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Beste lezer,

Hierbij de eerste Treffer van het nieuwe seizoen. Het heeft even geduurd, ik geef 
het toe, maar het voorjaar kwam dan ook maar moeizaam op gang. Op 4 januari 
werd ik al gebeld of ons team (D4) soms zin had in een vriendschappelijk potje 
tegen de D3. ‘Er moest maar weer eens gevoetbald worden.’ Ikzelf vond het 
nogal fris om te voetballen, het was tenslotte hartje winter, maar ik wilde niet 
kinderachtig doen, en stemde in. Op de bewuste zaterdag straalde het zonnetje, 
maar waren de velden steenhard bevroren. Het ging dus niet door. Ook de KNVB 
wilde al gauw weer tot actie overgaan en voortdurend werden er wedstrijden op 
de kalender gezet die vervolgens niet doorgingen. In het begin steeds vanwege 
de vorst, daarna was de regen de spelbreker. Uiteindelijk heeft de D4 op zaterdag 
7 maart zijn eerste wedstrijd gespeeld. Ik weet niet hoe het u is vergaan? Eind 
mei is het seizoen weer afgelopen!

Deze Treffer is tamelijk gevarieerd: een interview met onze nieuwe voorzitters 
a.i., een mooie wedstrijdimpressie van Eric Jansen (Winterstopt), een knettergek 
verhaal van Ad Vos (Het schuifgordijn), een verslag van de eerste bijeenkomst van 
de kersverse seniorencommissie (lees de bijbehorende oproep voor een wed-
strijdsecretaris) en een prachtige, subtiel verhulde ode aan Robert Jasper Groot-
veld van Rolando de Corazón. Curieus is de tekst van de Tabamarsch die we in dit 
nummer afdrukken. Tekst en muziek zijn van Otto Zeegers, een in de jaren twintig 
van de vorige eeuw bekende liedjesschrijver, die o.m. samenwerkte met Willy 
Derby, maar waar de tekst op slaat: we hebben geen idee. ‘Ga naar de Taba als u 
echt goede tabak wilt kopen’ is de onverhulde boodschap van het lied. Voor wie 
het nog niet wist: Taba is in 1933 opgericht door een aantal sigarenhandelaren 
uit de Nes. De naam Tabak mocht voor een voetbalclub niet (zie je wel, ze wisten 
heus dat roken niet goed voor je was), daarom hebben ze het maar bij Taba ge-
laten. En kennelijk was er ook een tabakswinkel o.i.d. die zo heette. De originele 
bladmuziek hebben we gekregen van oud-voorzitter Joop van Teeseling, maar ik 
heb begrepen dat hij ook nog antiquarisch te koop is. Enfin, u ziet maar. Ik wens 
u veel plezier met dit nummer van de Treffer.

REDACTIoNEEL



PAGINA � • TABATREFFER Nº 1 • APRIL 2009

Sinds het begin van het seizoen kent Taba twee nieuwe 
voorzitters (a.i). Mike ging weg en we kregen er Arthur 
en Anton voor terug. Arthur Rauwerdink en Anton 
Noorman zijn geen onbekenden van Taba, ze zijn al jaren 
betrokken bij de club. We gaan ze eens stevig aan de tand 
voelen over het reilen en zeilen van dit clubje jonge hon-
den op de drassige veldjes in de Watergraafsmeer.

1. Sinds wanneer zijn jullie lid van Taba?
AR: sinds halverwege jaren 80. AN: sinds begin jaren 90, 
na een strenge selectie tijdens het zomeravondvoetbal in 
het Vondelpark. Ik kon gelijk naar het derde, Willie en 
Thomas moesten naar het vierde.

2. Wat is jullie positie op het veld?
AN: laatste man. AR: rechtsback. De linkerkant wordt 
ingevuld door Henk. Samen vormen we momenteel de 

meest gepasseerde (gepassioneerde?) drie-eenheid van de 
huidige competitie. 

3. Wat doen jullie in het dagelijks leven?
AN: ambtenaar (wel een belangrijke, natuurlijk). AR: ik 
verkoop woorden (voor geld, om de huur te betalen).

