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De maand maart stond in het teken van terugkijken, stil-
staan en vooruitblikken. Jaarverslagen, kwartaalrappor-
tages, omzet, kasstromen en winst, bouw- & beheerplan, 
accommodaties, werving vrijwilligers, technisch beleids-
plan, jeugd- en seniorenbeleid, efficiënt vergaderen, 
investeringen in mensen en middelen, ga zo maar door. 
Het ging er soms hoogdravend aan toe. Maar toen tijdens 
een vergadering het woord stakeholder viel, knapte er 
iets in het collectieve brein. Duh. Toch voeren we af en 
toe noodzakelijke discussies voor het verder invullen van 
de lijn die we met de tien gouden regels hebben ingezet. 
Maar wat komt eruit?

Kleur bekennen
De kascommissie deed tijdens de Algemene Ledenverga-
dering, van november vorig jaar, aanbevelingen voor het 
financieel beheer. Deze zijn nu besproken met een aantal 
deskundige leden/-ouders. Uitkomst is dat we frequenter 
overzicht krijgen van de belangrijkste graadmeters: staan 
ze op groen, oranje of rood? Moet we ingrijpen, kunnen 
we bijsturen? Hoe doen we dat? Denk hierbij aan een 
meerjarig inzicht in de ontwikkeling van het aantal leden 
van onze vereniging, de omzet-/winstverhouding van de 
bar, betalingsgraad contributie, de tegoeden, de schulden.

TABAR 
Als de nieuwe bar staat (zie de voorkant van de vorige 
Treffer) is dat een gouden kans om gelijk een aantal 
verbeteringen door te voeren: niet iedereen meer zomaar 
achter de bar, voorraad- en sleutelbeheer, inkoop- en ver-
koopstromen, een makkelijk bedienbare kassa en betere 
afspraken over de afdrachten. Mogelijk dat we de nieuwe 
bar al kunnen inluiden voor – en dus tijdens – het WK.  
Ah, zullen we daar iets mee doen? Samen kijken in de 
kantine? Beetje extra omzet genereren? Meld je goede 
ideeën bij ons!
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Teamgeest
Te vaak gebeurt het nog dat jeugdteams met te weinig 
mensen staan; zeker rond vakanties is dit een groot 
probleem. Een kwestie van beter organiseren? Of is het 
ook een mentaliteitskwestie? Beide waarschijnlijk. Maar 
het moet duidelijker worden dat teamsport commitment 
vraagt: afzeggen of niet komen opdagen betekent je 
teammaatjes benadelen, je tegenstander een lekker potje 
voetbal ontzeggen. En: de wedstrijdsecretaris onnodig 
opzadelen met kopzorgen. Hoe minder uitval, hoe minder 
werk, hoe meer voetbalplezier, voor alle betrokkenen.

Trainers voor trainers
Er zijn ieder jaar weer een aantal Taba-ouders die het 
team van hun kinderen gaan trainen. Dat is geweldig. De 
Technisch Commissie wil ze graag ondersteunen en op-
pert een technische jeugdcoördinator die deze ouders be-
geleidt, adviseert en informeert. De TC werkt hard aan een 
plan om hier al volgend seizoen mee te kunnen beginnen.

Blessurevrij
Taba kent vele jonge talenten. Maar er is ook een heel Ta-
ba-legertje dat al zo lang bij deze club speelt, dat ze zelf 
niet precies meer weten hoeveel talent hen in het land 
van ooit werd toegedicht. Laten we hen de oudere talen-
ten noemen, bij een flink aantal teams is de gemiddelde 
leeftijd 40/45. Mooi natuurlijk, over teamgeest gesproken. 
Maar ook deze teams hebben steeds meer moeite om op 
wedstrijddagen een compleet (lees: blessurevrij) elftal op 
de been te krijgen. De seniorencommissie gaat bekijken 
of en hoe we senioren- en een veteranenteams kunnen 
samenvoegen. 

