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Eens per jaar ontmoeten leden en bestuur elkaar 
in een officiële setting: de algemene ledenver-
gadering. Zo ook op 12 november jongstleden. 
Voor de meeste aanwezigen geldt dat zij naast 
hun lidmaatschap (of het lidmaatschap van hun 
kinderen) iets voor de club ‘doen’. Samen hadden 
we iets te vieren, want met vereende krachten 
zorgen we ervoor dat Taba er momenteel goed 
voor staat. 

Voetbal voorop
De kwaliteit van ons voetbal is verbeterd, zo 
blijkt uit een verslag van de Technische Commis-
sie. De jeugd houdt zich knap staande in de eer-
ste klasse regionaal, het trainersgilde is op peil, 
de commissie is tevreden. TC-voorzitter Bregt 
Remijn: ‘Taba telt mee’. De jeugdcommissie is 
op peil en er is een nieuwe toernooicoördinator. 
En we hebben een belangrijke nieuweling: de 
seniorencommissie. Deze bewaakt de belangen 
van de seniorenteams, maar is mede in het leven 
geroepen om mee te denken over een soepele en 
verantwoorde doorstroming van ‘eigen kweek’, 
de jeugd die de overstap moet maken naar de 
senioren en graag bij Taba wil blijven voetballen 
(en dat is vrij bijzonder voor een Amsterdamse 
voetbalclub!) 

Natuur of rubber
De pittige discussie over de vraag of Taba moet 
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streven naar eigen kunstgrasvelden voor de 
deur – voor zover wij hierover iets zelf hebben 
in te brengen, want het stadsdeel de gemeente 
bepaalt en betaalt – eindigde met de instem-
ming de mogelijkheden voor kunstgras verder te 
onderzoeken, een definitief voor of tegen wordt 
later door de ALV besloten. Wordt vervolgd. 

Bouwen, bouwen, bouwen
De verbouwing nadert haar afronding. Nieuwe 
kleedkamers, terras, keuken, kantine en sanitair 
kunnen er weer tegen. Er is nog een waslijstje 
aan afwerkklussen, wie wil is van harte welkom 
om mee te helpen. Kijk op de site voor de klus-
lijst. Voor een grote klus – het vervangen van 
de bar in de kantine – meldden zich op de ALV 
enkele creatieve hulpkrachten. Top!

Mens en machine
Personeel en vrijwilligers hebben baat bij een 
goede begeleiding en een regelmatige aanvulling. 
Samen met verenigingsbegeleider Tibbe Bakker, 
door de KNVB tijdelijk bij ons aangesteld in het 
kader van het project ‘Tijd voor Sport’, kijken we 
het komende jaar hoe we deze machine soepel 
kunnen laten draaien. Binnen de club neemt Jos 
Duijst deze klus op zich waarvoor hulde!

Voor je club
De kantine is voor Taba een belangrijke inkom-

oVer de alV
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het bestuur bericht

stenbron. In het afgelopen seizoen viel de winst 
flink tegen. Tijdens de verbouwingsperiode was 
de controle op inkomende en uitgaande spullen 
erg lastig. Die is door de ingebruikname van het 
nieuwe voorraadhok aanzienlijk verbeterd. Daar-
naast dringt de vergadering aan op meer disci-
pline bij de gebruikers. Help het personeel en al 
die mensen die af en toe een bardienst draaien: 
reken meteen af wat je koopt, het is voor je club!

Goud van oud
Sinds ruim een jaar heeft Taba een sponsorcom-
missie. Voortrekker Peter Giljam presenteerde 
een indrukwekkende lijst van zijn verrichtingen 
in de afgelopen tijd: van uniforme tenues en pa-
rafernalia als buttons en paraplu’s, tot het inmid-
dels beroemde Tientje voor Taba. Peter ontwierp 
in het voorjaar ook een nieuw logo. Hoofdbestuur, 
Jeugdbestuur en Technische Commissie hebben 
erover meegedacht. Toch is hier onvoldoende re-
kening gehouden met de wens van veel leden die 
het bestaande logo (het tabaksblad) een warm 
hart toedragen, zo bleek op de ALV. Na een pittige 
discussie kwam het tot een stemming, waarbij 
een ruime meerderheid voor behoud van het logo 
met gouden tabaksblad stemde. 

Financiën
Op advies van de kascommissie is ingestemd 
met de verantwoording over het afgelopen sei-
zoen. Kunnen zaken hier beter, het antwoord is 
jazeker. De kascommissie heeft hiertoe aanbeve-

lingen gedaan. De uitwerking van de aanbevelin-
gen start in januari 2010 met de leden die zich 
tijdens de ALV daarvoor aan hebben gemeld.  

Feest!
Voor al onze extra handjes organiseren we op 13 
februari weer een knallend vrijwilligersfeest. Met 
eten, muziek, zang en dans. Vrijwilligers (en zij 
die dat graag willen worden) noteer die datum 
alvast in je agenda!

