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12 NOVEMBER
AlgEMENE lEdENVERgAdERiNg: 

kOMT AllEN!
• HET BEsTuuR BERicHT
• 10 VRAgEN AAN…
• VAN TABA NAAR ORANjE: HET kAN
• HET wEdsTRijdpROgRAMMA
• EN NATuuRlijk: El cORAzóN
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COLOFON TABA TREFFER

Voorzitters
Anton Noorman
antonnoorman@gmail.com
Arthur Rauwerdink 
donwordy@gmail.com

Secretaris/jeugdsecretaris
Jan de Wijer  
j.dewijer@hccnet.nl
Lampenistenstraat 120 
1019 TK Amsterdam
06-40038578

Penningmeester
Anke Lucas
jalucas@tiscali.nl
Schagerlaan 115
1097 HP Amsterdam
06-12878513

Ledenadministratie
Frank Visbeen
fvisbeen@rpd.nl
Blauwpijpstraat 6
1019 KW Amsterdam

Wedstrijdsecretaris jeugd 
Eric Jansen/Rob Ales, 06-50642936
e.jansen_i.peters@orange.nl
ales@xs4all.nl

Wedstrijdsecretaris senioren 
Mellijn Hartman, 06-47192888
mellijnhartman@gmail.com

Toernooicoördinator
vacature

Scheidsrechterscoördinator
Jozef Harten 
j.harten@tiscali.nl

Jeugdcommissie
Thom Moerkamp (A- en B-jeugd) 
moerkamp@wish.net
Peter Giljam (C-jeugd) 
buzz@buzzworks.nl
Frenkie Hardonk (D-jeugd) 
frenkiehardonk@yahoo.com
Malou Heyse (E-jeugd) 
m.heyse@inter.nl.net
Pita de Leeuw (meidenteams) 
p.de.leeuw@vpro.nl
vacature F-jeugd en T-League
 
Technische Commissie
Bregt Remijn (voorzitter),  
bremijn@xs4all.nl, 020-6631925
René Diepgrond (senioren)
diepie@planet.nl
Frank Verkaaik (senioren)
f.verkaaik@dnb.nl
Aad Verkaaik (A-jeugd)

aadjestaartje@hotmail.com
Bert Rijskamp (B-jeugd)
bert.rijskamp@hotmail.com
Frank Visbeen (C- en D-jeugd)
fvisbeen@rpd.nl
Freek Kallenberg (D- en E-jeugd)
freek.k@xs4all.nl
Remco Geesken (F-jeugd en T-League)
remco.geesken@zonnet.nl
Bart Zwarenstein (meidenteams)
bart.zwarenstein33@gmail.com

Materiaalman jeugd
Jos Duijst, 020-6759756
josduijst@online.nl

Veldverzorging
Werner Möller, 020-6644478

Beheer kantine 
Stef van der Laan, 020-6245566
Werner Möller, 020-6644478
Mildred Reemnet, 06-24151127

Redactie Taba Treffer
Ron de Heer
rondeheer@yahoo.com
Willem Passtoorsstraat 22-1 
1073 HX Amsterdam, 06-30268070

Opmaak Taba Treffer
Alex Clay

CONTRiBuTiES 2009-2010*

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

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,-

* wijzigingen voorbehouden

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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KANTiNEKWESTiES
Vergeet niet af te rekenen!

Taba moet het qua inkomsten voornamelijk hebben 
van contributie en kantineomzet. Dat geld is 
afkomstig van alle leden, en komt ook weer ten 
goede aan alle leden. Sinds de ingebruikname van 
de nieuwe keuken en het voorraadhok groeit de 
omzet van onze kantine. Maar de winst blijft achter.

Meer omzet is mooi
Was de marge vorig jaar aantoonbaar te laag, nu 
gaat het al een stuk beter met de kantine. Dat heeft 
niet alleen te maken met een scherpere inkoop, 
maar ook met een mooiere ruimte en met een 
betere presentatie van onze koopwaar. Daar doet 
iedereen zijn best voor: de vaste medewerkers en 
al die ouders die inspringen als dat nodig is.

Nou nog meer winst
Een grotere omzet is mooi, maar die wordt pas 
echt interessant als de winst meegroeit. Dat is op 
dit ogenblik niet het geval. De winst blijft achter bij 
de omzet. Het gaat om allemaal lekjes, kleine en 
minder kleine. Maar bij elkaar wordt het een flink 
tekort. We gaan beter opletten. 

Lekken bovenhalen
We brengen momenteel de lekken in kaart: 
wanneer gebeurt dat, waardoor komt dat? Eén 
ding is nu al duidelijk: we delen te makkelijk uit 
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of pakken te snel iets zonder direct af te rekenen 
of het op te schrijven. Niet doen dus, want zo 
benadeel je je club. Help mee, wijs elkaar op wat je 
wel en wat je niet kunt maken!

TABA KRAAK
In de nacht van zondag 11 op maandag 12 
oktober is ingebroken in de Tabakantine. De 
inbrekers gingen professioneel te werk en 
hadden een duidelijk doel: de kartonnen doos 
met machtigingen voor de actie TIENTJE voor 
TABA. Gelukkig kunnen de machtigingen niet 
zomaar verzilverd worden.

