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genheden als deze wordt altijd gest:1044;14p de 'rijke his-

torie' van de club. Soms worden er zelfs driedelige n 

werken in sierdoos daarover Ogebracht. 

Nou, Taba is niet zo'n club. Zonder twijfel zal er een rijke 

historie zijn geweest - en de mondelinge overleverin 

wijst daarop - maar helaas, alle bewijzen zijn 

gaan. Uitgebreid archiefonderzoek heeft vrijwel me 

geleverd. Het lijkt of er zorgvuldig is getracht alle s 

uit te wissen. 

Des te beter. Bij Taba maken we onze eigen geschiede 

AFC Taba is een springlevende Amsterdamse voetbalc 

waar op dit moment van alles gebeurt wat de m 

het vermelden waard is. Wie verlangt er dan naar h 

leden? 

Daarom hebben we gek 

een glossy om een speciale aflevering van ons vertrouwde 

clubblad de Taba Treffer uit te brengen. Deze glossy is al-

les wat de Treffer normaal niet is - gemaakt met minimale 

middelen, gekopieerd, met grofkorrelige afbeeldingen in 

zwart-wit. 

Voor den keer pakken we uit met al het talent waar de club 

van barst - en dan bedoelen we niet het voetbaltalent. Nee, 

de talloze creatievelingen die Taba telt hebben een bijdra-

ge geleverd om een blad te maken dat een visitekaartje 

van de club genoemd mag worden. 

Veel lees- en kijkplezier! 
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Robin en Osama 

Fiefs 
Robin heeft een nieuwe fiets. De fiets kan niet op slot en daarom staat hij op 
woensdagmiddag in de kantine, in een hoekje verborgen achter de schuifwand. 
Robin heeft wel een sleutelbos om zijn nek hangen: van thuis. Tijdens de trai-
ning leggen we die naast een doelpaal. Het is belangrijk dat Robin de sleutels 
niet vergeet, want die moet zijn moeder straks terug hebben, anders kan ze er 
niet in. Aan de bos zit ook een bonuskaart. Om vier uur komt zijn moeder terug 
van haar werk, dan moet Robin thuis zijn. Dat haalt hij makkelijk. Hij woont 
niet ver van de club, aan de rand van de Diamantbuurt, bij de Amstelkade. Aan 
de overkant van het water woont Osama. Ze zitten op dezelfde school en fietsen 
nu samen naar huis. Vorig jaar gingen ze ook samen naar de training. Robin 
had toen nog een step, zo'n kleine zilveren. Met van die kleine wieltjes waar je 
gemakkelijk mee over de kop slaat, zeker als je zo groot bent als Robin. En zo 
sterk. Daarom heeft hij nu een echte fiets. Een gouden, die thuis ook binnen staat. 
De school is vlakbij, dus daar kan hij heen lopen. De fiets is voor 's middags, en 
voor de woensdag. Dan staat hij to blinken in de kantine, tussen de andere bekers. 
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Rolando de Coraz6n 

Vaak wordt mij gevraagd: 'CorazOn, hoe Er gebeurde lets vreemds. Hij verzette geen stap, maar 

komt het nou toch dat Taba 5 zich nu 	het leek wel of zijn tegenstanders door een magische 

al jarenlang moeiteloos weet te hand- kracht gedwongen werden om de bal bij hem te komen 

haven in de vierde reserveklasse onder- 	inleveren. Hoge ballen kwamen met een eigenaardige 

bond Amsterdam?' lk zal dat eens uit de doeken doen. 	curve steevast op zijn hoofd terecht. Keihard ingescho- 

Dat heeft alles te maken met de 	 ten schuivers stopte hij door zijn 

Taba-5-talentenavonden in het 	 Een uit de 	voet simpelweg op de bal te zet- 

Vondelpark. Des zomers voetbal- 	 kluiten 	ten. Het was duidelijk: hier was 

len wij op woensdagavond met een 	 gewassen 	een Meester aan het werk. 

jongeman 
selectie van jongemannen die er al- 	 Het zal dan ook niemand verwon- 

kwa m 
lemaal van dromen ooit deel uit te 	 deren dat Anton na de uitwed- op me af 
mogen maken van het groteTaba 5. 	 strijd tegen Arsenal (3-6) het wed- 

Een aantal van hen heeft deze be- 	 strijdformulier kreeg uitgereikt. 

langrijke stap ook daadwerkelijk gezet. lk denk aan een 	Een week later was het de lichtvoetige Michel die nu al 

Hans, een Michel, en aan de jonge Bastiaan, alien reeds 	voor de tweede maal dit seizoen het wedstrijdformulier 

in het trotse bezit van een wedstrijdformulier. 	 mocht ontvangen na een met grote overmacht gewon- 

lk weet nog goed dat op een van deze avonden een wat nen wedstrijd tegen De Meer. 

slungelige, uit de kluiten gewassen jongeman langzaann 

met zijn handen in zijn zakken op me af kwam geslenterd 

met de vraag of hij ook mee mocht doen. We waren met 

een oneven aantal spelers, dus vooruit dan maar. Zonder 

zijn handen uit de zakken te halen posteerde de jongen 

zich bij zijn eigen doel. Zijn onbeweeglijke, massieve ge- 	VOETBAL. 
stalte tegen de rood ondergaande zon wierp een lange, 

donkere schaduw over het speelveld. 	
& S E X 
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VOETBAL EN SNEKS 2005 

Jarige Janny 
Het was op een schitterende zaterdagochtend, er-
gens begin september, dat we voor het eerst dit sei-

zoen weer met z'n allen gezellig aan het redderen 
waren. Het krioelde van de voetballers, ouders, opa's 
en oma's.Velden,terras en kantine stampvol. 

Plots, zo rond het middaguur, stond ze daar. Die 
gedrongen, uit duizenden herkenbare figuur. Con-
fectie en coupe correct. Het was alsof haar Taba-sei-
zoenswekkertje was afgegaan: 'Janny, werk aan de 

winkel in de keuken.' Niemand die een beroep op 
haar had gedaan, niemand die haar had ingeroos-
terd. Ze was er gewoon. Soeverein als altijd stapte 
ze de kantine binnen, riep voor het eerst dit seizoen: 
'Wat een zootjer, en vervolgde hoofdschuddend 
haar weg naar de keuken. Het gefoeter kon begin-
nen, want Tante Janny was binnen. En nu wordt ze 
tachtig. 

Tante Janny is de laatste uit de kernmacht van oud-
gedienden.Jarenlang bestierde ze de kantine, 
samen met wijlen Ome Harry en Tante Greta. Kijk 
maar eens naar het schilderij, naast de bar in de 
kantine: een uniek trio, vereeuwigd op linnen. Tan-

te Janny is vergroeid met de club. Dat geldt ook 
haar familie. Getalenteerde zoons, kleinzoons en 
schoondochter voetballen,trainen en besturen nog 
altijd mee. En Tante Janny maakt nog steeds lekkere 
sneks. 

Uiteraard was vroeger alles beter, vraag het maar 

aan Tante Janny.'Toen kwamen we eens per maand 
op maandagochtend met een aantal huisvrouwen 
naar de kantine. Dan gaven we de keuken een flinke 

beurt. Pot koffie op tafel, gezellig. Waarom gebeurt 
dat nu niet meer?'Tja, weet ik veel. Maar het is nu 
toch ook best leuk? 'Jawel, maar die saamhorigheid 
zoals vroeger, die is weg.' Daar valt geen speld tus-
sen to krijgen. 

De meesten van ons - onder wie ik zelf - ontwaak-
ten maar heel langzaann uit hun zomersluimerstand. 
De kindervakanties waren nog niet afgelopen, of er 
moest dringend gevoetbald worden. lk zal je niet 
vermoeien met de waslijst aan dingen en dinge-

tjes die allemaal komen kijken bij het opstarten van 
een nieuw voetbalseizoen, maar volsta hier met de 
mededeling dat het best veel is. Wat is het dan fijn 
om zonder meer to kunnen rekenen op Tante Janny. 
Van harte gefeliciteerd met je tachtigste verjaardag. 
lk hoop dat je nog heel lang kritisch erelid blijft. En 
tussendoor van die lekkere sneks maakt! 

Arturo Frituro 

8 	Taba jaar 
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Linksback 29-10-2005 

a /WV 
igenlijk wilde ik h 	daag hebben over lets 

t je nog maar z 	ziet:een van de achterlijn 

okk- 	. Maar onder immense druk 

er zet ik me nu aan het schrijven 

van een stuk over onze Tante Janny. 

Tante Janny - de moeder van de voorzitter - werd on-

langs tachtig jaar.Van die tachtig jaar bracht ze er veertig door 

achter de bar en in de keuken van een kantine vol halfdronken 

en schreeuwende kerels. Ze organiseerde feesten, deed veel 

werk voor de jeugdcommissie en is altijd blijven kankeren op 

de club. Typisch Amsterdams. En ze houdt er nog lang niet 

mee op. Wat een opoffering! Wat een topwijf! (Tachtig kussen 

van mij, Tante Janny.) Ze bakt al veertig jaar kroketten en is 

daarmee de krokettenkoningin van Drieburg. Hoeveel kroket-

ten zullen er in veertig jaar in de monden van uitgehongerde 

voetballers zijn verdwenen? Vijftienduizend? En: hoe gek moet 

je zijn om op je tachtigste in de kantine van een voetbalclub 

nog kroketten in het frituurvet te gooien? 

Thuis moet zezitten.Voor het raam,en dan maar naar buiten sta-

ren. Of oude fotoalbums doorbladeren. En alleen maar denken 

aan vroeger.Wachtend op bezoek. Dan kent u Tante Janny niet. 

Datde kantine haarleven is,zal ikniet beweren,maardeclub isdat 

wel.Haar kleinzonen voetballen er en de omgang met het jonge  

yolk houdt haar kwiek. Ha! Wat heet kwiek. Ouders en spelers 

die niet hard genoeg werken achter de bar duwt ze zo een 

emmer sop in de handen met de boodschap 'Ga de tafels 

maar schoonmaken. En stoicijns, he! Stond er eens een traves-

tiet aan de bar die net koffie bestelde toen Janny bukte.Toen 

ze weer overeind kwam stond er een prachtige vrouw. Janny 

reageerde met stalen gezicht.'Waar is die man die net koffie 

bestelde?' 

Ook op het veld liet ze zich niet onbetuigd. Aadje - door zijn 

bierconsumptie ook wel Vaatje genoemd - is een van de an-

dere zonen van tante Janny. Een moedersjochie. Aadje kreeg 

eens als speler een schop van een tegenstander. Janny vloog 

achter de booswicht aan om hem met haar paraplu op zijn 

kop te timmeren. Tante Janny, de laatste der Mohikanen. Een 

vrijwilligster uit het oude hout gesneden.Wij houden van Tan-

te Janny. (En Werner kan geen kroketten bakken.) Lieve Tante 

Janny,zo'n straf was het niet over je te schrijven. Op de volgen-

de tachtig jaar!!! Op naar de vijfentwintigduizendste kroket!!! 

