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AFC TABA 
(relatienummer BBDB 51B) speelt 
in Sportpark Drieburg, Fizeaustraat, 
Amsterdam. Telefoonnummer van 
de kantine: 020 692 41 61. 
Gironummer 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: Frenky (F), Johan 
Nels (E), Piet (E), René  (A en B), 
Thom (C), Jules(D)

Jeugdsecretaris: Jan de Wijer

Ledenadministratie:  
ledenadministratie.taba@xs4all.nl

TECHnISCHE CommISSIE: 
Bregt Remijn t: 020-6631925 
Algemeen
Bart Zwarenstein t: 020-6853861, 
m.cornelissen4@chello.nl
Meiden  
Jan de Wijer j.dewijer@hccnet.nl 
C/D/E/F Jeugd
Bert Rijskamp rijslaer@zonnet.nl 
A jeugd en doorstroming senioren
Idriss Sebti sebti@chello.nl
B jeugd
René Diepgrond diepie@planet.nl 
A jeugd
Freek Kallenberg freekk@dds.nl  
F jeugd
martin Grootenboer studio@tungsten.nl
E jeugd

Wedstrijdcoördinatie:  
zaterdagochtend: Rob Ales, 
6657657 / zaterdagmiddag: Roland 
Knoppe / zondag: vacature

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:  
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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oproep coach
TABA zondag 1 zoekt voor het komende seizoen 
iemand die op zondagen de opstelling en de  
coaching wil doen. Interesse? Neem contact op 
met Willem van de zondag 1: WvKeulen@lycos.nl

Gezocht: jeugdtrainers
Taba zoekt JEUGDTRAINERS voor de B en  
C junioren en meiden. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen  
met Bregt Remijn, 6631925.

Bericht van sportparkbeheer
De afdeling Buitenaccommodaties gaat deze 
zomer flink aan het werk op de sportparken.
(....) Als eerst worden de voetbalvelden uitgegra-
ven en speelklaar gemaakt. (...) Ook worden dit 
jaar de natuurgrasvelden van TABA gerenoveerd. 
Nieuwe drainage is ondertussen aangebracht, 
en in de tweede week van juni wordt de grasmat 
‘geschoren’ en geëgaliseerd zodat daar volgend 
seizoen ook weer een goede kwaliteit sportvel-
den zullen liggen. Deze velden kunnen pas in ge-
bruik worden genomen vanaf 8 september 2007.

Trainen in de zomer voor senioren
Na dinsdag 3 juli gaat de kantine dicht, maar 
wordt er door de senioren en veteranen een 
onderling potje gespeeld op de dinsdagen om 
19.00 uur. Waar? Als er ruimte ligt op het rubber 
of anders op het zand. De kantine gaat op  
dinsdagen weer open op 21 augustus.

Trainingen algemeen
Bij het ter perse gaan van deze treffer moet er 
nog een overleg gaan plaatsvinden met de ove-
rige clubs van Drieburg over de uiteindelijke trai-
ningstijden. Zodra deze definitief zijn staan ze op 
de site van TABA en komen ze uiteraard te staan 
in de eerste treffer van het komende seizoen.

Treffer
In tegenstelling tot eerdere berichten komt  
volgend seizoen als vanouds de TABATreffer eens 
in de twee weken uit met daarin het programma. 
Wel komt er een nieuwe redacteur waar de  
ingezonden stukken heen gemaild dienen te  
worden. Ron de Heer (rondeheer@yahoo.com). 

Agenda
Volgend seizoen begint de competitie voor de 
A-categorie op 1 en 2 september. De B-categorie 
begint op 15 en 16 september.
 
Spelerspassen 
Nog steeds zijn er spelers die nog geen spelerspas 
hebben. Teamleiders, ga eens na in je team bij 
we die ontbreken en waarom en mail je bevindingen 
naar onze deeltijdsecretaris Roland.
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In een zwaarbeladen wedstrijd tegen de nummer 2 Ka-
doelen MD1, heeft Taba D4 een geweldige prestatie gele-
verd. De uiteindelijke 2-3 overwinning was zeer verdiend 
en kwam nooit echt in gevaar. Zoals vooraf gevreesd 
speelde, net als in de met 4-2 gewonnen thuiswedstrijd, 
ook hier de scheidsrechter een grote rol.
 De penalty die hij gaf bij na de belangrijke door Sheldon 
gescoorde 1-0, was een vervroegd sinterklaascadeautje; 
de bal raakte Kobus’ bovenarm nauwelijks na een  perfect 
getimede sliding. Anders dan in andere wedstrijden dit 
seizoen hield Taba na deze tegenslag het hoofd volledig 
koel en liet de bal voorbeeldig rond gaan. Een aanval 
over vier schijven, opgezet door Iris vanuit de linkerver-
dedigingsflank, sneed via Timo en Bruno over de diago-
naal naar rechtsbuiten Myrd, die koelbloedig afrondde. 
Kadoelen bleef volharden in een alle-ballen-naar-voren-
en-op-hoop-van-zegen-voetbal. Hoewel dit kracht vergde 
gaf de verdediging van Taba geen krimp. Iris, Timo en 
Boris dekte de snelle buitenspelers kort en kregen steun 
van altijd voetbaloplossingen zoekende Leroy, Mattia of 
Bruno. In het centrum verloren Jackie en Kobus nauwe-
lijks een duel. En waar een bal er af en toe toch overheen 
vloog, was Job een onpasseerbare sluitpost. Eerder dan 
een gelijkmaker hing de definitieve voorsprong in de 
lucht. Steeds waren Joshua, Achmed, Sheldon, Myrd en 

Sayed een plaag voor de beresterke maar onhandige ver-
dediging van Kadoelen. Vooral Joshua was slechts door 
brute overtredingen te stoppen. Tommy was echter een 
meer dan adequate vervanger centraal op het middenveld. 
Hij had exact op tijd zijn vorm van anderhalve maand 
geleden hervonden. Geen enkele maal balverlies, telkens 
anticiperend en de balveroverend zodat Kadoelen niet 
aan tegenaanvallen toekwam en telkens de ruimte aan de 
flanken vindend. 
Het uitvallen van Jackie - zij kreeg een bal van korte 
afstand snoeihard in het gezicht - leek een gevoelige 
aderlating te worden. Het tekent echter de mentaliteit en 
kwaliteit van dit elftal dat dit verlies feilloos werd op-
gevangen door alleskunner Leroy. Met rust en overzicht 
nam hij de rol in het hart van de verdediging over. Na 
enkele grote kansen viel 10 minuten voor tijd het doek 
voor Kadoelen; uit een onoverzichtelijke situatie Joshua 
van grote afstand beheerst de 1-3 binnen.
Dat Kadoelen in blessuretijd nog een aansluittref-
fer maakte was alleen van belang voor de statistieken. 
Slechts één team kon aanspraak maken op de titel; de na 
de winterstop ongeslagen gebleven Taba D4.

