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Even bijpraten

Bij de eerste competitieronde van het nieuwe 
jaar, op 15 en 16 januari, besprongen we het 
grasveld als kalveren die voor het eerst de stal 
verlieten. Logisch. Vanaf begin december 2010 
lagen we hartstikke stil. Het was afgelasting 
op afgelasting, sneeuwpret was de oorzaak (en 
tegelijk een pleister op de wonde). Maar door 
de weeromstuit hadden we u bijvoorbeeld nog 
niet eens geïnformeerd over het verloop van 
de Algemene Ledenvergadering (ALV), van 25 
november. Even bijpraten dus. 

De ALV wordt doorgaans mager bezocht. Ook nu 
- we tellen zo’n 25 bezoekers – constateren we 
geen revolutionaire breuk in dat beeld. 

imago
Tibbe Bakker trapt af met een presentatie. 
Tibbe is verenigingsondersteuner in dienst van 
de KNVB. Wij mochten een tijdje gebruikmaken 
van zijn deskundige hulp. In onze opdracht 
onderzocht Tibbe ons club-imago. Hij interviewde 
betrokkenen binnen de club, op Sportpark 
Drieburg en bij de lokale overheid. Met dat 
imago van ons zit het wel snor, zo blijkt. Men 
prijst de verbouwde accommodatie, de gedegen 
jeugdaanpak en de sfeer. Extern betrokkenen zijn 
soms kritisch over de in hun ogen onstuimige 
groei. Intern betrokkenen vinden dat te weinig 
zaken ‘vast’ liggen. (Zie voor een samenvatting 

van het verslag verder op in dit nummer; een 
uitgebreidere versie staat op de site.)

Advies
Tibbe adviseert een ‘Handboek Taba’, met plannen, 
functies, taken, verantwoordelijkheden, procedures, 
etc. De zaal oppert ook om talenten van leden/
ouders in beeld te brengen. Zo kunnen we taken 
direct koppelen aan mogelijke uitvoerders. Een 
geweldig idee, misschien een mooie taak voor een 
nieuwe commissie die zich hier over buigt?

Posten bezet
Na Tibbes presentatie volgt een rondje langs de 
commissies. De JC blikt terug op het afgelopen 
jaar: het perfect georganiseerd jeugdkamp en 
ons inmiddels beroemde jeugdtoernooi. Tim 
Klein Schiphorst werpt zich op als nieuwe 
vertegenwoordiger voor de D- en E-jeugd, 
waarmee de JC alle jeugdgelederen afdekt. 
Pita de Leeuw is komend jaar voorzitter. Dan de 
Technische Commissie. De TC ontstond vanuit 
de jeugd, maar dekt nu heel Taba, van mini’s tot 
Vets. De TC miste nog een vertegenwoordiger 
van de zaterdagsenioren. Vincent van Streepen 
(Zaterdag Vets 1) werpt zich tijdens de 
vergadering op. Top! Tot slot presenteert de TC 
het nieuwe Technisch Jeugdbeleidsplan. 

Meiden
Pieter Rotteveel behartigt in de TC de belangen 
van het meidenvoetbal. Er zijn vragen over het 
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beleid, tellen meiden wel echt mee? Pieter legt 
uit. Taba selecteert niet aan de poort, meiden 
en jongens worden toegelaten op basis van 
datum inschrijving en ruimte in teams. In de FED 
spelen meiden in gemengde teams, voor de CBA 
streven we naar steeds minimaal 1 meidenteam 
per sectie, waarnaast de mogelijkheid om met 
de jongens mee te spelen open blijft. Kortom: 
meiden tellen volwaardig mee!

Centen
De kantinecommissie (Tijmen Vermaas en - 
weer - Pieter) schafte een kassa en een kluis 
aan. Zij maken het personeel nog voor de zomer 
vertrouwd met de werking van het systeem. Het 
is een eerste stap naar efficiënter beheer en 
controle van onze geld- en goederenstromen. 
Penningmeester Anke licht daarna de 
jaarrekening en de nieuwe begroting toe. Taba 
is financieel kerngezond. De kascommissie 
gaat akkoord en geeft bovendien adviezen voor 
verbetering van onze prestaties. Die nemen 
we onverkort over, waarna de vergadering de 
jaarrekening en de begroting goedkeurt. 

(Kunst)gras
In het afgelopen jaar publiceerde de Taba 
Treffer opinies pro en contra kunstgras, tijdens 
de ALV van vorig jaar werd toegezegd dat we 
daar dit jaar over zouden stemmen. Na een 
korte, samenvattende discussie in de zaal 
komt een forse delegatie van de zondag 1 en 

2 de kantine binnen om mee te stemmen. De 
delegatie heeft een lijst met handtekeningen 
van teamleden bij zich. Het bestuur is enigszins 
overrompeld en besluit dat deze delegatie – 
evenals de verzamelde handtekeningen – niet 
zullen meewegen. Na het tellen van de overige 
stemmen blijken 13 stemmen voor natuurgras, 
12 voor kunstgras... 

En nu?
De stemming over kunstgras was een close 
call en is niet correct verlopen. Van belang is 
dat er na de training een aantal leden binnen 
zijn gekomen met handtekeninglijsten voor 
kunstgras. Ieder stemgerechtigd lid heeft een 
stem. Hij of zij kan ook ander lid machtigen 
die stem uit te brengen. Dit andere lid mag 
dan twee stemmen uitbrengen, maar ook niet 
meer dan twee, zo zeggen de statuten. Kortom: 
machtigingen gelden wel, zij het beperkt. 
Handtekeningenlijsten tellen niet als stemmen. 
We doen het nog eens over, maar veel haast is 
er niet. Het stadsdeel gaf recent al aan dat er de 
komende jaren geen geld is voor kunstgras. We 
hebben dus nog even tijd om aan een definitief 
gezamenlijk standpunt te werken.

