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Taba Rocks!

Op zaterdagavond 5 maart organiseerde Taba 
het jaarlijkse vrijwilligersfeest. Een warm 
bad, vanwege de grote opkomst en de grote 
gezelligheid. 

Toen ik de kantine binnenkwam, zo rond een 
uur of half acht, was de kantine al flink gevuld 
met allemaal aardige mensen (mooie titel voor 
een bestseller). De opkomst groeit ieder jaar, en 
dat is een mooi compliment voor de organisatie 
onder leiding van Anke. Met eenvoudige middelen 
wist ze de kantine om te toveren tot een intieme 
feestzaal, met op alle tafels prachtige verse 
bloemen. Kijk, dat maakt het net effe af.

Het eten werd dit jaar verzorgd door onze eigen 
Mildred. De hele vrouwelijke familietak – van 
dochters en nichtjes tot oma aan toe – was 
opgetrommeld om te helpen. Oma was daarvoor 
uit Rotterdam gekomen, daar maalt niemand om. 
Het resultaat van de inspanningen van de familie 
was een rijk buffet aan Surinaamse gerechten, 
alles even lekker. Na een korte openingsspeech 
van de heren voorzitters ad interim (een 
inmiddels versteende toevoeging aan hun 
functie) zwelde de rij van geduldig wachtende 
buffeteers rap aan en ging men aan de dis.

De DJ’s kwamen eveneens uit de koker van 
Mildreds veelzijdige familie- en vriendenkring. 
De tafels gingen opzij, de stoelen erbovenop, de 
dansvloer was klaar. Echte mannen dansen niet? 
Echt wel! De heren DJ’s kregen iedereen aan de 
gang met een mix van soca, calypso, merengue, 
dance en natuurlijk ouwe disco. Taba Rocks!

En natuurlijk veel tijd voor een babbeltje hier en 
daar. Dat gaat een stuk makkelijker in de warme 
sfeer die er inmiddels hing. Voor de kantine 
stonden drie vuurkorven, waar je – al dan niet 
met een peukie op de lippen – even frisse lucht 
kon innemen. Nou ja, biertje derbij en lachen 
maar.

Tegen een uur of drie waren de meeste mensen 
wel weg. Bert en Rob wisselden elkaar af als 
DJ en draaiden de oudste leem tot de nieuwste 
grunch. Rock ’n roll zullen we maar zeggen. 
Werner en ik sloten af, om 6 uur. Het was een 
heerlijk avondje. Dank voor je komst, allemaal!

Volgend jaar doe ik weer mee!
Namens het bestuur,
Arthur Rauwerdink



PAGINA 4 • TABATREFFER Nº 3 • APRIL 2011

D4 in actie!
Een fotoreportage
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Gisterenavond kon ik al niet meer wachten tot de 
wedstrijd van Taba D1 tegen Amstelveen D1 zou 
beginnen. Dit had te maken met een aantal factoren: 
zo was de weersverwachting erg goed, kon ik er 
eindelijk weer eens bij zijn, hebben we de laatste 
weken weer goed getraind en konden we door de 
andere uitslagen in de competities na winst weer 
serieus mee doen in de competitie.

Vertrouwde formatie
We begonnen vandaag weer in de vertrouwde 4-3-3 
formatie met Marijn voor Dirk op het middenveld, 
Nova en Tobias in het centrum en voorin met Rhett, 
Sebas en Paco. De afgelopen weken hebben we 
veel getraind op de opbouw van achteruit en hoe 
de twee centrale verdedigers moeten staan. In de 
eerste minuut was dit duidelijk zichtbaar door een 
prima opbouw van achteruit via Gunes en Luc en 
een goede bal langs de lijn. Amstelveen had een 
aantal grote spelers in het team staan waaronder een 
grote spits. Maar al snel werd duidelijk dat Nova 
hem vanaf minuut 1 in zijn houdgreep had en niet 
van plan was los te laten. Toch was Amstelveen 
het eerste kwartier de bovenliggende partij zonder 
echt grote kansen te creëren. Dit veranderde op het 
moment dat Dirk en Miles er in kwamen en Dirk 
vanaf het middenveld meer voetbal wist te brengen 
en Miles direct gevaarlijk was vanaf de linkerkant. 
Dit leiden ook tot een aantal kansen voor Taba met 
vlak voor rust de grootste kans voor Paco maar die 
bal werd met moeite door de keeper uit de hoek 
gehaald.