Ronald

Taba D4 ongeslagen kampioen

TABA D4 Kampioen!! na zwaarbevochten zege op laatst overgebleven concurrent
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OK dat was het dan. De laatste wedstrijd van dit seizoen 
in de competitie. Gewonnen met 4 – 1. Vooral de eerste 
helft werd er goed gespeeld. Na mooie doelpunten van 
Gray in de 10e minuut en Jeremy in de 20e minuut, en 
een doelpunt voor CTO gingen we rusten met een stand 
van 2 – 1. Tijden de eerste helft veel commentaar vanaf 
de zijkant door CTO op de scheidsrechter en daardoor 
ook veel commentaar van de spelers op alles wat er 
gebeurde en waarvoor niet, of in sommige gevallen, 
waarvoor wel gefloten werd. Vooral buitenspel blijft 
een punt van discussie. De tweede helft bleef spannend, 
maar er werd hard maar over het algemeen fair gespeeld. 
Nog steeds veel commentaar en de scheidsrechter deelde 
waarschuwingen uit maar greep niet in omdat dat ook niet 
echt nodig was. Soufiane scoorde in de 24e minuut de 
verlossende 3 – 1 en vlak daarna met een mooi doelpunt 
van Erman in de 28e minuut werd de eindstand bereikt: 
4 – 1. Er volgde nog een tumultueus slot, doordat er een 
speler van CTO veel misbaar maakte in het strafschopge-
bied en een penalty wilde hebben. De speler zelf veroor-
zaakte alles doordat hij doorging op Robbie die met pijn 

in zijn knie bleef liggen. Gerard, vader van Teun en als 
er iets aan de hand is en hij er is onze eigen fysiothera-
peut, verzorgde Robbie en maakte een opmerking over 
de speler van CTO, die bij alle gevallen van blessures 
betrokken was. De leider van CTO bemoeide zich er mee 
en weigerde daarna het veld te verlaten, had alleen maar 
opmerkingen over de scheidsrechter, en gaf zeker niet het 
goede voorbeeld aan zijn spelers. De scheidsrechter be-
sloot na een paar waarschuwingen de wedstrijd te staken 
omdat iedereen zich overal mee bemoeide en weigerde 
om het veld te verlaten om de wedstrijd uit te spelen.. 
CTO was zo onsportief dat zelfs de grensrechter weigerde 
om de scheidsrechter een hand te geven. Dit is zeker geen 
goed voorbeeld voor dit team, tenslotte ging het helemaal 
nergens meer om, omdat Akaraspor al kampioen was en 
CTO op de 4e plaats eindigt en Taba op de 5e plaats. Na 
afloop is besloten dat de wedstrijd gewoon geëindigd was 
bij de stand na 4 – 1 na 31 minuten.

Thom

Heerlijk, een zwoele donderdagavond in april, de zomer 
valt vroeg, het kampioenschap lonkt nog. Tien minuten 
na aanvang kom ik aanfietsen bij sportpark Drieburg, net 
op tijd om een tegendoelpunt te zien vallen. Desgevraagd 
blijkt het al het tweede te zijn. Wát, amper tien minuten 
bezig en nu al 0-2? Ik bedenk hoe dat soort wedstrij-
den vroeger altijd verliepen. Taba streed, om als ze een 
tegendoelpunt kregen het hoofd al snel te laten hangen. 
Scheldend op elkaar (slechte pass), de bal (te zacht), de 
scheids (blindegeleidehond), het veld (te zanderig) en 
de tegenstander (vul maar in), gingen ze moedeloos ten 
onder. Maar er is iets veranderd. Wisten ze in de vorige 
wedstrijd een 0-1 achterstand al knap om te buigen tot 
een 2-1 voorsprong, ook ditmaal verslappen ze geen 
moment. Integendeel, het slappe zat hem blijkbaar in de 
eerste tien minuten, want ze worden feller en feller. Onder 
aanvoering van de altijd keihard werkende Igor doet 
iedereen er nog een schepje bovenop. Maar o wat is die 
spits van VVA snel! Marcus ook trouwens, en Ramon, die 
hun mannetje vaak genoeg voorbij weten te komen. Maar 
het doelpunt aan de kant van Taba wil niet vallen, dus ze 
gaan de rust in met een 0-2 achterstand. 

In de tweede helft wordt er van meet af aan op het 
scherpst van de snede gespeeld, en wordt de wedstrijd 
alsmaar bloedstollender. En dan, ja! Maarten scoort! Zie 
je, het kan nog! Frank – meestal toch tamelijk zwijgzaam 
langs de lijn, met af en toe een korte tactische aanwij-
zing – raakt meer en meer opgewonden en schreeuwt 
de spelers toe. Igor moet meer naar voren gaan spelen, 
Tim wordt laatste man, en... yes, 2-2. Het publiek staat te 
juichen langs de kant. Maar VVA geeft niet op. Max ook 
niet trouwens. Die verricht de meest fantastische red-
dingen, komt een keer gevaarlijk ver uit, en als hij dan 
zo ongeveer op de middellijn door de watervlugge spits 
van VVA wordt gepasseerd, raast hij achter hem aan terug 
naar zijn eigen doel, om op twee millimeter voor de doel-
lijn de bal langs de paal weg de stompen. Pfffff... Kortom, 
de jongens van Taba C2 strijden voor wat ze waard zijn. 
En als dan uiteindelijk toch nog de 2-3 valt, is dat jam-
mer. VVA verdient misschien de overwinning. Maar Taba 
verdient zeker de complimenten.

