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NATTE TREFFER MET:
TABA’S TiEN GOudEN REGElS, FOOd-PiMPiNG,
VOORBESCHOuWiNG AlV & HENNiE



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, donwordy@gmail.com
Penningmeester en verzending 
Tabatreffer:
Anke Lucas, Schagerlaan 115,  
1097 HP, 06-12878513,  
jalucas@tiscali.nl

Ledenadministratie:
Frank Visbeen
ledenadministratie.taba@xs4all.nl 
 
Jeugdsecretaris:
Jan de Wijer  
j.dewijer@hccnet.nl 

Jeugdcommissie:
René Diepgrond (A- en B-jeugd) 
diepie@planet.nl
Thom Moerkamp (C-jeugd)  
moerkamp@wish.net
Jules Vereecken (voorzitter, D-jeugd) 
j.vereecken@olympos.nl
Nels Groot (E-jeugd)  
nelsgroot@gmail.com
Frenkie Hardonk (E-jeugd)  
frenkiehardonk@yahoo.com
Piet Oomes (E-jeugd)  
nautika@dds.nl
Franscé Verdeuzeldonk (F-jeugd) 
fransce@verdeuzeldonk.com
Johan van der Jagt (senioren) 
jjagt62@hotmail.com
 
Technische Commissie:
Bregt Remijn (voorzitter)  
bremijn@xs4all.nl
Bert Rijskamp (A-jeugd en doorstro-
ming naar senioren) rijslaer@zonnet.nl
René Diepgrond (A-jeugd)  
diepie@planet.nl
Idriss Sebti (B-jeugd) sebti@chello.nl
Frank Verkaaik (C-jeugd)  
f.verkaaik@dnb.nl
Frank Visbeen  
(D-jeugd) fvisbeen@rpd.nl

Martin Grootenboer (E-jeugd)  
martin@tungsten.nl
Freek Kallenberg (F-jeugd)  
freekk@dds.nl
Bart Zwarenstein (meidenteams) 
m.cornelissen4@chello.nl

Wedstrijdcoördinatie:  
zaterdagochtend: Rob Ales, 6657657 
/ zaterdagmiddag: Roland Knoppe / 
zondag: Eric Jansen/Rob Ales
Toernooicoördinatie:  
René Diepgrond, 6652050
Scheidsrechterscoördinator:  
Willem Jan Nijensikkens, 6970484
Beheer kantine: Stef van der Laan/
Mildred Reemnet

Kantine en veldverzorging:  
Werner Möller, 6644478
Materiaal jeugd: Jos Duijst, 6759756

Contributies 2007-2008
Veldvoetbal:
- leden, geb. in ‘99/’00/’01/’02: € 93
- leden, geb. in ‘97/’98: € 93 
- leden, geb. in ‘95/’96: € 103 
- leden, geb. in ‘93/’94: € 108
- leden, geb. in ‘91/’92: € 113
- leden, geb. in ‘89/’90: € 118
- leden, geb. voor 01-01-’89: € 155 

Zaalvoetbal: € 110,-
Administratiekosten:  
In- en overschrijving: € 8 / 
 Aanmaningskosten: €10
Tabatreffer:  
Alleen abonnement: € 15
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
Ron de Heer, Uithoornstraat 39 hs, 
1078 SV. tel. 020-6701770, e-mail: 
rondeheer@yahoo.com

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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Beste TABAnezen en supporters
Zoals jullie wellicht hebben gelezen bestaat TABA in  
2008 75 jaar. Dat laten we natuurlijk niet ongemerkt 
voorbijgaan.
Sterker, daar gaan we een superfeest voor organiseren. 
Een feest dat wat ons betreft zijn weerga in de TABA-ge-
schiedenis niet kent. Leuke ideeën zijn er al, enthousiaste 
mensen die daar de schouders onder willen zetten ook, 
maar voor beide geldt: nog lang niet genoeg!

Een familietoernooi met deelname van zoveel mogelijk 
TABA-leden en hun naasten, een gezamenlijk eetfestijn 
en een muziekfeest waarin we het vele muzikale talent 
dat onze vereniging rijk is, willen mobiliseren, zijn een 
paar van de ideeën, die de initiatiefnemers (een groepje 
mensen rondom de Zondag Veteranen) verder willen 
uitwerken.

Een feest bij een club met ruim 600 leden en een min-
stens zo grote aanhang vraagt niet alleen een gedegen 
organisatie, talent en creativiteit (bijvoorbeeld op muzi-
kaal, financieel, public relations, organisatorisch, of, niet 
te vergeten, sponsortechnisch terrein), een berg enthousi-
asme zijn minstens zo belangrijk.
Vind jij het leuk of heb je bepaalde talenten (of ken je 
mensen die dat hebben en die best een steentje zouden 
willen bijdragen), laat je TABA-hart spreken en spring op 
de feesttrein. Een onvergetelijk feest, een nog leukere 
vereniging en veel waardering is de beloning.

