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AFC TABA 
(relatienummer BBDB 51B) speelt 
in Sportpark Drieburg, Fizeaustraat, 
Amsterdam. Telefoonnummer van 
de kantine: 020 692 41 61. 
Gironummer 5011393,  
t.n.v. afc TABA, Amsterdam.

HET TABA BESTUUR BESTAAT UIT:
Voorzitter: Mike Paschenegger  
(020-6949170, paschenegger@
planet.nl)
Secretarissen: Roland Knoppe 
(Tuinstraat 142, 1015 PH A’dam 
020-6257970, r.knoppe@hetnet.
nl) en Arthur Rauwerdink, 020-
6758700, donwordy@gmail.com
Penningmeester en verzending 
Tabatreffer:
Anke Lucas, Schagerlaan 115,  
1097 HP, 06-12878513,  
jalucas@tiscali.nl
Ledenadministratie:
Frank Visbeen
ledenadministratie.taba@xs4all.nl 
Jeugdsecretaris:
Jan de Wijer  
j.dewijer@hccnet.nl 

Jeugdcommissie:
René Diepgrond (A- en B-jeugd) 
diepie@planet.nl
Thom Moerkamp (C-jeugd)  
moerkamp@wish.net 
Frenkie Hardonk (E-jeugd)  
frenkiehardonk@yahoo.com
Rob Schimmel (F-teams)  
schimmel.rob@gmail.com
Pita de Leeuw (meidenteams)  
p.de.leeuw@vpro.nl
 
Technische Commissie:
Bregt Remijn (voorzitter)  
bremijn@xs4all.nl
Bert Rijskamp (A-jeugd en doorstro-
ming naar senioren) rijslaer@zonnet.nl
René Diepgrond (A-jeugd)  
diepie@planet.nl
Aad Verkaaik (B-jeugd) 
aadjestaartje@hotmail.com
Frank Verkaaik (C-jeugd)  
f.verkaaik@dnb.nl
Frank Visbeen  
(D-jeugd) fvisbeen@rpd.nl
Martin Grootenboer (E-jeugd)  
martin@tungsten.nl
Freek Kallenberg (F-jeugd)  
freek.k@xs4all.nl 

Bart Zwarenstein (meidenteams) 
m.cornelissen4@chello.nl

Wedstrijdcoördinatie:  
zaterdagochtend: Rob Ales, 6657657 
/ zaterdagmiddag: Roland Knoppe / 
zondag: Eric Jansen/Rob Ales
Toernooicoördinatie:  
René Diepgrond, 6652050
Beheer kantine: Stef van der Laan/
Mildred Reemnet
Kantine en veldverzorging:  
Werner Möller, 6644478
Materiaal jeugd:  
Jos Duijst, 6759756

ConTRIBUTIES 2008-2009
F zonder competitie  € 60,-
F € 110,-
E € 120,-
D € 130,-
C € 140,-
B € 150,-
A € 160,-
Senioren € 175,-
Zaal € 130,-

* wijzigingen voorbehouden

Administratiekosten € 10,-
Tabatreffer  € 15,-
Aanmaningskosten € 15,-

opzeggen 1 juni t/m 30 sept. 
Senioren € 40,-
Jeugd en zaal € 30,-

opzeggen 1 okt. t/m 31 dec.
Senioren € 100,-
Jeugd en zaal € 70,-

Gezinskorting
Vanaf 2e en volgende 
leden binnen één gezin:  € 15,-

Studentenkorting € 30,-

REdACTIE TABA TREFFER
Ron de Heer
rondeheer@yahoo.com
Opmaak: Alex Clay

De Taba Treffer verschijnt pakweg  
1 keer per maand.
Kijk ook op www.afctaba.nl

Kijk voor meer info op lowiekopie.nl

Amsterdam
Amstelveenseweg 202

Kinkerstraat 101-103
Linnaeusstraat 107

Rozengracht 63
Tilburg

Schouwburgring 18-20
Goirkestraat 27

Digitaal Printen
DTP Service

Textielbedrukking
Fotocadeaus
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ZoMERnUMMER
Beste lezer. Dit is de laatste Treffer voor de 
zomervakantie. Je vindt o.a. een overzicht van 
de nieuwe teamsamenstellingen, dus blader snel 
door om te zien in welk team je volgend voetbal-
jaar zit, als je dat al niet wist. Verder een paar 
leuke verslagen van de teams zelfs, o.a. over het 
uitje naar Berlijn, en een mooi verslag van de F6, 
dat zich mag verheugen in een paar enthousiaste 
begeleiders. Het bestuur komt met een uitgebrei-
de visie op het volgende seizoen, je leest alles 
over de nieuwe tenues en we verwelkomen een 
nieuwe V&S. Tot na de zomervakantie (gezond en 
wel).
De redactie

JEUGdTRAInInGEn
De Taba-velden zijn vanaf 8 juni gesloten gedu-
rende de zomer. De trainingen beginnen weer 
vanaf maandag 17 augustus. Vóór die tijd kunnen 
teams trainen op het kunstgras, maar alleen als 
er een speciale afspraak met de trainer is.

 
LEKKER dRAAIEn.... In JE WASMASJIEnE!
Beste TABA’s! Heeft iemand van jullie een gratis 
wasmachine over die naar TABA mag ? De mate-
riaalman wil niet meer met zijn wasgoed en een 
handvol Megaperls de sloot in, vandaar. Alvast 
bedankt! Mail die schalkse materiaalman op 
josduijst@orange.nl

RECTIFICATIE
In het vorige nummer van de Treffer stonden  
helaas de verkeerde namen bij de kampioens-
ploeg van de B1. Hierbij de goede namen.

 

Staand van links naar rechts:
Sierk Kanis, Kay de Vries, Troy Verkaaik,  
Maarten Klap, Marcus Staphorst,  
Cas van Niekerk, Freek van Koolbergen,  
Daniël Staal en trainer/coach Bert Rijskamp.
Knielend van links naar rechts:
Richard de Graaf, Igor de Jong, Bob Dekker,  
Paul Smid, Josse van der Schaft en keeper  
Auke Eringa.
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jeUgDtoernooi afc taba zaterDag 6 jUni-zonDag 7 jUni 2009

Het jeugdtoernooi dit jaar was weer een groot succes – en omvangrijker dan ooit: ruim 125 teams 
verdeeld over 24 poules speelden verdeeld over 6 velden 2 dagen lang heerlijk voetbal. De organisa-
tie was van een haast olympische complexiteit en de mannen en vrouwen bij Taba die dit voor elkaar 
hebben gekregen, verdienen daarvoor een forse pluim. De voorbereidingen zijn natuurlijk gigantisch: 
het uitnodigen van de teams, het in elkaar zetten van de speelschema’s... Enorm. En dan het werk 
tijdens het toernooi. Als ik alleen al denk aan de eindeloze hoevelheden zakjes frites die erdoorheen 
zijn gegaan, de stapels tosti’s en weet ik niet wat voor ander lekkers, al die handen achter de bar, 
dan duizelt het me helemaal. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de wedstrijden die zijn 
gespeeld, de inzet van de scheids- en de lijnrechters. Al die ouders die hebben meegeholpen om dit 
toernooi tot een succes te maken... Allemaal enorm bedankt!

