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Een hele eer
Het afgelopen jaar hebben wij het vaak over vrijwilligers 
gehad. Misschien wel te vaak. En toch hè, toch doen we 
het hier nog een keer. 

Bij Taba zijn we trots op onze vrijwilligers. Dat is ook de 
reden dat er tradities ontstaan: vrienden van de club, het 
vrijwilligersfeest, projecttrekkers die een feestelijk diner 
krijgen aangeboden. Ook buiten de club bestaat grote 
waardering voor vrijwilligers, zoals die van Taba. Op 28 
april kreeg onze penningmeester Anke Lucas de erespeld 
van het stadsdeel Oost uitgereikt, een soort lintje voor 
haar verdiensten voor onze club.
 
Anke is meer dan 12 jaar zeer actief voor de club en 
droeg in haar verschillende rollen nadrukkelijk bij aan de 

toestand waar de club nu in verkeert: een sportieve en 
financieel gezonde vereniging. Als penningmeester loodste 
ze de club uit een financiële storm naar veilige haven. En 
dat voor iemand die het voor die tijd ‘wel leuk leek om 
met cijfers te klooien’! Velen zullen nog zwetend wakker 
worden van haar stem langs de lijn, in de kantine of op de 
voice mail met het vriendelijke doch dringende verzoek nu 
echt te gaan betalen. Ze stelt de begroting op en bewaakt 
de uitgaven zowel voor wat betreft het aansturen van de 
bar als het organiseren van zomerkampen. Alles met de 
haar kenmerkende inzet: vastberaden, sociaal, rechtvaardig 
en vooral: effectief. Kijk, daar boffen we mooi mee!

Ook Wartburgia-voorzitter Gosse van der Wal ontving een 
erespeld. De samenwerking tussen Taba en onze buren 
van Wartburgia is top. Op de zaterdagochtend mogen wij 
hun velden en kleedkamers gebruiken. Onze technische 
commissies wisselen kennis en ervaringen uit over het 
meiden- en damesvoetbal (de dames van Wartburgia 
hebben een reputatie hoog te houden). Gosse, ook jij van 
harte gefeliciteerd!

We gaan langzaamaan richting de zomer. Maar eerst nog 
het Ossiefawaka-toernooi voor de senioren (op 24 mei) 
en het Tabajeugdtoernooi (op 29/30 mei en op 5/6 juni). 
Het zou zo maar kunnen dat we jou en je team vragen 
een dagje te komen helpen, in juni, om de laatste bouw-, 
verf-, opruim- en schoonmaakklussen samen af te maken. 
Gezellig toch.

Tot ziens binnen of langs de lijnen,
Anton/Arthur

Dat TABA-spelers veel van sport weten wisten we 
al, maar dat bleek ook maar weer eens op zaterdag 
24 april, toen op de tribune van Holland Sport Junior 
enkele Tabanezen meestreden om de winst tijdens 
de juniorversie van de quiz Petje-Op-Petje-Af. Laat 
Yonathan Tokkie, keeper van Taba D2, de laatste zijn die 
nog staat en daarmee de quiz winnen. Hij kreeg daarvoor 
een mooie sporttas, die hij behendig opving. 
Gefeliciteerd Yonathan!

TABAkEEpER wINT hOllANd spORT 
juNIORquIz
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wEdsTRIjdhOk

Tot voor kort werd het wedstrijdhok op 
zaterdagochtend bemand door Wessel 
Moerkamp, vorig seizoen nog voetballer bij Taba.

Woensdag 21 april is Wessel aangereden op zijn 
scooter door een auto die nog even snel vanuit 
een uitrit de weg opkwam. Hij heeft daarbij een 
dubbele beenbreuk opgelopen en is daar aan 
geopereerd.
Intussen gaat het weer veel beter met Wessel en 
tijdens het Tabajeugdtoernooi voert hij gewoon 
zijn taken uit.
Het is de bedoeling dat hij het volgend seizoen 
weer mee gaat draaien in het wedstrijdhok.

Thom Moerkamp,
lid van de Jeugdcommissie

Na hun overtuigende 4-1 overwinning in februari in 
de thuiswedstrijd tegen WV-HDEW E3 ging de E2 
een stapje verder in de uitwedstrijd. Volop genietend 
van het mooie weer haalden ze met een 1–5 zege 
een welverdiende resultaat. De E2 verstevigde daarmee 
zijn 2de plek in de rangschikking, een geweldige 
prestatie gezien de sterke poule.

Zaterdag 17 april:  
WV-HEDW E3 – TABA E2

TABA

WEDSTRIJD
VERSLAG



PAGINA 5 • TABATREFFER Nº 4 • APRIL 2010

TABA F6 kAMpIOEN !!
Op zaterdag 24 april om 10.15 uur was het zover: AFC 
Taba F6 speelt thuis haar kampioenswedstrijd. Het 
was zonnig weer, dus daar kon het niet aan liggen. De 
spanning was te snijden, maar TABA F6 deed wat het 
moest doen: winnen met klinkende cijfers ! De F6 van 
GeuzenMiddenmeer werd met 9-2 naar huis gestuurd, 
waarbij vermeld moet worden dat Guo op dreef was 
met onder meer een werkelijk sublieme schijnbeweging 
gevolgd door een uithaal. Een bekroning van ons seizoen!
Ongelofelijk wat een progressie alle spelers hebben 
doorgemaakt. In het begin van het seizoen moesten de 
spelers nog ontdekken of ze nu links- dan wel rechtsbenig 
waren, verdediger of aanvaller, denker of doener. Onder 
de bezielende leiding van Theo en Coos werden de taken 
verdeeld en hem of haar specialisme steeds duidelijker. 
Dit heeft geresulteerd in een complementair team en 
uiteindelijk het kampioenschap van de 7e klasse F 
-pupillen !!

Ondanks de vele afzeggingen en een speler die 
zonder iets te zeggen zomaar wegbleef (het blijft heel 
bijzonder), heeft TABA A1 een zeer goede indruk 
achtergelaten op het toernooi bij JOS/Watergraafsmeer. 
Met 2 gewonnen en 1 verloren wedstrijd kunnen we 
terugkijken op een geslaagd toernooi. Door de vele 
afzeggingen was ik genoodzaakt een paar gastspelers – 
Randy , Mitchell en Mike – uit te nodigen, die meteen 
goed opgevangen en geaccepteerd werden door het 
team. Deze drie spelers bleken, zonder onze jongens 
tekort te doen, echt een aanwinst voor het team. Randy 
bleek een betrouwbare verdediger en opkomende back 
te zijn, Mitchell een goede stand in voor keeper Max 
en Mike was constant een plaag voor de verdedigers 
van de tegenstanders, en door zijn actie’s had Bob ook 
een lekkere middag door met 5 goals topscorer van het 
toernooi te worden. In de eerste wedstrijd tegen Geuzen/
Middenmeer was het nog even zoeken en werd een 
onverdiende nederlaag van 0-1 geleden, maar tegen 
Swift 2-0 en Geinburgia 4-0 gingen alle registers open 
en was het bij vlagen echt genieten van dit TABA-team. 
Nogmaals, in mijn ogen een zeer geslaagde dag. Ik denk 
dat dit ook door de nieuwe hoofdtrainer, die aandachtig 

aanwezig was, bevestigd kan worden. Nog 2 toernooien 
te gaan, 29 mei bij Amstelveen/Heemraad en 6 juni bij 
TABA, en dan zit er een zeer bewogen seizoen erop en 
zal ik afscheid nemen van de spelersgroep en van de 
vriendelijke en fijne mensen van TABA. Na een seizoen 
TABA vervolg ik m’n weg en zal het komende seizoen 
jeugdtrainer worden bij FC Almere.