Yond

Taba C3 - CTO’70 C2 op 6 mei

Een staaltje mentale weerbaarheid
26 april: Taba C2 – VVA/Spartaan C2
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Taba? Dat losse zootje ongeregeld uit de  
Watergraafsmeer? Bestaat dat nog?

Jawel meneer. AFC TABA behoort inmiddels zelfs tot de 
grotere clubs in de omgeving, met een bruisende jeugdaf-
deling en indrukwekkende bankrekening.  
Maar we blijven bescheiden, dat siert de mens.  
Laat mij u even bijpraten.

Tamelijk vol
Wat een cluppie. TABA is de afgelopen jaren sterk gegroeid, 
op alle dagen van de week wordt gebald. Op zaterdagoch-
tend en woensdagmiddag is het een feest om te kijken naar 
al die F-, E- en D-sterren (21 teams), bezig hun wil op te 
leggen aan een onwillige originele Taba-knikker. Veel jeugd-
spelers trainen inmiddels tweemaal per week. Op zaterdag-
middag draaien de senioren en veteranen (7 teams) een vol 
programma. De zondagseniorenafdeling (3 teams) is nu nog 
iets rustiger, maar wordt steeds voller door aanstormende 
ABC-jeugdspelers (11 teams), uit eigen kweek, zoals dat heet. 

Geen gehaakte kleedjes
Kantine, kleedkamers en velden worden zeer intensief 
gebruikt. En - eerlijk is eerlijk - af en toe is het een heel 
toestandje. De huidige capaciteit (accommodatie, velden, 
organisatie) is soms te krap voor het grote ledenaantal. Maar 
steeds redden we ons er weer uit. Dat komt deels door de 
inzet van personeel en vrijwilligers, maar ook doordat Taba-
leden, -spelers en -ouders niet per se een kleedje op tafel 
hoeven. Dat is Taba.

Wel meer ruimte
Alles leuk en aardig, we moeten natuurlijk wel iets doen 
om de grootste druk weg te nemen. We gaan renoveren en 
verbouwen. We knappen de kantine en de kleedkamers op. 
Er komt een extra kleedkamer bij. De keuken en het sanitair 
worden gesloopt en uitgebreid. Wellicht komen er nog meer 
kleedkamers bij (zie ook het interview met Anton van de 
bouwcommissie, elders in deze ZomerTreffer). Met onze bu-
ren van Wartburgia maakten we afspraken over het gebruik 
op de zaterdagochtend van een extra voetbalveld. Volgend 
seizoen kan de jeugd rekenen op extra trainingsruimte. Onze 
eigen velden krijgen een opknapbeurt. Dat geeft ruimte.

Tikkie trug
Anderzijds beperken we de instroom van nieuwe F-teams 
enigszins. De zij-instroom (van oudere jeugd) wordt zodanig 
beperkt dat er ruimte blijft voor bestaande teams om door te 
groeien zonder de veldcapaciteit te overschrijden. Vandaar 
ook de opengehouden ruimte op de zondag. De meidenafde-

AFC TABA 2007-2008:  

Op koers
ling kan tevens wat uitbreiden. Met passen en meten komen 
we zo toch weer een heel eind. Vrijwel iedereen die zich 
aanmeldde kreeg overigens een plekje voor het volgend sei-
zoen, en zeker iedereen met een broer/zus/ouder bij Taba.

Praten...
Binnen Taba bestaan verschillende opvattingen over zaken 
als missie, visie en toekomst. Wie zijn we? Wat willen we? 
Een twintigtal Taba-actievelingen formuleerde ’tien gouden 
regels’, als contouren voor het Taba-gedachtengoed. Hoog-
dravend? Ambitieus? Zegt u dat wel, maar het is nuttig en 
nodig. De regels zijn zodanig geformuleerd dat er nog veel 
ruimte overblijft voor eigen uitleg. Toch zit er wel degelijk 
een rode draad in: bij Taba gaat plezier voor prestatie. Daar-
mee onderscheidt Taba zich van vele andere voetbalclubs. 
Het bestuur – dat de stem van de club vertegenwoordigt 
- wil dat graag zo houden. Maar we moeten openstaan voor 
alternatieve ideeën van onze leden. Want niet het bestuur, 
maar zij maken wat Taba is. Dat betekent dat we met z’n 
allen moeten blijven nadenken en praten. 

Omdat de jeugd binnen Taba een steeds belangrijker plaats 
inneemt , doet haar vertegenwoordiging - de Jeugdcom-
missie - dat ook. De Jeugdcommissie maakt binnen ruime 
kaders van de tien gouden regels een eigen jeugdbeleid, een 
eigen budget op te stellen, binnen de Technische Commis-
sie na te denken over kwaliteit van ons jeugdvoetbal en hoe 
teams zodanig samen te stellen dat het Taba-gevoel ook 
daarin herkend kan worden. Het bestuur kijkt op afstand 
mee.

... en breien
Praten, denken, beleid maken: heel belangrijk. Maar voorop 
staat dat we willen voetballen. Daarvoor moet gezorgd wor-
den voor velden om op te trainen en wedstrijden te spelen, 
trainers en begeleiders voor de kinderen, ballen en hesjes 
en vlaggen, limonade, patat en kroketten. We moeten de 
leden aanmelden bij de KNVB, contributie binnenhalen, de 
kantine runnen, kleedkamers schoonmaken, de Treffer en de 
website bijhouden zodat de leden weten wanneer ze moeten 
spelen. Voor komend seizoen is het weer goeddeels rond. 
Met dank aan al die vrijwilligers die na het voetballen de tijd 
nemen om mee te denken, praten en taken en taakjes oppak-
ken. De machinekamer ronkt, het schip vaart door naar ons 
jubileumjaar 2008! 

75 jaar AFC TABA
Wijdbeens aan het roer, ogen op de kim. We zetten koers 
richting september 2008, waneer we in een gerenoveerd 
clubhuis met elkaar het glas heffen op die unieke, gezonde 
en vooral fijnste voetbalclub van Amsterdam!

Ah, zodoende. Nou, ik ga maar weer es. Fijne zomervakantie 
en veel succes met uw prachtige club!

