
TABATREFFER Nº 16, OKTOBER 2006

A.F.C.
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Opgericht 31 mei 1933

HERFST DEPRESSIE 
KORTING STADSPAS OPGEHEVEN • CORAZON BLIJFT THUIS • CONTRIBUTIE 

• AFGELASTINGEN – MAAR TABA C2 WINT VAN TÜRKIYEMSPOR C1!



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, arturo@planet.nl

Penningmeester en verzending Tabatreffer:
Anke Lucas, Schagerlaan 115, 1097 HP, 

6939186, jalucas@tiscali.nl

Jeugdcommissie: Jules Vereecken,  

6794912 (voorzitter) / Albert Daamen /  

vacature !!

Jeugdsecretaris: vacature

 
Ledenadministratie: 
ledenadministratie@taba.nl

 

Technische commissie jeugd: Jan Gieltjes, 

3340471 (coördinator junioren) / Lucien Pijl, 

06-28537791 (voorzitter, junioren) /  

Bregt Remijn, 6631925 (D) / Vacature (E) / 

Jacques Huiskes, 4180602 (F)

Wedstrijdcoördinatie: zaterdagochtend:  

Rob Ales, 6657657 / zaterdagmiddag: Roland 

Knoppe / zondag: Randi Boon, 6658724

Toernooicoördinatie: René Diepgrond, 6652050

Scheidsrechterscoördinator:  
Willem Jan Nijensikkens, 6970484

Beheer kantine: Mildred Reemnet

Kantine en veldverzorging:  

Werner Möller, 6644478

Materiaal jeugd: Jos Duijst, 6759756

CONTRIBUTIES 2005-2006

Veldvoetbal
- voor leden, geboren in ‘98/’99/’00/’01: € 90,- 

- voor leden, geboren in ‘96/’97: € 90,- 

- voor leden, geboren in ‘94/’95: € 100,- 

- voor leden, geboren in ‘92/’93: € 105,- 

- voor leden, geboren in ‘90/’91: € 110,- 

- voor leden, geboren in ‘88/’89: € 115,- 

- voor leden, geboren voor 01-01-’88: € 150,-

Zaalvoetbal: € 105,-

Administratiekosten: In- en overschrijving:  

€ 8,00 / Aanmaningskosten: €10,00

Tabatreffer: Alleen abonnement: € 15,00

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 Taba Treffer
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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Korting Stadspas
De korting op de contributie op vertoon van de (XXXS-) 
Stadspas is in deze vorm door de gemeente opgeheven. 
Het is overgegaan naar DWI, afdeling scholierenvergoeding.
Concreet betekent dat het volgende: houders van derge-
lijke stadspassen betalen de volledige contributie aan de 
vereniging. Vervolgens kan men dit bedrag declareren bij 
DWI, afdeling scholierenvergoeding. 
Voor meer informatie: www.stadspas.nl/ en dan zoeken 
naar “contributie sportvereniging”. 
Vanaf dit seizoen gaat het helemaal buiten Taba om. Voor 
vragen of opmerkingen neem kontakt op met Anke Lucas, 
020-6939186 of jalucas@tiscali.nl

Studentenkorting
Bij inlevering van een kopie van een studentenkaart is 
het mogelijk om € 25,- korting te krijgen op de senioren-
contributie. Neem hiervoor kontakt op met Anke Lucas, 
020-6939186 of jalucas@tiscali.nl

Vervoersregeling
De gemeente Amsterdam stelt de verenigingen met een 
jeugdafdeling in de gelegenheid om, in ieder geval tot 
eind 2006, een of meerdere 9-persoons busjes te huren 
voor het vervoer van hun jeugdteams naar uitwedstrijden. 
Wat moet je hiervoor doen?
- downloaden van een declaratieformulier van www.sport.

amsterdam.nl (en zoeken op “vervoer”)
- vul hem zo veel mogelijk zelf in 
- lever het hele pakket, inclusief bijlagen, in bij Anke Lucas
Niet alle autoverhuurbedrijven doen mee aan deze rege-
ling, dus hou dat in de gaten. Of deze regeling ook in 
2007 geldt is nog niet zeker.