4. Wat betekent het duovoorzitterschap in de praktijk?
AR: met de Tien Gouden regels in gedachten proberen we 
de drie pijlers van de club te verstevigen: voetbal, organi-
satie en accommodatie. Voorwaarden hiervoor zijn geld 
en vrijwilligers. Wij sturen op hoofdlijnen. Onmisbare 
schakels vormen penningvrouwe Anke en omni-secretaris 
Jan. En dan zijn er de, gelukkig zeer zelfstandige, com-
missies. Zij regelen allerlei zaken, zoals trainingen en 
trainers, wedstrijdschema’s en veldindelingen, materiaal 
(Jos), inkoop, kantine, schoonmaak, ga zo maar door. 

Interview met Arthur Rauwerdink en Anton Noorman:

‘Op naar de honderd jaar’
Ron de Heer

De twee deeltijdvoorzitters: Arthur en Anton
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Veel dagelijkse dingen worden uitgevoerd door Mildred, 
Stef, Werner en Ed. Arthur de Ruiter ontpopt zich steeds 
meer als vliegende kiep, iets wat ie heel lang gelee ook 
al eens dee. En wat te denken van de vaste zaterdag- en 
zondag bar crew? Zo bezien mogen we niet klagen!

6. Als je naar de jaarvergaderingen kijkt en ook naar 
de takenbezetting e.d. dan wordt Taba (afgezien van 
de ± 30 x 3 vrijwilligers die de teams bijna dagelijks 
begeleiden) overeind gehouden door een klein groepje 
mensen. Hoe denken jullie meer leden actief betrokken 
te krijgen bij de vereniging?
AN: het onlangs georganiseerde vrijwilligersfeest was 
een groot succes, mede dankzij de grote opkomst van 
meer dan 100 mensen. Dit wordt een jaarlijks terugkerend 
fenomeen. Maar je hebt gelijk, we hebben meer mensen 
nodig. Enerzijds loopt er een initiatief van de technische 
commissie met de KNVB voor het aantrekken van meer 
vrijwilligers. Tegelijk willen we bij de nieuwe aanwas 
van meet af aan een committent: een lid betaalt niet alleen 
contributie, maar zet zich ook op een andere manier in 
voor Taba. AR: dat moeten we vragen, en gezien de popu-
lariteit van Taba kunnen we dat ook vragen.

‘De senioren krijgen het  
benauwd, en zo dreigt er een  
mogelijk generatieconflict’

‘Een lid betaalt niet alleen con-
tributie, maar zet zich ook op een 
andere manier in voor Taba’

‘Het onlangs georganiseerde 
vrijwilligersfeest was een 
groot succes’

AN: lid zijn van een club betekent contributie betalen 
en handjes uit de mouwen steken. Alleen samen met alle 
Tabaleden en hun ouders kunnen wij vorm geven aan de 
toekomst van Taba. Op naar de honderd jaar. Ook onze 
functie – we zijn a.i. – is vacant.

5. Taba is nogal gegroeid de afgelopen jaren. Van 
nauwelijks meer dan 3 teams in 1990 tot ruim 30 teams 
in 2009 (corrigeer me als ik fout zit). Hoe staat Taba 
ervoor gezien de middelen, veldcapaciteit e.d.
AR: met ruim 600 leden is het enorm passen en meten. 
Dat was al een tijdje zo op de zaterdag, waarop we al wat 
langer velden huren bij de buren. Op zondag gaan ook 
steeds meer mensen spelen. De jeugd wast aan, aan de 
onderkant. D/E/F jeugd, inclusief meidenteams, speelt 
op zaterdag. A/B/C jongens spelen op zondag, dus als de 
jeugd ouder wordt, raakt de zondag voller en voller. De 
senioren krijgen het benauwd, en zo dreigt er een moge-
lijk generatieconflict. Het is goed om daar nu al over na te 
denken.
AN: financieel ziet het er voor de middellange termijn 
niet slecht uit. Er spelen wel een aantal risico’s. De subsi-
die voor ingehuurde medewerkers gaat mogelijk ver-
dwijnen. Wat dan? Een vaste beheerder, die mensen nog 
meer motiveert en organiseert? Ook de verbouwing wordt 
duurder naarmate minder vrijwilligers zich inzetten. Dan 
zal daar ook geld bij moeten. Wij zeggen altijd: het moet 
uit de lengte of uit de breedte. Dus we komen altijd terug 
bij de leden, zonodig met de hoed in de hand. 