De deelnemende teams waren:
DRC F1, GeuzenMiddenmeer F1, De Meer F1, Taba F1, WV-HEDW F1, GeuzenMiddenmeer F2, FC Purmerend F3, Taba F2, WV-HEDW F2, ZOB 
F2, HSV 1889 F2, FC Purmerend F5, Taba F3, WV-HEDW F3, ZOB F3, DRC F2, FC Purmerend F13, FC Purmerend F14, Taba F4, Taba F5, DRC F3, 
GeuzenMiddenmeer F3, FC Purmerend F15, Taba F6, WV-HEDW F4, ADO 20 E1, FC Purmerend E1, Taba E1, WV-HEDW E1, ZOB E1, GeuzenMid-
denmeer E2, IVV E2, FC Purmerend E2, Taba E2, WV-HEDW E3, DRC E1, IVV E3, FC Purmerend E3, Taba E3, Taba E4, GeuzenMiddenmeer E4, FC 
Purmerend E4, Taba E5, Taba E6, WV-HEDW E5, DRC E2, GeuzenMiddenmeer E7, GeuzenMiddenmeer E9, Taba E7, Taba E8, Buitenveldert MB1, De 
Dijk MB1, Foreholte MJ1, GeuzenMiddenmeer MA1, Taba MA1, Taba MB1, TOS-Actief MB1, HSV 1889 MC1, IVV MC1, Kadoelen MC3, Taba MC1, 
Taba MC2, WV-HEDW MC1, EVC MD1, IVV MD1, Taba MD1, WV-HEDW MD1, HSV 1889 D1, Koedijk D1, FC Purmerend D2, Taba D1, WV-HEDW D1, 
DRC D1, Koedijk D2, FC Purmerend D3, Taba D2, WV-HEDW D2, HSV 1889 D2, Koedijk D8, FC Purmerend D5, Taba D3, WV-HEDW D3, GeuzenMid-
denmeer D5, De Meer D5, Taba D4, Taba D5, WV-HEDW D4, DSOV C3, Koedijk C8, IVV C3, FC Purmerend C6, HSV 1889 A1, Ilpendam A1, Kon. HFC 
A2, Taba A1, IVV A1, Kon. HFC A4, Meteoor A1, Roda ’23 A5, Taba As2, HSV 1889 B1, Koedijk B2, Kon. HFC B6, FC Purmerend B4, Taba B1, Koedijk 
B4, Koedijk B5, Kon. HFC B8, Taba B2, Taba B3, AFC C6,  Ilpendam C1, Taba C1, TOS-Actief C3, WV-HEDW C2, DSOV C1, FC Purmerend C4, SDZ C2, 

Taba C2, WV-HEDW C3

Een raket. Wat? Een raket op het Tabaveld. Wat...? Een raket op het Tabaveld!!!!!!



We komen eraan! Onder dit motto schreven wij vorig 
jaar een stukje in de Treffer. We hadden het geleend van 
oud-voorzitter Aad Verkaaik, die het overigens nog steeds 
roept. En zo hoort het ook, want Taba beweegt, in alle 
richtingen. Met mooier voetbal (B1 en A2 kampioen!), 
meer kwaliteit in het kader (meer geoefende trainers), een 
mooier clubgebouw (nieuw sanitair, keuken, kleedkamers 
en straks ook de kantine) en veel behulpzame leden (en 
ouders), die laten zien dat je een club samen maakt en 
draagt. We komen eraan. Maar we zijn er nog niet.

Taba Treffer
Er is dit seizoen een ding duidelijk geworden: het ontbrak 
aan regelmatig verschijnende Treffers. Dat gaan we vol-
gend jaar anders doen. Volgend seizoen brengen we mini-
maal een Treffer per maand uit. Met een nieuwe indeling, 
die (nog) meer dan nu een beeld geeft wat er bij de club 
leeft. Onderdeel is voortaan ook deze vaste rubriek van 
het bestuur. Wij dagen & vragen alle Tabaleden ook meer 
informatie (zoals wedstrijdverslagen) aan te bieden, dat 
kan heel eenvoudig bij hoofdredacteur Ron de Heer. Ook 
de site kan aantrekkelijker, als gezicht naar bezoekende 
teams die even kijken waar ze moeten spelen.

Professionalisering
De tien gouden regels (zie de site) vormen de leidraad 
voor de beleidskeuzes bij Taba. Belangrijkste is en blijft 
is dat het voetbalplezier voorop staat. Mooi statement, 
maar in de dagelijkse praktijk lastig zat, want hoe vul je 
zoiets in? Is dat door teams samen te stellen op gelijke 
voetbalkwaliteiten, door vriendjes bij vriendjes te laten, 
of een mix van beide? Het afgelopen jaar heeft de TC op 
basis van voetbalkennis geprobeerd een goede mix te vin-
den: de eerste teams werden selectieteams, met daarnaast 
veel aandacht voor de teams daaronder. Dan de uitstraling 
van Taba: zijn wij van het bonte campingleven, of willen 
we meer uniformiteit in de uitstraling? Op voorstel van de 
TC heeft het bestuur ingestemd met het voorschrijven van 
trainingspakken en vaste tenues voor de selectieteams. 
Tegelijk investeren we flink in trainers, om alle Taba-ta-

lenten voetbal bij te brengen. Kortom: Taba professiona-
liseert, vooral als gevolg van een groter gegroeide club. 
Het bestuur volgt de nieuwe weg met passende aandacht.

