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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@tiscali.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, Tuinstraat 142 II, 
1015 PH Amsterdam, tel. 020-6257970,  
e-mail: r.knoppe@hetnet.nl

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

Meer informatie over TABA is te vinden op: 
www.afctaba.nl
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Overschrijving en spelerspas
Als je het afgelopen seizoen lid was van een 
andere voetbalclub, dan moet de oude club de 
spelerspas regelen. Als het goed is heeft deze 
het aanvraagformulier voor je spelerspas gekre-
gen.

Verbouwing
Taba gaat verbouwen. Lees meer over de plan-
nen, de kosten en JOUW mogelijke bijdrage op 
http://www.afctaba.nl/files/Verbouwing

Scholierenvergoeding voor ouders rond  
bijstandsniveau
Ouders die rond moeten komen van een inkomen rond 
het bijstandsniveau kunnen voor sportactiviteiten een 
bijdrage krijgen van de Dienst Werk en Inkomen 
(DWI). Meer informatie op www.dwi.amsterdam.
nl of bij DWI, telefoonnummer 020-3463684

Foto’s jeugdtoernooi
Er staan prachtige foto’s van het Tabatoernooi op 
de  website (alleen E- en F-teams).  Je kunt de 
3000x2000 versie bestellen (om zelf te printen) 
bij philippe.schoonejans@wanadoo.nl.  
Philippe bedankt!
Zomers trainen
De gehele zomer kan er op het halve rubberinge-
strooide veld getraind worden van 18.00 uur tot 
22.00 uur op de dinsdagavond.

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).

Volgend seizoen
Voor de A-categorie start het voetbal  op 2/3 sep-
tember (zaterdag 1,2 en zondag 1).
De overige teams starten 16 en 17 september.

Spelerspassen
Nog steeds zijn er leden die nog niet het aan-
vraagformulier spelerspas met pasfoto hebben 
ingeleverd. Da’s jammer, want dat zou wel eens 
problemen kunnen geven bij de invoering van de 
pas in oktober. Stuur dus snel een pasfoto of het 
gehele aanvraagformulier op naar de betreffende 
mensen: Hans van Koolbergen voor de jeugd/ 
pupillen, Roland Knoppe voor de senioren/ 
veteranen.
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Het seizoen is al weer voorbij.
We hebben met elkaar lief en leed gedeeld, hoogtepun-
ten en dieptepunten meegemaakt. Zaterdag 1 is weer 
naar de vierde klasse gepromoveerd na het behalen 
van een keurige 2e plaats. Na zondag 4(3e plaats) en 
zondagveteranen(5e plaats, een historische plek) waren de 
andere teams in de onderste regionen te vinden. Zaterdag 
2 heeft zich net gehandhaafd in zijn klasse(voorlaatste 
plaats). Heren tellen de jaren mee of is het een incident, 
volgend seizoen beter zullen we maar zeggen. Maar het 
voetbalplezier staat voorop en dat was bij iedereen aan-
wezig.
 Helaas bij de zondag 3 niet, zodat wij dit team uit de 
competitie moesten terugtrekken. Wij hadden met de zon-
dag 2 tot en met 5,  4 nieuwe teams erbij. Helaas vertrek-
ken er weer 2 teams(2 en 3), maar per saldo hebben wij 
eigenlijk 2 teams gewonnen, die blijvertjes zijn.
 Goede teams die ook wat voor Taba beteken. Hebben 
lol, zorgen voor een goede sfeer en voetballen ook nog 
leuk. Helpen met de organisatie, zoals zondag 5 met het 
jeugdtoernooi. Het jeugdtoernooi dat dit jaar ook een 
groot succes was, ondanks regenachtig weer op de zater-
dag. Er was een nieuwe leiding, Martina Zwaan, Mark 
Hoeksma, Mariëtte Wolf, Rimmer Lankester, Johan van 
der Jagt, die het stokje van Hans van Koolbergen heb-
ben overgenomen. Ze hebben uitstekend werk verricht. 
De bezoekende clubs waren weer lovend over de strakke 
organisatie en leuke wedstrijden.
 Bedankt barmoeders en vaders onder de bezielende 

leiding van Daphne en Anke, wedstrijdsecretariaat, rad 
van fortuin, stewards, EHBO’ers, scheidsrechters te veel 
om op te noemen.
Het aardige is dat je ziet dat Taba op zo’n moment als 
vrijwilligersclub kan bestaan. Maar helaas over het hele 
seizoen gezien was en is het moeilijk. Dat hebben wij als 
bestuur en vooral ik als voorzitter onderschat. We hadden 
gedacht dat er meer mogelijk was, maar dat was helaas 
niet zo.
 Het is een maatschappelijke tendens dat men meer van 
een club verwacht(vraag en aanbod) en men is niet meer 
bereid om er meer energie in te steken qua vrijwilligers-
werk. De maatschappij is ingewikkelder geworden en 
vraagt veel, zoadat men de vrijetijdsbesteding ongecom-
pliceerd wil beleven.
Vooral de barcoördinatie op de zondag was moeilijk te 
bemannen. Wij hebben teveel adhoc het moeten invullen 
of zelf als bestuur de zondag  gedaan.
 Anke Lucas heeft heel veel gedaan op de zaterdag en 
zondag. Hans van Koolbergen heeft vanaf januari, omdat 
niemand het deed, zondag de coördinatie van de wed-
strijden en de scheidsrechters gedaan en omdat hij toch 
aanwezig was zo nu en dan de bar gedaan wat niet de 
bedoeling was. We hebben aan betaalde krachten gedacht 
voor de zaterdag en zondag. Vele kandidaten zijn de revue 
gepasseerd, terwijl ze na één of twee weekenden om ver-
schillende redenen al weer afvielen. Het was alsof er een 
doem op ruste.
 Misschien hebben jullie het niet gemerkt maar het 
was een wanhoop om de barcoördinatie samen te stellen. 
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Ondanks mensen zoals Daphne en Jacqueline die mee 
hielpen met de woensdagmiddag en de zaterdagochtend 
en natuurlijk de onvolprezen Werner. Volgend seizoen 
moet het beslist beter. We moeten als bestuur meer bestu-
ren, maar daarvoor hebben wij ook jullie hulp nodig. Het 
dilemma voor de meeste clubs, moeten wij een organisa-
tie worden met  betaalde medewerkers of een club gerund 
door vrijwilligers. Als bestuur moeten wij niet alleen 
besturen, maar hierin ook een beleid maken. Dat zijn wij 
helaas dit seizoen na goede aanzetten door Ben Willers
(organisatiestructuur) niet meer aan toe gekomen door 
onder andere troubleshooting, maar Arthur Rauwerdink 
maakt in zijn vakantie een concept met voorstellen voor 
een beleid, zodat wij in september met voorstellen kunnen 
komen hoe verder met de club.
 Wij zijn snel gegroeid en daar hoort een goede orga-
nisatie erbij, zodat wij niet door onze eigen succes vast 
lopen.
Een goed voornemen voor het nieuwe seizoen.
We zoeken daarvoor ook nieuwe vrijwilligers, zie de 
advertenties in de Taba treffer. Natuurlijk waren er vele 
vrijwilligers die goed werk hebben verricht. Materiaal-
man Eef van Leeuwen, wiens werk wordt overgenomen 
door Jos Duijst, Bregt Remijn van de zaterdagochtend-
wedstrijdcoördinatie, zijn opvolger wordt Rob Ales, de 
vele goede trainers met hun gehaalde diploma’s, de vele 
jeugdscheidsrechters zoals zonder de anderen tekort te 
doen Stijn Knigge, Tarik de Vries en Wouter van Maanen, 
die altijd bereid waren zaterdagochtend de jeugdwedstrij-
den te fluiten.