Trainer/coach TABA A1, Rob Dekkers

Shira – de vechtmachine, Solan – de tank, Aljo – het 
kanon, Daniel – de snelle, Guo – de strateeg, Martin 
– Suarez, Samuel – het loopwonder, Tomer – de 
doelpuntenmachine, Jonas – de kleine Cocu: 

GEFELICITEERD !!

A1 BIJ JOS/WATERGRAAFSMEER
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In de weekenden van 29/30 mei (E/F/T-leaque/D) 
en 5/6 juni (Meiden/A/B/C) is er weer het beroemde 
jeugdtoernooi van Taba, voor de tiende keer, jawel! 
Voor het eerst verspreidt over twee weekenden. Voor 
dat toernooi is het al een paar jaar mijn taak om de 
barbezetting te regelen. Ouders die zich al een keer eerder 
hebben ingezet voor dat evenement weten dat het een 
fantastische dag is, maar ook ontzettend druk en hectisch.

Vandaar nu al mijn mailtje. De ervaring heeft inmiddels 
geleerd dat vrijwel iedereen een bijdrage moet leveren 
aan die dagen, ook de ouders van de A/B/C-jeugd, 
want buiten de keuken/barbezetting hebben we ook te 
maken met begeleiding van teams, scheidsrechteren, 
wedstrijdleiding etc.

Voor de nieuwkomers onder ons het volgende:
- ik maak een heel strak schema voor alle 4 de 

dagen, daarin opgenomen de bar/keuken/frituur/ 
bonnenbezetting, coördinatoren etc.

- ik probeer zoveel mogelijk ouders in te plannen rond de 
wedstrijden van hun kinderen, maar soms lukt dat niet.

- de wedstrijden beginnen op de zaterdag om 9.00 uur. 
Dat betekent dat ouders van de F-jes er rekening mee 
moeten houden dat we om ± 7.00 beginnen. Op de 
zondag beginnen we om ± 9.00 uur.

Deze vroege aanvangstijden hebben te maken met het 
gegeven dat het noodzakelijk is om de dag goed voor 

te bereiden. Vanaf het moment dat teams binnenkomen 
heb je geen tijd meer om nog wat te regelen. Wat drukte 
betreft is het een hele drukke zaterdagochtend, maar dan 
in het kwadraat.
Per shift (2 uur) heb je over het algemeen drie mensen 
voor de bar, twee voor de keuken, twee voor de frituur en 
2 voor de bonnenuitgifte nodig.
Zowel op de zaterdag- als op de zondagavond moet er 
worden opgeruimd.

Zodra het wedstrijdschema met exacte speeltijden bekend 
is, krijgen de coaches/begeleiders het verzoek om mij 
namen van ouders door te geven voor een bepaalde tijd 
en een bepaald onderdeel. Dat zal ongeveer drie weken 
voor het toernooi zijn. Een week voor het toernooi moet 
de bezetting bekend en rond zijn.
Op dit moment al de vraag aan iedereen om die dag(en) 
vrij te houden. 

Tevens zijn wij nog op zoek naar mensen die een 
onderdeel, wat betreft voorbereiding en coördinatie, 
op zich willen nemen. Onderdelen zijn bijvoorbeeld, 
wedstrijdhok, bekers/lintjes, scheidsen, bobo’s enz.

Anke Lucas

Taba-Jeugdtoernooi 2010
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SOOS & DIPPY®
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Donderdag 13 mei om 12.58 uur vertrok de Taba 
D1 samen met de D2 en E1 met de trein naar 
Berlijn om daar mee te doen aan een internationaal 
toernooi. De treinreis duurde ongeveer 6 uur en de 
spelers vermaakte zich goed met spelletjes en snoep 
eten. Om 19.30 uur kwamen we eindelijk aan op 
Berlijn Hbf en zijn we met de metro naar het hostel 
vertrokken. Het hostel was een gigantisch gebouw 
en had de naam ‘Generator’. De kamers werden 
verdeeld en daarna gingen we heerlijk eten. Onze 
eerste kennismaking met de Duitse keuken was er 
een om nooit te vergeten, de sperziebonen waren 
smakeloos, de patat slap en de kip was veel te droog. 
Met als resultaat dat iedereen flink last van zijn buik 
kreeg, winderig was en vaak naar de WC moest. Bij 
Hans was het geweld op de WC zelfs zo groot dat hij 
uit voorzorg naar de zesde verdieping ging. De eerste 
nacht hebben de meeste spelers redelijk geslapen 
behalve kamer 129, die had besloten om wat er ook 
gebeurde niet te slapen de eerste nacht. 

De volgende ochtend mocht de Taba D1 als eerste 
aantreden tegen Buchholzer FC. Ik had deze 
ploeg daarvoor al zien spelen en voorzag weinig 
problemen. We kwamen ook volledig terecht met 
1-0 voor via een doelpunt van Mees, maar vanaf 
dat moment ging er even iets helemaal mis en stond 
Taba in een paar minuten met 3-1(!) achter tegen 
een elftal wat helemaal niet zo goed was. In de rust 
hebben we het omgegooid en zijn we 3-4-3 gaan 
spelen om vol voor de winst te gaan. Al snel scoorde 

Taba D1 in Berlijn

Miles uit een goede individuele actie de 2-3 en even 
later maakte Mees zelfs de 3-3, maar dit was nog 
niet genoeg want we wilden gewoon winnen. En uit 
een geweldige aanval kwam de bal bij Raz, die de 
bal perfect meenam en de 4-3 binnenschoot! Na de 
aftrap was de wedstrijd meteen afgelopen.

Na de ontsnapping uit de eerste 
wedstrijd was Taba gelukkig 
wakker, want het werd een echte 
galavoorstelling.