Meer info: 
Harry Smeets (van de ZoVets)  
tel. 6279947/06-51966029
e-mail: har.smeets@tiscali.nl 
of natuurlijk gewoon op de velden

Beste voetballers, ouders en vrienden
We zijn een authentieke voetbalclub met dito menukaart. 
Zoals je dat mag verwachten in Amsterdam.
De koffie is bruin, de tosti’s overheerlijk en de frituur 
draait op zaterdag overuren.

Maar we kunnen natuurlijk ook eens een keer uit een ander 
vaatje tappen… Stel, het is zaterdagochtend. Van 8.30-12.30 
uur is het spitsuur op de club. Waar heb je dan trek in?
• Gevulde koeken, brownies, doughnuts, appeltaart?
• Croissants, krentenbollen, mueslibollen?
• Pistoletjes met…
- geitenkaas, walnoot, honing en tijm?
- mozzarella, cherrytomaatjes en veldsla?
- zalm, mierikswortel en rucola?
- oude kaas, jonge kaas, salami, ossenworst?
• Zelfgemaakte groentesoep?
• egt U het maar!

Suggesties kun je schriftelijk kenbaar maken achter de 
bar in de kantine. Aan de muur bij de bar hangt ook een 
papier waar je het op kunt schrijven. Bij voldoende inte-
resse van jullie kant zullen we eens experimenteren op 
een zaterdag in november. Dus, fijnproevers aller stadsde-
len: wat mag het wezen…?

De culinaire commissie

TABA 75 JAAR: SuPERFEEST!

PiMP uP THE FOOd?
TABA 

dE TiEN GOudEN REGElS
• • •

1. TABA is een Amsterdamse  
voetbalvereniging voor jong en oud, waar plezier  

in het voetbalspel voorop staat.

2. TABA selecteert in principe niet aan de poort.

3. TABA streeft naar een omvang die  
past bij de huidige locatie.

4. TABA wil de eerste jeugdteams laten  
voetballen in de eerste regioklassen.

5. TABA mikt voor haar senioren 
op representatieve standaardteams op  

zaterdag en zondag.

6. Bij het vullen van de veldcapaciteit van  
senioren reserveert TABA voldoende ruimte  

voor eigen doorstromende jeugd.

7. Alle TABAteams worden gelijk behandeld.

8. TABA verwacht een grote betrokkenheid  
bij (jeugd)leden (en ouders/verzorgers).

9. TABA gaat er van uit dat leden  
en bezoekers zich fatsoenlijk gedragen.  

Zie daarvoor de TABAhuisregels.

10. Bij twijfel prevaleert regel 1.
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Over TABA en de komende ALV

Op donderdag 22 november is de Algemene Ledenverga-
dering. Een belangrijke gebeurtenis omdat jullie kunnen 
meebeslissen hoe het verder moet met de club. Je kunt 
een nieuw bestuur kiezen, kandidaten aanleveren, met 
voorstellen komen, meedenken met het beleid wat door 
ons is voorgesteld, meepraten over de verbouwing (hoe-
ver staat het ermee?), financiën, jeugdbeleid.

Het bestuur wil graag luisteren naar leden die reageren op 
de oproep mee te werken aan de toekomst van TABA. Het 
is jullie vereniging, waar plezier in voetballen voorop staat 
(gouden regel 1). Hoe gaan we daar mee om en hoe kunnen 
wij dit bevorderen? We hebben jullie steun en hulp daarbij 
nodig, niet alleen door de zeer gewaardeerde vrijwilligers-
hulp, maar ook door mee te denken en mee te beslissen met 
ons. Een zeer goede plek daarvoor is de Algemene Leden-
vergadering van 22 november.

Een kleine terugblik op vorig seizoen en een overzicht 
hoe de club is ingedeeld.
Het huidige hoofdbestuur (HB) bestaat uit Mike Pasche-
negger (voorzitter), Anke Lucas (penningmeester), Arthur 
Rauwerdink (secretaris), Roland Knoppe (wedstrijdsecreta-
ris) en Jan de Wijer (algemeen lid en jeugdsecretaris). Het 
bestuur houdt zich bezig met algemeen beleid, ontwikkelen 
van beleid, financiën, onderhoud en huren van accommoda-
ties en velden, het aansturen van de verschillende commis-
sies. Daarvan is de verbouwing dit seizoen het voornaamste 
punt (zie ook elders in deze Treffer). Verder is dit seizoen 
besloten dat de jeugdcommissie een eigen budget heeft, 
zij kunnen daardoor zelfstandiger opereren. Zie verder het 
financiële verslag van Anke, die voor aanvang van de verga-
dering beschikbaar is. 

