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Graslast 

Groen is ‘t gras onder mijne voetuh. Eind 
augustus, nog voordat het voetbalseizoen echt 
begon, lagen onze velden er genietbaar bij. Ik 
liep op blote voeten – zoals Werner dat ook altijd 
doet – over het sappige gras. Zonder overdrijven 
een sensationele beleving. De mensen van het 
veldonderhoud hadden twee zomermaanden 
lang hun uiterste best gedaan de afgetrapte en 
uitgeputte grasmat te voorzien van een nieuw, 
fris jassie: toplaag losmaken, beluchten, zaaien, 
mesten, sproeien, maaien. Met succes, zij het 
tijdelijk.

Het gras is altijd groener aan de overkant. Elk 
jaar denk ik dat de velden er beter bijliggen dan 
het vorig seizoen. Maar hier is de wens de vader 
van de gedachte. Want op een dag gaan we er 
op voetballen. En gaat het regenen. En gaan we 
weer voetballen. En gaat het weer regenen. En 
rennen onze velden achteruit. En terwijl wij de 
eerste afgelastingen al voor de kiezen krijgen, 
kunnen onze buren aan de overkant gewoon 
doorspelen. En dan heb ik het niet alleen over 
het eeuwig bespeelbare kunstgras bij JOS/WGM, 
maar ook de natuurgrasvelden bij FIT/Wartburgia, 
DVVA en De Meer. 

Geen gras zo groen of er zit wel een kale plek 
in. Dat is nu al goed te zien, in de doelgebieden, 
op de penaltystippen, ter hoogte van plaatsen 

waar de E- en F-doeltjes staan. De grasmatten 
van Taba zijn de meest kwetsbare op sportpark 
Drieburg, daar zijn vriend en vijand het wel over 
eens. Daardoor zijn wij  in het weekend vaker 
de klos dan onze buren. Het is een gegeven dat 
onvermijdelijk leidt tot de roep om kunstgras.

Op de aanstaande Algemene Leden Vergadering 
(ALV), in de tweede helft van november, 
praten we er met z’n allen nog eens over. 
Het zou zo maar kunnen dat er een echt 
Tabaiaans compromis uitrolt: behoud van 
een natuurgrasveld en de aanleg van een 
kunstgrasveld. Hoe dan ook: we formuleren een 
gezamenlijke wens en leggen die vervolgens 
neer bij de wethouder van het stadsdeel. Want 
die beslist. En dan moet je niet denken dat die 
mat er volgend seizoen ligt hoor. Amsterdam 
moet fors bezuinigingen, door de crisis, door de 
Noord-Zuidlijn, de sportsector wordt bepaald niet 
ontzien. Maar niet geschoten is altijd mis. 

Vandaag zijn onze velden weer afgekeurd, wat 
een verdriet.

Namens het bestuur,
Arthur



PAGINA 4 • TABATREFFER Nº 7 • OKTOBER 2010

Het is zondagochtend tegen elf uur. Sportpark Drieburg 
aan de Fizeaustraat in Amsterdam-Oost herbergt 
diverse voetbalverenigingen. Aan het begin van het 
park is wellicht de meest gezellige club gehuisvest: 
AFC TABA. Vanochtend is er de topper TABA 3 tegen 
DRC 2. De omstandigheden zijn bijna ideaal. Het is 
droog, windstil en een beetje waterkoud. Het clubhuis 
oogt gezellig strak, maar nog akelig leeg. Wanneer ik 
aan de deuropening voorbij loop klinkt er vanachter 
de bar een vriendelijk “môge!” Ik beantwoord de 
begroeting met een handzwaai en loop door naar veld 
2. De warming-up is net achter de rug en de teams 
staan klaar. Vlak voor het beginsignaal klinkt er op z’n 
Nijmeegs: “Kom op TABA, er tegen aan!”