Gastheer
Hoewel wij zelf weten waar we de Tabamosterd moeten 
halen, is dat voor onze bezoekers niet altijd even duidelijk. 
Eenvoudige kwesties, zoals het regelen van wedstrijdfor-
mulieren, sleutel halen, fluiten en vlaggen inleveren, kun-
nen tot tijdrovende zoektochten leiden. Op de zaterdag en 
de zondag hebben we daarom gastheren(dames) nodig die 
de bezoekers wegwijs maken. Wel zo netjes. Stef doet dat 
al op zondag. We hebben Arthur de Ruiter gevraagd om 
dat op de zaterdag te doen. En we vroegen oud-voorzitter 
Mike als achtervang. 

Het is lente. Nog voor de zomer hebben we buiten een 
vaste BBQ, zo is ons door enkele veteranen beloofd.  
Wellicht al voor het WK. Prikken we in de rust een  
sateetje, lopen we langzaam warm voor een zomer  
die zowat in mei begint.

Tot op de knollenvelden,

Arthur
Anton

Voetbal is meer
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Het glas-in-lood hangt!
Weet u het nog, de viering van ons 75-jarig jubileum, in de zomer van 2008? Een familietoernooi, een grote tent op 
het veld, en ja, muziek, zang en dans. Tijdens het officiële gedeelte werden we aangenaam verrast door een prachtig 
kado van de jongens van de zaterdag 5 (nu 6). Tom is glas-in-loodspecialist en had een kleurrijk jubileumraam voor de 
club gesoldeerd. Uniek, enig en niet te kopiëren. We waren er allemaal even stil van. Nu, eindelijk, hangt ie er, boven 
de kast achter de bar. Sponsor Rodeka financierde er ook nog een lichtbak omheen. Plug & play. Jongens nogmaals 
hartelijk dank!

OPROEP

Wie kent Samuel Franzúa Martinez? Hij is afkomstig uit Quatemala en heeft waarschijnlijk 
bij TABA gevoetbald. Zijn dochter is naar hem op zoek. Wie informatie over Samuel heeft kan 
contact opnemen met Bart Flaat (06-23516338). Alvast bedankt voor jullie medewerking.

* * *
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te fluiten. Maar je hebt ook teams die op dat punt 
niet zo sterk in elkaar zitten. Dan zijn er natuurlijk de 
bardiensten, vaak geen probleem, en het wedstrijdhok. 
Dat is trouwens vreselijk leuk werk, dat weet niet 
iedereen, je kunt het alleen niet in je eentje, zeker als er 
veel vragen op je afkomen en je het verschil niet kent 
tussen een doelpaal en een hoekvlag, zoals ik.

Is het zo erg?
Heb zelf nooit gevoetbald. Zelfs niet op een veldje 
achter het huis. Maar ik moet er wel bij zeggen, 

voetbal bestond eigenlijk nog niet. Toen ik klaar was voor 
de mini’s moest Cruijff bij wijze van spreken nog geboren 
worden. Hij kon er trouwens eerst ook niks van. Michels 
heeft hem alles moeten leren. Die heeft het Nederlands 
voetbal echt groot gemaakt. Maar mijn zoon speelt nu al 
vijf jaar bij Taba.

Naar tevredenheid?
Ten volle. Ik ken natuurlijk weinig andere clubs 
goed, maar ik geloof dat Taba een behoorlijk leuke 

club is. De laatste jaren hebben erg in het teken van de 
verbouwing gestaan. Daar ging veel energie in zitten 
waardoor andere zaken bleven liggen. Hopelijk gaat dat 
veranderen.

De verbouwing is nu bijna klaar.
Zeg maar gerust: hij is klaar. Alleen het bestuur 
wil daar volgens mij nog niet aan. Het is hun love 

baby. Maar iemand moet het ze zeggen: de verbouwing is 
klaar.

Is het tijd voor andere doelen?
Wie ben ik? Er wordt volgens mij hard aan 
de organisatie gewerkt, zodat we ook over 

een tijdje mensen hebben die de club willen en kunnen 
dragen. Taba is nu een grote jongen, daar moet voor in de 
toekomst wel wat kader uit de distilleren zijn.