We hebben zoals bekend een jeugdcommissie, waarover 
straks verder meer, we hebben geen seniorencommissie, wat 

wel wenselijk zou zijn, maar tot nu toe neemt het bestuur 
deze taken over middels de twee deeltijdsecretarissen Arthur 
en Roland.

TABA leeft en heeft een goede naam opgebouwd in regio 
Amsterdam en omstreken. We zijn een grote club gewor-
den en trachten dit te behouden, wel met medeneming van 
onze gouden regel 3: TABA streeft naar een omvang die 
past bij de huidige locatie. Maar we kunnen wel verande-
ring brengen in de accommodatie, het clubgebouw en de 
kleedkamers. Daarom is de verbouwing, die nu gerealiseerd 
gaat worden. Ons beleid is er op gericht een tweevelden-
club te blijven. Wel willen we de samenwerking met onze 
voetbalburen nog beter te maken dan die nu al is. Samen 
kun je slimmer gebruikmaken van velden, dat levert grote 
voordelen op. Die samenwerking vindt plaats in Stichting 
Drieburg, die als goed voorbeeld wordt gesteld voor de 
gehele gemeente Amsterdam. We hebben nu toch mooi, na 
wat aanloopproblemen, vier goede kunstgrasvelden in Drie-
burg liggen. Daar kunnen we ruimschoots op trainen, ook ’s 
avonds. Arthur Rauwerdink en Jan de Wijer hebben namens 
TABA zitting in deze stichting.

Een belangrijke poot (als hij niet de belangrijkste is) zijn de 
vrijwilligers! Afgelopen seizoen hebben zij weer veel bete-
kent als toernooileiders, scheidsrechters, elftalbegeleiders, 
leden van de verschillende commissies, barmedewerkers, 
redactie Treffer, wedstrijdcoördinatoren, trainers, te veel om 
op te noemen. Zij houden de club draaiende, zodat wij ons 
doel van de club kunnen realiseren: voetballen! Ik zal in een 
andere Treffer eens wat namen noemen en ze meer in het 
zonnetje zetten. Onze dank is groot!

Aan het eind van het seizoen hadden wij een vrijwilliger-
setentje, waar niet iedereen kon komen, maar wel veel. 
Het was zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. 
Het wordt dan ook een terugkerend ritueel voor onze 
vrijwilligers.

Naast de vrijwilligers hebben we meer en meer te maken 
met betaalde krachten. Het is een trend van de afgelopen 
jaren. Men verwacht meer van een club en om dit te beant-
woorden moeten we meer professionaliseren. We hebben be-
taalde trainers, barmedewerkers, mensen voor onderhoud en 
beheer. Het is niet een belangrijke post op onze begroting, 
maar van kostenpostje is het toch een kostenpost geworden.

In de laatste Treffer van het vorig seizoen staat onder de kop 
‘van de voorzitter’ een uitgebreid verslag van wat er zo het 
afgelopen seizoen is gebeurd, het is via de Taba-site terug te 
vinden. Zo ook de 10 gouden regels (ook terug te vinden op 
de site). Het is niet verkeerd om ze nog eens te lezen.

De jeugdcommissie (JC) bestaat uit: Jules Vereecken 
(voorzitter, D-jeugd), Jan de Wijer (jeugdsecretaris), René 
Diepgrond (A- en B-jeugd, toernooien), Thom Moerkamp 
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(C-jeugd), Piet Oomes (E-jeugd), Frenkie Hardonk (tijdelijk 
F-jeugd) en Johan van der Jagt (contact senioren).

Nels Groot en Franscé Verdeuzeldonk zijn er onlangs helaas 
als commissielid mee opgehouden.

De JC bepaalt het beleid bij de jeugdafdeling en zet de grote 
lijnen uit. Hij beheert zijn eigen kas. Onderwerpen die bij de 
jeugdcommissie op de agenda staan:
• Beleid algemeen: waar willen we met Taba naar toe, wat 

voor soort club willen we zijn.
• Beleid t.a.v. teamvorming (op basis van welke criteria stel-

len we de jeugdteams samen).
• Financieel beleid.
• Capaciteit: hoeveel jeugdteams kunnen en willen we heb-

ben.
• Uiteindelijke besluiten over teamvorming en indeling n.a.v. 

een voorstel van de TC.
• De ‘jaaragenda’: plannen van toernooien, kampen, maar 

ook het vaststellen van het tijdspad voor de teamindeling 
van volgend jaar.