Goede eerste helft
We speelde dus een goede eerste helft maar misten 
voorin wat stootkracht. Daarom ging Hidde in de 
spits spelen en nam Marijn zijn plek over op het 
middenveld. Hidde moest lekker oorlogmaken 
in die zestien en schieten wanneer hij kon. Deze 
wisseling in de formatie had een positief effect 

op het spelbeeld vanaf minuut 1 hadden we het 
spel in handen en er ontstonden ook kansen. Wat 
uiteindelijk leiden tot de verdiende 1-0 via Paco. Na 
een prima aanval kwam de bal bij de tweede paal 
bij Dirk, maar die wist de bal er niet in te krijgen, 
maar Paco ging slim het duel aan en wist de goal wel 
te maken. Achterin bleef Taba goed voetballen met 
Tobias die steeds meer rust krijgt in de opbouw en 
Nova die een geweldige wedstrijd speelde. Ondanks 
dat we beter bleven kreeg ook Amstelveen wat 
kansen vooral via hun grote spelers en corners en 
vrije trappen. Zo schoot een speler van Amstelveen 
een vrije trap prima binnen en ik had hem al bijna 
geteld, maar Bram haalde de bal prachtig uit de 
hoek. Dit bleek een belangrijk moment in de 
wedstrijd want even later werd het dus niet 1-1 
maar wist Taba de 2-0 te maken. Luc kreeg de bal 
na een prima actie van Dirk, Hidde wees waar hij 
hem wilden hebben en voor Luc is het dan een koud 
kunstje om hem daar neer te leggen. Hidde maakte 
af 2-0. Nu ging Amstelveen echt alles of niks spelen, 
maar uit een prima corner scoorde Dirk met een 
mooie kopbal bij de tweede paal de 3-0. Nu was het 
klaar en kreeg Taba een kans om de score nog meer 
op te voeren. Luc ging de zestien in en zijn man 
voorbij en gaf goed af op Hidde die dit keer niet wist 
binnen te schieten. 

Zo won Taba D1 geheel verdient met 3-0 en doet 
het weer helemaal mee. Maar nog belangrijker is 
het vertoonde spel er wordt goed gevoetbald en 
de opbouw van achteruit begint er langzaam in te 
komen. Hier kunnen we mee verder. Volgend week 
uit tegen Amstelveen zal weer een mooi gevecht 
worden!
 
stijn knigge

Taba D1 -  
Amstelveen D1 
19 maart, 2011 

TABA

WEDSTRIJD
VERSLAG
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WEdsTRIjdEN juNIOREN  
EN sENIOREN
April

Zaterdag 9 april THuiS
09.00 TABA F6–Nieuw Sloten sv F6 w.nr. 178037
09.00 TABA F3–WV-HEDW F5 w.nr. 182693
09.00 TABA F4–OSV F5 w.nr. 191863
09.00 TABA D3–DCG D5 w.nr. 202952
09.00 TABA D2–Pancratius D6 w.nr. 207163
10.00 TABA E2–Tos Actief E2 w.nr. 193031
10.00 TABA F2–Amstelland United F2 w.nr. 199558
10.00 TABA D1–IJburg AFC D1 w.nr. 204707
11.15 TABA MC1–Meer de MC1 w.nr. 205137
11.15 TABA D5–Ouderkerk D6 w.nr. 215055
12.30 TABA 3–ZSGO/WMS 2 w.nr. 78203
12.45 TABA MB1–Zwanenburg MB1 w.nr. 197476
14.30 TABA VE1–Meteoor VE1 w.nr. 126231
15.00 TABA 1–New Amsterdam 1 w.nr. 40677,  
scheids Th. Bernard
16.15 TABA 2–Kadoelen sv 4 w.nr. 90106