De uitgebreide notulen staan op de site. Rest 
ons nog iedereen een heerlijk voetbaljaar toe te 
wensen!

Bestuur en commissies van AFC Taba 
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Brief van de 
materiaalman
Beste teamleider en trainers,
Zo één keer per seizoen komt er een een team langs dat 
ook in gele shirts speelt en dan moet je wat...
Vanaf heden zijn er 15 shirts met TABA-logo beschikbaar 
in drie maten: pupillen, junioren, senioren.

Spelregels:
- Mildred op zaterdag en Stef op zondag staan achter de 

bar en kunnen de shirts overhandigen voor een borg van 
50 euro. Geen kleinigheid, maar door ervaringen uit het 
verleden wel een realistisch bedrag. Zonder borg worden 
er geen shirts uitgeleend. 
Een niet ingeleverd shirt is 15 euro waard, hetgeen van 
de borg wordt ingehouden.

- De shirts kunnen na de wedstrijd worden ingeleverd 
achter de bar bij Mildred of Stef. Dan worden ze 
gewassen.

- Via een mail aan de teamleiders, via de Treffer, via de 
TABA-site en op een A4 achter de bar worden deze 
spelregels bekend gemaakt.

- Discussie met Mildred en Stef wil ik voorkomen. In geval 
van onenigheid zal worden doorverwezen naar mij per 
06-15229024. Ik verheug me er nu al op...

Welaan: eindelijk een fatsoenlijk reserveshirt voor alle 
TABAnezen!

Jos

DISCRIMINATIE
Deze week startte de gemeente de 
campagne Discriminatie: Amsterdam is  
er klaar mee. Zie voor de website  
www.amsterdam.nl/discriminatie

Ook op en rond de Amsterdamse 
voetbalvelden wil de gemeente de 
discriminatie tegengaan. TABA sluit zich 
hier graag bij aan. 
Discriminatie op de voetbalvelden  
kan gemeld worden op:  
www.knvb.nl/meldpuntdiscriminatie.

straatvoetbal

Wij zijn Enzo Peters en Klaas Boomsma, werkzaam 
als vormgever en
verslaggever bij dagblad Metro. Als liefhebbers van 
voetbal en de stad
Amsterdam hebben wij het plan opgevat een boek te 
maken over Mokums
straatvoetbal in de jaren 50 en 60. De Amsterdamse 
pleintjes zijn immers de
bakermat voor de grote successen van Ajax en het 
Nederlands elftal; daar
werden de sterren geboren.

We zijn op zoek naar mensen die in die tijd actief 
voetbalden op straat:
buurt tegen buurt, straat tegen straat. Aan de hand van 
hun verhalen willen
we een beeld schetsen van het straatvoetbal; de 
humor, de rivaliteit, de
bijnamen, de plekken waar gevoetbald werd. Zo 
hopen we een mooi boekwerk te
maken over straatvoetballers, maar ook over een stad 
die er niet meer is.

Als u zelf in de genoemde periode actief was op de 
Amsterdamse pleintjes of
kent u namen uit die tijd, laat het ons dan weten! 
Daarnaast willen wij u
vragen of u als voetbalclub onze oproep wil plaatsen 
op de website of in het
clubblad van uw club.

Enzo Peters en Klaas Boomsma

Enzo.peters@metronieuws.nl
Klaas.boomsma@metronieuws.nl
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In de aanloop naar de ALV 2010 wil het bestuur 
van AFC TABA graag weten hoe de vereniging 
er voor staat in de ogen van (kader)leden, 
buren en bestuurlijke partners. Het bestuur 
wil graag weten hoe zij de nabije toekomst 
van de club zien en welke rol het bestuur daar 
in kan vervullen. Dit document beschrijft de 
belangrijkste uitkomsten van een inventariserend 
veldonderzoek, een weergave van gesprekken 
met betrokkenen over wat er in en rond de club 
leeft. Daarnaast geeft dit verslag een opsomming 
van het project Tijd voor Sport en wat in dat 
kader is gebeurd bij AFC TABA. Wie weet zitten 
er bruikbare tips tussen voor de vereniging, de 
leden, commissies en het bestuur. 

Aanleiding: de toekomst… 
Twee velden, meer dan 600 leden, de leukste 
jeugdafdeling van Amsterdam-Oost, de mooiste 

TABAR van de hele stad: AFC TABA is 
springlevend. Toch is het verstandig vooruit te 
kijken om ook in de komende drie tot vier jaar te 
garanderen dat er in het geel-zwart gevoetbald kan 
worden op sportpark Drieburg, dat er groen gras 
(natuur of kunstgras…) ligt om op te lopen, dat er 
een scheidsrechter paraat staat om het spel in goede 
banen te leiden, dat er mensen klaar staan na de 
wedstrijd om een lekker biertje of glaasje limonade 
in te schenken, en dat je samen met andere TABA 
leden kan napraten aan de TABAR. 
 Dat al die zaken niet zo vanzelfsprekend zijn als 
ze lijken zal duidelijk zijn. Elke week zetten vele 
mensen zich vrijwillig in voor de vereniging. Wat 
zijn nu de belangrijkste zaken die de komende 3–4 
jaar te gebeuren staan, waar al deze mensen van 
zouden moeten weten? En waar moeten alle leden 
van TABA zich eigenlijk bewust van zijn? Welke 
kansen en bedreigingen zullen zich voordoen? 

