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Feesten met vrijwilligers

Op zaterdag 5 maart organiseert Taba het 
jaarlijkse vrijwilligersfeest. Met eten, drinken, 
muziek, zang en dans voor iedereen die meer 
doet dan alleen contributie betalen. Applaus voor 
jezelf!

Vrijwilligers, je kan er een boek over schrijven. 
Leg je oor te luisteren bij vele collega-clubs en 
je hoort het volgende. ‘Vroeger was alles beter. 
En zoveel overzichtelijker ook. De club was je 
leven. Kinderen gingen voetballen. Hun moeders 
schoten achter de bar, sopten de kantine en de 
keuken, lapten de ramen en dronken bakkies 
koffie, in een kopje met een oortje en daaronder 
een schoteltje. Wit. De vaders gingen buiten 
sjekkies roken, bloemperken schoffelen, het 
wedstrijdhok schilderen, de straat vegen, 
krijtlijnen trekken, moppen tappen, biertje erbij. 
Besturen was een erezaak, waar je voor gekozen 
moest worden. Dat was vroeger. Moet je nou 
komen. Waar zijn ze gebleven, al die clubmannen 
en -vrouwen? Iedereen is druk met van alles en 
nog wat, behalve met de club. Het is halen en 
brengen. Alles komt neer op een paar mensen 
en ook die geven op enig moment de pijp aan 
maarten. En dan is het einde verhaal.’

Nee, dan Taba. Bij ons is het ook wel eens 
minder geweest hoor, maar op dit moment 

kunnen we tevreden om ons heen kijken. 
Kantinewerk, lijnen zetten en schoonmaken 
gebeurt door onze vaste groep medewerkers. Zij 
krijgen steun van vaders, moeders en spelers. 
Het trainerscorps wordt grotendeels bezet 
door vrijwillige voetballiefhebbers, mannen 
én vrouwen. Dat geldt ook voor bestuur en 
commissies: ze zijn compleet en competent. Dat 
willen we zo houden!

Het vrijwilligersfeest is een mooie manier om al 
die mensen eens per jaar te bedanken voor hun 
inzet en enthousiasme. Het is ook een mooie 
gelegenheid om niet alleen je tevredenheid 
te uiten, maar elkaar ook eens te vragen hoe 
het gaat, hoe het beter kan, of je nog iets 
nodig hebt, zoals het advies een meedenkende 
medevrijwilliger, een extra bal, een pilon, een 
pen, een sleutel voor het licht. Kortom: informatie 
uitwisselen die anders niet – of minder makkelijk 
– bij de beoogde persoon terecht komt. Want 
hoewel iedereen z’n stinkende best doet, blijft 
het runnen van de club gewoon mensenwerk, 
met vallen en opstaan. En niets menselijks is de 
vrijwilliger vreemd.

Graag tot ziens op de 5e maart!
Namens het bestuur,
Arthur Rauwerdink
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Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, die van de  
KNVB zijn niet te bevatten. 

Stel je speelt in een competitie met 5 teams. Zo eind 
december heb je zeven wedstrijden gespeeld waarvan 
één gelijk en zes gewonnen. Niet zomaar, nee met 5, 6 en 
zelfs 15-0. Met 19 punten en een doelsaldo van plus 20 
sta je stijf bovenaan. 
De naaste concurrent, Roda 23, heeft de acht wedstrijden 
al gespeeld. Daarvan er keurig zes gewonnen, 1 gelijk en 
1 verloren – inderdaad van Taba D1. Roda heeft dus ook 
19 punten. Hun doelsaldo is ook uitstekend, plus 10, maar 
beduidend minder goed dan dat van Taba. 

Een snelle berekening leert dat de laatste wedstrijd van 
Taba, uit bij Fortius, met 9-0 mag worden verloren om 
toch nog kampioen te worden. Nu stond Fortius kansloos 
onderaan met 4 punten uit zeven wedstrijden. Dus jullie 
begrijpen dat wij Taba D1 al stilletjes tot najaarskampioen 
hadden gekroond. 

God en de KNVB
Maar, God en de KNVB, beslisten anders. God trakteerde 
ons een maand lang op een dik pak sneeuw, waardoor die 
wedstrijd tegen Fortius niet kon worden gespeeld. Dat 
willen we hem vergeven.
De KNVB maakte het echter veel doller. Toen er eind 

Taba D1 – onze 
kampioenen! 