 Over fluiters gesproken er zijn 5 bondsscheidsrechters 
voor de club erbij gekomen die met goed gevolg de cur-
sus hebben gevolgd, Gerard Veerbeek, Klaas Helder, Rob 
Ales, Rimmer Lankester en Mike Paschenegger. Heren 
zaterdag- en zondagteams maak gebruik van ze. 
 Andere vrijwilligers zoals de jeugdcommissie heeft 
zoals altijd weer goed werk verricht.Een goede organi-
satie die zorgt voor een goedlopende jeugdafdeling met 
leuke teams, goede trainers, aardige meewerkende ouders, 
een strak lopende organisatie op de zaterdagochtend. Ons 
jeugdtoernooi en andere toernooien, jeugdkampen, uitjes, 
materiaal, trainingen, te veel om op te noemen. Onze 
dank hiervoor is groot.
 Naast de teams die de vele toernooien met goed gevolg 
hebben doorlopen zijn de D2 en de D3, E1 en de F1 dit 
jaar kampioen geworden in de competitie. We hebben een 
goede naam in het Amsterdamse voetballand. Al met al 
toch een goed seizoen.
 Ik heb in mijn eerste jaar als voorzitter ondanks mijn 
gebroken voet met vallen en opstaan veel geleerd en 
genoten en zal dit meenemen naar het volgend seizoen.
Veel plezier in jullie vakanties en tot volgend seizoen.

Met vriendelijke groet, Mike Paschenegger.
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De vrijdag
Ten tijde van de afvaart naar Texel stonden de smoeltjes nog 
meer betrokken dan het weer. Daarbij opgeteld het hoge 
‘bijna-blessure dus ik weet niet of ik kan spelen’-gehalte, èn 
de filestress, met als resultaat dat niet iedereen op voorhand 
overtuigd was van het succes van dit Zonvetsuitstapje.
En dan die grote paniek. De door polderjongen Bregt op 
instigatie van Limbo Harry uit Alkmaar gecharterde bier-
pomp van het zuidelijke Leeuw-bier, siste aan alle kanten 
maar bleef stijfkoppig droog. Maar die paniek bleek on-
terecht. Waar op een normale voetbalzondag de één geen 
sokken heeft, de ander een goor voetbalbroekje uit de tijd 
van Frans Derks om de billetjes trekt, de midden-midden 
op gympen loopt, en de keeper de handschoenen verge-
ten is, bleken de zondagveteranen op deze regenachtige 
vrijdagnamiddag bierpomptechnisch het zekere voor het 
onzekere genomen te hebben. Een veelheid en veelsoor-
tigheid aan waterpomp- respectievelijk combinatietangen 
lagen gespreid rond de defecte pomp, waar Harry en 
Henk badend in het zweet en innig omringd door zeer ge-
interesseerde, vooral verbijsterde maar bovenal dorstige 
voetballers op leeftijd uiteindelijk de ramp afwentelden. 

Het bier vloeide, de rust keerde snel terug, de ene Witz 
volgde op de andere oneliner, opstellingen werden ge-
componeerd en weer doorgekrast, linksbenige spelers ble-
ken net zo makkelijk met rechts uit de voeten te kunnen, 
heel veel ‘weet je nog die keer tegen Bloemendaal uit’-s, 
de uitgebreide maaltijd van Mike smaakte voortreffelijk, 
kortom: de zon stond te gloren aan de regenachtige hemel 
en wie deed ons nog wat. Onze gastheer Hans kwam 
nog even langs, wist de bierpomp ohne Hemmungen te 
vinden, maar gniffelde gemeen. Slechts een enkeling lag 
vóór twee uur in bed ……

De zaterdag
The day after the night before begon een stuk rustiger. 
Bleke bekjes rond het uitgebreide ontbijt, regen zachtjes 
tikkend tegen de ramen, zelfs Bas had niet veel te missen. 
Maar tegen half twaalf draaide toch een indrukwekkend 
wagenpark de voetbalarena van Oosterend op, waar we 
hartelijk werden ontvangen door indrukwekkende vissers 
met een gemiddelde leeftijd van 25 jaar. We staarden toch 
enigszins ontmoedigd naar onze rondingen ter hoogte 
van de navel, en naar het gniffelende gezicht van Hans: 
Veteranentoernooi??

Voetbalkamp van 
de zondagveteranen 
op Texel

Steef zette de toon in de eerste match: “we vreten ze op!”. 
De echte jonkies van rond de 18, met in hun midden de 
blonde Annie, werden met indrukwekkend voetbal van de 
mat geveegd: 1-0. Nu werden de vissers wat bleekjes, en 
het was niet meer dan een kwestie van een paar uurtjes of 
we zouden die Tesselse Cup pronkend en pochend boven 
onze hoofden houden. Dat liep uiteindelijk toch weer 
anders, want we haalden nog slechts één punt uit de reste-
rende vijf wedstrijden. Dieptepunt was de laatste wed-
strijd, zo u wilt de finale, waarin we door Annie (die naar 
later bleek ook nog eens zwanger was) en het publiek van 
het groene plein werden gekickt: 6-0 in slechts 15 minu-
ten voetbal. 
We aten met lange tanden nog wel wat vlees van de 
barbecue, prikten een gerookt poontje mee, nipten met 
afschuw van het bier in veel te kleine glaasjes, en keken 
elkaar met afgrijzen aan onder de loeiharde tonen van 
AC/DC, Status Quo, Frans Bauer en wat dies meer zij. 
Dat was te veel voor het fijnbesnaarde elitekorps uit de 
hoofdstad, en dus droop datzelfde wagenpark minder 
indrukwekkend af uit het feestende Oosterend. 

Terug naar onze huisjes. Nadat we de puinhopen die 
de meeuwen hadden aangericht met onze afvalzakken 
hadden opgeruimd, werd het daar, onder ons, toch weer 
gezellig. Bier vloeide, en toen dat op was werden de fles-
sen wijn ontkurkt, en toen dat op was kwam de baccardi 
op tafel, en toen dat op was trakteerde de altijd oplos-
singsgerichte Bregt ons op jeneverglaasjes diesel uit zijn 
Italiaanse bolide. We bleken veel beter te klaverjassen 
dan te voetballen (vooral Bas en ik), een enkeling ging 
zelfs over op ganzenborden, Jacques en Rob duetteerden 
schone Venlose gezangen. We were the champions…..

De zondag
De zondagochtend ademde ‘nóóit meer bier’, een voorne-
men dat na een pro forma maar indrukwekkende natuur-
wandeling in de Slufter al weer met voeten getreden werd 
op het strandterras van ‘Paal 9’. Tessels bier (Schuim-
koppen, Dubbels en zowaar Triples), alleen Bas een kop 
koffie (!!!!???). 
Waarna de ultieme vernedering volgde. Wachtend op de 
boot naar Amsterdam, onderwijl een balletje trappend 
op de parkeerplaats met onze oude benen en stramme 
spieren, lichtte het omvangrijke informatiebord van de 
veerdienst in volle glorie op: OP DE PARKEERPLAATS 
MAG SLECHTS GEVOETBALD WORDEN DOOR 
MENSEN DIE KUNNEN VOETBALLEN. 