Dringend verzoek: betaal je contributie op tijd!
Inmiddels is er bij iedereen een acceptgiro voor de con-
tributie seizoen 06/07 op de mat gevallen. Op tijd betalen 
– binnen vier weken - is belangrijk. Per 1 januari 2007 
stapt de Postbank over op een nieuw verwerkingssysteem, 
de huidige acceptgiro’s worden dan niet meer verwerkt. 
Dat brengt voor de vereniging een hoop extra kosten met 

zich mee. Betaal je contributie daarom vóór 15 december 
2006. Elektronisch betalen (Girotel, Postbank.nl of an-
derszins) kan natuurlijk ook. Vermeld daarbij wel je naam 
en/of de naam van je kind.

Afgelastingen
Of de wedstrijden zijn afgelast of gewoon doorgaan 
is elke zaterdagochtend uiterlijk om 8.00 uur te ho-
ren op het bandje en te lezen op de site onder het 
kopje”afgelastingen” (links in de menubalk op www.
afctaba.nl). Op zondagochtend kan het net wat later zijn. 
Eerder dan 8.00 uur kan niet, omdat de Dienst van de 
Sport waar wij de informatie van krijgen het ook niet 
eerder weet.
Wat wel eens een probleem is dat degeen die het bandje 
moet inspreken niet door de bellers heen komt: de tele-
foon is dan lang in gesprek. Het beste is daarom ook dat 
er maar een persoon van een elftal/team naar de kantine 
belt. Alle andere teamgenoten krijgen dan de informatie 
van hem of haar. Nog beter is om op de site te kijken

Spelerspassen 
Per 1 januari zijn die verplicht. Heb je nog geen spelers-
pas en heb je je wel al een tijdje geleden ingeschreven, 
dan kan het zijn dat je nog moet worden overgeschreven 
uit de club waar je de laatste drie jaar bij ingeschreven 
bent geweest. De oude club moet dan verklaren dat je 
‘schuldenvrij’ bent weggegaan. 

Alle competitie-standen op een rijtje
Er is een bord in de gang naar de kantine waarop ieder 
elftal van TABA zijn A4 met de competitiestand kan bevestigen.
Per team is er simpelweg 1(groot)ouder nodig die weke-
lijks de stand ververst. De stand vindt men op de site van 
de KNVB en kan worden geprint. 
Op woensdag zijn de uitslagen meestal verwerkt en deze 
dag is voor F-E-D elftallen een goed moment om de A4 te 
vervangen. 
De onderkant van het bord is voor de pupillen, de boven-
kant voor junioren en senioren. Vooruit met de geit!
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Inmiddels speelt de C2 sinds drie weken in de 
nieuwe poule. Na de zeperd tegen het in elk opzicht 
bovenmodale Hfc en winst tegen Afc, volgde vo-
rige week een nipte nederlaag tegen een behoorlijk 
sterk Blauw-Wit. Deze week werd er thuis gespeeld 
tegen de C1 van Türkyemspor, hetgeen erger klinkt 
dan het is, omdat ze bij die club maar één C elftal 
hebben. Dat nogal wat moeite had om op tijd speel-
klaar te zijn, trouwens, maar dit terzijde. Aan Taba-
zijde onverwacht goede opkomst van de supporters, 
van een zevental spelers staan er ouders, zusjes en 
broertjes langs het veld, plus natuurlijk Frank en 
Jaap-Jan, altijd onvermoeibaar in dubbelfunctie als 
respectievelijk vader-coach-lijnrechter en vader-
scheidsrechter. Het wordt een wedstrijd waarin door 
Taba meteen al veel kansen worden gecreëerd, maar 
dat neemt niet weg dat de eerste goal voor Türkiy-
emspor is. Foutje van de verdediging, waardoor hun 
razendsnelle nummer 4 zomaar in één ruk door kan 
lopen. En Max kan veel, maar niet alles, en dus is 
het 0-1. Geen nood, de gelijkmaker valt niet veel 
later, als Ramon na enig onduidelijk gehannes voor 
het doel (nou ja, dat kan ook aan mijn ogen lig-
gen) de bal er toch nog in weet te frummelen. Geen 
schoonheidsprijs, maar het resultaat telt, om met 
de broertjes Koeman te spreken. Met 1-1 fluit de 
scheids op een subtiel gekozen moment voor rust, 
niet geheel tot tevredenheid van de jongens van 
Türkiyemspor die net het - terechte - idee hadden 
aan een mooie aanval bezig te zijn. ‘Tja, het was 
tijd,’ zegt Jaap-Jan even later desgevraagd laconiek. 
De tweede helft verloopt wat tumultueuzer dan de 
eerste, omdat de trainer van Türkiyemspor diverse 
keren meent het veld op te moeten lopen, waarom is 
niet geheel duidelijk - er werd hier en daar flink wat 
gevuilbekt, zei Okans vader na afloop. Ach, soms 
heeft een beperkte vreemde talenkennis ook weer zo 
zijn voordelen. Het wedstrijdbeeld blijft ongeveer 
hetzelfde, Taba is sterker maar heeft moeite om te 
scoren, de supporters lopen zich te verbijten langs 

