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A.F.C.

TABA

Opgericht 31 mei 1933

Doe mee  met de Grote Clubactie:Koop loten

AFTRAP-TREFFER
MET: HEEL VEEL LIJSTJES EN ANDERE NUTTIGE INFORMATIE



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 (Tuinstraat 142, 1015 PH 
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 490 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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Nieuw seizoen
Het gaat weer beginnen mensen. Een fijn sei-
zoen, namens het bestuur en de redactie. Met 
name willen we de TABA zaterdag 5 verwelko-
men, bij ons gekomen na de opheffing van Sint 
Louis. Welkom heren. En daarnaast hebben we 
dit seizoen ook een selectieteam op de zondag 
spelen, voor een deel bestaand uit de zondag 4 
van vorig jaar. Een fijn intitiatief.

Begin competitie
Zoals verderop te lezen is begint de competitie 
op 2 en 3 september voor de zaterdag 1, 2 en de 
zondag 1. De overige teams beginnen het week-
einde van 16 en 17 september.
De bekerwedstrijden van de zaterdag 1 zijn bij 
het ter perse gaan van deze treffer al begonnen, 
de B1 bekert vanaf 3 september.

Spelerspassen 
Nog steeds zijn er leden die nog niet hun aan-
vraagformulier met pasfoto hebben geretour-
neerd. De bond is nog steeds van plan om de 
spelerspas per 1 oktober verplicht te stellen. 
Seniorenleden dienen hun aanvraagformulier in 
te leveren bij Roland, jeugdleden bij Hans. 

Trainen
Ook de trainingsvelden zijn proppievol, met name 
op de dinsdagavond. Verderop in deze treffer 
staan de trainingstijden aangegeven. Mocht de 
dinsdagavond op het rubber te druk worden, 

met name om zeven uur, dan dienen de selectie-
spelers en de zaterdagvets omstebeurt naar het 
zand uit te wijken. Ervaring leert dat dat in de 
praktijk nauwelijks nodig is, omdat na een en-
thousiast begin als spoedig het aantal trainende 
leden drastisch afneemt. Maar goed, je kan niet 
weten.

Nieuwe spullen?
Elk Taba jeugdteam heeft recht op 2 goede in-
speelballen, keepersuitrusting en een tas waarin 
dit allemaal opgeborgen kan worden. Teamlei-
ders/trainers van nieuwe teams en teams waar-
van de uitrusting niet compleet is kunnen voor 
ballen en tas woensdag 6 septemberin de mid-
dag naar Taba komen. Jos Duijst is dan aanwezig 
en heeft ballen en tassen in voorraad.
Keeperskleding dien je zelf te kopen. Neem de 
keeper(s) van je team mee naar sporthuis van 
den Bogaard (Pretoriusstraat 2, 10% Taba kor-
ting) en laat ze een mooi shirts, een broek en 
uiteraard handschoenen uitkiezen (1 set per 
team!).De kosten worden achteraf door Taba 
vergoed.
Neem hierover ook contact op met Jos Duijst. 
Gegevers Jos: zie elders in de treffer en de Taba 
website.
 

Doe mee  

met de Grote 

Clubactie:

Koop loten
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Als het goed is heb je al voor de vakantie een Taba treffer 
ontvangen waarin je kon lezen in welk team je bent inge-
deeld en wat je nog moet doen om je ‘voor te bereiden’.
Hier nog even kort het volgende:
- Schaf een tenue aan bij van den Bogaard in de Pretorius-
straat. We hebben voor de vakantie doorgegeven hoeveel 
nieuwe spelers we hebben (en in welke maten). Er is dus 
voorraad. Wil je ergens anders een shirts en een broek 
kopen, neem dan contact op met Jos Duijst (zie voor tele-
foonnummer elders in de treffer)
- Koop goede schoenen en scheenbeschermers
- Zorg ervoor dat je op de eerste training aanwezig bent 
(voor de pupillen vanaf 4 september, voor de oudere 

jeugd vanaf 22 augustus. Wanneer precies: zie schema 
hier in de treffer)
- Bereid je alvast voor op de eerste wedstrijd: die is uiter-
lijk op 9 september. Dan spelen alle Taba teams, ook de 
gloednieuwe tegen Tos Actief en Geuzen-Middenmeer.
- In een volgende Treffer vind je dan het schema voor de 
echte competitiewedstrijden. Die beginnen op 16 septem-
ber.
- Vragen:  stel ze aan je teamleider (en als je team nog 
geean teamleider heeft: por je vader of moeder op!) j 

Heel veel plezier bij Taba.

Taba is de afgelopen jaren hard gegroeid. Tien 
jaar geleden waren er een paar jeugdteams, nu 
zijn we -met bijna 400 jeugdleden- de op één na 
grootste jeugdvoetbalvereniging van Amsterdam 
Oost-Watergraafsmeer. 
Dat we zoveel groter zijn geworden heeft een 
aantal voordelen: er valt bij de teamindeling 
het een en ander te kiezen, als grote jeugdver-
eniging doen we mee aan allerlei toernooicir-
cuits waar we vroeger buiten bleven, de KNVB 
jeugdbegeleiders weten ons goed te vinden 
en er is een behoorlijk kader van trainers en 
(jeugd)scheidrechters opgebouwd.
Maar het kan natuurlijk niet zijn dat alles van een 
leien dakje gaat. Zo’n jeugdafdeling runnen, dat 
gaat niet immers vanzelf. 
De jeugdcommissie, de technische commissie en 
de verdere staf (trainers en materiaalverzorging) 
zorgen voor de ‘randvoorwaarden’, maar ook dat 
zijn maar vrijwilligers die niet al hun tijd in de 
club kunnen en willen steken.
Elk team hoort daarom zelf voor de volgende 
zaken te zorgen:
• Coach (bij oudere jeugd is er meestal een trai-

