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Opgericht 31 mei 1933

Eindelijk die beker:

TABA F1  
KAMPIOEN  
NAJAAR  
2006
Lees alles over het 
wilde kampioensfeest 
in de Taba Treffer!

EN:
• de voorzitter spreekt
• Taba C2 doet goede 
 zaken in derby
• Fluiten is leuk
• Robin en Osama
• Corazon op nieuwe   
 avonturen



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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KNVB-voetbalkampen
In de zomer organiseert de KNVB weer diverse voetbal-
kampen voor de jeugd. Informatie hierover en inschrijffor-
mulieren zijn te vinden op onze site.

Afgelastingen
Voor afgelastingen van alle velden bij Drieburg en Mid-
denmeer kun je terecht op de site www.sportparkenowgm.
nl. Ook de TABA-site verwijst door naar deze site van de 
sportparken.

Spelerspassen 
Per 1 januari zijn die verplicht. Mensen zonder spelers-
pas moeten niet meer opgesteld worden! Heb je nog 
geen spelerspas 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. 

Van de voorzitter,

Mag ik in de eerste plaats iedereen van jong tot oud een 
gelukkig nieuw jaar toewensen.

Dat het een mooi voetbaljaar wordt.

Het was afgelopen jaar een jaar vol tegenstellingen 
geweest voor Taba. Goede krachten die er mee ophiel-
den, verbouwing die van de grond moest komen, Nieuw 
Tababeleid en organisatiestructuur. Op deze manier wil ik 
alle vrijwilligers hartelijk bedanken wat ze afgelopen jaar 
en in het nieuwe jaar betekend hebben voor Taba. Zonder 
deze mensen kan Taba niet draaien.

Van trainers gesproken, er zijn in december 6 gediplomeerde 
trainers erbij gekomen. Freek Kallenberg, Martin Groo-
tenboer, Marcel Andriessen, David de Ruiter, Bas Welp 
en Stijn Knigge. Ik wil Stijn even naar voren oplichten. 
Ik heb het over die vrijwilligers, Stijn een jeugdlid (speler 
B1) fluit traint en coacht (C5), een echte supervrijwilliger 
zoals we zovelen hebben op de club. Via hem wil ik al die 
supervrijwilligers bedanken. Stijn ligt op dit moment in 
het OLVG vanwege een ingeklapte long. Stijn beterschap 
en ik hoop je gauw op de velden terug te zien.

Zoals ik gezegd heb een veelbewogen jaar, met grote 
vooruitgang. De club leeft zoals ik het op de afgelopen 
jaarvergadering gezien heb.Ik heb er vertrouwen in en ga 
met jullie een leuk en goed jaar tegemoet.

Met vriendelijke groet en tot op de velden, 
Mike Paschenegger

Bestuur  
en redactie wensen 
iedereen een heel 

fijn 2007!!



PAGINA � • TABATREFFER Nº 1 JANUARI 2007

Op vrijdagavond belt Osama mij op. “Piet, wilt u mij 
morgenochtend ophalen als u naar De Meer fietst.” Ik zeg 
dat ik hem al wilde bellen, maar dat hij mij voor was. Hij 
glimlacht even door de telefoon. Osama kan dat. Glimla-
chen door de telefoon. Ik hoor het niet, maar ik zie hem 
voor me. “En Piet.. Robin zegt op school de hele tijd dat 
hij een bal heeft gekregen van Taba. Is dat zo? En waar-
om heb ik dan geen bal gekregen? En denkt u dat ik ook 
een bal kan krijgen?”
Vroeger kende de vader van Osama een trainer die zijn 
zoon wel eens een voetbal toespeelde, maar sinds de va-
der zijn nieuwe zaak op de Cuyp heeft ziet hij die trainer 
eigenlijk nooit meer, en daarom blijft Osama verstoken 
van ballen. En ballen slijten snel. Ik leg Osama op mijn 

beurt uit dat die voetbal een geschenk van Sinterklaas 
was. En niet alleen voor Robin; voor alle jongens van 
de F. Van de F2 was alleen Osama niet op de training en 
niemand heeft zijn bal opgehaald. Osama legt toch nog 
uit waarom hij er niet was. Hij wilde liever gaan helpen 
in het buurthuis vlak bij hem. Daar komt de Sint tenslotte 
ook. Alleen op een ander moment. Uit zijn buurt komen 
daar ook veel kinderen. En er moet veel geregeld worden. 
Daarom dus.
Daarom was hij er niet. Ik beloof dat ik bij onze Sint mijn 
best zal doen voor een bal.

