Scheids verhinderd? Mail zsm met jeugdsecretaris@afctaba.nl

TABA FUTSAL
programma maart

Dames 1, 2e klasse 04  
donderdag 30 maart, 21.05 uur 14104 RAP 1 – TABA 1, Emergohal, Langs de Akker 3, Amstelveen
dinsdag 4 april, 19.15 uur 19863 AORC/Palestra Fitnes 1 – TABA 1, Sporthal Zuid, 
 IJsbaanpad 19, Amsterdam
vrijdag 21 april, 19.15 uur 143897 TABA 1 – APGS 2, De Pijp

Dames 2, 3e klasse 05
vrijdag 24 maart, 19.15 uur 19461 TABA 2 – OSV 2, De Pijp
 zaaldienst: vrijdag 21 april, eerste wedstrijd 19.15 uur
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De TC is begonnen met de teamsamenstelling voor  
volgend jaar. Belangrijk daarbij zijn:
1. We houden de leeftijdsgrenzen en dispensatieregels 

strikt aan (ook in verband met de invoering van de 
spelerspas)

 - 1988-1989 is A, 1990-1991 is B, 1992-1993 is C, 
1994-1995 is D, 1996-1997 is, E 1998 en jonger is F

 - Er mag per leeftijdscategorie (dus niet per team) maar 
voor 3 spelers dispensatie aangevraagd worden (bij de 
E zelfs maar voor 2 spelers, bij de F is geen dispensatie 
mogelijk). Dit betekent dat we genoodzaakt zijn meer 
dan voorheen in bestaande teams in te grijpen.

2. Er wordt zeer binnenkort al een globale teamindeling 
gemaakt. Dat kan betekenen dat een team al snel ‘vol’ 
zit. Zijn er nog vriendjes of vriendinnetjes die bij Taba 
zouden willen spelen, zorg er dan voor dat ze zich zo 
snel mogelijk aanmelden. In de oudere leeftijdscate-
gorieën zitten we zo goed als vol. Voor de E en zeker 
voor de F is er nog wel plek, maar ook daar: meld je 
z.s.m. aan.

3. Ben je van plan volgende jaar te stoppen met voetbal-
len bij Taba (nee toch?), meld dit dan ook z.s.m. (mail: 
jeugdsecretaris@afctaba.nl)

Teamsamenstelling jeugd

Impressie van het jeugdtoernooi
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De jeugdcommissie heeft een groot aantal teams inge-
schreven voor de traditionele paastoernooien. Teamleiders, 
zorg ervoor dat op tijd geïnventariseerd wordt wie wel en 
niet kunnen en zorg indien nodig voor vervanging.

15 en 16 april 
Holland Easter Classic, een groot internationaal toernooi 
in Haarlem. Zie www.easterclassic.nl
Teams uit Skandinavië, Engeland, Schotland en Ierland.
Taba doet aan dit toernooi voor het eerst mee.
B2 (1990)
C2 (1992) + Marcus Welp
E4 (1996) + Pieter Willers
F2 (1997).
N.B. Alleen spelers uit het tussen haakjes genoemde jaar 
(en jongere) mogen meedoen. 

15 en 16 april
Het 21ste jeugdtoernooi bij S.V. De Meer. 
Doen we zeker al voor de 10e keer aan mee
15 april: F1 en F4, E1 en E7
16 april: MB1

15, 16 en 17 april
Toernooi bij DSOV (Vijfhuizen). Een toernooi in de 
Haarlemmermeerpolder bij de grote vrienden van de 
zondagveteranen.
15 april: D2, D5 of MD1
16 april: F7 (als 2 kabouterteams), E2, E5 en E8, 
17 april: B1

Verdere informatie wordt naar de teamleiders gestuurd 
zodra die beschikbaar is.
 