ner/coach): de coach zorgt voor de opstelling, de 
wissels en de technische en tactische tips.
• Teamleider: de teamleider zorgt voor de lo-
gistiek: vervoer, informeren over wedstrijden, 
indelen bardienst etc. De teamleider is het aan-
spreekpunt van het team (N.B. coach en team-
leider mag een en dezelfde persoon zijn). Op 
de laatste bladzijde van deze brief vind je een 
overzicht van alle teams met hun teamleiders. 
N.B. Er is nog geen teamleider bekend bij de A1, 
C1, E6, E7, F6 en MD2. Aan het begin van de 
competitie hoort er een teamleider te zijn. Meld 
je dus z.s.m. bij de jeugdcommissie.
• Fluiten van de thuiswedstrijd: Taba heeft in-
middels een flink aantal (jeugd)scheidsrechters. 
Het lukt echter niet altijd om voor elke wedstrijd 
een scheids te vinden. Zorg er dus voor dat er 
een ouder stand-by is om de wedstrijd te fluiten. 
(Interesse in een cursus? Meld je bij de jeugd-
commissie)
• Vanaf de D: vlaggen. Weet je wat buitenspel is 
en laat je je niet gauw van de wijs brengen door 
een protesterende tegenstander: dan word jij de 
vaste vlaggenist van je team!

Informatie nieuwe jeugdspelers

Het seizoen begint: 
voor alle jeugdleden en ouders van jeugdleden



PAGINA 5 • TABATREFFER Nº 10 SEPTEMBER 2006

• Bardienst: voor, na of soms tijdens de wedstrijd 
wordt geregeld de inzet van het team gevraagd 
voor de bar. Op aanwijzing van de barcoördinator 
moet er dan koffie geschonken worden, AA-tjes 
verkocht etc. Bij de A en B teams mogen daar 
ook spelers voor ingezet worden. Wanneer je 
team bardienst heeft staat in de Taba treffer en 
op de site. N.B. op woensdagmiddag is de bar 
ook open. Voor die bardienst is een apart rooster.
• Op aanwijzing van het wedstrijdsecretariaat 
(ver)plaatsen van cornervlaggen, doeltjes en 
ander materiaal.
• Vervoer: bij uitwedstrijden moet er vaak ge-
reden worden. De teamleider regelt, de ouders 
rijden.
• Wedstrijdsecretariaat: op zaterdagochtend 
wordt vanuit het wedstrijdhok alles geregeld: 
kleedkamers verdeeld, wedstrijdformulieren 
ingevuld etc.. Er is een vaste poule van me-
dewerkers, maar er zijn nog teams die geen 
bijdrage hebben geleverd. Aanmelden voor het 
secretariaat bij de zaterdagcoördinator, Rob Ales, 
6657657, ales@xs4all.nl.

N.B. Op de Taba site staat nog uitgebreidere in-
formatie over de taken van coaches, teamleiders 
en ‘ouders’: http://www.afctaba.nl/files/wiedoet-
wat.htm

De bedoeling is dat deze taken in goed onder-
ling overleg binnen het team uitgevoerd worden. 
Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat dat in de 
meeste gevallen ook gewoon goed liep, maar dat 
er ook teams waren waar het werk op de schou-
ders van maar een paar ouders neerkwam. Dat is 
natuurlijk niet de bedoeling. Elke ouder die een 
kind bij Taba heeft spelen hoort naar vermogen 
zijn of haar steentje bij te dragen. We zullen dit 
jaar dan ook daar strenger op toezien en ouders 
die zich geheel ontrekken aan de teamtaken er 
op aanspreken.

En is dat alles???
Als alle Taba teams dit jaar soepeltjes lopen dat 
zijn we al een heel eind, maar nee, dat is niet al-
les. We zoeken nog een paar enthousiaste ouders 

voor ons ‘kader’. Ook hier is de vrijblijvendheid 
maar beperkt. Vinden we in september bijvoor-
beeld geen coördinatoren voor de zondag of voor 
de toernooien dan zal dat direct gevolgen hebben 
voor de activiteiten van de jeugd.
- We hebben nu twee permanente en twee tijde-
lijke trainers voor de F5 t/m de F8. Welke ouder 
meldt zich om een F team op woensdagmid-
dag van 13:30 tot 14:45 te trainen? Je kunt dan 
gelijk deelnemen aan de cursus die in het najaar 
via de KNVB georganiseerd wordt.
- Wedstrijdcoördinator op zondag. Hou je van 
puzzelen en organiseren dan is dit jouw klus. 
Je zorgt er voor dat er elke zondag een goede 
veld-, kleedkamer- en scheidsrechterindeling is. 
Daarvoor hoe je NIET op de zondag aanwezig te 
zijn. Kost elke week ongeveer een uur. Meer info 
elders in de treffer.
- Toernooicoördinator. We worden geregeld 
uitgenodigd om aan een toernooi mee te doen. 
Iemand moet dat coördineren (contact met team, 
uitnodiging bevestigen, toernooikalender bijhou-
den). Iets voor jou? Niet meer dan een half uur 
per week werk!
- Kampcoördinator. Elk jaar gaan de pupillen (F, 
E en D) op kamp. Daarvoor moet veel georga-
niseerd worden. Het meeste werk gebeurt door 
de ouders zelf, maar iemand moet dat allemaal 
coördineren (er mogen ook 2 kampcoördinatoren 
zijn!).
- Aanvulling van de jeugdcommissie. Toen Taba 
nog klein was telde de jeugdcommissie nog 5 à 6 
leden, nu 3 à 4. Uitbreiding is zeer gewenst, het 
liefst iemand uit de F jeugd. De jeugdcommissie 
vergadert minimaal 1x per maand. Meer over de 
taken van de jeugdcommissie vind je elders in de 
Treffer!