de lijn, prachtige aanvallen sterven in schoonheid, 
maar na voor eenieders gevoel eindeloos lange 
minuten tijd weet Samir op snelheid voor de goal 
te komen en de bal rustig in te tikken. Uitzinnige 
vreugde, die echter van korte duur is, want de tegen-
aanval komt vrijwel meteen. Wéér is hun nummer 
4 de Taba-verdediging te snel af. Max kijkt, wikt en 
weegt razendsnel, besluit uit te komen maar is net 
te laat bij de bal, en de gelijkmaker is een feit. Dan 
zetten beide ploegen nog een tandje bij, veelvuldig 
klinkt het ‘Türkiyem, zàààààkkkkkkûh!’ uit de mond 
van hun robuuste keeper (een tactische aanwijzing, 
geen commentaar op zijn medespelers). Taba krijgt 
een corner, er is weer gefrummel voor het doel, 
Simon haalt uit, maar ziet zijn schot gestopt door 
de hand van de tegenstander. Frank ziet het ook en 
roept nog ‘penalty’, maar de scheids is het helaas 
ontgaan. En dan, net als we er eigenlijk allemaal 
niet meer in geloven, maakt een speler van Türkiy-
emspor een overtreding op een metertje of twintig 
van het eigen doel. ‘Igor moet hem nemen,’ roept 
Frank opgewonden, Igor komt aangehold, neemt een 
aanloopje en knalt de bal zo in één keer op weerga-
loze wijze in het net. ‘Jááááá, en nu affluiten!’ roept 
iedereen langs de lijn. Hetgeen Jaap-Jan na een paar 
minuten gelukkig ook doet. Pffff, spannend was het. 
En ja, het resultaat telt: weer drie punten erbij.

Yond

Het resultaat telt:  
Taba C2 – Türkiyemspor C1 ����

���������
�������
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Transfernieuws
18 oktober 2006
De trouwe Taba-supporter stond afgelopen zondag wel even 
raar te kijken, toen er geheel onaangekondigd een helikop-
ter op de middenstip van het hoofdveld kwam neerdalen. 
In een flits passeerden meerdere scenario’s de revue: een 
terroristische aanslag van verongelijkte Belgen? Een nieuwe 
landingsbaan voor Schiphol? Of toch weer die Duitsers?
Neen, niets van dit alles. De man en zijn paardekop konden 
worden gerustgesteld, het betrof hier natuurlijk de officiële 
teampresentatie van de Zondag 5.
Maar liefst twee nieuwe gezichten werden dit weekeinde aan 
het grote publiek gepresenteerd. Als vervangers van Mean 
Machine, die zijn carrière helaas voortijdig moest beëindigen 
wegens een slepende knieblessure, komen Sjef Sjenko (VII) 
en Koekiemonster (3,14) onze helden dit seizoen vergezellen.
Wij hebben exclusief hand weten te leggen op het voorheen 
vertrouwelijke scoutingsrapport over deze beide heren en 
hebben er alle vertrouwen in dat onze scout in Botswana 
goed werk heeft afgeleverd, getuige de volgende passages: 

Het was in Peru waar ik tijdens een wedstrijd van het 
plaatselijke FC Kuzco tegen het alom gevreesde FC Crystal, 
een ware kuitenbijter ontdekte. Gelijk viel de gelijkenis met 
Mean Machine te maken, fysiek sterk, altijd oog voor de 
man (ipv de bal) en een degelijke opbouw van achteruit. Na 
afloop sprak ik de speler aan en bleek deze nog een Neder-
landse nationaliteit te bezitten ook. Gelukkig maar want 
mijn relatie met Rita Verdonk is niet al te best. Na 6 jaar FC 
Kuzco hoopte hij zijn carrière te beëindigen in zijn vader-
land Nederland en de zesde reserve klasse sprak hem dan 
ook erg aan. “De zesde klasse staat erg hoog aangeschreven 
in het buitenland en ik zie dit dan ook als een grote stap 
vooruit”, aldus de nieuwe speler, die onder het voetbalpseu-
doniem Koekiemonster plaatselijke bekendheid geniet.