Tot op de volgende ALV, en uiteraard in kantine, 
tussen de lijnen of daarlangs,

Anke, Anton, Arthur, Jan (hoofdbestuur afc Taba)

oVer de alV
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Een van de meest gestelde vragen bij Taba is: 
‘Wanneer krijgt Taba nu ook eens kunstgrasvelden.’ 
Iedereen om ons heen heeft het al, maar wij vissen 
steeds achter het net. ‘Wij willen ook kunstgras!’

Afgelopen ledenvergadering kwam het ter sprake. 
Het was zelfs een agendapunt. Het bestuur stelde 
voor om een stemming te houden onder de 
aanwezige leden: ‘Wie is er voor of tegen kunstgras 
op Taba’. Iets te snel en te kort door de bocht 
volgens ondergetekende.

Hieronder wil ik graag een pleidooi houden om eerst 
goed na te denken over kunstgras en wil ik graag alle 
voor- en nadelen bespreekbaar maken.
Voor alle eerlijkheid vermeld ik wel dat ik zelf een 
groot voorstander ben van natuurgras.

De voordelen van kunstgras
- Altijd kunnen voetballen en trainen wanneer je 

maar wilt.
- Schaalvergroting. ‘Meer teams is meer inkomsten.’
- Avondwedstrijden.
- Geen onderhoud.
- Geen geloop naar andere velden.
- Minder last van blessures.
- ... en wat ik vergeten ben.

De voordelen van echt gras
- Unieke positie binnen Drieburg als we natuurgras 

houden. We gaan niet met de ‘grijze massa’ mee en 
kunnen ons onderscheiden van andere clubs. 

- Nu zaait de gemeente elk jaar een nieuw gratis veld 
in. Waar we natuurlijk beter mee om moeten gaan!

- Hoe ziet een kunstgrasveld er over pakweg 5 jaar 
uit. Natuurlijk slijt zo’n veld. Helemaal als er op 
getraind en gevoetbald wordt. Kortom slijtage! En 
wordt het dan weer door de gemeente vervangen?

- Ook hier is onderhoud nodig: borstelen, rubbertjes 
vervangen, kauwgom, peuken en glas verwijderen, 
enz. 

Kunstgras of 
natuurgras?

- Jeugdvoetballers krijgen tegenstand en worden dus 
beter van een echt veld. Denk aan bobbeltjes, nat, 
hard en slidings.

- Wat gebeurt er met het onmisbare middenstuk 
tussen de velden. Nu spelen daar kinderen en 
wordt er tijdwinst geboekt omdat daar de penalty’s 
genomen worden. Ook tijdens het toernooi maken 
we er gebruik van.

- Afgelasten geeft ook vrijheid, een weekend 
geen voetbal! Blessures kunnen nog een weekje 
herstellen en oma kan van de trein gehaald worden. 

- Minder last van blessures. Op een kunstgrasveld 
krijg je bijvoorbeeld brandwonden.

- Is het leuk om aan een rubber veld te barbecuen en 
te feesten? Denk eens aan de stank en hitte op een 
warme zomerdag. En waar ga je lekker zitten na 
een wedstrijd met een biertje in de hand?

- Ook een rubber veld moet het regenwater afvoeren. 
Dat betekent sloop van struiken en bomen langs de 
velden.

- Behoud van een natuurgebied (vrijplaats!) midden 
in de stad.

- Er zal meer toeloop van jeugd uit het Amsteldorp 
komen. Nu gaan ze nog naar Wartburgia om lekker 
te pielen (vandalisme) op kunstgras. Straks komen 
ze naar Taba, is toch dichterbij. 

- ... en wat ik nog vergeten ben.

Emoties 
Natuurlijk is dit verhaal gebaseerd op emoties. 
Maar is dit niet waar het allemaal om draait? We 
voetballen en kijken omdat we dat leuk vinden. 
We willen buiten in de natuur staan en gras kunnen 
ruiken. Genieten van de vogels, dauw en zon op een 
nat grasveld. Helemaal na een week op school of nog 
erger op kantoor. 
Modder onder onze kicksen en daarna lekker de 
kantine in. En dan terug naar huis, fietsend over de 
dijk. Hoe vaak hebben we daar al niet van genoten.

Nu hebben we eigenlijk alles. Rubber om te trainen, 
gras voor de wedstrijden.
‘Best of both worlds.’ 

Tot zover 
Frank Verkaaik
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Wat is jullie geschiedenis bij Taba?
Pita: Toen mijn zoon wilde gaan voetballen, 
ben ik ’s gaan rondvragen en ik hoorde onder 
meer van Frenkie dat Taba een hele leuke club 

is en waar bovendien al veel schoolvrienden voetballen. 
Inmiddels hebben we twee kinderen bij Taba voetballen. 
Laura zit in de MC2 en Florent zit in de E4. Al met al loop 
ik hier zo ongeveer voor het 4e jaar rond.
Frenkie: Ik heb vanaf zijn eerste voetbalstapjes een zoon 
bij Taba. Hij voetbalt nu in de D4 o.l.v. Paul Kamp, voor 
Jomme een fantastische trainer. Ook ik loop hier dus 
alweer 5 jaar rond.