7. Het clubhuis is een bron van aandacht geweest de 
laatste jaren. De verbouwing is bijna gereed. Zijn jullie 
tevreden?
Dit is een goed voorbeeld waarin het spanningsveld tus-
sen ambities en vrijwilligers speelt. Een deel is gelukkig 
klaar, maar voor de tweede fase hebben wij echt nog meer 
mensen nodig. Een alternatief is dat wij mensen vragen 
financieel bij te dragen en het werk zo kunnen uitbeste-
den. Want we willen het nieuwe seizoen graag de laatste 
verfstreken zetten. Meld je aan, bij Jos, josduijst@orange.

8. Ik denk ook aan zoiets als clubgevoel. Bestaat dat bij 
Taba, en wordt het door veel leden gedeeld?
Kijk even om je heen. Kijk naar de leden. Kijk naar het 
plezier dat mensen uitstralen. Elke generatie heeft hier 
zijn eigen plezier. Taba is uniek.

9. Hoe zien jullie de toekomst van Taba?
Wij zien meer leden die de club behalve met mooi voetbal 
verrijken met een helpende hand. Meedoen op alle fron-
ten, dat is het recept voor een zonnig clubleven. 

10. Tot slot. Hoe lang denken jullie nog door te kunnen 
gaan met voetballen?
Eigenlijk zijn we al jaren gestopt. Maar ze krijgen ons 
niet het veld af.
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wanneer  wat en waar teams

11-apr Pasen De Meer E1,E2,E4,F1,F2

11-apr Pasen DSOV Vijfhuizen E5,E7

12-apr Pasen De Meer C1,D1,D3,D4,MB1

12-apr Pasen DSOV Vijfhuizen F5,F6

13-apr Pasen DSOV Vijfhuizen B2,C3

9-mei  IVV Landsmeer F4

9-mei  Arsenal F1

10-mei  WSV 30 MC1,C2,D2,D4

10-mei  Middenmeer Cup (tos/geuzen) MA1,MB1,MC2,MD1

16-mei  kolping boys MD1

16-mei  IVV Landsmeer MC2

16-mei  Ilpendam C1, E8

16-mei  Meteoor D5,E6,F5

17-mei  IVV Landsmeer B1,

17-mei  Meteoor B2, 

17-mei  Ilpendam A1,E1

  Berlijn D1,D2,C2

21-mei  Geuzen-middenmeer E2,E4,E5,F1,F3,F4,F(7/8)

23-mei  Roda 23 MB1,MC1

24-mei  Tos Actief B1,C1

1-jun  DRC Durgerdam E3,E7,F2,F6

2-jun  Middenmeer Cup avondwedstrijden E1

3-jun  Middenmeer Cup woensdag middag F1

4-jun  Middenmeer Cup avondwedstrijden D1

5-jun  Middenmeer Cup avondwedstrijden C1

   

6 en 7 juni  TABA TOERNOOI Alle TABA elftallen

23/24 aug.  Tos actief/ start nieuwe seizoen alle nieuwe E en F junioren

ToERNooI KALENDER
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WINTERsToPT

Het had lang genoeg geduurd. 
Twee volle maanden, leerde een vluchtige berekening. 
Leuk, maar zeker ook ludiek dat de KNVB voetbal ooit tot een ‘wintersport’ heeft gebombardeerd. 
Maar de jongens van TABA E6 hadden van deze rare voetballoze pauze zicht- en voelbaar meer dan 
genoeg.
Koud was het nog wel, deze februarimorgen, maar meer leuk koud. 
Zonnetje, geen wind en druistige jongens. 
Meer dan druistig, zou de nieuwbakken a.i. trainer (is een trainer tegenwoordig niet per definitie ad 
interim?) van Chelsea, onze Guus hebben gezegd.    
De ouders waren, na een paar uitslaapvolle zaterdagmorgens – voor zover dat met kinderen kan 
– tevens van goede luim. 
Wat daar zeker aan meewerkte was dat het een ‘uitthuiswedsrijd’ was, niet in verre, malle weste-
lijke of noordelijk oorden, maar gewoon Jaap Edenbaan en dan rechts af. 
Dicht bij historische Ajaxbodem dus. 
Een fijn gevoel, zeg maar (kunnen deze twee loze woorden eindelijk eens uit de mode?)
Een duidelijk geval van bijna-leefervaring. 
De korte fietstocht met zoon ging bijna onzichtbaar voorbij. 
In ieder geval verbaal in vorm, merkte ik. 
Van die heerlijke – eigenlijk niet te beantwoorden – vragen, en we waren er al.
Nee, ik denk niet dat kunstgras kan bevriezen. 
Nee, ik denk niet dat die hele drukke coach van de tegenstander van vorig jaar er weer is. 
Nee, dus je kan de grap WVHED-ADHW niet weer maken. 
Nee, ik weet niet waarom al hun keepers van die mooie roze truien moetenmogen dragen. 
De kantine lekker warm, de koffie smaakte heet en bitter (Peter Koelewijn gevoel)
De wedstrijd snelde letterlijk voorbij. 
Veel strijd, veel doelpunten en een prachtig scoreverloop. 0-2 voor, 2-2, 2-3, 3-3 en uiteindelijk 3-4 
voor ons. 
Om het geheel nog wat op te peppen gaf de scheids nog een onterechte penalty tegen in de laatste 
minuut.  
Tuurlijk, als een speler omver wordt gekegeld en hij probeert de bal uit zijn gezicht weg te halen, 
geef je een 11 meter. 
Vooral ook ver buiten het penaltygebied (bestaat dat op halve veldjes?)
Streng & onrechtvaardig, het klinkt ook mooi. 
Gemeen lachten we als ouders de bal ver over het doel, het bleef  3-4.
We hebben er weer zin in! 