In TABA Zondag 3 spelen meer dan een handvol 
Trekvogeljongens, allen studerend in Amsterdam en 
inmiddels de moederschoot ontgroeid. Ze hebben 
elkaar gevonden. Eerst via studie en uitgaansleven en 
sinds het begin van dit seizoen in het derde elftal. Een 
uitgesproken vriendenteam.
Op aanraden van Koen van Kemenade zijn Loek, Kees 
en Sam zich gaan oriënteren bij TABA. De click was 
er vrij snel en het bleek mogelijk om als vriendenclub 
zich aan te melden. Op het eind van de zomervakantie 
werd alles wat nodig was beklonken. Pasjes geregeld, 
kleding aangeschaft. Dat laatste was nog een heikel 
punt. De clubkleuren geel en zwart vloeken namelijk 
erg met het Nijmegengevoel. Er is nog een poging 
gedaan om in geheel zwart met een subtiel geel streepje 
te mogen verschijnen. Dit was echter niet bespreekbaar. 

AFC TABA is in 1933 opgericht door een aantal 
sigarenhandelaren. De oprichters van toen mochten 
van de overheid geen reclame maken voor tabak. In 
een creatieve brainstormsessie is toen besloten de letter 
“k” weg te laten en de clubnaam TABA was geboren. 

Het goudgeel van de bolknak werd de kleur van het 
shirt, een zwarte broek en bruine voetbalsokken. 
Inmiddels gemoderniseerd tot heldergeel, zwart en 
zwart-geel gestreept. Het is niet vreemd, dat “onze 
jongens” gedijen binnen deze club. De sfeer van 
gemoedelijkheid, van doe maar gewoon en vooral 
gezellig roept veel associaties op met de club op de 
Kwakkenberg. 

TABA 3 tegen DRC 2 is een leuke, soms erg fysieke 
wedstrijd, stevig maar sportief. De Amsterdamse 
lefgozers hanteren met enige regelmaat de tackle 
van achter, waar TABA 3 jeugdig elan en soepelheid 
tegenover zetten. De tegenstander van vandaag is de 
koploper met twee winstpartijen. Ons team heeft dan 
een gelijkspel en een echte zeperd achter hun naam 
staan. De eerste helft verloopt zeer gesmeerd. De 
geel-zwarten zijn de bovenliggende partij. Met Jarmo, 
Freek en Vadim als solide verdedigers, aanvoerder Sam 
en Loek op het middenveld en voor de aanval Pieter, 
Gijs en Sylvain. Via twee goals van “Lucky” Loek 
weten ze de rust meer dan verdiend te behalen. Aan 
het begin van de tweede helft laten de jongens zich 
onnodig snel tweemaal verrassen. Na 10 minuten staat 
het gelijk. Desondanks weten ze op basis van inzet 
en strijd de overwinning overtuigend naar zich toe te 
trekken. Opnieuw Loek en later Kees getuigen van een 
afmakermentaliteit: 4-2. Een uitstekend begin voor de 
Derde Helft. Met bezwete koppen slepen ze nog vóór 
het douchen een kratje bier de kleedkamer binnen. 
Moe, maar voldaan laten ze de zondagmiddag over 
zich heen komen.

Volg TABA 3 via Dit is mijn team.nl. 
Toets in: AFC TABA 3.              

AFC  TABA  koestert   
de  Trekvogels-talenten

 Tekst en foto: Hans van der Heul
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TABA 3 met staand v.l.n.r.: Pieter Elbers (T), Joeri Treep, Sylvain Dijkshoorn(T), Gijs Giesen(T),  
Sam van der Heul(T), Mathieu Peulen, Jochem van Staalduine, Freek ten Doeschate(T), Wietse Woensdregt.  
Gehurkt v.l.n.r. Kees Zwart(DVOL), Jarmo van der Heul(T), Loek van Dael(T), Mourad Saber(T) en 
gelegenheidsgrensrechter Mick van der Heul(T). Op de foto ontbreken nog Vadim Dijkshoorn(T),  
Maarten Bloem(T) en Max van Meegeren(T) (T) = ex-Trekvogel.

MEIDEN 
GEZOCHT!!!
Ben je 15 of 16 en zoek je nog iets om je 
energie in kwijt te kunnen, kom dan trainen 
en voetballen bij de TABA MB1 en 2.  
We zijn hard op zoek naar sportieve en 
gezellige meiden die onze teams komen 
versterken.

Ben jij zo iemand of ken jij zo iemand? 
Neem dan contact op met Pieter Rotteveel, 
(06-10901568).