Jos
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Woensdagmiddag 10 mei om 17.00 uur treden de jon-
gens van D3 aan op het voetbalveld van Taba. Ze moeten 
spelen tegen OSV en het is niet zo maar een wedstrijd; 
wanneer ze winnen is de D3 verzekerd van het kampi-
oenschap. De verwachtingen zijn hoog gespannen en 
veel ouders, broertjes en zusjes hebben dan ook gehoor 
gegeven aan de oproep van teambegeleider Thom om 
‘onze jongens’ voor deze belangrijke wedstrijd te komen 
aanmoedigen. Dat is dan ook bepaald geen straf, want wat 
is het prachtig weer! Terwijl de jongens inspelen op het 
veld, zoeken de ouders een mooi plekje in de zon langs de 
lijn. Kleedjes worden uitgespreid en de eerste zak chips 
gaat open. ‘Hé, een glaasje witte wijn zou nu ook lekker 
zijn’, dus die opdracht wordt snel mobiel doorgegeven 
aan een vader die nog onderweg is naar het Taba-veld. We 
zijn er helemaal klaar voor! Onze jongens ook, blijkt al 
snel, want reeds in de zeventiende minuut brengt Jeremy 
de stand met een prachtig schot op 1-0. Yes, dat gaat 
goed!  De stemming langs de lijn wordt opperbest, maar 
wat is het warm eigenlijk. Heel warm. Vlak voor rust 
zorgt Sared met een mooie actie zelfs voor een rustgeven-
de 2-0 voor het Taba-team. Voldaan zoeken de jongens de 
kleedkamer op. Even allemaal wat drinken. 
Na rust is het in de tiende minuut weer meteen raak. Veel 
jongens voor het doel van de tegenstander. Was dat nou 
een eigen doelpunt van de tegenpartij? Of was het onze 
Soufiane? Verwarring bij de ouders langs de lijn die even 
niet zo goed hebben opgelet. Nee, wordt er gezamenlijk 
besloten, het is gewoon een leep balletje van Soufiane 
natuurlijk. Ha, 3-0 al. Wie wil er nog wat drinken? Vijf 
minuten later schiet Wessel vanaf zo’n 15 meter op het 
doel. Tsjee, jammer, net naast. Weer even later, in de 
twintigste minuut (de acties van de Taba-jongens zijn 
nu bijna niet meer bij te benen) schiet Erman met een 
enorme poeier bijna vanaf de middellijn de bal net over 
de keeper in het doel van de tegenstander, 4-0. Joeoeoe-
oeh! Ouders juichen en Roos, de oudere zus van Leon, 

maakt een vreugdedans langs de lijn. Wanneer er gefloten 
wordt voor buitenspel zegt Roos nog nooit te hebben 
begrepen wat dat nou is, buitenspel. ‘Geeft niks’, zegt 
een vader langs de lijn vertederd, ‘dat hoort zo bij meis-
jes’. Ai, foute opmerking, verontwaardiging alom, vooral 
onder de voetbalmoeders. Nu begint de tegenstander de 
druk toch wel op te voeren voor het doel van  Jarmo, onze 
keeper. ‘Ik gun ze ook wel een doelpuntje’, zegt een moe-
der. Jarmo denkt daar duidelijk anders over en weet tot 
twee keer toe een schot op doel fantastisch te stoppen. ‘Is 
het nog geen tijd?’, vragen de ouders langs de kant zich 
nu toch wat ongerust af. ‘Misschien is deze helft gewoon 
wat langer?’, oppert een moeder voorzichtig. Daar komt 
Kai, vechter tot de laatste minuut, jammer, hij schiet net 
over. ‘Dek je mannetje, OSV’, toetert de coach van de 
tegenpartij over het veld. Nee, dan onze coach Michaël, 
die blijft als altijd de rust zelve. ‘Zijn er nog chips?’ Dan 
in de laatste minuten, Gray schiet nog één keer de bal in, 
5-0! Had dit mooier gekund? Na het fluitsignaal vallen de 
jongens elkaar juichend in de armen, wat zijn ze blij! Er 
zijn bloemen, veel bloemen en Evert, de trainer, trakteert 
de jongens aan de bar. ‘Het was een mooi seizoen’, zeg-
gen de ouders buiten in de avondzon tegen elkaar. Vol-
gend jaar weer. 

Greetje, moeder Felix

Hoe warm 
het was 
en hoe heet
Taba D3 kampioen
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Een prachtige zomerochtend, 7 mei. In de warme och-
tendzon staan we langs de lijn in het landelijke Driemond 
voor de wedstrijd Geinburgia C2 – Taba C3. Een jonge 
C3, want pas na de winterstop overgekomen uit de D. 
Nog niet zoveel gespeeld ook, aangezien de winterstop 
zo ongeveer tot medio april voortduurde. En dus ook 
nog maar weinig punten gepakt, 1 om precies te zijn, een 
aantal dat absoluut niet  representatief is voor het geboden 
spel in de afgelopen maanden. Het zit er namelijk steeds 
weer in, en komt er dan nét niet uit. 
Maar elke week gaan ze er weer met frisse moed tegen-
aan, zij het dat op deze 7e mei, waarschijnlijk omdat 
iedereen in vakantiestemming is, sommige spelers verge-
ten zijn dat ze weer aan de bak moeten, Isani ziek is, en 
Tijs en Ramon geblesseerd zijn. En dus zijn ze maar met 
z’n tienen. Tegen Geinburgia hebben ze al eens eerder 
gespeeld, en verloren, en hoewel we hier niet kunnen 
spreken van een heuse Angstgegner, is de spits Martin 
met zijn pakweg 2 meter 13 toch wel reden voor enige 
zorgelijk wenkbrauwgefrons. 
Edoch, er wordt door Taba voortvarend van start gegaan. 
Ze combineren goed en creëren meerdere kansen, die ze 

warempel ook nog afmaken. Zodat ze met een 3-1 voor-
sprong (nou ja 1-3 dus eigenlijk) in de rust de kleedkamer 
ingaan. Zou er nu eindelijk gewonnen gaan worden? Of 
was Geinburgia nog niet helemaal wakker, onderschat-
ten ze de tegenstander en gaan ze nu een tandje bijzet-
ten? Direct na de aftrap voor de tweede helft constateert 
Janet op ongeruste toon, en wij met haar, dat de vervaar-
lijke Martin zich ‘flink wat peper in de reet heeft laten 
strooien.’ Binnen de kortste keren scoort hij twee keer, 
geen wereldgoals maar ze tellen wel. Opeens is het 3-3. 
En dan slaat het noodlot toe in de vorm van de voet van 
Simon die krap een centimeter te klein is waardoor hij de 
bal net op de punt krijgt zodat die de verkeerde kant op 
rolt en ja… eigen doelpunt. Verslagenheid bij het team en 
vooral bij de betrokkene. Maar daar gloort alweer hoop, 
want Marcus – die trouwens een puike wedstrijd speelt 
– breekt door en wordt onderuit geschoffeld in het straf-
schopgebied: penalty. Die hij koelbloedig inschiet: 4-4. 
Het publiek krijgt in elk geval waar voor zijn geld. Taba 
strijdt voor wat het waard is, Igor en Sierk verdedigen dat 
het een aard heeft, maar Geinburgia kent nog maar één 
strategie: lange ballen op lange Martin. Het wordt nog 5-
4, een vrije trap stuitert zo over het hoofd van invalkeeper 
Auke het doel in, het wordt 5-5 (Tessel), maar Geinburgia 
ruikt de overwinning. En pakt hem ook, 6-5. Mismoedig 
verlaat de Taba C3 het veld, ze zaten er zó dichtbij, en 
dan nog pakken ze net geen puntje. Dat ze in onze ogen 
geweldig gespeeld hebben, tja, daar hebben ze even hele-
maal geen boodschap aan. Nee, volgende week, dán moet 
het gebeuren…

Yond

Zijn zij nou zo 
lang of zijn wij 
zo klein?

Na 6 maanden zwoegen was het dan eindelijk zover. Voor 
ons als organisatie kwam dan eindelijk de kroon op het 
harde werk. De weergoden op aarde (Gerrit Hiemstra & 
co) hadden weinig goeds voorspeld, maar de weergoden 
boven bleken ons toch gunstig gezind. De F-competitie 
startte op zaterdag al vroeg, om 9 uur. Toen later op de 
ochtend ook de E-competitie van start ging bruiste het 
van het leven en gezelligheid op de velden van Taba. Het 
rad van fortuin draaide lustig in het rond, met Peter “van 
der Togt” Jansen aan de microfoon. Helaas liet de elektri-
citeit ons in de steek, dus de kroketten en frietjes moesten 
nog even op zich laten wachten. Gelukkig werd dit na wat 
geknutsel en het inzetten van 2 aggregaten opgelost en 
konden de vet-fans hun hart ophalen. Toen aan het eind 
van de middag de dames aantraden voor hun wedstrijden 

begon het helaas toch te regenen. Onder de zeilen was er 
echter volop gezelligheid dus die paar drupjes mochten 
de pret niet drukken. Zondagochtend heb ik helaas niet 
(bewust) meegemaakt maar de zondagmiddag was ook 
weer erg gezellig. Ik heb hoogstaande wedstrijden van de 
C en B junioren gezien en er waren ook weer veel mensen 
langs de lijn. Met een welverdiend biertje konden we ’s 
avonds terugkijken op een erg leuk en geslaagd weekend. 
Dit was voor mij de eerste keer dat ik het toernooi mee-
maakte, maar ik moet zeggen dat het een fantastisch leuke 
ervaring was. 