Taba D1, najaarskampioen. Achterste rij vnlnr: Luc, Günes, Hidde, Dirk, Tobias, Clemens, Timons
Daarvoor vlnr: Marijn, Miles, Paco, Sebas, Rhett. Liggend: Bram. Helaas was Nova die dag geblesseerd
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januari eindelijk weer eens gevoetbald kon worden, 
zagen wij tot onze verbazing een tweetal wedstrijden 
in onze poule gepland: Fortius-AFC en de Meer-Roda 
23, maar geen Taba. Nu is Taba D1 ook succesvol in de 
beker en dus stond er voor die dag een bekerwedstrijd 
gepland. Leuk van de KNVB dat ze de andere teams, 
die al zijn uitgespeeld (!), ook lekker laten ballen. 
Vriendschappelijk, zo dachten wij.
Navraag bij de heren in Zeist leerde echter dat de 
wedstrijden gewoon mee zouden tellen voor de 
competitie. Bovendien werd de wedstrijd Fortius-
Taba niet meer gespeeld omdat het weekend daarna de 
voorjaarscompetitie zou beginnen. Dat Roda al voor de 
derde keer tegen de Meer speelde, deed er volgens hen 
niet toe.
 
Roda wist er een gelijkspel uit te persen en dus kwamen 
zij op 9 wedstrijden gespeeld, 20 punten. Eéntje meer dan 
Taba, maar wel met twee wedstrijden meer gespeeld en, 
het moet nogmaals gezegd, drie maal tegen de Meer…
Protesteren bij de bureaucraten in Zeist had geen enkele 
zin. De KNVB doet niet aan najaarskampioenen, zo 
luidde het officiële verweer. Nou, wij wel! En dat is Taba 
D1, de enige echte! 

En dan het spel bij balbezit. In het begin van het seizoen 
had men nog de neiging om alle ballen in een keer diep 
naar voren te spelen. Maar wat wil je ook met zulke 
buitenspelers en spitsen; met het risico door Co Adriaanse 
als scorebord-analyticus te worden weggezet wil ik 
jullie toch de totalen van de heren geven: Miles en Rhett 
schoten dit seizoen beiden al 15 keer raak, Paco al 18 en 
Luc heeft er zelfs 25 ingeschopt! De bal een poeier naar 
voren geven, is dan bijna vanzelf een garantie op succes. 

In de voorbereiding, de beker 
en in oefenwedstrijden tegen 
eerste klassers werd nog geen 
wedstrijd verloren

We willen kinderen leren 
voetballen. En dat leren 
ze, onder de deskundige en 
bezielde leiding van Stijn. 

Voetbal zoals het bedoeld is
En terecht, want ook in de voorbereiding, de beker en 
in oefenwedstrijden tegen eerste klassers werd nog geen 
wedstrijd verloren. Taba D1 speelt dan ook voetbal zoals 
voetbal gespeeld dient te worden. 
Bij balbezit van de tegenstander wordt deze zo mogelijk 
al in haar eigen strafschopgebied vastgezet. Als ze 
het al lukt daar doorheen te komen, stuiten ze op een 
weergaloos middenveld waar het drietal Dirk, Luc, 
Hidde een welhaast onneembare vesting vormen. Elke 
afvallende bal is voor hen en vrijwel elke aanvalsopbouw 
van de tegenstanders wordt grondig gesloopt. Mochten 
ze er met enig geluk toch doorheen komen, dan stuiten ze 
op een achterhoede met pitbulls als Clemens en Nova die 
je drie keer voorbij moet, en linksachter Günes zelfs een 
keer of zes. En dan is er altijd nog laatste man Tobias als 
slot op deur. Of desnoods keeper Bram die de ballen op 
soms onnavolgbare uit de bovenhoek weet te plukken. 

Eén keer raken
Maar bij Taba staat zoals bekend niet, of in ieder geval 
niet altijd, het resultaat voorop. We willen kinderen leren 
voetballen. En dat leren ze, onder de deskundige en 
bezielde leiding van Stijn. 
Steeds vaker weten multi-inzetbare spelers als Timon 
en Marijn op haast Barcelonese wijze met één keer 
raken de tegenstander dol te tikken om hem vervolgens 
door te spelen naar Hidde die op het middenveld altijd 
aanspeelbaar is en als geen ander het spel weet te 
verplaatsen. Bijvoorbeeld naar links waar Dirk, soeverein 
als altijd, in alle rust de bal aanneemt en met enkele 
subtiele bewegingen z’n tegenstander dolt om vervolgens 
een een-tweetje aan te gaan met Sebas ‘op 10’, of de bal 
direct achter de verdediging legt, zodat een van de spitsen 
alle ruimte heeft voor een mooie voorzet of schot op doel. 