Daarna konden de spelers wat rondlopen op het 
complex en de D2, E1 en C1 aanmoedigen. Als het 
even kon stonden alle elftallen van Taba samen met 
de ouders langs de lijn om een van de elftallen van 
Taba aan te moedigen. De tweede wedstrijd speelde 
de D1 tegen JSCPO Paris II. Na de ontsnapping uit 
de eerste wedstrijd was Taba gelukkig wakker, want 
het werd een echte galavoorstelling. We waren veel 
beter en speelden de Fransen helemaal weg. Bij rust 
stond het daarom al 4-0. Daardoor kon ik in de rust 
wat spelers rust geven, zoals Mees, Luc en Niels. 
Maar ook de tweede helft speelden we erg goed 
en werd het zelfs 8-0 met een hatrick van Raz (let 
op weer Raz, en hij speelt eigenlijk in de D2). Zo 
kwamen we wel heel dichtbij de eerste plek in de 
poule.
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De laatste wedstrijd van de dag speelde we tegen 
SV BVG 49, bij winst werden we eerste in de poule. 
Wie anders dan Raz opende de scoren, en Taba ging 
door en won zo ook de laatste poulewedstrijd met 
5-0 en werd met overmacht eerste in de poule. Bij 
de jongens kwam nu het besef dat er misschien wel 
een toernooiwinst in kon zitten. Die avond gingen 
de meeste spelers dus redelijk op tijd naar bed want 
de volgende ochtend om 9.00 uur moesten we al 
aantreden in de kwartfinale tegen FC Concordia 
Wilhelmsruh. Dit was de thuisploeg dus die konden 
lekker op tijd gaan slapen en in hun eigen bedje 
liggen.

voor een volgende nederlaag, maar het team toonde 
veerkracht en vond weer de kracht om ervoor te 
gaan. Dit resulteerde zelfs in de 1-1 van Mees en 
de 1-2 van Luc. In de tweede helft zakte het weer 
een beetje weg, maar vlak voor tijd maakte Luc een 
einde aan de twijfel door de bal verwoestend in de 
goal te jagen 1-3. 
Nu mochten we de laatste wedstrijd gaan spelen 
voor de vijfde plaats (van de 16 teams). We moesten 
opnieuw aantreden tegen SV BVG 49, waar we 
de dag daarvoor met 5-0 van hadden gewonnen. 
Maar iedereen begreep dat die 5-0 geen garanties 
gaf voor deze wedstrijd. We hadden het ook een 
stuk moeilijker tegen ze dan vrijdag, maar opeens 
was daar weer Mees, die de bal onderschepte en 
voorgaf op Thomas, die als een echte spits de 1-0 
binnenschoot. De scheids gaf daarna het rustsignaal 
op een moment dat Mees en Tobias alleen op de 
keeper af gingen, een beetje vreemd. In de tweede 
helft scoorde Kaj uit een corner ook nog de 2-0. 
Daardoor leek de wedstrijd gespeeld, maar na slecht 
wegwerken van ons scoorde BVG de 2-1 en was het 
toch nog even spannend. Maar gelukkig bleef het bij 
die ene goal en werd de Taba D1 uiteindelijk vijfde 
van de 16 teams die meededen.

Van de zes wedstrijden vijf keer winnen en dan toch 
vijfde worden. We hebben een beetje pech gehad met 
de loting, maar we mogen voetballend terugkijken 
op een geslaagd toernooi waar we hebben laten zien 
waar de Taba D1 toe in staat is. Goede aanvallen, 
veel druk op de bal en een hecht team dat vecht voor 
elke bal. Ik ben erg trots op jullie!

Stijn Knigge ( trainer/coach D1) 

Een elftal dat meer weg had van 
een stel verzopen katten dan een 
voetbalteam dat een wedstrijd wilden 
winnen

Vlak voor tijd maakte Luc een einde 
aan de twijfel door de bal verwoestend 
in de goal te jagen 1-3

Waar Taba de eerste dag indruk maakte met zijn 
aanvallende spel en het vroegtijdig druk zetten op 
de bal, bleek ’s ochtends 9.00 uur niet het goede 
moment om dit te laten zien. Taba speelde slap, was 
nog niet wakker en werd totaal overklast. Daarnaast 
had de thuisploeg er twee spelers in staan die 
bijna zo groot waren als ik (ben zelf 1,95 m). Ook 
de scheidsrechter deed een duit in het zakje door 
zeer partijdig te fluiten. Niet dat dit alles ons de 
overwinning kosten, maar het maakte de nederlaag 
wel groter dan onze jongens verdienden 7-0.

Waar het vrijdag nog droog was heeft het zaterdag 
de hele dag geregend. Het terrein had weinig 
mogelijkheden om te schuilen waardoor we onszelf 
terug vonden in een oude varkensstal om maar 
droog te blijven. De vermoeidheid sloeg ook toe 
bij de jongens en na de nederlaag in de kwartfinale 
was het moraal gedaald tot onder 0. Ik kreeg vaker 
de vraag of we niet gewoon naar huis konden gaan 
dan wanneer de volgende wedstrijd was. Een half 
uur voor de tweede wedstrijd had ik een elftal in 
de kleedkamer zitten dat meer weg had van een 
stel verzopen katten dan een voetbalteam dat een 
wedstrijd wilden winnen. Deze jongens moest ik dus 
weer aan de praat krijgen!
De wedstrijd begon ook weer vreselijk want na 1 
minuut stonden we al 1-0 achter. Ik was even bang 
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10 vragen aan… 
Anke Lucas
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Op woensdag 28 april kreeg Anke Lucas in het stadsdeelkantoor 
de erespeld van het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer uitgereikt 
wegens haar grote verdiensten voor Taba. Anke is al sinds jaar en dag 
penningmeester van de club. Wij gaan haar een paar vragen stellen.

1Je geschiedenis bij Taba gaat ver terug. Van wanneer dateert hij?
Ik kwam in 1994 als moeder van twee kinderen voor het eerst bij Taba. 
Floor, inmiddels bijna 26, begon bij de E-tjes en Arne, inmiddels 22 
jaar, bij de F-jes. Ik huilde mee als er weer met 20-0 verloren werd of 
als ze “gewond” op het veld lagen. Floor is, samen met drie andere 
meiden, tot en met de C-tjes in een gemengd elftal bij Taba blijven 
spelen en heeft toen de overstap gemaakt naar Wartburgia. Daar speelt 
ze nog steeds. 
Arne is, na een uitstapje naar tennis en volleybal, weer als senior 
teruggekeerd in het vriendenteam Zondag 3.
Ik had toen, in die begintijd, geen idee dat er ook nog een 
seniorenafdeling bestond.

2  Kun je iets vertellen over het Taba uit die tijd?
In eerste instantie bestond Taba voor mij alleen uit een jeugdafdeling. 
Hele leuke ouders allemaal! In vergelijking met nu, een kleine afdeling, 
heel overzichtelijk, je kende iedereen. En dan loop je er twee jaar rond, 
blijft een beetje aan de bar hangen en ontdekt dat er nog meer gebeurt 
in die vereniging. Langzamerhand krijg je wat contacten met senioren.

3  Je was vast niet vanaf het eerste moment actief?
Nee, ik was niet vanaf het begin actief voor de vereniging. Tijdens 
het aan de bar hangen, terwijl mijn kinderen nog een balletje aan het 
trappen waren, viel mij op dat er, weliswaar liefdevol, allerlei drankjes 
uitgedeeld werden aan Jan en Alleman, gratis en voor niks. Ik vond het 
een beetje vreemd dat dat kon. Hoe kon een vereniging op die manier 
financieel gezond zijn? Ook de bezetting was “losjes”. Iedereen kwam 
achter die bar en deed een greep in de koelkast. Maar het was wel erg 
gezellig!!

aantal jaren als barcoördinator gewerkt te hebben, had ik wel zin in 
iets anders. Dus ik bood mezelf aan. Ik weet de plek nog precies: in de 
keuken bij Aad Verkaaik, ook bestuurslid, ik geloof dat ie erg blij was.