Oproep: wie zijn machtiging in de kartonnen doos 
deed wordt verzocht zijn donatie nogmaals, maar 
dan per giro te doen. 6912761 tnv AFC TABA.
Mochten de dieven gepakt worden, dan zullen 
we ervoor zorgen dat uw donatie niet twee keer 
wordt afgeschreven.

Met dank,
Tientje voor Taba team.

OPROEP
De Zondagveteranen zoeken voetballend 
(loop)vermogen! Heb je zin om op je oude (35+) 
dag in goed gezelschap te voetballen,
meld je dan aan bij Bas Dobelman,
basdobelman@hotmail.com.



Allen saluut, 

De wintertijd is alweer ingesteld, het eerste  
voetbalkwartaal van 2009-2010 zit er op. De 
velden liggen er nog knap bij, er wordt lustig 
getraind, kleedkamer en terras zijn nagenoeg af, 
de kantine loopt goed, de contributies druppelen 
binnen, we draaien op volle toeren!

Dus dit is de juiste tijd om een gooi te doen 
naar een leuke bestuursfunctie, mee te draaien 
in een van de voetbalcommissies, met kerst een 
leuke klus te doen in de kantine (bar vervangen!) 
of mee te draaien in het kleine-klussenteam 
(voor het geval dat je dit jaar slechts een paar 
dagen beschikbaar hebt). Misschien heb je ook 
nog ideeën over de organisatie, de trainingen 
(tijden!) etc. etc. Kom dan naar de algemene 
ledenvergadering.

Ook deze agenda voor de Algemene Ledenver-
gadering van 12 november loopt langzaam maar 
zeker vol. Punten die in ieder geval aan de orde 
komen:
- Vrijwilligersbeleid: hoe kan het (nog) beter? En 

op welke vacatures kun jij nu reeds reageren? 
Welke leuke klussen zijn er vacant?

- De (voetbal)commissies: jeugd, technisch,  
senioren, materiaal: praat je al mee of heb je 
nog vragen? Hoe draaien de teams?
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- Hoe staan wij er financieel voor? Wat hebben 
we voor kosten en wat staat daar tegenover? 
Wat zijn de ervaringen van de sponsorcommis-
sie? Dit kredietcrisisjaar geen stijging van de 
contributie, maar wat doen wij volgend jaar?  
De kantine, de omzet en de spelregels (betalen 
& bewaken!).

- De treffer, het logo, de site. 
- De verbouwing, afgerond of niet? (Kleine  

tip van de sluier – wie wil de barverbouwing  
organiseren rond kerst?)

Natuurlijk is een avondje vergaderen veel te kort 
om alle ins en outs met elkaar te bespreken. Voor 
details ben je uiteraard altijd welkom het bestuur 
aan te spreken. Maar laten we nou es beginnen 
op de ALV. Kom en beslis mee over wel en wee 
van je eigen cluppie!

Groet van het bestuur
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De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen een 
vereniging. Op een ALV (eens per jaar) denk, praat en beslis je mee over 
de toekomst van je cluppie. Kom dus naar de ALV, op donderdagavond  
12 november, vanaf 20.00 uur in de Tabakantine.

AlgEMENE lEdENVERgAdERiNg 
dONdERdAg 12 NOVEMBER 

jij MAg HET zEggEN



PAGINA � • TABATREFFER Nº 7 • NOVEMBER 2009

1 Je bent de nieuwe verenigingsbegeleider bij 
Taba. Wat houdt deze functie in?
Precies zoals het woord eigenlijk zegt; ik ben aangesteld 
door de KNVB om AFC Taba te begeleiden bij het project 
Tijd voor Sport. Dit project heeft als belangrijkste doel 
meer jeugd te laten voetballen en ouders meer bij de club 
te betrekken. Dat betekent dat ik samen met de leden en 
het bestuur van AFC Taba ga kijken hoe we zaken kunnen 
verbeteren die nodig zijn om dat te bereiken. Om een 
voorbeeld te noemen ben ik nu bijvoorbeeld bezig om de 
Jeugdcommissie te helpen met zoeken naar mensen die 
het leuk vinden het Taba-toernooi te organiseren. Hoe 
kunnen we het beste de ouders van jeugdleden laten 
weten dat hun inzet nodig is om dit soort activiteiten te 
kunnen organiseren?

2 Had je hiervoor ook al een dergelijke functie? 
Wat is je achtergrond?
Ik ben altijd fanatiek geweest met allerlei sporten en ben 
na mijn studie Bestuurskunde dan ook in de sportwereld 
gaan werken. Ik heb in het verleden onder andere voor 
een organisatie gewerkt die meer studenten aan het 
sporten probeert te krijgen, door hun verenigingen te 
ondersteunen, subsidies te verdelen en activiteiten te 
organiseren. Nu ben ik werkzaam voor een organisatie 
die advies geeft aan golfbanen. Wel wat anders dan 
voetbalclubs natuurlijk, maar ondanks veel verschillen 
zijn er ook altijd raakvlakken tussen sporten; aan die 
golfbanen adviseer ik bijvoorbeeld ook over hoe ze meer 
mensen kunnen laten golfen.