Jullie zitten allebei in de Jeugdcommissie. Hoe 
zijn jullie daar in verzeild geraakt?
Frenkie: Op een dag las ik in de Treffer een 
oproep voor vrijwilligers in de JC. Die bestond 

op dat moment nog maar uit twee leden en zij hadden 
dringend versterking nodig. Ik vond dat ik mijn steentje 
moest bijdragen en dus heb ik mij aangemeld. Al snel 
bleek dat er nog steeds niet genoeg leden waren en toen 
heb ik mijn beste vriendin Pita vriendelijk doch dringend 
verzocht erbij te komen.
Pita: ja, ja, ja en als Frenkie mij wat vraagt, kan ik moeilijk 
nee zeggen... Er bleken inderdaad 2 JC leden opgestapt te 
zijn en dat was reden genoeg voor mij om lid te worden.Ik 
twijfelde nog wat omdat ik een hele drukke baan heb en 
bang was dat het me te veel tijd zou gaan kosten. Maar ja, 
de druk van Frenkie en het feit dat ik behoorlijk verknocht 
aan Taba ben geworden, hebben de doorslag gegeven. En 
al met al valt het wel mee met die tijd.
De geschiedenis heeft zich herhaald, want sinds kort 
hebben wij weer een vriendin bereid gevonden om lid te 

worden van de JC. Malou Heyse zit er sinds dit nieuwe 
seizoen bij.

Wat houdt jullie taak bij de JC in?
Frenkie: Het is de bedoeling dat de JC 
allerlei leuke activiteiten initieert voor de 
Taba-jeugd. Met de ouders van de jeugd wil 

de JC graag deze activiteiten organiseren. Dat zijn bv 
de voetbalkampen voor de E en F jeugd in juni , maar 
ook het familietoernooi, het Tabatoernooi, en bv in het 
verleden de bingo en Sinterklaas. Een aantal activiteiten 
is de laatste tijd niet doorgegaan omdat er gewoon te 
weinig vrijwilligers zijn  om dit voor elkaar te krijgen. Heel 
jammer. Er zijn veel mensen nodig om een voetbalclub 
draaiende te houden en daar liggen wij nogal eens wakker 
van.
Pita: Daarnaast is het de bedoeling dat onder meer de JC 
ervoor waakt dat het nieuwe jeugdbeleid, dat een aantal 
jaren geleden is bijgesteld, gaat/blijft leven binnen de 
club. Onderdeel van dat beleid zijn bv de tien gouden 
regels. Deze regels kan je op de website van Taba 
(statuten) terugvinden. Het is de bedoeling dat iedere 
leeftijdscategorie wordt vertegenwoordigd in de JC. Ik ben 
er sinds dit seizoen bv voor de meidenteams en Frenkie 
voor de D’tjes. Wij zoeken nog overigens iemand die de 
F’jes en de T-leage wil vertegenwoordigen. Dus schroom 
niet je op te geven.   

Hoe vinden jullie in het algemeen de bereidheid 
van de ouders om zich in te zetten?
Pita: Wij begrijpen best dat iedereen het razend 
druk heeft en weinig vrije tijd overhoudt, 

maar een voetbalclub kan alleen maar functioneren als 

10 vragen aan 
Frenkie Hardonk en 
Pita de Leeuw
Zonder dat we er altijd bij stilstaan, zijn er dagelijks heel wat mensen 
actief binnen Taba om de club te laten reilen en zeilen. Regelmatig richten 
we de schijnwerper op een van deze mensen. Dit keer is de beurt aan 
Frenkie Hardonk en Pita de Leeuw.

1
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‘Wij willen heel 
graag dat de jonge 
voetballers van Taba de 
scheidsrechterscursus 
gaan volgen’
Frenkie

er vrijwilligers zijn die bereid zijn om te helpen. Je kunt 
eigenlijk niet volstaan met alleen je contributie betalen. 
Als er te weinig vrijwilligers zijn bij Taba, moet misschien 
de contributie in de toekomst wel omhoog. Wij willen niet 
dat de contributie omhoog gaat omdat Taba een club moet 
blijven voor iedereen. Daar past een hoge contributie niet 
bij.
Frenkie: Misschien is dit dan een mooie gelegenheid om 
ouders te vragen zich te melden bij ons als vrijwilliger 
voor bv het Taba-voetbaltoernooi (mei/juni) en de 
voetbalkampen (juni). Jullie zullen zien als je je meldt dat 
je niet meteen ergens aan vastzit en dat het bovendien 
hartstikke leuk is om te doen. Dus kom op ouders, bellen, 
mailen maar!

Vinden jullie dat er genoeg scheidsrechters bij 
Taba rondlopen?
Frenkie: Nee, wij willen heel graag dat de jonge 
voetballers van Taba de scheidsrechterscursus 

gaan volgen zodat ze kunnen worden ingezet om te fluiten 
bij de jeugd. Het zou geweldig zijn als we die hadden. Ik 
zou dan ook graag jongens en meisjes die daar wel zin in 

hebben, willen oproepen zich bij de JC of de TC te melden 
zodat wij kunnen zien of er genoeg animo voor is. Volgens 
mij is het goed voor de club als er een actieve jeugd is die bv 
wedstrijden fluit.
Pita: Absoluut mee eens, niks aan toe te voegen. Ik ben er 
heel erg voor dat mensen van onze club leren fluiten.