Inzet Tabaleden
Het bestuur zette de vrijwilligers van Taba afgelopen 
seizoen in het zonnetje met een mooi feest, in de kantine. 
De respons, ook nog naderhand, was zo positief dat wij 
dit feest jaarlijks willen herhalen. Behalve uitnodigen 
gaat het bestuur ook wat steviger inzetten op het nog niet 
gebruikte vrijwilligerskapitaal van de club. Zo zullen we 
vanaf komend seizoen nieuwe leden direct aanspreken 
op de rechten en plichten van het verenigingsleven. Want 
die zijn er. Ook bestaande leden (en hun ouders) gaan 
we nadrukkelijker vragen mee te werken, van bouw- en 
onderhoudsklussen tot het bemensen van het wedstrijd-
secretariaat of de bar. Op de ALV – in oktober - willen 
we bespreken of we ook het afkopen van dit soort club-
diensten mogelijk gaan maken. Alleen maar voetballen? 
Prima, maar dat kost je een extra bedrag, boven op de 
normale contributie. Daarvan kunnen wij dan weer extra 
betaalde krachten inhuren. Want de show must go on.

Bouwen
De verbouwing en nieuwbouw gaan stapje voor stapje de 
goede kant op. Het tempo wordt ook hier mede bepaald 
door de aangeboden handjes onder de Tabaleden. Tijdens 
de zomerstop werken we op drie fronten: de aanbouw, de 
kantine en het terras/toegang. Mocht je in de zomer mee 
kunnen helpen – of daarna, meld je dan bij vrijwilligersco-
ordinatorJos Duijst. Elk dagje meeklussen is meegenomen!

Vakantie
Wij wensen alle Tabaleden een heerlijke zomervakantie 
toe. Werk aan je conditie, oefen die feilloze passeerbewe-
ging en repeteer die splijtende pass tot het pikkedonker is. 
We zien je graag terug, met een stralend humeur!

Groet namens het bestuur,
Anton en Arthur (de deeltijdvoorzitters a.i.)

Een nieuwe  
rubriek in de 
Taba Treffer
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Berlin Cup 
mei 2009De D1, D2 en C3 zijn dit jaar naar Berlijn 

geweest om daar een internationaal  

toernooi te spelen. Als trainer van D1 zal 

ik iets vertellen over de gebeurtenissen van 

de D1 tijdens dit lange weekend. 

We hebben op dit toernooi alles meege-

maakt wat je op een toernooi kan meema-

ken; 
  - De eerste dag 1ste in de poule

  - De tweede dag in de kruisfinale 2 – 0 

achterkomen en terug komen tot 2-2  in de 

laatste minuut. We hebben daarna verloren 

met penalties ( er gingen er maar 2 (!) in)

De kruisfinale die volgde kwamen we weer 

met 1-0 achter en scoorde in de laatste mi-

nuut dankzij een penalty de 1-1 binnen. Ge-

leerde van de vorige penalty serie hadden 

de jongens wel want nu wonnen we hem.

Onze laatste wedstrijd was eigenlijk een 

samenvatting van ons hele toernooi. We 

speelde heel goed en onze Zweedse tegen-

stander had geluk dat we niet scoorde. Maar 

zoals altijd komt er dan een oude voetbal 

regel om de hoek kijken: ‘Als wij niet sco-

ren dan doet de tegenstander dat wel’. Dus 

totaal onverdiend wonnen de Zweden met 

1-0 door een buitenspeldoelpunt.

Het was een geweldig toernooi met goed 

en meeslepend voetbal maar het was vooral 

heel gezellig!

Stijn Knigge – trainer D1

Ik ben van 21 t/m 24 mei met de D1 

en de D2 naar een voetbaltoernooi in 

Berlijn geweest. We gingen er met de 

trein naartoe. De D1 sliep in een school en 

ons team sliep in een hotel. De dag nadat 

we aankwamen was de eerste ronde van 

het voetbaltoernooi. De D1 deed het heel 

goed en werd eerste van hun poule. Ons 

team deed het minder goed, wij werden 

laatste van onze poule. De dag daarna was 

het tweede deel van het toernooi. De D1 

werd uiteindelijk zesde en wij vijftiende. 

Die dag gingen we nog naar een joods 

monument. Het was een groot doolhof 

van betonnen blokken. Daarna gingen we 

iets eten en wat rondlopen in de stad. We 

gingen ’s avonds eten in een restaurant. 

De laatste dag moesten we onze spullen 

alweer inpakken. Daarna gingen we nog 

naar een museum. Later in de middag 

gingen we weer terug met de trein naar 

Amsterdam.

Julia Nagengast  D2

onderweg naar Berlijn

d1 am Stammtisch
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De D1 en D2 verzamelden op Station Zuid om met 
de trein naar Berlijn te gaan. We zaten zes uur in 
de trein. Uiteindelijk kwamen we in Berlijn en we 
gingen naar Alexanderplatz. We wilden met de tram 
verder naar ons hotel toen we een vechtpartij zagen.
We gingen direct door naar het hotel, eigenlijk jeugdherberg, en daar kwam ik op een kamer met z’n 

zessen.
In de jeugdherberg kregen we warm eten, iedereen 
vond het vies, behalve de volwassenen.

Eerste dag voetbal, tegen Denen: we verloren met 13-0. De tweede wedstrijd moesten we tegen 
Duitsers, we verloren met 7-0. Dat ging lekker! De 
laatste wedstrijd was tegen de Zweden, we wilden 
heel graag winnen, maar we verloren met 2-0.Na de eerste dag van het toernooi gingen we met 

de hele D2 en drie spelers van de D1 naar het park, 
Tiergarten, om pizza te eten en met roeibootjes te 
varen. Gelukkig werd ik minder nat dan vorig jaar. 
De D1 was verdwaald met de tram en ging ergens 
anders eten. De C2 kwam later wel.

De tweede dag voetbal voor de 9de tot en met de 
16de plek op een andere plek. De eerste wedstrijd, 

tegen de Polen, verloren we met 2-0. We waren be-
ter en hadden kunnen winnen maar deden dat niet. 
Toen moesten we voor de 15de-16de plaats tegen 
Duisters en we wonnen met 3-2.  Ik kreeg een gele 
kaart waardoor ik slechter ging spelen.Daarna had ik met Thomas uit mijn team naar de 

C2 gekeken en vervolgens zijn we met de C2 naar 
de D1 gegaan en hun laatste weedstrijd gezien, 1-0 
verloren, maar de goal was buitenspel, dus onte-recht. Geen grensrechters is stom!’s Avonds ging ik met 7 andere mensen de stad in 

en aten we schnitzel met patat.
Laatste dag: inpakken en wegwezen. We gingen met 
dezelfde groep als de avond ervoor naar de Fernseht-
urm, meer dan 200 m met de lift omhoog. Daar was 
ook een restaurant waar we geluncht hebben terwijl 
we ronddraaiden en de hele stad konden zien.

