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Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) 
horen leden hoe Taba ervoor staat qua sportieve 
prestaties, beleid, bestuur, financiën, huisvesting en 
helpende handjes, en zij kunnen de verantwoordelijke 
personen hierop aanspreken. De organisatie is 
anno 2010 strakker geworden, wat op veel gebieden 
gunstig heeft uitgewerkt. Voor de toekomst gaan we 
een Handboek Taba maken, op basis waarvan meer 
mensen zich makkelijker met hun cluppie kunnen 
bemoeien. 

Pittige onderwerpen
We trappen de ALV af met de voorlopige resultaten van 
Tibbes veldonderzoek. Tibbe, verenigingsbegeleider 
in het kader van het project Tijd voor Sport, heeft ter 
afsluiting van zijn werkzaamheden bij Taba mensen 
binnen en buiten de club geïnterviewd om een beeld 
te kunnen schetsen dat betrokkenen hebben van ons. 
Dat beeld bepaalt mede onze koers voor de komende 
jaren. Daarna volgt een rondje langs de diverse 
commissies, zoals JC en TC. In dit deel komen pittige 
onderwerpen aan de orde, zoals selectie, kunstgras 
en meidenvoetbal. Na een korte pauze besluiten we 
met een financieel overzicht en de onontbeerlijke 
rondvraag.

De staat van 
TABA

ALV 25 november 2010
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Tikkie strakker
Feit is dat Taba de laatste jaren een tikkie strakker is 
geworden. Kijk maar naar de vergaderfrequenties, de 
tenues, de trainingen, de kleedkamers, de keuken, 
de kantine, de bar. Het hoofdbestuur bestaat nu uit 
vier mensen, met daarnaast een aantal duidelijk 
herkenbare commissies. Die heldere lijn is gebaseerd 
op onze Tien Gouden Regels, die we enkele jaren 
geleden samen opstelden en die ons in rustiger 
vaarwater brachten. Een beetje meer lijn maakt 
het besturen makkelijker en maakt het straks voor 
vrijwilligers aantrekkelijker om aan te haken. Zeker, 
Taba blijft Taba. Dat houden we mede zo door elkaar – 
en de buitenwereld – te laten zien waar wij voor staan.

Handboek Taba
Vrijwillig meewerken aan plezier in sport, een echte 
club besturen, lijnen trekken, barkeeper spelen. Leuk 
was het al, en we doen nog een verdere stap om 
het makkelijker te maken. Want er zijn veel mensen 
die het wel zien zitten om iets voor de club te doen, 
maar die aarzelen omdat het onduidelijk is wat er 
dan van hen wordt verwacht. Daarom streven we 
voor komend seizoen om beleid, verantwoordelijken, 
functies, taken en procedures te bundelen in een 
Handboek Taba. Dat boek maakt het voor scheidende 
vrijwilligers makkelijker om hun voetbalmaterialen, 
voorzittershamers, kroontjespennen of rekenmachines 
los te laten, in de wetenschap dat deze door hun 
opvolgers deskundig kunnen worden overgenomen. 

Relevante stukken voor de ALV – voorzover die al niet in 
deze speciale Treffer staan – kun je enkele dagen van 
tevoren opvragen via onze site. Graag tot 25 november.

Namens het bestuur,
Arthur Rauwerdink
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Toernooikalender 2011
   
   
WANNEER LET OP: WAAR TEAMS
zat 23 april Paasweekend Jong Aalsmeer United,  

terrein vv Aalsmeer
E1

zat 23 april Paasweekend TOS Actief, Amsterdam E3

zat 23 april Paasweekend De Meer, Amsterdam E5; F1; MC1

zat 23 april Paasweekend DSOV, Vijfhuizen 2 x T-League teams (ca 10-11 spelers)

ma 25 april Paasweekend Nieuw Sloten, amsterdam B1

zat 14 mei GeuzenMiddenmeer, Amsterdam D1; D3; D4; 

zat 14 mei ’t Gooi, Hilversum E1

zat 14 mei FC Purmerend F1

zat 14 mei DZS, Neck (Purmerend Zuid) MB1

vrij 20 mei ’s avonds! ZCFC, Wijdewormer B2

zat 21 mei Arsenal, Amsterdam D5

zat 21 mei GeuzenMiddenmeer, Amsterdam E2; E4; E6; F2; F3; F5; F6; 
2xT-League (ca 16 sp) 