Op deze wijze werd in de eerste wedstrijd van de 
voorjaarscompetitie alweer met 11-1 van Legmeervogels 
gewonnen – toch niet de minste tegenstander. En ook 
angstgegner RKDES D1 ging met een 3-2 verlies naar 
huis. De kans dat Taba D1 dit voorjaar weer kampioen 
wordt, is dus groot. Met of zonder goedkeuring van de 
KNVB, wat kan het schelen. 
Dus mocht je op een verdwaalde zaterdagochtend 
niets te doen hebben, loop dan naar het kunstgras van 
Wartburgia waar de D1 steevast om 9 uur ’s morgens haar 
thuiswedstrijden speelt. Dan kun je met eigen ogen zien 
hoe voetbal gespeeld dient te worden.
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“Zaak de jongens met beide benen  
op de grond te houden”

Met vijf punten voorsprong waande 
koploper DRC zich met de kerst al veilig 
en vierde zijn kampioensfeestje. Te vroeg 
gejuicht, zo bleek op 26 januari, toen Taba 
E3 er alsnog met de titel vandoor ging. 

Bloedstollend
Na een nieuwjaarsoverwinning op OSV, 
zette Taba E3 in een inderhaast ingelaste 
inhaalwedstrijd ook DWV opzij. Een 
bloedstollende pot waarin Taba, ondanks 
vele kansen, maar niet tot scoren leek 
te komen. Pas een paar minuten voor 
tijd brak Thijs ‘The Mokum Magician’ 
Bakkeren met een bekeken schot de score 
open, binnen een minuut gevolgd door een 
rake vrije trap: 2-0 voor Taba.  En zo werd 
de E3 met 28 punten uit 11 wedstrijden 
en een punt voorsprong op DRC toch 
nog kampioen! Tranen in Durgerdam, 
feest in de Tabakantine, met champagne, 
emotionele speeches, patat, bitterballen, 
snoep en een tiental dikverdiende, forse 
bekers. 

Buitenland lonkt
“Het is nu zaak de jongens met beide 
benen op de grond te houden”, aldus Rob 
Schimmel, de nestor van de driekoppige 
technische staf, tegen het massaal 
toegestroomde sportjournaille. Dat hij 
daar zijn handen vol aan zal hebben, 
bleek al snel toen Bruno ‘The Menace’ 
Boeter zich na zijn derde glas champagne 
liet ontvallen dat “het buitenland lonkt”. 
“Zo’n trein komt misschien maar één keer 
voorbij”, viel Joep ‘Whirlwind’ Weerts 
hem bij, na zijn succesvolle snuffelstage 
in Camp Nou. Ook voor Oscar ‘Bomber’ 
Fagel schijnen de clubs in de rij te staan, 
waaronder opvallend veel Duitse, maar 
hij zegt vooralsnog te hopen op een 
verbeterde aanbieding van Taba.  

Promotie
Hopelijk dat de promotie naar de 
tweede klasse de spelers ertoe verleidt 
hun vertrek nog even uit te stellen. 
Maar wees er zekerheidshalve snel bij 
als u de goudhaantjes van E3 in deze 
samenstelling nog eens met eigen ogen 
wilt bewonderen.

Taba E3 (alsnog) 
winterkampioen
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Taba E3, winterkampioen.
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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

Hier kan jouw verhaal staan!

Stuur je wedstrijdverslagen, 
gedichten, tekeningen, 

opmerkingen,  
kritische  
noten en  
(sterke)  
voetbal- 
verhalen  

naar:

Redactie Tabatreffer
rondeheer@yahoo.com
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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
Februari/maart

Zaterdag 26 februari THuiS
09.00 TABA E6 – Amstelland United E5 - wed.nr. 199573
10.00 TABA D2 – AFC D8 - wedstr.nr. 198956
14.30 TABA VE2  – Muiderberg VE1 - wedstr.nr. 88812
16.15 TABA 2  – AFC 10 - wedstr.nr. 110088

Zaterdag 26 februari uiT
09.00 Nieuw Sloten sv F6 – TABA F6 - wedstr.nr. 214875
10.00 Zaanlandia E1 – TABA E1 - wedstr.nr. 98987
10.00 Amstelland United F2 – TABA F2 - wed.nr. 173834
10.30 Ouderkerk D6 – TABA D5 - wedstr.nr. 215045
11.15 Arsenal ASV D4 – TABA D4 - wedstr.nr. 206469
14.30 Zeeburgia 1  – TABA 1 - wedstr.nr. 40064,  
scheids E. Landman