Rimmer

Impressie jeugdtoernooi 2006, 27 en 28 mei
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Einde seizoen: ballen inleveren!
Onze voorzitter heeft elders in de Treffer al een beschou-
wend stuk over het afgelopen jaar geschreven. Dat doen wij 
als jeugdcommissie niet nog eens een keertje over.
Alle jeugdspelers, begeleiders en ouders: enorm bedankt 
voor jullie bijdrage. Het was weer een goed seizoen!
Nog een ding: we willen graag de tas met daarin de twee 
trainingsballen en de keepersuitrusting terug. We zorgen er 
dan voor dat ieder team volgend seizoen een nieuwe en goed 
passende set krijgt. Inleveren tijdens de kampen of aan het 
begin van het seizoen op de eerste trainingsdag.
Bij wie: tijdens de kampen zal er iemand zijn waar je de tas 
kunt inleveren en tijdens de eerste woensdag dat er getraind 
wordt is Jos Duijst aanwezig. Hogere teams: neem s.v.p. 
contact op met Jos ((6759756, jos@josduijst.speedlinq.nl).

Informatie voor nieuwe jeugdspelers
Welkom bij Taba. We hopen dat je je gauw thuis voelt bij 
onze club en met plezier zal trainen en spelen.
We gaan volgend seizoen vast weer een schitterend seizoen 
draaien met net zoals dit jaar weer 15 E en F teams. Dit 
betekent dat we er weer zo’n 60 jonge spelers (tot 10 jaar) 
bij Taba bij hebben gekregen! De E7, F5, F6, F7 en F8 en de 
Meiden D1 en D2 zijn helemaal nieuw en ook in veel andere 
teams zijn nieuwe spelers geplaatst.. 
Maar ook wat oudere jeugdspelers weten Taba te vinden. In 
de D tot en met A leeftijd trekken volgend seizoen 18 nieuwe 
spelers het Taba shirt aan. 
Wil je als nieuwe speler weten in welk team je volgend sei-
zoen bent ingedeeld, kijk dan in de lijst van alle jeugdspelers 
die achterin de Taba Treffer te vinden is. Hieronder (kopje 
start seizoen 2006-2007) vind je meer informatie over wan-
neer de trainingen en de wedstrijden beginnen.

Het Taba tenue
Natuurlijk moet je er aan het begin van je voetballoopbaan 
bij Taba pico bello uitzien. Daarvoor moet je naar Sporthuis 
van den Bogaard in de Pretoriusstraat. (tel. : 6655208) Daar 
kun je een compleet Taba tenue aanschaffen (shirt, broek, 
kousen) met 10% Taba korting. Wij zorgen ervoor dat vanaf 
eind augustus voldoende tenues op voorraad liggen. Vergeet 
niet om ook scheenbeschermers en voetbalschoenen aan te 
schaffen als je die nog niet hebt.
Je maakt je uitrusting helemaal af als je in de Taba kantine 
het speciale Taba embleem koopt (€ 5,-). De opbrengst komt 
ten goede aan de broodnodige verbouwing van de accom-
modatie (meer kleedkamers, beter sanitair en een mooiere 
kantine).
N.B. Wil je elders een tenue aanschaffen, neem dan con-
tact op met Jos Duijst (6759756, jos@josduijst.speedlinq.

nl), onze materiaalman. De shirts en kousen moeten bij alle 
spelers uiteraard identiek zijn. 

En verder
Voor volgend jaar hebben we zoals altijd weer enthousiaste 
ouders nodig die kunnen helpen bij het begeleiden van de 
teams, de wedstrijdcoördinatie op zaterdag en zondag, bij 
het trainen van een team (er zijn nog vacatures bij de jongste 
teams) etc.  Aanmelden kan bij de jeugdcommissie.

Start seizoen 2006-2007
De competitiewedstrijden beginnen weer in het weekend van 
16 september.
Alleen de B1, B2 en E1 beginnen eerder met officiële 
wedstrijden. Zij zijn aangemeld voor de beker. Dat betekent 
dat ze eind augustus hun eerste wedstrijden zullen spelen. 
Teamleiders hou de KNVB site in de gaten!

De trainingen beginnen voor alle juniorspelers (dus A, B, en 
C spelers) op dinsdag 22 augustus. Iedereen die dan wil 
trainen is welkom vanaf 16:30. De training duurt tot 18:00  
Jan Gieltjes, onze nieuwe juniorencoördinator en trainer van 
de A1, is dan in ieder geval aanwezig. Afhankelijk van de 
opkomst zal Jan begeleid worden door een of meer andere B 
of C trainers. Ook op 24, 29 en 31 augustus houden we deze 
speciale trainingen voor de junioren.
In de week van 3 september start dan voor iedereen de trai-
ning. Kijk in het trainingsschema naar wanneer jouw team 
traint. Voor de F en de E is het simpel: alle F teams trainen 
woensdagmiddag van 13:30 tot 14:45, alle E teams van 
14:45 tot 16:00.
Telefoonnummers van trainers en teamleiders vind je  -na de 
vakantie- op de Taba site voor het geval je meer informatie 
over je team wilt hebben.

In het weekend voordat de competitie begint zijn we van 
plan om een groot oefentoernooi te organiseren samen met 
Geuzen Middenmeer. Hou dus 9 en 10 september vrij. Dan 
zul je zeker je eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen spe-
len. Meer informatie over dit toernooi volgt na de vakantie

Teamindeling komend jaar
Altijd weer een heel proces, de nieuwe teamindeling. Bij Taba 
proberen we bij het indelen naar meer te kijken dan alleen 
maar voetbalkwaliteit en het dwingende criterium van leef-
tijd. Ook de sociale verbanden tussen spelers en ouders, de 
mogelijkheden voor begeleiding, de wensen van trainers en 
coaches  en de groeimogelijkheden van de spelers worden 
meegenomen in de uiteindelijke beslissing.
Deze lijst geeft aan hoe we volgend jaar willen beginnen. 
Bij de meeste teams zullen we ook met dezelfde samenstel-
ling eindigen. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. In zo’n 
voetbaljaar kan er nog van alles gebeuren.

TABA JEUGD
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Er zijn twee teams die nog niet ‘klaar’ zijn. Dat zijn de C1 en 
C2. Door het vertrek in de laatste week van mei van twee 
belangrijke spelers werd de aanvankelijke indeling op losse 
schroeven gezet. We beginnen nu het seizoen met een grote 
groep en zullen voordat de competitie begint daar twee 
teams uit formeren.
In de lijst vind je niet alleen de spelers per team, maar ook 
de trainer en de klasse waarin je team is ingedeeld. Op basis 
van de door Taba opgegeven klasse worden de teams door 
de KNVB in een poule ingedeeld.
De A, B en C teams blijven het hele seizoen in dezelfde poule 
spelen. Voor de pupillen (D, E en F) geldt een halfjaar compe-
titie. In januari worden dan alle teams opnieuw ingedeeld. In 
welke poule je terecht bent gekomen kun je vanaf ongeveer 
eind juli vinden op de KNVB site.