Distilleren?
Jawel, doe mij maar een jenevertje, en een 
biertje ernaast. Proost!

Hoe bevalt het teamleiderschap?
Prima, ik noem mezelf trouwens liever 
teamcoördinator.

Hoezo?
Het woord leider heeft allerlei ongewenste 
associaties, alsof ik de leiding over het team zou 

hebben. Dat is natuurlijk niet het geval. 

Ontloop je niet je verantwoordelijkheid?
Dat vind ik niet. Het komt erop neer dat ik 
vooral mailtjes rondstuur met daarin informatie 

over de komende wedstrijd, keurig met link naar een 
routebeschrijving. Ook geef ik wel eens commentaar 
op gespeelde wedstrijden of moedig ik de spelers aan 
om naar de training te komen, etc. En natuurlijk komen 
er regelmatig e-mails binnen van de verschillende 
commissies. Moeten er praktische zaken geregeld worden 
met spelerspasjes e.d. Genoeg te doen. Als veel spelers 
afzeggen, moet je op zoek naar vervanging. Dan krijg je 
het echt druk. Ik heb trouwens teamleiders meegemaakt 
van wie ik nooit een mailtje ontving. Die brachten in 
de pauze alleen een kan limonade. Dat zijn meer de 
teambegeleiders.

Sommige teamleiders gaan juist veel verder, die 
organiseren reisjes met het team of steken de 
spelers in een supersnelle outfit. 

Dat zijn de echte teamleiders. Ik ben meer een 
teamcoördinator. 

Vind je het belastend?
Nee dat niet, maar Taba, als club, laat wel zaken 
liggen.

Wat bedoel je?
Er is bijvoorbeeld zelden een scheidsrechter. 
Laatst zag ik weer hoe een wedstrijd bij Taba thuis 

door iemand van het bezoekende team werd gefloten. 
Dat mag niet vind ik. Dat vind ik echt een dieptepunt. 
Gelukkig zijn er bij de meeste teams vaak meerdere 
mensen die zich willen inzetten, door te vlaggen of 
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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 maart en april

Zaterdag 27 maart THuiS
12.30 TABA 2 - RAP 6
14.30 TABA 6 - PSZ 5
15.00 TABA VE1 - Kadoelen sv VE1
13.00 TABA VE2 - Giram VE1
10.00 TABA MC1 - Buitenveldert MC3
11.15 TABA D1 - AGB D1
11.30 TABA D2 - DWS D4
09.00 TABA D3 - WV-HEDW D5
09.00 TABA D5 - Roda 23 D10
09.00 TABA E3 - Amstelland United E3
10.00 TABA E4 - CTO 70 E3
09.00 TABA E5 - Tos Actief E2
09.00 TABA E6 - Overamstellieverdjes E2
10.00 TABA F1 - Voorland F1
09.00 TABA F6 - TOG F4

Zaterdag 27 maart  uiT
14.00 Meteoor 1 - TABA 1
14.45 Kismet 82 3 - TABA 4
14.30 DVVA 14 - TABA 5
11.15 GeuzenM’meer MA1 - TABA MA1
11.00 WV-HEDW MB1 - TABA MB1
12.00 Zwanenburg MC1 - TABA MC2
13.00 Pancratius D12 - TABA D4
11.00 Amstelland United E1 - TABA E1
09.30 Ajax E2 - TABA E2
12.45 Diemen E12 - TABA E7
09.00 OSV F4 - TABA F2
10.00 Meer de F2 - TABA F3
09.00 Kadoelen sv F1 - TABA F4
09.00 GeuzenM’meer F6 - TABA F5

Zondag 28 maart THuiS
15.00 TABA 1 - Young Boys 1
12.30 TABA 2 - GeuzenM’meer 2
10.30 TABA C2 - SDZ C3

Zondag 28 maart uiT
12.00 JOS/W’graafsmeer VE1 - TABA VE1
11.00 Buitenboys A3 - TABA A2
11.30 VVW B1 - TABA B1
10.00 Fortius C1 - TABA C1