Toen gingen we weer met de trein naar huis: toen 
de trein wegreed hoorden we dat we Max en Jos 
misten. Later zaten ze toch weer bij ons in de trein. 
Hoe kan dat?

Dirk D2

Penalties

Wat de wedstrijden in Berlijn zo bij-

zonder maakten was het opkomen op 

het veld voor iedere wedstrijd.

Scheidsrechter liep voorop. Dan moes-

ten wij erachteraan rennen, aanvoerder, 

keeper en spelers.

We kwamen als eerste van onze pool 

door de eerste speeldag. Op de fina-

ledag begonnen we met twee keer 

gelijkspel.
Twee keer werd de wedstrijd beslist 

door penalties. De eerste verloren we 

met 3 – 2 en de tweede wonnen we met 

4 -2.
Voor mij heel bijzonder omdat dit de 

eerste penaltyreeks was die ik gekeept 

heb.

Pieter

d2 werd één-na-laatste
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Oeijoeijoejoei… In de avond, een aantal kanjers die 
ontbreken, wij nog geen competitiewedstrijd gewon-
nen (wel een fantastisch gelijkspel) en dan…. dan tegen 
de nummer drie in onze competitie (eerder 10-2 en 8-0 
van verloren). Belooft heel, heel erg weinig goeds. Al 
dagen koude rillingen op m’n rug, met slecht slapen ’s 
nachts, en op woensdagmiddag pakken donkere don-
derwolken zich al in m’n hoofd samen. Beste spelers, 
eerlijk gezegd was ik het liefst om zeven uur met m’n 
hoofd onder de dekens in bed gaan liggen, in ieder ge-
val ver weg uit de Taba F6 wereld. Niet omdat ik jullie 
niet een ongelooflijk goede groep voetballers en leuke 
kinderen vind, maar ja, tsja, eerlijk gezegd gewoon 
omdat het zo volstrekt uitzichtloos leek die laatste 
competitie wedstrijd. 

Rond zessen toch maar inpakken met Sem, en daarna 
Rafi en Thomas ophalen. Mmm, klopt niet helemaal: 
ze hebben er zin in, en zitten lekker te klojo-en achter 
in de auto. Toch echt gezegd dat ’t een zware pot zou 
worden. Zouden de ouders het niet doorgegeven heb-
ben? Bij TOB is Maas er al. Mmm, heeft er ook al zin 
in, begint meteen een lekker balletje over te schieten 
met Sem, Rafi en Thomas. Nou ja, kinderen, zullen we 
maar zeggen… snappen nog niet helemaal wat er in 
de echte wereld gaat gebeuren. Komt opeens Piet met 
z’n vader Jaap bij bij TOB het parkeerterrein oprijden: 
‘hai Remco, leuk, lekker voetballen’, en springt in m’n 
armen: werkelijk, met grote ogen van plezier. Even 
daarna: Iza en Timo, met lachende snoepmonden. Weet 
meteen dat Timo rennend kan plassen in de bosjes! 
Klasse Timo, maar volgende keer wel graag je handen 
wassen (Rene lachend: ‘opvoeden, wat is dat?’). Dit is 
helemaal, maar dan ook helemaal niet de juiste instel-
ling kids. Komt Hans met z’n vader Edward er nog ’s 
aan, ook al lachend. Potjandorrie, weten ze dan niet dat 
we één van de zwaarste potten aller tijden voor de boeg 
hebben?! Dit wordt niet 10, niet 20, niet 30, maar veel 
meer tegen 0. Een vernedering, een blamage, de eerste 
wedstrijd zonder verslag. 

Na een korte bespreking gaat het fluitsignaal. Iza op 
goal, Timo samen met Rafi en Thomas in de verdedi-

ging. Hans, Sem, Maas op ’t middenveld, Piet in de 
spits. Fantastische opstelling, maar volstrekt kansloze 
pot. Wachten op de eerste tegengoal. Opeens valt m’n 
oog op de zijlijn: alle trainingen bij TOB zijn afgelo-
pen, en spelers, ouders en trainers van TOB staan hun 
pupillenteam aan te moedigen, zoveel publiek hebben 
we nog nooit gehad. Om toch iets te doen begin ik als 
coach tegen beter weten in aanwijzingen te geven…. 

Een onwaarschijnlijk bloedstollende eerste helft vol-
trekt zich. TOB blijk nog een tikje beter dan verwacht 
en lijkt de pot al snel naar zich toe te willen trekken. 
Talentvolle spelers, vlot combinatiespel, prachtige 
acties, snoeiharde schoten, maar wij komen langzaam 
maar zeker in een soort van onwerkelijke droom te-
recht. Iza ranselt met ongeevenaarde flair de ene bal na 
de andere uit haar goal, Timo jaagt de tegenstander met 
een lach de stuipen op het lijf, Rafi voetbalt alsof ‘ie uit 
de B-tjes is geleend, Piet neemt soms even rust, maar 
in acties is ‘ie de hongerige leeuw die we uit heel erg 
enge sprookjes kennen, Sem voetbalt zoals voetbal ge-
speeld moet worden, een 10 met een griffel, Maas z’n 
lach is in een grimmige grijns veranderd en bereikt een 
nog niet eerder gehaald nivo, Hans gooit de ene truc na 
andere uit z’n toverdoos en Thomas… Thomas speelt 
het spel als geen ander: ontspannen, elegant, maar bik-
kel, bikkel en echt bikkelhard, niemand ontziend. Een 
wereldteam. De koppies bij TOB gaan strakker staan: 
dit was helemaal niet de bedoeling. Hoogstaand voet-
bal en harde schoten op ons doel leveren geen resul-
taat: 0-0 in de rust. Met dit resultaat voel ik me op een 
andere planeet. 