(Zo goed, voorzitter?) 

Maarten Moll 

TabaTreffer 2008 	11 



C 
Altijd 

elciproblemen 
Tante Janny Verkaaik (83), geboren Wismijer. De Iaatste twee jaar 
wat minder in beeld, vanwege de ouderdom en de gebreken. Nei 

voor de zomer lag ze nog een week in het ziekenhuis, na een lichte 
beroerte en een TIA. Maar Tante Janny hoor je niet klagen, dat ligi 

niet in haar aard. Mooi vertellen wel. Ze haalt herinneringen op aan 
haar tijd bij Taba. 'In die tijd had iedereen de titel Tante of Oom.' 

12 Taba jaar 



De drumband 

De familie Verkaaik is sinds 1963 nauw verbonden 
met de club.Vader Adrie, 27 jaar geleden over-
leden, was enige tijd jeugdvoorzitter. Zoon Dick 

was een goeie keeper, Aad en Frank voetbalden. 
Taba speelde achteraan op Drieburg,waar nu De 
Meer zit.'We deelden de velden met Ambon en 
FIT, samen Amfita. Het clubhuis ter plaatse was een 
schuurtje. Een zwager van een van de Taba-leden 
was makelaar en had nog wel een andere ruimte 
te huur, in een binnentuin in de Hemonystraat. 

Niet echt in de buurt, maar dat maakte ons niet uit. 
We knapten de boel op. De mannen timmerden 
en schilderden, de vrouwen sopten en maakten 
gordijntjes.We zijn er wel 's heen gelopen, met 
een drumband,vanaf Drieburg.Toen de Al zijn 
kampioenswedstrijd moest spelen - mijn man was 
coach - wilde ik dat niet zomaar voorbij laten gaan. 
Samen met een vriendin regelde ik de drumband. 
Die zou stiekem in de bosjes gaan zitten en na  

de wedstrijd tevoorschijn komen. Een dag voor-

dat de drumband zou gaan lopen, bleek dat we 
daar een vergunning voor nodig hadden. Het liep 
tegen vijf uur, het stadhuis zou bijna dichtgaan. 
M'n vriendin en ik hielden een taxi aan en legden 
het uit. Hij scheurde ons naar het stadhuis, door de 
Utrechtsestraat, richting de Amstel, naar de Klove-
niersburgwal, over de stoep en al. Maar het stad-
huis ging net dicht.We zaten op de stoep te sip-
pen. Komt een man uit het gebouw lopen. Hij vond 

ons wel zielig en wilde ons helpen. Hij gaf ons een 
formulier waarmee we naar de politie moesten. 
Maar hij gaf ook aan dat de behandeling wel drie 
dagen in beslag kon nemen.Wij naar de politie. 
Wat denk je,daar werkte een jongen die bij Madjoe 

speelde. Het werd geregeld.Toen de drumband 
eenmaal in de bosjes lag, moest de wedstrijd nog 

wel worden gewonnen. Dat leek niet te lukken. 

M'n man vroeg:"Janny,wat heb je nou toch weer 

TabaTreffer 2008 	13 



'Taba-Treffer' uit 1969 

OFFICIEEL WEEKBLAD 

Ineke en Janny tijdens een Taba-toernooi 

in je hoofd gehaald?" Maar ik zei:"Ach, we maken er 

gewoon een mooie middag van." Laatste minuut, 
het was 1-1.Wat denk je, een penalty voor Taba, 2-1 
en kampioen! Het feest was compleet.' 
Zo'n 35 jaar geleden verhuisde Taba naar de hui-
dige Iocatie.Voor die tijd was het van JOS, maar die 
gingen een avontuur buiten de stad aan.Ze zijn 
later weer teruggekomen. De familie Verkaaik was 

het hele weekend op de club.'Het clubhuis was 
nog vrij nieuw, we zaten er goed bij. Maar vol-
doende geld en vrijwilligers waren een probleem, 

toen ook al. Er was geen geld om leuke dingen 
te doen. Samen met vijf andere vrouwen richtte 
ik een vrouwenfonds op. Bedoeling was om elke 
maand langs de huizen van Taba-leden te gaan en 
3 gulden op te halen. Daar zat niet iedereen op te 

wachten. In Oost kwamen we bij een familie aan de 
deur, met twaalf kinderen. Een van de zoons deed  

open.Toen we ons voorstelden, riep ie z'n moeder. 
"Ma, twee Taba-teven aan de deur!" Min vriendin 
schrok zich rot, maar ik moest er wel om lachen. 

Van de opbrengsten konden we bijvoorbeeld de 
bus naar het jeugdtoernooi in Denekamp betalen, 
Dick was veertien.Voor het carnaval huurden we 
de HTS af. ledereen moest daarnaast 25 gulden be-
talen, voor eten en drinken.lk dronk een kop koffie 
en een spaatje, een ander maakte dat goed door 
zich lazarus te zuipen.Zo deden we dat. lk trad op, 
met Ome Harry en Tante Greta en andere leden 

van de vijftigplusclub. Harry was Vader Abraham, 
wij de smurfen. Harry werkte toen in het Stedelijk, 
daar hebben we toen ook nog opgetreden!' 

'En dan de klaverjasclub.We spaarden 1 gulden 25 
per week, ik was penningmeester. In mei zouden 
we een dagje weg.We hadden bestemming nodig, 
en een bus. Een reisbureau regelde alles. De bus 

14 Taba jaar 



Taba Al werd kampioen 

ftwil....... 
Clubhuis aan de Hemonystraat 

was gloednieuw.We reden helemaal naar Baarle-
Nassau.Tegen het einde van de dag gingen we 
naar Oisterwijk. Een grote ruimte waar ook andere 
verenigingen hun uitje vierden. Er speelde een 
band, het was meteen dansen, een groot succes. 

Van de clubkas moest je het niet hebben. Een 
jaar of vijftien, twintig geleden zatTaba financieel 
helemaal aan de grond.Of eigenlijk erdoorheen. 
We hadden een grote schuld, er werd veel te veel 
gezopen van de club. De voorzitter hield van uit-
delen.Toen ie weer met een vol blad bier achter de 
bar vandaan kwam,greep Tante Leny - ik ken d'r 

achternaam niet eens - 'm bij z'n lurven."En nou 
is het afgelopen!"Toen hebben Harry, Greet en ik 
hem de boel uit handen genomen.' En dat bleek 
het begin van de wederopstanding van Taba. 
Zoon Aad nam het voorzitterschap over. Milton 
werd de secretaris.Zij wisten zich gesteund door  

Tante Janny,Tante Greet en Ome Harry in de kan-

tine. Buurtbewoners kwamen met het verzoek om 
een F-team in te schrijven. Dat bleek een gouden 
zet.Taba bleef maar groeien dankzij de vele jeugd-
teams. Na Aad was het de beurt aan zoon Frank 
om enkele jaren het voorzitterschap op zich te ne-
men.Zo bleef de lotsverbondenheid tussen Taba 

en de familie Verkaaik in stand. En Tante Janny kan 
tevreden zijn. Mede dankzij haar inzet en die van 
haar zoons is Taba een bijzonder gezonde club 
geworden. 

Arthur Rauwerdink 
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Rolando de Coraz6n 

Vleugels 

M uiden. Stad van uitersten. De gemeente 

is verdeeld in twee onverzoenlijke kam-

pen: de Usselmeervissers en de natuur- 

de gebroeders Noorman de kans om ook in de provin-

cie door te breken met hun programma Daar komen de 

Noormannen. 'Als dan het toeristenseizoen nog maar 

beschermers. Het nieuwste wapen in de strijd? Richard 	niet begonnen is; opende Harm. ga; maakte Anton af, 'al 

en Arthur, de beide vleugelaanvallers van Taba 5. 

Zoals iedereen weet beschikken wij bij Taba 5 over de 

twee meest assertieve vleugelspit-

sen van de Nederlandse voetbal-

velden. Zodra iemand met de bal 

aan de voet de vijandelijke helft 

betreedt, is het geroep niet van de 

lucht. 'Rechts!! REEEEECHTS!!!' meent 

Arthur. 'Nee, links!! LIIIIIIINKS!!!' op-

pert Richard. Ook in Muiden werd 

die Duitsers blijven dan natuurlijk maar heen en weer 

marcheren. 'Niet-begrijpend staarden de Muidenaren 

het komische duo aan. 

Het wedstrijdformulier ging naar 

onze Freek. Dat is nu al de derde keer 

dit seizoen. Gaat hij de man van het 

jaar worden? Dat zal allennaal beslist 

worden na de wedstrijd St. Louis-

Taba op zaterdag 11 mei om 12.30 

uur. Het zit er dik aan te komen dat 

op deze wijze de landelijke rust wreed verstoord. Wolken de winnaar van deze wedstrijd zich kampioen mag noe- 

verschrikte aalscholvers stegen op uit het nabijgelegen  men. En dat op de allerlaatste competitiedag. Het is net 

Naardermeer. Dit werd met genoegen geconstateerd een film! Komt alien kijken! Wie er ook moge winnen, we 

door de leden van het aan de Usselmeervissers gelieerde 

SC Muiden (niet te verwarren met FC Muiden, de club 

van de natuurbeschermers). De anders zo stugge Mui-

denaren kwamen na de wedstrijd (0-1) enthousiast op 

ons of om ons uit te nodigen voor een vriendschappe-

lijke pot in de broedtijd van de aalscholvers. Hier zagen  

maken er een leuk feestje van. 

VOETBAL 
&SEX 
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Robin en Osama 

School 
Als de F2 thuis speelt om negen uur, dan doet Osama mee. Om ti en uur begint 
zijn les op de Arabische school. Die is iedere zaterdag en zondag van tien tot 
een. Van zijn vader mag Osama soms een les missen, zodat hij ook een uitwed-
strijd mee kan doen. Dat is fijn voor de F2, want Osama is verreweg de beste. 
Hij loopt en scoort en kijkt alsof hij al veel ouder is dan acht. Wanneer ik di t aan 
zijn vader vertel, dan glimlacht die. Hij bedankt mij voor het compliment, hij 
weet dat ook, hij heeft vertrouwen in zijn zoon. En hij niekelleen. Maur deze 
school is ook belangrijk voor Osama, voor later, voor bedevaart bijvporbeeld. 
Mijn compliment is deel van de onderhandelingen die ik met de vader 
voer. Iedere tweede uitwedstrijd mag zijn zoon meedoen, en alle thuis-
wedstrijden wanneer die om negen uur zijn dus. Om kwart voor tien roep 
ik Osama naar de kant, hij kleedt zich om voor klas en razendsnel fiet-
sen we naar de Afrikaanderbuurt. Zo heb ik het afgesproken met de va-
der, meestal op vrijdagmiddag om de meeste verrassingen uit to sluiten. 
In zijn internetcafe op de Cuyp. Het café heet Nora, net zoals zijn doch-
ter. Naar zijn zoon is nog niets vernoemd. Dat komt nog wel. Als nie-
mand meer bang is, als iedereen ziet wat wij nu al weten: hoe goed hij is. 