Woensdag 31 maart THuiS
18.30 TABA C1(zon) - SDZ C1(zon)

Woensdag 31 maart uiT
18.30 Kon. HFC B2(zon) - TABA B1(zon)

Zaterdag 3 april  uiT
14.00 ZRC/Herenmarkt 1 - TABA 1
17.00 Overamstellieverdjes 1 - TABA 1

Maandag 5 april THuiS
15.00 TABA 1(zon) - VVH Velserbroek 1(zon)

Woensdag 7 april uiT
18.45 OFC B1(zon) - TABA B1 (zon)
18.45 DWV C1(zon) - TABA C1 (zon)

Zaterdag 10 april THuiS
15.00 TABA 1 - HYS 1
12.30 TABA 2 - Pancratius 2
16.15 TABA 3 - Amstelland United 2
14.30 TABA 4 - Germaan De 3
13.00 TABA VE1 - TABA VE2
11.00 TABA MC1 - KDO MC1
11.15 TABA D1 - Amstelland United D2
10.00 TABA D2 - Nieuw Sloten sv D3
09.00 TABA D4 - Buitenveldert D5
09.00 TABA D5 - Buitenveldert MD2
10.00 TABA E2 - Zeeburgia E7
09.00 TABA E3 - GeuzenM’meer E2
09.00 TABA E5 - GeuzenM’meer E5
09.00 TABA E6 - GeuzenM’meer E6
10.00 TABA F3 - GeuzenM’meer F3
09.00 TABA F4 - OSV F5

Zaterdag 10 april uiT
12.00 Overamstellieverdjes 2 - TABA 5
14.30 PSZ 5 - TABA 6
13.00 TABA VE1 - TABA VE2
11.15 GeuzenM’meer MB2 - TABA MB1
11.15 Buitenveldert MC3 - TABA MC2
11.45 Sporting Martinus D6 - TABA D3

PROGRAMMA



PAGINA 8 • TABATREFFER Nº 2 • MAART 2010

11.00 Fortius E1 - TABA E1
11.00 Fortius E5 - TABA E4
12.30 DWV E6 - TABA E7
09.00 Meer de F1 - TABA F1
09.00 Zeeburgia F7 - TABA F2
10.00 Meteoor F4 - TABA F5
11.00 IVV F7 - TABA F6

Zondag 11 april THuiS
15.00 TABA 1 - Eendracht’82 1
12.30 TABA B1 - AFC 34 B1
12.30 TABA C1 - Nieuw Sloten sv C1

Zondag 11 april uiT
14.00 Eendracht’82 7 - TABA 2
14.00 WV-HEDW 8 - TABA 3
12.00 Sporting Martinus VE1 - TABA VE1
14.30 Buitenboys A2 - TABA A2
10.00 DWV C3 - TABA C2

Dinsdag 13 april THuiS
19.00 TABA 1(zat) - Nieuwendam SC 1(zat)

Woensdag 14 april THuiS
19.00 TABA B1(zon) - DSS B1(zon)
19.00 TABA C1(zon) - Weesp FC C1(zon)

VROUWEN ZAAL
Programma maart en april

Dames 1, 2de klasse C
Vr 26 maart 19.15 AC Kingdom DA1 - TABA DA1
Vr 9 april 19.15 TABA DA1 - EVC DA1
Vr 16 april 19.15 TABA DA1 -  AC Kingdom DA1

Dames 2, 3de klasse F
Ma 29 maart 21.05 De Dijk DA1 - TABA DA2
Vr 16 april 19.15 DVVA DA3 - TABA DA2