Kids, denk ik, prachtig gespeeld, maar terug naar de 
werkelijkheid. Schade beperkt houden, we gaan nat 
maar laat het niet kletsklieder worden. Wederom begin 
ik spelers op hun posities te wijzen. Edward, Rene, 
Jola, Michael en Jaap doen hun ouderlijke plicht langs 
de lijn: overstemmen het volledige TOB publiek op 
meesterlijke wijze. Sim heeft z’n step zelfs even voor 
step gelaten en moedigt z’n broer Maas hartstochtelijk 
aan. Maar het gemis van onze ijzervreters Jip, Flint en 
Dries moet ons op gaan breken (over Zouhair en Mint 

TOB F2 – Taba F6
13 mei 2009
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nog niet gesproken). En ja hoor, na zo’n 10 minuten 
valt íe: 1-0 voor TOB. Oppakken, spullen pakken, rit-
sen dicht, auto’s starten, pyama’s aan, en snel naar huis. 
Tanden poetsen en snel vergeten. Prachtig resultaat 
toch al?! Maar dan: ogen worden dof, schuim wordt 
zichtbaar op de lippen, een angstaanjagend gegrom 
klinkt hol uit de monden, en extra spanning tekent zich 
af op de spieren. Kalm aan, dit hoeft nu ook weer niet. 
Geestelijk niet gezond, morgen moeten we tenslotte 
toch weer naar school? Maar binnen een minuut ge-
beurt het meest onmogelijke: na een fantastische inter-
ceptie op ons ijzersterke middenveld wordt Sem vanuit 
de hoek richting goal gestuurd. Eén opdracht, één 
focus, één ultieme sprint resulteert in een droge, maar 
harde en geplaatste schuiver naast de keeper: 1-1. De 
vreugdeuitbarsting die volgt is niet te beschrijven. Het 
lijkt alsof de wedstrijd is gespeeld, maar ho ho, nog 10 
minuten te spelen. Zal vast nog een tegengoal vallen, 
blijf dus die schade beperkt houden. Ons team speelt 
10 minuten voor de poorten van de hel (kids, zeg maar 
het huis van die rode mannetjes met hoorntjes, erg eng, 
laten we het daar maar bij houden), met de deur wagen, 
maar dan ook wagenwijd open… Ballen op de lat, op 
de paal, tegen de knoertharde vuisten van Thomas (Iza 
speelt inmiddels werelds op ’t middenveld), de pollen 
gras vliegen om m’n oren: er is geen woordenboek met 
woorden die de strijd op het veld kan beschrijven. En 
dan, het vingertje van de scheidsrechter gaat omhoog: 
nog 1 minuut te spelen. Het zal toch niet echt waar zijn, 
een gelijkspel tegen zo’n talentvolle en goede ploeg?! 
Opnieuw een schot op onze goal, Thomas houdt ‘m 
klemvast in z’n knuisten. Maar in plaats van rust te 
nemen ziet hij ruimte achter TOB’s verdediging, en 
met een gigantische knal en enkele stuit plaatst hij de 
bal panklaar in de voeten van Sem. Nog 20 meter van 
de goal, met razendsnelle verdedigers sprint ‘ie rich-
ting het doel. En dan, dan gaat alles in slow-motion. 
Althans, in mijn hoofd. Sem kijkt op, ziet een gaatje 
waar zelfs een muis niet doorheen past, en scoort… 
Onwaarschijnlijk, 1-2 voor ons, en nog 10 seconden te 
spelen. Hans, Thomas, Piet, Sem, Iza, Maas, Timo en 
Rafi bijten hun laatste melktanden stuk tot een schril 
fluitgeluid onze droom werkelijkheid maakt. Jajajaja, 
onze eerste drie punten…

In de pocket, in de tas mee naar huis! En daar liggen  
ze nu nog…

Remco Geesken 

Friends

May 22nd, 2009 

by Richard de Nooy

No time passes when I am with you

No youth is lost, no death waiting

We remain what we once were:

Men of great ambition, lost souls,

Saviours, liars, freaks, gentleboys

We do not know each other

Better now than we did then

That is our secret: to love

But not know because

To know is to presume

And we prefer to meet

Time and time anew

Like the bread we eat

Ever the same slices

But always fresh.
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A1/2
Teamleider:  
Heleen Gans/Aad Verkaaik
Trainer-coach: Rob Dekkers
Trainingstijden: di 19.00-20.30  
en vr 19.00-20.30
Beker: ja (1 team)
Competitie:  
1ste klasse/3de klasse

Brendan Kant-Morice
Horatio James Wilson
Achraf Ariani
Matthijs van Camerijk
Jibbe Knuit
Richard de Graaf 
Troy Verkaaik
Andrews Boatey Adjei
Cas van Niekerk
Bob Dekker
Freek van Koolbergen
Josse van der Schaft
Maarten Klap
Daniel Staal
Igor de Jong
Paul Smid
Teun Sieljes
Isani Franzua-Martinez
Titus Laeven
Gray Narain
Kevin Steehouwer
Sam van Ewijk
Wander Smits
Mees Daalder
Elte Hupkes
Emmanue Amissah
Johan Haagedoorn
Philip Ladiges
Tiago Fernandes Nazaré
Max Taekema
Max Rijken

  
 
B1/2
Teamleider: Harry Smeets
Trainer-coach: Harry Pijnenburg
Trainingstijden: di 17.30-19.00  
en do 17.30-19.00
Beker: ja (1 team)
Competitie:  
1ste klasse/2de klasse

Marcus Staphorst
Auke Eringa
Kay de Vries
Sared Schram
Stanley Sengers
Ramon Dop
Melle van Maanen
Jarmo de Vries
Joram Prins
Marijn Smidt
Max Kremer
Micha Proper
Tom Remijn
Melvin Akkerman
Jochem Stut
Emile Corre
Emiel Smeets
Vittorio Stuger
Kees Heijermans
Ward Keijsers
Jip Jansen
Chung Keu Wong
Nelson Ritsema
Reinder Raadsen
Camiel de Kom
Jeroen Kolster

  
 
C1/2
Teamleider:  
Sander Hoek/Anneliek Verhage
Trainer-coach: Hans Zwaal/Khalid 
El Hannouti
Trainingstijden: di 17.30-19.00  
en vr 17.30-19.00
Beker: ja (2 teams)
Competitie: 1ste klasse/2de 
klasse

Rémi Lafeber
Xander Koning
Luc Giljam
Ingo de Kruif
Alex Ales
Benjamin Weyand
Olaf Hogetoorn
Daniel van Maanen
Roel Hoek
Mingus van Itallie
Jonathan Mensink
Salman Guldemond
Jari Julien

Job Zaal
Douwe de Wijer
Bruno Kamphuijs
Pieter Willers
Mattia Caldarella
Thomas Gelauff
Jan Huiskes
Stijn Hutschemaekers
Teun Smit
Jari Franck
Niels Visbeen
Max van der Flier
Luuk Heupers
Rijk Rauwerdink
Bart Obbink