zon 22 mei GeuzenMiddenmeer, Amsterdam C1; C3

zon 22 mei IVV, Landsmeer MB2

zat 28 mei ! TABA-toernooi T-League; alle F, E en D-teams

zon 29 mei ! TABA-toernooi alle C, B en meiden- teams

don 2 juni Hemelvaart Jong Aalsmeer United, terrein vv 
Aalsmeer

B1

2 - 5 juni Hemelvaart Internationaal (Berlijn/Aalborg?) C1; C2; D1/ D2 (wordt geregeld door eigen 
teamleiders)

ma 13 juni Pinkstermaandag DRC, Durgerdam D2; F4; 2 x T-League (ca 10-11 spelers)

ma 13 juni Pinkstermaandag TABA Ossiefawaka (onder 
voorbehoud) 

Taba senioren/veteranen

   

Teamleiders, let op: Uittoernooien kunnen NIET afgezegd worden. 
Uittoernooien vallen vaak in ‘lange weekends’: Pasen, meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren.  Grote kans dat er 
dus spelers geleend moeten worden van andere teams. In het schema kan je zien welke teams   
vrij zijn en waar je dus kan lenen. BEGIN DAAR AUB OP TIJD MEE!!!!   
   
   



PAGINA 6 • TABATREFFER Nº 9 • NOVEMBER 2010

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 november/december

Zaterdag 27 november THuiS
14.30 TABA 4 – RAP 8 94837
11.15 TABA D3 – Almere FC D5 124597
10.00 TABA E1 – Wherevogels De E1 100165
09.00 TABA F3 – Dijk De F4 73110
09.00 TABA F5 – Meteoor F3 123549
09.00 TABA F6 – Kadoelen sv F2 145810
10.00 TABA D2 – Buitenboys D6 111861

Zaterdag 27 november uiT
11.15 DWV E5 – TABA E6 99081
12.00 Forza Almere D3 – TABA D4 99127
12.30 Nieuw Sloten sv D6 – TABA D5 99102
15.00 VVZ ‘49 VE1 – TABA VE3 99110
11.00 Pancratius MB1 – TABA MB2 163617
13.00 Pancratius MC2 – TABA MC1 144878
11.00 CTO 70 D1 – TABA D1 157821
09.00 DIOS E1 – TABA E2 164802 

Zondag 28 november THuiS 
12.30 TABA C2 – Kon. HFC C3 68037
11.00 TABA C3 – Diemen C6 68029
14.30 TABA 1 – Dijk De 1 164910, scheids E. Dam

Zondag 28 november uiT
11.30 Batavia ‘90 2 – TABA 4 153782

Zaterdag 4 december THuiS
14.30 TABA 1 – Real Sranang 1 39997, scheids R. Reingoud
12.45 TABA 5 – RKAVIC 7 156647
11.15 TABA D3 – Waterwijk D7 73741
10.00 TABA D4 – GeuzenM’meer D5 121403
10.00 TABA F1 – Zuidoost United F1 83518
10.00 TABA F2 – GeuzenM’meer F3 121324
09.00 TABA F3 – Diemen F7 96701
09.00 TABA F4 – IJburg AFC F9 119281
09.00 TABA F5 – DWV F5 129233

PROgRAMMA

09.00 TABA F6 – Diemen F9 145529
14.30 TABA VE1 – ZSGO/WMS VE2 78187
13.00 TABA MB1 – OFC MB1 112816
11.15 TABA MB2 – Amstelveen MB1 124203

Zaterdag 4 december uiT
14.30 Meer de 3 – TABA 2 98953
11.15 Buitenveldert 4 – TABA 4 99024
13.15 Meer de 4 – TABA 3 99130
11.30 Batavia ‘90 D2 – TABA D2 99026
09.00 Ouderkerk D6 – TABA D5 99098
09.00 Volendam (rkav) E1 – TABA E1 98996
09.00 Diemen E4 – TABA E2 99000
09.00 OSV E4 – TABA E3 99033
10.15 Diemen E9 – TABA E4 99064
10.00 TOG E3 – TABA E5 99073
11.30 Swift E11 – TABA E6 99080
14.30 Weesp FC VE2 – TABA VE2 98979
10.30 Waterwijk MC3 – TABA MC1 99103

Zondag 5 december THuiS
14.30 TABA 1 – Amstelland United 1 35175, scheids D. Nijsen
12.45 TABA 2 – NFC/Brommer 3 52834
11.00 TABA 3 – AGB 5 52832
09.15 TABA 4 – Waterwijk 4 52831, scheids J. Passies
12.30 TABA B1 – Ouderkerk B1 65838, scheids H. Pijnenburg
14.30 TABA B2 – Tos Actief B3 66148
11.00 TABA C2 – Abcoude C3 67871
09.30 TABA C3 – Abcoude C4 67863 