Piet

Iets na 9 uur arriveer ik bij Afc, waar de wedstrijd inmid-
dels begonnen is. Frank staat te glunderen: ‘We spelen op 
het hoofdveld!’ zegt hij handenwrijvend. Hoofdveld, alle 
geblesseerden weer terug van weggeweest, een waterig 
zonnetje nadat het twee dagen heeft gehoosd: deze zon-
dag lijkt niet meer stuk te kunnen. Uit tactisch oogpunt is 
Taba begonnen met wind tegen, een behoorlijke opgave, 
want als je je ogen even dichtdoet,waan je je al snel op 
het strand van IJmuiden tijdens een stevige herfststorm. 
Maar het heeft ook voordelen, want de Afc-ers zien de 
bal af en toe een volstrekt onverwachte kant op geblazen. 
Qua lengte heeft Taba overigens ook in de eerste helft 
de wind mee – zelfs Simon constateert verbaasd dat hij 
bijna een halve kop groter is dan zijn directe tegenstander. 
Onze jongens werken zich uit de naad, met name Daniël 
raast onvermoeibaar over het hele veld, terwijl Igor zich 
steeds meer als de Jaap Stam van de C2 gaat ontwikkelen: 
dreigend achter, en soms opeens opstomend tot voor het 
doel van de tegenstander. En de grote inzet heeft succes: 
na een fraaie aanval van Marcus weet Denzel te scoren. 
Voorzichtig optimistisch gestemd vertrekken de tifosi 
na 35 minuten naar de kantine. Terwijl Jaap-Jan en ik 
nog rustig in de o zo comfortabele Afc-fauteuils zitten te 

overwegen of we al dan niet de tonijnsalade zullen bestel-
len, blijkt de wedstrijd alweer begonnen. En niet alleen 
dat: als we komen aangesneld staat het al 0-2! Binnen 
tien seconden na de aftrap van de tweede helft heeft Okan 
gescoord. De aanhang van Afc begint steeds meer moeite 
te krijgen met het devies ‘Keep Smiling’ dat zo pontifi-
caal op de toegangspoort naar het veld staat geschreven. 
Ons gaat dat begrijpelijkerwijze steeds beter af, totdat 
Sierk een overtreding maakt en een penalty tegen krijgt. 
Volgens hemzelf was de overtreding (meer een ongelukje) 
net buiten de zestien en liet zijn tegenspeler zich heel leep 
de goede kant op vallen. Maar goed, Afc scoort, en ruikt 
opeens nieuwe kansen: bloedfanatiek jagen ze op de ge-
lijkmaker, hetgeen bij Taba tot lichte paniek leidt. Ieder-
een is duidelijk vermoeid (vroeger naar bed?!) of dreigt 
geveld te worden door hongerklop, maar op de valreep 
bewijst Ramon dat je ook zonder vóór de wedstrijd te ont-
bijten tóch kunt scoren. Dit derde doelpunt aan Taba-zijde 
is de genadeslag voor Afc, en de scheidsrechter fluit dan 
ook meteen af. En wij? Wij bleven nog heel lang glimla-
chen…

Yond

Afc C5 - Taba C2

Keep smiling! 