IJSHOCKEY
IJshockeyclub de Amstel Tigers nodigt alle 
leden van sportclubs in Watergraafsmeer 
om gratis naar de Jaap Edenhal te komen 
voor de volgende wedstrijd:

Amstel Tijgers - Heerenveen 
Zondag 24 oktober, aanvang 19:45 uur

Meer info:
www.amsteltijgers.nl 
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Vandaag was het aan Taba 1 om de zure smaak van de 
nederlaag een week eerder uit de monden te wassen. 
De tegenstander op Drieburg deze zondagmiddag was 
De Germaan, een team met een coach die het duidelijk 
speet dat de Romeinen in zijn tijd niet de moeite 
hadden genomen de Rijn over te steken: met zijn 
woeste blonde haardos en lallende stem had hij op het 
slagveld geen verkeerd figuur geslagen.

Geel
Taba begon goed aan de wedstrijd, de aanwezige 
slordigheden werden ruimschoots gemaskeerd door 
vechtlust en de wil deze wedstrijd te winnen. Al 
spoedig leek dit zich uit te betalen: na een goede 
kopbal van (Storm)Joram gaf Baassie het laatste 
zetje, waarna buitenspel werd geconstateerd. De toon 
was echter gezet, en niet veel later kreeg Taba alsnog 
loon naar werken. Een venijnige vrije bal van Jesper 
belandde na wat geworstel in de voeten van Joram, 
die met dit buitenkansje wel raad wist (1-0). Van 
verslapping was daarna geen sprake: niet veel later 
kopte Jesper een bal door op Teun, die met een harde 
knal uit de lucht de Germaanse keeper kansloos liet (2-
0). Kort hierna ging Willem iets te ver in zijn fanatisme 
en incasseerde zijn derde gele kaart van het seizoen. 
Ondanks dat de sfeer iets grimmiger werd, liet Taba in 
deze fase niet met zich sollen, hetgeen resulteerde in 
nog een doelpunt: vanuit schijnbaar kansloze positie 
schoot Sjoerd prachtig op doel, alwaar de kruising 
zijn schot tot een assist op Joram degradeerde. Deze 
liet niet na de 3-0 binnen te schieten. Enkele minuten 
verder werd Joram weggestuurd met een scherpe hoge 
bal waarop de verdedigers van De Germaan geen 
ander antwoord wisten dan aan de noodrem te trekken. 
De daaruit volgende penalty werd onberispelijk 
binnengeschoten door Teun (4-0).

Rood
De wedstrijd was gespeeld, en zoals zo vaak leidde 
dit tot een totaal ander spelbeeld in de tweede helft. 
De slordigheden namen toe en gecombineerd met de 

frustratie van de tegenstander ontaardde de wedstrijd 
in een strijd waarin de opwinding niet in goed voetbal 
maar in overtredingen moest worden gevonden. De 
Germaan kreeg in deze fase een aantal goede kansen, 
maar slechts één keer werd Derk tot een goede redding 
gedwongen. Matthijs verving in deze fase gebracht 
Willem, die in deze atmosfeer als verdediger het risico 
liep tegen nog een gele kaart aan te lopen. Matthijs’ 
invalbeurt begon ongelukkig want ook hij kreeg een 
gele kaart opgetekend door de scheidsrechter, een lot 
dat iets eerder ook Baassie ten deel was gevallen. Even 
leek de wedstrijd weer op te leven bij een uitbraak 
van Patrick, zijn inzet werd knap gekeerd door de 
doelman. Enkele spelers van de Germaan vonden het 
echter nodig om over te gaan tot fysiek contact zonder 
bal in de buurt, waardoor de scheidsrechter al spoedig 
genoodzaakt was voor het eerst deze middag de rode 
prent te tonen. Niet veel later werd de parade naar de 
kleedkamer tot twee uitgebreid nadat een speler van De 
Germaan na vervelende overtreding zijn tweede geel 
mocht verwelkomen. 