Linksback 15-12-2001 

0 0 
e dinsdagmid-

zien pissen. Voile 

, inderen joelden, en een 

bejaarde vrouw die haar hond uitliet sprak er 

schande van. Met een hand steun zoekend bij 

een lantaarnpaal liet Joop voistrekt schaam-

teloos een goudkleurige straal op het water 

klateren.Tegen de lantaarnpaal stonden twee 

Albert Heijntassen vol halveliterflessen bier. 

'Joop,' zei ik toen hij zijn gulp had dichtgeknoopt en met 

een natte en een droge hand de tassen met voile bierflessen 

opnann/feest vanavond?'Joop keek met troebele ogen naar 

me alsof ik in dichte mist stond.'Nee!!! Tisvoomebroerwan 

diehebzebeengebroke!'Op de club kreeg Joop geen bier 

meer, want Joop mocht van de dokter niet meer drinken. 

Joop was wat ze in de dierentaal een 'aanlopertje' noemen. 

Je komt na een weekje griep weer in de kantine, en daar zit 

een klein, dikkig mannetje van tussen de veertig en zestig 

jaar aan de bar.Alsof hij er zijn leven lang al zit.Joop, de niet-

clubgebonden vrijwilliger. En hij begroet je alsof hij je zijn 

leven lang al kent, en jij voelt je de vreemde in deze wereld. 

Joop had al een hele zwerftocht langs de sportvelden achter 

de rug. Een beroepsvrijwilliger.Wij namen hem liefdevol 

op, want de vrijwilligers zijn dungezaaid.Joop was er altijd. 

Hij woonde op de club. Aad heeft hem 's ochtends eens in 

het keukentje van het kleedkamergebouw aangetroffen. 

Snurkend op het aanrecht. Hij had zijn kleren en groene 

kaplaarzen nog aan.Toen Aad hem wakker schudde, schoot 

Joop overeind en vloog met de cornervlaggen naar buiten. 

Hij lag ook wel eens helemaal lam in het ballenhok. Maar hij 

deed veel.Joop werd, om het maar oneerbiedig te zeggen, 

gedoogd. Hij veegde de kleedkamers, zorgde voor de thee 

(sommigen beweren nu nog dat Joop zijn sokken gebruikte 

als theezakjes), trok de lijnen, haalde ballen van het dak en 

deed nog meer karweitjes waar niemand aan dacht of zin in 

had. Gek, hoe snel het vanzelfsprekend wordt dat eenJoop' 

er altijd is.Joop, die de vuilcontainers naar de weg rijdt en 

de modder van de kantinevloer schraapt. Handig.Vooral als 

je dat kunt afkopen met flesjes bier.WantJoop deed alles 

in ruil voor flesjes bier.Zo was Joop ook altijd bereid als 

scheidsrechter op te draven. Als er na de wedstrijd maar een 

Joop 

dag in 

trams reden 

ns op een 
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flesje bier op de bar voor hem klaarstond. Geen probleem. Eens 

Hoot hij een dameswedstrijd. Hij had niet door dat zijn piemel uit 

zijn korte broek hing. Legendarisch. (Maar net niet zo mooi als 

het verhaal van de door zijn vrouw in de fik gestoken voetbaltas 

van Johan.) Omdat Joop zich van het gebod van de dokter niets 

aantrok, was hij op een gegeven moment niet meer te handha- 

ven. De sleutel van het hek was hem al afgenomen. Op zater- 

dagochtend, van verre was hij al te ruiken, stond hij aan het hek 

te wachten tot de kantinebeheerder de poort zou openen. Aan 

de verkeerde kant gekooid. Op een dag bleef Joop weg. Chaos. 

Niemand zette thee, de kleedkamers bleven onaangeveegd. Al 

vloekend werd die middag naar scheidsrechters gezocht. Geen 

vrijwilliger te vinden natuurlijk. 

Maarten Moll 



■ 



Rolando de Coraz6n 

TABA 3 
Een regenachtige woensdagavond in Amsterdam. 

CorazOn fietst langzaam over de Plantage Midden-

laan richting huis. Zijn Willem II-sporttas zit stevig met 

een spin op zijn bagagedrager gebonden. Genietend 

snuift hij wildedierenlucht van Artis op. Net  vroeger. 

Hoe zal het komende seizoen nu weer worden? Eerst 

die naamsverandering. Het derde in plaats van het 

vierde. Gelukkig hadden de meeste spelers nogal laco-

niek gereageerd. 'Als we maar niet het eerste worden, 

dan moeten we nog gaan trainen 

ook; had Rob met een vermoeide 

trek op zijn gelaat gezegd. Nou, Co-

razon wou best het eerste worden. 

Dan krijg je van de club nieuwe trai-

ningsbroeken. Van die glimmende. 

Je maakt dan bij het inlopen gelijk 

indruk op de tegenstander. Dan had 

je zo'n wedstrijd al half in je zak. Dat 

zou het team goed kunnen gebrui-

ken. Want als Taba 3 zouden ze een klasse hoger gaan 

spelen. De vierde reserveklasse F van district West II. 

Die mededeling had die avond bij de jongens aardig 

wat emoties losgemaakt. De jonge garde was blij ver-

rast. Een uitdaging noemden ze het. Bas zou op vrijdag 

niet meer naar discotheken gaan. Hans wou zelfs in 

de statistieken uitpluizen hoe de andere elftallen het 

vorig jaar hadden gedaan. Ja, zij hadden gemakkelijk 

praten. Zij hadden nog een hele voetbalcarriere voor 

de boeg. De wat rijpere spelers hadden een evenwich-

tiger kijk op het geheel. Nog hoger? Maar dan speel 

je tegen voetbalfundamentalisten! En dan krijgen we 

nog to maken met officiele fluitfascisten ook. Moest je 

je shirtje in je broek doen. En ingooien vanuit je nek. 

We hadden Johan toch? Die floot toch zeker fantas-

tisch. Volgens de Noormannen ging hij zelfs zijn leven 

beteren. En dan zou hij juist op zo'n moment aan de 

kant worden gezet. Een beetje vlaggen. Dat kon je die 

man toch zeker niet aandoen? 

Toen had Coraz6n bekendgemaakt dat onze vrienden 

van De Geuzen ook in onze poule waren ingedeeld. Dat 

was een slimme zet geweest. Goed en slecht nieuws 

uitgekiend doseren. Dat is het geheim achter succesvol 

teammanagement. Want De Geuzen 

hadden we net verslagen tijdens een 

vriendschappelijk potje. En dat nog 

wel met tien man. Toegegeven, met 

wat hulp van de zondag 3. Willy en 

Thomas hadden goed gespeeld als 

spitsenduo. Maar toch. We zouden 

in ieder geval nog op een na laatste 

kunnen worden dit seizoen. Een hele 

opluchting. Kijk, daar is de Waag al 

weer. Nog even doortrappen en dan thuis. Lekker. De 

avond is zo wel enerverend genoeg geweest. 

VOETBAL 
&SEX 
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Mijn voetbalcarriere begon bij Stoke City, dat 
toen nog in de Premier League speelde. Het 

ti 	was een woensdagmiddag, hartje winter, en 
mijn moeder had mijn nieuwe Gola's to strak 
gestrikt. 
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lk ging op het dorre gras zitten, dat als een ruw tapijt door 

het stof heen stak. Later zou blijken dat ik door deze onbarm-

hartige ondergrond nooit zou leren een soepele sliding te 

nnaken.Wekelijks werden ze afgevoerd, de wildebrassen die 

het wel probeerden, naar de EHBO met derdegraads brand-

wonden.We zagen ze nooit meer terug. Maar dit ter zijde. 

TerwijI ik met mijn veters zat te wroeten, begon de lange man 

met snor, zonnebril en clipboard aan zijn betoog,dat geheel 

aan mij voorbijging.Toen ik eenmaal uitgeveterd was, bleek 

dat we allemaal in teams waren ingedeeld. Mijn jongere broer 

— de alleskunner — zat bij Stoke City, dus mijn keuze voor dat 

team was snel gemaakt. 

We werden naar een hoek van het veld gedirigeerd door 

onze coach, die bij het uitleggen zijn hand net lets te lang op 

mijn nek liet rusten,waardoor mijn oren dichtklapten.Vervol-

gens ging hij op doel staan en liet ons om de beurt schieten. 

Omdat ik graag even de kat uit de boom wilde kijken, sloot ik 

achteraan in de rij. 

Mijn broertje ging als eerste en ranselde de bal natuurlijk 

als een komeet in de kruising.'Spitsr riep de man. lk begreep 

meteen wat de bedoeling was. Sterker nog, mijn poeperd 

wrong zich tot een knoop ineen en ik vreesde dat ik voor de 

rest van mijn leven guppydrollen zou voortbrengen. Bo-

vendien wist ik toen nog niet dat ik een linkspoot was. Alle 

andere jongens trapten met rechts, dus ook die keuze was 

snel gemaakt. 

lk nam een royale aanloop, waarbij ik nog even voor verwar-

ring zorgde bij de selectieprocedures van Arsenal en Man-

chester United. Als een dolle stier denderde ik op de bal of 

en legde aan voor een schot dat nu nog legendarisch is in de 

Southern Suburbs van Johannesburg. Mijn voet maaide hoog 

over de bal, waarbij mijn been even van mijn romp geschei- 
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den dreigde te worden, en ik belandde met mijn onderru 

bal. (Kort daarna besloot het clubbestuur unaniem dat de selec-

tieprocedure voortaan plaats zou vinden voordat de spelertjes 

hun contributie hadden betaald.)Toen de lucht eindelijk weer 

mijn longen vond, hoorde ik tussen het hoongelach door de 

afschuwelijkste kreet die ik ooit zal horen:'Linksback!' 

Jammer genoeg wist ik toen nog niet wat dat precies betekende. 

In de loop van het seizoen zou blijken dat het niet de bedoeling 

was om de bal telkens keihard op mijn eigen keeper te schieten 

(en dat terwijl alle andere spelers met lof werden overgoten 

als ze afspeelden naar een teamgenoot!) Ook bleek het niet de 

bedoeling om tijdens vijandelijke aanvallen de keeper te gaan 

helpen door naast hem in het doel te gaan staan.'Take them 

2 

samen de bal weer uit ons net aan het halen waren. Maar it 

het gewoon niet.lk had geen zin om die kleine,wendbare 

tjes pijn te doen, zelfs al werd ik tientallen keren per wedst 

door hen vernederd. 

