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In tegenstelling tot de BV Nederland hoeft Taba niet 
te bezuinigen. We hebben een redelijk overzichtelijke 
en stabiele inkomstenstroom en zien daar op korte 
termijn geen drastische veranderingen in komen. 
Sterker nog: de baromzet van zaterdag 9 april was 
historisch hoog. Maar ja, het was dan ook mooi weer, 
we hadden zelfs nog twee wedstrijden om 17.00 uur, 
dus volle bak. Leuk, lekker en goed voor de club.

Evalueren doen we samen. Plannen maken voor de 
toekomst ook. Het bestuur vraagt de commissies hun 
plannen en wensen voor het volgend voetbaljaar op 
papier te zetten. We leggen alles naast elkaar. We 
kijken of alle plannen binnen ons beleid passen, we 
kijken of we genoeg geld hebben om alle wensen te 
vervullen. Als we genoeg hebben, kunnen alle plan-
nen worden uitgevoerd. Als we niet genoeg hebben, 
dan maken we keuzes, op basis van beleid en be-
schikbare centen. 

Intussen wordt de zon steeds warmer, de dagen 
langer, de avondwedstrijden frequenter, het gras 
groener. Nou ja, behalve dat van onze velden, dat 
moet nog even wachten, tot de zomervakantie. Maar 
er hangt iets in de lucht, we komen deraan.

Tot op of langs de velden,
Anton/Arthur

Groen, groener

Zondagmiddag, 10 april. Nadat de laatste teams 
om 17.00 uur de velden hebben verlaten, nemen de 
vogels het over. Al dat gestamp heeft veel wormen 
naar boven gelokt. Ze steken hun koppie boven de 
grond uit, sommigen voor het eerst, maar allemaal 
voor het laatst. Want de vogels zeggen hoi worm, de 
vogelbek zegt hebbes. Natuurgras. Heb je met rubber 
niet. Maar dat heeft weer andere nadelen. Of zijn dat 
juist voordelen?

In de afgelopen maand hebben we de tijd genomen 
om ons beleid te evalueren. We bespraken het spel 
en de knikkers. We keken naar voetbalprestaties, 
trainingsaanpak, trainers. We bespraken verbouwing, 
financiën, baromzet en personele bezetting. In mei 
leggen we allemaal een ei, en dus gaan we ons lang-
zamerhand weer richten op het volgend seizoen. 
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ABA VOETBALKAMP 2010
We gaan dit jaar weer naar de bossen in Austerlitz 
Weekend vrijdag t/m zondag: 11–13 juni 2010

Dit jaar gaan we weer allemaal samen. De Taba E-tjes en 
de F-jes samen naar het voetbalkamp. Dat betekent dat 
wij in totaal met misschien wel 120 Taba jongetjes en 
meisjes daar zullen verblijven. We zitten verspreid over 
twee accommodaties, maar vlak naast elkaar.

Het kamp zal plaatsvinden in het weekend van 
11 t/m 13 juni 2010.
We zijn vanaf vrijdagavond 20.00 uur welkom 
Op zondagmiddag gaan wij naar huis tussen 15.00  
en 17.00 uur.

Het is de bedoeling dat ieder team zijn eigen vervoer 
regelt, voor zowel de heen- als de terugreis. 

Begeleiding
Voor de begeleiding van de teams zijn minimaal 3 ouders 
per team nodig.
Dat betekent natuurlijk voor die ouders een inspanning, 
maar daartegenover staat dat het ook heel erg leuk is zo’n 
heerlijk weekendje weg met je kind en de voetbalclub.
Elk team moet zorgen dat er voldoende ouders meegaan 
voor het gehele weekend, dus inclusief de twee nachten. 
Dit hoeft niet te betekenen dat alle ouders alle twee 
dagen en twee nachten meegaan. Men mag ook splitsen 
natuurlijk. Als er maar doorlopend drie ouders per team 
aanwezig zijn. We zijn heel streng in deze regel. Als het 
niet lukt het minimale aantal ouders per team te vinden, 
mag het hele team helaas niet mee op kamp.