Dan de tweede versterking, deze keert na een stage van 4 
maanden in Peru (FC Crystal), waar die door zijn oude club 
aan was verhuurd, weer terug in eigen land. Al snel kreeg 
hij te horen van zijn eigen club dat er voor hem geen plaats 
meer was en contractverlenging er niet meer in zit. Belde 
mij daarom op of ik nog een club voor hem wist, ik zei 
direct Feijenoord of Taba 5, scheelt qua niveau niets. Een 
speler met een groot scorend vermogen en kan bijna overal 
uit de voeten maar speelt het liefst met de punt naar voren 
op het middenveld. Vanwege deze eerste eigenschap wordt 
deze goaltjesdief vaak vergeleken met zijn illustere naamge-
noot (geen familie), Sjef Sjenko is echter, naar eigen zeggen 
“beter in de ruimte”.

Verder dichten oplettende fans beide spelers veel kwaliteiten 
voor de derde helft toe. Komt dat zien!

Taba 5 – De Meer 4 (2-1)

 
Het gras is fris en de kater jong; kortom de ideale omstan-
digheden op een zondagmiddag. Tegenstander vandaag is de 
klaverjasclub van s.v. de Meer. 

Voor de wedstrijd heerst zoals gewoonlijk een enorme 
kalmte en rust in het Taba kamp. Deze professionele manier 
van voorbereiden zet tegenstanders dikwijls op het verkeer-
de been. Zij denken: al die jonge helden hebben natuurlijk 
geen warming-up nodig, die hebben een ijzersterke conditie. 
Iets wat net zo waar is als dat Belgen aardige mensen zijn. 
Maar goed, in deze waan en door de aanvoerdersband van 
Buurman staat Taba natuurlijk vooraf altijd 1-0 voor. 

Ondanks dit duidelijke overwicht van de verzameling gigan-
ten in zwart-geel moeten zij het toch stellen zonder een van 
de gelouterde halfgoden. Doelreus Dirk is namelijk net voor 
de wedstrijd tijdens een opname van Talpa beroofd van zijn 
bezittingen. De politie laat op zich wachten in het onder-
zoek. Verdachten in de zaak zijn die neger van “Soko Soko”, 
Ali B en Brace. Waarbij de auteur persoonlijk het meest de 
laatste verdenkt.

De wedstrijd begint. Al snel worden een aantal dingen 
duidelijk. Ten eerste het staat 0-1. Ten tweede het is wachten 
op de Taba treffer. En ten derde; dit team van de Meer stapt 
waarschijnlijk op zaterdagavond in de reguliersdwarsstraat. 
Van het verdere verloop van de wedstrijd kan de auteur zich 
niet veel meer herinneren. Misschien omdat er al weer een 
aantal geheugenaantastende weekenden om zijn of mis-
schien omdat de auteur in de wedstrijd zelf een penalty mist. 
Gelukkig maakt huurling Deej veel goed door de bal via een 
corner op sublieme wijze de goede kant van het net te laten 
kussen. 

De tweede helft stortregent het aanvallen op de arme keeper 
van de Meer. Was het Max, was het wok (max=wok) of was 
het Sweet, de schrijver kan het zich niet meer herinneren. 
Hij denkt wok. Hij maakt de welverdiende en langverwachte 
2-1. Daarna dondert het verder op de De Meer defensie. 
Waarin vooral de keeper staat als de muur van Troje. 5 
minuten voor tijd, ontdekt Buurman als een waar Trojaans 
paard alsnog de zwakke plek van de goalie (zijn kaak), die 
meteen het veld ruimt, net als de rest van de manschappen 
aangezien de scheids het ook genoeg vindt. Taba 5 wint en 
viert zege!