Zondag 5 december uiT
14.30 ABN AMRO 7 – TABA 5 59620
09.30 Buitenboys C2 – TABA C1 67371 

VROuWEN ZAAl
Programma december

Dames 1, 2de klasse E
vr 3 dec. 19.15 TABA DA1 – OSV DA3 21898
di 7 dec. 19.30 APGS DA4 – TABA DA1 13328

Dames 2, 3de klasse G
vr 10 dec. 19.15 Giram DA1 – TABA DA2 44544
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E2 morst punten
bij Ajax
Na een tweede nederlaag op rij is de crisis bij 
Taba E2 een feit. Tegen een verslaanbaar geacht 
Ajax E2 werden drie dure punten in Duivendrecht 
achtergelaten. Spelers laten maandagochtend via 
een persbericht weten: ‘De maat is vol. Er is sprake 
van vertrouwensbreuk met trainer/coach Geesken. 
Achter onze rug speelt hij de gevatte jongen, maar 
tijdens training en coaching is er geen touw aan 
vast te knopen. Sommige jongens hebben al weken 
geen bal op de training aangeraakt, maar 

TABA

WEDSTRIJD
VERSLAG

Taba 
oliebollen 

nieuwjaars 
toernooi 

2 januari
2011

 
sporthal Oostenburg 
voor T-league, F, E, D, C, B en dames jeugd 
Schrijf je individueel in via 
taba.oliebollen.2011@gmail.com 

Teams worden gemengd, maar samengesteld 
uit leeftijds- en ook teamgenoten, en naar 
gelijke sterkte. Er zal een kleine vergoeding 
worden gevraagd. 
Programma en aankondiging wordt ook via 
teamleider bekend gemaakt.

doen alleen nog intervaltraining. Tegen Ajax was 
zijn coaching ronduit genant, geen schim van wat 
wij als spelers van een coach verwachten.’ De TC 
beraadt zich op Geeskens positie, maar bronnen 
binnen de club bevestigen een aanstaand vertrek, 
mogelijk nog voor de kerst. Teambegeleiders Kiers 
en Giljam worden genoemd als interim coaches. 
Geesken onthoudt zich van commentaar, maar 
laat bij monde van zijn advocaat weten ‘ik voel mij 
verraden door mijn spelersgroep, en herken mij 
absoluut niet in het geschetste beeld.’

Hoofd opleidingen Ajax, Jan Olde Riekerink, wendt ’t hoofd af. Coach Geesken op de knieën voor zijn spelers. 
Kiers lijkt het stokje reeds overgenomen te hebben.
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Inleiding
De ontwikkeling van kunstgras is de afgelopen 
jaren in een stroomversnelling gekomen. De eerste 
kunstgrasvelden dateren al van de jaren 80 van de 
vorige eeuw. Kunstgras werd al snel toegepast binnen 
de hockeysport. De laatste jaren is de voetbalsport, in 
Nederland absoluut de grootste gebruiker van natuurgras 
sportvelden, enthousiast gemaakt voor het spelen op 
kunstgras.

De doorbraak kwam nadat de FIFA het voetbal op 
gekwalificeerd kunstgras toestond en vervolgens de 
KNVB de zgn. ‘rubber infill’ kunstgrasmat goedkeurde 
voor voetbalwedstrijden tot en met de hoofdklasse van 
het amateurvoetbal en het betaald voetbal. Voetbalclubs 
zetten het kunstgrasveld graag in voor hun trainingen 
en de wedstrijden van de jeugd, maar ook het spelen 
van wedstrijden van eerste teams op kunstgras neemt 
schoorvoetend toe.

Kunstgras is tegenwoordig echt een te overwegen 
alternatief voor natuurgras. Kunstgras heeft voordelen 
boven natuurgras (hoofdstuk 2), maar andere punten 
spreken weer meer voor natuurgras (hoofdstuk 3). Met 
dit stuk wordt een aanzet gegeven voor een afweging. 
Na een indicatie van de financiële consequenties (wat 
zou kunstgras meer kosten dan de huidige velden) in 
hoofdstuk 4, komen we bij hoofdstuk 5, de conclusies. 
Uit de voor- en nadelen zijn verschillende conclusies 
te trekken. Ligt er maar net aan ‘hoe je er in staat.’ Een 
warme emotionele band met de geur van gras hebben we 
waarschijnlijk allemaal wel. Of je je daardoor dus niet 
vóór kunstgras zou kunnen uitspreken, is heel persoonlijk.