Er leek geen eind te komen aan mijn martelgang. Op een 

yen moment stond ik bijna de hele wedstrijd met mijn har 

in mijn zij zuchtend en hoofdschuddend de gevolgen van 

eigen onkunde te aanschouwen. 

En toen gebeurde het: de Week der Wonderen. 

Het begon met de interhouse atletiekbijeenkomst.Onze se 

was opgedeeld in 'huizen'op basis van het alfabet.lk zat in 

eerste huis,Sable (blauwe tenues),dat bestond uit kinderei 

uiftierde de coac en hij weerilaar de vijandelijke spitse 
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wiens achternamen begonnen met de letter a tot en met e (in 

Zuid-Afrika begint De Nooy gewoon met een d,zoals het hoort, 

rare Nederlanders).Tijdens de gymles hadden we de 50-metre 

dash geoefend. Daar had de meester een fluitje gebruikt als 

startmiddel. En het stond al snel vast dat ik niet zou kunnen 

rekenen op een podiumplaats. Maar bij de officiele bijeenkomst 

ging het net even anders. Daar werd een pistool gebruikt voor 

het startschot.Wederom stond ik strak van de zenuwen, als 

een hert in een hondenkennel. 'Take your marks' - we hurkten 

achter de lijn.lk voel nog steeds hoe mijn blote tenen houvast 

zochten in het droge gras. 'Get set' - kont in de lucht, ogen op de 

eindstreep gericht. En toen kwam het schot. Ineens deed mijn 

lichaam dingen waar ik geen opdracht toe had gegeven.Alsof 

het schot mijn molec 	•ad verzet,zodat ze allemaal in de 

juiste richtin st 	 -derlicht en liep plotseling op 

mij van bovenaf optilde. Elke 

r een doel:acceleratie.lk was nog 

mijn borst het lint raakte.lk had 

gezien. 

meer no 	 sback meer te zijn. Daar 

zoutedrie dagen op moeten wachten. 

Het was zaterdag. De zware wedstrijd tegen koploper Ipswich 

Town stond op het schema. Het stond vast dat we zouden ver-

liezen.Ze hadden de drie topscorers van de competitie voorin 

staan (inclusief de zoon van de voorzitter), achterin hadden ze 

een houthakker en twee seriemoordenaars staan, en hun doel 

werd bewaakt door een jongen die alleen een bijnaam had: The 

Wall of Flesh. 

Vanaf mijn positie bij de linkerpaal zag ik hoe mijn broertje 

op de middellijn de bal veroverde en aanzette voor een lange 

solo. Hij werd achtervolgd door de twee seriemoordenaars, die 

tijdens het rennen leken te overleggen wie de prooi dit keer 

mocht omleggen. Blijkbaar kwamen ze er niet helemaal uit, want 

ze schopten tegelijk mijn broertje onderuit.lk hoorde het start- 

schot in mijn hoofd en vloog over het veld. lk was enkele passen 

verwijderd van de stofwolk toen de bal ineens tevoorschijn 

rolde, recht voor mijn voeten.Instinctief haalde ik uit met links, 

met meer woede dan vernuft. De Vleesmuur stond te ver voor 

zijn doel en stak zijn armpjes nog even hulpeloos in de lucht.De 

bal tikte tegen de onderkant van de lat en gleed toen met een 

onvergetelijke rrrrrrt langs het net naar de grond. 

Hij zat. En niet een klein beetje ook. Hij zat behoorlijk. Hij zat 

goed. Hij zat gewoon ontzettend lekker. Hij zou nooit meer zo 

lekker zitten. En ik begon te lachen. En toen te huilen. En toen 

werd ik bedolven onder mijn teamgenoten.We werden vervol-

gens met 8-1 afgedroogd door Ipswich Town. Maar die ene was 

van mij. Nooit meer te vergeten. Nooit meer of te pakken. Dus, 

lieve voetbalouders, als jullie zoon of dochter linksback staat 

en het spelletje nog niet helemaal lijkt te begrijpen, wees dan 

niet ongerust en ga niet meteen op zoek naar een andere sport. 

Want er is een goede kans dat zij nog vele jaren plezier zullen 

beleven aan the beautiful game en op hun veertigste nog steeds 

over het veld zullen hollen, schreeuwend van frustratie mis-

schien, maar wel in de spits. 

Richard de Nooy 
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Onpersoonlijke 
politiel 

Ze moet 	n zeker vijfhonderd doelpunten tege 

gekregen. De een als Iaatste man, de ander ails keeper van mi 

voetbalelftal. Zoiets schept een band. In de vijftien jaar dat 

samen spelen 	zelden een onvertogen woord. 
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In een vriendenteam zeur je niet over een blunder 
meer of minder. Het onderling schelden en kanke-
ren lieten wij met liefde aan onze tegenstanders 
over. Pas in de zomerstop brak de pleuris uit.Op 

een dag in juni stonden de keeper en de laatste 
man tegenover elkaar bij de ontruiming van het 
kraakpand Pakhuis Afrika in Amsterdam. De een 
stond bij de krakers, de ander bij de ontruimers. De 

laatste man, in het dagelijks leven hoofd handha-
ving Zeeburg, had zijn voetbalmaat nog vriendelijk 
gegroet, maar die geste werd niet gewaardeerd. 

Vlak na deze onvriendelijke ontmoeting kreeg het 
hele team een mail van de keeper. Hij vond dat de 
laatste man in zijn 'politieke ambtenarenleven te 
ver was gegaan'.Dus wilde hij niet meer met hem 

spelen. Hij vond dat we met hem moesten omgaan 
zoals de gemeente met Pakhuis Afrika was omge-
sprongen.'Niet gedogen, maar oprotten!'  

lk dacht eerst nog dat het om misplaatste voetbal-
humor ging. Niets bleek minder waar. Dit was Ernst 
en Onrecht. Andere teamgenoten probeerden de 

keeper nog op andere gedachten te brengen. Er 
werd bemiddeling met bier voorgesteld. Na de zo-
mer schreef de aanvoerder dat hij had gedroomd 

dat ze allebei weer meededen. Het mocht niet 
baten. De breuk was onherstelbaar. Het nieuwe sei-
zoen is begonnen zonder onze oude vertrouwde 

keeper. 

In de jaren '70 verkondigden feministen dat het 
persoonlijke politiek was. En gelijk hadden ze. De 
verhouding tussen de seksen is uitermate persoon-

lijk en toch politiek. Maar het omgekeerde heb 
ik altijd bestreden. Politiek moet niet persoonlijk 
worden.Je moet radicaal met iemand van mening 
kunnen verschillen en toch de beste vrienden 



blijven. Het is mooi als een heftig debat wordt af-
gesloten met een vriendschappelijk gesprek in de 
kroeg.Je kunt iemands mening afgrijselijk vinden, 

zonder de persoon te verafschuwen. Een vriendin 
heeft eens gezegd dat ze nooit verliefd zou kun-
nen worden op een VVD'er. Dat getuigt van een 
treurige rigiditeit. Alsof je je hart onder curatele 

kunt plaatsen. 

lk geloof juist in de heilzame werking van ver-
schil. Als je vrienden en kennissen uiteenlopende 

meningen en achtergronden hebben, noopt dat 
tot bescheidenheid. Het is een effectief elixer 
tegen gemakzuchtige oordelen. Steeds als je een 
hele groep wilt diskwalificeren, of het nu gaat 
om rechtse ballen, linkse moralisten, autochtone 

patjepeeers of allochtone oproerkraaiers,zie jij een 
gezicht voor je van iemand die wel hoort bij die 
groep, maar niet past in de beschrijving. 

Onpersoonlijke politiek is chic, maar niet ma 
Zeker niet als politieke beslissingen diep ing 

in het persoonlijk leven. Dat is wat onze oud 
per zo kwaad maakte.Voor de laatste man is 
makkelijk om de politiek onpersoonlijk te he 
Hij gaat na de ontruiming lekker naar huis. 

krakers konden dat niet. Dus moest de laats 
het in zijn eigen bestaan voelen wat het bet 
als je leven je wordt afgepakt.Oog om oog,  

om tand. Het is een lelijke wraakzucht. En di 
precies de tweede reden waarom onpersoc 
politiek zo moeilijk is. In een felle strijd opei 
zich karaktertrekken die je liever nooit had 

En dat gebeurt niet alleen bij grote twisten 
ook bij kleine kantoorpolitiek. 

Een vriendin vertelde dat ze nu ze baas wa 
den op haar werk, van voormalige collega! 
zag die ze liever nooit had leren kennen. 
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Ze gedroegen zich rattig.Ze streden onbeschaamd 
voor het eigen belang.Ze verdraaiden woorden en 
strooiden met onterechte verwijten.Achter haar 
rug werden driftig cornplotten gesmeed,omdat ze 
haar verdachten van een geheime agenda. Als je 
iemands slechte karaktereigenschappen eenmaal 
hebt gezien, kun je ze moeilijk weer vergeten. Het 

is als litteken op iemands gezicht.Je wilt er niet 
naar kijken, maar je kunt het niet laten.Zo werden 
de oude bevriende collega's allengs vijanden.  

iemand strijden, maar die beleefdheid vergalt wel 

het plezier.Vrienden kun je alleen blijven als je 
kunt vergeven wat zich niet vergeten laat. In het 
nieuwe seizoen hebben we in twee wedstrijden 
al weer acht tegentreffers geIncasseerd. Maar de 

grootste teleurstelling is dat de vriendschap het 
heeft verloren van de politiek. 

Nu geloof ik dat zelfs als je je respect voor een 

politieke opponent hebt verloren, de goede smaak 
je gebiedt er geen vendetta van te maken. Het is 
beter om je vijanden met uiterste hoffelijkheid te 
bejegenen. Maar in een vriendenteann werkt dat 
niet.Je kunt beschaafd met iemand van mening 
verschillen, je kunt welgennanierd met iemand 
twisten,je kunt zelfs volgens de etiquette met 
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"Harry 
was een 
special 
man... 

Rolando de Corazon 

Accepteren! 
De laatste zaterdag van oktober. Terwijl het zonnetje 

lekker schijnt, plaats ik mijn fiets in het rek bij de Taba-

kantine. Dat wordt zweten. En we spelen nog wel tegen 

de veteranen 1. Een belangrijke pot. Als je die verliest, 

hoor je dat maanden later nog. En we zullen wel weer 

niet compleet zijn. Zo gaat dat bij vriendschappelijke 

wedstrijden. Alsof we niet altijd voor de lol spelen. Het 

gaat toch zeker nergens over in de vierde reserveklasse 

West II? Enfin, mensen hechten aan een stand, doelpun-

tensaldo, een officiele scheids en dat 

soort gewichtigdoenerij. Zo zit de 

wereld nu eenmaal in elkaar, Corazion! 