5

Pita en Frenkie
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En het wedstrijdhok?
Frenkie: Ook het wedstrijdhok moet iedere 
zaterdag worden bemand en het zou fijn zijn 
als we daar iemand, een vrijwilliger, voor 

zouden kunnen vinden die dat een heel seizoen zou willen 
doen. Misschien helpt het om  een oproep te doen op de 
ouders die toch nog een gaatje hebben.
Pita: We hebben niet genoeg mensen die dit in grote 
regelmaat kunnen doen, zodat je er nu, net als bij 
de bardiensten, elke keer andere ouders hebt zitten 
die soms niet goed weten wat te doen. We willen in 
de nabije toekomst, in overleg met Rob Ales, onze 
wedstrijdcoördinator, een korte bijeenkomst organiseren 
waarin ouders uitgelegd krijgen wat de bedoeling is. 
Dat zou op korte termijn een oplossing zijn, maar liever 
hebben we een of een aantal vaste ouders die het hok willen 
bemannen. Voor diegenen die het niet weten, op de Tabasite 
staan onder wedstrijdsecretariaat alle taken op een rij.

Jullie organiseren alweer voor de vierde keer 
het voetbalkamp voor de E- en F-jes. is dat 
leuk?
Pita: Wij hebben het altijd met veel plezier 
gedaan. Het is ook leuk om met elkaar op een 

andere, wat intensievere manier met elkaar om te gaan, 
per slot van rekening zien veel kinderen elkaar alleen 
maar op Taba. Daar in Austerlitz midden in de bossen 
naast de knvb, versterk je het clubgevoel. We noemen 
het wel altijd voetbalkamp, maar eigenlijk worden er 
meer spelletjes gedaan dan gevoetbald. We horen steeds 
meer stemmen dat het leuk zou zijn om er meer te 
voetballen. Iedereen die daarover wil meebeslissen, kan 
in de sportcommissie van het kamp komen zitten. Daar 
besluiten we wat de activiteiten worden.
Frenkie: De kampen zijn geweldig, vooral omdat de 
kinderen het zo naar hun zin hebben en wij een leger 
van vrijwilligers hebben die ons helpen. De  keukenploeg 
bijvoorbeeld heeft de zware taak  om al die dagen te zorgen 
dat iedereen op tijd zijn natje en droogje krijgt. Overigens is 
het volgende voetbalkamp van 11 tot 13 juni 2010.

Voor de ouders is het ook gezellig heb ik wel 
eens gehoord.
Pita: Ja, gelukkig willen er altijd veel 
ouders mee en hebben we bij de kampen 

wel altijd veel actieve vrijwilligers die zich allemaal 
verantwoordelijk voelen. Het is toch best vermoeiend 
de hele dag op pad met de kids. De meeste ouders 
snakken dan ook naar de avond. Kinderen in bed. Lekker 
ontspannen met een biertje rond het kampvuur. En dan 
maar slap lullen.
Frenkie: We hebben altijd veel lol met elkaar, we kunnen 
het laat maken, maar altijd weer stipt op tijd naast het 
bed de volgende ochtend.
Pita: Overigens wordt het langzaamaan tijd dat wij de 
organisatie van het E-kamp moeten gaan overdragen. Zijn 
er nog ouders van 1e jaars E in de aanbieding?

Nog meer leuke herinneringen aan Taba?
Frenkie en Pita: Teveel om op te noemen!

Het is bijna Sinterklaas. Hebben jullie 
nog iets op je verlanglijstje (wat Taba 
betreft)?
Frenkie: Ik zou het leuk vinden als er 

weer Taba-voetballen achter de bar werden verkocht.
Pita: Banken tussen de twee heerlijke puur natuur 
sportvelden van Taba lijkt mij een geweldig goed idee 
en ...uhh, natuurlijk veel vrijwilligers. Het is dat ik al de 
mooie Taba-paraplu heb voor langs de lijn, maar wellicht 
een tip voor diegenen die niks weten te vragen aan de 
goede Sint.
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‘Het liefst hebben 
we een of een aantal 
vaste ouders die het 
wedstrijdhok willen 
bemannen’
Pita

‘Het is dat ik al de  
mooie Taba-paraplu  
heb voor langs de lijn, 
maar wellicht een tip 
voor diegenen die niks 
weten te vragen aan de 
goede Sint’
Pita
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Na een paar keer nipt met 3-2 te hebben verloren 
werd het hoog tijd voor een overwinning. Hiertoe 
diende Abcoude C2 zich aan, dat immers royaal 
onder ons stond op de ranglijst. Daarbij kwam 
ook nog eens dat onze C1 weer bijna op volle 
oorlogssterkte kon aantreden, dus met Xander  
en Olaf en Salman alleen na rust. 