De Technische Commissie van Taba bekijkt de voor- en 
nadelen vanuit de voetbaltechnisch kant. Heeft kunstgras 
voordelen bij de voetbaltechnische ontwikkeling van 
spelers en kunnen we het liefst alle spelers dezelfde basis 
bieden? 

Waarom zou Taba kunstgras velden moeten hebben?
Grotere beschikbaarheid en bespeelbaarheid
De bespeelbaarheid van kunstgrasvelden is veel groter 
dan van natuurgrasvelden. Natuurgras kan jaarlijks ca. 
300 a 400 uur bespeeld worden. De bespelingcapaciteit 
van kunstgrasvelden is in principe onbeperkt. In de 
praktijk kan dat neerkomen op zo’n 1500 uur.

Kunstgras voor Taba
TC-advies

Lagere onderhoudskosten 
Kunstgrasvelden zijn aanzienlijk duurder in aanleg 
dan natuurgrasvelden, maar de onderhoudskosten van 
kunstgrasvelden zijn in beperkte mate lager dan de 
onderhoudskosten voor natuurgrasvelden.

Stabiele kwaliteit
Bij juist onderhoud, hebben kunstgrasvelden een 
constante kwaliteit, terwijl we allemaal kunnen 
constateren dat, dat niet geldt voor de natuurgrasvelden 
van Taba (of welke vereniging dan ook).
Kunstgrasvelden kunnen onder vrijwel alle 
omstandigheden bespeeld worden en behouden hun 
uniforme speeleigenschappen. 

Minder ruimtebeslag
Omdat kunstgrasvelden een (veel) hogere 
bespelingcapaciteit hebben dan natuurgrasvelden 
(wedstrijden en trainingen kunnen op hetzelfde veld 
plaatsvinden), kan bij herinrichting van sportcomplexen 
ruimte worden bespaard door toepassing van 
kunstgrasvelden.

Kunstgras kan ook enkele ontwikkelingen sturen

Ontstaan van een ander type sportvereniging
De hogere bespelingintensiteit biedt ruimte voor meer 
gebruikers en dus voor meer leden. Dit maakt groei 
van de vereniging mogelijk waardoor deze sterker 
wordt. Door de onbeperkte bespelingmogelijkheden 
van kunstgrasvelden kunnen de openstellingtijden 
van clubhuizen worden verruimd waardoor ook deze 
effectiever kunnen worden benut.

Hoger maatschappelijk rendement
De onbeperkte bespelingcapaciteit biedt mogelijkheid 
wedstrijdtijden te verruimen en andere gebruikersgroepen 
op de velden toe te laten (scholen, wijken, ….).

Waarom zou Taba maar beter geen kunstgrasvelden 
nemen?

Initiële kosten hoger
De aanlegkosten van kunstgras zijn hoog ten opzichte van 
natuurgrasvelden.

Groot onderhoud duurder
De kosten van groot onderhoud van kunstgrasvelden  
(periodieke vervanging van de kunstgrasmat) zijn hoger 
dan de kosten van groot onderhoud van natuurgrasvelden.

Het is ‘gewoon’ geen gras
Ondanks de technologische ontwikkelingen en 
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verbeteringen, bestaan er nog steeds verschillen tussen 
kunstgras en natuurgras. Veel genoemde klachten van 
gebruikers over kunstgrasvelden zijn:
je zou geen sliding kunnen nemen zonder daarbij schaaf- 
of brandwonden op te lopen (maar met de modernere 
velden komt dit punt zo langzamerhand toch echt in de 
verdrukking); het veld is ingestrooid met rubbergranulaat, 
waardoor er vaak een rubberlucht boven het veld hangt. 
Dit schijnt meer – of met name – te spelen bij warmer 
weer; men zou blessuregevoeliger worden bij spelen op 
kunstgrasvelden.

Kans op schade door vandalisme
Kunstgras is een artefact. Wat door mensen gemaakt 
wordt, kan door mensen ook stuk. Wat stuk is, groeit niet 
‘vanzelf’ weer heel. Rond de velden van het sportpark 
zal sprake zijn van een zekere mate van vandalisme. 
Er is tenslotte op bepaalde tijden niet of nauwelijks 
iemand aanwezig die toezicht houdt. Of en in welke mate 
vandalen zich zouden uitleven op kunstgrasvelden, is 
ons niet bekend. Op Sportpark Drieburg zal inmiddels 
wel wat ervaring zijn opgedaan door de buren, de andere 
verenigingen op het park die allemaal al beschikken over 
kunstgrasvelden.