Het is druk in de kantine. Maar geen 

spelers van Taba 3. De veteranen 1 

staan al helemaal klaar. Mijn directe 

tegenstander Bert vertelt me alvast 

waar hij me gaat raken. Vlak onder de 

knie. 'Ha, ha; lach ik mee, en ik ga op 

zoek naar een scheidsrechter. 

Johan staat met een biertje in de hand bij de toog. 

'He, Corasjon, heb je het al gehoord?' En hij wijst op de 

tekst die achter de bar gehangen was:'Onze vriend Ome 

Harry is overleden. Begrafenis is op 3 november om 10.15 

uur: lk ben niet verbaasd. Aadje had me al verteld dat hij 

er slecht aan toe was. Vorige week hadden we nog met 

z'n alien een kaartje naar hem gestuurd. Hopelijk heeft 

hij die nog gekregen. 

Johan wekt mij uit mijn gedachten. 'Harry was een spe-

ciale man, Corasjon, over hem moet je iets schrijven in 

je stukkie: Hij heeft gelijk. Maar tegelijkertijd weet ik dat 

het zo moeilijk is om de juiste toon te vinden bij zo'n ge-

beurtenis. Al te droevig zou misplaatst zijn. Daarvoor 

was Ome Harry een veel te vrolijke man. Altijd positief. 

Toen wij ons eerste seizoen speelden bij de club stond 

Harry iedere zaterdag achter de bar. Hij was nog in de 

kracht van zijn leven. En dat op zijn negenenzeventig-

ste, beste lezer. Altijd maar dansen en moppen tappen. 

Rustig nog een kratje bier versjouwend. Het leek ons 

niet erg om op die manier oud te worden. Zijn tachtig-

ste verjaardag werd een knalfuif, waarbij wij er bijna nog 

in slaagden een aantrekkelijke kleindochter van hem te 

strikken voor een positie bij ons in de 

spits. Pas geleden vierden wij zijn ne-

gentigste verjaardag. Ondertussen was 

Harry echt ouder geworden. Maar nog 

steeds dat intense genieten van hem. 

Die levensvreugde. 

Tijdens de minuut stilte voor de wed-

strijd moet ik denken aan die raadsel-

achtige mop die hij vaak vertelde.'Mijn 

tante ging naar Amerika met niets an-

ders dan een pruim en toen ze terugkwam had zij een 

hele fruitmand. En ik maar werken: Opeens begrijp ik 

hem. Het is een goeie, Ome Harry. 

VOETBAL 
&SEX 
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Linksback 2-3-2003 

Vandaag spelen we tege 	VJ. De Iaatste 

keer dat we tegen AMVJ sp elden, miste Jos 

twee strafschoppen. Die avond werd de voet-

baltas van Johan in de fik gestoken. 

Johan volgde Joop op als levend meubilair bij onze club. 

Hij was altijd op ons terrein te vinden. Hij zorgde dat er geen 

glasscherven en peuken in het zand van het speeltuintje 

lagen, prutste aan kapotte deuren en sjouwde met de grote 

ketels theewater tussen kantine en kleedlokalen.Wij prezen 

hem vooral omdat hij ons altijd wilde fluiten. 

Johan had ook een tragische kant; hij dronk veel en ergens 

in zijn leven was er iets fout gegaan.Oke, hij verscheen wel 

eens aangeschoten op het veld, ook wel eens zonder bril, 

en ook wel eens met aan zijn ene voet een gympje en aan 

zijn andere voet een nette bruine brogue van schoenhandel 

Zwartjes sinds 1883. Maar hij Hoot, en hij was niet te beroerd 

ons of en toe een strafschop cadeau te doen. 

Op de club voelde hij zich op zijn gemak. Soms, als Johan 

bij je kwam zitten, moest je opeens hoognodig naar de we 

omdat je geen zin had naar zijn dubbele tong te luisteren. 

Vaker verraste hij je met opmerkingen en inzichten die je 

eigenlijk niet van hem verwachtte. Dan zagen we de andere 

Johan.'Johan, moet je niet eens naar huis?' vroegen we op 

zulke nnomenten.Waarmee we zijn eeuwige glimlach ver-

moordden. Met een vreemde blik in zijn ogen keek hij je aan, 

om vervolgens snel nog een flesje bier te bestellen. 

Op de dag dat Jos zo jammerlijk faalde, kwam Johan weer 

eens veel te laat thuis.Zijn vrouw heeft toen, na de zoveelste 

verpieterde maaltijd, zijn voetbaltas in brand gestoken.We 

hebben erom gebruld. Maar niemand dacht eraan Johan op 

de een of andere manier te helpen. 

Deze maand is het twee jaar geleden dat Johan op een 

zaterdagavond op de Wibautstraat onder een bus liep.Zijn 

kist is nog langs onze velden gedragen.We stonden er stil en 

verslagen bij.'Hopelijk heeft hij twee dezelfde schoenen aan,' 

zei iemand. 
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Elke rechtgeaarde Tabanees kent ze, de spelbepalers 

van het eerste uur: Ome Harry, Tante Greet en Tante Janny. 

In vroeger tijden zag je ze in groten getale op elke voetbal-

club, de met de vereniging vergroeide vrijwilligers, meestal 

pensionado's, die ervoor zorgden dat alles liep en bleef 

lopen; de smeerolie en diesel van elke club. Die 's ochtends 

de koffiepot opzetten en de cornervlaggen inplugden en 

's avonds het licht doofden en de poort op slot draaiden. 

Waar zijn ze gebleven? Dat licht lijkt wel voorgoed gedoofd. 



Jacques Huiskes 

Tegenwoordig draait vrijwel elke amateurclub op 
het zogenaamde commissiemodel. De senioren 
zijn uit beeld,zitten hooguit nog op de reserve-
bank. Het hierarchische baas-knechtmodel wordt 
in een omgeving van vrijwilligerswerk niet geduld, 
werkt daar in de regel contraproductief. Het ogen-

schijnlijk democratische commissiemodel geniet 
dan al snel de voorkeur.Gedeelde verantwoorde-
lijkheid, intersubjectiviteit,ja zeker, dat doet het 
altijd goed. 
OokTaba kent een levendige infrastructuur van 
commissies.Zo hebben we een Bouwcommissie 

(BC), een Bouwfraudecommissie (BFC), een Barcom-
missie (BAC), een Technische Commissie (TC), een 
Jeugdcommissie (JC), een Feestcommissie (FC),een 
Kascommissie (KC), een Kasfraudecommissie (KFC; 
er loopt over deze afkorting overigens nog een ge-

schil), et cetera, et cetera. Nu er ook bij Taba in het 
jeugdbeleid meer ruimte komt voor selectie, wordt 
het de hoogste tijd om een nieuwe commissie in 
het reeds bestaande oerwoud to implementeren: 
de Oudercommissie (OC). 
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Selectie is belangrijk, je wilt ook de goede spelers 
aan je club binden. Maar als het puntertje bij het 
doelpaaltje komt, spelen die kinderen wel. Hoe 
anders is het met de ouders langs de lijn gesteld, 

een nog steeds veronachtzaamde factor. Is daar de 
sfeer goed, dan speelt het team binnen de lijnen 
ook goed. Dat heeft een onmiskenbare weerslag 

op de prestaties in het veld. 
Neem de huidige E2 (seizoen 2007-2008), een team 
dat al een aantal jaren op hoog niveau samen-
speelt. Ligt dit aan de kwaliteit van de spelers? 

Deels natuurlijk. Ligt het aan de trainer-coaches? 
Ook belangrijk. Ligt het aan het ouderverband? 
Met name en vooral! 
De E2-vaders komen op z'n tijd voor een evalu-

atie bij elkaar in de IJ-brouwerij. Daar wordt zowel 
het korte- als langetermijnbeleid van het team 
vormgegeven en worden de posities bepaald. De 
opkomst bij elke wedstrijd is hoog, de  

rondjes koffie die worden aangedragen zijn niet 
tellen. Er worden nevenactiviteiten georganiseerc 
zoals een voor de jongens en begeleiders vormer 
weekend in de Achterhoek. Dit alles heb je niet 
zomaar... Dat vereist een nauwkeurige selectie 

welke ouders er bij elkaar passen, welke types je 
daarvoor nodig hebt. Een verfijnd scoutingsystee 
is vereist.Taken die een Oudercommissie op zich 

zou moeten nemen.Check geregeld langs de lijn 
de ouderopkomst, rapporteer betrokkenheid en 
gezelschapszin, stel een fijnmazig sfeerkwalificati 

systeem op en meet! 
Hanteer die uitkomsten vervolgens elk jaar als uli 
gangspunt voor de nieuwe teamsamenstelling, e 

succes - met name op de lange termijn - is verze 
kerd, en zo kan Taba de club van prestatiegerichti 
gezelligheid blijven die we blijkbaar alien nastre-
ven. Een vereniging waar Ome Harry,Tante Greet 

en tante Janny trots op zouden zijn. 
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Robin en Osama 

Sint 
Op vrijdagavond belt Osama mij op. 'Piet, wilt u mij morgenochtend ophalen 
als u naar De Meer fietst.' lk zeg dat ik hem al wilde bellen, maar dat hij mij 
voor was. Hij glimlacht even door de telefoon. Osama kan dat. Glimlachen door 
de telefoon. 1k 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 vader 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, maar voor alle 
jongens van de F. Van de F2 was alleen Osama niet op de training en nie-
mand 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. 1k beloof dat ik bij onze Sint mijn best zal doen voor een bal. 





(studiefinanciering). Scholing resulteert in verhoging 

van cultureel kapitaal, wat betekent dat allerlei cultu-

rele voorzieningen een uitgebreider en kapitaalkrach-

tiger publiek gaan trekken. Remmende invloeden van 

ouders, school, patriarchale werkgever en kerk nemen 

exponentieel af, waardoor de vrijheid ongekend wordt. 

Geleerd gezegd ontstaan er vele mogelijkheden tot het 

accentueren van zelfontplooiing en individuele autono-

mie, en kan men uit meerdere levensorientaties kiezen. 

Amsterdam, ooit de hoofdstad van de wereld en van 

oudsher het centrum van dienstverlening en cultuur, 

wordt (weer) een richtpunt en daardoor de Nederlandse 

lifestylestad bij uitstek. Vele studenten kiezen sinds de 

jaren '70 primair voor Amsterdam als studiestad, se-

cundair voor een leuke' studie. Als enige studentenstad  

houdt Amsterdam substantieel afgestudeerden vase 

Nog steeds. Studenten uit andere steden, vooral in d, 

creatieve sfeer, pakken na ophalen van het diploma d,  

eerste trein naar Amsterdam. Inmiddels is deze stad he 

creatieve kenniscentrum par excellence van Nederlam 

en doet zij in dit verband ook op mondiaal niveau na 

drukkelijk mee. 