3 Heb je iets speciaals met voetbal?
Voetbal is altijd wel mijn nummer 1 sport geweest. Ik heb 
zelf altijd veel gevoetbald, op het veld en in de zaal. Maar 
naast voetbal vind ik bijna elke sport leuk om te doen en 
om te kijken. Dus ik heb vooral ook wat speciaals met 
sport in het algemeen. Sport heeft iets mythisch wat mij 
raakt; de verhalen, de historie, de prestaties, het afzien, 
wat het doet met mensen. Maar ook de gezelligheid, 
de maatschappelijke waarde en de vreugde die vooral 
kinderen er ook aan beleven. Als ik op zaterdag bij Taba 
kijk en ik zie die F-jes spelen, dan zie ik mezelf weer voor 
me toen ik zo klein was. Altijd maar voetballen met als 
droom prof te worden bij Ajax. Helaas net niet gelukt.     

4 Wat denk je dat je voor Taba kunt betekenen?
Vooral ‘over the fence’ kijken, zoals ze wel eens zeggen. 
Door het hele land zijn mensen voor dat project Tijd voor 
Sport nu bezig om ouders meer bij sportverenigingen 
te betrekken, om de vrijwiligersparticipatie te 
vergroten. Door gebruik te maken van het netwerk van 
verenigingsbegeleiders binnen de KNVB kan ik goede 
voorbeelden naar Taba toe halen. Daarnaast kan ik werken 
aan structurele verbeteringen voor het vrijwilligersbeleid. 
Vaak komen een TC, JC of hoofdbestuur daar niet aan toe 
omdat ze hun handen vol hebben met het besturen van 
de vereniging. Kortom, twee extra handen, kennis over de 
ervaringen van andere sportverenigingenen de frisse blik 
van een buitenstaander.

10 vragen aan  
Tibbe B.
Tibbe B. is sinds kort verenigingsbegeleider bij Taba. Niet veel mensen
zullen weten wat deze functie inhoudt. Tijd voor een goed gesprek
met Tibbe.
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‘Als ik op zaterdag bij Taba kijk en ik zie die 
F-jes spelen, dan zie ik mezelf weer voor me 
toen ik zo klein was. Altijd maar voetballen 
met als droom prof te worden bij Ajax’
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5 Wat is je eerste indruk van Taba?
Een vereniging waar plezier in het spel een grote rol speelt, 
maar waar ook goed voetbal gespeeld wordt. Een vereniging 
met een hele gezellige en warme cultuur, met een charme, 
historie en twee prachtige natuurlijke grasvelden. Maar ook 
een vereniging die kampt met veranderende tijden, aanwas 
van nieuwe leden, verschillende ideeën over de toekomst en 
de discussie over kunstgras.

6 Wat zijn je doelstellingen voor de komende tijd?
Uiteraard om nog verder kennis te maken met de leden, 
de teamleiders, de scheidsrechters, de ouders en andere 
betrokkenen om te kijken hoe zij denken dat we meer 
vrijwilligers kunnen werven. Dat heb ik de afgelopen 
periode ook al met de JC en de TC besproken en daar zijn 
een aantal goede ideeën uit naar voren gekomen. Een van 
de dingen waar we nu bijvoorbeeld mee bezig zijn is het 
aanstellen van een vrijwilligerscoördinator; iemand binnen 
het bestuur, de TC of de JC die zich echt alleen maar richt 
op de mensen die het vrijwilligerswerk doen en kijkt of 
iedereen op de goede plek zit, waar nog iemand nodig 
is en wie daarvoor geschikt is of zou kunnen zijn. Deze 
mensen zijn immers het belangrijkst voor de vereniging. 

7 Wat houdt het project ‘Tijd voor Sport’ in?
Tijd voor Sport is opgezet vanuit het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Doel van het project 
is mensen door middel van sport meer te betrekken bij 
de samenleving en gezonder te laten leven. De KNVB 
is een van de partners die helpen bij de uitvoering van 
het project en heeft dan ook weer eigen doelstellingen, 
zoals bijvoorbeeld het samenwerken met scholen om 
meer kinderen te laten voetballen, maar dus ook het 
ondersteunen van voetbalclubs op het gebied van 
vrijwilligersbeleid. Wie echt alle details wilt weten, kan het 
beste even op internet kijken: HYPERLINK “http://www.
knvb.nl/tijdvoorsport” http://www.knvb.nl/tijdvoorsport

8 Hoeveel tijd besteed je per week aan Taba?
In principe is het de bedoeling dat ik 5 tot 8 uur per week 
aan het project bij Taba besteed. Dat bestaat natuurlijk 
uit de werkzaamheden rond het vrijwilligersbeleid, maar 
natuurlijk loop ik ook graag op zaterdag en af en toe op 
zondag op de velden om te zien en horen wat er allemaal 
gebeurd binnen de club. En ik zit regelmatig bij de JC 
en de TC in de vergadering, om de stand van zaken te 
bespreken.