Dank u, insgelijks
Arthur Rauwerdink (deeltijdsecretaris afc TABA)
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Beste mensen, het seizoen is weer voorbij. Hierbij een 
afsluitend woord van mij.
Het voetbalplezier staat voorop bij onze club - en dat is 
volgens mij bij de meeste teams gelukt – maar een goede 
prestatie draagt hier zeker toe bij. Successen waren er 
genoeg. De jeugdafdeling telde ook dit voorjaar weer een 
aantal kampioenen: B2, MB2, D4, E1, E4 en F3. De B1 
heeft de halve finale van de strijd om de beker gehaald, 
een unicum in de Taba-historie.

De Jeugdcommissie, verantwoordelijk voor de gang van 
zaken bij onze grote jeugdafdeling, moest in eerste instantie 
met een te kleine bezetting aan de slag. Maar in korte tijd 
kwam er mensen bij, en we hebben nu een volwaardige 
Jeugdcommissie met een kwalitatief goede bezetting: René 
Diepgrond, Nels Groot, Frenkie Hardonk, Johan van der 
Jagt, Thom Moerkamp, Piet Oomes, Jules Vereecken en Jan 
de Wijer. Zij hebben zich al bewezen met bijvoorbeeld het 
jeugdtoernooi, dat wederom fantastisch was, het visitekaart-
je van Taba.
Albert Daamen, die lange tijd de kar heeft getrokken, verlaat 
de Jeugdcommissie. Zijn inzet was groot en hij heeft veel 
betekend voor de jeugd. Onze dank hiervoor.

De samenstelling van de teams voor het volgend seizoen 
was zoals gewoonlijk weer moeilijk. Die zal wel nooit zon-
der commentaar plaatsvinden. Maar een Jan, Bregt, Harry, 
Jaap, Jacques, Freek, René, andere Jan en Bert hebben met 
alle beperkingen van dien een zo eerlijk mogelijke teamsa-
menstelling proberen te creëren.

Verder hebben zich allerlei mensen ingezet voor de club, 
te veel om op te noemen. Hier volgen een paar namen: Jos 
(materiaal), Frank en Annelies (ledenadministratie), Ed 
(schoonmaak), Daphne (website), Stef, Werner en Mildred 
(kantine), Rob (zaterdag), Randy (zondag), Roland en Alex 
(Taba-Treffer), Willem Jan (scheidrechters), Jan Gieltjes 
(trainers).

Onze grote dank gaat uit naar de grote groep vrijwilligers 
die ervoor zorgen dat alle leden zich kunnen bezighouden 
met datgene waarvoor ze naar Taba komen: voetballen.

Roland Knoppe stopt na jaren (hoeveel? veel!) met de 
redactie van de Treffer. In het nieuwe seizoen zal ik er meer 
woorden aan wijden. Want het vele werk is niet in een paar 
zinnen te vertellen. Zijn taak wordt overgenomen door Ron 
de Heer. En in tegenspraak tot andere berichten blijft de 
Taba-Treffer elke twee weken verschijnen.

Jan Gieltjes, onze trainer A en coördinator trainers oudere 
jeugd, gaat ons verlaten. Hij heeft in deze korte periode veel 
bereikt, waar we zeker op kunnen voortbouwen. Zijn opvol-
gers zijn Hamit Absalah, trainer A1 en A2, en diens assistent 
en broer Youssef . We verwachten veel van hen.

Een belangrijk punt van zorg is hoe de oudere jeugd het best 
kan worden begeleid in de overgang naar de senioren. Er 
zullen de komende jaren steeds meer spelers in aanmerking 
komen hiervoor. Hoe brengen wij hen onder in de bestaande 
seniorenteams. Of vormen wij deze oudere jeugd als nieuwe 
seniorenteams? Kunnen wij daar plek voor verwezenlijken?
Dit zal zeker ten sprake komen in het seniorenoverleg.

Er moeten nog meer belangrijke keuzes gemaakt worden. 
Hoe gaat het met de uitbreiding van de meidenafdeling? 
Hoe wordt de samenwerking met de andere clubs van ons 
sportpark? Er zijn plannen om Drieburg om te vormen tot 
multifunctioneel complex, maar kunnen wij daarin als Taba 
(uniek in zijn soort) blijven bestaan?
Er worden in de zomervakantie bij onze buren maar liefst 
drie nieuwe kunstgrasvelden aangelegd. Hiervan zullen ook 
de Taba-teams profiteren. Het betekent een uitbreiding van 
de trainingsruimte en -tijd. 

En hoe gaat het met de verbouwing van onze kantine en 
kleedkamers? Er is daarvoor zelfs een tussentijdse leden-
vergadering geweest, die draaide om de vraag of de kosten 
wel zo hoog moesten worden met de bestaande ambitieuze 
plannen, met daarbij een hoge eigen inbreng van Taba 
zelf. Er werd gekozen voor een beperkte verbouwing met 
renovatie.(zie verder het interview met Anton Noorman in 
deze Treffer).
Verder vroeg het bestuur in deze ledenvergadering toestem-
ming om een betaalde beheerder/coördinator te benoemen na 
een goedgekeurde sollicitatieprocedure. Er volgde een pittige 
discussie, waarna er besloten werd niet te kiezen voor een 
betaalde kracht, maar alsnog vrijwilligers te vinden voor een 
goede voortgang van de organisatie.
Er was een klein aantal leden/ouders die kritisch waren over 
het door ons gevoerde beleid (voornamelijk de jeugd). Het 
bestuur wil graag luisteren naar leden die reageren op de 
oproep om mee te werken aan de toekomst van Taba, en zal 
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daarbij kijken of de ideeën inhoudelijk verenigbaar zijn met 
de eigen visie op de club. Een gezonde discussie gaan wij 
niet uit de weg.

Is men het er niet mee eens, dan is er altijd nog de algemene 
ledenvergadering in november, waar men ons kan aanspre-
ken op ons beleid. Het bestuur blijft zijn verantwoordelijk-
heid nemen. Het moet ervoor zorgen dat de beperkte capaci-
teit (vrijwilligers/bestuur) in positieve actie wordt omgezet.
Daarnaast is het noodzakelijk dat er een bepaalde rust in de 
club is, en ook daarvoor is het bestuur verantwoordelijk. We 
hebben Anton Noorman, als onafhankelijke derde, gevraagd 
om alle vragen te beantwoorden die er nog leven met betrek-
king tot het vertrek van enkele leden en de oprichting van de 
Vrije Treffer. Hij is te bereiken op het e-mailadres  anton-
noorman@hetnet.nl. Hiermee hoopt het bestuur bij te dragen 
aan duidelijkheid op dit front.