TABA in de toekomst…? 
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En wat zijn nu eigenlijk de sterke kanten van de 
vereniging, en waar valt nog een hoop te verbeteren? 
Een en ander zal hopelijk duidelijk worden uit dit 
verslag, en er zal verder over gediscussieerd moeten 
worden in en na de ALV om de woorden op papier 
om te zetten in acties en daden. 

Wat zijn de sterke kanten van TABA? 
Deze punten werden opvallend vaak genoemd in de 
gesprekken met de leden, stadsdeel, KNVB en de 
andere voetbalverenigingen op het sportpark; 
 De beeldvorming is sterk verbeterd; TABA is 
een goed georganiseerde club! - Het wordt veel 
genoemd in de gesprekken; het imago van TABA is 
veranderd in de loop der jaren. Waar sommigen de 
club eerst als een ‘zooitje ongeregeld’ zagen, roemen 
buitenstaanders de club nu om de opgeknapte 
accommodatie, het goede voetbal en de enthousiaste 
ouders en vrijwilligers. 
 Een vereniging met een sterke jeugdafdeling - Niet 
alleen voetbaltechnisch, ook inzet van de ouders, 
sfeer langs het veld en het goede gedrag van de 
jonge spelers zelf komt naar voren in de gesprekken. 
TABA mag terecht trots zijn op de jeugd en alle 
mensen die zich daar voor inzetten, onder andere de 
Jeugdcommissie. 
 Er wordt goed samengewerkt - De andere 
verenigingen op Drieburg, maar ook het stadsdeel 
en de KNVB zijn erg te spreken over het werk van 
het bestuurlijk kader van TABA. Het bestuur werkt 
op een prettige manier samen, toont interesse en TC 
en JC hebben duidelijk beleid ontwikkeld. Dat zorgt 
voor een positief gevoel bij mensen in de Stichting 
Sportpark Drieburg, stadsdeel en KNVB; belangrijk 
voor het voortzetten van goede samenwerking in de 
toekomst. 
 Er zijn veel mensen die zich in willen zetten voor 
de club - In elke vereniging komt wel eens een 
vacature vrij of stapt iemand op. Bij TABA lopen 
echter een hoop enthousiastelingen rond en is er 
volop potentieel; velen willen hun steentje bijdragen, 
al is het soms lastig om die mensen te bereiken. 
De zaken om het voetbal heen zijn goed geregeld 
- Het feit dat er een aantal mensen zijn binnen de 
vereniging die erg veel doen en zorgen dat de leden 
lekker kunnen voetballen, wordt erg gewaardeerd. 
Scheidsrechters, materiaalman, bestuursleden die 
vele uren werk voor TABA doen; daar worden veel 
complimenten over gegeven.
 Goede sfeer, gezellig - De sfeer in de kantine, 
langs de velden en op het veld is goed, het is gezellig 

en de leden hebben plezier met elkaar. TABA staat 
bekend om de losse, ontspannen sfeer waar mensen 
lekker zichzelf kunnen zijn en er veel ruimte is voor 
eigen inbreng. 