Met vriendelijke groet en een zeer goed seizoen 
toegewenst

Hans van Koolbergen
Jeugdsecretaris
020-6939139
jeugdsecretaris@afctaba.nl
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Team Trainingsveld Wanneer Tijd Teamleider Coach Trainer

A1 Rubber dinsdag 16:15 - 17:30 VACATURE Jan Gieltjes, 
3340471

Jan Gieltjes, 
3340471

- Zand donderdag 18:45 - 20:00 -  -

B1 Rubber dinsdag 17:30 - 19:00 Eli Vlessing, 
6637637/ René 
Diepgrond, 
6652050

Bert Rijskamp, 
6934331

Bert Rijskamp, 
6934331

- Rubber vrijdag 17:30 - 19:00 - - -

B2 Rubber dinsdag 17:30 - 19:00 Jan Rozenga, 
6684148

Luciën Pijl, 06-
28537791

Luciën Pijl, 06-
28537791

- Rubber vrijdag 17:30 - 19:00 - - -

C1 Rubber dinsdag 17:30 –19:00 Hans Lubber-
ding (tijdelijk), 
6921239

Idriss Sebti, 
6797796

Idriss Sebti, 
6797796/ Frank 
Verkaaik, 6621876

- Rubber donderdag 16:00 - 17:30 - - -

C2 Rubber dinsdag 16:00 - 17:30 Jaap Jan de Jong, 
6250898

Frank Verkaaik, 
6621876

Ton Boonstoppel, 
6266553

- Rubber donderdag 16:00 - 17:30 - - Jules Basart: 
hulptrainer

C3 Rubber maandag 17:15 - 18:30 Thom Moerkamp, 
6250292

Michael Rubin-
stein, 6254506

Mike Pascheneg-
ger, 6949170

- Zand donderdag 17:30 - 18:45 - - -

C4 Rubber maandag 17:15 - 118:3 Jos Gadet, 
6655824/ Stefan 
Floor, 6751990

 Panc Daalder, 
6764820

- Zand donderdag 17:30 - 18:45 -  -

C5 Rubber dinsdag 16:00 - 17:30 Harry Smeets, 
6279947

Harry Smeets, 
6279947

Bregt Remijn, 
6631925

- Rubber vrijdag 16:00 - 17:30 - - Stijn Knigge: 
hulptrainer

D1 Rubber maandag 16:00 - 17:15 Sander Hoek, 
6792551

Frank de Kruif, 
4652488

Frank de Kruif, 
4652488

- Rubber woensdag 16:00 - 17:00 - - -

D2 Rubber woensdag 16:00 - 17:00 Trudy Verhoek, 
5555322

Paulus Hui-
tema Emden, 
06-27088943

Paulus Hui-
tema Emden, 
06-27088943

- Rubber vrijdag 16:00 - 17:30 - - Bas Welp: hulp-
trainer

D3 Rubber maandag 16:00 - 17:15 Jan de Wijer, 
4180699

Jan de Wijer, 
4180699

Jan de Wijer, 
4180699

- Rubber woensdag 16:00 - 17:00 - - -

D4 Rubber woensdag 16:00 - 17:00 Els Rode, 4207933 Ronald Hooft, 
6381197

Ronald Hooft, 
6381197

- Rubber vrijdag 16:00 - 17:30 - - David de Ruiter: 
hulptrainer

E1 Rubber maandag 16:00 - 17:15 Anneke Smits, 
6921546

Jules Vereecken, 
6794912

Ron Kant, 
6265978

- Rubber woensdag 14:45 - 16:00 - - -

E2 Rubber maandag 16:00 - 17:15 Frank Visbeen, 
4188511

Frank Visbeen, 
4188511

Arthur Rauwer-
dink, 6643233

VOORLOPIGE LIJST 
JEUGDTEAMS + BEGELEIDERS + TRAININGSTIJDEN:
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- Rubber woensdag 14:45 - 16:00 - - -

E3 Rubber woensdag 14:45 - 16:00 Roderik Westra, 
4650094

 Hanne Obbink, 
6792977

E4 Rubber woensdag 14:45 - 16:00 Jan de Wijer, 
4180699

Jan de Wijer, 
4180699

Jan de Wijer, 
4180699/ Jos 
Duijst, 6759756

E5 Rubber woensdag 14:45 - 16:00 Jette Kiestra, 
6279437/ An-
neloes van Lier, 
6641804