Over de kampen zal begin juni 2010 aan alle teamleiders 
het draaiboek via de e-mail worden toegezonden. Het is 
de bedoeling dat de teamleider dit aan alle ouders van 
zijn team doorstuurt, ook aan de ouders die niet meegaan 
met hun kind. In dit draaiboek staat alles wat je wilt 
weten over het kamp, wat je mee moet nemen en ook 
de telefoonnummers van de ouders die er zijn. Met dit 
draaiboek is iedereen, inclusief de achterblijvende ouders, 
op de hoogte van wat er gaat gebeuren in het kamp. 

informatiebijeenkomst
Op woensdag 19 mei 2009 om 19.30 uur vindt er in de 
Taba-kantine een algemene  informatiebijeenkomst plaats 
voor alle ouders die meegaan als begeleider, en vooral de 
ouders die taken op zich gaan nemen. Het is die avond 

ook de bedoeling dat we de taken die gedaan moeten 
worden om het kamp tot een succes te maken gaan 
verdelen. 

In de week voor Pasen is naar alle teamleiders een 
inschrijfformulier en een informatiebrief gestuurd met de 
vraag die door te mailen naar alle ouders van hun team. 
In die brief wordt ook duidelijk wat er van de ouders 
verwacht wordt en kunnen jullie een keuze maken welke 
taken jullie op je wilt nemen gedurende het kamp.
Op de Taba-site is ook zowel de brief als inschrijfformulier 
geplaatst.

Kosten
De kosten per kind is 75 euro
De kosten per ouder is 25 euro
Dit bedrag gelieve zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 
15 mei 2010, over te maken op 
gironummer 6912761 ten name van AFC Taba  o.v.v. 
‘kamp’, de voor- en achternaam van het  kind, het team 
en – indien er een ouder mee gaat – de naam van de 
ouder(s) die meegaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Frenkie Hardonk (E kamp) 06- 57541334 frenkiehardonk@
yahoo.com
Pita de Leeuw (E kamp) 06-51196825 p.de.leeuw@vpro.nl
Elodie van Sytzama (F kamp) 06-21221339 sytzama@
xs4all.nl
Josine Spier (F kamp) 06-15084489 jsspier@hetnet.nl

Wij hopen dat er weer veel ouders en kinderen meegaan!
Namens de organisatie van het voetbalkamp
Pita, Frenkie, Elodie en Josine

AuSTERLiTz
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Sinds september 2009 is TABA betrokken bij het 
project Tijd voor Sport, waarmee de KNVB een extra 
impuls wil geven aan de verenigingen door deze te 
ondersteunen bij o.a. het jeugd- en vrijwilligersbeleid, 
het aanbieden en vergoeden van opleidingen voor 
scheidsrechters, trainers en coaches, de integratie 
van allochtone jeugd en hun ouders binnen de 
verenigingen (Meedoen Alle Jeugd Door Sport) en het 
verbeteren van de relatie tussen scholen in de buurt en 
voetbalclubs (School&Voetbal). 

In de afgelopen Treffers zijn al een aantal bijdragen 
verschenen waarin aandacht is besteed aan dit 
project. Zo was er een korte kennismaking met de 
‘verenigingsbegeleider’, waarin Tibbe Bakker zich 
voorstelde en uitlegde dat hij probeert TABA te helpen 
bij het gebruikmaken van de door de KNVB beschikbaar 
gestelde middelen, subsidies en vergoedingen.
In de daaropvolgende Treffer was te lezen dat er binnen 
TABA veel meer te doen is dan sommige mensen vaak 
denken. Vele ouders van jeugdleden zorgen ervoor dat 
er elk weekend lekker gevoetbald kan worden, dat je in 
de kantine een patatje kan eten en die scheidsrechter, dat 
is vaak ook gewoon de vader (of moeder) van een van 
de spelers van TABA. Natuurlijk is er altijd behoefte 
aan meer mensen want er zijn klusjes genoeg binnen de 
vereniging, en het mooie is dat als iedereen zijn steentje 
bijdraagt op de zaterdag of zondag, het ook nog eens 
steeds gezelliger wordt.