Wat zijn de verbeterpunten van TABA? 
Er zijn natuurlijk altijd dingen die beter kunnen, al is 
de vraag soms moeilijk hoe je dat precies kan doen. 
De uitdaging voor de komende tijd ligt wellicht in 
een van deze punten die in de gesprekken veel naar 
voren kwamen; 
 Ze willen zelf geen kunstgras, ze vinden het niet 
lekker ruiken! - Onduidelijkheid over wat TABA 
nu eigenlijk zelf wil; sommige mensen denken nog 
steeds dat TABA zelf geen kunstgras wil, maar is dat 
eigenlijk zo? Een eerste stap is een stevige discussie 
over dit onderwerp, met als resultaat een gezamenlijk 
standpunt zodat iedereen weet wat de vereniging zelf 
wil. 
 Het zijn eigenlijk twee verenigingen; de jeugd en 
de senioren - Vroeger brachten de voetballers van 
TABA hun kinderen mee, waardoor automatisch een 
verenigingsgevoel ontstond. Nu zijn er veel meer 
ouders die zelf niet voetballen, en senioren die geen 
weet hebben van de jeugd. Een uitdaging om die 
twee bij elkaar te betrekken en de inzet van senioren 
die daartoe bereid zijn, te benutten. Bijvoorbeeld als 
trainer van een jeugdteam. 
 De samenstelling van de jeugd is geen goeie 
afspiegeling van de omgeving - Een imagoprobleem 
waar je als vereniging misschien niets aan kunt 
doen, maar wel in de gaten moet houden; TABA 
staat bekend als de vereniging waar bijna geen 
allochtonen spelen, en dat valt op in Amsterdam. 
Al is het een beetje flauw, er ontstaan toch wel eens 
jaloerse gevoelens bij andere verenigingen die te 
kampen hebben met cultuurverschillen tussen de 
leden, het vinden van vrijwilligers en contact met 
ouders. 
 TABA is erg gegroeid de afgelopen jaren - Ook 
weer zo’n punt wat wel of niet waar is, maar waar 
TABA in ieder geval een imago probleem heeft; 
teveel jeugd die niet terecht kan op de velden voor 
de eigen kantine, en daardoor op de kunstgrasvelden 
elders speelt. Al is het niet terecht, andere 
verenigingen claimen de kunstgrasvelden rond hun 
kantines en dat zorgt voor irritaties, ook bij leden van 
TABA. 
 Weinig kennis over potentieel aan vrijwilligers; 
wat kunnen ze? Wat willen ze? - Een vereniging 
waar de leden zich in ruil voor een betaalbare 
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contributie in moeten zetten, achter de bar, als 
scheidsrechter, als trainer of bij de verbouwing 
van de kantine; daar is inzicht in het ledenbestand 
belangrijk. Niet alle leden wordt nog gevraagd iets 
terug te doen, waardoor sommige mensen wel erg 
veel doen, anders bijna niets. 
 Onduidelijkheid over taakverdeling tussen 
JC en TC - De communicatie tussen en functies 
van de verschillende bestuursorganen is nog niet 
bij iedereen duidelijk. Wat is de taak van de JC 
eigenlijk? En hoe denkt de TC over bepaalde 
onderwerpen die door de JC worden besproken? 
Een vast aanspreekpunt per commissie ontbreekt 
nog, ook onderling zou dat de communicatie kunnen 
verbeteren. 
 De A- en B-jeugd is te weinig betrokken - 
Moeilijk soms die pubers in deze leeftijd, maar vaak 
voetballen ze al jaren bij TABA en zijn ze graag 
bereid een wedstrijd te fluiten, of achter de bar te 
staan. 
 Het hoofdbestuur… - Hoge bomen vangen 
veel wind, dat geldt ook voor het bestuur. Enkele 
klachten; te weinig met voetbal bezig en teveel met 
randzaken als de accommodatie, te weinig aanwezig 
langs de velden bij de jeugd. Er zijn ook concrete 
verbeterpunten aangedragen; het hoofdbestuur 
moet zorgen dat er meer wordt vastgelegd over de 
organisatie, zodat niet iedereen het wiel opnieuw 
gaat uitvinden. Een logboek over het reilen en 
zeilen, de mensen en de organisatie bij TABA, dat 
elk hoofdbestuur bijhoudt en overdraagt aan de 
volgende generatie? 
 De Treffer? Die lees ik nooit - Tot slot ook een 
punt waar je nog verder over na moet denken, maar 
wel goed om te beseffen; niet alle leden lezen de 
Treffer, en als mensen niet gevraagd worden dan 
komen ze niet naar de ALV. Bovendien weet lang 
niet iedereen wat er nou speelt binnen de vereniging, 
wat er van ze verwacht wordt. De communicatie met 
de leden, tussen de commissies en met bestuur; het 
blijft altijd een uitdaging. 

Wat dreigt er in de toekomst? 
Gemeenten zullen meer taken overdragen - 
Echt dreigend is dit niet misschien niet, maar 
de samenwerking met het stadsdeel zal steeds 
meer verplaatst worden naar samenwerking met 
de Stichting Sportpark Drieburg. Oftewel, de 
verenigingen op het sportpark zullen meer tot 
elkaar veroordeeld zijn. En de potjes met subsidies 
zijn voorlopig op, zo lijkt het. De reputatie van het 

stadsdeel als betrouwbare partij om voor de lange 
termijn afspraken mee te maken is al niet best, en 
voor de toekomst is het misschien goed om dat in het 
achterhoofd te houden. 
 De grote jeugdafdeling gaat voor problemen 
zorgen - Het is haast te gezellig bij TABA zou je 
soms denken, want als alle jeugd maar blijft hangen 
dan is er straks te weinig ruimte met trainingsvelden. 
Goed om in de gaten te houden bij de nieuwe jeugd 
die wordt toegelaten, en een voortdurend punt van 
aandacht en vooral communicatie met de andere 
verenigingen op het sportpark
 Huizenbouw… - Voorlopig zal de gemeente 
Amsterdam niet al teveel huizen meer gaan bouwen, 
maar uit de gesprekken komt toch vaak naar voren 
dat dit een reële dreiging blijft voor de grond waarop 
TABA staat en het is verstanding daarom continu 
een vinger aan de pols te houden en voorbereid te 
zijn op veranderingen die mogelijk gaan optreden, 
zoals een autoweg op de Kruislaan, een woonwijk 
waar nu de Bijlmer bajes staat, en de eventuele bouw 
van een sporthal op het sportpark Drieburg. 
 Grote verenigingen, fusies, schaalvergroting… 
- Zowel stadsdeel als KNVB heeft veel te maken 
met kleine verenigingen die veel energie kosten. 
Het is belangrijk om als TABA zijnde open vizier te 
houden naar de omgeving en instanties op de hoogte 
te houden van wat er gebeurd binnen de club. Een 
kleine vereniging met problemen kan niet op veel 
steun rekenen, een gezonde en gezellige vereniging 
des te meer. 
 Het oude verenigingsmodel werkt niet meer in de 
toekomst - Een aardige discussie, want bij TABA 
zijn er juist erg veel mensen die zich graag inzetten. 
Maar tijden veranderen en de manier waarop mensen 
naar sport gaan kijken ook. Waar de dreiging precies 
zit is lastig te zeggen, maar het is wel verstandig 
continu goed te blijven kijken naar waar een 
professionele kracht uitkomst biedt, en waar scheve 
gezichten ontstaan als iemand wel en anderen niet 
betaald krijgen. 
 Discussie over kunstgras is niet realistisch - Een 
dreiging kan ook zijn dat de discussie over kunstgras 
niet op de juiste manier gevoerd wordt, niet volledig 
gevoerd wordt of dat er überhaupt geen enkele 
kans is dat er kunstgras komt de komende jaren. 
Het zou zonde zijn als hier veel tijd en energie in 
wordt gestoken terwijl er bijna geen kans is dat 
er binnenkort een kunstgrasveld bij komt op het 
sportpark. 
 Sommige mensen doen misschien wel teveel - 
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Het is altijd opletten geblazen dat werkzaamheden 
van vrijwilligers goed worden vastgelegd; wat als 
iemand wegvalt? Het zou dan goed zijn als iemand 
anders snel de werkzaamheden over kan nemen. 
Hoe meer mensen een klein beetje doen, hoe meer 
mensen betrokken zijn. 
 En wie gaat al die mooie plannen uitvoeren? 
- Een hele goede vraag, waar je alleen maar uit 
kan afleiden dat de mensen centraal staan. Zonder 
mensen die zich inzetten voor de vereniging komt er 
niets van de grond, en wanneer er wel een mooi plan 
of beleid is maar geen verantwoordelijk persoon, 
dan is de kans groot dat alles ergens in een kast 
verdwijnt. 