Het leek bij de Taba D1 deze week wel Medisch Centrum 
West, de ene na de andere speler viel geblesseerd uit. 
Dees kon nog steeds niet spelen, Luc had last van zijn 
knie, Dirk had weer last van zijn oude oorlogswond (zijn 
lies) en Myles lag ziek in bed. Gelukkig heeft Pieter 
ons uit de brand geholpen door bij ons een wedstrijd 
te keepen. Ondanks dat Tos de eerste helft beter was, 
begonnen we voortvarend. Tobias schoot de bal richting 
de goal en de keeper liet de bal los waardoor Miles gelijk 
kon scoren: 0-1. Al snel bleek dat het ondanks deze goede 
start geen makkelijk dagje zou worden. Tos maakte vrij 
snel na een goede aanval de 1-1. Taba leek even de weg 
kwijt want we lieten ons constant van de bal lopen en 
verloren bijna alle duels. Dit resulteerde daarom ook in 
de 2-1 van Tos, waar vier keer niet goed ingrijpen van ons 
aan vooraf ging. Maar weer bleek de keeper van Tos niet 
zijn gelukkigste wedstrijd te spelen en zo scoorde Mees 
vlak voor rust de 2-2. 

Voor de tweede helft was duidelijk dat we er allemaal 
een tandje bij moesten doen en dat gebeurde ook. In de 

tweede helft ontstond er een waar voetbalgevecht tussen 
twee teams die beide voor de winst gingen. Tos had het 
balbezit, maar wij waren aanvallend een stuk gevaarlijker. 
De wedstrijd ging heen en weer: het ene moment leek 
het er op dat wij gingen scoren, het andere moment was 
Tos dichtbij. Op het moment dat iedereen vrede had met 
een gelijkspel stond opeens de spits van Tos alleen voor 
de keeper. Hij passeerde de keeper en scoorde 3-2. Er 
was nog wat protest omdat de spits de bal mogelijk met 
de hand zou meegenomen hebben, maar dat was voor 
niks. Na een geweldige strijd gingen wij teleurgesteld 
en zonder punten naar huis. Het was een wedstrijd die 
alle kanten op kon gaan, maar het is wel extra zuur dat 
je uiteindelijk verliest in de laatste minuut door een 
doelpunt waar een luchtje aan hing. Hopelijk is volgende 
week iedereen weer aanwezig want dan komt Wilhelmina 
Vooruit – Hortus Eendracht Doet Winnen ( WV-HEDW) 
op bezoek. 

Uitslag: wij: 2 zij: 3

Tos-Actief D1 – Taba D1 
13 maart 2010

TABA

WEDSTRIJD
VERSLAG
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Geen verstand van 
voetbal? Volg een  
KNVB cursus!

Het is een vaak gehoorde opmerking van ouders langs 
de lijn: “Ik zou wel graag wat meer willen doen voor 
de vereniging, maar ik heb helemaal geen verstand 
van voetbal”. Er wordt, kortom, nog wel eens gedacht 
dat de mensen die zich inzetten voor de vereniging 
voetbalkenners of zelfs experts zijn. En dat klopt ook 
zeker! Maar wel voor een deel, want dat geldt lang 
niet voor iedereen. 

In de commissies en het bestuur van Taba zitten creatieve 
denkers, grappemakers, serieuze zorgzame ouders, 
eigenwijze welbespraakte vertellers, noem het maar 
op. Vele verschillende karakters, met vele motieven 
om zich in te zetten voor de club. De ene drinkt graag 
een biertje en houdt wel van de gezelligheid van een 
bestuursvergadering, de ander geniet van het bedenken 
van een nieuw voetbaltechnisch beleidsplan voor 
de jeugd, weer een ander steekt het liefst de handen 
uit de mouwen bij het verbouwen van het clubhuis. 
En natuurlijk hebben we de trainers, coaches en 
scheidsrechters die in de buitenlucht op het groene gras 
met het voetbal bezig zijn. De ene heeft veel verstand van 
voetbal, de ander meer van andere zaken, maar plezier 
in wat ze doen voor de vereniging hebben ze eigenlijk 
allemaal.      
Iedere voetbalvereniging valt of staat bij de 
werkzaamheden die deze leden en ouders van jeugdleden 
verrichten. Opleidingen kunnen daarbij een uitstekende 
ondersteuning geven en vormen een mooi extraatje voor 
je inzet. Je krijgt namelijk ook nog eens de kans om te 
leren en goede ervaring op te doen. In de voetbalwereld is 
de KNVB toonaangevend op het gebied van opleidingen. 
Gezamenlijk met de verenigingen zorgen zij ervoor dat 
iedereen die actief is binnen het voetbal deskundig wordt 
begeleid. Of je een topspeler van de zondag 1, een talent 
uit de E4 of een recreatieve speler uit de zaterdag 5 bent, 
iedereen heeft hier recht op en het zorgt er vaak voor dat 
de sfeer op het veld beter wordt. Een scheidsrechter die 