Vanaf begin af aan was het overwicht van onze C1 
zichtbaar. Olaf hervindt geleidelijk steeds meer 
van zijn oude ritme en speelde een vrijwel foutloze 
wedstrijd. Mattia stichtte keer op keer gevaar op 
links: het is niet alleen zijn snelheid, maar ook 
zijn kracht, waarmee hij zich aan zijn verdedigers 
ontworstelt. Zo langzamerhand zie je dat het spelletje 
steeds fysieker wordt. Niet per se gemener, maar wel 
met meer duwen en trekken, wat altijd nog beter is 
dan schoppen en slaan. 

Toch viel het eerste opstootje niet in, maar buiten 
het veld waar te nemen. Begeleiders van Abcoude 
waren het niet eens met een vlagsignaal van Sander 
en begonnen hem uit te dagen. In het geharrewar, dat 
toen ontstond, zagen maar weinigen het doelpunt van 
Xander aan de andere kant van het veld: 1-0.

Het volgende doelpunt was het resultaat van goed 
overleg tussen 2 verdedigers van Abcoude. De 
kleinere van het stel probeerde Benjamin naar 
beneden te trekken, maar dat lukt niet. Waarna de 
grotere zei “dat moet je zo doen” en voegde de 
daad bij het woord. Buiten het veld hadden wij 
van deze jongste variant op het poldermodel niets 
door. Wij dachten eerder aan een scheidsrechterlijke 
dwaling, toen deze vrije trap op de rand van het 
strafschopgebied mocht worden ingeschoten. Wat 
Olaf overigens onberispelijk deed: 2-0

Het derde doelpunt was zo mogelijk nog 
wonderlijker: Xander brak door op rechts (is 
er iemand überhaupt sneller?) en passeerde de 
keeper. Die probeerde Xander vervolgens af te 
stoppen, maar moest dit bekopen met een onzachte 

aanvaring: beide gingen onderuit en de keeper leek 
geblesseerd. Terwijl wij rekenden op het fluitje van 
de scheidsrechter voor deze regelrechte strafschop, 
hobbelde bal doodleuk het doel in: 3-0 dus.

Daarna kroop enige zelfvoldaanheid in het team. 
Abcoude’s linksbuiten mocht zomaar ongehinderd 
oprukken en schoot de bal ook nog maar eens langs 
Roel: 3-1. Dat was meteen een nuttige “wake-up 
call”, want in de volgende tegenaanval liet Mattia 
weer eens zien, hoe snel en koel hij is: na de hele 
mikmak + keeper op links te hebben gepasseerd, 
wist ie de bal vlak voor de achterlijn, in die kleine 
beschikbare hoek, toch precies in het doel te mikken: 
en 4-1 was ook meteen de ruststand.

Na rust hadden we wind tegen en begon het ook 
nog eens te regenen. Niet dat Abcoude zoveel beter 
ging spelen, maar wij kwamen er ook niet echt vaak 
doorheen. Opvallend was het aantal duels op het 
linker middenveld, waar Stijn en Mingus vele duels 
en vaak met succes uitvochten. En dan soms, uit het 
niets, valt er dan ineens een doelpunt. Een van hun 
grote jongens besloot tot een hard afstandsschot, 
met een stuit erin, vlak voordat ie Roel bereikte. 
Roel kreeg de bal daardoor niet klemvast en een 
aanstormende aanvaller maakte 4-2.

Gelukkig was het eindschot voor ons. Na een 
vloeiende aanval kwam de bal op rechts bij Ingo, 
die ziedend uithaalde. Met deze 5-2 zal het net wel 
vervangen moeten worden, maar het was het waard!

Zo, het zelfvertrouwen is weer aardig opgevijzeld. 
Met de ontmoeting tegen koploper Weesp in het 
vooruitzicht is dat mooi meegenomen.

Wouter Weijand

TABA

WEDSTRIJD
VERSLAGTaba C1 –  

Abcoude C2
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AMSTERDAM - Taba staat voor gemoedelijkheid 
en geregelde chaos. Slecht voetbal hoorde daar 
tot voor kort bij. Voormalig Tabavoorzitter Mike 
Paschenegger: ‘’We hopen eindelijk van de zesde 
klasse af te komen.’’  

Dat imago kleeft aan Taba; gezelligheid, soms zelfs 
losbandigheid, maar presteren ho maar. ‘’Het sociale aspect 
staat bij ons hoog in het vaandel, als een jeugdspeler met 
zijn vriendjes wil spelen geven we daar ongeacht zijn 
talent voorrang aan. Het heilige moeten bestaat bij ons 
niet’’, meent Paschenegger. En dat heilige vuur heeft bij 
Taba (opgericht in 1933) vermoedelijk nooit gebrand. Hoe 
dat precies komt is niet duidelijk, maar wel duidelijk is 
dat een zekere rommeligheid en een afkeer van autoriteit 
tot de belangrijkste kenmerken van de vereniging 
behoren. Exemplarisch daarvoor is het ontbreken van 
een bestuurskamer en een voorzittersduo dat volledig 
afwezig is. De voorzitters zijn fanatieke voetballers, goede 
bestuurders, maar het ontvangen van de tegenstander, dat 
behoort niet tot hun takenpakket. Zo gaat het al jaren in 
Amsterdam-Oost, niemand die er van opkijkt. 