Volg de avonturen van de Zondag 5 ook op internet: 
www.taba5.tk

De avonturen van de Zondag 5 
����

���������
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Bij de eerste druppel regen worden de velden van Taba 
meestal afgekeurd. Daar kan Taba niet zoveel aan doen. 
Dat komt omdat de velden zo laag liggen dat het water 
niet meer verder de grond in kan. De velden achter het 
lage wijkje, zo noemen wij dit stukje van de stad. Zater-
dag liep hier weer een boos elftal rond. Het regende en 
ze waren voor niets gekomen. Wij niet. Wij verzamelden 
hier alleen maar, voor een wedstrijd buiten de stad, op 
hogere grond waar nog goed gespeeld kon worden.
Robin was al van huis opgehaald. Die afspraak is nodig, 
want Robin is zijn fiets weer kwijt. Die had zijn broer te-
ruggepakt en toen geleend aan een vriend. En toen was de 
fiets verdwenen. Weg. Robin haalt zijn schouders er over 
op. Zo gaat dat. Het maakt alleen de weg naar Taba nog 

iets moeilijker. Vooral nu, nu het ook nog koud is. Toch 
is Robin geen mooiweervoetballer. Het duurt even voor 
hij warm is, maar in de tweede helft deden zijn kolossale 
uitschuifbenen wat ze moesten doen. Tegenhouden en 
schieten. Van achteruit naar de spitsen.
Terwijl wij de overwinning vierden liep Robin al van het 
veld. Hij zocht naar iets, iets dat nu nog kwijt was, nu nog 
weg, maar dat misschien zo weer terug was: zijn jas. Toen 
ik in de kantine kwam had hij hem alweer gevonden. En 
uit één van de zakken had hij al de verkreukelde stapel 
Japanse speelkaarten gehaald. Nu kon de dag pas echt 
beginnen.

Piet

Robin en Osama

GRAS

EER Primary School score a controversial goal from a long throw against TABA (Photo: Ticky L)

��� � ��� �� �
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ZATERDAG JEUGD
zaterdag 25 november (inhaal van 4-11)  
154890/2D Ouderkerk MB1 - TABA MB1 12:00 
154982/2E TABA MB2 - Omniworld MB1 10.00 2
150257/1e08 Sporting Maroc MD1 - TABA MD1 10:00 
72135/1e10 TABA MD2 - vooralsnog vrij  
79695/2e38 TABA D1 - Bijlmer D1  09.00 1
146858/3e078 TABA D2 – DWV D6  10:00 1
52822/3e082 TABA D3 – Abcoude D5  09.15 WART
/3e083 TABA D4 – vooralsnog vri j  
78844/1e27 Pancratius E1 – TABA E1  11.30 
55340/3e133 TABA E2 - Meer de E2  11:30 1a
/3e134 TABA E3 - vooralsnog vrij  
/3e131 TABA E4 - vooralsnog vrij  
/3e141 TABA E5 - vooralsnog vrij  
132611/3e 135 TABA E6 – DWV E6  13.30 2
80638/3e144 TABA E7 - Diemen E11  9:00 1b
/2e28 TABA F1 - vooralsnog vrij  
97773/3e44 TABA F2 - DWV F3  9:00 1b
86893/3e45 TABA F3 - IVV F2  11.30 1b
70181/3e48 TABA F4 - Meteoor F1  11:30 2b
95628/4e103 TABA F5 – SDZ 11  12.30 2
47864/4e104 TABA F6 – Jos W’meer F3 12.30 2
71222/4e106 TABA F7 – WVHEDW F5  13.30 2
145580/4e108 TABA F8 - Buitenveldert F9 11:30 2a
   