Gezocht: leden jeugdcommissie en andere regelaars
De jeugdcommissie bestaat uit nog slechts 3 leden. Dat is te 
weinig. We zijn de laatste jaren gegroeid en gegroeid, maar 
de jeugdcommissie is in die tijd gekrompen van 5/6 leden 
naar 3. We zoeken in ieder geval één nieuw lid. Wil je  mee-
praten en meewerken aan de opbouw van de jeugdafdeling 
van Taba, meld je dan aan. 
Verder zijn er nog taken die nu door leden van de jeugdcom-

missie worden gedaan en die net zo goed – en misschien 
nog beter- gedaan kunnen worden door een enthousiaste 
ouder die zich alleen maar op die klus concentreert.
We zoeken een toernooicoördinator en een wedstrijdcoördi-
nator voor de zondag.
De toernooicoördinator zorgt ervoor dat elk team minimaal 
één toernooi speelt (naast het eigen Taba toernooi). We krij-
gen heel veel uitnodigingen om aan toernooien mee te doen. 
Het is een klus waar je binnen de club veel regelt (wie gaat 
naar welk toernooi) en waarover je publiceert op de site en 
in de treffer. Je hoeft dus niet zelf toernooien te organiseren 
en waarschijnlijk ook niet achter clubs aan om een team van 
ons op een toernooi geplaatst te krijgen.
De wedstrijdcoördinator zorgt ervoor dat de wedstrijden 
goed geroosterd zijn (de KNVB wil wel eens één wedstrijd 
om 10:00, één om 12:00 en één om 14:00 plannen. in zo’n 
geval verplaats je een wedstrijd naar 12:00), dat er een 
kleedkamerindeling is en dat er scheidsrechters zijn voor de 
wedstrijden die gespeeld moeten worden.
Informatie over deze vacatures: 
Hans van Koolbergen, hansvk@mac.com

Hans van Koolbergen

A1  3e klasse, Jan Gieltjes
David de Ruiter
Bas Welp
Remy Hakvoort
Vincent Kemper
Joris Henselmans
Bo van Niekerk
Mark Laeven
Vincent Kiezebrink
Bishu  Mathis
Bo Caré
Koen Steenbergen
Tijmen de Vries
Danny Kenter

 

B1 2e klasse, Bert Rijskamp
Joram Knigge
Stijn Knigge
Levi Vlessing
Tarik de Vries
Thomas Damen
Wessel Diepgrond
Benno Bas
Brendan Kant-Morice
Chiel Hüpscher

Elco Hakvoort
Simon Otten
Bas Kroese
Matthijs van Camerijk

 

B2 3e klasse, Lucien Pijl
Boyd Bergsma
Daniel Wang
Richard de Graaf 
Gregor Hogetoorn
David Paschenegger
Jona de Kruif
Egon Arp
Jair Thieme
Achraf Ariani
Serginhio Marica
Victor Reedijk
Mehrdad Behvar
Elvas Rozenga
Boudewijn Felser
Erwin Ribic
Yuri Lalli

 

C1 2e klasse, Idriss Sebti 1x  (ook 
coach), Frank Verkaaik 1x
C2, 3e klasse, Ton Boonstoppel, 
coach Frank Verkaaik  
(Uit de huidige C2 en C3 zal een 
C1 en C2 samengesteld worden. 
De TC zal in overleg 
met de trainers hier in de tweede 
week van september een beslis-
sing over nemen)
Marcus Welp
Siger de Vries
Tim Lubberding
Onno van der Veen
Sam Bakker
Freek van Koolbergen
Niek Remijn
Stijn Laan
Casper Koolmees
Jibbe Knuit
Isani Franzua-Martinez
Roel van Veen
Simon Boeke
Thijs Verkaaik
Marcus Staphorst
Sierk Kanis
Denzel Felter

Okan Cesur
Max Rijken
Igor de Jong
Maarten Klap
Ramon Dop
Daniel Staal
Sascha Basart
Abdoulaye Sené
Rick de Haan
Troy Verkaaik
Bob Dekker
Cas van Niekerk

 

C3, 3e klasse, Mike Paschenegger
Tommie van Ginkel
Jeremy Clark
Erman Gultop
Gray Narain
Joachim Rubinstein
Kay de Vries
Jarmo  de Vries
Felix Voogt
Wessel Moerkamp
Leon van Vliet 
Sared Schram

TEAMINDELING JEUGD
Zie voor meer informatie over de samenstelling jeugdteams: www.afctaba.nl/files/jeugdteams20062007.pdf
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Soufiane Ouzhir
Robbie Vinogradov
Ollie Houniet
Joshua Kohn
Teun Sieljes

 

C4, 3e klasse, Panc Daalder
Wander Smits
Gabriel Floor
Ruben Floor
Joram Prins
Mees Daalder
Kay Vink
Jeroen Timp
Stoffel Suttorp
Ashraf Charradi Bensbaâ
Lloyd Rode
Rob Gadet
Jimmy Muller
Kevin Steenhouwer
Tom Mennega

 

C5, 3e klasse, Bregt Remijn en 
Stijn Knigge
Auke Eringa
Gijs Cornelissen
Boy Jacobs
Marijn Smidt
Emile Corre
Emiel Smeets
Jochem Stut
Tom Remijn
Max Kremer
Willem de Haan
Giovanni de Capitani 
Krelis Smit
Melvin Akkerman
Bret

 

D1  Frank de Kruif en Rob Ales, 
2e klas
Salman Guldemond
Martino Speyart
Joris Mol
Job Zaal
Alex Ales
Ingo de Kruif
Olaf Hogetoorn
Daniel van Maanen
Roel Hoek
Troy Kroon
Jari Julien
Pieter Willers

Benjamin Weyand
Mingus van Itallie

 

D2: Paulus Huitema Emden en 
Bas Welp ,  3e klas  
Thomas van Zwieten
Tristan Hofman
Ko Verhoek
Micha Proper
Jelle Broek
Ingo Planteydt
Ridwan Schouten
Luc L.C. Giljam
Jules Huitema
Pepijn Determan
Camiel de Kom
Michael Soerka

 

D3  3e klas, Jan de Wijer
Jonathan Mensink
Reinder Raadsen
Xander Koning
Douwe de Wijer
Basja Ladwig
Rémi Lafeber
Merijn Kanis
Vittorio Stuger
Chaïm Croiset
Nora Middag
Eline Sparreboom
Jan Uyttewaal
Teun van der Putt
Patrick Thonhauser
Jelte Moerkamp

 

D4 3e klas, Ronald Hooft en David 
de Ruijter
Timo Daan Staudenmayr
Sayed Mahabali
Achmed El Marroun
Leroy Rode
Eva Weijenberg
Jackie Hooft
Joshua Kawei
Iris Bennink
Mehrshad Behvar
Bruno Kamphuijs
Kobus Suttorp
Myrd Schenk
Tommie Giepmans
Cheldon Steenhouwer
Nelson Berg

 

E1,1 ste klasse, Ron Kant
Jasha Rudge
Allan Kant-Morice
Jim de  Haan
Raoel van  Groeningen
Teun Smit
Stijn Hutschemaekers
Koen Vereecken
Lex Dekker
Luka Panhuijsen
Casper Bennink
Jan Huiskes

 

E2, 3e klas, Arthur Rauwerdink
Joost Ingen Housz
Morten Zwarenstein
Niels Visbeen
Thomas Gelauff
Rijk Rauwerdink
Bart Obbink
Jari Franck
Simon Hoeksma
Randy Wiebers
Dave van Ieperen

 

E3, 3e klasse, Hanne Obbink
Can Ehen Sahin
Michael Buys
Tijmen van Iterson
IJsbrand Eerdenburg
Léon Halberstadt
Toon van Dalen
Abel Westra
Tijs Teulings
Thomas Alkema
Raza Hussain Alvi

 