Temidden van die losse omgangsvormen lijkt het streven 
naar goede prestaties met het eerste elftal nauwelijks 
te passen. Navraag bij de leden naar de hoogste divisie 
waarin Taba heeft gevoetbald, leidt tot diepe denkrimpels. 
Niemand die het precies weet, totdat oud-voorzitter Frank 
Verkaaik uitkomst biedt: ‘’Verder dan de vierde klasse 
zijn we niet gekomen,’’ zegt hij monter. 

Stef van der Laan - net als veel Tabaleden laat hij zich als 
‘manusje van alles’ aanduiden - is lid sinds 1960. Hij weet 
niet anders dan dat te fanatieke ouders bij Taba worden 
aangesproken: liever een goede voetballer kwijt dan het 
hoofd verliezen in overdreven fanatisme. Die instelling 
lijkt verleden tijd. De Tabaleden veranderden. Hippies 
gingen, tweeverdieners en studenten kwamen ervoor in de 
plaats. Met de transformatie van de verenigingspopulatie 
verscheen ook de prestatiedrang en voor het eerst sinds 
jaren kijkt het eerste team omhoog. 

Zesdeklasser Taba 
verruilt chaos voor 
doelpunten

Stijn Knigge van Taba viert zijn doelpunt. 
Foto: Marcel Israel

Zondag 6c (AFC Taba - SV Overbos 9-3)

Uit Het Parool, 23 november 2009:

De negentienjarige tweeling Joram en Stijn Knigge 
zijn exemplaren van een nieuwe lichting. Sinds de 
F-jeugd spelen ze bij Taba en dat blijft zo. Voetbal met 
vrienden is voor de tweeling simpelweg te leuk, maar 
voor competitie en fanatisme deinzen ze niet terug. Spits 
Joram: ‘’Sommige leden zijn bang dat het minder gezellig 
is als je presteert, maar het is ook gezellig als je goed 
bent. Misschien nog wel gezelliger.’’ De beleidsmakers 
bij Taba lijken het gehoord te hebben. 

AFC Taba - SV Overbos 9-3
Aan de zestig treffers uit de voorgaande negen duels 
werden door Taba negen goals toegevoegd. Na een 
moeizame eerste helft (2-2) en een vroege achterstand 
in de tweede helft (2-3) kwam de ploeg op stoom. De 
verdediging van Overbos oogde vermoeid. Met name de 
lange Joram Knigge viel op. In de eerste helft maakte hij 
de tweede Tabagoal en na rust scoorde hij nog vier keer. 
Taba stijgt door de overwinning naar de vierde plaats, op 
vier punten van koploper VVH/ Velserbroek. 

(MAARTEN KOLSLOOT)
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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 en december

Zaterdag 28 november THuiS 
14.30 77244 TABA 5 - RKAVIC 6 
12.30 78196 TABA 6 - Vlug en Vaardig 5 
11.30 143366 TABA MB1 - Sporting Martinus MB1 
10.00 130101 TABA MC2 - TABA MC1 
11.15 96494 TABA D1 - SCW D1 
10.00 96501 TABA D2 - DWS D4 
09.00 99672 TABA D5 - SCW D3 
09.00 106849 TABA E5 - Dijk De E5 
09.00 118385 TABA F4 - WV-HEDW F5 

Zaterdag 28 november uiT 
14.30 67647 Bloemendaal 1 - TABA 1, scheids M. Kacar
12.00 73590 JOS/W’graafsmeer 2 - TABA 2 
14.30 73565 JOS/W’graafsmeer 3 - TABA 3 
12.00 126080 Real Sranang VE2 - TABA VE1 
14.00 125696 Volewijckers VE2 - TABA VE2 
10.00 135498 Zeevogels MA1 - TABA MA1 
10.00 130101 TABA MC2 - TABA MC1 
10.45 99718 SDZ D7 - TABA D3 
15.00 95565 Buitenveldert D6 - TABA D4 
10.30 146057 AFC E2 - TABA E1 
11.00 151026 Zeeburgia E4 - TABA E2 
10.00 107085 Amstelland United E2 - TABA E3 
10.30 165257 JOS/W’graafsmeer E2 - TABA E4 
09.00 165254 GeuzenM’meer E6 - TABA E6 
10.00 105238 Overamstellieverdjes E2 - TABA E7 
10.15 146013 Zeeburgia F5 - TABA F1 
09.00 160894 Volewijckers F2 - TABA F2 
11.00 138180 KSJB F2 - TABA F6 

Zondag 29 november THuiS 
14.30 152132 TABA VE1 - Bloemendaal VE3
10.30 158783 TABA A2 - Ouderkerk A2 
12.30 144926 TABA B1 - DSS B1, scheids C. Rietkerk
12.30 60775 TABA C1 - Buitenveldert C1, scheids D. Kendir
10.30 61976 TABA C3 - Swift C4 