Met slechts 9 tegenstanders op het veld creëerde Taba 
weer kansen, maar de slordigheid voorkwam lange 
tijd dat de score verder opliep. Uiteindelijk werd toch 
ook de tweede helft winnend afgesloten: Joram schoot 
matig binnen, maar zijn gekeerde schot werd op de 
achterlijn door de pas ingevallen Matizu voorgezet 
hetgeen Baassie in de gelegenheid stelde de 5-0, tevens 
de eindstand, in de touwen te werken.

Uit deze wedstrijd blijkt maar weer dat een scherp 
Taba een ploeg is om rekening mee te houden: er wordt 
makkelijk gescoord en weinig weggegeven. Het spelen 
tegen een ‘gemene’ tegenstander blijft een heikel punt, 
maar met 16 doelpunten voor en slechts 1 tegen op het 
vooralsnog ongeslagen thuisveld is er niet veel om over 
te klagen.
 
Groet, Elte

TABA

WEDSTRIJD
VERSLAG

Taba 1 - De Germaan 1,  
zondag 26 september 2010
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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 oktober

Zaterdag 16 oktober THuiS
15.00 TABA 4  -  Blauw Wit Amsterdam 2
11.00 TABA 5  -  DVVA 15
15.00 TABA VE2  -  Volewijckers VE2
13.00 TABA VE3 -  SIZO VE2
13.00 TABA MB1 - Kadoelen sv MB2
11.15 TABA MC1 - Buitenboys MC1
09.00 TABA D1 - RODA 23 D4
10.00 TABA D4 -  Weesp FC D5
10.00 TABA F2 - Meer de F3
09.00 TABA F3 - Meteoor F2
09.00 TABA F4 - Dijk De F5
09.00 TABA F5 - GeuzenM’meer F6
09.00 TABA F6 - TOG F3

Zaterdag 16 oktober uiT
14.30 RAP 1 -  TABA 1, scheids A. Kohler
12.00 WV-HEDW 8 - TABA 2
11.00 WV-HEDW 16 - TABA 3
14.30 Pancratius MB1 -  TABA MB2
09.00 GeuzenM’meer D4 -  TABA D2
13.00 Tos Actief D3 -  TABA D3
14.15 SDZ D6 - TABA D5
10.30 JOS/W’graafsmeer E1 -  TABA E1
09.00 JOS/W’graafsmeer E2 -  TABA E2
11.15 DWV E2 -  TABA E3
10.30 JOS/W’graafsmeer E3 -  TABA E4
09.00 JOS/W’graafsmeer E4 - TABA E5
09.15 Dijk De E8 - TABA E6
09.00 Swift F1  -  TABA F1

Zondag 17 oktober THuiS
15.00 TABA 1 -  FIT 1, scheids N. van Zanten
12.45 TABA 2 -  WV-HEDW 2
11.00 TABA 3  -  Diemen 3
12.45 TABA 4 -  Forza Almere 2
14.30 TABA 5 -  Buitenveldert 10

Zondag 17 oktober uiT
11.30 CTO 70 B1 -  TABA B1, scheids F. Aygun
11.30 New Amsterdam B1 -  TABA B2
10.00 Abcoude C2 -  TABA C1
09.00 Swift C3 -  TABA C2
11.00 Buitenboys C9 - TABA C3

Zaterdag 23 oktober THuiS
14.30 TABA  -  Zuidoost United 1, scheids J. Angevaare
16.15 TABA 2 -  Meer de 3
12.30 TABA 3 -  Meer de 4
14.30 TABA 4 -  Buitenveldert 4

Zaterdag 23 oktober  uiT
12.30 ZSGO/WMS VE2 -  TABA VE1
14.30 Giram VE1 - TABA VE2

Zondag 24 oktober uiT
14.00 NFC/Brommer 3  -  TABA 2, scheids P. Romijn
14.30 AGB 5 -  TABA 3
14.30 Waterwijk 4 - TABA 4, scheids A. Driest
12.30 Arsenal ASV 8  -  TABA 5

VROUWEN ZAAl
Programma oktober

Dames 1, 2e klasse E
Vr 15 oktober 19.15 TABA DA1 -  KDO DA3
Vr 29 oktober 19.15 TABA DA1  -  Hertha DA2

PROGRAmmA
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Team Veld Wanneer Tijd Teamleider Coach Trainer