En de senioren dan? Het zijn vriendenteams, het plezier in 
voetballen staat voorop. Het zijn clubjes in de club en ze 
voelen zich plezierig in het warme bad Taba. Voetballen en 
het sociale gebeuren erna, daar gedijen ze in. Ze staan niet 

afzijdig van Taba, zie de vele trainers en scheidrechters die 
ze leveren (en natuurlijk de omzet van de bar). We hebben 
via de teamleiders contact met ze door het in leven geroepen 
seniorenoverleg. Dit werd als zeer plezierig ervaren. Dit 
laten wij zeer zeker in het nieuwe seizoen als vast ritueel 
terug keren.

In augustus zien we elkaar terug. Het bestuur streeft ernaar 
om met alle leden op weg te gaan naar het 75-jarig bestaan 
van de club in 2008, dat we vieren in een vernieuwde ac-
commodatie. En laten we niet vergeten: Taba is van ons 
allemaal. Samen zorgen we ervoor dat iedereen jong en oud 
plezier in het voetbalspel heeft (gouden regel nummer 1).

Een goede vakantie toegewenst en een vriendelijke groet 
van de voorzitter,

Mike Paschenegger

- Gaat de verbouwing door?
Dat is vanzelfsprekend de bedoeling. Op dit moment 
worden door Robbi Jansen de details uitgewerkt van een 
plan waarbij in drie fasen gebouwd zou kunnen worden: 
kantine met extra kleedkamer, opknappen bestaande 
kleedkamers en uitbreiding aan kantine. Intern worden 
ook de keuken, bar en sanitair meegenomen. De tekenin-
gen zijn nog in juni gereed.

- Wanneer gaat er gebouwd worden?
Na voltooiing van het plan kunnen de raming worden 
omgezet in defintieve bedragen. Op basis daarvan kan 
een aanvraag gedaan worden voor de 1/3 regeling. Deze 
houdt in dat de club 1/3 kan krijgen, 1/3 kan lenen en 1/3 
zelf moet ophoesten op de een of andere manier. Gerard 
van Middelaar is hier mee bezig. Naast financiele dui-
delijkheid dienen ook weer toestemmingen verkregen 
te worden van het stadsdeel als eigenaar en als vergun-
ningverstrekker zoals bv een bouwvergunning. Als 
beide trajecten afgerond zijn kan er gestart worden met 
verbouwen. Daarvoor moet natuurlijk wel een geschikt 

moment gevonden worden want er moet ook gevoetbald 
en gekantined worden.
 
- Maar wat denk je?
Een en ander is ook een beetje afhankelijk van het 
uiteindelijke financiele plaatje en de op basis daarvan 
ingeschatte noodzakelijke inzet van vrijwilligers om 
dat laatste 1/3 deel voor een deel in te vullen. Daarnaast 
hebben een aantal leden een renteloze lening toegezegd. 
Dat zal ook enorm kunnen schelen. Wellicht kan er in de 
winterstop een start gemaakt worden met fase 1 en in de 
zomer fase 2 en als alles rond is misschien ook wel gelijk 
fase 3. Een en ander natuurlijk na instemming van het 
bestuur. Mij lijkt dat voor het seizoen 2008/2009 de com-
plete verbouwing wel afgerond zou moeten kunnen zijn.

- Er waren al eerder plannen toch?
 Ja dat klopt. Dit was een model met uibreiding aan de 
kantine. Dit bleek echter allemaal zo duur dat er een gat 
van een kleine ton gedicht moest worden met inzet van 
vrijwilligers en extra geld. Om dat in een keer te doen 
leek niet reëel. Daar hebben wij van geleerd en we doen 
het nu andersom.
 
- Een laatste vraag, klopt het dat jij en je broer gevraagd 
zijn door de zaterdag 1?
Daar laat ik mij liever niet over uit maar maak mijn keuze 
na de zomer bekend!

Verbouwing
Interview met Anton Noorman van 
de verbouwingscommissie
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BERIchTEN vAN dE mATERIAALmAN

Van ieder team is bekend wat er is gekocht aan keeperskleding dit seizoen en daarop wordt het 
inkoopbeleid voor volgend seizoen afgestemd. 
Laat dus weten wanneer kleding weg is of niet meer voldoet. 
Op de zaterdag/zondag voorafgaand aan de eerste competitiewedstrijden in augustus 2007 is er 
gelegenheid om alle benodigde materialen voor komend seizoen af te halen. Precieze datum volgt. 

Met de vriendelijke groeten,
Jos Duijst - Materiaalman TABA 

Na de succesvolle verkoop van TABA-ballen (in augustus zijn 
er weer nieuwe), nu dan een zomerse primeur (vanaf 8 juni 
- red.); 
een kwaliteitscap (merk Kingcap®) met ons vertrouwde logo 
prominent op de voorkant.
 
One size fits all (klitteband), dus deze pet past ons allemaal. 
Groeten van Jos

NIEUW
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Hij hoefde er nog maar twee. Bob zijn voetbalboek van de Championsleague was nu bijna vol. Dat hij nog niet kon 
lezen zou je niet zeggen, wanneer je hem de namen van de spelers zag opnoemen, zijn vette vinger verspringend 
van plaatje naar plaatje. De twee lege plekken zouden nu snel gevuld zijn. Vanmiddag speelde papa THUIS en dan 
zou Jelle er zijn, met al zijn dubbele kaartjes! Op school spaarde niemand de Championsleague. Daarom moest papa 
s´ochtends voor de wedstrijd de papa van Jelle bellen. Ze kwamen toch wel hé? En de plaatjes niet vergeten! 