Welke kansen zijn er in de toekomst? 
Gelukkig zijn er ook vele kansen; hoe kan TABA in 
de toekomst een nog gezelliger, gezonder en sterkere 
vereniging worden? Dit werd veel genoemd; 
 Gemeenten zullen meer taken overdragen - Een 
bedreiging biedt vaak ook kansen; samenwerken, 
samen inkopen, een sportparkmanager, BTW 
regeling, een gezamenlijke penningmeester, een 
multifunctionele kantine met een horeca uitbater… 
 Differentiering en specialisering - Elke club 
heeft zijn sterke en zwakke plekken. In plaats van 
energie in de moeilijk lopende zaken en teams te 
steken, kan je er ook voor kiezen te doen waar je 
goed in bent; de kans die er ligt op dit gebied is 
dat verschillende verenigingen op Drieburg elkaar 
mooi aanvullen, bijvoorbeeld JOS met een eerste 
team in de hoofdklasse, Wartburgia met de dames 
teams op hoog niveau, veel aandacht en interesse 
voor meidenvoetbal bij De Meer, en de sterke 
jeugdafdeling van TABA. 
 De bezettingsgraad van de velden is een sterk 
wapen voor de verenigingen op Drieburg - Weer 
de samenwerking die kansen biedt, zeker tegen 
dreigingen als huizenbouw of aanleg van wegen. 
Informatie delen over bespelinggraad, noodzaak 
aantonen tot aanleg van een extra kunstgrasveld, 
financiële middelen lospeuteren bij de overheid voor 
de vele sporters die gebruik maken van de velden, 
samen beleid maken met de cricket verenigingen en 
de schakers…samen sta je sterker. Gelukkig zijn er 
velen die beseffen dat verenigingen uniek zijn en 
uitgaan van ‘ samenwerken met behoud van eigen 
identiteit’, waardoor TABA gewoon TABA kan 
blijven. 
 Het moet ‘en-en’ gebruik worden - Een veld 
dat niet bespeeld wordt is een doorn in het oog 

van de gemeente. Die zien het liefst zoveel 
mogelijk mensen op zoveel mogelijk tijdstippen 
gebruik maken van de dure accommodatie die 
zij financieren. En dat biedt kansen, want als je 
als vereniging bereidheid toont anderen op de je 
complex te laten sporten, dan kan je rekenen op 
steun van belangrijke instanties. 
 Een positief gevoel creëren bij de mensen, en 
binden, dan komt de inzet vanzelf - De gezelligheid 
en goede sfeer biedt veel kansen voor TABA; 
mensen willen zich dan graag inzetten, waardoor 
professionaliseren, hogere contributies en vacatures 
uitblijven. Er liggen nog veel kansen om senioren en 
A en B jeugd bij de vereniging te betrekken. En ook 
het in gebruik geven van de kantine aan de leden, 
bijvoorbeeld voor teambuilding avondjes, kan een 
positief clubgevoel creëren. 
 Verenigingen moeten zich meer bewust worden 
van hun maatschappelijke rol - Dat klinkt natuurlijk 
heel mooi maar wat heeft TABA daaraan? Kansen 
liggen wellicht in het betrekken van mensen bij 
de club, door naschoolse opvang, gymlessen, 
samenwerken met bedrijven, de kantine beschikbaar 
stellen voor vergaderingen van de buurtvereniging. 
De directe omgeving binden aan de vereniging stelt 
het voetbal veilig en zorgt wederom voor steun van 
belangrijke partijen als stadsdeel en KNVB.
 Het uitvoeren van het Technisch Jeugd 
beleidsplan, zodat het meer is dan een document op 
papier - Het is natuurlijk heel erg mooi dat er nu een 
gedegen plan ligt; de volgende stap is de uitvoering 
en het verzamelen van de juiste mensen om het plan 
heen. Het feit dat er in ieder geval al beleid is om 
op terug te vallen biedt veel mogelijkheden voor de 
komende periode om dat verder uit te bouwen. 
 De continuïteit waarborgen - Het wiel hoeft 
niet opnieuw uitgevonden te worden door nieuwe 
bestuurders en vrijwilligers die opstaan om TABA 
verder op weg te helpen. Het vastleggen van 
belangrijke gegevens uit de organisatie, en de 
juiste personen verantwoordelijk stellen voor het 
bijhouden daarvan, kan er voor zorgen dat er meer 
continuïteit komt en dat ieders inbreng behouden 
blijft.