B1 JOS2 dinsdag 17:30 - 19:00  Bert Rijskamp, 6934331 Bert Rijskamp
- JOS2 dinsdag 17:30 - 19:00 - - -
B2 JOS2 dinsdag 17:30 - 19:00 Rob Ales, 06-50642936 Rob Ales/ Frank de Kruif, Rob Ales/ Richard de Graaf ,  
     4652488 020-6946068
- JOS2 donderdag 17:30 - 19:00 - - -
C1 DM/AW woensdag 17:30 - 19:00 Karin van Rooy, 6633164/  Hans Zwaal, 6154632 Hans Zwaal
    Anneke Smits  
- JOS2 vrijdag 17:30 - 19:00 - - -
C2 DM/AW woensdag 17:30 - 19:00 Jos Duijst, 6759756 Khalid El Hannouti,  Khalid El Hannouti 
     06-16470269 
- JOS2 vrijdag 17:30 - 19:00 - - -
C3 DM/AW woensdag 16:30 - 17:45 Nesia Wessemius,  Mike Paschenegger, Mike Paschenegger
    4288820 06-15967377 
- JOS2 vrijdag 16:30 - 17:45 - - -
D1 WB3 dinsdag 17:30 - 19:00 Freek Kallenberg,  Stijn Knigge,  Stijn Knigge
    4867697 6947162 
- WB3 donderdag 17:30 - 19:00 - - -
D2 WB3 dinsdag 17:30 - 19:00 - Ricardo Fernandes Freek Kallenberg, 4867697/  
     NazarŽ, 06-52666121  Ricardo F. NazarŽ
- WB3 donderdag 17:30 - 19:00 - - -
D3 WB3 maandag 17:30 - 19:00 Geer van der Klugt Paul Kamp,  Paul Kamp
    6923662 4470141 
- DM/AW woensdag 16:30 - 17:45 - - -
D4 WB3 maandag 17:30 - 19:00 Roland Huguenin Michiel Marsman, Michiel Marsman
    6230262 020-6278243 
- WB3 woensdag 16:30 - 17:45 - - -
D5 WB3 maandag 17:30 - 19:00 Tim Klein Schiphorst,  Tim Klein Schiphorst Casper Thiel /
    020-4289409 Casper Thiel, 4271533 Tim Klein Schiphorst 
- WB3 woensdag 16:30 - 17:45 - - -
E1 JOS2 maandag 18:00 - 19:00 Koen Ebeling Koning,  Richard de Nooy, 6833447/ Koen Ebeling Koning
    06 212 60 734 Jaap Eringa, 6633164/  Jaap Eringa
     Koen Ebeling Koning, 
     06 212 60 734 
- DM/AW woensdag 15:15 - 16:30 - - -
E2 JOS2 maandag 18:00 - 19:00 Roger Kiers, 6220592 Rogier Kiers, 6220592/  Roger Kiers /
     Remco Geesken,  Remco Geesken
     06-12585165 
- DM/AW woensdag 15:15 - 16:30 - - -
E3 JOS2 maandag 18:00 - 19:00 Rob Schimmel, 4193424 Paolo Massaro, 6790571/  Paolo Massaro
     Rob Schimmel Rob Schimmel
- WB3 woensdag 15:15 - 16:30 - - -
E4 JOS2 maandag 17:00 - 18:00 Susan van der Klught,  Simon Bunt, 6702664/  Simon Bunt
    020-4222620 Xander Remkes, Xander Remkes 
     020-4689174
- WB3 woensdag 15:15 - 16:30 - - -
E5 JOS2 maandag 17:00 - 18:00 Michiel Marsman,  Eddie Bouwman, Michiel Marsman
    020-6278243/ Igor Sorko,  020-4203050 Eddie Bouwman
    020-4195458/  
    Thomas Vaessens, 6795833
- WB3 woensdag 15:15 - 16:30 - - -
E6 JOS2 maandag 17:00 - 18:00 Jolanda de Putter,  Tijn Braun, 3640374/ Arjan Bijen, 020-6720744/
    020-6720744  Bart Bloemes, 4271204 Bart Bloemes
- WB3 woensdag 15:15 - 16:30 - - -
F1 JOS2 maandag 17:00 - 18:00 John Dundas, 6709642 Mark Snitslaar, 6207177 Mark Snitslaar, 6207177
- DM/AW woensdag 14:00 - 15:15 - - -