9 Hoe lang denk je dat dit project gaat duren?
Ik ben voor twee seizoenen aangesteld door de KNVB. Het 
is de bedoeling dat ik vooral structurele veranderingen 
aanbreng, waardoor ik na die twee seizoenen geruisloos 
afstand kan doen. Mijn werk is er dus op gericht 
om binnen de vereniging zaken in de organisatie te 
verbeteren, niet zozeer om zelf allerlei klusjes op me te 
nemen.

10 Heb je iets met Friesland?  
Je naam klinkt… een beetje Fries.
Haha, nee, die vraag hoor ik wel vaker. Ik hou wel van 
zeilen en ben daarvoor wel regelmatig in Friesland te 
vinden. Maar ik ben opgegroeid in Lochem, dat is een 
klein dorpje in de buurt van Deventer. Mijn ouders vonden 
Tibbe gewoon een mooie naam, vandaar!
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Alvorens de vergadering te openen 
wordt Stefan Peperkamp voorgesteld 
als de nieuwe trainer op de 
woensdagavond. Henk zal de eerste 
training na de vakantie nog leiden 
om Stefan wat wegwijs te maken. 

OnderwerP 1: Hoe fanatiek willen 
we zijn?
Het moet allemaal wat fanatieker, 
maar het moet wel leuk blijven was 
de algemene mening. dat geldt ook 
voor het trainen: ook daar mag het 
wat fanatieker en dan het liefst 2 
keer. ‘Het wordt pas echt gezellig 
als we winnen’ is een mooie 
samenvatting.

Onderwerp 2: wanneer kunnen we 
afzeggen? 
Bij blessures, ziek zijn en 
overlijden. nooit bij geen zin, 
moe, slecht weer en kat dood. 
Huiswerk is ook geen reden, want 
dat moet je gewoon beter plannen. 
Bij vakantie – bekijken of je 
later weg kunt gaan.

Onderwerp 3: de opstelling
er wordt niet doorlopend gewisseld 
tijdens wedstrijd. Is in niemands 
belang, want coach wordt gek 
van het bijhouden en gezeur en 
team wordt constant door elkaar 
gehusseld. discussie definitief 
gesloten.

wat betreft reservebeurten: 
je staat een helft reserve 
– iedereen komt gewoon aan de 
beurt. Coach wisselt soms gericht 
op het resultaat, dan kan het 
voorkomen dat je in het teambelang 
iets vaker gewisseld wordt, 
bijvoorbeeld om winst veilig te 
stellen. Iedereen kan rekenen dus 

weet je vanzelf wanneer je aan zo 
ongeveer aan de beurt bent.

Onderwerp 4: gewenste plek op 
ranglijst? 
Het streven is boven in de 
middenmoot. 

Onderwerp 5: Thee of limo?
Limo bij mooi weer en thee als het 
koud of slecht weer is.

Onderwerp 6: de tas met ballen
Iedereen komt aan de beurt om voor 
de tas met spullen te zorgen. na 
iedere wedstrijd neemt iemand de 
spullen mee. Geen uitzonderingen 
en uitvluchten. Je bent er dan 
verantwoordelijk voor dat de 
spullen op het veld terecht komen, 
ook als je er om wat voor reden 
niet mocht zijn.

notulist was Henk. Voorzitter de 
ranjakoning. Aanwezig waren naida, 
Lisa, Paola, Sam V, Suzan, Lena, 
winnie, Joline, Merel en Siham.

Op vakantie waren Sam L, noa, 
daniesha, Anna en Tessa.

PS1 Het verbod op het woord Maar 
was een doorslaand succes.

PS2 de vergadering vond plaats op 
17 oktober 2009 en werd vooraf 
gegaan door het nuttigen van 
diverse al dan niet huisgemaakte 
Taba’s en een eclatante 
overwinning op de meiden van 
wVHedw.

De notulen van De eerste openbare 

MC1 leDenvergaDering
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In de rubriek Onder Oranje wordt een speler of 
speelster van een nationaal team uitgelicht. In deze 
aflevering: Tessel Middag (16), uitkomend voor Swift 
en het Nederlands elftal voor speelsters onder 19 jaar. 
,,Ik ben net teruggekomen uit Curaçao. Ik was daar 
met het KNVB talententeam. Voorheen heette dat het 
HvA (Hogeschool van Amsterdam) –project. Dat is een 
groep jonge talentvolle speelsters die in Amsterdam 
worden opgeleid voor de Eredivisie. Het was in 
Curaçao een ontspannen trip in het teken van het goede 
doel.”

Clinics
,,We hebben twee wedstrijden gespeeld waarbij elk 
doelpunt 250 Antilliaanse gulden opleverde voor de 
borstkankerbestrijding. Wat dat betreft ging het goed. 
We wonnen met 13-0 en 11-0 van Suriname en Curaçao. 
Naast het spelen van twee wedstrijden hebben we clinics 
gegeven aan de meisjes daar. Dat was best moeilijk in 
het begin, we zijn per slot van rekening zelf ook nog heel 
jong. Het blijkt dat training geven moeilijk is.”
,,Het is leuk om voor voetbal op reis te gaan. Met Onder 
17 heb ik ook al wat van de wereld gezien. Ik ben in 
Polen, Tsjechië, Turkije en IJsland geweest. Dat vind ik 
altijd heerlijke weken. Lekker een hele week met voetbal 
bezig zijn.” 