Osama en Robin

SINT
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“Hoe zit het nou, pap? Zijn we nou al 
kampioen of niet?”
“Och Dirk, zelfs als jullie vandaag al 
van Fortius zouden verliezen, ik be-
doel dik verliezen, dan zouden ze nog 
slechts een hele kleine kans hebben 
om een gelijk aantal punten te halen. 
Maar het is de laatste wedstrijd van 
het seizoen, dus ze halen jullie echt 
niet meer in.  Maar ja, jullie gaan echt 
niet verliezen, hoor. Toch?”
Het is even stil achter in de auto, 
er wordt druk gerekend. Het enige 
hoorbare geluid komt van de gestaag 
vallende regen en de driftige piepende 
ruitenwissers. We zijn op weg naar 
Fortius, de laatste wedstrijd in de 
najaarscompetitie van de F1. De F1 
staat schier ongenaakbaar aan kop: 8 
gespeeld, 24 punten, 69 doelpunten 
voor, 5 tegen. Fortius staat tweede, 
ook 8 gespeeld, 18 punten, 48 doel-
punten voor, 15 tegen. Officieel 
moeten er nog twee wedstrijden wor-
den gespeeld, maar het is de laatste 
speeldag...
“Maar als we verliezen, wat dan?”
“In het allerergste geval zou Fortius 
na winst er bij de KNVB op kunnen 
aandringen dat de hele competitie 
wordt uitgespeeld, en dan moeten jul-
lie nog tegen de Geuzen spelen. Maar 
dat verliezen jullie echt niet, dus dan 
worden jullie dan wel kampioen. 
Relax.”

De wedstrijd is uitermate spannend, 
voor het eerst dit seizoen krijgt de F1 
echt tegenstand. Het giet onverdroten 
door – onze bikkels zijn toch geen 
mooi-weer-voetballers? – en Taba 
komt met 1-0 achter. Dan volgt een 
corner die Dirk knap bij de eerste paal 
inkopt. Het team gelooft er weer in. 

Maar helaas, in de tweede helft scoort 
Fortius nog een keer en de F1 verliest 
voor het eerst dit seizoen.

Dirk is ontroostbaar. Hij is boos en 
verdrietig en moet huilen. Hij wil weg, 
dit verlies zo snel mogelijk achter zich 
laten. De verplichte penalty’s na afloop 
zijn dan ook slechts formaliteit. Vlug 
naar de kleedkamer, er is een feest te 
vieren: de F1 is kampioen!

Dan is het tijd voor de kampioensfo-
to’s. Het team is allang over het ver-
lies heen en juicht uitbundig met de 
beker boven hun hoofden. Dirk kan 
niet juichen, Dirk wil niet juichen. 
Plichtmatig gaat hij ergens achter in 
een hoekje bij het team staan. 
De jongens stralen van oor tot oor 
wanneer ze om de beurt met de beker 
op de foto mogen. Dirk is nog steeds 
in tranen. Gelukkig komt voorzitter 
Mike binnen om de beker nog een 
keer, nu officieel, aan het team uit te 
reiken. Twee keer feest, het kan niet op!

Regels zijn regels, Dirk heeft met het 
hoofd gescoord en hij mag daarom 
van Jaap een broodje kroket scoren. 
Dirk komt terug met een broodje 
frikadel. 
“Wat een raar broodje kroket is dat, 
Dirk!” zegt Jaap.
Een eerste voorzichtige glimlach 
breekt door op het gezicht van Dirk.

We zitten weer in de auto. Het is niet 
gestopt met regenen. Er wordt luid 
nagedacht.
“Moeten we nou nog tegen Geuzen 
spelen. pap?”
“Was je daarom zo boos? Nee hoor, 
jullie zijn echt kampioen!”
“Nee, we hadden vandaag niet mo-
gen verliezen. We waren slecht.”
“Stel je niet aan, man, één keer ver-
loren en dan zijn jullie ineens geen 
kampioen meer? Kom op!”
...
 
“Mooie goal trouwens.”
“Ja, het was een lekker broodje.” 
Het stopt met regenen.

Jacques

Dirk wil geen feest vieren. Het verlies 
heeft de glans van het kampioenschap 
geschuurd. Trainer/coach Jaap heeft 
voor elke speler een kampioensshirtje 
en hij heeft een heuse beker geregeld. 
‘We are the champions’ wordt ingezet. 
Dirk zingt niet mee. Hij probeert zijn 
trainingsbroek over zijn doorweekte 
schoenen heen aan te trekken; de 
broek zit hopeloos vast bij zijn linker-
schoen. Dikke tranen biggelen over 
zijn wangen. 