Migratie heeft sinds die jaren een enorme kenterin 

ondergaan. Uit alle windstreken in Nederland wordt 

Amsterdamse bevolking gevoed. Inmiddels neemt oo 

de buitenlandse migratie uit westerse landen substanti 

ele vormen aan. Het aandeel geboren en getogen Am 

sterdammers met in Amsterdam geboren en getogei 

ouders neemt drastisch af, tot inmiddels een op de vie 

in de hoofdstad woonachtigen. De grotendeels hoog 
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opgeleide, niet-oorspronkelijke Amsterdammers wonen 

bij voorkeur binnen de Ring A10. 

Uit deze 'pool' rekruteert Taba momenteel haar clientele. 

Limburgers, Friezen, Groningers, Zeeuwen, Twentena-

ren, Brabanders bevolken de club, een differentiatie die 

tot op het niveau van de afzonderlijke teams zichtbaar 

en hoorbaar is. Een enkele expat is al gesignaleerd. Het 

opleidingsniveau van de gemiddelde Taba-leden is bo-

vengemiddeld voor de stad, het aandeel creatieven en 

kenniswerkers gigantisch. Daarmee is Taba een moder-

ne club geworden, die weliswaar haar leden nog steeds 

woonachtig weet in hetzelfde deel van de stad als ten 

tijde van de oprichting. En die nog steeds met nagenoeg 

dezelfde clubkleuren door de regio reist. Maar ook al 

pronkt Taba met een kantine en kleedkamers waar zelfs  

de founding fathers van de vereniging hun neus voor 

zouden ophalen, in sociografisch opzicht is Taba een 

voetbalclub die grootstedelijke dynamiek en tolerantie 

genereert. Een dynamiek en tolerantie die Amsterdam 

in de wereld aantrekkelijk maakt voor global investors, 

creative class en stadsliefhebbers. En die Taba een aan-

trekkelijke voetbalclub maakt: een Amsterdamse voet-

balclub. 
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Rolando de Coraz6n 

ie nemen broodjes en koffie mee; be- W 

weerde Hennie stellig. 'Nee, zei ik, 'we 

nemen koffie en koekjes mee; dat is toch 

veel logischer, bij koffie eet je koekjes."Broodjes en blikjes 

dan?' probeerde Hennie.'Ach man, dat lied stamt uit de ja-

ren vijftig, toen had je nog geen blikjes, men dronk nog 

gewoon uit flessen."Corned beef!' riep Richard plotseling. 

Verward keken we hem aan. Deels had dat te ma ken met 

de Engelse uitspraak van het woord, 

maar ook toen het tot ons doordrong 

dat hij eigenlijk gewoon kornetbief 

bedoelde, werd het nut van deze kreet 

ons niet helemaal duidelijk. Maar we 

pasten ons aan. 'Wegwerpaanste-

ker!' riep Hennie. 'Hagelslag!' riep ik. 

'Pedaalemmer!' deed Hennie er een 

schepje bovenop. Jaloers keek ik hem 

aan. 'Ik wil alleen maar zeggen dat 

er wel blikjes waren in de jaren vijf-

tig; legde Richard geduldig uit, 'zoals bijvoorbeeld vlees 

in blik: corned beet"Kornetbiefr verbeterden Hennie en 

ik hem in koor. 'Ach, die uitspraak van het Engels hier in 

Nederland is vaak ronduit belachelijk!' vond Richard. 'Be-

lachelijk; herhaalde Hennie. Hij proefde het woord op zijn 

lippen. De volgende tien minuten bestond de conversatie 

eruit dat de spelers van Taba omstebeurt het woord 'be-

lachelijk' zeiden, waarbij geprobeerd werd de betekenis 

van het woord zoveel mogelijk in de uitspraak tot uiting 

te laten komen. Een heel dikke I en een rochelende g leek 

het beste resultaat te geven. Dit belangwekkende taalkun-

dige experiment werd onderbroken door Freek met de 

opmerking: 'Ik vraag me of of jullie wel genoeg op scherp 

staan voor deze wedstrijd:TerwijI wij ons daar in die kleed- 

kamer van Zandvoort verder omkleedden, hield Freek 

een donderspeech.'Tijdens de thuiswedstrijd is gebleken 

dat Zandvoort niet alleen technisch vaardiger is dan wij, 

maar dat zij ook fysiek en conditioneel veel sterker zijn, 

en bovendien beschikken zij over meer tactisch inzicht, 

waardoor hun positiespel beter is, maar toch hebben wij 

vandaag een kans zolang wij maar in ons eigen kunnen 

blijven geloven: Er werd instemmend gemompeld. Of het 

nu lag aan Freeks optimistische woor-

den of aan de mooie ligging van het 

veld in de duinen, of aan het feit dat 

een deel van onze tegenstanders dui-

delijk waarneembaar de nacht hier-

voor nogal wat alcohol genuttigd had 

om zich moed in te drinken voor deze 

belangrijke confrontatie, we zullen het 

nooit weten, maar het werd een leuke 

sportieve wedstrijd, waarbij de scheids 

alleen maar hoefde in te grijpen toen 

hij ons dringend verzocht niet al zijn beslissingen belache-

lijk te noemen. En we wonnen. 

VOETBAL 
&SEX 

`We nemen broodjes 
en koffie mee... 

...Nee, 
we nemen 

koffie en koekjes 
mee' 
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Van alle onbelangrijke dingen is architec 

na voetbal, het belangrijkste. Daard 

vandaag even heel anders over. Tot de 

gende wedstrijd. 

De accommodatie van de vooral bij bewoners van de bin-

nenstad en de Oostelijke Eilanden populaire voetbalclub 

Taba is ternauwernood toereikend. De kantine is wellicht 

een stuk kleiner en zeker oneindig veel armoediger dan 

de huizen waarin de meeste leden wonen. Slecht betegel-

de, naar stilstaand water riekende kleedkamers, toiletten 

waarbij je vreest dat de bacterien langs de straal omhoog 

kruipen, een keukentje waarvan een inspecteur van de 

Keuringsdienst van Waren alleen maar durft te dromen als 

hij heel zwaar getafeld heeft, een totaal in elkaar stortende 

bar, een krakkemikkige, onder zijn eigen gewicht bijna be-

zwijkende trofeeenkast. Het magistrale uitzicht — dat dun 

weer wel — op de twee meestentijds zompige velden wordt 

omlijst door rottende kozijnen, waarvan de ongetwijfeld 

75 

door een welwillende vader provisorisch aangebrac 

geel-zwarte verflaag vrijwel intergraal loslaat. Deuren h 

gen uit hun voegen, er staat een tv uit het jaar dat het 

derlands elftal het trauma van Munchen opliep, de pla 

zenvloer lijkt uit de Romeinse tijd te stammen. Pronkstu 

de vergeelde polyester vouwwand, bedoeld om een 

van de publieke ruimte af te schermen ten behoeve va 

florerende schaakafdeling. 

Tijdens trainingen op winterse woensdagmiddagen, e 

afgeleid van de positiespelletjes of het partijtje twee-k 

raken, heb ik vaak gevreesd dat het bouwvalletje het o 

de striemende regen en meedogenloze windvlagen 

begeven. Op miraculeuze wijze is deze krakkemikkige 



Ronald Hooft 

fv•ItNI-1 

Kantine 	Fi zea ustraat 
overijverige bouwinspecteurs ontsnapt. Vanzelfsprekend 

41111111! onden er plannen om het gebouwtje hetzij te slopen, 

hetzij een grondige opknapbeurt te geven. Deze zomer 

gaat, zo werd in het clubblad aangekondigd, de sloopko-

gel eindelijk door de kantine. Daarna zal een aanvang ge-

maakt worden met renovatiewerkzaamheden. Ongetwij-

feld wordt alles strakker, frisser, hygienischer en efficienter. 

Hopelijk heeft fotograaf Hans van der Meer voor die tijd de 

bestaande toestand vastgelegd voor zijn weergaloze se- Het enige waar aangestampt zand over moet, zijn de kale 

rie over Hollandse Velden. Want hoewel het voetbalclubje 	plekken bij de doelen. Behalve naar sigarettenrook en ver- 

midden in een woonwijk in de Watergraafsmeer ligt, inge- 	schraald bier ruikt het hier vooral naar nat gras en voetbal- 

klemd tussen de Weesperzijde en de oude Gooiseweg, is zweet. Dat moet vooral zo blijven. 

dat nauwelijks merkbaar. De velden zijn omzoomd door Hopelijk wordt de sfeer, die niet trefzekerder dan als 'ty-

altijd prachtig ruisende bomen. Op een merkwaardige en pisch Taba' omschreven kan worden, niet weggestuct, 

bijna magische wijze lijkt het zodra je het hek binnenstapt afgetegeld of ondergeverfd. Vandaar vandaag een afwij- 

altijd een graad of twee warmer te zijn dan in de rest van 	kende waardering. Volgende keer schrijf ik weer over archi- 

de stad. Het is waarschijnlijk de warmte van de liefde voor tectuur. 

het spelletje, van de inzet van al die vrijwilligers die in heel 
	 W = weergaloos, wereldklasse 

G = gewoon goed 
Nederland mogelijk maken dat kinderen Oberhaupt tegen 	 T = tegenvaller, kan zoveel beter 

een bal aan kunnen schoppen. Dat het gebouwtje beter 
	 N = niet best, omrijden 

kan dan dat het nu is, is evident. 
	 Z = zand erover en aanstampen! 
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Robin en Osama 

Brut 
Ik heb een raadsel: het is groen en we verliezen er heel vaak op.' Robin zit 

op het kunstgras. Zijn haar en zijn gezicht zijn lichtbruin van het zandgevecht. 
Overal zit het. Het staat hem goed, maar het prikt wel. Robin is naar de training 
komen lopen. Hij komt altijd om ongeveer kwart over twee. Maar hij komt 
wel. Terug naar huis mag hij op een omafiets met terugtrapremmen. Zo heeft 
Robin nog nooit geremd, maar met zijn voeten kan hij makkelijk bij de grond. 
Op de Berlagebrug komen we zijn vader tegen. Vanaf de overkant groet hij ons 
en gebaart dat zijn zoon verder naar huis moet. Zijn huis is hier vlakbij. Hij is 
er niet geboren, maar wel in Amsterdam, ergens. Zijn ouders komen uit Gha-
na. Daar is Robin een keer geweest. En heel vaak in Belgie, waar hij nog een 
broertje heeft. Maar daar heeft hij niet veel mee, want die spreekt alleen Engels. 
En zo draaien we de Saffierstraat in. En zo belt Robin aan bij zijn huis. In de deur-
opening draait hij zich om. 'Nog een: ze zijn geel, ze spelen tegen blauw en wit en 
ze verliezen, maar ze maken nog wel twee doelpunten. Zal ik het zeggen? Wij.' 





ondagmiddag 1 juni, en het jeugdtoernooi Z

1 

 

is in voile gang.'De lijnen staan er nog prima 

op, he?'zegt Jan de Wijer. Hoewel nu net ais 

gisteren een heerlijk zonnetje schijnt, heeft 

het afgelopen nacht flink geregend, met zwaar onweer. 