Laat Koning Winter nu maar weer blijven zwijgen. 

Eric Jansen
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Oud-voorzitter Mike Paschenegger onderhoudt zijn pupillen

Functiebeschrijving
•  Voorzitten sen/vet-commissie en bijeenroepen van deze 

vergadering (pakweg 3x per jaar)
• De sen/vet-wedstrijden, als die op de knvb-site staan, 

eventueel verzetten naar andere aanvangstijden. Dit 
moet in overleg gebeuren met de jeugdafdeling.

• Eind van het seizoen de balans opmaken voor komend 
seizoen en de bond doorgeven welk team wanneer wenst 
te spelen.

• Wensen van senioren en veteranen (of de senvetcommis-
sie) doorgeven aan het hoofdbestuur, danwel zelf actie 
(laten) ondernemen.

• Doorgeven van wedstrijdwijzigingen aan de betreffende 
teams als die binnen een termijn van een week voor de 
wedstrijd telefonisch of per mail binnenkomen.

• Het telefoonnummer komt in het knvb-adressenboek te 

staan. Dat betekent dat allerlei vragen van andere clubs 
(toernooien, verzetten wedstrijd, e.d.) binnen zullen komen.

• Vraag- en klaagbaken zijn voor de senioren en veteranen.

Nota bene:
• De wedstrijdsecretaris hoeft NIET te vergaderen met het 

bestuur (tenzij bij bepaald onderwerpen op uitdrukkelijk 
verzoek van bestuur of senvetsecretaris zelf).

• De wedstrijdsecretaris hoeft zich NIET bezig te houden 
met de spelerspassen.

Vereisten:
• Ongeveer één tot twee uur per week beschikbaarheid
• Internet en mobiele telefoon
• Sociale vaardigheden
• Alertheid en accuratesse

Gezocht:  
wedstrijdsecretaris senioren en veteranen
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Aanwezig: Roland (wedstrijdsecreta-
ris), René (o.a. A-jeugdbegeleider), 
Jan (jeugdvoorzitter/secretaris), 
Anke (penningmeester), Bert (zatvet 
1 en jeugdbeleider), Frank (coach/
trainer zon 1 en keeper zat 3), Mel-
lijn (zat1), Peter (zat2), de jonge 
Bastiaan (zat3), Harry (zat4), Jeroen 
(zat5), Tom (zat5), Chris (zavets1), 
Pieter (zavets2), Jan (zavets2), Bas 
(zonvets1) Harry (zonvets1).