zaterdag 2 december  
/2D TABA MB1 vooralsnog vrij   
72141/2E Diemen MD2- TABA MB2  11:00  
54737/1e08 TABA MD1 - Sporting Martinus MD1 9:00 2a 
72141/1e10 Diemen MD2 – TABA MD2 11:00  
79956/2e38 Dijk De D3 - TABA D1  12:00  
54527/3e078 Ankaraspor D1 - TABA D2 12:00  
53128/3e082 TABA D3 - Diemen D5  10:00 1 
89244/3e083 TABA D4 - WV-HEDW D3  11:30 2 
77417/1e27 Argon E2 - TABA E1  8:45  
49578/3e133 Abcoude E5 – TABA E2  9:30  
145426/3e134 VVA/Spartaan E5 - TABA E3 12:00  
81201/3e131 Ankaraspor E1 - TABA E4  10:30  
63335/3e141 TABA E5 - WV-HEDW E3  9:00 1a 
157871/3e 135 TABA E6 – Batavia’90 E4  9:00 2b 
80640/3e144 TABA E7 - Tos Actief E5  9:00 1b 
69641/2e28 Voorland F1 – TABA F1  9:00  
95869/3e44 Meer de F2 - TABA F2  9:00  
148986/3e45 RKAVIC F2 - TABA F3  9:30  
70188/3e48 DWV F4 - TABA F4  9:30  
95896/4e103 Meer de F4 - TABA F5  9:00  
49138/4e104 TABA F6 - Abcoude F5  10:00 2a 
71219/4e106 TABA F7 - JOS/W’graafsmeer F4 11:30 1a 
98027/4e108 TABA F8 - TOB F2  11:30 1b 

Kantinediensten jeugd
 25 november 2 december
08.15 – 10.15 F3 E5
10.15 – 12.15 D3 F6
12.15 – 13.30 F4 D4
13.30 – 14.30 F7
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ZATERDAG SENIOREN
zaterdag 25 november
35780/4D TABA 1 – VVGA 1  14.30, veld 1
35480/404 TABA 2  - Kadoelen sv. 2   12.30, veld 1
67210/506 VEW 5 - TABA 3   12.30
83439/508 TABA 4  - DRC 3   14.30, veld 2
138505/611 Almere 4  - TABA 5   14.30
2C TABA VE1 vooralsnog vrij
85946/3F Wartburgia VE1  - TABA VE2   14.30

zaterdag 2 december
35816/4D  Germaan de 1  - TABA 1    14.00
41635/404  TABA 2  - TOB 2    12.30, veld 1
67289/506  Aalsmeer 6  - TABA 3    12.00 
82524/508  OSC 3  - TABA 4     12.00
135057/611  DEVO’58 3  - TABA 5    12.00
76822/2C  TABA VE1  - OFC VE1    14.30, veld 1
86105/3F  Gold star/S.N.A. VE1  - TABA VE2  14.00

Kantinediensten zaterdag
 25 november  2 december
13.00 – 14.00 TABA 1 
14.30 – 16.30 TABA 2  TABA 2
16.30 – sluit  TABA 4  TABA vets 1 

ZONDAG SENIOREN EN -JUNIOREN
zondag 26 november
6C TABA 1 vooralsnog vrij
143862/512 TABA 2  - Tos Actief 4    14:30, veld 1
108920/614  FIT 6  - TABA 5 11:30
127124/1B  TABA VE1  - Bloemendaal VE2  14:30, veld 2
113828/3N  Roda ‘23 A3  - TABA A1    14:30
117991/2D  Zeeburgia B4  - TABA B1    12:00
3e 37 TABA B2 vooralsnog vrij
100416/2S  TABA C1  - Monnickendam C2    12:30, veld 1 
149439/2T  AGB C1  - TABA C2    10:00 
142908/3e52 Forza Almere C4  - TABA C3   10:00 
144648/3e53 TABA C4  - Legmeervogels C7    12:30, veld 2
149480/3e51 TABA C5  - JOS/W’graafsmeer C3 11:00, veld 1

bardiensten
10.00 uur tot 13.30 uur C4 (bar en wedstrijdcoördinatie)
13.30 uur tot 15.30 uur Zondag 2
15.30 uur tot sluiting Zondagveteranen(genoeg geblesseerden en lieftallige vrouwen toch?)