de regels kent is natuurlijk handig, maar wat te denken 
van een trainer die zorgt dat je bijna niet stil staat maar 
zoveel mogelijk ballen kan schieten? En ouders langs de 
lijn die weten hoe de spelregels in elkaar zitten? 

Er wordt in de opleidingen van de KNVB onderscheid 
gemaakt tussen 1. opleidingen voor vrijwillig kader, 
2. opleidingen voor trainer-coaches en 3. arbitrage-
opleidingen. Herinnert u zich nog de Taba Treffer van een 
paar maanden geleden? Een grote groep Taba vrijwilligers 
stond toen trots op de foto met hun KNVB-diploma 
Pupillentrainer. opleiding geeft bijvoorbeeld kennis en 
inzicht om jeugdige voetballers in de leeftijd van 5 tot 13 
jaar te trainen en coachen. Een paar bijeenkomsten met 
theorie en in de praktijk leer je meer over hoe kinderen 
kunnen leren voetballen, hoe je dat aan hen over moet 
brengen en in training en in coaching vorm kan geven. 
Er is inmiddels een volgende groep van Taba begonnen 
aan de opleiding tot Juniorentrainer, gericht op de jeugd 
van 13-19 jaar. Blijven leren en beter worden in het vak 
van trainer, leider, scheidsrechter of coach, met als doel 
de jeugd nog enthousiaster te maken voor het voetbal bij 
Taba.

Er zijn vele andere cursussen; van een basisopleiding 
om de spelregels beter te leren kennen (handig voor 
ouders die niet echt bekend zijn met het voetbalspel!) tot 
bijscholingen over bepaalde speelwijzen (voor de echte 
voetbaldieren onder ons…). Er is zelfs de mogelijkheid 
tot het volgen van ‘e-learning’ opleidingen, zodat je 
niet eens de deur uit hoeft om wat bij te leren. Ik kan 
iedereen aanraden om eens te kijken op http://www.knvb.
nl/organisatie/academie/elearning en te kijken of er een 
opleiding bij staat die jou leuk lijkt. 

Interesse? Spreek me aan op het veld of stuur een mailtje: 
tibbebakker@hotmail.com  

Tibbes TABA Talk
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Door onze correspondent
Rolando de Corazón

Brieven uit El Bierzo
#07: Slecht gekleed  
skiën in Leitariegos

Het is er toch van gekomen. Ik heb afgelopen zondag 
geskied, hier niet ver vandaan, althans met de auto, 
in het Cantabrische gebergte. Leitariegos heet het 
skigebied. Het is niet groot. Eén groene piste, vier 
blauwe pistes en vijf rode. En laat ik het meteen maar 
verklappen. Het was heerlijk om weer eens op de 
lange latten te staan. De omstandigheden waren er 
naar. Zon en verse sneeuw.

Deze gehele winter heb ik al verlangend gekeken 
naar de besneeuwde bergtoppen rondom Ponferrada. 
Af en toe keek ik op internet hoe de sneeuw er bij 
lag in de nabijgelegen skigebieden: San Isidro en 
Leitariegos. Nou, dat was dit jaar wel in orde. Sterker 
nog, er lag zoveel sneeuw dat de toegang tot de 
gebieden best lastig was. Sneeuwkettingen vereist. 
Op de webcams van de skigebieden was te zien dat het 
zicht niet optimaal was. Zware sneeuwval en dikke 
mist. Meerdere malen maakten we plannen voor een 
trip richting de bergen en lieten die op basis van de 
weersomstandigheden weer vallen. 