Allereerst werd er een rondje bij de teams gemaakt hoe 
ze er voor stonden qua aantal spelers en of ze bereid of in 
staat zijn doorstromers op te nemen.
 Zaterdag 1, 2, 3 en 5 hebben voldoende spelers. 
Zaterdag 4 kan wel wat extra spelers gebruiken. De zat-
vets 1 zitten vol, en de zatvets 2 zitten tegenwoordig ook 
aardig in de spelers vanwege aanvulling vanuit de zater-
dag 2. De zonvets hebben vaak tekorten. Nieuwe spelers 
zijn dus welkom. De zondag 1 is het paradepaardje van 
de club en draait goed met doorgestroomde A-jeugd in 
combinatie met de vroegere zondag 1.
 René, o.a. teambegeleider van de A1, vertelt over het 
aantal A-junioren dat volgend seizoen gaat doorstromen. 
Dat zijn twee teams. De A2 is een vriendenteam dat in zijn 
geheel overgaat en waarschijnlijk zondag 3 gaat worden. 
De overige jongens zullen in de zondag 1 en 2 komen 
waarbij er een heus selectiebeleid wordt gevoerd. Er zul-
len niet veel A-junioren naar de zaterdag willen vanwege 
werkverplichtingen, verwacht hij. Volgend jaar zal er dus 
een zondag 1, 2 en 3 en 5 zijn. Er wordt nog gekeken wie 
welk team gaat trainen. 
 Jan de Wijer vertelt over de bezetting van de velden. 
Vooralsnog blijft er precies genoeg ruimte op de zaterdag 
omdat er geen nieuwe meidenteams zullen bijkomen. 
Op de zondag is nog ruimte omdat er om 9.00 uur kan 
worden begonnen ipv om 10.30 uur zoals dit seizoen het 
geval is. Op de zondag zal er over twee jaar wel een pro-
bleem kunnen komen.
 Roland vertelt dat er gestreefd moet worden naar 
een seniorencommissie die regelmatig bijeen komt om 
knelpunten weg te nemen, doorstroming te regelen, voor 
het komende seizoen de trainingsvelden, de speelvelden, 

kantinediensten e.d. te regelen en eventuele wensen aan 
het bestuur door te geven. De aanwezigen lijken dat een 
goed idee te vinden, maar dan drie keer per jaar. Begin, 
midden en eind seizoen.
 Ook vertelt Roland dat hij gaat ophouden met het 
secretariaat. Jan zal Algemeen Secretaris worden. Dat 
betekent dat iemand anders uit de senioren of veteranen 
Roland moet opvolgen. Er valt een stilte waarbij velen 
iets interessants op de grond lijken te constateren. ‘Wat 
houdt de functie nou eigenlijk in?’ vraagt uiteindelijk een 
dappere veteraan. Besloten wordt dat Roland dat op een 
mailtje zet aan de teamleiders die dat doormailen aan de 
teams en dat een ieder naarstig op zoek gaat naar een 
wedstrijdsecretaris. 
 Tijdens het vragenuurtje blijkt het nut van de senio-
rencommissie. Er ontstaat een discussie over de gele en 
rode kaarten en de daaraan hangende boetes. Alleen de 
zat 1 en zon 1 kunnen zo´n kaart krijgen en zij zijn dus de 
pineut terwijl andere teams misschien net zulke overtre-
dingen begaan. Aan de andere kant is het ook weer raar 
dat anderen (de club) voor iemands gele kaart moeten 
betalen. Vervolgens wordt met een meerderheid aan 
stemmen de motie wordt aangenomen dat selectiespelers 
de eerste drie gele kaarten (of één rode kaart en een gele) 
niet zelf betalen maar dat de club dat doet. Daarna moet 
de speler zelf betalen. Dit voorstel zal Roland naar het 
bestuur sturen.
 Ook komt het rookbeleid aan de orde. Nog steeds 
wordt er veel gerookt op de dinsdagavond en dat kan niet. 
Roland zal dit aanhangig maken bij het bestuur.
 Chris wil graag meer scheidsrechters. Hij wordt 
verwezen naar de scheidsrechtercoördiator Jozef. Vanuit 
de seniorencommissie kunnen initiatieven komen om dit 
te regelen. TABA en Drieburg zijn ondertussen bezig te 
proberen meer scheidsen te werven binnen de club.
 Eind april of begin mei komt de seniorencommissie 
weer bij elkaar. Dan wordt er gesproken over wie de wed-
strijdsecretaris wordt (Roland houdt er echt mee op) en 
hoe de (trainings)veldverdeling er in het nieuwe seizoen 
zal dienen uit te zien voor de senioren en veteranen en 
hoe we het nieuwe seizoen zullen opstarten.