zondag 3 december
126346/6C  Heemstede 1  - TABA 1 . 14:00 
143863/512  RKDES 4  - TABA 2    14:00
107833/614  TABA 5  - Eendracht’82 4  14:30, veld 1  
1B TABA VE1 vooralsnog vrij
113830/3N  Waterwijk A4  - TABA A1    14:30
117990/2D  Weesp FC B2  - TABA B1    10:00 
145602/3e37  TABA B2  - WV-HEDW B1  12:30, veld 2
123458/2S  TABA C1  - Sloterdijk C1  12:30, veld 1
149440/2T  AFC C5  - TABA C2    09:00 
146253/3e52  Omniworld C8  - TABA C3  12:00 
123240/3e53  TABA C4  - AS’80 C5    11:00, veld 1
149481/3e51  TABA C5  - Tos Actief C2  11:00, veld 2
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Aalsmeer, Sportpark Hornmeer, Dreef, Aalsmeer, 0297-323442
Abcoude, Sportpark Hollandse Kade, Nieuwe Amsterdamseweg, Abcoude, 0294-283984
AFC, Sportpark Goed Genoeg, Boelelaan, Buitenveldert, 020-6445575
AGB, Sportpark Ookmeer, Troelstralaan, Amsterdam, 020-6110608
Almere, Sportpark De Marken, Hofmark, Almere-Haven, 036-5310005
Ankaraspor, Sportpark Middenmeer, Radioweg 82, 020-4653559
Argon, Hoofdweg 85A, Mijdrecht, 0297-281886
Devo’58, Sportpark Ookmeer, Han Hollanderlaan 12, Amsterdam, 020-6137332
Diemen, Sportpark De Diemen, Sportlaan 13, Diemen, 020-6992048
De Dijk, Sportpark Schellingwoude, Schellingwouderdijk 220, Amsterdam, 020-4904560
DWV, Sportpark Elzenhagen, J.H. Hisgenpad 2, Amsterdam, 020-6369195
FIT, Sportpark Drieburg, achter TABA, Amsterdam, 020-6920810
Forza Almere, Sportpark Annapark (voorheen Bok de Korver), Havendreef/Sas van Gentlaan, Almere, 036-5300066
De Germaan, Sportpark De Eendracht, Bok de Korverweg, Amsterdam, 020-6137323
GeuzenMiddenmeer, Sportpark Voorland, Middenweg, Amsterdam 020-6927617
Gold Star/SNA, Sportpark Sloten, Sloterweg, Amsterdam, 020-6150402
Heemstede, GemSportpark Heemstede, Sportparklaan 16, Heemstede, 023-5284874
De Meer, Sportpark Drieburg, achter TABA, Amsterdam, 020-6947472
Omniworld, Sportpark Fanny Blankers Koencomlex, Competitieweg 22, Almere, 036-5336665
OSC, Sportpark Ookmeer, Troelstralaan, Amsterdam, 020-6113525
Ouderkerk, Sportpark Ouderkerk, Wethouder Koolhaasweg, Ouderkerk, 020-4963502
RKAVIC, Sportpark Escapade, Escapade 5, Amstelveen, 020-4961737
RKDES, Sportpark Calslagen, Wim Kandreef 4, Kudelstaart, 0297-321548
Roda ‘23, Sportpark Bovenkerk, Noorddammerweg 48, Amstelveen, 0206451835
Sporting Maroc, Sportpark De Eendracht, Bok de Korverweg 1, Amsterdam, 06-10439673
VEW, Sportpark Heemstede, Sportparklaan 10, Heemstede, 023-5284874
Voorland, Sportpark Voorland, Voorlandpad 10, Amsterdam, 020-6926855
VVA/Spartaan, Sportpark Jan van Galen, Jan van Galenstraat, Amsterdam, 020-6188766
Wartburgia, Sportpark Drieburg, achter TABA, Amsterdam, 020-6920810
Waterwijk, Sportpark Rie Mastenbroek, Mosweg, Almere-Stad, 0365343678
Weesp, Sportpark Papelaan, Papelaan 139, Weesp, 0294-413791
Zeeburgia, Sportpark Middenmeer, Kruislaan, Amsterdam, 020-6942741

☛UITADRESSEN VELDVOETBAL

TABA FUTSAL
Programma november

Dames 1, 2e klasse 04  
Vrijdag 01/12/2006  19:15  10967  TABA DA1 - KDO DA4, De Pijp

Dames 2, 3e klasse 05
Vrijdag 24/11/2006  19:15  24236  TABA DA2 - KDO DA5, De Pijp 
Maandag 27/11/2006  19:15  134410  DVVA DA1 - TABA DA2, Emergohal
Woensdag 06/12/2006  20:10  13986  Legmeervogels DA1 - TABA DA2, De Scheg
Woensdag 20/12/2006  20:00  16466  TABA DA2 - RKAVIC DA3, scheids M.Kramer, Oostenburg 