Je hoort toch vaak sombere berichten over de betrokken-
heid van ouders bij sportclubs.
Ouders die denken dat zo’n sportclub een goedkope vorm 
van kinderopvang is, hun kind ruim voor het begin van 
een wedstrijd voor de poort afzetten, zelf lekker gaan 
shoppen of aan de koffie met appeltaart en ruim na het 
eind van de wedstrijd hun kind weer in de auto laden.
Zulke ouders zie je niet of nauwelijks bij Taba. De meeste 
ouders staan enthousiast langs de lijn, rijden het team naar 
uitwedstrijden en leveren hun bijdrage aan de bardienst.
Lastiger wordt het als je vraagt een stapje meer te zetten. 
Logisch ook. Als moderne ouder heb je zoveel te doen. 
Waarschijnlijk heeft de tennisclub je net gevraagd om een 
team te begeleiden of ben je bezig met het voorbereiden 
van de musical voor groep 8.
Toch moeten we altijd weer (ouders van) leden vinden die 
wel iets extra’s willen doen. We zijn een amateurclub met 
een zeer beperkt budget. Geen ruimte dus om voor allerlei 
taken mensen betaald in dienst te nemen. Melden die 
vrijwilligers zich niet, dan zal iedereen dat direct merken 
aan de ‘dienstverlening’. 
Vandaar de oproepen die geregeld in de Treffer en op de 
site verschijnen.  

En nu komt het goede: die oproepen hebben succes gehad!

Rob Ales neemt vanaf seizoen 2006/2007 de wedstrijdco-
ordinatie op zaterdagochtend over van Bregt Remijn
Jos Duijst wordt binnenkort op twee fronten erg belangrijk 
voor de club: hij gaat er voor zorgen dat we aan mooie 
Nike spullen gaan komen door cartridges te verzamelen 
(zie oproep elders in de Treffer) én hij neemt vanaf volgend 
seizoen de zorg over het materiaal over van Eef van Leeuwen.
Jaap Eringa gaat tenslotte -gesteund door andere ouders 
van de F2- er voor zorgen dat Taba extra geld binnen 
gaat krijgen. Hij wordt verantwoordelijk voor de Grote 
Clubactie (www.clubactie.nl). De lootjes daarvoor gaan 
aan het begin van het komend seizoen verkocht worden. 
Teamleiders van de huidige F en E teams horen hierover 
binnenkort meer.

Heren, enorm bedankt dat jullie de komende tijd jullie 
energie hierin willen steken!
Er blijft natuurlijk altijd wat te wensen over:
- We zijn nog steeds opzoek naar een goed gekwalificeer-

de trainer voor de oudere jeugd.
- Ook is er nog een vacature in de jeugdcommissie
- En tenslotte: Rob gaat op zaterdagochtend de wedstrij-

den coördineren. Dat betekent niet dat hij elke zaterdag 
in het wedstrijdhok gaat zitten om teams te ontvangen 
en kleedkamersleutels uit te delen. Ook daaarvoor zoe-
ken wij nog ouders uit de E en F teams

Vrijwilligers gevraagd en gevonden!

Paastoernooien
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Het begon allemaal zo mooi. Vroeg weliswaar (wie verzint 
dat dan ook, 12u voetballen op zondag), maar de moed zat er 
in en 11 bloeddorstige strijders trapten dan ook vol vertrou-
wen af tegen Sloterpark 4. Op doel stond vandaag Appie 
Happie; wegens problemen met de verwerking van de tot 
zich genomen glazen vocht van de avond daarvoor achtte hij 
zichzelf niet in staat meer dan 16 meter te lopen, dus koos 
hij voor een plekje onder de lat. Dit zorgde voor een ver-
schuiving van vaste keeper Dirk naar het middenveld. Een 
altijd welkome verrassing voor ondergetekende, die daar 
doorgaans ook vertoeft.
Helaas voor ons stond de organisatie de eerste helft niet 
optimaal. Doordat onze gebruikelijke voorstopper de Bom 
verplichtingen elders had was vooral die positie lastig in 
te vullen. Ook op het middenveld kwamen we benen en 
slidings tekort om de hordes aanvallende sloterpark-soldaten 
staande te houden. Dit had als gevolg dat er redelijk snel 
achter elkaar 2 doelpunten achter onze keeper verdwenen. 
Nadat door wat vroege wissels in de eerste helft de organisa-
tie nog minder zo te noemen was, gingen we met een niet zo 
prettig gevoel de rust in. Ook de scheidsrechter was, naast 
Shrek look-alike, niet echt aan onze kant. Hij was meer 
bezig met het coachen van zijn team dan dat hij zorgde voor 
een ordelijk spelverloop. 
Na de rust stond het aanvankelijk beter. We waren vol goede 
moed het veld weer op gegaan en bij vlagen waren er combi-
naties van het gebruikelijke hoge niveau wat u als trouwe 
supporters van ons gewend bent. Door pressie van onze 
kant wisten we dan ook al snel een strafschop af te dwingen. 