Roland

VeRslAg BiJeenkoMsT  
senioRen en VeTeRAnenCoMMissie  
VAn 14 JAnuARi Jl
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Taba-marsch
Alle dagen wordt de massa nog bedrogen en bedot, 
Door een massa die eenvoudiger met het goed vertrouwen spot!
Winkeliers en fabrikanten zonder tal 
Houden dikwijls het publiek maar voor de mal! 
Als ze knoeien met de prijzen, vliegt vaak menigeen erin, 
Wat je uitspaart door goed koopte, krijg je aan kwaliteit te min! 
Maar de roker loopt die kans zoo makk’lijk niet
Nu de ‘Taba’ hem het allerbeste biedt.

Refrein
Naar de ‘Taba’ Naar de ‘Taba’ 
Naar de ‘Taba’ in ’t Paleis
Naar de ‘Taba’ want de ‘Taba’ is het rokersparadijs
Voor je pijp, je sigaret en je tabak en je sigaar, 
vind je alles op de ‘Taba’ in de puntjes, kant en klaar.
Voor den leken en voor den vakman is de ‘Taba’ ideaal, 
naar de ‘Taba’ allemaal!

Op de ‘Taba’ kun je leeren wat een rooker weten moet, 
om te waken dat ie nooit meer bij het koopen flaters doet!
Wie een kijkje neemt in het tabaksbedrijf 
Houdt zich voortaan vast de knoeiers van het lijf 
Voor de dames is de ‘Taba’ van niet minder groot belang,
voor een haaltje zijn de dames tegenwoordig niet meer bang!
Daarom heeren stel de vrouwtjes ook te vree
En neem al je schatjes naar de ‘Taba’ mee!

Refrein
Naar de ‘Taba’  Naar de ‘Taba’
Naar de ‘Taba’ in ’t Paleis
Naar de ‘Taba’ want de ‘Taba’ is het rokersparadijs
Voor je pijp, je sigaret en je tabak en je sigaar, 
vind je alles op de ‘Taba’ in de puntjes, kant en klaar. 
Voor den leken en voor den vakman is de ‘Taba’ ideaal, 
naar de ‘Taba’ allemaal!

Otto Zeegers
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De F’jes zullen niet eens meer weten waar je het 
over hebt. De E’tjes vermoedelijk ook niet. En de 
D’tjes kan het geen barst schelen. In de jaren zestig 
van de vorige eeuw (je vader en moeder waren net 
geboren) was in de meeste nieuwe flats de huiska-
mer standaard uitgevoerd met een grijs harmoni-
cascherm van een onduidelijk soort kunststof. Dit 
scherm, dat deel uitmaakte van een woonideologie 
genaamd Goed Wonen, was handig want dan kon de 
kamer flexibel worden ingedeeld. In dichtgeschoven 
toestand had je er een aparte kamer bij, schoof je 
het gordijn open dan was de huiskamer plotseling 
één grote ruimte geworden. Gek genoeg verdween 
dit schuifgordijn al gauw naar de berging of garage 
om daar jarenlang een kommervol bestaan te leiden. 
Om de een of andere reden vond men het scherm 
toch niet handig genoeg. Ook de andere principes 
van Goed Wonen (eenvoud en functionaliteit) werden 
overboord gegooid en binnen de kortste keren waren 
de muren van de frisse jarenzestigflats bruin geschil-
derd, de ramen behangen met macraméwerkjes en 
de huiskamer door middel van een verhoging ver-
anderd in een zitkuil. In sommige huizen verscheen 
zelfs een bar, compleet met krukken.

Ikzelf zou nooit meer een gedachte aan het schuif-
gordijn hebben gewijd als er niet ten minste nog 
één plaats was in Amsterdam waar dit scherm in al 
zijn lompe functionaliteit kon worden aanschouwd: 
de Tabakantine. Meestal stond het open en viel het 
niet op, maar op sommige dagen was het opeens 
dichtgeschoven en dan zat je tegen een bruingrijze 
kunststofmuur aan te kijken. Samen met de stoffige 
prijzenkast, de buitenformaat speakerboxen en de 
door een laag bier glimmend geworden voetbaltafel 
gaf het de Tabakantine de sfeer van een verloederde 
studentensociëteit. Ikzelf vond dat nooit zo gezellig, 
maar ik heb begrepen dat vooral oudere Tabaleden 
de kantine als een knusse huiskamer beschouwden.