Buiten scheen de zon en de papa´s holden zwetend achter de bal aan op veld 1. Straks zouden ze gaan kijken. Nu wer-
den eerst alle plaatjes uit zijn speciale dubbelendoosje gehaald en over de plakkerige kantinetafel gelegd. Heb jij Van 
der Sar?  Bob legde rustig al zijn dubbelen uit. Voor Jelle, die nog lang niet zo veel had als hij. Hij hoefde er nog maar 
twee. Joepie, riep Jelle en peuterde het papiertje van de sticker, het puntje van zijn tong zichtbaar tussen zijn lippen. 
Nu werd Jelle zijn stapel zorgvuldig door hem bekeken. Kaart na kaart werd op de tafel gelegd. Geen Kuit, geen Alex. 
Hij zuchtte. Papa vragen om weer een pakje te kopen? Mama durfde hij niet meer te vragen. `Vijftig cent per pakje, 
ze kloppen het geld gewoon uit je zak, had ze gezegd. Eerst ruilen`. De voetballers kwamen nu het veld afgelopen, 
zag Bob vanuit zijn ooghoeken. Hoeveel doelpunten zouden ze hebben gemaakt? De twee kleine jongens renden de 
kantine uit, het veld op. De bal was gauw gevonden.

´Echt pa, ik had hem hier gelegd, op die van Jelle` Het witte doosje met dubbelen stond midden op de lege tafel. Het 
gezichtje van Bob stond strak van de spanning. Onder de tafel kroop Jelle, de kantinevloer afstruinend, zoekend naar 
de twee verdwenen Championsleagueboeken. Nu kwam ook Guido aangelopen, papa van Jelle. Met zijn vieren zoch-
ten ze de hele kantine af. Een half uur later liepen ze naar de fiets. Zonder boeken, zonder plaatjes. Bob huilde zonder 
geluid. Jelle hield zich groot. Guido maakte zijn fiets los en vloekte binnensmonds. Wie doet er nou zoiets?

Anita van der Stap

Plaatjes

Dit is het relaas van de sluiproof op de championsleague-verzamelboeken 
van Jelle Muller (Zoon van Guido) en Bob van Dijk (zoon van Jos) uit de 
Taba-kantine op zaterdag 14 april. Tipgevers zullen anoniem doch uitbun-
dig geprezen worden.
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De afgelopen maanden is de Technische Commissie meer-
dere malen bij elkaar gekomen om de onderstaande lijst 
met de nieuwe teamsamenstelling op papier te krijgen. 
Een moeilijke klus, omdat er voor komend seizoen een 
verandering van beleid wordt doorgevoerd.

Taba is al jaren een club waar met veel plezier gevoetbald 
wordt. Prestaties zijn niet superbelangrijk en vriendjes (en 
ouders) trekken soms ongemerkt jaren met elkaar op. Een 
beleid waar Taba groot mee geworden is.

Toch voetballen er spelers bij Taba die meer in hun mars 
hebben en op een hoger niveau willen presteren. Geen 
gekke gedachte, want ieder kind begint te voetballen met 
het idee om later een Cruijff of Ronaldinho te worden. Met 
die spelers is nu meer rekening gehouden.

De TC heeft ervoor gekozen om in de A1, B1, C1 enz. 
(standaardteams) de sterkere spelers te selecteren. 
Waarom? 

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat onze eerste 
jeugdelftallen in de competitie ingedeeld worden bij ster-
ke teams. Vaak spelen de beste spelers van Taba niet in 
de standaardteams. Taba is daarom net niet goed genoeg 
om een vuist te maken tegen vergelijkbare clubs. Met als 
gevolg dat veel Taba-talent wegloopt. De TC probeert nu 
op deze manier het proces van overstappen te stoppen. 

Taba is een club voor iedereen. Voor zwakke spelers, voor 
goede spelers, maar zeker ook voor voetballers die van hun 
hobby meer willen maken. We hebben geprobeerd om samen 
met trainers, coaches en teamleiders een goede balans te 
vinden tussen prestatiegericht en recreatief voetballen.

Dus: de beste voetballers in de eerste teams, maar we 
blijven een club waar het plezier in het voetballen voorop-
staat, waar de F7 even belangrijk is als de F1, waar elke 
speler evenveel rechten, plichten en speeltijd heeft.

De Technische Commissie (TC)

Senioren  
Bas Welp
David de Ruiter
Vincent Kemper

A1 
Remy Hakvoort
Marc Swaager
Bo van Niekerk
Mark Laeven
Koen Steenbergen
Vincent Kiezebrink
Danny Kenter
Patrick Ansah
Wessel Diepgrond
Tarik de Vries
Joram Knigge
Stijn Knigge
Chiel Hüpscher
Levi Vlessing
Brendan Kant-Morice
Elco Hakvoort

A2  
Bishu  Mathis
Bo Caré
Thomas Damen
Victor Reedijk
Bas Kroese
David Paschenegger
Erwin Ribic
Jona de Kruif
Daniel Wang
Simon Otten
Richard de Graaf 
Sander Beumer
Boyd Bergsma
Gregor Hogetoorn
Matthijs van Camerijk

B1  
Achraf Ariani
Elvas Rozenga
Onno van der Veen
Boudewijn Felser
Jair Thieme
Marcus Welp
Jibbe Knuit
Max Rijken
Egon Arp

Stijn Laan
Casper Koolmees
Freek van Koolbergen
Maarten Klap
Daniel Staal
Igor de Jong

B2  
Troy Verkaaik
Jeremy Clark
Tommie van Ginkel
Cas van Niekerk
Brahim Ouarghi
Gray Narain
Bob Dekker
Teun Sieljes
Erman Gultop
Isani Franzua-Martinez
Leon van Vliet 
Sared Schram
Wessel Moerkamp
Felix Voogt
Kay de Vries
Jarmo  de Vries
Robbie Vinogradov

mB1  
Esmee Traudes
Paulien Klap
Isabel Frias Amadori
Doenja Oogjes
Kaya von Eugen
Anouk Boot
Francin Dorothy Drenthe
Esther Milberg
Jet Visser
Brechtje Moerkamp
Romy Rohmer
Lena Hartog
Maya Mertens
Zwaan van Weert
Amber Bode
Niamh Hollander

SAmENSTELLINg JEUgdTEAmS 2007-2008
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C1  
Thijs Verkaaik
Marcus Staphorst
Simon Boeke
Okan Cesur
Auke Eringa
Ramon Dop
Sierk Kanis
Marijn Smidt
Tom Remijn
Melvin Akkerman
Emiel Smeets
Emile Corre
Soufiane Ouzhir
Boy Jacobs