'Ja, ze staan er nog goed op,' antwoord ik onaangeroerd. 

'Was je niet bang dat ze weggespoeld zouden worden?' 

'Nee,'zeg ik, en ik leg hem uit waarom. 

'Interessant. Misschien zou je daar niet een stukje over kun-

nen schrijven? Leuk voor de glossy?' 

Dat de lijnen door regen weggespoeld zouden worden, is 

een veronderstelling waarmee ik al vaak geconfronteerd ben,  

en die is slechts ten dele waar. Mijn ervaring is dat een bui 

die valt tijdens of vlak na het lijntrekken de lijnen inderdaa 

wegspoelt, maar verf die de gelegenheid heeft gekregen 

om te drogen en zich aan het gras te hechten, laat zich nie.  

zomaar meer wegspoelen.Vandaar dat ik me over de stortl 

van de afgelopen nacht geen zorgen maakte.Veel erger 

regenbuien is de GILO. 

Die maait namelijk het gras. Het bovenste gedeelte van 

het grassprietje wordt weggemaaid en het pasgegroeide 

onderste gedeelte blijft achter. Maar dat bovenste stukje 

was nu net het witte gedeelte. Dus tegen maaien is er ma2 

een remedie, en dat is opnieuw lijnen trekken. ledere weel 
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opnieuw, het hele jaar door. Behalve in de winter, want dan 

groeit het gras niet meer.Verschillende keren heb ik me 

erover verbaasd hoe goed de lijnen nog zichtbaar zijn na een 

winterstop van vier weken. En omdat ik kort daarna, in de 

tweede helft van januari, altijd twee weken weg ben in ver-

band met een schaaktoernooi in Wijk aan Zee, is dat steeds 

weer een geruststelling voor me. 

Dan is er nog een derde gevaar dat de lijnen bedreigt, name-

lijk het zandspuiten. Dat gaat altijd ten koste van de lijnen, 

en niet zo'n klein beetje ook. En dit gebeurt ook in de winter. 

En je weet nooit wanneer, dus bel ik in de wintermaanden 

op donderdagavond of vrijdagmiddag regelmatig even naar  

Arthur de Ruiter, die om de hoek woont, om to vragen hoe 

het veld erbij ligt. 

En dan die kar, daar heb het nog niet eens over gehad, maar 

ik zou er een boek over kunnen schrijven. Maar het is op dit 

moment juni, en ik wil dat ding nu minstens twee maanden 

niet zien of eraan den ken. 

'01(6,Jan, ik zal 'n stukkie schrijven over het lijntrekken.' 

'Mooi, en dan noemen we het "'Overpeinzingen van een 

lijntrekker"!' 
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end'de indiaani.Omdat 

mden en broeken draagt 

kunnen dragen, en tot diep 

in november op blote voeten loopt. En hij kan zo 

mooi over de velden uitkijken. (Dat hij een fiets 

heeft in plaats van een paard schokte me.) 

Werner heet hij. Hij beheert de kantine en is verantwoor-

delijk voor de veldverzorging. Een vriendelijke man, die de 

lekkerste thee van onze club maakt. Niet kwaad te krijgen, 

ook al verzaken wij elke keer massaal als we bardienst heb-

ben. 

Afgelopen zaterdagavond is Werner in de kantine het slacht-

offer geworden van een roofoverval.Twee laffe mannetjes met 

bivakmutsen en messen kwamen de dagopbrengst 'ophalen: 

Werner schrijft in het komende nummer van ons clubblad 

Taba Treffer over die overval. lk mag wel zeggen - ondanks 

alle treurnis - een droogkomisch en bij vlagen hilarisch ver-

slag (Oen indianenverhalen). De man is een talent. Een paar 

citaten. 

'Ik hoopte de wisselkas nog voor ze verborgen te houden, maar 

enkele schoppen tegen mijn rug en hoofd boden voldoende  

ken uiteraard. Ten slotte vroegen ze mijn sleutels, deder 

voorraadhok [met Werner erin] netjes op slot en vertrok 

'Het laat zich raden dat ik snel weg wilde. lk zuchtte en 

het eerst in mijn leven vond ik het spijtig dat ik geen mobi 

had.' 

'Tot mijn vreugde ontdekte ik het alarm en dat werkte 

eens ook! lk hoefde enkel maar op een knopje te drukker 

woon ik al lang genoeg in Amsterdam om te weten dal 

een alarm weinig alarmerende werking meer uitgaat, 

daarentegen wel veel irritatie opwekt. Kwestie van volho 

dus. Minutenlang hield ik hem ingedrukt.Geen reactie.lk  

vol en onderbrak het of en toe, zodat mijn toehoorders E 

aan zouden wennen.[...] Na een kwartier gaf ik het op.lk! 

mijn mensbeeld bij, en ging op zoek naar een andere ui 

Werner, met hoofdwond en bloedend rechterbeen, fa 

het slot van het voorraadhok en belt van achter de Ix 

het huis van een voormalige kantinebeheerder. 

'Maar... als ie thuis zou zijn,waarom had ie dan niet op t 

alarm gereageerd? 

"Hallo." 

"Hoi, met Werner. Is je vader thuis?" 

"Nee." 

ndianen zo 

g haar h 

motivatie om me van gedachten te doen veranderen. De volg- "OW, jammer. Bedankt." 

orde weet ik niet precies meer, maar ik heb ze uiteindelijk ook "Ben je nog bij Taba?" 

mijn eigen portemonnee gegeven. In ruil voor enkele messte- 	"Ja." 
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Toen was het dat hi' de legendarische woorden sprak: "Oh. 	opend had, vertrokken ze. lk ging terug n 	 1:Ad- 

terende slot van zijn verhaal. 	 opruimwerkzaamheden to verrichten, maar ik voelde me 

'1 uur 's nachts.Twee agenten reden me terug naar Taba, 	er helemaal niet prettig meer.Wat doe ik hier eigenlijk? lk 

omdat daar mijn fiets nog stond.lk vroeg ze of ik alles mocht 	lijk wel gek, dacht ik nog. lk schreef een briefje voor Stef en 

opruimen, in verband met het onderzoek, en ze antwoord- 	vertrok' 

den dat ik mocht doen wat ik wilde. Zodra ik het hek ge- 	Wat een held, wat een clubliefde, w. en indiaan! 

Want net ging de hele tijd het alarm af."' 	 hok en poetste, behalve op de gron 	oedweg. Daarna 

Werner wordt naar het OLVG gebracht. Dan volgt het verbir:' ging ik naar de bar, met de ambitie om nog wat verdere 



Peter Bosklopper 

Hoe 	 vroeg %ler 

Dat wordt diep graven in mijn herinneringen, 

en mijn geheugen is al niet al to best. 

Eigenlijk vraagt hij het aan de verkeerde persoon, 

omdat 't Grasmat is opgericht door voetballers van Taba, 

en ik voetbalde toen helemaal niet bij Taba. 
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ISramafft 
Eigenlijk begon het op mijn werk, in het nude ge-

bouw van de Sociale Dienst in de Karel du Jardin-

straat. Stef van der Laan werkte daar ook en hij 

had de gewoonte een schaakbord op zijn bureau 

te zetten met een schaakprobleem erop (voor de 

niet-schakers: er staan dan een aantal stukken op 

het bord en je moet de juiste zet of zetten vinden 

waardoor je wint zonder dat de andere partij daar 

lets aan kan doen). Een hoop collega's keken naar 

de stelling en probeerde de oplossing te vinden. 

lk had op de lagere school schaken geleerd en er 

daarna eigenlijk niets mee gedaan. Na een paar 

suggesties om het schaakprobleem op te lossen 

(goed of fout,ik weet het nog steeds niet) vroeg 

Stef of ik niet wilde komen schaken bij de schaak-

club waar hij ook speelde.lk had nog wel een paar 

vrije uurtjes (ik was toen nog vrijgezel) en vond dit 

wel een goed plan. 

Stef stuurde me naar een oud buurtgebouw aan 

de Polderweg, waar een schaakclub pur sang zat. 

Er werd over niets anders gesproken dan over 

schaken.Om klokslag acht uur begonnen de 

partijen en dan kon je een speld horen vallen. De 

enige bron van vermaak was een 90-jarige man 

met brillenglazen als jampotbodems.Voor de partij 

vertelde hij me dat ik waarschijnlijk makkelijk van 

hem kon winnen omdat hij zulke slechte ogen had  

dat hij de achterste rijen van het bord niet meer 

kon zien.Vervolgens veegde hij me finaal van het 

bord. Stef vertelde me later dat hij dat met ieder-

een deed, vooral met nieuwelingen.Om 0.00 uur 

precies kwam de beheerder langs en trok het bord 

onder je neus vandaan, of de partij nu was beein-

digd of niet. 

Stef liet zich overigens na een paar avonden niet 

meer zien, zodat ik me begon of te vragen of dit 

het nu wel was.Op het werk vertelde Stef me dat 

hij genoeg had van die saaie schaakclub en dat hij 

met een aantal voetballers (!) een eigen club had 

opgericht. Uiteraard ging ik mee, want slechter 

dan waar ik toen speelde kon niet. Zo stapte ik op 

een woensdagavond (ook hier laat mijn geheu-

gen me in de steek, het kan een donderdagavond 

zijn geweest) de kantine van Taba binnen met 

een schaakbord onder mijn arm en een doos met 

stukken in mijn hand. De kersverse schaakclub had 

namelijk geen materiaal, en als je wilde schaken 

moest je zelf een bord en stukken meenemen. 

Binnen maakte ik kennis met een gezellig zootje 

ongeregeld. Allereerst waren daar Stef en Frank 

(Idema), beiden collega's van mij. Dan de voetbal-

lers Onno (van Aalten), Aadje (Verkaaik),John 

(Eshuis),Jeroentje (Wismeier) en last but not least 

Johnny (de Bul). Of Ome Harry toen al meespelend 
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Wit aan zet geeft mat in 2 

barman was, weet ik helaas niet meer. 