Het zal weinig mensen zijn opgevallen, maar het 
schuifgordijn is weg. Eind vorig jaar is het opeens 
weggehaald. Ikzelf vond het een hele verbetering. 
Er ontstond zowaar ruimte in de kantine. Je fanta-
sie sloeg op hol: wat kun je niet allemaal met deze 
ruimte doen? Leuk inrichten, zodat je als ouder eens 
lekker kan zitten terwijl je op je zoon of dochter aan 
het wachten bent. Het verdwenen schuifgordijn was 
een van de positieve veranderingen van de laatste 
tijd, samen met de fatsoenlijke toiletten, de mooie 
keuken en de bestuurskamer die zijn gezicht open 
en communicatief naar de bezoekers heeft gewend. 
Alleen achterin is nog een wat onduidelijk blauw 
scherm achtergebleven. En de rondslingerende jas-
sen en trainingspakken zijn ook gebleven. Maar dat 
gaat ook allemaal veranderen. Dacht ik.

Tot ik tot mijn grote schrik in de notulen van de af-
gelopen algemene ledenvergadering las dat er vanuit 
de leden het verzoek kwam of het schuifgordijn 
weer terug kon komen. Het bestuur stond welwillend 
tegenover het voorstel en zou het onderzoeken. Ze 
zochten ook een nieuwe voorzitter. Nou, daar had ik 
wel ideeën over, dus belde ik het Bestuurslid. Wat 
denken jullie van Hitler? Die heeft al een tijdje niets 
te doen sinds de verkoop van Hitlers Sportartikelen 
achter de Cuyp. Aan hem zou ik zelf zo gauw niet 
gedacht hebben, zei het Bestuurslid, maar het is een 
idee. Dan maken we Nixon penningmeester, of Rijk-
man Groenink, even kijken wie beschikbaar is. Ja, en 
we kunnen Göring vragen voor de functie van wed-
strijdcoördinator, zei ik, als hij genoegen neemt met 
het formaat van de huidige bestuurskamer. Misschien 
wil hij ook nog sponsoren, voegde ik eraan toe. ‘Ga-
ragebedrijf Göring. Voor een Perfecte Autokeuring.’ 
Heel goed, zei het Bestuurslid, dan mag Idi Amin 
voortaan de lijnen trekken. Waarom Idi? Nou, die kan 
niet stilzitten. Die moet je iets te doen geven. Hij had 
vroeger een krokodillenboerderij in de Watergraafsmeer. 
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We kunnen hem ook vragen als materiaalman. Dan 
krijgen de spelers mooie leren spelerstassen. En het 
nieuwe vriendelijke gezicht achter de bar wordt Pol 
Pot, zei het Bestuurslid beslist. Hij houdt niet van 
kinderen met brilletjes, maar verder is het een reuze 
aardige man.

Even was het stil aan beide kanten van de lijn. 
Dromerig overdachten we de toekomst van Taba. 
Toen begon het Bestuurslid te lachen. Haha, zullen 
we Eichmann voortaan weer het zomerkamp laten 
organiseren? Eichmann? Die heeft toch samen met 
zijn vrouw een kaashandel in de Pretoriusstraat? Ja, 
de vorige keer stonken de kinderen vreselijk toen 
ze terugkwamen. Ze hadden van de kaasman na 
het douanespel beslist onder de douche gemoeten, 
maar dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn uit het raam 
geklommen en hebben een scheetzak in het bed 

van mevrouw Eichmann gelegd. ‘Adolf......,’ had ze 
volgens de kinderen kwaad geroepen, ‘Karl Adolf......, 
kannst du diesen Scheisskäse nicht irgendwo anders 
lassen...!’

Wat...? Ze vroeg of meneer Eichmann soms een wind 
had gelaten.
Weer was het was even stil aan de andere kant van 
de lijn.
‘Volgens mij hebben we een prima team bij elkaar,’ 
hoorde ik het Bestuurslid na een poosje zeggen.
’Ja, dat geloof ik ook,’ zei ik. 
En het schuifgordijn komt ook weer terug.

Ad Vos
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Rolando de Corazón

Voetbal & Seks
Uche! Uche! Uche!