F1 kampioen najaar 2006
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Zoals velen van u, geachte TABA-leden, reeds gemerkt 
zullen hebben is er een tekort aan scheidsrechters 
binnen onze geliefde vereniging. Vorig jaar hebben we 
een aantal mensen de cursus Basis Opleiding Scheids-
rechter Veldvoetbal laten volgen en zij fluiten ook 
regelmatig een wedstrijd voor de club. Heren, dank 
hiervoor. Het is echter niet genoeg om alle thuiswed-
strijden door een gediplomeerde scheidsrechter te 
laten fluiten. Vandaar dit stukje.

Geen wedstrijd zonder scheidsrechter daar is een ieder het 
mee eens. Maar om nu zelf een wedstrijd te leiden is voor 
veel mensen een stap te ver terwijl ze het best zouden wil-
len. Vaak heeft dat te maken met een gebrek aan kennis 
van de spelregels. Terecht, want als scheids dien je die na-
tuurlijk te kennen en toe te passen, vandaar ook de cursus 
voordat je gaat fluiten. Wist u bijvoorbeeld dat (nieuwe 
regel) je als tegenstander minstens twee meter afstand 
dient te nemen bij een inworp? Dat we bij die inworp 
nooit buitenspel kunnen staan wist u wel maar ook dat dit 
geldt bij de doeltrap? En wat is precies strafbaar buiten-
spel en wat niet? Het is niet verboden iemand met twee of 
zelfs drie man aan te vallen, mits correct. Denk daar eens 
aan voordat u weer “Twee man, scheids!” roept. Bedenk 
ook dat er bij hands sprake moet zijn van enige opzet 
bij de maker voordat u “Hands” roept. Roep sowieso 

minder. U zou wel eens een tijdstraf, vijf minuten aan de 
kant, kunnen krijgen welke van toepassing is in de gehele 
categorie B. Praktisch alle teams van TABA dus behalve 
de standaard teams. 
Ook is er veel verwarring over wat nu een in- dan wel 
directe vrije trap oplevert. Ik zet de indirecte vrije trappen 
hier even op een rijtje, het zijn er maar negen.

De eerste vier gelden voor de keeper.
1. langer dan zes seconden de bal in zijn handen houden
2. bal voor de tweede keer in bezit nemen
3. bewuste terugspeelbal met de handen aanraken
4. bal met de handen aanraken ontvangen uit een inworp 

door medespeler

De andere zijn;
5. gevaarlijk spel
6. obstructie
7. hinderen doelverdediger bij uittrap
8. onsportief gedrag 
9. buitenspel (geen overtreding)

Ziet u, zo moeilijk is het niet. Over punt 8, onsportief 
gedrag, het volgende. Hierbij kunnen we denken aan het 
bezigen van onbehoorlijke taal, steunen op een mede-
speler om de bal te koppen of de bal aan het spel ont-
trekken bijvoorbeeld door erop te blijven liggen. Ook 
de zogenaamde schwalbe dient met een indirecte vrije 
schop bestraft te worden. Over gevaarlijk spel dient nog 
te worden opgemerkt dat te laag koppen of te hoog trap-
pen op zich geen strafbare handelingen zijn. Ze kunnen 
het worden met een tegenstander vlak in de buurt. Wat 
obstructie betreft is er een duidelijk verschil met blokke-
ren, hetgeen een directe vrije trap oplevert. Obstructie is 
alleen maar belemmeren in de loop zonder dat er sprake 
is van doelgericht lichamelijk contact. Bij blokkeren en 
het zogeheten “breed maken” vindt lichamelijk contact 
wel doelgericht plaats. Let wel! Lichamelijk contact kan 
wel plaatsvinden bij obstructie.

U merkt; het is boeiend, boeiend, boeiend. Voor mij is 
het al weer enkele jaren geleden dat ik de BOS cursus 
doorliep. Sindsdien fluit ik met veel plezier elke zondag 
voor de KNVB en af en toe een wedstrijd voor TABA. 
Soms verwijt ik mezelf er niet eerder mee begonnen te 
zijn. Als oudere jongere zit een carriere als scheids er 
voor mij niet meer in. Voor u zou dat anders kunnen zijn. 
Tegenwoordig zijn de doorgroeimogelijkheden voor 

Fluiten is leuk!
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Dit is Ed. Ed is onze schoonmaker.
Ed moest eerst weg, maar gelukkig 
blijft ie nu nog minimaal een jaar  
bij ons. Ed is de beste schoonmaker,
want hij maakt van schoonmaken 
een vak.