 Jacques Huiskes, 
4180602/ Harry 
Smeets, 6279947

E6 Rubber woensdag 14:45 - 16:00 VACATURE Martin Groo-
tenboer, 06 
20610077

Martin Groo-
tenboer, 06 
20610077

E7 Rubber woensdag 14:45 - 16:00 VACATURE  Bart Zwarenstein, 
6853861

F1 Rubber woensdag 13:30 - 14:45 Jaap Eringa, 
6633164

Jaap Eringa, 
6633164/ Hans 
Zwaal, 6154632

Jaap Eringa, 
6633164

F2 Rubber woensdag 13:30 - 14:45 Jolande Grouw-
stra, 6273553

Kees Franse, 
6273553

Piet Oomes, 
6754768

F3 Rubber woensdag 13:30 - 14:45 Frenkie Hardonk, 
6258446

 Paul Kamp, 
4470141

F4 Rubber woensdag 13:30 - 14:45 Eric Jansen, 
6945634/ Basti-
aan Gribling, 
4200255

 Freek Kallenberg, 
6823509

F5 Rubber woensdag 13:30 - 14:45 Maarten Kuit, 
6249108

 Richard de Nooy, 
6833447

F6 Rubber woensdag 13:30 - 14:45 VACATURE  Marcel Andries-
sen, 6003773

F7 Rubber woensdag 13:30 - 14:45 Greetje Heems-
kerk, 6200034/ 
Annemarie 
Heemskerk, 
6205674

Martijn van Iepe-
ren, 6720764

Arthur Rauwer-
dink (tijdelijk) , 
6643233

F8 Rubber woensdag 13:30 - 14:45 Koen Ebeling 
Koning, 06 212 
60 734

Koen Ebeling 
Koning, 06 212 
60 734

Jacques Huis-
kes (tijdelijk), 
4180602

MB1 Rubber maandag 17:15 - 18:30 Sylvie Lucas, 
6628831

 Raul Frias Ama-
dori, 6247993

Evert van Willigen, 
06-48085826

- Rubber donderdag 17:30 - 18:45 -  -

MB2 Rubber maandag 17:15 - 18:30 Dinant Kroese, 
6932770

Dinant Kroese, 
6932770

Evert van Willigen, 
06-48085826

- Rubber donderdag 17:30 - 18:45 - - -

MD Rubber woensdag 17:00 - 18:00 Marijke Verduyn, 
6921980

Pieter Hilhorst, 
4630456

Pieter Hilhorst, 
4630456

 VACATURE MD2

VOORLOPIGE LIJST JEUGDTEAMS + BEGELEIDERS + TRAININGSTIJDEN (VERVOLG):

Doe mee  

met de Grote 

Clubactie:

Koop loten
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Grote clubactie 2006: ook Taba doet mee

Taba blijft maar groeien. Op de zondag spelen er ko-
mend seizoen minimaal 3 teams meer dan het afgelopen 
seizoen. Dat betekent dat het elke zondag gezellig druk 
zal zijn met steeds twee wedstrijden om 11:00, 13:00 en 
14:00 uur.
Om het ‘gezellig’ druk te laten zijn en niet ‘rommelig’ 
druk vereist wel enige voorbereiding:
- Er moet zodra het KNVB programma bekend is gekeken 
worden of de begintijden wel in orde zijn (de KNVB wil 
wel eens 3 wedstrijden om 11:00 plannen b.v.). Als er iets 
aan dat KNVB programma niet in orde is moet de KNVB 
daarvan in kennis gesteld worden.
- Er moet een kleedkamerindeling gemaakt worden (een 
eitje: er zijn nooit meer dan 8 teams tegelijkertijd aanwe-
zig..en we hebben 9 kleedkamers)
- Er moet een scheidsrechtersschema gemaakt worden 
(we hebben inmiddels een flink aantal clubscheidsrech-
ters. die kunnen op de zondag geregeld ingezet worden)
- Wedstrijdschema, kleedkamerschema en scheidsrech-
tersschema moeten vervolgens een paar dagen voor het 
begin van de wedstrijden op de Tabasite gepubliceerd 
worden.

Een hele lijst met klussen, maar voor iemand die er een 
beetje plezier in heeft om zaken te regelen niet meer dan 
een uurtje werk per week.
Het lijkt me duidelijk dat elk team profijt heeft van een 
goede voorbereiding. Vandaar dat we ook aan de zon-
dagteams om een vrijwilliger vragen. Part-time kan ook 
(eerste helft seizoen, tweede helft seizoen). Deze vrijwil-
liger zal in alle rust ingewerkt worden. Daar kunnen we 
de hele maand september voor gebruiken.
Laat een ding duidelijk zijn: ik doe deze klus komend 
seizoen niet meer. Als er niemand gevonden wordt is de 
kans dat het op de zondag ‘rommelig druk’ wordt dus erg 
groot.
Dus....meld je aan en zorg voor een gezellig drukke zon-
dag!

N.B. Je hoeft de zondag alleen maar voor te bereiden. Op 
de wedstrijddag zelf kun je gewoon spelen of naar je zoon 
komen kijken.

Aanmelden: Hans van Koolbergen (die er ook voor zorgt 
dat de nieuwe coördinator goed ingewerkt wordt)

Direct na de vakantie in de eerste basisschool-
week start de Grote Clubactie. Taba doet daar voor 
het eerst in haar bestaan aan mee. Het idee is 
even simpel als lucratief: kinderen verkopen loten 
a raison van 2,50 euro. Maar liefst 2 euro is voor 
onze club!

Enige data op een rijtje :

Maandag 4 sept. Start basisschooljaar
Woensdag 6 sept. Eerste training E en F jes.
Teamleiders halen verkooppakketten op achter de bar.
Zaterdag 9 sept. Start verkoop loten.
Woensdag 11 okt. Inleveren van intekenlijsten.
Donderdag 16 nov. Trekking winnende nummers.