Gezelligheid
Naast die gezelligheid is het natuurlijk ook mooi als je 
ergens heel goed in bent of heel veel vanaf weet. Dat 
stond ook al eens in de Treffer; op de TABA-velden lopen 
zoveel mensen rond, die allemaal wat anders doen in het 
dagelijks leven. De ene weet veel van geld, de andere 
is professioneel barman, er is vast wel een metselaar 
en wie weet loopt er ook wel ergens iemand rond die 
precies weet hoe je nu effectief kunt vergaderen en de 
boel kan organiseren binnen een sportclub. Als iedereen 
een klein beetje van zijn of haar kennis en kunde deelt 
met de vereniging, op wat voor manier dan ook, blijft de 
contributie lekker laag omdat we niemand hoeven in te 

huren en is alles ook nog eens goed geregeld. Afgezien 
van het feit dat sommigen ook nog eens studiepunten 
kunnen halen voor het organiseren van een toernooi 
of het beheren van de website! Dat is nog eens mooi 
meegenomen.

CV
Natuurlijk heeft niet iedereen binnen de vereniging 
evenveel verstand van voetbal. Via TABA zijn er echter 
wel voldoende mogelijkheden om daar wat aan te doen. 
In de vorige treffer kon je lezen dat er bij de KNVB vele 
cursussen zijn voor mensen die juist heel veel van voetbal 
weten en er nog meer van willen weten, maar ook voor de 
‘dummies’ die nog nooit op het veld gestaan hebben. De 
meeste cursussen worden vergoed als jij je inzet voor de 
club, dus een mooie investering en wie weet komt het ook 
nog eens van pas op je CV als je een baan zoekt!
Zo, dat was in ieder geval wat er in de afgelopen Treffers 
te lezen was. O ja, en de stand van zaken? – Steeds 
meer mensen die zich inzetten voor TABA en zich 
bemoeien met het reilen en zeilen door zich in te zetten 
voor bijvoorbeeld de Jeugdcommissie. Afgelopen week 
konden we weer een nieuwe ouder verwelkomen die zich 
in de komende Treffer vast en zeker voor zal gaan stellen, 
en er zijn ook al ouders die zich aangemeld hebben om te 
helpen met bijvoorbeeld het jeugdtoernooi aan het einde 
van het seizoen.
Trainers en scheidsrechters
Na het succes van de eerste groep trainers aan het begin 
van het seizoen zijn er weer nieuwe die cursussen volgen 
waardoor de trainingen nog leuker worden en veel teams 
beter gaan voetballen. Sommigen zullen Imro Wielkens 
aan het werk hebben gezien op de woensdagmiddag. Hij 
heeft namens de KNVB al veel trainers geholpen met 
tips en trucs voor betere trainingen, maar er zijn dus ook 
weer een viertal trainers voor hun diploma Juniorentrainer 
bezig. Komende tijd gaan we onder andere verder met het 
scheidsrechtersbeleid: hoe kunnen we meer voetballers 
van TABA enthousiast maken om af en toe een potje te 
fluiten? En hoe kunnen we de huidige scheidsrechters 
beter ondersteunen, zodat zij beter in staat zijn de 
wedstrijden te leiden? 
Het wordt dus eigenlijk alleen nog maar leuker bij TABA 

Tijd voor Sport:
De stand van zaken 



PAGINA 6 • TABATREFFER Nº 3 • APRIL 2010

door de inzet van al deze mensen, en dat terwijl het al 
zo gezellig is en er bovendien ook nog eens steeds beter 
gevoetbald wordt. Door een goede organisatie is er 
ruimte voor iedereen in de club: de fanatieke topsporter 
die koste wat het kost wil winnen, de ontspannen 
gezelligheidsvoetballer die pas op stoom komt in de derde 
helft, de voetbalvader die het geven van training leuker 
vindt dan thuis voor de tv zitten en de moeders die vooral 
lekker in de zon willen zitten langs het veld om bij te 
praten met hun vriendinnen en medevoetbalmoeders.

We hebben nog een budget beschikbaar voor het werven 
van nieuwe leden en ook nog voor het betrekken van meer 
ouders bij de vereniging. Heeft iemand daar ideeën voor? 
Dan hoor ik dat natuurlijk graag. Kijk vooral ook nog even 
naar het overzicht van de vacatures in deze Treffer en laat 
even weten wat jij graag wilt doen voor TABA!       

Iets voor jou? 
Overzicht van de vacatures:

ORGANISTATIE TABA 

TOERNOOI (M/V)

Elk jaar vindt bij Taba het jaarlijkse 

jeugdtoernooi plaats. Deze keer 

in het mooie zomerse weekend 

van 29/30 mei en 5/6 juni. Heb jij 

ervaring met het organiseren van 

zo’n toernooi? Of lijkt het je leuk 

een paar uur mee te helpen op een 

van de dagen? Laat het even aan 

Malou Heyse: m.heyse@inter.nl.net. 