In 2007 is TABA de schoonste club 
van Mokum. Dankzij onze eigen Ed!

beginnende scheidsrechters erg goed en wordt er vanuit 
de KNVB veel gedaan aan begeleiding. Bedenk ook dat 
de bond nu reeds full-time betaalde scheidsrechters in 
dienst heeft, dat voetbal almaar belangrijker wordt en dat 
betaald voetbal als scheidsrechter waarschijnlijk eerder 
gehaald zal worden dan als speler. Ik zou dan ook vooral 
de jongere jongeren onder ons willen adviseren hier eens 
over na te denken. Voor het overgrote merendeel van onze 
leden zal het blijven bij een potje fluiten van het eigen 
team of dat van zoon of dochter. Ook dan is het zoals 
gezegd handig om de regels te kennen. TABA biedt u die 
mogelijkheid door u in te schrijven voor een van de drie 
onderstaande KNVB cursussen. Als blijk van waardering 
zal TABA de kosten voldoen. Opgeven kan telefonisch 
bij mij (6970484) en mocht u vragen hebben dan kunt u 
ook bij mij terecht. We hopen net als vorig jaar weer een 
groepje mensen namens TABA af te vaardigen. Praat er 
eens over met een team- of clubgenoot. De ervaring leert 
dat het leuker is en motiverend werkt als de cursus met 
bekenden gevolgd wordt. Als het diploma gehaald is hoop 
ik dat u ook af en toe een wedstrijd voor TABA fluit maar 
een verplichting is het niet.

Cursus Basis Opleiding Scheidsrechter Veldvoetbal
Deze cursus omvat 7 bijeenkomsten en wordt op een 
doordeweekse avond (meestal maandag) gegeven.  
In Amsterdam begint deze op maandag 26 februari.  
Vanaf 16 jaar.

Cursus Juniorscheidsrechter
De cursus omvat 5 bijeenkomsten en wordt op doorde-
weekse avonden gegeven of op 2 dagen in bijvoorbeeld 
een schoolvakantie. Vanaf 15 jaar. Svp spoedig aanmel-
den ivm planning.

Cursus Pupillenscheidsrechter
Slechts 2 bijeenkomsten of bijvoorbeeld 1 dag in de 
schoolvakantie. Vanaf 12 jaar. Ook hier geldt svp spoedig 
aanmelden zodat men kan plannen.

Rest mij nog u allen een gezond en sportief 2007 toe  
te wensen. Tot op de velden.

 
Willem Jan Nijensikkens
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ZATERDAG SENIOREN
Zaterdag 13 januari
 TABA 1 en 2 vooralsnog vrij
67227/506 TABA 3  - VVGA 3    14:30, veld 1
83441/508  TABA 4  - Diemen 2   14:30, veld 2
135049/611  TABA 5  - Vlug en Vaardig 6   12:30, veld 1 
76531/2C  TOG VE1  - TABA VE1  14.00
85960/3F  TABA VE2  - Tos Actief VE2   12:30, veld 2

Zaterdag 20 januari
35674/4D  TABA 1  - Muiden 1  14:30, veld 1  
 TABA 2 vooralsnog vrij
67302/506 GeuzenM’meer 5  - TABA 3 14:30
134571/508  VVGA 4  - TABA 4 15:00
143534/611  TABA 5  - Fortius 5 14:30, veld 2 
75880/2C  DWV VE2  - TABA VE1 14:00
85956/3F  TABA VE2  - TOB VE3 12:30, veld 2

Kantinediensten zaterdag
 13 januari 20 januari
13.00 – 14.00 TABA 3 TABA 1
14.30 – 16.30 TABA 5 TABA vets 2
16.30 – sluit  TABA 4 TABA 5
 