Talent van Zuider-Amstel
,,Laatst ben ik uitgeroepen tot het talent van Zuider-
Amstel in Amsterdam. Dat is natuurlijk een compliment. 
Een aanmoediging ook om de doelen die ik voor 
mezelf gesteld heb, in de toekomst te gaan waarmaken. 
Ik was samen met een cricketspeler en een roeier 
genomineerd. De prijs werd uitgereikt in de kantine van 
de Amsterdamse voetbalclub AFC. Verrast was ik wel.”
,,Voetbal is belangrijk in mijn leven, uiteindelijk wil ik 
het Nederlands elftal halen. Niets liever dan dat, maar ik 
denk ook aan mijn school. Dat vind ik ook belangrijk. 
Ik zit nu in 5 gymnasium. Na mijn slagen wil ik graag 
studeren. Welke studie weet ik nog niet, ik vind veel 
studies leuk. Geschiedenis bijvoorbeeld. Ik hoop dat het 
te combineren is met mijn voetbalcarrière.”

Op de kaart
,,Het succesvolle EK heeft het vrouwenvoetbal in 
Nederland goed gedaan. Vrouwenvoetbal is in Nederland 
op de kaart gezet en dat is positief. Het is nu zaak om die 
lijn door te trekken. Ik heb zelf de hype niet zo heel erg 
meegemaakt, omdat ik toen in het buitenland was.”
,,Nu speel ik nog bij Swift in Amsterdam. Daar speel ik in 
de A1, een jongensteam. Ik mag er nog twee jaar spelen 
en daarna zou ik graag naar de Eredivisie gaan, maar ik 
weet niet of dat te combineren

Dit artikel is overgenomen uit Ons Oranje Nieuws 18 okt. 2009

Van Taba naar Oranje

Naam: Tessel Middag
Geboren: 23 december 1992
Woonplaats: Amsterdam
Huidige club: avv Swift
Vorige club: TABA
Links of rechtsbenig: beide

Tessel heeft een groot deel van haar 
voetballoopbaan bij Taba gespeeld. 
Nu speelt ze bij Swift en zit ze in het 
Nederlands elftal voor speelsters tot 
19 jaar.

Middag droomt van  
Eredivisie Vrouwen
Door  Nik Kok
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‘TABA vergeet monsterscore neer te zetten, maar wint 
betrekkelijk eenvoudig.’

Na een teleurstellende zondagmiddag vorige week, door een 
onverwacht gecancelde wedstrijd tegen UNO vv 1, laadde TABA 
zich vandaag weer op tegen wederom, zij het op papier, een 
laagvlieger (Eendracht ’82: 6 gespeeld, 3 punten).

Na een, voor sommigen, knusse rit in de Poelman-mobiel, 
verzamelde TABA op het sportpak aan de Bok de Korverweg. 
Juist, daar waar enige weken terug de winst uit handen werd 
gegeven tegen een directe concurrent (Parkstad–TABA: 2-1), als 
we de ranglijst bekijken.
Eendracht ’82 was een deurtje verder op hetzelfde complex, 
maar bleek op voetbalgebied absoluut geen deurtje verder.
Waar TABA als team een bakkie deed in hun kantine, was de 
opponent nergens te bekennen en waar TABA toch weer serieus 
de warming-up deed, sjokte Eendracht 20 minuten voor de 
wedstrijd het veld op.

TABA was toch enigszins gehavend; trainer Houtsnee kon 
slechts op 12 man beroep doen. Onze lange nummer 9 kwakkelt 
nog steeds met zijn enkel, al herstelt hij, naar eigen zeggen, 
redelijk goed. Een waardig teamlid toonde hij zich wel door als 
toeschouwer de trainer gezelschap te houden langs de lijn, in niet 
al te uitnodigende meteorologische omstandigheden.

TABA trapt af. Al na enkele minuten bleek dat hier gewonnen 
moest en eigenlijk ook wel zou worden. Grote kansen kwamen 
snel, maar de keeper van Eendracht lag een paar keer dapper 
in de weg. Waar we na de wedstrijd tegen WV-HEDW hadden 
afgesproken geconcentreerd, van ons eigen spel uitgaand, te 
beginnen, lukte dat in het begin toch niet. Hoewel TABA geen 
echte kansen tegen kreeg, ontstonden er door slordig balverlies, 
gevolgd door riskant ingrijpen op de rand van de 16, twee 
gevaarlijke vrije trappen. Eendracht bakte er gelukkig weinig 
van, alleen hun nummer 8 voetbalde, de rest pompte en verzoop. 
De enige structuur in hun spel van de lange bal vooruit, maar als 
deze al doorkwamen, bleken ze niet opgewassen tegen de 7-mijls 
passen van Stijn.
De beste speler van Eendracht was hun grensrechter. Het leek of 
de beste man een bepaalde intramusculaire injectie had gehad, 
waardoor zijn rechterarm continu in erectiele toestand verkeerde. 
Twee goals afgekeurd, minstens 10x discutabel off-side, in een 
helft. De scheids vond het allemaal prima en hanteerde zijn fluit 
alsof zijn leven ervan afhing.
Desalniettemin lukte het TABA tot de 35e minuut niet hiermee 
om te gaan. Echt best was het niet.
Tarik was uitgevallen na een vreemde tackle van achter, met 
als gevolg een ingooi voor de tegenstander, vreemd inderdaad. 
Hierdoor mocht Sjoerd snel zijn entree maken en moest arme 
Arne meteen de vlag overnemen.
Patrick wist een bal van 2 meter voor open goal over te krijgen 
en Joram verprutste een paar goeie kansen. Gelukkig maakten 