• Aansturen van Technische Commissie, Wedstrijdsecretari-
aat, Materiaalverzorging etc.

• Lopende zaken voor zo ver niet door anderen op te lossen: 
materiaal (tenues, ballen etc), begeleiding en trainers (heeft 
ieder team een begeleider/coach en een goede trainer), 
incidenten tijdens wedstrijden etc.

• Input van teamleiders of (ouders van) leden
• Overleg met Hoofdbestuur over zaken die buiten de com-

petentie van de jeugdcommissie vallen (bijvoorbeeld uit-
breiding van kleedkamers of velden, grootte van hun kas)

De technische commissie (TC) bestaat uit: Bregt Remijn 
(voorzitter), Bert Rijskamp (A-jeugd en doorstroming naar 
de senioren), René Diepgrond (A-jeugd), Idriss Sebti (B-
jeugd), Frank Verkaaik (C-jeugd), Frank Visbeen (D-jeugd), 
Martin Grootenboer (E-jeugd), Freek Kallenberg (F-jeugd), 
Bart Zwarenstein (meidenteams) en Jan de Wijer  
(jeugdsecretaris).

De TC houdt zich bezig met de teamsamenstelling en het 
aansturen, begeleiden en eventueel (laten) opleiden van 
teamleiders, coaches en trainers. Voor teamleiders en andere 
personen die bij een team betrokken zijn is de TC het eerste 
aanspreekpunt. Daar kun je als teamleider terecht als je 
denkt een extra speler nodig te hebben of als je denkt in 
een te hoge poule te zijn ingedeeld. Een van de belangrijk-
ste taken van de TC is het maken van een voorstel voor de 
teamsamenstelling voor het volgende seizoen. Dit doet de 
TC binnen de door de JC bepaalde criteria. Om een goede 
indruk te krijgen van de kwaliteiten van de spelers, zullen 
leden van de TC geregeld naar een wedstrijd komen kijken.

Vooral op zaterdagochtend is het zeer vol bij TABA. Op een 
drukke ochtend worden er door zo’n 18 teams wedstrijden 
gespeeld. Het indelen van de kleedkamers en de velden,  
het zorgen voor scheidsrechters en het registreren van de 

uitslagen gebeurt, bij toerbeurt, door de ouders van alle 
teams in het wedstrijdsecretariaat, aangestuurd en vaak ook 
bemand door Rob Ales en Eric Janssen. Hetzelfde geldt al 
jaren voor de vrijwilligers achter de bar. Hier doen niet al-
leen de ouders, maar ook alle seniorenteams aan mee.

N.B. Kijk voor je eigen wedstrijd altijd (voordat je verder 
gaat vragen) naar het wedstrijdprogramma op de KNVB-
site. Die is in sommige gevallen actueler dan de Taba Tref-
fer. 

Materiaalverzorging. De levensader voor een voetbalclub: 
shirtjes, ballen, pionnetjes, doelen met netten. We hebben 
daarvoor een zeer goed aanspreekpunt, Jos Duijst. Wij zijn 
erg blij met hem.

Teams Senioren: We hebben twee standaardteams zaterdag 
1 en zondag 1. Verder nog daarnaast 4 zaterdagelftallen (2 
tot en met 5), een zondagelftal (de zondag 5),
3 veteranenelftallen (zaterdag 1 en 2, zondag 1) en nog (niet 
bij iedereen bekend) 2 zaaldameselftallen.

Teams Jeugd: 2 A-elftallen, 2 B-elftallen, 3 C-elftallen, 5 
D-elftallen, 8 E-elftallen, 7 F-elftallen, 1 meiden-B-elftal, 2 
meiden-C-elftallen, 2 meiden-D-elftallen.

De doorstroming van de oudere jeugd naar de senioren 
wordt nu goed opgepakt, maar zal voor het bestuur een 
aandachtspunt blijven.

Last but not least: Het 75 jarig bestaan van TABA.
Er is een commissie (Zondagveteranen) onder leiding van 
Harry Smeets al bezig met de voorbereiding (zie elders in 
de Treffer). Het is een hele klus. Waar in de toekomst meer 
mensen mee bezig moeten zijn, cateraars, koks, barmensen, 
toernooileiding, muzikanten, oud-leden opzoeken, te veel 
om op te noemen. Heb je ideeën of heb je zin om mee te 
doen, meld je aan bij Harry Smeets. Hij heeft een mail naar 
alle elftalbegeleiders gestuurd en via hen kun je je aanmel-
den. Maar rechtstreeks kan natuurlijk ook, Harry is vaak op 
de velden te vinden.