WEBMASTER (M/V)
Taba zoekt een nieuwe webmaster. 
Vind jij het leuk om websites te maken 
en te beheren en wil je daarin meer 
ervaring opdoen? Of heb jij al alle 
kennis in huis? Dan kunnen we je 
hulp goed gebruiken. Neem contact op 
met de huidige webmaster voor meer 
informatie: webmaster.taba@xs4all.nl

JEUGDCOMMISSIELEDEN (M/V)De Jeugdcommissie van AFC 
Taba is verantwoordelijk voor 
alle zaken aangaande de jeugd. 
Maandelijkse vergaderingen zijn 
naast effectief ook erg gezellig. 
De Jeugdcommissie bestaat uit 
enthousiaste ouders van kinderen die voetballen in de jeugd van 
AFC Taba. Ouders die graag willen dat de zaken voor hun kind goed 
geregeld zijn. We zoeken ouders 
of leden die mee willen denken 
over de C- en F-jeugd en T-League. Meer informatie via Jan de Wijer,  
j.dewijer@hccnet.nl. 
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SOOS & DIPPY®
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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 voetbal.nl

WEdSTRIjdEN jUNIOREN  
EN SENIOREN
Programma april

zaterdag 17 april THuiS
14.30 TABA 5 -  RAP 6 77242
12.30 TABA 6  -  Meer de 3 132940
11.15 TABA MB1  -  Buitenveldert MB2 200683
09.00 TABA MC2 -  Buitenveldert MC4 194165
09.00 TABA D4  -  AFC D11 199147
11.15 TABA E1  -  Buitenveldert E4 206718
10.00 TABA E4  -  Meteoor E2 183270
09.00 TABA E7  -  Diemen E10 189061
10.00 TABA F1  -  Volewijckers F1 213826
09.00 TABA F2  -  Diemen F5 214445
09.00 TABA F4  -  Meteoor F1 212307
09.00 TABA F5  -  TOG F4 211046

zaterdag 17 april uiT
14.30 Bloemendaal 1  -  TABA 1 67647, scheids M. 
Bakridi
12.45 Meer de 7 -  TABA 2 225154
11.00 VVGA 3 -  TABA 4 74297
14.00 Dijk De VE1  -  TABA VE1 125682
14.30 Bergen MA1  -  TABA MA1 135505
12.00 Zwanenburg MC1  -  TABA MC1 227031
12.15 Arsenal ASV D1  -  TABA D1 209168
10.30 AFC D4  -  TABA D2 209172
11.30 Dijk De D5 -  TABA D3 226838
09.00 Roda 23 D11  -  TABA D5 222977
10.00 WV-HEDW E3  -  TABA E2 189574
11.30 IJburg AFC E1  -  TABA E3 189582
10.30 JOS/W’graafsmeer E2  -  TABA E5 189593
09.30 Tos Actief E4  -  TABA E6 189596
10.30 JOS/W’graafsmeer F2  -  TABA F3 214540
10.00 Meteoor F4 -  TABA F6 214535

zondag 18 april THuiS
12.30 TABA 2  -  Amstelland United 2 53520
14.30 TABA 3 -  Parkstad sv 4 153961
12.30 TABA B1  -  Purmerend B1 144929, scheids A. 
Moolhuizen

zondag 18 april uiT
10.00 Buitenveldert A2  -  TABA A2 158743
09.30 Weesp FC C1  -  TABA C1 60911, scheids A.R. v/d 
Biezen

Woensdag 21 april
19.00 TABA B1(zon)  -  Kon. HFC B2(zon) 144930

Donderdag 22 april
19.00 Don Real Sranang 1(zon)  -  TABA 1(zon) 37894, 
scheids J. Poortier

zaterdag 24 april THuiS
14.30 TABA 5  -  Meer de 7 133025
13.00 TABA 6  -  Wartburgia 8 78197
12.30 TABA VE2  -  Parkstad sv VE1 125854
11.15 TABA MC1  -  TABA MC2 196269
11.15 TABA D1  -  Tos Actief D1 181403
09.00 TABA D2  -  DCG D3 205183
10.00 TABA E2 -  Diemen E5 189500
10.00 TABA E3  -  Nieuwendam SC E1 208621
09.00 TABA E5  -  TOG E2 187748
09.00 TABA E6  -  Geinburgia E3 204598
10.00 TABA F3  -  TOG F1 217658
09.00 TABA F6  -  GeuzenM’meer F6 214617