Voor de duidelijkheid : 
• Alleen de E en F teams doen mee.
• Ieder team regelt een contactpersoon. Het ligt 
voor de hand dat de teamleiders dit doen maar 
iemand anders kan dit ook doen. Hij of zij wordt 

via de mail op de hoogte gehouden.
• De lotenverkoop gebeurt uitsluitend via automa-
tische incasso. Naast naam, adres en het aantal 
loten vragen onze jongens een handtekening en 
een bank of girorekeningnummer van de koper. 
Deze vindt uiteindelijk het lotnummer terug op het 
bankafschrift.
• Ouders van de F1 voeren alle gegevens in op de 
internetsite van de Grote Clubactie en Taba ont-
vangt per lot 2 euro.
• Er komt per team een verrassing voor de voet-
baller die de meeste loten verkoopt. Ook het team 
dat de meeste loten verkoopt wordt beloond voor 
de inzet.
• De kinderen krijgen naast intekenlijsten en  
deurzegels, een kidzcard en een kidzmagazine.  
Ze kunnen hiermee terecht op een speciale web-
site www.kidzonely.nl
De leiding van de Grote Clubactie is in handen van 
Jaap Eringa, trainer-coach van de F1, e-mail adres:  
karin.jaap@tiscali.nl     tel. 6633164

Zondagcoördinator gezocht



PAGINA 9 • TABATREFFER Nº 10 SEPTEMBER 2006

Wie doet nu eigenlijk wat bij  
de jeugdafdeling van Taba?

Vaak wordt er gevraagd –en niet alleen door ‘eerste jaars 
Taba leden’- bij wie moet ik zijn of ‘wie gaat nu eigenlijk 
over wat’. Hieronder een kort overzicht van taken en ver-
antwoordelijkheden bij de jeugdafdeling.

De Jeugdcommissie (JC) bepaalt het beleid bij de jeugdafdeling 
en zet de grote lijnen uit. Onderwerpen die bij de jeugdcommis-
sie op de agenda staan zijn:
• Beleid algemeen: waar willen we met  de Tabajeugd naar toe, 
wat voor soort club willen we zijn;
• Beleid t.a.v. teamvorming (op basis van welke criteria stellen 
we de jeugdteams samen);
• Capaciteit: hoeveel jeugdteams kunnen en willen we hebben;
• Begeleiding: wie traint en begeleidt de teams
• Over deze eerste vier zaken besluit de JC in nauw overleg met 
de TC;
• Uiteindelijke besluiten over teamvorming en indeling n.a.v 
een voorstel van de TC;
• De ‘jaaragenda’: plannen van toernooien, kampen, maar 
ook het vaststellen van het tijdspad voor de teamindeling van 
volgend jaar;
• Aansturen van Technische Commissie, Wedstrijdsecretariaat, 
Materiaalverzorging etc.;
• Lopende zaken voor zo ver niet door anderen op te lossen: 
begeleiding en trainers (heeft ieder team een begeleider/coach 
en een goede trainer), incidenten tijdens wedstrijden etc.;
• Input van teamleiders of (ouders van) leden;
• Overleg met Hoofdbestuur over zaken die buiten de compe-
tentie van de jeugdcommissie vallen (bijvoorbeeld kleedkamer- 
of velduitbreiding).
De jeugdcommissie bestaat op dit moment uit Jules Vereecken 
(voorzitter) Hans van Koolbergen (secretaris,  Albert Daamen 
en Anke Lucas.
De jeugdcommissie komt minimaal maandelijks bij elkaar. No-
tulen en verslagen zijn op te vragen bij Hans van Koolbergen. 
De belangrijkste stukken (infoboekje, Taba jeugdbeleid) zijn op 
de web site van Taba te vinden.

De Technische Commissie (TC) houdt zich bezig met de team-
samenstelling en het aansturen, begeleiden en eventueel (laten) 
opleiden van teamleiders, coaches en trainers. Ook gaat de TC 
op zoek naar een trainer als er een ‘vacature’ is.
Voor teamleiders en andere personen die bij een team betrokken 
zijn is de TC het eerste aanspreekpunt. Daar kun je als teamlei-
der terecht als je denkt een extra speler nodig te hebben of als je 
denkt in een te hoge poule te zijn ingedeeld.
Een van de belangrijkste taken van de TC is het maken van een 
voorstel voor de teamsamenstelling voor het volgende seizoen. 
Dit doet de TC binnen de door de JC bepaalde criteria en vol-
gens een van te voren afgesproken tijdspad (dat tijdspad wordt 
binnenkort op de web site van Taba gepubliceerd).
Om een goede indruk te krijgen van de kwaliteiten van de spelers 
zullen leden van de TC geregeld naar een wedstrijd komen kijken.

De TC bestaat op dit moment uit Jan Giieltjes, Lucien Pijjl 
(beiden oudere jeugd) Bregt Remijn (C5 en D) en Jacques 
Huiskes (E en F).

Wedstrijdsecretariaat. Vooral op zaterdagochtend is het zeer vol 
bij Taba. Op een drukke ochtend worden er door zo’n 18 teams 
wedstrijden gespeeld. Het indelen van de kleedkamers en de 
velden, het zorgen voor scheidsrechters en het registreren van 
de uitslagen gebeurt door een aantal ouders. De coördinatie van 
de zaterdagochtend (pupillen) is in handen van Rob Ales. Op 
zondagochtend (junioren) hebben we een vacature (zie ‘adver-
tentie)
Verder kan het zijn dat teams een wedstrijd willen verschuiven 
of annuleren of informatie nodig hebben over een te spelen 
wedstrijd. Neem in die gevallen contact op met Hans van 
Koolbergen. Hij onderhoudt de contacten met andere clubs en 
de KNVB.
N.B. Kijk altijd voordat je verder gaat vragen naar het wed-
strijdprogramma op de KNVB site. Dat is in vele gevallen 
actueler dan de Taba Treffer. 