Zondag 29 november uiT
14.30 37894 Real Sranang 1 - TABA 1, scheids E. Hoogenhout
12.00 157750 AGB 8 - TABA 2 
11.30 45225 FIT 5 - TABA 3 
12.45 56256 Waterwijk A2 - TABA A1 
09.00 61315 Swift C2 - TABA C2 

Woensdag 2 december uiT
14.15 146001 IJburg AFC F1 - TABA F1 

Zaterdag 5 december THuiS
13.00 78204 TABA 6 - DEVO’58 2
15.00 125831 TABA VE1 - Giram VE1 
12.30 125852 TABA VE2 - Real Sranang VE2 
11.15 144211 TABA MB1 - Buitenveldert MB2 

Zaterdag 5 december uiT
14.00 68186 ZRC/Herenmarkt 1 - TABA 1,  
scheids H. van Kasbergen
10.30 73018 DVVA 7 - TABA 2 
12.00 76466 Meer de 2 - TABA 3 
14.45 75003 Kismet 82 3 - TABA 4 
10.00 135501 Jong Holland MA1 - TABA MA1 
14.30 173004 Ouderkerk MC1 - TABA MC1 
13.30 173003 Buitenboys MC1 - TABA MC2 

Zondag 6 december THuiS
15.00 39498 TABA 1 - Overamstellieverdjes 1, scheids S. Er
12.30 133309 TABA 2 - RAP 4 
14.30 62204 TABA VE1 - Tos Actief VE1 
12.30 158747 TABA A2 - Waterwijk A4 
10.30 170432 TABA C3 - DCG C3 

Zondag 6 december uiT
11.30 153950 Parkstad sv 4 - TABA 3 
12.00 56581 SVA A1 - TABA A1, scheids D. Adriaans
11.00 144927 Hoofddorp s.v. B1 - TABA B1, scheids M. Thurnim
09.30 60715 Waterwijk C2 - TABA C1 
10.00 170135 Voorland C1 - TABA C2 

Zaterdag 12 december THuiS
15.00 67638 TABA 1 - Schoten 1, scheids R. Budding
12.30 148751 TABA 2 - OSV 3 
16.15 74730 TABA 3 - WV-HEDW 10 
13.00 74740 TABA 4 - Swift 10 
14.30 77241 TABA 5 - Pancratius 2 
10.45 135548 TABA MA1 - Zaandijk MA1 
11.00 173006 TABA MC1 - IVV MC1 

Programma
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09.30 173005 TABA MC2 - Ouderkerk MC1 
09.00 96508 TABA D3 - Arsenal ASV D4 
09.00 96489 TABA D4 - AFC D11 
09.30 146059 TABA E1 - Amstelland United E1 
08.30 151033 TABA E2 - Volewijckers E3 
08.30 110743 TABA E7 - WV-HEDW E7 
09.30 146015 TABA F1 - WV-HEDW F2 
08.30 118363 TABA F2 - Volewijckers F2 
08.30 118371 TABA F6 - Diemen F10 

Zaterdag 12 december uiT
14.00 73372 TOG 2 - TABA 6 
14.30 125095 Kadoelen sv VE1 - TABA VE1 
14.30 125288 Giram VE1 - TABA VE2 
10.30 95029 AFC D3 - TABA D1 
11.30 95848 CTO 70 D1 - TABA D2 
10.00 100310 Jong Aalsmeer United D6 - TABA D5 
09.30 154070 GeuzenM’meer E2 - TABA E3 
12.30 161965 CTO 70 E3 - TABA E4 
09.30 105233 Overamstellieverdjes E1 - TABA E5 
09.30 110696 Arsenal ASV E5 - TABA E6 
10.00 134935 KSJB F1 - TABA F3 
09.00 117649 DRC F2 - TABA F4 
10.15 162151 Roda 23 F14 - TABA F5 

Zondag 13 december THuiS
14.30 53774 TABA 3 - Amstelland United 5 
15.00 163647 TABA A1 - ADO 20 A1 
12.30 144928 TABA B1 - VVW B1, scheids P. Siemens
12.30 60773 TABA C1 - Fortius C1 
10.30 170140 TABA C2 - Meer de C1 

Zondag 13 december uiT
14.30 39632 Young Boys 1 - TABA 1, scheids Q.L.J. 
Bogards 
11.00 152137 ASV ‘65 VE1 - TABA VE1 
14.00 158748 Meer de A1 - TABA A2 
14.45 170437 Nieuw Sloten sv C4 - TABA C3 
Zaterdag 19 december THuiS
14.30 74736 TABA 4 - DVVA 12 
14.30 77238 TABA 5 - JOS/W’graafsmeer 7 
11.15 96495 TABA D1 - Meer de D1 
10.00 96504 TABA D2 - Nieuw West SV D1 
10.00 165244 TABA E4 - JOS/W’graafsmeer E2 
09.00 165247 TABA E6 - Abcoude E7 
10.00 118376 TABA F3 - JOS/W’graafsmeer F3 
09.00 118387 TABA F4 - IJburg AFC F5 