ZONDAG SENIOREN EN -JUNIOREN
zondag 14 januari
111370/6C  TABA 1  - Germaan De 1 14:30, veld 1   
143861/512  Overamstel 3  - TABA 2   12:00  
 TABA 5 en vets vooralsnog vrij
142703/3N  TABA A1  - AS 80 A4  14:30, veld 2
 TABA B1 vooralsnog vrij
115883/3e37  TABA B2  - WV-HEDW B1 12:30, veld 1 
123383/2S  Sloterdijk C1  - TABA C1 09:30 
149430/2T  DWS C5  - TABA C2 09:30
 TABA C3 en C4 vooralsnog vrij
149478/3e51  TABA C5  - Diemen C4   12:30, veld 2

zaterdag 20 januari
beker 1/8 finale 189808  ZCFC B1 - TABA B1  12.45

zondag 21 januari
113007/6C  TABA 1  - Heemstede 1   14:30, veld 1
143854/512  KDO 3  - TABA 2    12:00 
 TABA 5 en vets vooralsnog vrij
110933/3N  TABA A1  - Almere A4    14:30, veld 2 
 TABA B1 vooralsnog vrij, speelt zaterdag
119995/3e37  AS 80 B5  - TABA B2   09:45  
121652/2S  TABA C1  - DWS C4    12:30, veld 1
149429/2T  TABA C2  - RKAV C1   11:00, veld 1 
101940/3e52  Omniworld C7  - TABA C3  10:00 
129436/3e53  TABA C4  - Tos Actief C3 12:30, veld 2
149471/3e51  Fortius C2  - TABA C5
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AS’80, Sportpark Klein Brandtpark, Eilandendreef, Almere-Stad, 036-5331335
Diemen, Sportpark De Diemen, Sportlaan 13, Diemen, 020-6992048
DWS, Sportpark Spieringhorn, Seineweg, Amsterdam, 020-6881627
DWV, Sportpark Elzenhagen, J.H. Hisgenpad 2, Amsterdam, 020-6369195
Fortius, Sportpark Middenmeer, bij Jaap Eedenbaan, Amsterdam, 020-6927955
GeuzenMiddenmeer, Sportpark Voorland, Middenweg, Amsterdam 020-6927617
KDO, Sportpark KDO, Vuurlijn 51, De Kwakel, 0297-564538
Omniworld, Sportpark Fanny Blankers Koencomlex, Competitieweg 22, Almere, 036-5336665
Overamstel, Sportpark Middenmeer, Radioweg, Amster-dam, 020-6925754
Sloterdijk, Sportpark Multatuliweg, De Roos van Dekamaweg, Amster-dam, 020-6864003
TOG, Sportpark Middenmeer, achter Jaap Eedenbaan, Amsterdam, 020-6921987
VVGA, Sportpark VVGA, Middenweg 401, Amsterdam, 020-4688750
ZCFC, Sportpark Kalverhoek, Zuiderweg 1, Wijdewormer, 075-6178807

☛UITADRESSEN VELDVOETBAL

TABA FUTSAL
Programma januari/februari

Dames 1, 2e klasse 04  
Vrijdag 12/01/2007  20:10  10939  TABA DA1 - GeuzenM’meer DA1, sporthal de Pijp
Maandag 15/01/2007  19:15  23723  RAP DA1 - TABA DA1, Emergohal
vrijdag 26/01/2007  19:15  26912  TABA DA1 - OSV DA2, De Pijp
vrijdag 26-01-2007  19.15  zaaldienst
Vrijdag 16/02/2007  20:10  15393  TABA DA1 - RKAVIC DA2   
Vrijdag 02/02/2007  19:15  23734  Os Lusitanos DA4 - TABA DA1, scheids Kolf
Dinsdag 20/02/2007  19:30  23776  APGS DA2 - TABA DA1, scheids: Vellheuer

Dames 2, 3e klasse 05
Woensdag 10/01/2007  21:05  14191  KDO DA5 - TABA DA2, KDO
Woensdag 24/01/2007  20:15  14400 Ouderkerk DA2 - TABA DA2, Bankras
Vrijdag 02/02/2007  20:10  28956  TABA DA2 - KDO DA9
vrijdag 16/02/2007  19:15  28510  TABA DA2 - AZV (Amstelveen) DA3   
Donderdag 22/02/2007  20:10  134421  TABA DA2 - DVVA DA1
Vrijdag 09/02/2007  20:10  13609  KDO DA7 - TABA DA2, scheids Boekel