C2  
Ollie Houniet
Bret Donker
Thomas van Zwieten
Joshua Kohn
Mehrshad Behvar
Max Kremer
Micha Proper
Tristan Hofman
Jochem Stut
Willem de Haan
Ingo Planteydt
Krelis Smit
Giovanni de Capitani 
Ridwan Schouten
Luc L.C. Giljam

C3  
Steven Keverkamp
Rick de Haan
Titus Laeven
Kevin Steehouwer
Jeroen Timp
Gabriel Floor
Ruben Floor
Rob Gadet
Stanley Sengers
Wander Smits
Jimmy Muller
Mees Daalder
Frederick van Doren
Joram Prins
Sayed Mahabali
Leroy Rode

mC1  
Meike van den Bongaardt
Amy Waardenburg
Gijsje Grosfeld
Nina Jansen
Maaike Zwarenstein
Sozan Toksöz
Niki Ipenburg
Nosh Ipenburg
Isabel Lara Vega
Lisan Kroese
Emma de Smit
Saar de Smit
Gwen Aartsma
Saskia Kley

mC2  
Chevy Planteydt
Sacha Hilhorst
Sophie Schwartz
Mara Daamen
Lida Ladwig
Jerilin Rodriquez
Gabi Brunhoso
Julia ter Veld
Josefine Toga
Geerte Verduyn
Maaike Schoonejans
Anne-Rieke van Schaik
Linde Raadsen
Iris van der Horst
Romi Belliot-Tijmersma
Mariam Mejdoubi

D1  
Ingo de Kruif
Alex Ales
Benjamin Weyand
Olaf Hogetoorn
Daniel van Maanen
Roel Hoek
Mingus van Itallie
Salman Guldemond
Jari Julien
Martino Speyart
Job Zaal
Troy Kroon
Pieter Willers
Kees Heijermans

D2  
Jan Huiskes
Raoel van Groeningen
Allan Kant-Morice
Stijn Hutschemaekers
Teun Smit
Koen Vereecken
Jim de Haan
Casper Bennink
Luka Panhuijsen
Rijk Rauwerdink
Morten Zwarenstein
Bart Obbink
Jari Franck
Niels Visbeen

D3 
Pepijn Determann
Camiel de Kom
Julius Emden Huitema 
Reinder Raadsen
Vittorio Stuger
Shaldon Muntslag
Shelton Muntslag
Rémi Lafeber
Jan Uyttewaal
Patrick Thonhauser
Xander Koning
Douwe de Wijer
Teun van der Putt
Jonathan Mensink

D4 
Iris Bennink
Achmed El Marroun
Jackie Hooft
Kobus Suttorp
Cheldon Steehouwer
Myrd Schenk
Timo Daan Staudenmayr
Bruno Kamphuijs
Tommy Giepmans
Boris Versteegh
Mattia Caldarella
Joshua Kawei
Spike Scheepbouwer
Ragger Jonkers

D5 
Thomas Gelauff
Joost Ingen Housz
Simon Hoeksma
Dave van Ieperen
Toon van Dalen
Tijmen van Iterson
IJsbrand Eerdenburg
Michael Buijs
Tijs Teulings
Thomas Alkema
Raza Hussain Alvi
Abel Westra
Ousama Amjarso
Juan Vink
Cas Fahrenfort

mD1 
Tessa van den Bongaardt
Sam Louwman
Naida Gomes Amorim
Sam Vrolijk
Lena Hemmink
Winnie de Jong
Lisa Bobbie Kamp
Lucia van der Klugt
Paola Scholte
Cleo Bouwman

mD2 
Ninja Vaal
Louisa Brunhoso
Rigonny Stuger
Merav Krone
Noa Fuks
Vera Adriaansen
Nanna Vermaas
Eva Menovsky
Sosha Mulder

E1 
Dees de Wijer
Robert Jansen
Ruben Duijst
Kekuta Bah
Kaj Smeets
Otis Hermsen
Justus Mensink
Luuk Heupers
Mats Wijnen
Jim Grootenboer
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E2 
Myles Chapman
Mees Eringa
Arthur Neervoort
Thomas Ales
Rik Willers
Tobias Julien
Luc ten Brink
Dirk Huiskes
Hidde Vermaas
Ramon Dekker

E3 
Pelle Menke
Bas van Duijne
Baruch Kiestra
Gijs van der Linden
Frans van Schaik
Daan van Woudenberg
Stan L.C. Giljam
Wander Siemers
Igor Houniet
Kevin Osei

E4 
Mees Hirschler
Ido Prins
Max Molenaar
Julia Nagengast
Bruin Feskens
Jeroen Smeulders
Abel Kloos
Dylan Hooft
Yonathan Tokkie
Mauro Gomes Amorim

E5 
Benjamin Paschenegger
John Obison Stevens
Max de Heer
Kim Eilander
Daan Lutgerink
Cyrus Feiz
Victor ter Veld
Willem Bakker
Eva Voogt
Pien Bennen
Selinde Posthuma

E6 
Miles Christenhuis
Ward Immink
Günes Verhoek
Nova Endendijk
Hidde Mika Kamp
Marijn Smeehuijzen
Sirius Hakvoort
Alvin Moorman
Jomme Hardonk
Isak Verkaik
Paco Kuit

E7 
Clemens Oomes
Bas Franse
Robin Korkor
Boris Gelauff
Zeno Gosling
Osama Khedr
Rayan Sayer
Nathan Tarenskeen
Kai Prinsen
Niels Muller
Daniël van Wijk
E8 
David Grütter
Bas Rosier
Tigo van Gerven
Joe van der Klugt
Douwe de Jong
Staszek Versteegh
André Hillenius
Coen Hagenaars
Zwaantje Hoeksma
David Jansen
Luuk de Haan

F1 
Yehudi Rudge
Pablo Gribling
Rhett Vonk
Timon Kallenberg
Benjamin Jansen
Milan Dop
Lizzy Hanekroot
Jan Hanekroot
Oscar Brekelmans
Huib Huguenin
Sebastiaan de Koning