zaterdag 24 april uiT
14.30 UNO vv 1  -  TABA 1 68523, scheids P. de Vries
14.30 RAP 6  -  TABA 2 225178
11.30 ABN AMRO 2  -  TABA 3 74891
14.30 RKAVIC 5 -  TABA 4 73851
14.30 Real Sranang VE1  -  TABA VE1 126067
14.30 Meervogels 31 MA1  -  TABA MA1 138686
13.00 Sporting Martinus MB1 -  TABA MB1 204384
11.15 TABA MC1 -  TABA MC2 196269
10.55 Dijk De D5  -  TABA D3 226832
11.30 Jong Aalsmeer United D5 -  TABA D4 209164
11.30 Tos Actief D5 -  TABA D5 222991
10.00 Blauw Wit Amsterdam E1  -  TABA E1 189567
10.00 Overamstellieverdjes E1  -  TABA E4 189587
09.00 Meer de E5  -  TABA E7 182923
09.30 Dijk De F2  -  TABA F1 214521
09.00 Ouderkerk F4  -  TABA F2 214526
09.00 DRC F1  -  TABA F4 214548
09.00 IVV F7 -  TABA F5 214533

zondag 25 april THuiS
12.30 TABA 2  -  Meer de 4 53524
12.30 TABA A2  -  Legmeervogels A3 158815
10.30 TABA C2  -  ZRC/Herenmarkt C1 180716

PROgRAMMA
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zondag 25 april uiT
14.30 Overbos 1  -  TABA 1 39392,  
scheids J.T.C. van Langen
11.30 ABN AMRO 6  -  TABA 3 47009
10.00 Diemen A2  -  TABA A1 133916
10.00 Spartanen B1  -  TABA B1 144940, scheids I. 
Sahiner
12.00 Abcoude C2   -  TABA C1 60624

Woensdag 28 april
19.00 TABA B1(zon)  -  Vitesse 22 B1(zon) 144933
19.00 UNO vv 1(zon)  -  TABA 1(zon) 39645,  
scheids Q.L.J. Bogards

Vrouwen zaal
Programma april

Dames 1, 2de klasse C
Vr 23 april 19.15 TABA DA1  -  KSJB DA1 20025
Wo 28 april 21.05 Oosthuizen DA2  -  TABA DA1 20511

Dames 2, 3de klasse F
Vr 23 april 20.10 KDO DA6 -  TABA DA2 19677

TABA

WEDSTRIJD
VERSLAG

Zaterdag 27 maart: AJAX E2 - TABA E2
Met een 9-1 zege bleek Ajax E2 oppermachtig te zijn 
tegen onze E2. Eigenlijk hebben onze jongens een 
geweldige prestatie geleverd, gezien de afslachting die 
andere tegenstanders van Ajax hebben gekregen. Ondanks 
de 9-1 nederlaag tegen Ajax wisten onze jongens 15 
minuten lang de stand op 0-0 te houden. Er was in ieder 
geval geen gebrek aan steun van juichende vrienden en 
familieleden. 

Zaterdag 10 april: TABA E2 – ZEEBURGIA E7
In een spannende wedstrijd wist de E2 met twee goals 
van grote afstand Zeeburgia te verslaan met 2-1. Wat 
Zeeburgia op hun site noemt hun ‘eerste nederlaag 
tegen een amateurclub.’ Vooral de sterke verdediging en 
onophoudelijke energie van TABA in de tweede helft 
zorgde ervoor dat TABA E2 nu in tweede positie ligt in de 
1e klasse, achter Ajax E2
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Door onze correspondent
Rolando de Corazón

Brieven uit El Bierzo
#08: Paasprocessie  
in Ponferrada

Het is paaszaterdag. Met dikke jassen aan staan 
we langs de kant van de straat te wachten op de 
processie. Het is koud. Even denk ik terug aan dat 
telefoongesprek dat ik afgelopen week had met die 
ambtenares van de Dienst Persoonsgegevens in 
Amsterdam, zo te horen een gezellige Surinaamse. 
‘U moet namelijk weten, ik woon op het ogenblik 
in Spanje,’ had ik haar gezegd. Spontaan 
reageerde ze. ‘In Spanje? Wat een geluk. Lekker in 
de zon. Nou, hier niet, hoor.’ 
‘Ponferrada ligt in het noordwesten van Spanje; 
het kan hier best koud zijn,’ vertelde ik haar, 
waarna het gesprek verder ging over de 
ingewikkelde bureaucratie die nu eenmaal lijkt te 
horen bij het wonen in een ander land. 