  

C3
Teamleider: Roderik Westra
Trainer-coach: Alain Hirschler
Trainingstijden: wo 16.00-17.30 
en vr 16.00-17.30
Beker: nee
Competitie: 3de klasse

Cheldon Steehouwer
Ruan Dunlevy
Damian Vroom
Cas Fahrenfort
Tijs Teulings
Joost Ingen Housz
Simon Hoeksma
Thomas Alkema
Dave van Ieperen
Abel Westra
Juan Vink
Cristian Henriquez
Mees Hirschler
Youké Pelletier
Bas van der Heijden

  

d1/2
Teamleider: Walter Kloos
Trainer-coach: Stijn Knigge/ 
Achraf Ariani
Trainingstijden: di 17.30-19.00  
en do 17.30-19.00
Beker: ja (2 teams)
Competitie: 2de klasse

Igor Houniet
Dees de Wijer
Abel Kloos
Dylan Hooft
Myles Chapman
Mees Eringa
Stan Giljam
Kaj Smeets
Raz van Houts
Julia Nagengast
Arthur Neervoort
Justus Mensink
Thomas Ales
Dirk Huiskes
Bruin Feskens
Yonathan Tokkie
Willem Bakker
Clemens Oomes
Tobias Julien
Luc ten Brink
Osama Khedrsaye
Miles Christenhuis
Hidde Vermaas
Günes Verhoek
Ramon Dekker
Frans van Schaik
Ward Immink
Nova Endendijk
Marijn Smeehuijzen
Paco Kuit
Pien Bennen
Elroy Pijnenburg
Ruben Duijst

  

d3
Teamleider:  
Ron de Heer/Peter Menke
Trainer-coach: Mike Pascheneg-
ger/Maarten Eilander
Trainingstijden: ma 17.30-19.00 
en wo 16.00-17.30
Beker: nee
Competitie: 4de klasse

Pelle Menke
Kim Eilander
Max Molenaar
Baruch Kiestra
Mauro Gomes Amorim
Daan van Woudenberg
Jacob Vermeule

teamsamensteLLing afc taba
seizoen 2009-2010
(Bij de combinatieteams wordt de definitieve indeling vóór het begin van de competitie in september gemaakt)
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Gijs van der Linden
Max de Heer
Daan Lutgerink
Cyrus Feiz
Victor ter Veld
John Obison Stevens
Quincy Vroom

  

d4
Teamleider: Irene van Houten
Trainer-coach: Paul Kamp/ 
Andy Tarenskeen
Trainingstijden: ma 17.30-19.00 
en wo 16.00-17.30
Beker: nee
Competitie: 4de klasse

Rik Willers
Hidde Mika Kamp
Sirius Hakvoort
Alvin Moorman
Isak Verkaik
Eva Voogt
Bas Franse
Wander Siemers
Zeno Gosling
Nathan Tarenskeen
Luuk de Haan
Tigo van Gerven
Douwe de Jong
Mika Schols
Jason Storm
Jomme Hardonk

  

d5
Teamleider: Anneliek Verhage
Trainer-coach: Daniel Staal/ 
Igor de Jong/Paul Smid
Trainingstijden: ma 17.30-19.00 
en wo 16.00-17.30
Beker: nee
Competitie: 5de klasse

Robin Korkor
Kesha Svystunov
Jeroen Smeulders
Marcus Boots
Callum Svadkovski
Boris Gelauff
Daniël van Wijk
Kai Prinsen
David Jansen
Bas Rosier

Joe van der Klugt
André Hillenius
Coen Hagenaars
Zwaantje Hoeksma
Selinde Posthuma
Bente Ritter

  
 
E1/2/3
Teamleider: Freek Kallenberg/
Koen Ebeling Koning
Trainer-coach: Freek Kallenberg/
Richard de Nooy / Koen Ebeling 
Koning/Jaap Eringa / Pieter 
Hilhorst/Chris de Koning/Martijn 
van Ieperen
Trainingstijden: wo 15.15-16.30
Beker: ja (2 teams)
Competitie: 1ste klasse/2de 
klasse/2de klasse

Pablo Provence
Bodhi Vriesman
Oscar Brekelmans
Lizzy Hanekroot
Pablo Gribling
Rhett Vonk
Timon Kallenberg
Milan Dop
Sebastiaan de Koning
Herman Admiraal
Noah Hilhorst
Enzo Boeter
Max Sergeant
Junior van Ieperen
Cavit Evren
David Grams
Bram van den Hooven
Jurjun Boots
Davis Christenhuis
Jasper Tijtgat
Martijn ten Brink
Jonah van Tilborg
Jan Hanekroot
Ties Ebeling Koning
Michiel Hutschemaekers
Elmer Anthony Wong
Lloyd Kerr

  
 
E4/5
Teamleider:  
Anne-Marie Heemskerk
Trainer-coach: Michiel Marsman
Trainingstijden: wo 15.15-16.30

Beker: nee
Competitie: 3de klasse/4de klasse

Yehudi Rudge
Benjamin Jansen
Siem Vinogradov
Merlijn van Bilderbeek
Lucas de Natris
Rosa Marsman
Irith Fuks
Minne Los
Floris Kaagman
Mischa de Haan
Huib Huguenin
Onno Smeulders
Florent Kamer
Timon Adriaanssen
Guus Bakker
Parker Tuinder
Jonas Beck
Warre van Velzen
Tycho Thiel

  
 
E6
Teamleider: Tim Klein Schiphorst
Trainer-coach: Eddie Bouwman/
Rogier Kiers
Trainingstijden: wo 15.15-16.30
Beker: nee
Competitie: 4de klasse

Oscar Kamphuijs
Josha ten Have
Giacomo Speyart
Job Cevat
Otto de Jong
Milan Bouwman
Bob van Dijk
Felix Kiers
Jack Klein Schiphorst
Matthies Terpstra

  
 
E7
Teamleider: Anneke Brouwer
Trainer-coach: Eddie Bouwman/
Rogier Kiers
Trainingstijden: wo 15.15-16.30
Beker: nee
Competitie: 5de klasse

Jan Neuteboom
Dirk Bennen
Yaya Bah

Pieter Brouwer
Dominic Borkelmans
Abel Bunt
Milan Stork
Jelle van der Klught
Lara Kloos

  
 