deze twee het in de 35e minuut goed door respectievelijk een 
goeie actie en assist en een goal: 0-1. Toch opluchting.
Niet veel later werd de bal via Jesper goed van links naar rechts 
tot Geert verplaatst, die een voorzet op maat afleverde op die 
andere Knigge, Kopbal, raak: 0-2.
Rust.

In de rust werd niet een hele diepe analyse gedaan, behalve ‘het 
lijkt een beetje op WV, maar goed, we winnen dit wel, zorg 
dat de score wordt uitgebreid,’ aldus de trainer. ‘Accepteer die 
scheids, het is irritant, maar we winnen.’
In het begin van de tweede helft ging TABA onverstoord door 
met het missen van kansen, grens vlagde en vlagde en de scheids 
floot en floot en floot. Af en toe om moedeloos van te worden. 
Zoals de trainer al voorspelde in de rust, zakte Eendracht al 
redelijk snel door zijn hoeven en viel, in vergelijking met 
de eerste helft, de goal redelijk snel. De driehoekjes aan de 
rechterkant met Geert en Teun liepen aardig, waaruit Joram de 
0-3 maakte. Eendracht was gebroken en frustreerde zichzelf 
steeds meer en uitte dit met schoppen. Vooral Jesper kreeg het 
behoorlijk te verduren, zijn gelaatsuitdrukking sprak hierbij 
boekdelen, maar we lieten ons niet uit de tent lokken. Op een 
miscommunicatiemomentje tussen Stijn en ondergetekende na, 
geen gevaar meer door de tegenstander. 
Na een goede interceptie op het middenveld, werd Joram 
weggestuurd, hij creëerde ruimte voor zichzelf, maar schonk 
Boris de kans, die zelfverzekerd uithaalde, 0-4. Joram tekende 
zelf weer uit een corner niet veel later, met een op het oog lullig 
kopballetje, voor de 0-5. Het unicum van de wedstrijd moest nog 
komen. De heer SB Zigterman, in dienst bij TABA sinds 3 jaar, 
wachtte nog steeds op zijn eerste goal. Zij het een klutsbal en zij 
het de 0-6, het gejuich was WK-finale waardig. Gefeli ouwe!!!

Onze fluitsman hield het meteen voor gezien. Zonder groots 
voetbal, toch een afgetekende zege. Volgende week wacht UNO. 
Bij winst komt TABA 3e op de ranglijst. Een perfect resultaat is 
gewenst, waardoor TABA zich in een goeie uitgangspositie zal 
manoeuvreren met het oog op de zwaardere kluiven die volgen.

Na de wedstrijd werd een aantal van ons nog aangenaam verrast 
door de dames achter de bar met 5 patatjes met, die tot zover nog 
niet besteld waren, maar ja, Hollanders...
Voor Eendracht was er nog een meevaller, omdat Fenerbahce in 
de 95e minuut de 1-2 om de oren kreeg door een kanonskogel 
van 30 meter van Júlio César da Silva van Gaziatepspor.
Ze waren kennelijk fervent Gala-aanhangers. All good.

Tot volgende week, Tarik sterkte met je pootje.

Scoreverloop:
Joram: 0-1, Stijn: 0-2, Joram: 0-3, Boris: 0-4, Joram: 0-5, Sjoerd 
Berend Zigterman, geboren 1 december 1983 te Bilthoven: 0-6

Eendracht’82 Zon 1 –  
TABA Zon 1
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Opgelet: Het programma is regelmatig aan veranderingen 
onderhevig. Er kunnen dus op het laatste moment nog 
wijzigingen zijn. De teamleiders houden dit in principe in 
de gaten en zullen het doorgeven. Kijk anders de dag voor 
de wedstrijd op de site knvb.nl

wEdsTRijdEN juNiOREN  
EN sENiOREN
Programma november

Zaterdag 7 november THuiS
15.00 74745 TABA 4 - Diemen 3 
14.15 77245 TABA 5 - Blauw Wit Amsterdam 3 
12.30 78200 TABA 6 - PSZ 5 
11.00 143354 TABA MB1 - SCW MB1 
11.00 130095 TABA MC1 - Kadoelen sv MC2 
13.45 156571 TABA MC2 - Kadoelen sv MC3 
10.30 96496 TABA D1 - JOS/W’graafsmeer D1 
09.00 96504 TABA D2 - Nieuw West SV D1 
12.30 99670 TABA D5 - Roda 23 D11 
09.00 146050 TABA E1 - WV-HEDW E1 
10.00 161964 TABA E4 - Abcoude E7 
09.00 106851 TABA E5 - TOG E2 
09.00 106855 TABA E6 - WV-HEDW E5 
10.00 160883 TABA F2 - DWV F3 
10.00 162065 TABA F3 - GeuzenM’meer F2 
09.00 118387 TABA F4 - IJburg AFC F5 