E4, 3e klasse, Jos Duijst en Jan 
de Wijer
Robert Jansen
Kaj Smeets
Dees de Wijer
Ruben Duijst
Justus Mensink
Kekuta Bah
Tyrone Amzand
Kevin Osei
Beau Visser
Otis Hermsen

 

E5, 3e klasse, Harry Smeets 
(+ Jacques)
Daan van Woudenberg
Bas van Duijne
Max Molenaar
David Jansen
Pelle Menke
Bruin Feskens
Baruch Kiestra
Gijs van der Linden
Mileo Brons
Frans van schaik
Mats Wijnen

 

E6, 3e klasse, Martin Grootenboer
Willem van de Vijver
Benjamin Paschenegger
Yonathan Tokkie
Juan Vink
Julia Nagengast
John Obison Stevens
Dylan Hooft
Igor Houniet
Max de Heer
Jeroen Smeulders
Jim Grootenboer
Abel Kloos

 

E7, nieuw team, 3e klasse, Bart 
Zwarenstein
Cas Fahrenfort
Timothy Lonsdale
Daan Lutgerink
Stan Giljam
Cyrus Feiz
Victor Veld
Willem Bakker
Lucia van der Klugt
Anna Schouten
Maxim Lambers

 

F1,  2e klasse, Jaap Eringa
Thomas Ales
Mees Eringa
Arthur Neervoort
Myles Chapman
Luc ten Brink
Rik Willers
Ramon Dekker
Tobias Julien
Dirk Huiskes
Hidde Vermaas

TEAMINDELING JEUGD (VERVOLG)
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F2, 3e klasse, Piet Oomes
Osama Khedr
Boris Gelauff
Clemens Oomes
Robin Korkor
Kai Prinsen
Zeno Gosling
Bas Franse
Rayan Sayer
Nathan Tarenskeen
David Grütter

 

F3, 3e klasse, Paul Kamp
Nova Endendijk
Günes Verhoek
Stijn de Koning
Jomme Hardonk
Ward Immink
Miles Christenhuis
Hidde Mika Kamp
Sirius Hakvoort
Isak Verkaik
Alvin Moorman

 

F4, 3e klasse, Freek Kallenberg
Milan Dop
Jolan Brons
Yehudi Rudge
Timon Kallenberg
Rhett Vonk
Benjamin Jansen
Lizzy Hanekroot
Zwaantje Hoeksma
Pablo Gribling
Jan Hanekroot

 

F5, nieuw, 3e klasse, vacature
Wander Siemers
Anton van Es
Tigo van Gerven
Joe van der Klugt
Douwe de Jong
Coen Hagenaars
Dexter Bazelet
Jason Storm
Paco Kuit
Andre Hillenius
Marcel Heeringa

 

F6, nieuw 4e klasse, vacature 
(dit team nog voorlopig) 
Oscar Brekelmans
Yoeri Taken
Huib Huguenin
Thomas Wagenaar
Bram van den Hooven
Florent Kamer
Selinde Posthuma
Sebastiaan de Koning
Parker Tuinder
Abel Bakker
 

F7, nieuw 4e klasse, vacature 
(dit team nog voorlopig) 
Cleo Steenbeek
Siem Vinogradov
Jonathan Lanteri
Lucas de Natris
Myron Blokland
Noah Hilhorst
Junior van Ieperen
Eva Voogt
Pien Bennen
Bodhi Vriesman

 

F8, nieuw 4e klasse, vacature 
(dit team nog voorlopig)
Oscar Kamphuijs
Davis Christenhuis
Jasper Tijtgat
Martijn ten Brink
Jonah van Tilborg
Ties Ebeling Koning
Michiel Hutsemaekers
Bram van Dijk
Giacomo Speyart
Otto de Jong
Spelers 2001:
in principe alleen trainen
Olivier Tijtgat
Bob van Dijk

 

Trainers voor de F5-8: Marcel 
Andriessen en voorlopig Jacques 
Huiskes en Arthur Rauwerdink
 

MD1 en MD2. Dit worden 2 
7-tallen, Pieter Hilhorst
Linde Raadsen
Mara Daamen
Geerte Verduyn

Sira Fokkens
Maaike Schoonejans
Lisa Bobbie Kamp
Sacha Hilhorst
Anne-Rieke van Schaik
Lida Ladwig
Sophie Schwartz
Jerilin  Rodriquez
Julia ter Veld
Lena Hemmink
Winnie de Jong
Tessa van den  Bongaardt
Sam Louwman
Sam Vrolijk
Chevy Planteydt
Ninja Vaal

 

MB1, Evert van Willigen
Brechtje Moerkamp
Lena Hartog
Anouk Boot
Maya Mertens
Jet Visser
Kaya von Eugen
Sophie Weijenberg
Zwaan van Weert
Paulien Klap
Esther Milberg
Romy Rohmer
Isabel Frias Amadori
Anne Bertrand
Doenja Oogjes
Esmee  Traudes
Francine Drenthe

 

MB2, Evert van Willigen
Emma de  Smit
Saar de  Smit
Saskia Kley
Nina Jansen
Isabel Lara Vega
Niki Ipenburg
Nosh Ipenburg
Lisan Kroese
Amy Waardenburg
Kinke Smit
Fee Reynart
Sozan Toksöz
Meike van den  Bongaardt
Maaike Zwarenstein
Zoé Heilman

 

TEAMINDELING JEUGD (VERVOLG)
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TRAININGSSCHEMA SEIZOEN 2006/2007
Wijzigingen voorbehouden. Laatste versie trainingsschema in augustus op de Taba site

Maandag Rubber C zijde Rubber D zijde Zand A zijde Zand B  zijde

16:00-17:15 Extra E training (E1/E2) D1 en D3   

17:15-18:30 Meiden MB1/2* C3 en C4   

20:00-22:00   Zondag 2***  

Dinsdag     

16:00-17:30 C1 C2 en C5   

17:30-19:00 A1 B1 en B2   

19:00:-20:30 Selectie/zaterdagvets   zondag 3/zaterdag 5

20:30-22:00 Zaterdagreserve/Zondagvets    

Woensdag     

13:30-14:45 Alle F (4 teams) Alle F (4 teams)   

14:45-16:00 Alle E (4 teams) Alle E (3 teams)   

16:00-17:30 D1 en D3 D2 en D4   

Donderdag     

16:00-17:30 C1 C2  tot 18:00   

17:30-18:45 Meiden D (2 7 tallen)   C3 en C4

18:45-20:00 Zon 1 en 2***   Meiden MB1/2

20:00-22:00    A1

Vrijdag     

16:00-17:30 D2 en D4 C5   

17:30-19:00 B2 B1   

19:00-22:00 vrij vrij   
    

 *   Dit veld is vanaf 18:00 van Wartburgia. Ik heb gebeld: ze beginnen op z’n vroegst om 18:30
  De meeste teams beginnen om 19:00. Ik zet eindtraining nu op 18;30, maar uitloop in mogelijk
 **  van 18:00 tot 20:00    
 ***  Zondag 1 = zondag 4, zondag 2 = zondag 5   
  N.B. Er kan ook op maandag van 18:00 tot 22:00 in de gymzaal op het Galileïplantsoen getraind worden