Zondag 27 februari THuiS
15.00 TABA 1 – Zuidoost United 1  - wedstr.nr. 34159, 
scheids Q. Bogards

Zondag 27 februari uiT
10.00 Zeeburgia C1  – TABA C1  - wedstr.nr. 67402
11.30 AS 80 B2  – TABA B1  - wedstr.nr. 65854,  
scheids J. Faessen

Zaterdag 5 maart THuiS
09.00 TABA F4 – IJburg AFC F5 - wedstr.nr. 172665
09.00 TABA E6 – Diemen E10 - wedstr.nr. 184074
09.00 TABA F3 – Tos Actief F3 - wedstr.nr. 189493
09.00 TABA D1 – RODA 23 D3 - wedstr.nr. 204652
09.00 TABA F6 – Tos Actief F8 - wedstr.nr. 214881
10.00 TABA E2 – TOG E1 - wedstr.nr. 193804
10.00 TABA D2 – Legmeervogels D5 - wedstr.nr. 201407
11.15 TABA D3 – GeuzenM’meer D3 - wedstr.nr. 202808
11.15 TABA MC1 – Nieuw Sloten sv MC1 - wed. nr. 204211
12.45 TABA MB1 – Kadoelen sv MB2 - wedstr.nr. 197159
14.30 TABA VE2  – Weesp FC VE2 - wedstr.nr. 90061
16.15 TABA 2  – JOS/W’graafsmeer 4 - wedstr.nr. 83812

PROgRAMMA

Zaterdag 5 maart uiT
10.15 Swift F3 – TABA F2 - wedstr.nr. 173830
11.00 OSV F1 – TABA F1 - wedstr.nr. 173825
11.00 Legmeervogels E11 – TABA E5 - wedstr.nr. 190652
11.30 RODA 23 F9 – TABA F5 - wedstr.nr. 173839
11.30 RKAVIC E1 – TABA E3 - wedstr.nr. 213169
12.00 Buitenveldert MB1 – TABA MB2 - wedstr.nr. 202278
12.00 Forza Almere D3 – TABA D4 - wedstr.nr. 206468
12.30 SDZ E5 – TABA E4 - wedstr.nr. 190645
12.30 RODA 23 D11 – TABA D5 - wedstr.nr. 203093
14.00 SCW VE2  – TABA VE1 - wedstr.nr. 98967

Zondag 6 maart THuiS
12.30 TABA B1  – Zeeburgia B1  - wedstr.nr. 65904, 
scheids G. Hendriks
14.30 TABA 5  – ABN AMRO 7  - wedstr.nr. 60988

Zondag 6 maart uiT
10.00 Nieuw Sloten sv B4  – TABA B2  - wedstr.nr. 211371
11.30 Pancratius C5  – TABA C3  - wedstr.nr. 210576
13.00 Zuidoost United C2  – TABA C2  - wedstr.nr. 210156

VROUWEN ZAAl
Programma februari/maart

Dames 1, 2e klasse E
Vr. 25 feb. 21.05 TABA DA1 – APGS DA4 - wedstr.nr. 5737
Vr 4 mrt 19.15 Os Lusitanos DA6 – TABA DA1 - wedstr.nr. 
13769, scheids T. van Els

Dames 2, 3de klasse G
Vr. 25 feb. 22.00 TABA DA2 – Sloterdijk DA2 -  
wedstr.nr. 44580
Di 1 mrt. 20.10 RKAVIC DA4 – TABA DA2 -  
wedstr.nr. 44586
Do 10 mrt.  21.05 TABA DA2 – RKAVIC DA4 -  
wedstr.nr. 44530
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Door onze correspondent
Rolando de Corazón

Brieven uit El Bierzo
#16: Naam en betekenis 

Lang geleden, tijdens een van mijn eerste treinreizen in 
Spanje, kwam ik geheel bij toeval tegenover een nogal 
voluptueuze Spaanse vrouw te zitten. Ondanks mijn zeer 
gebrekkige Spaans wist ik een gesprek aan te knopen. 
We stelden ons aan elkaar voor. ´Pilar´, zei ze, terwijl ze 
me de hand schudde. ´Pilar´, herhaalde ik verbaasd. 
 En ik had daar het liefst op laten volgen: ´Aangenaam 
kennis te maken. En mijn naam is Paal. Lantaarn Paal´ 
Gelukkig was ik tot dat soort volzinnen nog lang niet in 
staat. Wel zocht ik later in mijn zakwoordenboekje het 
woord Pilar op. Ja hoor, Pilar betekent gewoon pilaar. 
Hoe zouden ouders het in hun hoofd halen hun dochter 
zo te noemen?