Zaterdag 7 november uiT 
14.30 67624 HYS 1 - TABA 1, scheids H. Mac-Intosh 
13.30 74601 WV-HEDW 9 - TABA 2 
12.30 76870 Amstelland United 2 - TABA 3 
14.30 125682 Dijk De VE1 - TABA VE1 
14.30 126068 Real Sranang VE1 - TABA VE2 
14.00 95484 Buitenveldert D4 - TABA D3 
11.15 100306 Jong Aalsmeer United D5 - TABA D4 
11.00 151011 Amstelland United E3 - TABA E2 
10.00 154060 Diemen E4 - TABA E3 
10.00 105776 GeuzenM’meer E7 - TABA E7 
11.00 146001 IJburg AFC F1 - TABA F1 
11.15 162201 DCG F8 - TABA F5 
09.00 122309 GeuzenM’meer F6 - TABA F6 

Zondag 8 november THuiS
12.30 53522 TABA 2 - Ankaraspor 2 
14.30 53769 TABA 3 - WV-HEDW 8 
15.00 56660 TABA A1 - DWS A1 
12.30 144924 TABA B1 - RKEDO B1, scheids F. Smal
10.30 61487 TABA C2 - Tos Actief C2 

Zondag 8 november uiT 
14.30 37500 Nautilus 1 - TABA 1, scheids P. Sopjes
12.00 152118 Sporting Martinus VE1 - TABA VE1
10.00 60611 DCG C2 - TABA C1, scheids K. Folkers

Zaterdag 14 november THuiS 
15.00 67641 TABA 1 - UNO vv 1, scheids J. Naastepad
12.30 74719 TABA 2 - Vlug en Vaardig 4 
13.00 74732 TABA 3 - ABN AMRO 2 
16.15 125835 TABA VE1 - Volewijckers VE2 
11.00 125847 TABA VE2 - Dijk De VE1 
14.30 138676 TABA MA1 - Meervogels 31 MA1 
10.00 130091 TABA MC1 - Buitenboys MC1 
09.00 96507 TABA D3 - Swift D5 
09.00 96490 TABA D4 - Buitenveldert D5 
09.00 151017 TABA E2 - Diemen E3 
10.00 106836 TABA E3 - JOS/W’graafsmeer E3 
10.00 165251 TABA E4 - CTO 70 E3 
09.00 165250 TABA E6 - Arsenal ASV E5 
09.00 110744 TABA E7 - TOG E3 
09.00 146008 TABA F1 - CTO 70 F1 
09.00 118373 TABA F6 - Tos Actief F7 

Zaterdag 14 november uiT
12.30 72982 DVVA 12 - TABA 4 
14.00 73581 JOS/W’graafsmeer 7 - TABA 5 
11.00 74556 Wartburgia 8 - TABA 6 
11.30 143359 RKAV MB1 - TABA MB1 
12.00 130222 Kadoelen sv MC2 - TABA MC2 
10.00 95070 Fortius D2 - TABA D1 
11.00 96171 Vlug en Vaardig D1 - TABA D2 
12.30 95552 Buitenveldert MD2 - TABA D5 
11.00 135046 Diemen E8 - TABA E5 
11.15 160888 CTO 70 F2 - TABA F2 
09.00 134919 GeuzenM’meer F3 - TABA F3 
11.00 164961 WV-HEDW F6 - TABA F4 
10.00 162205 Meteoor F4 - TABA F5 

pROgRAMMA
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Zondag 15 november THuiS
15.00 39504 TABA 1 - Overbos 1, scheids R. Buitenweg
13.00 53770 TABA 3 - ABN AMRO 6 
12.30 60783 TABA C1 - Weesp FC C1 
10.30 61486 TABA C2 - JOS/W’graafsmeer C2 

Zondag 15 november uiT 
12.15 156877 GeuzenM’meer 2 - TABA 2 
14.30 152121 Forza Almere VE1 - TABA VE1 
12.00 158746 RKDES A2 - TABA A2 
10.30 144925 Purmerend B1 - TABA B1, scheids I. 
Sahiner 
10.00 61823 Tos Actief C3 - TABA C3 

Zaterdag 21 november THuiS
12.30 74715 TABA 2 - DVVA 7 
16.15 74734 TABA 3 - Meer de 2 
15.00 125832 TABA VE1 - Overamstellieverdjes VE1
14.30 125843 TABA VE2 - Kadoelen sv VE1 
12.30 135493 TABA MA1 - Jong Holland MA1 
11.00 143452 TABA MB1 - WV-HEDW MB1 
09.30 130094 TABA MC1 - Ouderkerk MC1 
10.00 130099 TABA MC2 - Buitenboys MC1 
09.00 161960 TABA E6 - TABA E4 