PAGINA 14 • TABATREFFER Nº 9 JUNI 2006

Dag Hans,

Ons toernooi is weer voorbij en ik moet toch even kwijt dat het mede door de 
voorbeeldige inzet van jullie teams een geweldig leuk toernooi is geworden. Alle 
TABA-teams hebben (weer) hartstikke sportief en leuk gevoetbald. En leiders en 
ouders ervan hebben hun steentje bijgedragen aan de prettige sfeer tijdens het toer-
nooi. Namens TOS Actief mijn complimenten voor en dank aan TABA.
Ik heb met name respect voor TABA B2. Tijdens de warming up voor hun eerste 
wedstrijd, hoorde ik dat TABA B2 en de eerste tegenstander Meteoor B1 in de com-
petitie reeds tweemaal tegen elkaar hadden gespeeld en dat deze wedstrijden door 
het optreden van enkele spelers van Meteoor niet geheel sportief waren verlopen. 
Dit was ons niet eerder bekend, dus op dat moment kon ik als toernooicommissaris 
niet meer doen dan de scheidsrechter vooraf even informeren. Welnu, het werd een 
robuuste wedstrijd met een uiterst gediciplineerd en correct spelend TABA. Dat 
verdiend won.
De tweede wedstrijd van Meteoor B1 liep door het optreden van enkele spelers 
zo uit de hand (4 man het veld uit) dat ik de leiders van dit team na afloop van de 
wedstrijd heb onderhouden over het gedrag van enkele spelers en over de voor-
beeldfunctie van leiders in het algemeen en leiders van teams met pubers in het 
bijzonder. Ik heb daarbij helaas moeten aangeven dat als de derde wedstrijd weer 
uit de hand zou lopen, ik De Meteoor helaas uit het toernooi zou moeten halen. Dat 
heeft uiteindelijk iets geholpen.
Afin, als je van jullie B2 een terugkoppeling krijgt, dan weet je nu ook onze kant 
van het verhaal. Meteoor B1 was een vergissing en hoorde achteraf bezien niet op 
ons toernooi thuis. Onze excuses daarvoor.
Overigens was de leukste wedstrijd van ons toernooi mijn inziens die tussen TOS 
Actief F8 en TABA F6. Tweemaal 11 mannetjes in veel te grote shirts en broekjes 
die als gekken 20 minuten achter de bal aanrenden. Een nulletje of 10 voor TABA 
(onze F8 speelde voor het eerst een wedstrijd!), maar niemand die er om maalde. 
Allemaal juichende spelers na het laatste fluitsignaal.
Het was ontzettend leuk, mede door jullie teams. Nogmaals bedankt.

m. vr. gr.
Frank

POST VAN TOS ACTIEF
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TABA JEUGDTOERNOOI 2006
Nog veel meer prachtige foto’s op www.afctaba.nl
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Spelerspas in aantocht

De voorbereidingen zijn in volle gang. Volgend seizoen 
moeten alle spelers die meedoen aan KNVB-wedstrijden 
voor de competitie en voor de beker vanaf de D-jeugd een 
spelerspas hebben. De spelerspas ziet eruit als een cre-
ditkaart, is voorzien van een pasfoto en is vijf jaar geldig.
De spelerspassen van een team blijven in het bezit van 
de teamleider. Voor de wedstrijd neemt de scheidsrechter 
met beide teamleiders of aanvoerders de passen door. 
De scheidsrechter en beide teamleiders cq aanvoerders 
ondertekenen voor de eerste maal het nieuwe wedstrijd-
formulier. Tijdens de wedstrijd neemt de scheidsrechter 
de passen van beide teams in en bewaart deze in een 
afgesloten ruimte.

 Voor Taba wordt gewerkt aan een lockersysteem met Ta-
balogo, wat bij het wedstrijdsecretariaat komt te hangen.
Na de wedstrijd kunnen de teamleiders cq aanvoerders de 
spelerspassen aanvullen met de pas van eventuele inval-
lers en wordt het wedstrijdformulier definitief ingevuld en 
nogmaals door alle drie ondertekend. Pas dan worden de 
spelerspassen teruggegeven.
De scheidsrechter kan vooraf bekijken of alle spelers 
speelgerechtigd zijn.
Op de website van de KNVB onder organisatie/spelerspas 
staat meer informatie over de invoering van de spelerspas 
onder het motto: “Voor iedereen, de spelerspas”.

Ben Willers
namens het bestuur Spelerspas jeugd

Voor bijna alle jeugdspelers is nu een spelerspas 
aangevraagd.
Spelerspassen zijn voor volgend seizoen verplicht vanaf de D (1995 en ouder).
Tot 1 oktober geldt er nog een ‘gedoogbeleid’, maar daarna is de regel: geen pas niet spelen.

Van de volgende spelers is nog geen pas aangevraagd. Als er in de laatste kolom ‘overschrijving’ staat, krijgt Taba de 
formulieren nog. We maken dat na de vakantie dan verder in orde.

Als er ‘formulier afgegeven’ staat, betekent dat dat de teamleider het formulier heeft, maar het nog niet 
bij de administratie terug is. De uiterste inleverdatum was 1 maart ;) 
Het formulier van Timo ligt nog steeds bij de administratie en kan opgehaald worden.

B2 Victor Reedijk 29-10-1990 overschrijving: formulier komt nog
D4 Sascha Basart 18-05-1992 overschrijving: formulier komt nog
C3 Marcus Staphorst 22-02-1993 kwijt, wordt nieuw aagevraagd
C3 Okan Cesur 17-04-1993 overschrijving: formulier komt nog
E2 Jonathan Mensink 29-08-1995 formulier afgegeven, nog niet terug
E3 Timo Daan Staudenmayr 30-10-1995 formulier bij administratie: ophalen!
E4 Jari Julien 04-10-1995 formulier afgegeven, nog niet terug
MB1 Romy Rohmer 14-12-1991 overschrijving: formulier komt nog

Hans van Koolbergen
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Een voetbalwedstrijd wordt op topniveau slechts door één 
factor beslist: De eindstand. Het team met de meeste doelpun-
ten wint. Op semi-professioneel niveau komen daar ook nog 
kwaliteit van de mat en het thuisvoordeel bij. Op het niveau van 
de helden van TABA zondag 5 (rock bottom) boeit dat allemaal 
niet. Wij verliezen geregeld met 68-2 en komen nog als morele 
winnaars uit de strijd. De memorabele gebeurtenis die op de 
26.610e dag sinds het bestaan van ons aller club in de annalen 
mag worden bijgeschreven is een prima gelegenheid om het 
geheim achter deze magie te ontrafelen. 

Een wedstrijd van onze halfgoden wordt winnend afgesloten 
wanneer een meerderheid van de van invloed zijnde zes facto-
ren positief uitpakt. Dat zijn, in onwillekeurige volgorde: 

1) De fysieke gesteldheid van de basiself
2) de supporters 
3) strijdlust/motivatie 
4) de scheidsrechter
5) de sportiviteit van de tegenpartij
6) Wappie

De ervaring heeft ons tot nu toe geleerd dat punt 1, 3 en 6 altijd 
slecht uitpakken. Gezien de definitie van winnen in alinea 2 
hebben wij dus bij voorbaat al verloren. Toch houden wij de 
moed erin, vertrouwend op een vroege of late interventie van 
kansen of (on)waarschijnlijkheden en daaraan ontleent TABA 
zondag 5 haar bestaansrecht, blijkens de uitwedstrijd van 14 
mei 2006. 

De fysieke gesteldheid van de basiself leek in eerste instantie 
een verliesfactor. Met zes man op de been was er niet eens 
sprake van een basiself en het zag er niet naar uit dat de andere 
vijf factoren überhaupt een rol gingen spelen. Na wat mobiel 
verkeer met de plaatselijke freefight dojo zag de situatie er 
ineens hoopvoller uit. Niet alleen waren er plots 10 man, de 
fysieke gesteldheid van de eerdergenoemde 6 (die overigens de 
rijvaardigheid van de Bom hadden overleefd) werd ruimschoots 
gecompenseerd door een stel in topvorm verkerende vechtma-
chines. 0-1 dus. Sweets verwoestende uithaal met rechts in de 
13e seconde verschalkte topkeeper Ludo ondanks diens katach-
tig ingrijpen (en 3x stuiteren).

Ontregeld door de blijde komst van Buurman (10) die net de 
kwart marathon erop had zitten kon het in biergeel geklede 
team met moeite, maar continu ondersteund door de meerder-
heid van het aanwezige supportersgeweld, het offensief van 
de koningen uit Badhoevedorp pareren. Morele stand: 0-2. Via 
het nog door Smoothie-zuur bedwelmde hoofd van Buurman 
(14) viel de bal gunstig voor de voeten van “Burning Balzak” 
Mike die koelbloedig langs de Lev Yashin van Badhoevedorp 
soleerde.