5  Hoe was de situatie die je aantrof?
Financieel stond Taba er op dat moment zeer slecht voor. De vorige 
penningmeester meldde mij bij het overdragen van alle financiële 
boeken dat Taba het nog geen jaar meer vol zou houden, gezien de 
schulden en de contributieachterstanden. Ik realiseerde mij dat ik het 
in mijn eentje nooit zou redden en volgens mij hadden de leden er geen 
idee van dat we er zo slecht voor stonden. Ik had wel zo mijn contacten 
binnen de jeugdafdeling, maar nog niet bij de senioren. Frank Verkaaik 
was een van de weinige die ik kende, buiten de bestuursleden. Met 
hem heb ik toen gesprekken gevoerd samen met afvaardigingen van 
alle elftallen om de situatie van Taba uit te leggen. Er zijn toen veel 
ideeën en suggesties op tafel gekomen. Na een zeer tumultueuze 
jaarvergadering (ongelofelijk veel mensen) is er behoorlijk wat in gang 
gezet. Er kwamen verschillende commissies, die allemaal een pakketje 
voor hun rekening namen en waarvan er sommige ook weer snel ter 
ziele waren. In de loop van de jaren werd de contributieachterstand 
weggewerkt en ook de schulden werden geregeld, met dank aan 
Gerard van Middelaar. De contributie-inning werd veel strenger en de 
baromzet ging omhoog. Het winstpercentage werd wat realistischer.
Ik heb toen, samen met anderen, de jeugdcommissie opgericht en 
kampen georganiseerd. Wat vond ik dat geweldige weekenden, en nog 
steeds overigens.
Ik was op de hoogte van alles wat er binnen Taba speelde. Ik was er 
heel veel en dus werd mij ook van alles gevraagd. En zo werd het 
lekker in stand gehouden, die centrale rol. En ik vond het heerlijk: ik 
hou van sport en het verenigingsleven.
In de loop der jaren is er veel ten goede veranderd. Er zijn veel meer 
mensen actief geworden en er lopen inmiddels heel wat mensen rond 
met zo’n centrale rol. Terwijl ik op bepaalde terreinen wat aan het 
afbouwen ben.

6  Wat zijn je gezelligste momenten bij Taba?
De woensdagmiddagen, de zaterdagochtenden met tante Jannie in 
de keuken, het jeugdtoernooi, de kampen, de samenwerking binnen 
de jeugdcommissie, ik vond het allemaal geweldig. Dat gedoe op die 
velden, het doorzakken met ouders tijdens de kampen, waar veel werd 
afgesproken. En ja, heel veel werd daarvan ook nog eens uitgevoerd.
En de dinsdagavonden niet vergeten. Daar zaten de senioren die al 
tig-jaar lid waren; de ontwikkelingen die gaande waren binnen Taba 
gingen volledig aan hen voorbij. En daar waren ook Ome Harrie en 
tante Greet achter de bar. Een gezellig stel! Ome Harrie met zijn liedjes 
uit de cabarettijd van Taba. Smullen was dat.

7  Bij Taba hebben altijd veel vrouwen zich ingezet voor de club, ik 
denk aan de al genoemde tante Jannie. Zijn er nog voldoende tante 
Jannie’s?
Nee, dat is een uitstervend ras. Er zijn altijd veel vrouwen actief 
geweest binnen Taba. Maar waar bij andere clubs veel “vrouwen/
tante’s/oma’s van…” de bar bestierden, vervulden vooral de moeders 
(van jeugdleden) heel veel andere taken, tenminste in de tijd dat ik 
er rondloop. Op de zondag was dat nog wel het geval, maar met het 
oprukken van de Tabajeugd naar de zondag verdwenen die elftallen 
naar andere verenigingen.

Mijn idee: een vereniging doe je 
met z’n allen, iedereen moet een 
deel van de verantwoordelijkheid 
op zich nemen.

4  En toen wilde je wat doen
Ik ben vervolgens achter de bar gaan staan en het systeem opgezet 
zoals het op dit moment eigenlijk nog steeds werkt: alle leden zijn 
verplicht om bardiensten te draaien. Mijn idee: een vereniging doe je 
met z’n allen, iedereen moet een deel van de verantwoordelijkheid 
op zich nemen. Later werd ik barcoördinator, ik stond niet meer zelf 
achter de bar, maar stuurde de leden/ouders aan, opende en sloot de 
kantine. 
Omdat mijn dochter op een bepaald moment naar de zondag verhuisde 
werd ik ook coördinator op de zondagochtend. Ook Arthur de Ruiter 
en Milton Kenswill, bestuursleden, waren er toen vaak te vinden. 
En die zondag was totaal anders! Daar stonden gewoon “vrouwen 
van…” achter de bar, wat ik op de zaterdag nog nooit had gezien. Op 
een bepaald moment ging de vorige penningmeester weg en na een 
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8  Als penningmeester heb je een overzicht over de hele club, zowel 
de jeugd als de senioren. Zie je veel verschillen, en waar heb je de 
meeste binding mee? 
De eerste jaren was het toch wel een hele klus om die contributie 
van de seniorenleden binnen te krijgen. En ook het wat strakker 
georganiseerde Taba met voorop het bargebeuren vonden ze maar 
moeilijk te verteren. Die afdeling was in mijn begintijd groter dan de 
jeugdafdeling. Voor velen was Taba een tweede huis en voor sommigen 
nog steeds. Inmiddels zijn er seniorenleden vader geworden, waarvan 
de kinderen bij Taba zijn gaan voetballen, waardoor er langzamerhand 
ook binnen de seniorenafdeling het besef is gekomen dat je een 
vereniging met z’n allen moet dragen. Er zijn veel seniorenleden actief 
geworden in bijv. de technische commissie, als scheidsrechter, op het 
jeugdtoernooi. De verbouwing is meer een gezamenlijk project.
Voor mij is er niet meer zo veel verschil op het gebied van binding. 
Ik ben geen moeder meer in de zin van dat ik jonge kinderen heb 
rondlopen. Ik doe het al jaren puur voor mijn eigen plezier.

9  Je hebt nu de erespeld gekregen. Daar ben je vast trots op. Een 
mooi einde van een carrière, of ga je nog door?
Het krijgen van de erespeld was een ongelooflijke verrassing. Tot het 
moment dat we de raadszaal van het stadsdeel binnenliepen had ik 
geen idee. Ook ik had een tijd geleden het mailtje van het stadsdeel 
gekregen waarin ons de mogelijkheid werd geboden om iemand voor 
te dragen. Ik heb er geen aandacht aan besteed omdat we daar bij 

Taba ”niet aan doen” was mijn mening. En toch… ik voelde mij zeer 
vereerd. 
Ik ga nog wel door, maar ik ben ook een aantal taken aan het afstoten 
en overdragen aan anderen. Ik wil iets meer tijd kunnen besteden aan 
de financiën, want op dat gebied zijn er ook allerlei ontwikkelingen 
gaande.
En al jaren werk ik vaak meer voor Taba dan voor mijn betaalde werk 
en dat mag ook wel eens een beetje minder.