Zo, het is een heel verhaal geworden, maar ik vind het be-
langrijk dat we voor iedereen de structuur van TABA, zoals 
het nu is, eens op een rijtje zetten. Zodat we beter inhou-
delijk over TABA kunnen praten. Ik zou zeggen laten wij 
verder discussiëren op de ledenvergadering van donderdag 
22 november. Ik zie jullie allemaal daar en besluit met een 
vriendelijke groet, 

Mike Paschenegger 
Voorzitter
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In het Taba-zomernummer stond aangekondigd dat er voor 
de realisatie van de verbouwing eerst een aantal voor-
waarden moesten worden vervuld. Dat geldt nog steeds, 
maar we zijn al wel een stukje verder:
- het aangepaste ontwerp is besproken met het bestuur 

en vertaald naar een bouwaanvraag.
- voor de financiën en dan met name de 1/3 regeling (zie 

hiervoor het zomernummer in uw kast) is ambtelijk aan-
gegeven dat naar verwachting een positieve reactie in 
het verschiet ligt. De officiële aanvraag (10 bijlagen!!!!) 
wordt voorbereid.

- de bouwaanvraag wordt vertaald naar een soort bestek 
waardoor de kosten nog scherper in beeld komen en een 
uitvoeringsplan kan worden opgesteld.

Een en ander zou naar verwachting rond januari 2008 
groen licht moeten opleveren. Op dat moment kan dan 

ook doorgepakt worden. Afhankelijk van het moment kan 
bijvoorbeeld begonnen worden met een opknapbeurt van de 
bestaande kleedkamers achter aan het veld, vervolgens de 
aanbouw en ergens in de zomerstop de kantine etc.

Het plan steunt conform de Taba-cultuur ook nog deels op 
de inzet van vrijwilligers,  naast de gedoneerde financiën 
(waarvoor dank) zullen er ook nog tal van uitvoerklussen 
te doen te zijn; schilderen, slopen etc.
Onze geëerde voorzitter zal alle Taba-leden daarvoor de 
komende maanden nog benaderen.

Niets let je vanzelfsprekend om jezelf of een teamgenoot/
zoon/dochter/vader/moeder daarvoor al bij hem aan te 
melden (mag anoniem).

de bouwcommissie

Vergeleken met een jaar geleden is zowel de Jeugd-
commissie (JC) als de Technische Commissie (TC) 
enorm in omvang toegenomen. In beide commissies 
zitten nu vertegenwoordigers van alle categorieën 
jeugdteams. Zij zijn contactpersoon voor de F-teams, 
of voor de E-teams, enzovoort.

In de TC heeft ook iemand zitting genomen die zich 
speciaal bezighoudt met de meidenteams. Die zijn het 
afgelopen jaar weer uitgebreid, zodat er gesproken kan 
worden van een heuse meidenafdeling, van MD2 tot MB1. 
En niet alleen was er sprake van kwantitatieve groei. De 
MC1 bleek zo succesvol in de competitie dat de KNVB het 
team uit de eerste klasse heeft gehaald om het hoger in te 
delen. Onze meiden spelen nu in de hoofdklasse A!
Daarnaast is er een nieuwe jeugdsecretaris, die de JC 
en TC (en het bestuur) administratief ondersteunt op het 
gebied van planning, beleid en teamindeling. Hij beheert 
bijvoorbeeld de verdeling van de trainingsvelden, verzorgt 
de spelerspassen voor de jeugdteams, correspondeert 
over de wachtlijst en houdt de informatie over de club 
up-to-date. 

Op de pagina ‘Adressen’ op de Taba-site is daardoor 
altijd de actuele samenstelling van JC en TC te vinden, 
met e-mailadressen van de leden. Zo is direct duidelijk 

wie benaderd kan worden met een verzoek, vraag of 
probleem. De TC-leden richten zich op voetbaltechnische 
kwesties (selectie, trainingen en dergelijke), de JC-leden 
op de overige zaken betreffende de jeugd.
Twee commissies op volle sterkte blijven natuurlijk niet 
stilzitten. Naast de gebruikelijke werkzaamheden is er 
hard gewerkt aan een nieuw jeugdbeleidsplan. Gezamen-
lijk hebben JC en TC het oude jeugdbeleidsplan geheel 
herzien in de geest van de ‘Tien Gouden Regels’, die begin 
dit jaar zijn opgesteld door een groep Taba-betrokkenen 
uit alle geledingen van de club.
Het nieuwe jeugdbeleidsplan bevat belangrijke wijzigin-
gen, onder andere over de te volgen selectieprocedure 
voor het nieuwe seizoen. Tijdens de Algemene Ledenver-
gadering van 22 november zullen de beide voorzitters van 
de JC en TC, na een kort praatje over de ontwikkelingen 
in het afgelopen jaar, de tekst hiervan aanbieden aan het 
bestuur.