Zaterdag 21 november uiT 
14.30 159773 Purmerend 3 - TABA 4 
14.30 74966 RAP 6 - TABA 5 
12.30 78347 DEVO’58 2 - TABA 6 
09.30 95261 Germaan De D1 - TABA D2 
10.00 146142 Bijlmer E2 - TABA E3 
09.00 161960 TABA E6 - TABA E4 
10.45 104512 Dijk De E6 - TABA E7 
11.30 166311 Tos Actief F2 - TABA F2 

Zondag 22 november THuiS
12.30 53518 TABA 2 - Adam Seref Spor 3 
14.30 153961 TABA 3 - Parkstad sv 4 
14.30 152123 TABA VE1 - Forza Almere VE1 
12.30 158825 TABA A2 - Diemen A4 
10.30 61489 TABA C2 - Voorland C1 

Zondag 22 november uiT
14.30 144916 Kon. HFC B2 - TABA B1 
10.00 161283 DCG C3 - TABA C3

VROuwEN zAAlVOETBAl
Programma november

Dames 1, 2de klasse C
Do 5 nov. 21.00 20030 TABA DA1 - ZOB DA1 
Vr 20 nov. 19.50 20309 Spil ‘t DA1 - TABA DA1,  
scheids J. de Lange

Dames 2, 3de klasse F
Vr 13 nov. 21.05 34338 TABA DA2 - Wartburgia DA3, 
scheids J. Passies
Vr 27 nov. 20.10 21253 TABA DA2 - DVVA DA2

Algemene Ledenvergadering
Donderdag 12 november
20.00 uur in de Tabakantine

AlV 
dONdERdAg 12 NOVEMBER 

jij MAg
HET zEggEN
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Door onze correspondent
Rolando de Corazón

Brieven uit El Bierzo
#03: De mountainbike

Beste vrienden,

Als ik van mijn computerscherm opkijk, 
zie ik door het raam de kerktoren van 
Ponferrada boven de huizen uitsteken. 
Daarachter zie ik bergen. Een uitloper van 
die bergen reikt bijna tot aan Ponferrada en 
eindigt in een top, zo´n tweehonderd meter 
boven de stad, schat ik. En daar stond ik 
net. Met mijn nieuwe mountainbike. En een 
helm op. Want dat is wel zo verstandig hier. 
Het uitzicht was overweldigend. El Bierzo 
is een grote vruchtbare vallei omgeven 
door bergen. In het westen zag ik La Sierra 
de Ancares, in het noorden La Cordillera 
Cantábrica, in het oosten Los Montes 
de León en in het zuiden Los Montes 
Aquillanos. De ochtendmist hulde de stad 
nog in dikke watten. Boven de wijngaarden 
in de vallei hingen wat verwaaide flarden 
nevel. De herfst had de bladeren van de 
wijnranken al geel en rood geverfd. Een 
roofvogel scheerde over de toppen van het 
sparrenbos.

Lang bleef ik in bewondering staan. Toen 
mijn zweet wat gedroogd was begon ik 
de afdaling. Die duurde best lang. Als ik 
straks weer eens terug ben in Amsterdam 
zullen jullie wel denken: ‘Goh, die Corazón, 
wat is die breed geworden, zeg! Zou die 
in Spanje de hele tijd in een krachthonk 
zitten?’ Maar dat komt dan door dat 
krampachtige knijpen in de handremmen 
bij het dalen. Voor degenen die mij van mijn 
onvervaarde voetbalstijl kennen zal het als 
een verrassing komen, maar in de afdaling 
ben ik een regelrechte schijtert.

Lang heb ik gewacht me een fiets aan te 
schaffen. Met een gewone fiets zonder 
versnellingen kom je de heuvels niet over. 
Een terugtraprem is spelen met je leven. 
Dus ik moest wel aan de mountainbike.  
Die heb je in vele maten en soorten. En in 
vele prijsklassen. Wat is het hebben van veel 
keus soms toch lastig. Vooral als je er de 
ballen verstand van hebt. Uiteindelijk koos 
ik een niet al te dure. Een mooie zwarte.  
En tot nu toe doet hij het prima.
Slechts af en toe kom ik andere fietsers 
tegen hier in El Bierzo. Vaak met een outfit 
die nu eenmaal bij zo’n mountainbike 
schijnt te horen. Een pak met fel afstekende 
kleuren, en dat in combinatie met een 
modieuze helm. Ze doen mij soms denken 
aan personages uit de serie Startrek. 
Captain Kirk ziet een paar van die 
mountainbikers op zich afkomen en roept in 
paniek: ‘The inhabitants seem hostile. Beam 
me up, Scotty!’ Te laat. Zonder te remmen 
denderen de Bierzianen over het glibberige 
grindpad naar beneden. In het voorbijgaan 
weten ze ook nog vriendelijk ‘¡Hola!’ te 
roepen. En laten mij verbijsterd achter.
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