Zaterdag 19 december uiT
14.00 125695 Volewijckers VE2 - TABA VE1 
14.00 125683 Dijk De VE1 - TABA VE2 

Zondag 20 december THuiS
12.30 156889 TABA 2 - GeuzenM’meer 2,  
scheids H.A. van ’t Ent
14.30 158749 TABA A2 - RKDES A2 
12.30 144929 TABA B1 - Purmerend B1, scheids F. Sari
10.30 170134 TABA C2 - AFC C3

Zondag 20 december uiT
14.30 39392 Overbos 1 - TABA 1, scheids J. Otten 
09.30 60911 Weesp FC C1 - TABA C1, P.J.B. Schenk

Vrouwen zaal
Programma november/december

Dames 1, 2de klasse C
Vr 11 dec. 19.00 uur 21162 EVC DA1 - TABA DA1 
Di 15 dec. 19.30 uur 20075 APGS DA3 - TABA DA1 

Dames 2, 3de klasse F
Vr 27 nov. 20.10 uur 21253 TABA DA2 - DVVA DA2
Do 03 dec. 21.00 uur 21248 TABA DA2 - Sloterdijk DA1
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Door onze correspondent
Rolando de Corazón

Brieven uit El Bierzo
#04: Menú del día

Beste vrienden,

Laatst zag ik op de tv het Spaanse nationale 
team spelen. Wat zijn die gasten goed, zeg. 
De bal gaat zo snel rond dat ze gewoon af 
en toe een tegenstander aanspelen die dan, 
volkomen in de war, naar een Spanjaard 
terugkaatst. Volgens mij gaat Spanje deze 
zomer wereldkampioen worden. Het Spaanse 
volkslied zal veelvuldig klinken. Maar 
de spelers zingen dan niet mee. Hooguit 
neuriën ze wat. Of ze zingen lalalala. De 
Castilianen, Catalanen, Basken, Galiciërs, 
Andalusiërs en Asturianen kunnen het 
namelijk niet eens worden over een 
gemeenschappelijke tekst.
 Zelfs zo’n gemoedelijke regio als 
El Bierzo ontkomt niet aan een zeker 
regionaal fanatisme. El Bierzo ligt in de 
provincie León, en is daarmee onderdeel 
van de autonome deelstaat Castilla-León. 
Deze constructie geeft genoeg aanleiding 
tot verhitte gemoederen. Althans, als je 
de spreuken die her en der op de muren 
geklad zijn mag geloven. Loop maar eens 
over het eeuwenoude Sint Jacobspad door 
El Bierzo heen. Je doorkruist de streek in 
zo’n vier a vijf dagen. In de bergen van het 
oosten van El Bierzo hebben ze een hekel 
aan Castilië. ‘¡Fuera Castilla, León Libre!’ 
staat overal te lezen. In de vruchtbare 
vallei rondom Ponferrada willen ze juist 
uit de provincie León treden. ‘¡El Bierzo 
independiente, Fuera León!’ Naarmate je de 
bergen in het westen nadert gaat de wens 
naar onafhankelijkheid langzamerhand over 
in de wens tot aansluiting bij Galicië. ‘¡O 
Bierzo Gallego!’

Volgens mij worden de regionale verschillen 
hier in Spanje nogal aangedikt. Natuurlijk 
spreken ze in sommige regio´s een andere 
taal, zoals in Catalonië, Baskenland en 
Galicië. Maar hier in El Bierzo spreekt 
men toch echt gewoon Spaans. Hoewel ik 
er af en toe geen bal van versta. Vooral op 
gastronomisch gebied worden de verschillen 
benadrukt. Elke streek presenteert vol 
trots de lokale specialiteiten. Hier zijn dat 
geroosterde paprika’s (heerlijk), kastanjes 
(ook best goed) en de zogenaamde botillo, 
een met diverse delen van het varken 
gevulde varkensmaag (vooral nuttig om 
Nederlandse visite de stuipen mee op het lijf 
te jagen). 
 Maar wat maakt Spanje nu eigenlijk 
tot één natie? Ondanks al die regionale 
specialiteiten toch dat fantastische eten. 
Overal in Spanje worden voor de lunch 
goedkope menu’s aangeboden met bijna 
altijd dezelfde gerechten. En volgens mij 
ligt hier de kans voor het nieuwe volkslied. 
De tekst staat te lezen op de menukaarten 
van duizenden restaurants. Als het aan mij 
ligt kun je de Spaanse voetballers straks bij 
het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika 
horen zingen: ‘Menú del día: primer plato: 
tortilla, ensalada mixta o sopa de pescado, 
secundo plato: merluza en salsa de tomates, 
lomo o calamares a la romana: postre: flan, 
arroz con leche, helado o fruta; bebida: vino 
o agua.’ Daar kan geen regionale fanaat zich 
een buil aan vallen.

reacties:
www.brievenuitelbierzo.blogspot.com
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