F2 
Bodhi Vriesman
Cleo Steenbeek
Max Sergeant
Siem Vinogradov
Lucas de Natris
Myron Blokland
Noah Hilhorst
Junior van Ieperen
Enzo Boeter
Herman Admiraal

F3 
Yoeri Taken
Bram van den Hooven
Florent Kamer
Parker Tuinder
Onno Smeulders
Zou Menovsky
Timon Adriaanssen
Jonathan Lanteri
Jurjun Boots
Guus Bakker

F4 
Oscar Kamphuijs
Giacomo Speyart
Davis Christenhuis
Jasper Tijtgat
Martijn ten Brink
Jonah van Tilborg
Ties Ebeling Koning
Michiel Hutschemaekers
Elmer Anthony Wong
Otto de Jong
Bob van Dijk

F5 
Merlijn van Bilderbeek
Floris Kaagman
Dominic Borkelmans
Koen Tangelder
Yaya Bah
Lloyd Kerr
Josha ten Have
Job Cevat
Lovis Kuypers
Alex Merritt
Gaius Bessem

F6 
Tromp Geels
Ayzo Algera
Rafael Lambers
Jelle van der Klught
Sebastian de Grauw
Sebastian Martens
Felix Kiers
Jack Klein Schiphorst
Pieter Brouwer
Matthies Terpstra
Milan Stork

F7 
Olivier Tijtgat
Sam Leguijt
Palle Vermaas
Joey Jongerius
Thijs Bakkeren
Bas Diederen
Oscar Fagel
Mila Massaro
Bruno Boeter
Shira Duizend
Björn Bloemes
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De spelers van TABA 3 en hun aanhang zitten 
rond de grote tafel van de kantine. Zojuist is 
het Ossie Fawaka toernooi gespeeld. Ze zijn als 
laatste geëindigd. En dit ondanks een uiterst 
zorgvuldig selectiebeleid bij het uitnodigen van 
de teams. Maar de spelers zitten er niet mee. Iets 
veel belangrijkers zal er die avond plaatsvinden. 
De verkiezing van de man van het jaar. En die 
van de vrouw van het jaar. En dat houdt de  
gemoederen bezig.

‘Corazon, luister nou. Bijna iedereen is al man 
van het jaar geweest. Het wordt bijna pijnlijk als 
je nu nog gekozen wordt. Je moet gewoon die 
regel dat je alleen man van het jaar mag worden 
als je dat nooit eerder bent geweest afschaffen.” 
Freek kijkt mij bij deze woorden doordringend 
aan. Naast hem knikken Hennie en Arthur 
instemmend. Blijkbaar is er tussen deze drie 
ex-mannen van het jaar overleg geweest. En 
Freek is, waarschijnlijk tegen zijn zin, uitein-
delijk als woordvoerder naar voren geschoven 
met de woorden: “Zeg jij het nou maar, naar jou 
luistert-ie tenminste nog wel eens.” Voorzichtig 
formuleer ik mijn antwoord. “Jongens, er zijn 
echt nog heel veel kandidaten. Ik noem Ruud, 
Frank, René, Koen, Milton, Martijn, en eh, vol-
gend jaar komen er nog wat nieuwe spelers bij. 
Kortom, keuze te over!” Dan schreeuwt Hennie 
opeens: “Als je maar weet dat de titel op deze 
manier aan belang inboet en dat allemaal dankzij 
jouw gebrek aan visie!” Verbaasd kijk ik hoe de 
drie mannen weer teruglopen naar de grote tafel 
en verontwaardigd hun verhaal doen bij andere 
ex-mannen van het jaar die dat hoofdschuddend 
aanhoren. Wordt er hier aan mijn stoelpoten ge-
zaagd? Willen ze mij afzetten als teamleider? En 
hoe groot is dan die groep? Het vervelende van 
ex-mannen van het jaar is dat zij telkens weer  
in aantal toenemen.

Monica, de vrouw van Ruud, maakt zich los van 
de tafel en loopt naar me toe. Glaasje wijn in 
haar ene hand, flesje bier in haar andere. “Hé 
Corazón, wat zit je hier alleen te peinzen? Heb  
je al een biertje gehad? Hier.” Ik neem het biertje 
van haar aan en vraag: “Waar hebben de jongens 
het toch allemaal over?” “Ach, ze willen een  
eigen column beginnen: ‘Vrije voetbal en seks’  
of zo. Sommige mannen worden nooit volwassen.” 
Ze glimlacht meewarig en vraagt dan: “Weet je 
het al?” “Eh, wat?” “Nou, wie het wordt, natuur-
lijk!” “Ruud hoort zeker bij de gegadigden; hij 
heeft een goed seizoen gespeeld.” “Nee man, dat 
weet ik allang. Alle anderen zijn het al geweest, 
zijn net nieuw of waren het afgelopen jaar 
geblesseerd. Maar wie wordt de vrouw van het 
jaar? Dat is de kwestie!” 

En terwijl ik zie hoe Monica terugloopt naar de 
grote tafel en daar in druk overleg treedt met de 
verzamelde spelersvrouwen, begrijp ik dat mijn 
toespraak van die avond tijdens het jaarlijkse 
afsluitetentje cruciaal zal zijn. En in mijn ge-
dachten begin ik te formuleren. En te schaven. 
Te nuanceren. En vooral: prioriteiten te stellen. 

‘Beste mensen, het is tijd voor het belangrijke 
moment: wie wordt er de vrouw van het jaar?’ 
Er zal een stilte vallen. ‘Deze keer wil ik voor de 
vrouw van het jaar deze norm stellen: zij moet de 
vrouw zijn die dit seizoen het meest boven zich-
zelf uitgestegen is.’ Zeker weten komt iemand 
met de opmerking: ‘Oh, Ana zeker!’ ‘Ana is, zoals 
sommigen van jullie wellicht weten, mijn spaan-
se vriendin (gelach: ‘ha, ha, die Corazón.’). Maar 
is zij dit jaar boven zichzelf uitgestegen? Ik hoop 
het eigenlijk van niet. Nee, wat mij betreft is er 
maar één die dit jaar voor de titel in aanmerking 
komt en dat is mijn moeder.’ 

Rolando de Corazón

Voetbal & Seks
De vrouw van het jaar
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