10  Welke vraag is niet gesteld, maar zou je graag willen 
beantwoorden?
Ach, ik zou nog heel veel kunnen vertellen. Ik vind Taba een leuke 
club met leuke mensen en ik vind de ontwikkeling die Taba heeft 
doorgemaakt ook mooi. Het is van een “laissez-faire-clubje” waarin 
alles kon en mocht uitgegroeid tot een grote vereniging, betrokkenheid 
van veel meer leden, beter georganiseerd. Maar soms kijk ik ook wel 
met weemoed terug naar dat kleine, kneuterige en overzichtelijke 
cluppie waar iedereen elkaar kende. De ouders van nieuwe jeugdleden 
kennen mij nauwelijks, denk ik.

Soms kijk ik ook wel met weemoed 
terug naar dat kleine, kneuterige en 
overzichtelijke cluppie waar iedereen 
elkaar kende.
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BElEId TEAMINdElINg AFc TABA

Woord vooraf

De Technische Commissie (TC) werkt momenteel aan het 
opstellen van een Technisch Jeugdbeleidsplan. Daarin 
wordt beschreven hoe en onder welke voorwaarden 
Taba kinderen wil leren voetballen. De wijze waarop 
Taba de jeugdteams indeelt, maakt onderdeel uit van dit 
beleidsplan.

Omdat het nog even duurt voordat het Technisch 
Jeugdbeleidsplan is afgerond en goedgekeurd door 
Jeugdcommissie (JC) en het Hoofdbestuur (HB), en de 
TC en JC nu al aan de slag moeten met de teamindeling 
voor het seizoen 2010-2011, is de besluitvorming 
over dit onderdeel van het technisch beleid versneld. 
Na goedkeuring door JC en HB wordt dit beleidsstuk 
gepubliceerd, zodat alle trainers, coaches, begeleiders, 
spelers en ouders ervan op de hoogte zijn. 

1. iNTRODuCTiE

Een van de taken die de JC de TC heeft toegewezen, is 
de jaarlijks terugkerende teamindeling. De voorwaarden 
waaronder dit moet gebeuren, staan beschreven in het 
Jeugdbeleidsplan (2007) van de JC. Ook de tien gouden 
regels van Taba geven richting aan hoe teams binnen de 
Taba-traditie moeten bestaan. De belangrijkste zijn: 

- Taba is een club waar plezier in voetbal centraal staat, 
zowel tijdens wedstrijden en trainingen, als daarbuiten. 

- De club kent een opendeurbeleid: toelating gebeurt 
d.m.v. een wachtlijst, waardoor iedereen evenveel kans 
maakt op lidmaatschap. 

- Taba probeert elk team gelijk te behandelen: evenveel 
trainings- en wedstrijdmogelijkheden, en evenveel 
faciliteiten. 

Naast het feit dat Taba een gezellige en veilige omgeving 
wil creëren waar kinderen in clubverband met elkaar 
sporten, is er ook een streven naar optimale ontwikkeling 
van individuele voetbalkwaliteiten. Taba wil in die zin ook 
een echte opleidingsclub zijn, met een belangrijke focus 
op de ontwikkeling op jeugdspelers van de club. 

Als maat voor het niveau van opleiding stelt Taba zichzelf 
ten doel in elke KNVB-leeftijdscategorie (F t/m A) één 
team te hebben dat competitie speelt in de eerste klasse 
regionaal. Taba kan op de huidige accommodatie (2 

velden) 30 spelers per geboortejaar laten voetballen: 3 
teams (zeventallen) per geboortejaar bij de F en E, en 2 
teams (elftallen) per geboortejaar bij de D t/m A. In elk 
van de 6 leeftijdscategorieën (die steeds 2 opeenvolgende 
geboortejaren omvatten) zijn dat dus 60 spelers, in 6 resp. 
4 teams.

2. ViSiE TECHNiSCHE COMMiSSiE

In de visie van de TC moet een team een individuele 
speler in staat stellen zich zo optimaal mogelijk als 
voetballer te ontwikkelen. Tegelijk moet een team ook zo 
zijn samengesteld dat het meer is dan de som der delen: 
een team moet boven zichzelf uit kunnen stijgen door een 
goede, maar ook prettige, mix van verschillende typen 
spelers (kinderen) die elkaar vooral op voetbaltechnisch, 
maar ook sociaal vlak aanvullen.

Een team is in principe als spelersgroep één seizoen 
bij elkaar en speelt als team een najaars- en 
voorjaarscompetitie (in de D-, E- en F-categorie). Hoewel 
het team als groep minimaal één keer per week als team 
traint, zit een belangrijk deel van de gezamenlijkheid ook 
buiten het team, in de leeftijdscategorie waar het team 
toe behoort. Een team is geen autonoom eilandje binnen 
de club, maar moet actief deel nemen aan gezamenlijke 
activiteiten binnen de club. Op deze manier wordt 
gezamenlijkheid binnen een leeftijdscategorie bereikt. 
Binnen een leeftijdscategorie moeten kinderen elkaar 
zo veel mogelijk (leren) kennen, en elke speler zou met 
willekeurig elke andere speler samen moeten kunnen 
spelen.

In de visie van de TC is het belangrijk om kinderen 
op zo vroeg mogelijke leeftijd te laten samenspelen 
met voetbaltechnisch gelijkwaardige spelers. Teams 
samengesteld uit spelers in dezelfde fase van 
ontwikkeling zijn als groep beter coach- en trainbaar. Ook 
ondervinden spelers in zo’n groep van gelijkwaardige 
sparringpartners de gepaste weerstand die leidt tot 
optimale ontwikkeling. Hiernaast is het voor de TC 
eenvoudiger om voor een uitgebalanceerd team een juiste 
klassenindeling in de competitie te kiezen. De keuze voor 
teams die bestaan uit gelijkwaardige spelers, leidt direct 
tot teams van verschillende sterkte.

In de visie van de TC zijn kinderen en jongvolwassenen 
nooit uitgeleerd. De plaatsing in een lager ingedeeld 
team mag nooit stigmatiserend werken: gegeven is dat 
sommige kinderen pas op latere leeftijd een groeispurt in 
voetbalontwikkeling doormaken. Hierom moeten spelers in 
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lager geklasseerde teams volop de faciliteiten krijgen om 
door te groeien, en moet elke speler ieder jaar opnieuw 
beoordeeld worden. Dit moet twee kanten op werken: 
Taba levert de faciliteiten, maar de speler en het team 
moeten deze benutten.