Het was er een vrolijke bedoening. ledereen zat 

aan de bar en als je zin had om je partij te spelen, 

dan ging je met je tegenstander aan een tafeltje 

zitten of legde het bord op de bar. En niks'een 

speld horen 	maar een muziekje erbij (we 

moesten het met oude cassettebandjes doen die 

voetballers hadden achtergelaten), en iedereen 

besprak luidruchtig zijn partij (of die van de buur-

man). Algauw vulden de tafels zich met bierflesjes, 

en de kantine met een dikke rookwolk die een 

vreemd weee geur afgaf.Van een sluitingstijd had 

niemand blijkbaar gehoord en toen ik om 2.00 uur 

wegging, was iedereen er nog. 

De club was midden in het seizoen begonnen en 

omdat we aan de SGA-competitie wilden mee-

doen, hadden we dringend meer leden nodig (een 

schaakteam bestond toen nog uit tien personen). 

De ongebreidelde expansiedrift zorgde ervoor dat 

er zich mensen van zeer diverse pluimage bij ons  

aanmeldden.Sonns werden ze meegebracht door 

leden en soms hadden we geen idee hoe ze bij ons 

terecht waren gekomen. In de eerste jaren was ie-

dereen welkom, zolang hij of zij zich aan een aantal 

elementaire regels hield (we hebben iemand met 

lange vingers de deur moeten wijzen). Later heb-

ben we, onder het mom van een ledenstop (het 

werd trouwens wel te vol, zestig man op een avond 

was geen uitzondering) geprobeerd enige selec-

tie te realiseren. In de loop der tijd zijn er ook een 

aantal leden verdwenen die hun hell bij een ander( 

club hebben gezocht of die hun eigen club hebber 

opgericht. Uiteindelijk is het tussen al die mensen 

met verschillende karakters en levensfilosofieen, 

die allemaal het hart op de tong hebben, toch tot 

een botsing gekomen en is de club bijna ten ondet 

gegaan. 

Maar gelukkig bestaat 't Grasmat nog en hoewel iK 

vrijwel nooit meer kom, hoop ik dat 't Grasmat ooi: 

ooit zijn 75-jarige bestaan viert en dat ze dan nog 

steeds in de Taba-kantine zitten. 
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Wat heb je nodig om te kunnen voetballen? 
Natuurlijk een bal! Zomaar een bal? Nee, daar 
is over nagedacht. Dat doet de 
van Taba. En dat niet alleen. Er zijn bijvoorbeeld 
doelen nodig, en netten in de doelen, en haken 
aan de doelen om de netten goed vast te maken. 
En wat als de bal in de sloot is beland? Allemaal 
zaken waarvoor gezorgd moet worden. 
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Van onze modeverslaggever. Over de nieuwe kleurencombin 
van het winterseizoen 2008-2009 zijn alle bezoe 
de shows in Parijs en Milaan het roerend eens z 

geel is helemaal hot. De trend, ook wel wespe 
noemd, was opvallend aanwezig bij diverse model) i en. 
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Recept 

Lasagne di Taint 
a pe o 

3 gele paprik, 
2 aubergin 

1 el geraspte Parmezaan 
of oudeka 

1 el sr:erne frak 
1.&2_tenen knoflo 
Icitroen)tijmblaad, 

olijfo 
1 citra 

_peper en zs 

Verhit een grillpan of -plaat. Snijd 1 aubergine overlangs in plakken van 

maximaal een halve centimeter. Grill die plakken aan beide zijden tot ze 

slapen gaar zijn. Leg ze ter zijde. Snijd de andere aubergine overlangs in 

tweeen, smeer de snijzijden in met wat olijfolie en gaar de helften in de 

oven (circa 20 min., 200 °C). 

Blaker de gele paprika's op een open (gas)vuur tot ze geheel zwart zien. 

Koel ze daarna even in een kleine gesloten pan of een hittebestendig plas-

tic zakje. Wrijf het zwarte velletje er daarna of en ontdoe ze van de steelaan-

zet en de zaadlijsten.Snijd ze in brede plakken. 

Haal met een lepel het vruchtvlees uit de in de oven gegaarde aubergine en 

snij of prak dat fijn met 2 tl fijngesneden knoflook, 1 tl (citroen)tijmblaadjes, 

een paar druppeltjes citroensap en scheutje olijfolie tot 'auberginekaviaar. 

Bak de gesnipperde sjalotten tot ze glazig zijn in wat olijfolie en voeg 

mespunt fijngesnipperde knoflook toe. Blender met de staafmixer 1 gele 

paprika met de kaas, een lepel crème fraiche en het sjalot-knoflookmeng-

sel. Breng de 'sauzen' apart op smaak met peper uit de molen en zout. 

Maak de rucola aan met wat olijfolie en citroensap en verspreid wat op 

de borden. Leg daarop een plak aubergine met daarop een laagje auber-

ginekaviaar. Schik er wat plakken gele paprika op en smeer die in met het 

paprika-kaasmengsel. Dan weer laagje aubergine, enzovoort. 

Warm op in oven of magnetron of serveer koud. Garneer met schijfies 

citroen en zwarte olijven. 

Marc Schoorl 

_CLIC 





Robin en Osama 

Telefoon 
Tegen het glas van de winkel staat de fiets van Osama. Zijn vader is er niet. Die 
is bij familie in Egypte. Achter de toonbank zit Osama samen met zijn moedei 
en zijn zusjes. Zij doen de winkel deze week, en als Osama geen school heefi 
helpt hij. Met de computers, en met vertalen als dat nodig is. Dat gaat hem 
goed af, en niemand maakt problemen. Als Osama niet voetbalt, heeft hij eer 
bril. Dat maakt hem wat ouder, en dat helpt hem ook over de Van Woustraat.  

Die fietst hij nu dagelijks helemaal af; van het einde, waar hij woont, tot aar 
het begin, waar de markt is. Of omgekeerd natuurlijk: van het begin, waar hi. 
woont, naar de markt. Daarachter is de rest van de stad, waarvan hij steeds eer 
nieuw stukje kent. Zoals het Amstelveld, waar ik hem naartoe gids. Met vooi 
de zekerheid zijn mobiele telefoon in mijn zak. Met de belangrijke nummers 
en vooral een map met foto' s. Van de familie in Egypte. Waar zijn vader nu is 





Robin en Osama 



Rolando de Coraz6n 

i
robeer je nu helemaal te ontspannen: Ze p 
pakt mijn been als een ding op en begint 

het langzaam te buigen. Ze maakt me 

weer mens door te vragen: 'Heb je nu veel belang-

rijke wedstrijden gemist?"Tot nu toe twee; antwoord 

ik terwijl ze tot mijn afgrijzen het been steeds verder 

buigt.'De eerste hebben ze gelukkig verloren."Geluk-

kig? Maar jullie kunnen toch kampioen worden?'Een 

goede fysiotherapeut onthoudt 

de sportieve ontboezemingen 

van de patient. 'Jawel, maar waar 

het werkelijk om draait is aan 

welke kant van de flauwe grap-

pen je staat. Als ze hadden ge-

wonnen, had ik grappen moeten 

ondergaan; nu kon ik ze maken: 

Peinzend kneedt ze mijn dijspier. 

De quadriceps, weet ik als op-

lettende patient. Dan vraagt ze: 

'Doen jullie in het team nou veel aan voetbalhumor?' 

'Nou, reken nnaar; zeg ik.Terwijl zij de soepelheid van 

mijn kniegewricht opnieuw test, vertel ik haar enkele 

hoogtepunten uit het repertoire van de gebroeders 

Noorman. Daarna valt er even een stilte, tot ze vol 

ontzetting mompelt:'Maar dat is verschrikkelijk: 

lk lig op mijn bulk en onderga de pijn in mijn knie als 

zij het been nu geheel dubbelvouwt. 'En die tweede 

wedstrijd?'Ze houdt niet van stiltes tijdens haar werk. 

'Die hebben ze gewonnen; kreun ik, 'maar dankzij 

heel goede invallers: Dat was afgelopen zaterdag 

geweest. Uit tegen Blauw-Wit. lk ging er op de fiets 

heen. Een hele prestatie, vond ik zelf. Een maand 

lang niet kunnen fietsen. Steeds met het openbaar  

vervoer gereisd. Vaak machteloos een bus voor m'n 

neus zien wegrijden zonder in staat te zijn een sprint-

je te trekken om hem te halen. Maar nu was de soe-

pelheid in de knie voldoende om de trappers rond te 

krijgen. Daar stond ik dan, langs de kant van het veld, 

in het bleke zonnetje. Ook Blauw-Wit had een manke 

coach langs de lijn !open, een vreemde man die met 

rauwe stem aanmoedigingen krijste. Taba 4 speelde 

een van de de beste wedstrijden 

van dit seizoen. Ja, is het vreemd? 

Invaller Jelle als mid-mid en de 

jonge Danny als linksbuiten, 

zo kan ik het ook. Competitie-

vervalsing, zo riep ik na afloop in 

de dampende kleedkamer. Mijn 

smalende opmerking werd ge-

negeerd. ledereen zat nog na te 

genieten van de fijne wedstrijd. 

En natuurlijk was het daarna heel 

gezellig in de kantine van Blauw-Wit, toen ik Hennie 

onder luid applaus het wedstrijdformulier uitdeelde. 

De tegenstanders legden uit dat die coach van hen 

ooit was komen aanlopen en dat ze hem daarna maar 

geaccepteerd hebben. De gebroeders Noorman pro-

beerden hun daarop natuurlijk wijs te maken dat ik 

ook zo iemand was. 'Zeg, ben je in slaap gevallen, of 

zo?"Nee, ik overpeins het leven: Respectvol zwijgend 

masseert ze het half uur vol. 

VOETBAL 
&SEX 

'Probeer je 
nu helemaal 

te 
ontspannen' 

TabaTreffer 2008 	91 



92 Taba jaar 



TabaTreffer 2008 	93 



94 	Taba 75 jaar 



TabaTreffer 2008 	95 



96 Taba jaar 



Taba Treffer 2008 	97 



98 Taba jaar 

COLOFON 

Bijdragen va  Peter Bosklopper, 
Martin Broekhuis, Alex Clay, Jos 
Gadet, Martin Grootenboer, Ron 
de Heer, Pieter Hilhorst, Ronald 
Hooft, Jacques Huiskes, Andrew 
Kerr, Roland Knoppe, Maarten 
Moll, Werner Moller, Richard de 
Nooy, Piet Oomes, Jolanda van de 
Ploeg, Arthur Rauwerdink, Phi-
lippe Schoonejans, Marc Schoorl, 
Aad van der Veen, Jan de Wijer 
Vormaevincr  Anneke Boekhoudt/ 
Lampenistenpers, Amsterdam 

PlantijnCasparie, Capelle a/d 
Ussel 
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