(samenvatting rapport Tibbe Bakker, jan. 2011)
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Zaterdag 15 januari speelde Taba E4 de laatste wedstrijd 
van de najaarscompetitie. Belangrijk voor de stand was 
de uitslag niet want het kampioenschap kon de E4 niet 
meer ontlopen. Toch was het een belangrijke wedstrijd.
Tegenstander Diemen zat ons al lange tijd op de hielen 
om de 2e plaats en wij waren inmiddels gehecht aan onze 
ongeslagen status. Dus ook dit duel moest gewonnen 
worden.

Het was de spannendste wedstrijd van het seizoen, maar 
ook deze pot werd toch weer overtuigend gewonnen; 
uitslag 6-3. En dus sloot de E4 deze serie af met een 
ongelofelijke staat van dienst: 9 gespeeld, 27 punten. 48 
doelpunten vóór, 16 tegen. 9 punten vóór op de nummer 2.

Wat is het geheim van de E4, is dan al snel de vraag.
Natuurlijk claimt de coach de sleutel van succes in 
zijn zak te hebben. Natuurlijk heeft de winnende coach 
over het algemeen gelijk, maar bij deze jongen is dat 
onwaarschijnlijk. Hij heeft zelf nooit gevoetbald en omdat 
hij het moeilijk vond om een opstelling te verzinnen heeft 
hij tegen het team gezegd dat er helemaal geen opstelling 
was. Iedereen moest aanvallen en als het nodig was moest 
iedereen ook verdedigen. De enige sleutel die hij in zijn 
zak had was die van de ballenkast van de E4. 

Nee, het succes kwam van die boomlange, razendsnelle 
topscorer Raphael. Ondanks dat hij pas anderhalf jaar op 
voetbal zit, trapte hij er maar liefst 14 in. De één nog mooier 
dan de ander. Hij had daarbij overigens wel geweldig veel 
steun vanaf de flanken. Yaya bijvoorbeeld, die met Messi-
achtige dribbels vanaf de rechterkant de tegenstander 
regelmatig gek maakte. En als Raphael al eens een bal miste, 

was daar steevast onze koning van de rebound: Dominic. 
Met zijn neusje voor de goal ook goed voor 10 doelpunten.

De aanvoer vanaf de linkerkant zou ook zomaar het geheim 
van dit team kunnen zijn. De onvermoeibare Abel, die 
regelmatig zowel de linksbuiten als de linksbackpositie 
voor zijn rekening nam, stelde linksback Pieter regelmatig 
in stelling om dreigend te zijn met zijn vernietigende schot. 
Verder is de E4 gezegend met enkele multi-inzetbare, 
mega-flexibele spelers waarvan Lara en Jelle goede 
voorbeelden zijn. Beiden zijn verdienstelijk geweest als 
keeper, verdediger, zeer sterk op het middenveld, en ook in 
de voorhoede weten ze wat er van hen verlangd wordt. En 
altijd zonder mokken en 200% inzet.

Verdedigen ging zoveel mogelijk met zijn allen, maar het 
werkelijke geheim van de E4 schuilt waarschijnlijk in 
die rotsen in de branding achterin. Milan “de magneet” 
die niemand voorbij laat, en natuurlijk Dirk, die de bal 
vanaf de achterlijn bij de spits op de stropdas legt. In de 
gevallen dat de tegenstander toch wist door te dringen 
tot onze goal, was daar Olin. Net als Raphael ook zo’n 
cadeautje dat de E4 kwam aanwaaien vanaf een andere 
club. Hij coacht vanuit zijn goal zijn medespelers en met 
katachtige reflexen plukt hij de ballen uit het doel.

Maar ook hij is in zijn eentje niet het geheim van de E4. 
De E4 is een voorbeeld van het wonderlijke fenomeen 
waarbij het geheel groter is dan de som der delen. De 
E4 is een team, een (h)echt team en in voetbal is dat 
waarschijnlijk altijd het geheim. Maar wat nu precies het 
geheim van de E4 is, daar komen we nooit achter. Dat is 
en blijft het geheim van de E4.

Het geheim van de E4
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Als het hard ging, dan ging het ook knetterhard.

Nadat de groepsfase was overleefd en Zuidoost United 
aan kant was gezet, kreeg het bekeravontuur van TABA 
zondag 28 november een vervolg tegen ASV De Dijk,
koploper in de 2e klasse A met 8 punten voorsprong op 
de achtervolgers. Op papier een loodzware tegenstander 
met enkele (oud)profs in de gelederen.

Na twee achtereenvolgende nederlagen in de competitie 
waren de mannen van coach Driel echter tot op het bot 
gemotiveerd om het deze knapen zo lastig mogelijk te 
maken. En de oeroude voetbalwet ‘de bal is rond’ geldt nog 
steeds. Ook het weer leek in eerste instantie mee te werken. 
Waar TABA het eigen bevroren knollenveld als een direct 
voordeel zag, besloot de scheids na ampele overwegingen, 
gesterkt door de klagende profs uit Amsterdam Noord, het 
strijdtoneel te verplaatsen naar het kunstgras van JOS. Hier 
begon de wedstrijd een kwartier later dan gepland.

Vanaf het eerste fluitsignaal trok TABA dapper ten strijde. 
De nonchalant opererende equipe van De Dijk konden 
hierdoor niet verhinderen dat TABA de eerste kans van de 
wedstrijd creëerde: Patrick werd op links weggestuurd, 

wurmde zich langs een verdediger en dwong de keeper tot 
een redding die een corner opleverde. De corner leverde 
vervolgens niets op, maar de toon was gezet. Bij vlagen 
werd De Dijk met vloeiend positiespel ver teruggedrongen 
op eigen helft en had de verdediging de handen vol aan de 
watervlugge aanvallers van TABA. Meermaals moest er aan 
de noodrem getrokken worden. Uit een van de toegekende 
vrije trappen teisterde Tom de paal.