Materiaalverzorging. De levensbehoefte voor een voetbalclub: 
shirtjes, ballen, pionnetjes, doelen met netten. Daarvoor hebben 
we één aanspreekpunt, Jos Duijst. Jos is op woensdagmiddag 
en op zaterdag aanwezig bij Taba. Heb je als teamleider wensen 
(ballen, keepersuitrusiting etc.), neem dan contact met hem op.  

Namenlijst

Jeugdsecretaris en ledenadministratie
Hans van Koolbergen
Bart de Ligtstraat 124
1097JG  Amsterdam
6939139
jeugdsecretaris@afctaba.nl

Wedstrijdcoördinatie zaterdagochtend
Rob Ales 6657657
ales@xs4all.nl

Aanspreekpunt technische commissie
Bregt Remijn 
06-52500305
bremijn@xs4all.nl

Materiaal jeugd
Jos Duijst
6759756
jos@josduijst.speedlinq.nl

Zie verder: http://www.afctaba.nl/wiedoetwat.htm.
Zie voor meer namen en telefoonnummers de Taba site.
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Mededelingen voor de jeugd

Teams 2006-2007.
Het allerlaatste overzicht van teamleiders, trainers, coa-
ches en trainingstijden
vind je op de Taba site: www.afctaba.nl, klik vervolgens 
op jeugdteams of seniorenteams

Weet je nog niet in welk team je zit: zie de Taba Treffer 
van juni 2006 (www.afctaba.nl/files/TT/TT200618.pdf)

Start seizoen 2006-2007
22 augustus eerste training A tot en met C jeugd o.l.v. Jan 
Gieltjes. Rubberveld 16:30 tot 18:00
Vanaf 4 september beginnen de trainingen van de overige 
jeugdteams.

Competitie Zaterdag 1 en 2 en Zondag 1 begint in 
weekend van 2/3 september
Competitie jeugd en alle niet standaard teams begint in 
weekend van 16/17 september
Zie verder : de eerste wedstrijden

zaterdag 9 september
Het jeugdseizoen wordt geopend met een toernooi tussen 
de drie grootste jeugdclubs van Amsterdam Oost-Water-
graafsmeer, Tos-Actief, Geuzen – Middenmeer en AFC 
Taba.  Het toernooi begint om 9:00 en is uiterlijk om 14:00 
afgelopen

A, B, C en 2e jaars D (alleen onze D2) spelen bij Geuzen 
Middenmeer
E, Meiden MB1 en MD2,  Meiden D en 1e jaars D spelen 
bij  Tos Actief
Alle F-jes spelen bij Taba

Toernooischema Taba
Poule Mini’s (4 x 4 op een kwart veld): 9:30 tot 11:00. 
Onze F8 doet mee in deze poule (2 teams van 6)
Poule 1ste jaars F: 9:30 tot 11:30. Onze F4, F5, F6 en F7 
doen mee in deze poule
Poule 2e jaars F: 11:30 tot 13:30. Onze F1, F2 en F3 doen 
aan deze poule mee.

Spelers en ouders een half uur voor het begin van de wedstrijden 
aanwezig. Het volledige schema wordt uiterlijk een week voor het 
begin van het toernooi op de Taba website gepubliceerd.

Grote  clubactie:
2 euro per lot 
voor Taba

Van de voorzitter,

Mag ik iedereen een plezierig en succesvol komend  
seizoen toe wensen.

Ik moet het kort houden vanwege de vele informatie  
in deze Treffer.

De bouw gaat echt door hoewel er nog niets te zien is, 
maar de aanvraag voor de subsidie vergt zoveel bureau-
cratische rompslomp, dat het langer duurt dan we gedacht 
hadden. We hopen eind dit jaar of begin volgend jaar met 
de fundering te beginnen en de aanbouw van de kleedka-
mers. Dit vond ik nog een belangrijke mededeling die ik 
jullie niet wou onthouden.

En natuurlijk  nogmaals: “een plezierig en succesvol 
seizoen toegewenst”.

Tot op de velden en een welgemeende 
groet van Mike Paschenegger.
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SPEELDAGENKALENDER SENIOREN EN JEUGD
Wanneer speel je waar? Je kunt je poule altijd vinden op 
de KNVB site: www.knvb.nl

Via de Taba site kom je daar het snelst.
• Klik op de Taba site op ‘links’ (in het menu)
• Je komt dan op het volgende scherm

• Kies vervolgens b.v. programma en standen senioren (of 
pupillen als je in de F, E of D zit, of junioren voor de C, B 
en A)
• Je komt dan direct op de juiste pagina op de KNVB site. 
Voor de senioren ziet die pagina er zo uit:

• Kies vervolgens je team (voorbeeld onze zaterdag 1). 
Je krijgt dan een pagina met de stand in de poule, het 
programma voor de komende week, alle uitslagen etc.