Bij teamindeling moet niet alleen gekeken worden naar 
individuele kwaliteiten van een speler, maar ook naar 
het te formeren team als geheel. Zo worden vanaf de 
tweedejaars E-pupillen vaste posities van spelers in een 
team belangrijker, en het is in die gevallen niet verstandig 
om teams samen te stellen van spelers die allemaal een 
natuurlijke drang naar achteren hebben, of juist naar 
voren. Daarnaast kent de voetbalvorm soms een cruciale 
verandering per leeftijdscategorie, die weer andere eisen 
aan een speler stellen. Teamindeling mag daarom nooit 
een optelsom zijn van individuele voetbalkwaliteiten; 
een speler moet passen in een team in een bepaalde 
voetbalvorm.

Rapportage
Bij de teamindeling speelt subjectiviteit van beoordelaars 
onvermijdelijk een rol. Volgens de TC is niet zozeer het 
objectiveren van de keuze hiervoor een oplossing, maar 
juist de wijze waarop de procedure is vormgegeven: 
een jaarlijks terugkerende individuele beoordeling door 
verschillende beoordelaars die schriftelijk aan de JC 
wordt gerapporteerd. In deze rapportage worden kort de 
technische, tactische, fysieke en mentale kwaliteiten en 
mogelijkheden van een kind beschreven, en tevens de 
motivatie om het kind in een hoger, lager of gelijkwaardig 
team in te delen (zie bijlage). De rapportage is 
vertrouwelijk en wordt niet aan ouder of kind overhandigd 
of voorgelegd. 

Geen selectiewedstrijden 
Volgens de TC leiden selectiewedstrijden om tot 
teamindelingen te komen bij pupillen tot ongewenste 
druk, en daarmee sowieso tot een vertekend beeld. Een 
selectiewedstrijd is ook slechts een momentopname. 
Selectiewedstrijden maken daarom bij pupillen geen 
deel uit van de procedure tot teamindeling. Door binnen 
een leeftijdscategorie regelmatig gezamenlijk te trainen, 
gezamenlijk voetbalactiviteiten te doen, en het volgen 
van zo veel mogelijk wedstrijden door de TC-coördinator, 
moeten spelers in het juiste perspectief beoordeeld 
kunnen worden, zowel door de trainers, coaches als 
TC-coördinator. Onderlinge wedstrijden tussen teams, of 
gemengde teams, blijven echter wel een mogelijkheid om 
spelers in een bepaalde context te zien spelen.

3. PROCEDuRE EN BEOORDELAARS

3.1 Beoordelaars

Bij de teamindeling worden de volgende beoordelaars 
onderscheiden:

TC-coördinator
Lid van TC die de teams van een bepaalde 
leeftijdscategorie onder zijn hoede heeft. De coördinator 
wordt geacht alle spelers binnen een leeftijdscategorie 
op technisch vlak ten opzichte van elkaar te kunnen 
beoordelen. De coördinator vraagt advies aan trainers, 
coaches en begeleiders over de spelers binnen een 
team. Op basis van zijn eigen beoordeling en die van de 
trainers en begeleiders doet hij een voorstel tot eerste 
teamindeling. Dit voorstel doet hij aan in eerste instantie 
de TC, en in tweede instantie aan de JC. 

Trainer, coach en teamleider
Begeleiders van team waar speler deel vanuit maakt. De 
begeleiders worden geacht de spelers in hun geheel te 
kennen: niet alleen voetbaltechnisch maar ook voor zover 
mogelijk sociaal. Van de begeleiders wordt verwacht het 
eigen team “los” te kunnen laten: in principe wijzigt elk 
team elk jaar. De begeleiders wordt gevraagd van elke 
speler een korte rapportage te maken, dat met de TC-
coördinator wordt besproken. Ze mogen ook combinaties 
van spelers voordragen: spelers die op voetbaltechnisch 
vlak goed met elkaar matchen. Begeleiders zijn niet 
verplicht hun advies uit te brengen. De TC-coördinator 
kan bij uitzondering ook ouders naar een oordeel over een 
team of speler te vragen. Hij is dit echter niet verplicht. 

Ouders en spelers
Moeten kennis hebben van de procedure tot teamindeling 
(dit stuk). Zij kunnen met de begeleiders van het team 
van hun kind in overleg gaan. Omdat bij eerste en tweede 
teams van een leeftijdscategorie wordt verlangd dat zij 
twee keer per week trainen (behalve bij de F-pupillen, 
hier geldt dit alleen voor het eerste team), kunnen ouders 
aangeven of zij hieraan tegemoet willen komen.
 
TC
Commissie die alle team- en klassenindelingen (in de 
competitie) samenbrengt en ter goedkeuring aan de JC 
voorlegt. Ook de individuele rapportages worden aan de 
JC overhandigd. 

JC
Commissie die toeziet op alle team- en klassenindelingen 
(in de competitie) en bemiddelt bij problemen voor 
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begeleiders, ouders en spelers.

3.2 Procedure en tijdslijn

Voor ouders en spelers kan de teamindeling voor het 
volgend seizoen spannend zijn. Volgens de TC mag dit niet 
ten koste gaan van de prestatie of sfeer binnen het team, 
dat tenslotte ten tijde van de procedure nog als team in 
competitie is. Hierom wordt er gedurende de procedure 
met begeleiders overlegd, maar wordt de teamindeling tot 
na het seizoen niet openbaar gemaakt. De teamindeling is 
tot dan alleen bij TC en JC bekend.

Om te komen tot de teamsamenstelling moet een aantal 
stappen, in onderstaande volgorde, worden gezet. 

Maart
De TC bespreekt de mogelijke teams voor het volgend 
seizoen, maar nog zonder status. Het betreft de 
oriënterende fase van de procedure. Dit zal in de 
praktijk gaan over problemen die zich in bepaalde 
leeftijdscategorieën zullen voordoen, niet per se over 
individuele spelers. De TC-coördinator gaat in overleg met 
trainers en begeleiders, en laat zich adviseren. Dit advies 
wordt door hem verzameld en voor ieder kind wordt 
schriftelijk een individuele beoordeling vastgelegd. De 
TC-coördinator stelt op basis van dit advies en zijn eigen 
beoordeling een voorlopige teamindeling op. Deze wordt 
niet naar begeleiders en ouders gecommuniceerd.

Half april
Voorlopige teamindelingen zijn door de TC besproken en 
geaccordeerd.

Eind april
Voorlopige teamindelingen zijn door TC aan JC voorgelegd 
en toegelicht.

Tweede week mei
Voorlopige teamindelingen worden door JC geaccordeerd.

Tweede week juni
Definitieve teamindeling wordt naar begeleiders en ouders 
gecommuniceerd. Tijdens de zomerperiode kan deze nog 
wijzigen door uitschrijven van leden/spelers.

4 SECTiESPECiFiEKE iSSuES

4.1 T-League (mini’s)

Taba streeft ernaar om elk jaar ongeveer 30 kinderen 

een jaar lang voetbalervaring op te laten doen voordat 
zij in de competitie worden geplaatst. De kinderen zijn 5 
en 6 jaar, trainen één keer per week en spelen af en toe 
toernooitjes tegen andere clubs. Omdat de mini’s als één 
groep worden benaderd, is de procedure van teamindeling 
op hen niet van toepassing. Voor de mini’s geldt het 
opendeurbeleid optima forma: gelijkwaardigheid tussen 
spelers is geen issue bij toelating.