“Kooikrijger” Ron en Johan “Ignashov” V. (voor al uw sloop-
werken) toonden meer dan voldoende strijdlust voor ons al-
lemaal en ook op factor 3 werd dus gewonnen. 0-3. Uitvoering: 
een kopie van de tweede treffer. Buurman (14) en Mike vonden 

het grappig om te kijken of de opponent er twee keer in zou 
trappen, hetgeen Mike even later met twee in zijn buikholte 
geschoten testikels moest bekopen. 

De scheidsrechter slaagde er op kundige wijze in om zijn 
partijdigheid ten faveure van de Badhoevedorpelingen met zijn 
charisma, zijn ogenschijnlijke coulance en gevoel voor humor 
te verdoezelen. Naarmate de wedstrijd vorderde lukte dit steeds 
minder en toen eenmaal duidelijk was geworden dat de scheids 
tevens coach van de opponent was, brandden de toch al niet 
door grote lengte gezegende lonten van de 22 strijders vlug 
af, ten nadele van de AFC. 1-3. Die pinantie sloeg helemaal 
nergens op, da’s duidelijk natuurlijk.

Bovenstaande ontwikkeling had tot gevolg dat onze in eerste 
instantie sympathiek lijkende tegenstander de schaapsklederen 
van zich af wierp en allerlei vuile technieken (goed teamspel, 
prima geplaatste voorzetten en doelpogingen, schijnbewegin-
gen, etc.) uit de hoge hoed haalde om alsnog de strijd naar zich 
toe te trekken. Dat maakte het weer een wedstrijd zoals wij dat 
in onze poule tot nu toe gewend zijn. Jammer. 2-3. 

Op dat moment kwam het erop aan. Om in elk geval als morele 
winnaar uit de strijd te komen MOEST op de laatste factor 
gewonnen worden: Wappie. Alle hoop was op deze man geves-
tigd. Eeuwige roem of glansloze afgang. De uitdaging: de volle 
90 minuten op de been blijven. Met adellijke heroïek sleepte hij 
het door pijn getergde kadaver op koene wijze van de ene strijd 
naar de andere, een spoor van vernietiging achterlatend. Toen 
de geestkracht het door maximale exploitatie toch al in opge-
bruikte staat verkerende vlees nog maar net in leven kon hou-
den, klonk daar de bevrijding van het eindsignaal, als trompet-
ten die de aftocht van de vijand en daarmee de morele victorie 
inluidden. 2-4. Hebbe die klats! Prima solo van DJ, welke een 
versteende Ludo achter edoch ook in het net liet vissen. 

In de allereerste wedstrijd dat onze helden de morele winnaar 
worden van een wedstrijd (conform de definitie in alinea 2) 
wordt ook voor het eerst op eindstand gewonnen. En nu de toon 
voor het volgende seizoen is gezet met een terechte promotie 
van de zevende naar de zesde klasse kunt u ook volgend jaar 
weer hard lachen om onze epische avonturen, langs de lijn of 
op de plee.

Hatsjo!
Dude

AFC Taba Zondag 5 2006:
Gespeeld:  15
Gewonnen:  1
Gelijk:  1
Verloren:  13
Punten:  4
Doelpunten voor:  19
Doelpunten tegen:  75

Hebbe die klats!
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Het is vrijdagmiddag. Corazón rammelt met het 
lepeltje in zijn lege koffiekopje en staat op. “Bes-
te medespelers en spelersvrouwen, het belang-
rijkste moment van het jaar is aangebroken,” 
zegt hij. Even kijkt hij zijn huiskamer rond zo-
als hij die avond waarschijnlijk even zal moeten 
wachten tot de gesprekken verstommen. Zijn oog 
valt op de planten in de vensterbank. Die moeten 
nodig wat water hebben. Hij maakt al aanstalten 
om naar de keuken te lopen, maar bedenkt zich. 
Eerst even die speech. Een goede voorbereiding 
is het halve werk. 
“We hebben een turbulent jaar achter de rug vol 
blessureleed, grote nederlagen en mooie over-
winningen,” vervolgt hij. “Twee spelers zullen 
het komende seizoen niet meer bij ons voetbal-
len. RobertJan en Hans, wat zullen we jullie 
missen!” Natuurlijk even een moment geven 
voor applaus en proosten. Of moet er nog meer 
over hen gezegd worden? Misschien memore-
ren hoe RobertJan vanaf de oprichting er bij 
was. De man van de timing. Altijd op de juiste 
plek. Nooit een stap te veel. En dan hoe Hans 
ontdekt werd in het Vondelpark. Balgoochelaar 
van nature. Ter ergenis van tegenspelers. Hoe 
Hans dan na een overtreding kermend ter aarde 
zeeg en soms zelfs drie keer doorrolde alvorens 
kreunend tot stilstand te komen. Maar een lange 
toespraak is dodelijk in dit gezelschap dat liever 
praat dan luistert.
“Maar nu dan het moment waar iedereen op 
heeft zitten wachten: de verkiezing van de man 
en de vrouw van het jaar! Met genoegen heeft de 
commissie mogen constateren dat meer dan ooit 
vrouwen hun best hebben gedaan om voor de 
titel Vrouw van het Jaar in aanmerking te ko-
men.” Hier even ruimte geven aan de gebroeders 
Noorman voor wat voetbalhumor. “Dat moge wel 
duidelijk blijken uit de hoge opkomst van spe-
lersvrouwen bij dit etentje. Nou heb ik in mijn 
lange leven geleerd om vrouwen niet te beoorde-

len op uiterlijk maar vooral op hun daden.” Ook 
hier weer even ruimte geven aan de gebroeders 
Noorman. De spelersvrouwen zullen onderhand 
wel spijt hebben dat ze gekomen zijn. Tja, maar 
wie moest de opvolgster van Juud nu worden? 
Degene die het meest naar de wedstrijden kwam 
kijken. Maar dat deden ze helemaal nooit. Enfin, 
dat gedeelte maar even openlaten tot vanavond.
“En dan nu de Man van het Jaar.” Zeker weten 
zouden de manlijke aanwezigen nu opveren. 
“Natuurlijk komen alleen spelers in aanmerking 
die nog niet eerder Man van het Jaar waren.” 
Verontwaardigd gebrom. “Er waren drie genomi-
neerden: Harm, Koen en Ruud.” Spanning op-
bouwen. Slokje wijn nemen. 
“Ruud, je was goed en gedreven. Om dat laatste 
ook de komende seizoenen te waarborgen stellen 
we je verkiezing nog maar even uit.” Waarschijn-
lijk slaat Monica nu een troostende arm om hem 
heen terwijl ze Corazón verontwaardigd aan-
kijkt. Weet je wat? Dan wordt zij gewoon Vrouw 
van het Jaar. Probleem opgelost. 
“Koen! Onze beste speler. Maar daar gaat het 
niet om. Was dit een exceptioneel seizoen voor 
jou? Dat weten we nog niet. We weten nog niet 
tot welke grootste daden je in staat bent. Ook 
voor jou geldt: nog maar even wachten.”
Een trotse glimlach zal het gezicht van Harm 
al sieren. “Harm, jongen, al vanaf het moment 
dat jij vanaf de eigen helft met een snoeihard 
schot de keeper van Ouderkerk verschalkte was 
het pleit al beslecht. Maar natuurlijk kan een 
doelpunt alleen nooit de doorslag geven. Nee, je 
jarenlange trouwe en gewaardeerde staat van 
dienst maakt dat jij dit keer De Man van het Jaar 
wordt.” Gejoel en applaus.
Trots kijkt Corazón rond. Oh ja, die planten.  
En dan maar op de fiets gesprongen.  
Het is al laat.

Rolando de Corazón

Voetbal & Seks
Oefening baart kunst



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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