Wil je nu al weten welke wedstrijden je gaat spelen, klik 
dan bovenin op ‘competitieindeling’ en onderaan die 
pagina vind je het programma voor in principe het gehele 
seizoen! (bij pupillen tot januari) Alleen moet je nog even 
weten wanneer welke speeldagen zijn. Hieronder is het 
schema. Tot de A-categorie behoren alleen de zondag 1 
en de zaterdag 1 en 2.

datum A-categorie  B-categorie  Pupillen
02/09 en 03/09 wd 1   x   x
09/09 en 17/09 wd 2   x   x
16/09 en 17/09 wd 3   wd 3   wd 3
23/09 en 24/09 wd 4   wd 4   wd 4
30/09 en 01/10 wd 5   wd 5   wd 5
07/10 en 08/10 wd 6   wd 6   wd 6
14/10 en 15/10 wd 7   wd 7   wd 7
21/10 en 22/10 inhaal   wd 1   inhaal
28/10 en 20/10 wd 8   wd 8   inhaal
04/11 en 05/11 wd 9   wd 9   wd 9
11/11 en 12/11 wd 10   wd 10   wd 10
18/11 en 19/11 wd 11   wd 11   wd 1
25/11 en 26/11 inhaal   wd 2   inhaal
02/12 en 03/12 wd 12   wd 12   wd 2
09/12 en 10/12 wd 13   wd 13   inhaal
16/12 en 17/12 wd 14   wd 14   wd 8

kerstvakantie
13/01 en 14/01 inhaal   inhaal
20/01 en 21/01  wd25/inhaal  
27/01 en 28/01 wd 15   wd 15   wd 1
03/02 en 04/02 wd 16   wd 16   wd 2
10/02 en 11/02 wd 17   wd 17   wd 3
17/02 en 18/02 wd 23/inhaal  wd 23/inhaal   wd 4
24/02 en 25/02 wd 24/inhaal  wd 24/inhaal   inhaal
03/03 en 04/03 wd 18   wd 18   inhaal
10/03 en 11/03 wd 19   wd 19   wd 5
27/03 en 18/03 inhaal   inhaal   wd 6
24/03 en 25/03 wd 20   wd 20   wd 8
31/03 en 01/04 inhaal   inhaal   wd 7
07/04 en 08/04 inhaal   inhaal
14/04 en 15/04 inhaal   wd 21   wd 9
21/04 en 22/04 wd 21   wd 22   wd 10
28/04 en 29/04 wd 22   wd 25   xxx
05/05 en 06/05 xxx   wd 26   inhaal
12/05 en 13/05 inhaal   inhaal   inhaal

Een prettig seizoen, alvast.
Roland

Tip van de webmaster:Heb je eenmaal je team gevonden, 
maak dan in je browser een favoriet (bookmark). Je kunt 
dan zonder verder te klikken direct naar je eigen teampa-
gina toe.
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DE EERSTE WEDSTRIJDEN

ZATERDAG SENIOREN

Bekerwedstrijden zaterdag 1 groep 1 055
dinsdag 22 augustus 19:00 1850 CTO’70 1 - TABA 1  
zaterdag 26 augustus 18:00 5549 TABA 1 - Forza Almere 1  
dinsdag 29 augustus 19.00 2311 TABA 1 – Overamstel 1 
(na afloop: kantinedienst)

zaterdag 2 september 
35231/4D  TABA zat 1 – De Germaan 1 14.30, veld 1 
41614/404 TOB 2 - TABA 2 14:00

zaterdag 9 september
358180/4D  KSJB 1 – TABA zat 1 14.30
36104/404 TABA zat 2 – De Meteoor 2 12.30, veld 1
vriendschap toernooitje zaterdag 3, 4 en 5 14.00, veld 2:
vriendschap  zaterdagvets 1 – zaterdagvets 2 14.30, veld 1

kantinediensten zaterdag
 2 september 9 september
13.00 – 14.00  TABA 3
14.30 – 16.30  TABA 2
16.30 – sluit   TABA 1 TABA 4

ZONDAGSENIOREN EN JUNIOREN

zondag 3 september
31962/BE 4.13  IVVB1 – TABA B1 10.00
111370/6C  TABA zon 1 – De Germaan 1 14.30, veld 1

woensdag 6 september 
31964/BE 4.13  TABA B1 – De Germaan B1 19.00  

zondag 10 september 
31963/BE 4.13 TABA B1 – Buitenveldert B1  12.30, veld 1
126345/6C  Overamstel zon 1 – TABA 1 14.30
vriendschap TABA 5 – zonvets 1 12.30, veld 2

kantinediensten zondag
 3 september 10 september
12.00 – 14.15  B1
14.15 – 16.30  TABA 5
16.30 – sluit TABA 1  

Uitadressen
CTO’70, Sportpark De Hoop, Biesbosch 39, Duivendrecht, 020-6005361
IVV, Sportpark De Breek, Sportlaan, Landsmeer, 020-4821937
KSJB, Sportpark de Toekomst, Burgemeester Straman-weg 64, Ouderkerk aan de Amstel
Overamstel, Sportpark Middenmeer, Radioweg, Amster-dam, 020-6925754
TOB, Sportpark Melkweg, Meteorenweg 270, Amsterdam, 020-6312992

Start  
verkoop loten 

Grote Clubactie:  

zat. 9 sept. 
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OVERZICHT SENIORENTEAMS