4.2 F-pupillen

Eerstejaars F-pupillen, zo veel mogelijk afkomstig uit de 
mini’s, spelen het eerste jaar competitie in willekeurige 
teams. Er is wel sprake van teamindeling, maar nog niet 
op basis van gelijkwaardigheid tussen spelers binnen 
een team. Omdat de spelers nog moeten wennen aan 
een andere spelvorm (zeven- i.p.v. viertal) en aan de 
competitie, worden drie even sterke teams samengesteld, 
die bij voorkeur in dezelfde klasse uitkomen. 
Voor tweedejaars F-pupillen gelden geen afwijkende 
regels van de procedure. Voor alle F-pupillen geldt 
dat spelers zo veel mogelijk bij leeftijdgenoten (naar 
geboortejaar) in een team geplaatst worden.

Voor spelers die geplaatst worden in het eerste team van 
de leeftijdscategorie (spelend in de eerste klasse) wordt 
verwacht dat zij tweemaal in de week trainen (waar dit 
voor de overige teams geen vereiste, maar slechts een 
verwachting is). Als een speler (en ouder) hier bij voorbaat 
niet aan kan voldoen, dan wordt de speler in principe in 
een lager team geplaatst.

4.3 E-pupillen

Voor zowel eerste- als tweedejaars E-pupillen gelden 
geen afwijkende regels van de procedure. In tegenstelling 
tot de F-pupillen is gelijkheid in leeftijd binnen teams 
echter geen regel meer. Er wordt nog wel naar gestreefd, 
maar individuele kwaliteiten van een speler geven de 
doorslag bij teamindeling.

In de E-categorie wordt het eerste team geplaatst in 
de eerste klasse, en is het streven om het tweede en 
mogelijk het derde team in de tweede klasse te plaatsen.

Voor spelers die geplaatst worden in het eerste of tweede 
team van de leeftijdscategorie (spelend in respectievelijk 
de eerste en bij voorkeur tweede klasse) wordt verwacht 
dat zij tweemaal in de week trainen (waar dit voor 
de overige teams geen vereiste, maar slechts een 
verwachting is). Als een speler (en ouder) hier bij voorbaat 
niet aan kan voldoen, dan wordt de speler in principe in 
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een lager team geplaatst.

Omdat tweedejaars E-pupillen het jaar daarop 
doorstromen naar de D-categorie en daar in een andere 
voetbalvorm gaan spelen – 11 tegen 11 op een heel 
veld – worden gedurende het jaar voor deze groep 
oefenwedstrijden georganiseerd (eerst 9 tegen 9, later 11 
tegen 11) om hen te laten wennen aan deze voetbalvorm. 
Deze oefenwedstrijden kennen niet het karakter van 
selectiewedstrijden, maar stellen trainers en TC-
coördinator wel in staat om spelers in deze voetbalvorm 
te zien spelen.

4.4 D-pupillen en A-, B- en C-junioren

Voor zowel eerste- als tweedejaars D-pupillen, als de 
junioren gelden geen afwijkende regels van de procedure. 
Het streven naar gelijkwaardigheid van leeftijd binnen een 
team wordt echter geheel losgelaten: voetbalkwaliteiten 
geven de doorslag. Naast pure voetbalkwaliteiten spelen 
fysieke factoren een grote rol in een 11-tegen-11-vorm 
op een heel veld. Het kan dus voor een team belangrijk 
zijn een goede mix tussen fysiek wat sterkere (meestal 
oudere) spelers en voetbaltechnisch sterke spelers 
(eventueel jongere) te hebben.

In de D-categorie wordt het eerste team geplaatst in de 
eerste klasse, en is het streven om het tweede team in de 
tweede klasse te plaatsen. In de D-categorie worden van 
alle teams verwacht dat zij twee keer per week trainen. 
Hetzelfde geldt voor de C-, B- en A-categorie.
Bijlage: Rapportage

In de rapportage worden kort de technische, tactische, 
fysieke en mentale kwaliteiten en mogelijkheden van een 
kind beschreven, en tevens de motivatie om een kind in 
een hoger, lager of gelijkwaardig team in te delen. Dat 
hoeft helemaal niet lang en uitgebreid. Wel eerlijk en 
oprecht.

Hieronder een voorbeeld:

Rapportage t.b.v. teamindeling seizoen 2010-2011

Speler: Kees Pietersen
Team: E4
Beoordelaars: [naam trainer en/of coach en TC-
coördinator]  

Techniek: Kees is dit jaar goed vooruitgegaan, maar 
moet nog aan z’n schot werken. Passen doet hij al 
goed en een mannetje passeren lukt op dit niveau 
(vierde klasse) ook regelmatig.

Tactisch inzicht: Kees begrijpt inmiddels waar hij 
moet staan en lopen, vooral als verdediger weet hij 
z’n plaats. 

Fysiek: Kees was altijd een kleintje, maar is dit jaar 
hard gegroeid. Hij gaat het in de D-categorie fysiek 
wel redden. 

(Wedstrijd)mentaliteit: Kees laat wat snel z’n koppie 
hangen. Maar met wat aandacht is hij ook zo weer op 
de rails.

Sociaal: Kees is een prettige jongen en heeft het in 
deze groep naar z’n zin.

Advies: Kees heeft in deze groep voldoende 
weerstand en kan het niveau aan. Er is geen reden 
om hem in een team van een hoger of lager niveau te 
plaatsen.



PAGINA 17 • TABATREFFER Nº 4 • APRIL 2010

Een groepje enthousiastelingen binnen TABA is 
afgelopen week bij elkaar geweest om eens te kijken 
naar het scheidsrechtersbeleid binnen de club. Het 
scheidsrechtersbeleid? Jazeker! Een groot aantal 
mensen achter de schermen bij TABA is namelijk 
elke week druk met het regelen van scheidsrechters 
bij de wedstrijden die het weekend gespeeld, en 
dus ook geleid, moeten worden. Daarbij komen 
allerlei zaken om de hoek kijken en is er altijd weer 
de vraag: ‘Hebben we genoeg scheidsrechters voor 
alle wedstrijden?’. Het gaat echter niet alleen om 
het juiste aantal scheidsrechters. Ook de vraag of 
hij of zij wel voldoende bekwaam (lees: opgeleid) 
is om juist die wedstrijd te fluiten, speelt een rol. En 
niet alleen voor dat weekend, maar ook voor alle 
weekenden die daarop volgen. 