En ik was al helemaal klaar voor het skiavontuur. 
Skiën vereist een zorgvuldige voorbereiding. Altijd 
streef ik er naar de slechts geklede skiër van de 
piste te zijn. Dat klinkt misschien wat puberaal, 
maar echt, het is noodzakelijk om tegenwicht te 
bieden aan de ijdeltuiterij die zich van de sportwereld 
meester maakt. Zo is het toch zeker! Steeds meer 
sporten verworden tot spullensporten. Speciale 
kleren voor het mountainbiken, natuurlijk weer 
een andere outfit voor schaatsen, ultralichte kleren 
voor een simpele bergwandeling en vergeet niet een 
poloshirt te kopen voor als je een keer gaat zeilen. 
Ook het edele voetbalspel ontkomt er niet aan. Witte 
kicksen, blitse scheenbeschermers, het kan allemaal 
niet op. Wat hadden we vroeger toch altijd een pret 
als de tegenstander in dure trainingspakken ging 
warmlopen en daarna door ons, gehuld in diverse 
tinten geel, volkomen van de mat werd gespeeld. 
Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we meestal verloren 
van zo’n team. Nou, zelfs dan konden we ons troosten 
met het feit dat de nederlaag een stuk zuurder zou 
zijn geweest als we er parmantig hadden bijgelopen.

Voor mensen die bij het shoppen gaan voor goedkoop 
en lelijk zijn er in Ponferrada twee mogelijkheden. 
De zigeuners op de markt en de Chinese winkels. De 
markt is er elke zaterdag en woensdag. De groente en 
het fruit zijn van uitstekende kwaliteit. De kleren zijn 
er vooral goedkoop. Ik kocht er mijn skihandschoenen 
voor een tientje. Maar eigenlijk zagen ze er best goed 
uit. Bij een andere zigeuner kocht ik een zwarte 
jas van nepleer. Ook een tientje. Voor de skibroek 
toog ik naar de Chinese winkel. Het is een vreemd 
verschijnsel, de Chinese winkels in Spanje. Ze zijn 
enorm goedkoop, verkopen werkelijk alles wat los en 
vast zit, en zijn veelal gevestigd in grote panden in de 
duurste winkelstraten. Dit leidt vaak tot speculaties 
onder de mensen hier over hoe dat toch mogelijk is. 
Gaat het om het witwassen van zwart geld? Betreft 
het meedogenloze uitbuiting van goedkope Chinese 
illegalen? Maar goed, in de Chinese winkel vond ik 
een skibroek voor vijftien euro. Tevreden ging ik 
naar huis en posteerde mij in mijn pas aangeschafte 
ski-outfit voor de spiegel. Dat zag er eigenlijk wel 
goed uit. Omdat de skibroek een beetje afzakte leek 
ik wel een beetje op een skater. Op leeftijd, weliswaar, 
maar toch. Langzaam zakte de skibroek nog verder 
af en begon ik te beseffen dat er nog één ding 
ontbrak. Bretels. Waar koop je die nu weer? Na lang 
zoeken kwam ik uit bij een mercería, een garen- en 
bandwinkel. Daar kon ik kiezen tussen effen zwarte of 
felgekleurde rood/gele bretels. Ik besloot tot de laatste 
vanwege de mooie kleurtjes. Een vergissing. Rood en 
geel, dat zijn de kleuren van de Spaanse vlag. Zulke 
bretels worden alleen gedragen door de aanhang 
van de nogal corrupte rechts-conservatieve partij 
van Spanje: de Partido Popular. Trouwens, ook die 
zwarte jas was niet helemaal gelukkig gekozen. Zwart 
plastic trekt hitte aan. En de zon scheen afgelopen 
zondag uitbundig. Mensen picknickten in de sneeuw. 
Mijn jas ging uit. De bretels bleven onder de trui. En 
ik heb werkelijk heerlijk slecht gekleed geskied in 
Leitariegos. 

Voor de film bij dit verhaal:
zie www.brievenuitelbierzo.blogspot.com
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