RAiNiNGsTijdEN, TRAiNERs, BEGElEidERs
JuNiOREN
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Team Veld Wanneer Tijd Teamleider Coach Trainer 

F2 JOS2 maandag 17:00 - 18:00 Reint Schuring, 6230657 Coos Bitter, 4685919/  Leon Schutte, 4282469
     Reint Schuring Coos Bitter/Reint Schuring
- DM/AW woensdag 14:00 - 15:15 - - -
F3 JOS2 maandag 17:00 - 18:00 Bert Tieben, 020-6843042    
- DM/AW woensdag 14:00 - 15:15 -    
F4 JOS2 maandag 17:00 - 18:00 Erik en Lara Strack van 
    Schijndel, 020-4955653    
- DM/AW woensdag 14:00 - 15:15 -    
F5 JOS2 maandag 17:00 - 18:00 John J. Dundas, 670642    
- WB3 woensdag 14:00 - 15:15 -    
F6 JOS2 maandag 17:00 - 18:00 Corine Cevat, 6273316    
- WB3 woensdag 14:00 - 15:15 -    
F7TLEAGUE WB3 woensdag 14:00 - 15:15 Remco Geesken, 
    06-12585165    
MB1 JOS2 maandag 19:00 - 20:30 Bart Zwarenstein,  Jan de Wijer, 4180699 Jan de Wijer, 06-40038578
- WB3 woensdag 17:30 - 19:00 - - -
MB2 JOS2 maandag 19:00 - 20:30 Jan Scholte, 6128072 Jan Scholte, 6128072/  Jan Scholte/
     Stefan Peperkamp,  Stefan Peperkamp
     06-14488044 
- WB3 woensdag 17:30 - 19:00 - - -
MC1 WB3 woensdag 17:30 - 19:00 Camille Krone, 6246224 Camille Krone Camille Krone/Pieter   
      Rotteveel, 06-10901568 /  
      George Zoet, 020-7704560

Team Veld Wanneer Tijd Teamleider Trainer

VET1 WB3 dinsdag 20:30 - 22:00 Jeroen Smits, 
    6757598/ Bas Döbelman, 06-11323971    
VET2 JOS2 dinsdag 19:00 - 20:30 Chris Winkelaar, 6995343    
VET3 JOS2 dinsdag 19:00 - 20:30 Pieter Rotteveel, 06-10901568     
ZAT1 JOS2 dinsdag 19:00 - 20:30 Mellijn Hartman, 06-471928888    
- JOS2 donderdag 22:00 - 23:00 -    
ZAT2 JOS2 dinsdag 19:00 - 20:30 Thomas Damen, 06-46324616    
- JOS2 donderdag 22:00 - 23:00 -    
ZAT3 WB3 dinsdag 20:30 - 22:00 Peter Bego, 6924165    
ZAT4 WB3 dinsdag 20:30 - 22:00 Bastiaan Hetebrij, 6763777    
ZAT5 WB3 dinsdag 20:30 - 22:00 Peter Martens, 06-22936256/ 
    Wilfred Jeunink, 06-45388194    
ZLDAMES1  - - - -         
ZLDAMES2 - - -  Ilma Blok, 6711072    
ZON1 JOS2 dinsdag 20:30 - 22:00 René Diepgrond, 6652050 Rudy Driel, 06-22514700
- DM/AW donderdag 20:30 - 22:00 - -       
ZON2 JOS2 dinsdag 20:30 - 22:00 Frank Verkaaik, 6621876 Frank Verkaaik
- DM/AW donderdag 20:30 - 22:00 - -
ZON3 WTR dinsdag 20:30 - 22:00 Kees Zwart, 06-19919237    
- JOS2 vrijdag 19:00 - 20:30 -    
ZON4 WTR dinsdag 20:30 - 22:00 Maxwell Duncan, 020-6967498    
- JOS2 vrijdag 19:00 - 20:30 -    
ZON5 WB3 dinsdag 20:30 - 22:00 Bob Versteeg, 4216548  