Er klinken drums. Rom rompompom, doen 
de grote trommen. Daartussen wordt er op de 
kleine trommen een sneller ritme gedrumd. Dan 
komt de stoet de hoek om. Langzaam lopen de 
muzikanten voorbij. De blazers zetten hun hoorns 
aan de mond. Vals, hard en schel klinkt het. En 
toch mooi. Dan volgen de capuchones. Dat zijn 
de mensen die in processie achter de muziek aan 
lopen, gehuld in een pak dat mij onmiddellijk 
doet denken aan de Ku Klux Clan. Een lang 
gezichtsverhullend gewaad dat eindigt in een 
puntmuts. Jawel, een andere associatie die ik heb 
is die met de burka. Ik ben dan ook niet katholiek. 
Niet eens gelovig. Ik vind het zelfs een beetje 
eng, al die mensen die menen te weten wat een 
almachtige god allemaal wil. Een kerk betreed ik 
met tegenzin. Veel klatergoud. Mooie beelden en 
schilderijen, dat wel. Maar altijd weer dat zelfde 
thema. Het lijden. Vooral als er mensen hardop 
zitten te bidden, zoals hier vaak gebeurt, wil ik 
snel weer naar buiten. Laatst waren we in een 
kerk waar de nonnen apart zaten, afgescheiden 
van de rest met tralies. Dat schijnt hier heel 
normaal te zijn. Monjas de clausura. Afgesloten 
van de buitenwereld. Op vrijwillige basis, zo 
werd mij verzekerd om mijn verbijstering weg te 
nemen.

Ondertussen komt het einde van de stoet 
langs. Een beeld, op de schouders gedragen 
door een groot aantal capuchones. Dit gebeurt 
tijdens de heilige week in bijna alle steden van 
Spanje. De beelden van Jezus en María worden 
in processie rondgedragen. Soms gaat het om 
culturele erfschatten uit de middeleeuwen. Zo 
niet in vandaag in Ponferrada. Het is wel groot. 
Veel figuren. Het laatste avondmaal wordt er 
uitgebeeld. Maar het ziet er modern uit. De 
predikanten lijken een beetje op stripfiguren 
uit Kuifje. Licht teleurgesteld gaan we een 
bar in waar we glazen limonade bestellen. Net 
waar ik zin in heb. De limonade blijkt namelijk 
een alcoholische drank te zijn, die alleen rond 
de heilige week vervaardigd wordt. Meng een 
aantal liters wijn met wat water, suiker en veel 
sinaasappels en citroenen en laat dat een week 
staan. Het resultaat is een lichtzoete fruitlikeur 
met een vrij willekeurig alcoholgehalte. Een 
Ponferradiaan vertelt me dat het drinken 
van zo’n glas limonade hier matar un judío 
genoemd wordt. Een jood doodmaken. Ik 
begin te protesteren. Dat is in het licht van de 
vervolgingen door de nazi’s en de inquisitie wel 
zeer ongepast taalgebruik. Alsof die zwarte pieten 
van die Sinterklaas van jullie door de beugel 
kunnen, wordt me verweten. Sint Nicolaas, ook 
alweer zo’n katholiek uit Spanje, zo verdedig 
ik me veel te heftig onder invloed van de vierde 
limonade alweer.

Na al die limonades is het uitstekend slapen. 
Maar de volgende morgen worden we om vijf 
uur gewekt door het tromgeroffel en de valse 
trompetten die vanaf de straat weerklinken. 
Het is tijd voor de volgende processie. Ik verbijt 
mijn ergernis. We besluiten paaszondag op zijn 
Hollands te vieren. Laat opstaan, en dan eieren 
en krentenbrood eten. En daarna misschien een 
wandeling hier ergens in de omgeving. Als het 
weer het toelaat.

Reacties: www.brievenuitelbierzo.blogspot.com
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