Daarmee wordt het nieuwe jeugdbeleidsplan in de open-
baarheid gebracht. Voor belangstellenden ligt er een kopie 
klaar.

Jan de Wijer
Jeugdsecretaris

BERiCHT VAN dE BOuW-OMMiSSiE

dE AlGEMENE lEdENVERGAdERiNG EN dE JEuGd
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 Zaterdag 10 november THUIS  

09:00 93644 TABA E7 - Abcoude E8  1b 

09:00 140995 TABA F6 - Legmeervogels F10  2a  

09:00 91912 TABA E3 - Geinburgia E1  1a  

09:00 165959 TABA MC2 - Concordia MC2 W  

09:00 164701 TABA MC1 - Purmerend MC1 W  

10:00 93840 TABA D2 - Voorland D1  2  

10:00 91913 TABA E4 - JOS/W’graafsmeer E4  1a  

10:00 91289 TABA F3 - WV-HEDW F3  1b  

11:15 93387 TABA D3 - Sporting Martinus D3  1  

11:15 92797 TABA E1 - Ouderkerk E3  2a  

11:15 92189 TABA F2 - GeuzenM’meer F4  2b  

12:15 117606 TABA MB1 - NFC/Brommer MB1 2  

13:45 160118 TABA D5 - DOB D1  2  

Bardienst     

8.15-10.15 E7    

10.15-12.15 D2    

12.15-13.30 D3    

 Zaterdag 10 november UIT 

11:00 138137 Sloterdijk D1 - TABA D1 

09:00 92028 OFC D4 - TABA D4 

11:00 92793 Amstelland E1 - TABA E2 

10:00 91474 Meer de E3 - TABA E5 

11:30 91924 Abcoude E7 - TABA E6 

09:00 91370 Meer de E6 - TABA E8 

09:30 93566 DWS F2 - TABA F4 

09:00 93012 Zwanenburg F5 - TABA F5 

09:30 93550 Dijk De F6 - TABA F7 

14:00 66685 Diemen MD1 - TABA MD1 

10:30 91994 Waterwijk MD1 - TABA MD2 

 Zaterdag 17 november THUIS 

09:00 94142 TABA E6 - AMVJ E1  1a 

09:00 96309 TABA E8 - RKAV ME1  1b 

09:00 94848 TABA F5 - OSV F5  2a 

09:00 94425 TABA F7 - AFC F9  2b 

09:00 138266 TABA D1 - DWV D2  W 

10:00 66788 TABA MD1 - RCH D2  1a 

10:00 94222 TABA MD2 - BFC MD2  1b 

10:00 94849 TABA F1 - Amstelland F1  2a 

10:00 95481 TABA E2 - Voorland E1  2b 

11:00 94426 TABA F4 - SDZ F3  1a 

11:00 138379 TABA E5 - OSV E7  1b 

11:00 94287 TABA D4 - Abcoude D3  2 

    

    

Bardienst    

8.15-10.15 E8   

10.15-12.15 E2   

12.15-13.30 MC1   

 Zaterdag 17 november UIT 

11:30 96527 Tos Actief D1 - TABA D2 

12:30 94725 RKAVIC D1 - TABA D3 

10:30 149505 Blauw Wit Amsterdam D8 - TABA D5 

10:15 95057 Swift E2 - TABA E1 

10:00 95947 GeuzenM’meer E3 - TABA E4 

09:00 96313 Meer de E5 - TABA E7 

11:00 95306 Amstelland F2 - TABA F2 

09:00 93983 JOS/W’graafsmeer F3 - TABA F3 

11:00 95262 IVV F4 - TABA F6 

11:00 119820 GeuzenM’meer MB1 - TABA MB1 

11:30 164709 Kadoelen MC1 - TABA MC1 

11:30 165970 Tos Actief MC1 - TABA MC2

ZATERdAG JEuGd
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 Zaterdag 10 november 

15:00 117833 TABA 1  - Hilversum FC 1 Snoek, S.C.

13:00 117785 TABA 2  - Tos Actief 4

15:00 117784 TABA 3  - Tos Actief 3

11:30 118772 VVGA 3 - TABA 4

11:00 118759 Meer de 7 - TABA 5

12:00 118607 GeuzenM’meer VE2 - TABA VE1

14:30 118599 Tos Actief VE2 - TABA VE2

Bardienst

13.30 - 14.30 TABA 3

14.30 - 17.00 TABA 2

17.00 - sluit TABA 1

 Zaterdag 17 november 

14.30 119260 TABA 4  - JOS/W’graafsmeer 8

12.30 119245 TABA 5  - Vlug en Vaardig 6

14:30 119099 TABA VE1 - Giram VE1

12.30 119098 TABA VE2 - Buitenboys VE1

14:30 120041 Parkstad sv 1 - TABA 1, Ögretmen, V.