RAiNiNGsTijdEN, TRAiNERs, BEGElEidERs
SENiOREN
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Door onze correspondent
Rolando de Corazón

Brieven uit El Bierzo
#12: De (on)omkeer-
baarheid der dingen

Vroeger dacht ik nog wel eens na voor ik wat 
opschreef. Soms maakte ik daarna een kladversie, 
en vervolgens schreef of typte ik mijn tekst in 
het net. En dan vooral geen fouten maken.  Want 
dat betekende een lelijke correctie met tipp-ex of 
zelfs helemaal opnieuw beginnen. Tegenwoordig 
begin ik gewoon als een gek te typen en als het 
niks is, nou, dan gewoon even backspacen en 
opnieuw proberen, net zolang tot er een enigszins 
aanvaardbare zin op het scherm staat. Dankzij de 
computer zijn fouten gemakkelijk ongedaan te 
maken.
 
Vroeger was het nemen van een foto een kwestie 
van wikken en wegen. Het formaat van het 
fotorolletje vormde een geduchte beperking, 
evenals het feit dat je pas in de fotowinkel het 
resultaat kon bekijken. Tegenwoordig maak 
zelfs ik foto´s. Je kunt er met de digitale camera 
op los klikken. Wat niet bevalt verdwijnt in de 
prullenbak van de computer. 
 
Het gemak kent een keerzijde. Soms handel je 
te snel. Je mailt bijvoorbeeld een verkeerde grap 
rond waarvan je onmiddellijk spijt hebt. Dat is niet 
terug te draaien. Net zoals het gesproken woord, 
overigens, maar het gesproken woord klinkt 
eenmalig, terwijl een mail door de ontvangers een 
oneindig aantal malen kan worden herlezen en 
op zijn bedoelingen worden beoordeeld. Ook de 
wasmachine (ik noem maar wat) voldoet niet aan 
de eisen van de omkeerbaarheid. Hoe vaak vond 
ik niet, net nadat ik de wasmachine had aangezet, 
een sterkriekende voetbalsok in de sporttas, en 
dat terwijl ik de volgende dag die belangrijke 
wedstrijd tegen WVHEDW 15 moest spelen. 
Machteloos bewoog mijn hoofd dan mee met het 
ronddraaien van de kleren in de trommel, terwijl 
ik dacht: waarom moest dat nu allemaal weer zo 
haastig? 
 

Heb ik verleden jaar mijn vertrek uit Nederland 
wel goed overwogen? Of heb ik deze beslissing 
genomen met het idee dat er ook in het echte leven 
een backspace-knop bestaat? Nou, die is er niet. 
Een jaar gaat voorbij en kan nooit meer worden 
overgedaan. En op mijn leeftijd gaan de jaren 
tellen. Dat merk ik als ik tijdens een bezoek aan 
Amsterdam weer eens met de mannen meevoetbal. 
Voetbal is een zware sport. Dat moet je bijhouden. 
Anders loop je zo een blessure op. Een comeback 
wordt steeds moeilijker. 
 
Er was een periode in mijn leven dat ik ervan 
droomde in Spanje te wonen. Dat was toen ik nog 
jong en onrustig was. Ginder was het leven puur 
en waren de mensen open en vriendelijk, vond ik. 
Later verdween dat verlangen. Amsterdam was 
eigenlijk de leukste stad van de hele wereld.  Altijd 
wat te doen. Fijne vrienden. Vrij onverwacht werd 
de oude droom alsnog werkelijkheid. Ach ja, de 
liefde.
 
En nu? Ik heb besloten tenminste nog een jaar 
in Spanje te blijven. Het zouden er wel eens meer 
kunnen worden. Misschien wel de rest van mijn 
leven. Mijn heimwee verdrijf ik met af en toe 
een reisje naar Amsterdam. Zolang het vliegen 
zo belachelijk goedkoop blijft, althans. Lekker 
Nederlands praten. Op de fiets door de regen. Een 
haring eten. Een voetbalwedstrijd op een modderig 
veld tegen veel te jonge tegenstanders.  
En daarna met hangende hamstringen weer terug 
naar El Bierzo.

Reacties: www.brievenuitelbierzo.blogspot.com
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