Helaas besloot De Markies deze maar in de handen van de 
keeper te stiften, waardoor we de aansluiting misten. In alge-
hele mineur gestemd door dit voorval kregen we ook vrij 
snel de 3-0 om de oren en ook de 4-0 liet niet meer lang op 
zich wachten.
De sfeer werd iets grimmiger op het veld, mede doordat 
voorstopper Buurman(14) besloot een doorgebroken speler 
met bal en al te begraven. Volledig correcte tackle, maar het 
werd hem door de sloterparkers niet in dank afgenomen. 
Ook Buurman(10) was wat dat betreft lekker bezig. Ik wist 
mijn tegenstander blijkbaar dermate uit zijn spel te bren-
gen dat na een correcte schouderduw hij besloot mij in het 
gezicht te spugen. Het scheelt dat dit ventje net 2 duim hoog 
was, dus erg ver kwam hij niet, maar deze uiting van frustra-
tie en kinderachtigheid deed mij en Buurman(14) besluiten 
van het veld te lopen.
Na bemiddeling van de scheidsrechter (mocht je hem zo 
kunnen noemen) en excuses van de persoon in kwestie 
besloot ik maar verder te spelen, maar Buurman(14) bleef 
langs de zijlijn, omdat hij anders niet voor de gevolgen in 
kon staan. Verstandig.
Na afloop was er ook niet echt de behoefte om veel gezellig-
heid te creëren, aangezien ook Ajax (tegen Feyenoord) we-
derom gefaald had. Gelukkig was er ook vandaag af en toe 
weer prima gevoetbald; we hebben zeker de stijgende lijn te 
pakken. En als dit nu ook in het scoreverloop naar voren zou 
komen zou het nog mooier zijn!

Buurman(10)

De avonturen van de Zondag 5:
Zondag 5 februari: Sloterpark/AGS 4 – Taba zondag 5
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Ondanks de afwezigheid van Bobby en Franklin, wanneer 
komen zij eindelijk terug uit Suriname.Bert R weekendje 
weg, Limburgse vlaai eten, Hein nog steeds in training, heb 
een rondje Vondelpark gelopen, zeker alle Horeca gele-
genheden daar aangedaan want hij is nog steeds 20 kilo te 
zwaar. redje D, West 2 s afgekeurd maar Fred wij spelen in 
district West 1
Khaled had pijn in zijn voet, had hem nog een stoel aange-
boden want een keeper hoeft alleen maar ballen te vangen 
toch, hopelijk komt hij volgend seizoen toch bij ons spelena
Helaas door foute informatie van Amstellland om 10.00, 6 
man niet aanwezig, de velden waren na 12.00 gewoon goed-
gekeurd dus bij enige twijfel bel mij dan even 
Met aanvulling van Remco, jonge veteraan van 18 jaar die 
mij in zijn gedrevenheid de 2e helft onderuit haalde, B. Du-
pain met de conditie van Herman Brood in zijn jonge jaren, 
Jan-Willem of is het WJ, Rector Gerard die met een keihard 
genomen vrije trap op 2 meter afstand Alex uitschakelde.

Toch met 10 man kunnen spelen de rust in met 2 - 0 achter, 
de 2e helft met 9 man want Alex viel uit en hij moest ook 
nog naar een Hiphop festival “op zijn leeftijd !” in Den Haag
Ondanks het mooie weer, zon, straffe wind en sneeuwbuien 
met 7 - 1 verloren.
Volgende week zijn onze links Jules en rechtsback Bart niet 
aanwezig dus vraag familie, vrienden of deze kunnen komen 
voetballen.
Zaterdag 18 Maart spelen wij om 14.00 uit tegen Cto’ 70, we 
moeten nu toch echt punten gaan pakken want anders spelen 
wij volgend seizoen op ons eigen niveau.
En ik vind het niet prettig als ik de tribune op kom bij Ajax 
om te horen van zeg Chrissy zeker weer verloren he Ha ha ha.
Mvg Chris.