14:30 120007 DVVA 11 - TABA 2

11:45 119997 WV-HEDW 13 - TABA 3

Bardienst

13.00 - 14.00 TABA vets 1

14.30 - 17.00 TABA 5

17.00 - sluit TABA 4

 

Zondag 11 november

10:30 49488 TABA C3 - GeuzenM’meer C5

12:30 49528 TABA A1 - Purmersteijn A2

12:30 49699 TABA B1 - Waterwijk B3

14:30 144370 TABA 1 - HSV’69 1, scheidsrechter P. Sopjes

14:30 156249 TABA 5 - Eendracht’82 5

11:30 50091 Weesp FC A3 - TABA A2

11:30 50043 SDZ C4 - TABA C2

14:30 50069 Buitenboys B6 - TABA B2

Bardienst

10.00 - 13.00 C3

17.00 - sluit Zon5

Zondag 18 november

12:30 50818 TABA B2 - Weesp FC B3

12:30 50803 TABA C2 - Buitenboys C6

14:30 50838 TABA A2 - AS 80 A3

09:30 51174 Buitenboys C9 - TABA C3

09:45 50989 AS’80 C2 - TABA C1

14:00 51212 SDOB A1 - TABA A1

14:30 144375 Forza Almere 1 - TABA 1

14:30 156252 Swift 8 - TABA 5

Bardienst

10.00 - 13.00 C2

17.00 - sluit A2

ZATERdAG SENiOREN ZONdAG SENiOREN  
EN -JuNiOREN
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Abcoude, Sportpark Hollandse Kade, Nieuwe Amsterdamseweg 1, Abcoude, 0294-283984

Amstelland, Sportpark Strandvliet, Zwartelaantje 5, voor Amsterdam Arena, Amsterdam, 020-6965551

AS’80, Sportpark Klein Brandtpark, Eilandendreef, Almere-Stad, 036-5331335

Blauw Wit Amsterdam, Sportpark Sloten, Sloterweg 1045, Amsterdam, 020-6171944

Buitenboys, Sportpark Polderkwartier, Daniel Stalpaertstraat 1, Almere-Buiten, 036-5320561

Diemen, Sportpark De Diemen, Sportlaan 13, Diemen, 020-6992048

De Dijk, Sportpark Schellingwoude, Schellingwouderdijk 220, Amsterdam, 020-4904560

DVVA, Sportpark Drieburg, Drie Burgpad 3, achter TABA, Amsterdam 020-6949626

DWS, Sportpark Spieringhorn, Seineweg, Amsterdam, 020-6881627

Forza Almere, Sportpark Anapark-Forza, Sas van Gentlaan 10, Almere, 036-5300066

GeuzenMiddenmeer, Sportpark Voorland, Voorlandpad 15, Amsterdam 020-6927617

IVV, Sportpark De Breek, Sportlaan 1, Landsmeer, 020-4821937

Jos Watergraafsmeer, Sportpark Drieburg, Drie Burgpad 3, achter TABA, 020-6941013

De Meer, Sportpark Drieburg, Drie Burgpad 3, achter TABA, Amsterdam, 020-6947472

OFC, Sportpark OFC, Twiskeweg 1, Oostzaan, 075-6841668

Parkstad, Sportpark Eendracht, Bok de Korverweg 1, Amsterdam 020-6114400

RKAVIC, Sportpark Escapade, Escapade 5, Amstelveen, 020-4961737

SDOB, Sportpark SDOB, Leeteinde 1, Broek in Waterland, 020-4031968

SDZ, Sportpark Transformatorweg, Transformatorweg 10, Amsterdam, 020-6821819

Sloterdijk, Sportpark Multatuliweg, De Roos van Dekamaweg 1, Amsterdam, 020-6864003

Swift, Sportpark Olympiaplein, Olympiaplein 31A, Amsterdam, 020-6764074

TOS Actief, Sportpark Middenmeer, Radioweg 1, Amsterdam, 020-6928314

VVGA, Sportpark VVGA, Middenweg 401, Amsterdam, 020-4688750

Waterwijk, Sportpark Rie Mastenbroek, Mosweg 1, Almere-Stad, 036-5343678

Weesp, Sportpark Papelaan, Papelaan 139, Weesp, 0294-413791

WV-HEDW, Sportpark Middenmeer, Radioweg 1, bij Kruislaan, Amsterdam, 020-6926188

Zwanenburg v.v., Gemeentesportpark Zwanenburg, Populierenlaan 44, Zwanenburg, 020-4974549