‘Corazón, ben jij nu altijd al zo tegen roken ge-
weest?’ vraagt Werner met een grijnslachje. Even 
kijk ik hem weifelend aan. Ik sta met mijn jas aan 
op het punt de kantine te verlaten. En discussies 
over het roken plegen langdurig en taai te zijn. 
Zelfs met een niet-roker als Werner. Die is anar-
chist. Zojuist heb ik heerlijk getraind. Met de zater-
dagveteranen. Zoals wel vaker de laatste tijd. On-
derweg van het werk naar huis kom ik toch langs 
TABA. En wat blijkt dan? Ik draai conditioneel 
nog best aardig mee! Velen van hen roken. En dat 
doen ze bij voorkeur in de kantine. Elke keer als ik 
voor de training de kantine binnenkom moet ik iets 
roepen in de trant van: ‘Heren, heren, het roken 
is hier verboden, dat is toch genoegzaam bekend?’ 
Lachend begeven de vets zich dan naar buiten, of, 
als het daar al te guur is, naar de ruimte achter 
de keuken. Het gaat gemoedelijk. Zoals het hoort 
bij TABA. Toch is het vermoeiend. Elke keer weer. 
De verantwoordelijkheid van mijn bestuursfunctie 
rust zwaar op mijn schouders. Maar dat duurt niet 
lang meer. Tot het einde van dit seizoen. Maar om 
die paar maanden nou te slijten als antirookmagiër, 
nou, liever niet. 

Nog steeds weifel ik hoe Werner te antwoorden. 
Zal ik me verschuilen achter de wet? De niet milde 
boetes? De uitspraken van de algemene ledenverga-
dering? Dat zal zeker minder tijd in beslag nemen. 
Maar ik besluit de confrontatie aan te gaan. ‘De 
maatregel is er om werknemers te beschermen, 
Werner,’ antwoord ik, ‘dus eigenlijk voor jou.’ 
‘Maar ik vind het betuttelend,’ zegt Werner, ‘van 
mij hoeft het niet.’ ‘Het gaat ook niet om jou per-
soonlijk, maar om wie er ook maar staat. Jouw 
eventuele opvolger heeft ook recht op een rookvrije 
werkplek.’ ‘Er wordt al honderden jaren gerookt in 
café’s, het hoort bij de traditie!’ zo mengt een zater-
dagveteraan zich in de discussie. ‘Dat waren slaver-
nij en kinderarbeid ook,’ antwoord ik kortaf. ‘Maar 

er zijn zoveel beroepen met risico’s,’ gaat Werner 
onverdroten voort, ‘neem een verkeersagent die 
in de uitlaatgassen staat.’ Ik besef dat ik hier nog 
lang niet weg ben. ‘Het verkeer stilleggen is niet 
gemakkelijk, maar het is wel heel simpel om even 
buiten te gaan roken. Da’s een moeite van niks. En 
laten we wel zijn, het is best fijn als er niet gerookt 
wordt.’ Werner laat niet los. ‘Als er zo’n behoefte 
is aan rookvrije café’s, dan begrijp ik niet waarom 
die er nooit gekomen zijn. Daar zou dan toch een 
markt voor geweest moeten zijn?’ ‘Dat komt om-
dat rokers, vanwege hun verslaving, niet flexibel 
zijn. Niet-rokers zijn dat over het algemeen wel. 
Nogmaals, het probleem is heel simpel op te lossen. 
Gewoon even naar buiten. Da’s nog gezellig ook.’ 
‘Nou, bij dat laatste vrijwilligersfeest heb ik anders 
heel veel mensen horen klagen over het feit dat ze 
buiten moesten roken. Dat vonden ze helemaal niet 
gezellig.’ ‘En ik blijf het een vreemde gewoonte vin-
den om als je ergens binnenkomt gelijk iets in de 
fik te steken en rook om je heen te blazen. Maar nu 
ga ik weg, hoor. Mensen, tot volgende week!’ 

En voordat Werner nieuwe tegenargumenten te 
berde kan brengen ga ik naar buiten, haal mijn 
fiets van het slot en zwaai nog eenmaal joviaal naar 
de veteranen die rond een tafel aan hun flesjes bier 
zitten. Straks gaan ze vast roken. Of niet? Nog 
eenmaal overdenk ik de laatste woorden van Wer-
ner. Ik dacht tijdens het feest echt dat de rokers het 
buiten erg gezellig met elkaar hadden. Maar nee, ze 
voelden ze zich niet meer welkom; ze voelden zich 
buitengesloten. En daarmee identificeerden ze zich 
volkomen met hun sigaret. 
Maar volgens mij gaan de rokers echt het pleit 
verliezen. Want wat bleek nu ook weer tijdens het 
vrijwilligersfeest? Het is gewoon best lekker als er 
binnen niet gerookt wordt.
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