P.s vergeet niet een pas-foto mee te nemen en € 200 te storten 
voor onze voetbaltrip waarschijnlijk naar Spanje
Christiaan Winkelaar 

NU OOK ONLINE: www.taba5.tk:

Verslag Amsteland v2 - Taba vet 1
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Het is een koude zaterdag in Almere. Maar 
in de kleedkamer is het warm. Met een plof 
opent Pieter de fles champagne. De plastic 
bekers gaan rond. Er wordt geproost en 
gezongen. “Er is er één veertig, hoera hoera, 
dat kun je wel zien dat is hij....” Even is de 
slechte wedstrijd vergeten. Dan zeg ik: “Ja-
rig of niet, Pieter, je bent niet genomineerd 
voor het wedstrijdformulier, net zo min als 
Richard of Anton!” De spelers negeren mijn 
opmerking. Heb je Corazón weer. Het is toch 
zeker gezellig? En nog gewonnen ook. Maar 
nee, Corazón moet zonodig die ruzie van 
daarnet weer oprakelen. 

Dat was tijdens de rust geweest. Terwijl de 
sneeuwvlokken naar beneden dwarrelden 
liepen de spelers snel naar de kleedkamer. 
Het broeide in mijn hoofd. Hoe vaak had ik 
me wel niet vrijgelopen? En dan probeerde 
Richard twee man te passeren, poogde Pie-
ter van een waanzinnige afstand de keeper 
te verschalken of wou Anton de zoveelste 
tegenstander uitspelen. En ik maar wer-
ken op dat middenveld! We zetten ons op de 
bankjes in de kleedkamer en de thee werd 
ingeschonken. “Jongens, ik ga niet meer 
half staan!” verkondigde ik. Geen reactie. 
“Honderd keer loop ik vrij, maar nooit krijg 
ik de bal! Altijd gaan de spitsen voor eigen 
succes en meeverdedigen? Ho maar!” De 
overige spelers staren wat voor zich uit. Dat 
was toch zeker al achttien jaar zo? Waarom 
opeens die aandacht daarvoor? Ik wentelde 
mij nog meer in zelfmedelijden. “Nou, als 
jullie me niet goed genoeg achten, dan ga 
ik voortaan wel bij de veteranen spelen!” De 
pijnlijke stilte die hierop volgde werd ver-

broken door Anton. “Mooi, dat probleem is 
dan opgelost.” 

Ook nu is Anton de enige die reageert “Maar 
als ik het wedstrijdformulier niet krijg, wie 
in godsnaam dan wel?” “Frank is genomi-
neerd vanwege zijn belangrijke reddingen. 
En Koen.” “Maar ik heb helemaal niet goed 
gespeeld,” spartelt Koen tegen. “Niets mee 
te maken, jij krijgt hem, want ik heb al een 
ideetje voor mijn nieuwe Voetbal & Seks.” 
Verbolgen loop ik met het plastic bekertje 
vol champagne naar de douche en laat het 
warme water over me heen komen. Heerlijk. 
Slokje champagne. Hm, niemand die vraagt 
wat dat ideetje nou eigenlijk was. Tanende 
populariteit. En ik denk terug aan verleden 
week. Dat laatste weekeinde in Spanje.

Het is nacht. We rijden met de auto van 
León naar Salamanca. We verdrijven de tijd 
met elkaar groffe woorden uit elkaars taal 
te leren. “Polla!” “Pik!” “Coño!” “Kut!” “Co-
jones!” “Klote!” “Culo!” “Kont!” Maar na dit 
hilarische begin van de reis neemt de wee-
moed van de nacht langzamerhand bezit van 
ons. In het licht van de koplampen lezen we 
de namen van de steden waar we niet heen-
gaan: Zamora, Valladolid, Segovia. We spre-
ken over het leven, de dood, over hoop en 
teleurstellingen. Ik vertel over mijn angsten 
toen ik vorig jaar na een voetbalblessure 
nauwelijks kon lopen of fietsen. En dat nog 
wel na een actie op een trainingsavond van 
één van mijn eigen teamgenoten. Koen! 
Even kijkt ze me fronsend aan en zoekt de 
betekenis van dit laatste woord. “Koent!?” 
vraagt ze aarzelend. “Koenjo!” antwoord ik.

Rolando de Corazón

Voetbal & Seks
Volgende week tijdens de 
wedstrijd denk ik aan jou



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

De Kuyper, sponsor 
van TABA zaterdag 1

LA BRANCHE wijnimport
WHEN QUALITY MATTERS

Voor horecabedrijven, 
groothandels en particulieren.
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