Kunst is geen natuur 
Behoud van een ‘Natuurgebied’ (vrijplaats!) midden in de 
stad Wat gebeurt er met het onmisbare middenstuk tussen 
de velden. Nu spelen daar kinderen en wordt er tijdwinst 
geboekt omdat daar de penalty’s genomen worden. Ook 
tijdens het toernooi maken we er gebruik van.
 
Indicatie financieel

Bij 800 uur gebruik van een kunstgrasveld, zijn de 
exploitatiekosten al lager dan die voor natuurgras.

De kosten van veldverlichting is meegenomen. Om de 
capaciteitsruimte (ook de avonduren) van kunstgras te 
benutten, is veldverlichting noodzakelijk.

Conclusies

Uit de voor- en nadelen zijn verschillende conclusies 
te trekken. Ligt er maar net aan ‘hoe je er in staat’. Een 
warme emotionele band met de geur van gras hebben 
we waarschijnlijk allemaal wel. Of je, je daardoor dus 
niet vóór kunstgras zou kunnen uitspreken, dat is heel 
persoonlijk.

De Technische Commissie van Taba bekijkt de voor- 
en nadelen vanuit de voetbaltechnische kant en vanuit 

de bijdrage aan de voetbalbeleving. Heeft kunstgras 
voordelen bij de voetbaltechnische ontwikkeling van 
spelers, kunnen we spelers die bij ons willen voetballen 
goede faciliteiten bieden, kunnen we dat voor alle teams 
bieden.

Als Taba wil kunnen groeien in het aantal leden en 
de velden dus intensief wil inzetten, is kunstgras de 
enige mogelijkheid. Bijkomend voordeel is dan, dat de 
accommodatie als geheel veel effectiever wordt gebruikt, 
doordat weinig wedstrijden zullen uitvallen (alleen 
bij algehele afgelasting) en bijvoorbeeld de kantine-
inkomsten zekerder zijn. Dit laatste punt is natuurlijk niet 
het belangrijkste, maar als bijdrage aan een gezonde club 
zeker niet onbelangrijk. Het clubhuis is tenslotte ook een 
samenkomstpunt voor de gehele vereniging. 

Natuurlijk is er een plafond aan de groei bij Taba, omdat 
we over slechts 2 wedstrijdvelden beschikken. 
Met 2 kunstgrasvelden kunnen echter wel meer 
wedstrijden gedurende een dag worden gespeeld, zonder 
dat de laatste ploegen in de kuilen en slidingvoren van de 
voorgangers trappen: egale velden met een gegarandeerde 
kwaliteit, gedurende de gehele wedstrijddag.

Kunstgras is, hoe geavanceerd ook, toch anders dan 
natuurgras. Voor sommige spelers zal het langer wennen 
zijn dan voor anderen. Trainen en spelen onder steeds 
dezelfde veldcondities lijkt het wennen echter flink te 
kunnen versnellen. Trainen en – in ieder geval om de 
week thuis – spelen op dezelfde ondergrond is gunstig 
voor de ontwikkeling van jeugdspelers. 
Nu trainen al bijna alle spelers van Taba op 
kunstgrasvelden, maar dan bij de andere clubs op ons 
sportpark. Het zou natuurlijk prachtig zijn voor je eigen 
clubhuis te kunnen trainen. Dat is voetbalbeleving en 
clubbeleving in één. In de avond natuurlijk met de 
veldverlichting aan!

Technische Commissie van Taba is vóór kunstgras, is 
de conclusie.

Tenslotte willen we nog even kort ingaan op de vraag: 
‘moeten we als we voor kunstgras kiezen ook direct beide 
velden vervangen?’
Wat de technische commissie betreft zou 1 kunstgrasveld 
weliswaar een stap in de goede richting zijn, maar gezien 
vanuit voetbaltechnische ontwikkeling van (jeugd)spelers 
en de dan toch bestaande verschillen in veldfaciliteiten, 
zien we het als een halve oplossing. Liever niet, dus. 

AFC Taba, oktober 2010
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Door onze correspondent
Rolando de Corazón

Brieven uit El Bierzo
#14: ¡Leesweer!