ZATERDAG JEUGD
zaterdag 13 januari
154964/2E  Diemen MB1 - TABA MB2   13:15

zaterdag 20 januari 
154840/2D  TABA MB1 - GeuzenM’meer MB1    11:00, veld 1
155025/2E  TABA MB2 - Buitenveldert MB2    12.30, veld 1

Kantinediensten jeugd
 20 januari 
08.15 – 10.15  
10.15 – 12.15 MB1 
12.15 – 13.30 MB2 
13.30 – 14.30  
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 Weifelend kijkt Corazón zijn huiskamer 
rond. Zijn favoriete kleren hangen te 
drogen aan het droogrek. Die gaan mor-
gen in elk geval mee. Nu nog niet in de 
rugzak doen. Nog te nat. Ook de voet-
balspullen hangen te drogen. Zaterdag 
eindelijk weer eens gespeeld. ‘Die herin-
nering neem ik ook mooi mee het nieuwe 
jaar in,’ denkt hij.

Want het mailtje dat hij die week op 
Arthurs aandringen had rondgestuurd 
had groot enthousiasme gewekt. ‘Wie 
wil er een klein toernooitje spelen, zater-
dag? Weten we eindelijk wie er eigenlijk 
TABA 2, 3, 4 en 5 zou moeten zijn.’ Met 
name de zaterdag 5 kwam in groten 
getale opdagen. Zij hadden immers het 
meeste te winnen.

Zelf speelde Corazón slecht. Pijn in de 
achillespees. Nu al weken. ‘Ook die neem 
ik mee het nieuwe jaar in,’ denkt Cora-
zón. Een onduidelijke blessure. Geen 
trap gehad. Niets verzwikt of verstuikt. 
Gewoon een pijn die steeds weer te-
rugkomt. Mismoedig kijkt hij naar het 
flesje met spierolie dat hij op aanraden 
van Anton had aangeschaft. ‘Er flink 
overheen spuiten en dan masseren,’ had 
deze tegen hem gezegd. Dat gaf aanlei-
ding tot een minutenlange dialoog vol 
spuitgrappen. Eeuwige pubers. ‘Ook 
meenemen het nieuwe jaar in: humor en 
kinderlijk plezier. Nou, die rugzak raakt 
al aardig vol,’ denkt Corazón, nooit wars 
van symboliek.

Het minitoernooitje bleek een groot suc-
ces. TABA 5 was compleet, TABA 2 en 4 
werden samengevoegd en TABA 3 ging 
een verbond aan met wat loslopende zon-
dagveteranen. TABA 3 verloor alle twee 
de wedstrijden. ‘Dus wij zijn voortaan 
TABA 3?’ vroegen de jongens van TABA 
5 enthousiast na afloop. De spelers van 
TABA 3 vonden het allang best. Ze wa-
ren indertijd als TABA 5 begonnen. Zo 
ook de voetbalcarriére maar weer afslui-
ten. Ooit.

Beregezellig was het na afloop in de 
kantine. Er werd gelachen en gepraat. 
Dit werd onderbroken door een speech 
van Corazón. Hij moest wel. Hij had 
het Anton beloofd. Hij plukte twee be-
kers uit de bekerkast, een grote en een 
kleine. ‘Beste mensen, het is tijd voor 
de prijsuitreiking!’ Tot zijn verbazing 
werd het stil. ‘De hoofdprijs gaat naar de 
combi TABA 2 en 4 (hij hield de grote be-
ker omhoog), de tweede prijs gaat naar 
TABA 5 (de kleinere beker ging de lucht 
in) en TABA 3 krijgt als troostprijs een 
krat bier!’ Het resultaat was zoals ver-
wacht. Gejoel en gelach. Bij de herin-
nering speelt er nog steeds een glimlach 
om Corazóns lippen. ‘Meenemen,’ denkt 
hij, ‘warmte en saamhorigheid.’

Nog eenmaal rondkijken. Nee, alles is 
ingepakt. ‘We zijn klaar voor een nieuwe 
reis vol avontuur,’ denkt Corazón.

Rolando de Corazón

Voetbal & Seks
Inpakken



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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