F1
Teamleider: Rob Schimmel
Trainer-coach: Hanno Bakkeren/
Paolo Massaro
Trainingstijden: wo 14.00-15.15
Beker: ja
Competitie: 2de klasse

Bas Diederen
Iannis Verstegen
Oscar Fagel
Thijs Bakkeren
Palle Vermaas
Olivier Tijtgat
Bruno Boeter
Mila Massaro
Joep Weerts
Damian Kamminga

  
 
F2
Teamleider: Anneko Feiz
Trainer-coach: Leon Schutte/ 
Joep Weerts
Trainingstijden: wo 14.00-15.15
Beker: ja
Competitie: 3de klasse

Sam Leguijt
Björn Bloemes
Hans Hissink
Titus Schutte
Sammy Spier
Johan Speyart
Ole van der Heyden
Stijn Rosier
Kaj Giljam
Kiyan Feiz
Daniël van Dobbenburgh

  
 
F3
Teamleider: Jolanda de Putter/ 
Arjan Beijen
Trainer-coach: Arjan Beijen/Ellen 
Wagenvoort/Thomas Vaessens/

TEAMSAMEnSTELLInG AFC TABA
SEIZoEn 2009-2010 (VERVoLG)
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Igor Sonko
Trainingstijden: wo 14.00-15.15
Beker: nee
Competitie: 3de klasse

Rafi Hieselaar
Jip van Hengel
Piet van den Berg
Dries Braun
Sem Geesken
Iza van Gerven
Flint Bijen
Maas Sorko
Timo Bakker
Gijs ter Hart

  
 
F4
Teamleider:  
Henk Hille/Casper Thiel
Trainer-coach: Henk Hille/ 
Casper Thiel
Trainingstijden: wo 14.00-15.15
Beker: nee
Competitie: 4de klasse

Josse Ritter
Mohamed Aanzi
Jamal Kluis
Dorus Thiel
Jort Schouten
Boaz Sardjoe
Janick van Marken
Dari Alex Döbelman
Ilja Julien
Nijs Hille
Pjotr Ollongren

  
 
F5
Teamleider: Sander Kes
Trainer-coach: Mark Snitslaar
Trainingstijden: wo 14.00-15.15
Beker: nee
Competitie: 4de klasse

Ruben Beck
Inez Ruissen
Arthur Schuring
Gideon Tieben
Rutger Kes
Yannick Kraag
Nash Snitslaar
Zwier Verkuyl
Tijmen Vroom

Mees Diederen
Hero Wielinga

  

F6
Teamleider: nog onbekend
Trainer-coach: nog onbekend
Trainingstijden: wo 14.00-15.15
Beker: nee
Competitie: 7de klasse

Shira Duizend
Jonas Noordzij
Solan Bitter
Tomer van Houts
Aljo Pinas
Samuel Dundas
Roemer Schoorl
Daniel Tromp
GuoQing Kamsma

  

MA1
Teamleider: Marjan Emond
Trainer-coach:  
Ricardo Fernanades Nazaré
Trainingstijden: wo 17.30-19.00
Beker: ja
Competitie: 2de klasse

Meike van den Bongaardt
Amy Waardenburg
Gijsje Grosfeld
Nina Jansen
Sozan Tokssz
Niki Ipenburg
Nosh Ipenburg
Isabel Lara Vega
Lotte Stig
Lisan Kroese
Bente Langendijk
Emma de Smit
Saar de Smit

  
 
MB1
Teamleider:  
Philippe Schoonejans
Trainer-coach: Jan de Wijer
Trainingstijden: ma 18.30-20.00 
en wo 17.30-19.00
Beker: ja
Competitie: 2de klasse

Maaike Zwarenstein
Gwen Aartsma
Chevy Planteydt
Sacha Hilhorst
Sophie Schwartz
Gabi Brunhoso
Mara Daamen
Lida Ladwig
Jerilin Rodriguez
Julia ter Veld
Geerte Verduyn
Maaike Schoonejans
Anne-Rieke van Schaik
Mariam Mejdoubi
Linde Raadsen

  

MC1
Teamleider: Jan Scholte
Trainer-coach: Jan Scholte/ 
Michiel Marsman/Jaap-Jan de Jong
Trainingstijden: ma 18.30-20.00
Beker: ja
Competitie: 2de klasse

Suzan Bazaz
Tessa van den Bongaardt
Sarah Marsman
Sam Louwman
Naida Gomes Amorim
Joline van Driesten
Merel Boot
Sam Vrolijk
Lena Hemmink
Paola Scholte
Winnie de Jong
Lisa Bobbie Kamp
Kaoutar el Haouari
Anna Speyart
Noa Guldemond
Daniesha Boldewijn
Siham Amgham

  

MC2
Teamleider: Camille Krone
Trainer-coach: Camille Krone
Trainingstijden: wo 17.30-19.00
Beker: nee
Competitie: 2de klasse

Jocea Zoet
Julie Schoorl
Laura Kamer
Louisa Brunhoso

Eva de Haan
Merav Krone
Noa Fuks
Lucia van der Klugt
Nanna Vermaas
Nasenka van Riel
Fadoua Ait Mouzzi
Eva Verkaaik
Sara Elzinga

 

T-League (mini’s)
Teamleider: nog onbekend
Trainer-coach: nog onbekend
Trainingstijden: wo 14.00-15.15
Beker: nee
Competitie: nee

Bent Ruppert
Ophir Gautier
Rein Stroeve
Louis Dercon
Diedrik Beekhuizen
Romeo Marino
Ramses Kagenaar
Ian van den Berg
Menso Kaan
Rafael Evers
Hugo Krijgsman
Jakob Remkes
Sim Sorko
Malo Etienne
Johannes Annema
Geert Noordzij
Fons Anninga
Veere Kuit
Oliva Proper
Milo Smit
Martin Gutierrez

TEAMSAMEnSTELLInG AFC TABA
SEIZoEn 2009-2010 (VERVoLG)
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Iedereen die naar een TABA-wedstrijd kijkt, weet dat bij 
de shirts het spectrum geel bijzonder uitgebreid is: je hebt 
Hummel-geel, Masita-geel, nike- en KdW-geel. ook bij 
de sokken is de variate zwart-geel tamelijk groot. Bij de 
broeken vallen de verschillen mee, die zijn meestal grijs 
tot zwart. de schoenenkeus is persoonlijk en soms heel 
kleurrijk. Het is dus vaak onmogelijk om twee spelers 
in een team te vinden die precies hetzelfde gekleed zijn. 
TABA stelt de ambitie naar boven bij en daar hoort ook 
een officieel TABA-tenue bij. 