Herfst in El Bierzo. De straat ligt vol bladeren 
en kastanjes. In de verte zijn de bergen al 
witgekleurd van de sneeuw. Het is bewolkt en 
waterkoud. Leesweer. Ik ben onderweg naar de 
bibliotheek van Ponferrada.
 
Nee. Een boekenkoper ben ik nooit geweest. 
Voor mij gaat het bij een boek om de inhoud. 
Die neem ik tot me. Daarna ontdoe ik me van 
de zielloos geworden materie. Iemand anders 
mag daar leven in blazen door kennis te nemen 
van het geschrevene. Hoeveel boeken heb ik uit 
diverse bibliotheken in Amsterdam geleend? 
Honderden moeten dat geweest zijn. Van mijn 
twaalfde tot mijn vijftigste ben ik lid geweest. Als 
ik in Amsterdam ben, ga ik altijd even naar dat 
majestueuze gebouw op PTT-eiland. Ook van de bib 
in Ponfer ben ik vaste klant.
 
Binnen is het warm. De schappen met boeken 
staan dicht op elkaar. Wat een rijk aanbod. 
De Spaanse literatuur. Javier Marías. Antonio 
Muñoz Molina. Klinkende namen.  Vreemd is 
dat ze in Spanje nooit hebben afgesproken hoe 
ze de titeltekst op de rug van een boek drukken: 
van boven naar beneden, of van beneden naar 
boven. Bij Nederlandse boeken is dat altijd van 
boven naar beneden. Je leest de rugteksten 
met je hoofd naar rechts gebogen. Hier moet je 
steeds wisselen van links naar rechts. Het is een 
fascinerend gezicht. Het lijkt net of de mensen 
hun hoofden meebewegen op onhoorbare muziek 
met een onregelmatig ritme. Vermoeiend, dat wel. 
Misschien ook wel gezond. 
 
Met een rijke oogst (Vargas Llosa, Semprun) 
loop ik naar buiten. Ik heb de smaak te pakken. 
Verderop is een alleszins redelijke boekhandel. 
Even snuffelen.  Want tegenwoordig koop ik soms 
wel degelijk boeken. Vooral als ik in Nederland 
ben. De laatste van Arnon Grunberg, de nieuwste 
van Richard de Nooy, een oudje van Willem 

Frederik Hermans. Vaak heb ik ze in het vliegtuig 
al uit. En ook hier in Spanje koop ik wel eens 
een boek. Dat zijn voornamelijk vertalingen van 
boeken die mij lief zijn. En die geef ik dan aan 
Ana. Arme meid. Heeft ze eindelijk ‘De ontdekking 
van de hemel’ uit, kom ik alweer met de vertaling 
van ‘De donkere kamer van Damokles’ aanzetten. 
Er is altijd wel weer een gelegenheid voor het 
geven van een boek als cadeau. Verjaardag, 
naamdag van iemands heilige (zoals Santa Ana), 
Kerstmis, Driekoningen, de Dag van het Boek op 
23 april, of gewoon, omdat op een gure herfstdag 
als deze lezen een aangename bezigheid is. En elke 
keer weet ze weer een dankbare glimlach op haar 
gezicht te toveren terwijl ze zegt: ‘Een vertaling 
van een Nederlands boek. ¡Wat leuk!’
 
Maar dit keer vind ik niets van haar gading. Ik 
groet de verkoper en verlaat de winkel. Even 
kijk ik aarzelend om me heen. Waar zal ik eens 
een krant gaan lezen? Kranten kopen doe ik hier 
zelden meer. En dat heeft een zeer praktische 
reden. El País, de krant die toch wel met kop en 
schouders boven de rest uitsteekt, kost bij de kiosk 
€ 1,20. In een bar kost een heerlijke cafe con leche 
€ 1,00. Tel uit je winst! Dan moet je wel weten 
welke cafés El País hebben liggen. Niet overal 
wordt deze krant gewaardeerd. El País behoort 
tot wat ze tegenwoordig in Nederland de linkse 
kerk noemen. Vol doorwrochte analyses van de 
economie en de politiek. Net waar ik deze ochtend 
zin in heb. Ik besluit tot café Universal. Daar 
hoef ik niet eens te bestellen. Daar kennen ze me. 
Daar kan ik met de krant aan een tafeltje gaan 
zitten en dan brengen ze me met een vriendelijk 
hoofdknikje een cafe con leche. En dat doet een 
mens goed.
 
Reacties op www.brievenuitelbierzo.blogspot.com
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