AdRESSEN uiTWEdSTRiJdEN

A-Z

dAMES ZAAlVOETBAl

 Programma november 

dames 1, 3e klasse 06

Vrijdag 9 november  19:15 141189 KDO DA9 - TABA DA1 

Maandag 19 november  20:10 141187 DCG DA1 - TABA DA1

Vrijdag 30 november  19:15 141190 TABA DA1 - RKDES DA2, De Pijp, met zaaldienst vanaf 19.15 uur

dames 2, 2e klasse 06

Vrijdag 16 november  20:00  15031 TABA DA2 - APGS DA3 

Vrijdag 23 november  19:15  10742 RKAVIC DA3 - TABA DA2

Vrijdag 30 november  20:10  13186 TABA DA2 - KDO DA4



PAGINA 10 • TABATREFFER Nº 14 • NOVEMBER 2007

“Het was halverwege de eerste helft dat Hen-
nie het veld inkwam. Een mooi moment, al 
zullen weinigen dat hebben doorgehad. De 
tegenstanders vanwege hun algehele onwe-
tendheid. De TABA-spelers vanwege hun volle-
dige concentratie op de bal. Misschien dat een 
overvliegende meeuw, op zoek naar voedsel in 
de stad nu het najaar zijn intrede had gedaan, 
even een moment van herkenning had en on-
willekeurig een duilvlucht inzette op Hennies 
kielzog zoals hij dat verleden week nog had 
gedaan op het IJsselmeer. 
Hennie komt het veld in. Vanavond kan de 
verwarming aan en eten we stamppot met boe-
renkool. Hennie komt het veld in. Een ramp 
voor de nationale zeilsport, maar een zegen 
voor het voetbal. En daarom, Hennie, goede 
vriend, geef ik jou bij deze het wedstrijd-for-
mulier.”

Na deze schitterende woorden is het even stil 
in de kantine van De Meer. Dan breekt er een 
ovationeel applaus los waarbij sommigen het 
niet kunnen laten af en toe “bravo!” te roepen. 
Geëmotioneerd neemt Hennie het papier in 
ontvangst en maakt met zijn lichaamshouding 
duidelijk dat hij gaat spreken. Het applaus 
sterft weg tot het enige geluid het verschuiven 
van een stoel is omdat iemand dichter bij de 
spreker wenst te komen. 

“Beste vrienden,” begint Hennie. Enkelen be-
ginnen alweer te klappen maar worden door 
anderen met sisgeluiden gemaand hiermee op 
te houden. Overstoorbaar gaat Hennie verder. 
“Toen ik vanmiddag de kleedkamer inkwam 
dacht ik bijmezelf: ‘Wat is het hier een enor-

me drukte! Allemaal jongelui vol beweging 
en misbaar!’” Even kijken Vincent, Ricardo, 
Danny en de jonge Bastiaan elkaar bevreesd 
aan. Zullen zij nu op hun kop krijgen van 
deze strenge man met die imponerende ogen? 
Gelukkig zien ze langzaam een milde glimlach 
door Hennies verweerde gelaat breken. “Maar 
toen we begonnen te voetballen, zag ik dat het 
goed was,” vervolgt Hennie. “Ja, alweer is een 
zomer vergleden, maar ...

Terwijl Hennie met zijn toespraak bezig is 
dwalen mijn gedachten af. Hoe lang kennen 
wij elkaar nu al? We ontmoetten elkaar in de 
vierde klas van de Zocherstraat-HAVO. Het 
klikte. We gingen samen naar tafeltennishuis 
Frans Schoofs op de Passeerdersgracht waar 
hij me volledig van de tafel mepte. Op zijn zeil-
boot vertelde hij me over de schoonheid van 
de stilte op het water. Jaren later nam ik hem 
na een zware bergtocht mee naar een Spaans 
dorpje om een glaasje coñac te drinken op een 
plaza mayor. De kleinste plaza mayor van het 
kleinste dorpje in de Pyreneeën. En er was na-
tuurlijk het voetbal. De manier bij uitstek om 
een vriendschap te bestendigen.

Ik schrik op uit mijn gedachten en bemerk 
dat Hennie ondertussen zijn verplichte rondje 
heeft gehaald. Hij heeft flink uitgepakt. Met 
een vreemde gelaatsuitdrukking wijst hij 
op de twee goedgevulde dienbladen op tafel. 
“Vrienden, dat daar is het bier; dat is mijn 
bloed, en dit hier zijn mijn vleeskroketten.” En 
ik besef dat dit wel eens een wonderbaarlijk 
seizoen zou kunnen worden.

Rolando de Corazón

Voetbal & Seks
Hennie



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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