Er is gekozen voor een nieuw, vast TABA-tenue. Dat ziet 
er als volgt uit: shirt Hummel London geel-zwart, broek 
Hummel zwart, kousen Stanno zwart met gele strepen. 
Geen schokkende zaken – een groot deel van de club 
gebruikt deze kleding  al. Voor trainingspakken, tassen en 
keeperskleding is ook een keuze gemaakt.
De kleding kan als vanouds gekocht worden bij Sporthuis 
C. van den Boogerd, Pretoriusstraat 2/III, te Amsterdam 
(vlak bij de Hema Linnaeusstraat). Deze winkel kent ons 
tenue, en bovendien zijn Liam en Tes ervaren voetballers 
die goed kunnen adviseren als je schoenen of wat dan ook 
nodig hebt. Taba-leden krijgen er 10 procent korting. Dat 
geldt ook voor schoenen, scheenbeschermers, vrijetijds-
kleding, zwembroeken. 10 procent op alles dus.

Het spaarprogramma is nieuw. Afgesproken is  dat TABA 5 
procent van de waarde van alle aankopen van TABA-leden 

mag omzetten in bijvoorbeeld ballen, trainingshesjes etc. 
Taba-leden wordt daarom gevraagd hun aankoopbon in te 
leveren. In de kantine staat daarvoor een speciale bon-
nenbak. Als je je bon zelf wilt bewaren, kun je natuurlijk 
ook een kopie maken. 
Teambestelling: vanaf 250 euro kan Van den Boogerd extra 
korting geven. Dan moet die bestelling wel helemaal tiptop 
verzorgd zijn: het artikel + nummer, alle namen van  de 
teamleden met de juiste maten van die spelers. De team-
leider rekent af, Van den Boogerd bestelt de spullen en de 
teamleden krijgen van de teamleider een seintje dat hun 
spullen opgehaald kunnen worden bij Van den Boogerd. 
Voor de groepsbestellingen geldt geen spaarprogramma.
Hummel: Als club heeft TABA zich verbonden aan het merk 
HUMMEL. Er is een 3-jarige overeenkomst waarbij TABA in 
ruil voor zijn merktrouw jaarlijks voor een flink bedrag aan 
materialen kan uitzoeken.
TABA-embleem: Het stoffen logo is al weer een poosje 
uitverkocht. Na de zomer is er een nieuw logo te koop. In 
de kantine of bij Van den Boogerd. Zij hebben ook een ap-
paraat waarmee het logo op je shirt gelijmd kan worden. 
Je moet daarna het embleem nog even voor de zekerheid 
vastzetten met naald en draad.

Voor meer informatie over de kleding en groepsbestellingen: 
info@buzzworks.nl en josduijst@orange.nl
Alle informatie over het nieuwe Taba-tenue is ook te  
vinden op www.afctaba

het (nieuwe) taba-tenUe

Shirt  
Hummel London geel-zwart

Broek 
Hummel zwart

Kousen  
Stanno zwart met gele 
strepen
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Rolando de Corazón

Voetbal & Seks
Nu al nostalgie

De Tuinstraat
Dit wordt de laatste keer. Ik daal de trap 
af, mijn voetspullen in het rugzakje op 
mijn rug. De trainingsschoenen al aan, dat 
scheelt weer slepen. Fiets van het slot en 
richting Prinsengracht. En dan de mooie 
route. Alles moet zijn zoals het meestal was. 
Nog eenmaal.

De Prinsengracht 
Hoe lang heb ik nou bij TABA gespeeld? 
Zo’n 23 jaar, denk ik. En ik heb me er 
prima vermaakt. Veel interessante mensen 
ontmoet. Vrienden gemaakt. En vooral 
oude vriendschappen bestendigd. Door dat 
vanzelfsprekende samenzijn. Elke zaterdag. 
En op dinsdagavond deden we dat vaak nog 
eens dunnetje over. Hoe zei Richard dat ook 
alweer in dat prachtige gedicht van hem, 
dat hij ‘s nachts had geschreven na ons 
laatste teametentje?
‘And we prefer to meet, time and time anew, 
like the bread we eat, ever the same slices, 
but always fresh.’ 

De Weesperzijde
Ach ja, dat laatste etentje. Een geweldige 
traditie. Het hele team bij elkaar om het 
eind van het seizoen en het begin van de 
zomer te vieren. En zelden ging de bal zo 
gemakkelijk rond als op die avond. Want 
wat hadden de jongens bedacht? In verband 
met mijn vertrek naar Spanje zette iedereen 
omstebeurt zijn handtekening op een bal en 
vertelde daarbij iets over zijn persoonlijke 
relatie met mij. Het was schitterend. De 
bal ging van hand tot hand en dan kwam 
er weer een compliment, een anecdote of 

een wijze raadgeving. Eén grote blijk van 
genegenheid. Van vriendschap. Van liefde 
zelfs. Tranen welden in mijn ogen. Ik zal het 
team missen.

De dijk langs de Weespertrekvaart
Witte ganzen op het fietspad. Met een 
wijde boog er omheen. Soms pikt zo’n gans 
opeens naar je wiel. Daar moet je toch niet 
aan denken. Dat zijn kop tussen je spaken 
komt. Wat is het hier trouwens mooi in dit 
jaargetijde. Al die bloemenpracht langs 
de dijk. De futen met jongen in het water. 
Langzaam rijden nu. Kijken. En volop 
genieten.

Het paadje achter de kantine langs
Hier zijn de kleuren veel donkerder. 
Sombergroene vegetatie. Schaduw van 
de bomen. Het zwarte water van de sloot. 
Waar we zo vaak een bal uit hebben moeten 
vissen. En daar de achterkant van de 
kleedkamers. Daar heb ik me dus 23 jaar 
lang zo’n 25 keer per jaar omgekleed. Ruwe 
schatting. Dat is dan in totaal, eh, 575 keer. 
Klinkt toch minder astronomisch dan ik 
gedacht had. Wel een mooi getal, overigens. 
En je kunt het eventueel met twee 
vermenigvuldigen. Voor en na de wedstrijd, 
immers.

Het fietsenrek van TABA
Hé, ik ben er al. Diepe gedachten maken 
reizen kort. Ik ben benieuwd wie er allemaal 
zijn, vandaag. Het wordt een avond vol 
afscheid. De laatste training. Voorlopig 
althans. 
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