Over het algemeen hebben we bij TABA niet veel 
te klagen over de arbitrage; we hebben een groepje 
mensen die dit graag doen en zij doen het ook 
nog eens erg goed! Met deze mensen mag je als 
vereniging heel erg blij zijn. Ook zijn er regelmatig 
ouders langs de lijn te vinden die het leuk vinden 
om de wedstrijd van zoon of dochter in goede 
banen te leiden, zeker bij de jongste jeugd op 
zaterdagochtend. Ook die ouders weten vaak met 
veel enthousiasme een wedstrijd te fluiten. Maar 
zoals eerder gezegd is er toch altijd weer de vraag 
of er voldoende mensen beschikbaar zijn in het 
weekend en met een groeiend aantal jeugdteams 
(en dus wedstrijden) is het noodzakelijk om alvast 
vooruit te kijken en ons als TABA voor te bereiden 
op wat komen gaat; meer wedstrijden, dus behoefte 
aan meer ouders en leden (jeugd en senioren) die zo 

nu en dan een potje willen fluiten, en TABA-teams 
die steeds beter gaan voetballen. Het zou mooi zijn 
als we die van dito scheidsrechters kunnen voorzien, 
met een goede kennis van de regels en het spel, 
naast de goede scheidsrechters die we nu al hebben 
natuurlijk.
Voor elke scheidsrechter of geïnteresseerde bij 
TABA is het mogelijk een cursus te volgen, een 
mooie mogelijkheid om expert te worden op het 
gebied van voetbalregels en waarmee je kwaliteiten 
als leidinggeven en beslissingen nemen verder 
kan ontwikkelen. Af en toe een wedstrijd fluiten, 
wanneer het jou uitkomt, is een mooie manier om 
jouw steentje bij te dragen aan de vereniging!  

Vind jij het leuk om zo nu en dan een wedstrijd 
te fluiten, laat het dan even weten aan een van de 
onderstaande personen. Ook als je mee wilt denken 
over hoe we het scheidsrechtersbeleid verder 
kunnen verbeteren bij TABA, stuur dan even je tips 
en suggesties op, of spreek ons erop aan. Wat ons 
betreft klinkt nu namelijk het beginsignaal en vindt 
de aftrap plaats voor nog meer aandacht voor de 
verenigingsscheidsrechters van TABA!

Jozef Harten (Scheidsrechterscoördinator): 
j.harten@telfort.nl
Bart Zwarenstein (Technische Commissie) : 
bart.zwarenstein33@gmail.com
Gerard Veerbeek (Verenigingsscheidsrechter): 
veerbeek@kpnplanet.nl
Tibbe Bakker (Verenigingsbegeleider): 
tibbebakker@hotmail.com”

AANdAchT vOOR dE  
vERENIgINgsschEIdsREchTERs!
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Door onze correspondent
Rolando de Corazón

Brieven uit El Bierzo
#09: Aardappelen

Nog niet van de doodsangst bekomen stuurt ze 
de auto naar een geschikte plek langs de weg om 
te parkeren. Dan kijkt ze mij verwijtend aan en 
vraagt: ‘¿Waarom liet je me zo schrikken? ¡Dat 
was levensgevaarlijk!’ Tja, waarom deed ik dat?

Het was begin jaren tachtig dat ik voor het eerst 
in Spanje kwam. Spain is different was een 
slogan waarmee men het exotisme van Spanje 
wilde aanprijzen aan buitenlandse toeristen. 
En het is nog steeds waar. Men heeft hier de 
eigenheid van de cultuur behouden, natuurlijk 
ook door de jarenlange dictatuur van Franco. 
Soms doet dat een beetje provinciaals aan. En 
tegelijkertijd is het de bekoring van Spanje. Al 
die traditionele feesten. Dat heerlijke Spaanse 
eten in de restaurants. Goed, in Ponferrada 
zijn er wel wat pizzeria’s en er is één Chinees, 
waar niemand ooit heen gaat, maar daarmee 
zijn de buitenlandse restaurants wel zo’n 
beetje genoemd. Buitenlandse kranten zijn 
in Ponferrada, toch een middelgrote stad met 
een regionale functie, niet te krijgen. In de 
bieb hebben ze bij het plankje ‘Internationale 
Pers’ slechts een in het Spaans vertaalde Le 
Monde liggen. En een van de meest specifieke 
verschijnselen van Spanje is het volume van de 
conversatie.

Wij Nederlanders zouden het schreeuwen 
noemen, zoals mensen in cafés, restaurants of 
op de hoek van de straat met elkaar staan te 
praten. Vroeger vond ik het altijd fascinerend. 
Waar zouden ze het toch over hebben? Zou het 
gaan om politieke tegenstellingen die, gezien de 
heftigheid van het betoog, nog stammen uit de 
jaren van de Spaanse burgeroorlog? Of betreft 
het hier een vete tussen families vanwege een 
dramatische liefdesgeschiedenis, zoals die zo 
mooi beschreven staan in de toneelstukken van 
Federico García Lorca? Misschien gaat het wel 
over voetbal. Barcelona, Real Madrid, altijd 

goed voor verhitte gemoederen. Maar met het 
toenemen van mijn Spaanse woordenschat werd 
mij steeds duidelijker dat de conversaties gaan 
over het eten, het weer, de gezondheid van de 
kleinkinderen, of welk alledaags onderwerp dan 
ook. 
 
Zoals vanmiddag in dat cafeetje in dat 
dorpje, gewoon ergens langs de weg, waar 
we even stopten voor een kopje koffie. Op de 
in elk café onvermijdelijke televisie waren 
samenvattingen van de voetbalwedstrijden 
van gisteren te zien en vooral te horen. ‘¡Goal! 
¡¡¡¡Goal!!!! ¡¡¡¡¡¡Goaoaoaoaoaoaoaoal!!!!’ schalde 
de stem van de verslaggever bij elk doelpunt. 
De fruitmachine maakte op weinig subtiele 
wijze hoorbaar dat er geld was gewonnen. En 
boven dit alles uit voerden drie wat oudere 
echtparen een schreeuwerige conversatie over 
het kwaliteitsverschil tussen de aardappels uit 
Galicië (‘¡¡¡Ik zeg je, die zijn het allerbeste!!!’) 
en die van León (‘¡¡¡Ze zijn te droog!!! ¡¡¡Ze zijn 
gewoonweg te droog!!!’). Kortom, echt tot rust 
kwamen we niet, daar in dat cafeetje langs de 
weg.

We rekenden af en reden richting Ponferrada. 
We draaiden de snelweg op. Nog lang te gaan. 
Weinig werk voor de bijrijder. Ik begon te 
mijmeren. Over mijn toekomst hier dacht ik 
na, en of ik nou ooit eens echt zou integreren. 
Mijn Spaans zou eigenlijk flink moeten 
verbeteren.  Dat Hollandse accentje, daar moest 
ik toch eens van af. Vanaf nu zou ik daar mijn 
best voor gaan doen. Spaans volume, Spaanse 
onderwerpen, Spaanse intonatie. En toen deed 
ik het. Ik begon een conversatie in de Spaanse 
stijl. ‘¡¡¡In Nederland eet men ’s avonds om een 
uur of zeven gewoonlijk een warme maaltijd met 
aardappelen!!!’

Reacties: www.brievenuitelbierzo.blogspot.com
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