De trainer van De Dijk was duidelijk ontstemd door deze gang 
van zaken, maar zijn team ontbeerde de creativiteit een oplossing 
te vinden het aanvalsspel van TABA te dwarsbomen. De 1-0 kon 
dan ook niet uitblijven. Na een razendsnelle combinatie door het 
hart van de defensie kwam de bal uiteindelijk voor de voeten 
van Twan, die geen seconde aarzelde en resoluut de trekker over 
haalde. 1-0, loon naar werken.

In de overige 80 minuten scoorde De Dijk helaas negen 
keer, waardoor een verder vervolg in de beker TABA niet 
gegund is. Jammer jongens!

Jurrien

Op zondag 2 januari werd het traditionele nieuwjaars 
zaalvoetbaltoernooi van Taba gespeeld. In de knusse 
Oostenburger sporthal werden door ruim 100 
jeugdspelers, verdeeld over 6 poules, 36 wedstrijden 
afgewerkt. Mede door de inzet van velen, vaak spontaan 
aangeboden, werd het een heerlijke kick-off van het 
nieuwe jaar.

’s Morgens de poules van de E en F, tussen de middag 
de D en T-league, en ’s middags de D, C en B-jeugd. 
De laatste aangevuld met een aantal Taba trainers. 
Vrijwel elke poule kende zijn beslissing in de laatste 
wedstrijd, waardoor er langs de zijlijn soms heftig werd 
meegeleefd. Maar weer helemaal op de Taba manier: 
tijdens de wedstrijd tot op de grens, en soms net er over, 
maar een eventueel verlies sportief dragend. Reden 
genoeg om al weer over de start van 2012 te gaan 
brainstomen…

Spetterend Taba oliebollen 
nieuwjaarstoernooi

Bekervoetbal zoals het bedoeld is
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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 5 februari THuiS
16.15 TAA 2 -B Fortius 3 78670
14.30 TABA 4 - VVGA 3 85841
12.30 TABA 3 - DVVA 13 111457
09.00 TABA D1 - RKDES D1 202972
11.15 TABA D3 - Forza Almere D2 201745
10.00 TABA D4 - Buitenveldert D4 201474
10.00 TABA D5 - Buitenveldert D7 201561
09.00 TABA E6 - AFC E17 196158
09.00 TABA F3 - IJburg AFC F7 172675
09.00 TABA F5 - AMVJ F3 180079
09.00 TABA F6 - Eendracht’82 F2 214876
13.00 TABA MB1 - Monnickendam MB1 197371
11.15 TABA MB2 - Forza Almere MB1 197578

Zaterdag 5 februari uiT
14.30 Overamstel 1 - TABA 1 40251
12.30 Sporting Noord 4 - TABA 5 99095
15.00 Almere City FC D7 - TABA D2 206480
10.15 VVA/Spartaan E1 - TABA E1 98997
09.00 OSV E3 - TABA E2 190635
11.15 DWV E1 - TABA E3 213167
11.00 Meteoor E1 - TABA E4 190647
10.00 TOG E3 - TABA E5 190650
09.00 SDZ F1 - TABA F1 173827
09.00 GeuzenM’meer F3 - TABA F2 173831
09.30 RKAVIC F3 - TABA F4 173854
14.30 Kadoelen sv VE1 - TABA VE3 99112
14.30 Wartburgia VE1 - TABA VE2 98976
14.30 Amstelveen VE1 - TABA VE1 98970
12.30 AS 80 MC1 - TABA MC1 204136

Zondag 6 februari THuiS
11.00 TABA C1 - Nieuw Sloten sv C1 67431
11.00 TABA C3 - GeuzenM’meer C7 210680

Zondag 6 februari uiT
14.30 Parkstad sv 1 - TABA 1 34164, scheids F. Troost
14.30 Sporting Martinus 3 - TABA 2 54474

pROgRAMMA 11.30 DRC 2 - TABA 3 54466
13.45 Buitenveldert 9 - TABA 5 59911
09.30 JOS/W’graafsmeer B1 - TABA B1 65911, scheids A. 
van de Biezen
09.45 GeuzenM’meer B3 - TABA B2 211370
10.00 Abcoude C3 - TABA C2 210153

Zaterdag 12 februari THuiS
15.00 TABA 1 - SDZ 1 40357, scheids Th. Bernard
10.00 TABA D4 - Buitenboys D11 207088
09.00 TABA E3 - Jong Aalsmeer United E4 213168
09.00 TABA E4 - Fortius E3 195310
09.00 TABA E5 - Arsenal ASV E5 179469
10.00 TABA F1 - DCG F1 192066
10.00 TABA F2 - Nieuw West SV F2 174026
09.00 TABA F5 - DRC F3 192530
11.15 TABA MB2 - Kadoelen sv MB3 197583

Zaterdag 12 februari uiT
13.30 IJburg AFC D1 - TABA D1 206475
11.30 Pancratius D6 - TABA D2 206481
11.30 DCG D5 - TABA D3 206484
11.00 Tos Actief E2 - TABA E2 190637
09.00 Swift E11 - TABA E6 190656
10.00 WV-HEDW F5 - TABA F3 173847
09.00 OSV F5 - TABA F4 173853
09.00 Diemen F9 - TABA F6 214878
14.30 Zwanenburg MB1 - TABA MB1 197452
10.30 Meer de MC1 - TABA MC1 204140