Later ben ik nog veel meer vreemde Spaanse namen 
tegengekomen. Vooral bij vrouwen. Mannen heten 
gewoon Pedro, Carlos, Juan of Santiago. Namen van 
koningen of bijbelfiguren. Een vriend van ons heet 
zelfs Jesús. In Nederland een vrij ongewone naam. 
Zijn vrouw heet overigens Belén en het heeft bij mij 
heel lang geduurd voor ik erachter kwam dat Belén 
Bethlehem betekent. We gaan dus regelmatig bij Jezus 
en Bethlehem op visite. Hoewel Belén ook kerststal kan 
betekenen. 

Veel vrouwen heten hier Ana. Als je in een drukke 
winkelstraat op zaterdag ´¡Ana!´ roept, zal bijna de 
helft van de vrouwen opkijken. Het is een naam waar 
niets aan mankeert, natuurlijk. Mooi in zijn eenvoud 
en symmetrie. Maar ook zijn er namen als Concepción 
(conceptie), Consuelo (troost), Adoración (verheerlijking) 
en zelfs Socorro (hulp of help!). Deze laatste naam 
komt tegenwoordig niet zo vaak meer voor. Roep in een 
drukke winkelstraat op zaterdag ´¡Socorro!´ en haast 
niemand kijkt op. In Nederland zouden zulke namen 
toch niet kunnen? ´Weet iemand waar ik Troost kan 
vinden?´ ´Conceptie, je komt wat ongelegen.´ Enfin, 
verzin zelf je grappen maar. Wij Nederlanders zijn een 
spotziek volkje. Hier in Spanje heb ik nooit ook maar de 
geringste aanzet tot een glimlachje gezien als iemand 
zich voorstelde als Concepción.

Een goede vriendin van ons heet Encina. Steeneik. Een 
mooie boom. Statig als hij groeit op de hoogvlakte, 
ruig en verweerd als hij zich moet handhaven in de 
bergen. De eikeltjes dienen als voer voor de beroemde 
zwarte Iberische varkens. Ooit zou men in Ponferrada 
in een omgehakte steekeik een beeld van Maria hebben 
teruggevonden dat eeuwen daarvoor voor de Moren 
verstopt was. Genoeg reden om je dochter Steeneik 
te noemen. Op de Canarische eilanden heten veel 
vrouwen Pino, omdat daar Maria ooit in een Pijnboom 
is verschenen. En ook de weinig flatteuze naam Pilar 
komt van een verschijning van Maria. Op een pilaar 
dus. Het zal wel weer typisch Nederlands zijn om dan 
allerlei plekken te verzinnen waar Mariaverschijningen 
ook plaatsgevonden zouden kunnen hebben. Op een 
schoorsteen, om maar iets onschuldigs te noemen. 
´Hola, Chimenea, ¿Qué tal?´ 

In Nederland zijn het de achternamen die soms wat 
vreemd aandoen. Naaktgeboren, Spring in ´t Veld of De 
Kwaadsteniet, bijvoorbeeld. Er gaat een legende dat toen 
Nederlanders door Napoleon verplicht werden zich in 
te schrijven in het bevolkingsregister zij als daad van 
verzet dit soort achternamen kozen. Sterke verhalen 
over verzet moet je vaak met een korrel zout nemen. 
Maar zouden achternamen met vreemde betekenissen 
meer voorkomen in Nederland dan in Spanje? Laat ik 
als willekeurige steekproef eens de namen nemen van 
de beide voetbalteams die in Zuid-Afrika in de finale 
tegenover elkaar stonden. Bij de Spanjaarden zien we 
de volgende namen met een betekenis: Del Bosque (van 
het bos), Casillas (huisjes), Ramos ((bloem)bossen) Torres 
(torens) Mata (struikgewas) en Villa (villa of stad). Niet 
echt hilarisch. De Nederlanders hadden Van der Vaart, 
Sneijder, De Jong, Robben, Kuijt (bij wie ik toch vooral 
denk aan viskuit), Braafheid en Schaars. Misschien dat 
de namen Arjen Lobos del Mar, Dirk Huevas de Pescado, 
Edson Docilidad y Stijn Escaso een glimlachje weten te 
toveren op de gezichten van Concepción, Consuelo, Pilar 
en Pino.
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