TEAM  TRAININGSVELD  WANNEER  TIJD  TEAMLEIDER 
ZAT1  Rubber  dinsdag  19:00 - 20:30  Aad Verkaaik 
ZAT2  Rubber  dinsdag  20.30 – 22.000  Peter Bego, 6924165 
ZAT3  Rubber  dinsdag  20:30 - 22:00  Roland Knoppe, 6257970 
ZAT4  Rubber  dinsdag  20:30 - 22:00  Erwin Brantenaar, 6656266 
ZAT5  Rubber  dinsdag  20.30 – 22:00  Jeroen Vlecht (team st. Louis 7)
ZLDAMES1    -  Petra Vos, 6380056 
ZLDAMES2    -  Ilma Blok, 6711072 
ZON1  Rubber  donderdag  18:45 – 20:00  Beer Flik, 06-45070002/ 
    Paulus Huitema Emden, 06-27088943 
ZON5  Zand  maandag  20:00 – 22:00  Bob Versteeg, 4216548 
ZON5  Rubber  donderdag  18:45 – 20:00  
VET1  Rubber  dinsdag  19:00 – 20:30  Chris Winkelaar, 6995343 
VET2  Rubber  dinsdag  19:00 – 20:30  Pieter Rotteveel 
VETZON  Rubber  dinsdag  20:30 – 22:00  Rob Ales, 6657657 

TABA FUTSAL
programma september

Dames 1, 2e klasse 04  
vrijdag 08/09/2006 19:15  11510 TABA DA1 - RAP DA1, De Pijp
vrijdag 15/09/2006 19:15  23640 OSV DA2 - TABA DA1, Indoor Centrum Landsmeer
vrijdag 22/09/2006 19:15  11430 TABA DA1 - Os Lusitanos DA4, De Pijp

Dames 2, 3e klasse 05
dinsdag 05/09/2006 19:15  12823 AZV DA3 - TABA DA2, Zuid
vrijdag 15/09/2006 20:10  24236 TABA DA2 - KDO DA5, De Pijp met zaaldienst vanaf 19.15 uur
vrijdag 22/09/2006 19:15 13031 KSJB DA1 - TABA DA2, Oostenburg
vrijdag 29/09/2006 19:15  29942 TABA DA2 - Legmeervogels DA1, De Pijp

Welk team verkoopt de meeste 
loten?
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Ik hou niet van water. Dat heeft te maken 
met een oeroud overlevingsinstinct, zo is 
mijn theorie. Natuurlijk ben ik langzamer 
dan een sabeltandtijger. Maar het gaat om 
het relatieve voordeel. Magere mensen zoals 
ik lopen sneller dan de wat meer gezette me-
demens. De sabeltandtijger pakt de gemak-
kelijkste prooi. Dat is net zo iets als je fiets 
op slot zetten in Amsterdam. Natuurlijk zijn 
die dure sloten te kraken. Maar je moet be-
tere sloten hebben dan de fietsen om je heen. 
Daar gaat het om. In het water vertoon ik 
een opmerkelijk gebrek aan drijfvermogen. 
De haai profiteert, of anders de krokodil 
wel. Ik hou dus niet van water. Maar waar-
om sta ik dan in dit warme duikerspak hier 
op het strand te wachten op de instructies 
van de duikinstructeur? Het is een lang ver-
haal.

Ik speel voetbal in een club geheten TABA. 
Waar die naam vandaan komt? Van TABAK. 
De club is ooit opgericht door sigarenhan-
delaren. Later werd de combinatie roken en 
sporten als wat minder gelukkig gezien en 
verwijderde het bestuur de K uit de naam. 
Velen denken dat TABA een afkorting is. Ie-
mand van de club heeft ooit eens een beteke-
nis verzonnen: Tegen Alles Behalve Alcohol. 
De combinatie bier en voetbal gaat wel altijd 
goed samen. Zo’n club is dat dus. Ik voel me 
er thuis. De zaterdagmiddag wordt wat mij 
betreft op het voetbalveld doorgebracht.

Behalve als er liefde in het spel is, natuur-
lijk. Mijn vriendin is een Spaanse. Dat be-
tekent dat  ik regelmatig in Spanje vertoef, 

hetgeen soms ten koste gaat van het voet-
bal. En daar in Spanje gebeurde het. We 
lagen heerlijk samen in het zonnetje op het 
grasveld langs een rivier. Het was zaterdag 
rond half drie. Onwillekeurig gingen mijn 
gedachten naar Amsterdam. Ik zag mijn 
makkers al het veld oprennen. Straks zou 
de wedstrijd beginnen. En toen vroeg ze 
het. “Waar zou jij het liefste heengaan?” Dat 
sloeg nog op het gesprek van daarnet, over 
waar we die zomer de vakantie zouden gaan 
doorbrengen. Spontaan gaf ik het antwoord. 
“TABA.” Ze reageerde enthousiast. “Taba in 
Egypte, het duikersparadijs? Dat is precies 
waar ik ook aan zat te denken. Dit is ware 
liefde!.”

En nu hoor ik de instructies van de duikin-
structeur aan. Aha, er kunnen ook haaien in 
de Rode Zee rondzwemmen. Verontrust be-
oordeel ik het drijfvermogen van de overige 
leden van de groep.

Rolando de Corazón

PS
‘Fantasie in zee’ is oorspronkelijk geschre-
ven voor een cursus nederlands voor duitse 
studenten olv mijn goede vriend Ton Wester. 
Het is nooit echt gebeurd, vandaar de titel. 
Wel heb ik van de zomer daarwerkelijk ge-
snorkeld bij Mallorca, maar dat is een ander 
verhaal.

Rolando de Corazón

Voetbal & Seks
Fantasie in zee



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.

Nic. Beetsstraat 152  
1054 XV Amsterdam

 T 020 612 57 20  
 F 020 612 57 55

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