ZONDAG SENIOREN EN -JUNIOREN (VERVOLG)

bardienst
10.00 uur tot 13.30 uur B2 (bar en wedstrijdcoördinatie)
13.30 uur tot 15.30 uur Zondag 5
15.30 uur tot sluiting C1
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Ik heb zojuist een belangrijke beslissing 
genomen. Ik ga niet trainen. En dat terwijl 
ik er helemaal klaar voor was. Extra vroeg 
gegeten. Want sporten met een al te volle 
maag, da’s niets gedaan. Toen een lekkere 
bak koffie gezet. Daarna gepoept. Dat ben 
ik mooi kwijt, dacht ik daarbij. Geen over-
bodige ballast in de dikke darm straks bij 
het rennen. De tas ingepakt. Socks, shoes, 
shirt, shorts, scheenbeschermers. De vijf 
essen. Het ezelsbruggetje dat ik van Richard 
heb geleerd. Alleen in plaats van shorts 
toch maar de lange trainingsbroek. Nog 
één blik naar buiten. Regendruppels op de 
ramen. De straten nat. Gelijk geen zin meer. 
Voetballen in de regen is best lekker. Het 
kunstgras lijdt er niet onder. Maar om nu 
helemaal door de regen van de Jordaan naar 
TABA te fietsen, da’s net te veel. Vooral na 
afloop die natte broek weer aan. Niet lek-
ker. Het is toch zeker allemaal voor de lol? 
Maar vreemd genoeg voel ik me schuldig. 
Eerst nog maar eens een laatste keer naar 
buiten kijken. Motregen. Wees eens duide-
lijk, weergoden, geef een stortbui of laat het 
opklaren. Niet dat gedruil. Maar het blijft 
motteren. Ik leg me er bij neer.

Hoe had het kunnen zijn? Aan komen fiet-
sen. De fiets neerzetten voor de helverlichte 
ramen van TABA. Werner die van achter de 
bar een waakzaam blik naar buiten werpt. Ik 
zwaai joviaal. Dan ga ik naar binnen. Welke 
muziek heeft Werner nu weer opgezet? Al-
tijd een verrassing. De laatste keer was het 
zelfs Amsterdams. ‘Speciaal voor jou, Coras-
jonnie!’ had Anton toen naar me geroepen. 
Wie zouden er dit keer in de kantine zitten? 
Milton, denk ik. En Bregt. Arthur en Freek. 
De jongens van de zaterdag 5, natuurlijk. 

Een aanwinst voor de club, dat team. Er 
wordt geanimeerd gesproken. Iedereen trekt 
de trainingskleding aan. Richard komt 
altijd op het laatste moment binnen. Hij vult 
de ruimte met gebaar en beweging. Als ie-
dereen klaar is gaat het op weg. De donkere 
nacht in. Het geklikklak van de noppen op 
het asfalt. Een gezellig geluid. Maar niet zo 
gezellig als wanneer je fietst over een fiets-
pad met losliggende tegels. Het lekkerste 
geluid van de wereld. Verslaat zelfs regen op 
het dak van je tent op de vroege ochtend.

Ze komen nu vast bij het trainingsveld aan. 
Er wordt ongeduldig gewacht tot de selec-
tieteams en de zaterdagvets klaar zijn. Koen 
en Henk zullen daar zijn. En Willie en Harry 
van de zaterdag 4. De jongens van de zater-
dag 2. En natuurlijk een aantal zondagvets. 
Begroetingen. Eindelijk kan er het veld op-
gegaan worden. Er wordt een bal geritseld 
bij de zaterdagvets. Hesjes worden overge-
geven. De partijen worden geformeerd. Ik 
kijk nog eens door het raam naar buiten. De 
druppels kleven aan het glas. Er komt dus 
niets meer bij. Ik open het raam en steek 
mijn hand naar buiten. Droog. Verkeerde be-
slissing. Ik schenk me een sherry in. ‘Very, 
very dry’ staat er op de fles. Ik ga voor de 
computer zitten en typ: ‘Ik heb zojuist een 
belangrijke beslissing genomen.’ 

Rolando de Corazón

Rolando de Corazón

Voetbal & Seks
Dinsdagavond



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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