Zondag 13 februari THuiS
14.30 TABA 5 - WV-HEDW 11 59697
12.30 TABA B1 - DCG B1 65946, scheids R. Raktoe
14.30 TABA B2 - Swift B3 210788
12.30 TABA C2 - Almere FC C5 210620
11.00 TABA C3 - Meer de C2 209931

Zondag 13 februari uiT
14.30 Abcoude 4 - TABA 2 53185
11.30 Dijk De 3 - TABA 3 53182

vROUWEN zAAl
Programma februari

Dames 1, 2e klasse E
Vr. 4 feb. 21.05 Hertha DA2 - TABA DA1 5801
Vr. 11 feb. 19.15 TABA DA1 - Ouderkerk DA2 7377
Vr. 18 feb. 21.05 OSV DA3 - TABA DA1 3562

Dames 2, 3de klasse G
Vr. 11 feb. 19.15 Wartburgia DA3 - TABA DA2 44571
Wo. 16 feb. 19.15 KDO DA6 - TABA DA2 44558
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Door onze correspondent
Rolando de Corazón

Brieven uit El Bierzo
#15: Het leven is een  
loterij 

Ik zit in een café. Koffie, croissantje, krantje. 
Zoals zo vaak deze winter kan ik het niet laten 
om even te kijken naar de weersverwachting 
voor Nederland. Ámsterdam 7 1 LL, lees ik. Dit 
bericht geeft me een zekere rust. Tussen de 1 en 
7 graden. Ik hoef geen vlucht te boeken. Geen 
schaatsweer. Het regent zelfs. LL staat voor Lluvia. 
Een zigeunervrouw komt het café binnen en loopt 
van tafeltje naar tafeltje. Ze probeert lootjes te 
verkopen. Ook aan mij. Ik schud mijn hoofd. Ze 
denkt aan deze buitenlander een gemakkelijke 
prooi te hebben. ´¿Handlezen dan?´, stelt ze voor. 

Nee, van loterijen moet ik niets hebben. Als 
leraar statistiek heb ik mijn studenten vaak 
voorgerekend hoe klein de kans op een prijs 
is. Dat zag ik als mijn opvoedkundige taak. 
Natuurlijk is het fijn dat loterijen goede doelen 
steunen. Zoals de postcodeloterij in Nederland, 
bijvoorbeeld. Maar juist die loterij verfoei ik. 
Omdat er op bijna sadistische wijze gebruik wordt 
gemaakt van het feit dat het geluksgevoel niet 
zozeer afhangt van iemands absolute rijkdom als 
wel van de relatieve rijkdom. Stel: je zit lekker 
te lezen in je luie stoel. Op de radio klinkt je 
favoriete muziek. Je bent uiterst tevreden. Dan 
wordt je uit je boek opgeschrikt door rumoer op 
straat. Je kijkt uit het raam. Diverse buren vieren 
feest. Champagneflessen worden ontkurkt. Jouw 
postcode is het winnende nummer. Maar jij krijgt 
niets. Geen lootje gekocht. Dankzij die eikel van 
een statistiekleraar van je. Weg tevredenheid! 

Hier in Spanje is de loterij nog veel populairder 
dan in Nederland. Een dagelijkse loterij is die 
van de ONCE, de Organización Nacional de 
Ciegos (blinden) Españoles. Voor de vele kiosken 
van de ONCE vormen zich soms rijen voor het 
bemachtigen van loten Daarnaast kan men op 
straat en in de cafés terecht bij de ambulante 
verkopers, die de loten op hun borst hebben 
gespeld als waren het militaire onderscheidingen. 

Nog massaler wordt er meegedaan met de twee 
grote loterijen rond de feestdagen. El Gordo op 
de dag voor Kerst en El Niño op de dag voor 
Driekoningen. De trekking van deze loterijen 
wordt direct uitgezonden op de televisie. Heel 
Spanje ligt dan even plat. De winnende nummers 
worden zingend voorgedragen door kinderen uit 
een weeshuis. Het is een heel spektakel. Later op 
de dag is er bij het journaal even geen aandacht 
voor Wikileaks, de oorlog in Afghanistan of 
nationale corruptiezaken. We zien de winnende 
nummers. Juichende mensen komen in beeld. 
En de verkoper van het winnende lot. Ook die is 
enorm blij. Volgend jaar zal hij extra veel loten 
verkopen. 

Volgens mij bewijst de populariteit van de 
loterijen dat het met het sociaaldemocratische 
gedachtegoed nooit wat zal worden. Hoezo: gelijke 
inkomensverdeling? Hoezo: de sterkste schouders 
dragen de zwaarste lasten? Mensen blijken zelfs 
bereid een soort van belasting te betalen om de 
ongelijkheid te vergroten. Velen dragen we bij. 
Slechts enkele gelukkigen profiteren. Niet door 
hard werken, talent of doorzettingsvermogen. Ook 
niet door afkomst, gladde praatjes of crimineel 
gedrag. Nee. Puur toeval. Het lot bepaalt. En 
blijkbaar is dat een opluchting. Eindelijk gelijke 
kansen.
Ondertussen hoor ik hoe de barvrouw de 
lotenverkoopster vriendelijk verzoekt het café 
te verlaten. Mopperend geeft ze daaraan gehoor. 
Ik lees weer verder in mijn krantje. Wat een 
toestanden toch in de wereld. Even kijk ik naar de 
palm van mijn rechterpalm. Waar zit ook alweer de 
levenslijn? 
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