Zaterdag 9 april uiT
09.00 DRC F3–TABA F5 w.nr. 173838
09.00 Amstelland United E5–TABA E6 w.nr. 190660
09.30 DCG F1–TABA F1 w.nr. 173826
10.00 Fortius E3–TABA E4 w.nr. 190649
10.00 Arsenal ASV E5–TABA E5 w.nr. 190653
10.30 Kadoelen sv MB3–TABA MB2 w.nr. 202282
11.00 OSV E1–TABA E1 w.nr. 98991
11.00 Jong Aalsmeer United E4–TABA E3 w.nr. 213173
12.00 JOS/W’graafsmeer 6–TABA 4 w.nr. 99017
12.00 Buitenboys D11–TABA D4 w.nr. 206471
14.00 Volewijckers VE2–TABA VE2 w.nr. 98974
14.30 WV-HEDW 17–TABA 5 w.nr. 99091
14.30 Breukelen fc VE3–TABA VE3 w.nr. 99108

Zondag 10 april THuiS
12.30 TABA B1–SDZ B1 w.nr. 66042,  
scheids J. Primowees

Zondag 10 april uiT
09.00 Almere FC C5–TABA C2 w.nr. 210155
09.00 Swift B3–TABA B2 w.nr. 211367
09.30 Meer de C2–TABA C3 w.nr. 210575
10.45 Buitenveldert 10–TABA 5 w.nr. 60509
14.00 Adam Seref Spor 4–TABA 3 w.nr. 56672
14.30 Buitenveldert 3–TABA 2 w.nr. 56719

Zaterdag 16 april THuiS
09.00 TABA E4–SDZ E5 w.nr. 170582

PROgRAMMA 09.00 TABA E5–Legmeervogels E11 w.nr. 177169
09.00 TABA F5–RODA 23 F9 w.nr. 194467
09.00 TABA E3–RKAVIC E1 w.nr. 213174
10.00 TABA E1–Zeeburgia E2 w.nr. 80068
10.00 TABA F2–GeuzenM’meer F3 w.nr. 191804
10.00 TABA F1–OSV F1 w.nr. 191842
10.00 TABA D4–Forza Almere D3 w.nr. 201785
11.15 TABA MB2–Buitenveldert MB1 w.nr. 197199
12.45 TABA VE1–Beursbengels VE1 w.nr. 73255
14.30 TABA VE2–Buitenveldert VE1 w.nr. 119952
16.15 TABA 2–Fortius 3 w.nr. 78670

Zaterdag 16 april uiT
09.00 AFC E17–TABA E6 w.nr. 190659
09.00 Legmeervogels D5–TABA D2 w.nr. 206478
09.00 GeuzenM’meer D3–TABA D3 w.nr. 206483
09.00 Eendracht’82 F2–TABA F6 w.nr. 214892
09.30 IJburg AFC F5–TABA F4 w.nr. 173850
10.00 TOG E1–TABA E2 w.nr. 190638
10.55 RODA 23 D3–TABA D1 w.nr. 206474
11.30 Tos Actief F3–TABA F3 w.nr. 173849
12.00 Nieuw Sloten sv MC1–TABA MC1 w.nr. 204138
13.00 Kadoelen sv MB2–TABA MB1 w.nr. 197449
13.45 Buitenveldert D7–TABA D5 w.nr. 215059
14.30 ZSGO/WMS 1–TABA 1 w.nr. 40732,  
scheids L. van Rijn

Zondag 17 april THuiS
11.00 TABA C3–Pancratius C5 w.nr. 210222
12.30 TABA C2–Zuidoost United C2 w.nr. 210693
14.30 TABA B2–Nieuw Sloten sv B4 w.nr. 211545

Zondag 17 april uiT
09.30 Weesp FC B1–TABA B1 w.nr. 66075,  
scheids J. Vissers

vROuWEN zAAL
Programma april

Dames 1, 2e klasse E
Vr 1 april 19.15 TABA DA1–Hertha DA2 w.nr. 5337
Vr 15 april 20.10 TABA DA1–KDO DA3 w.nr. 12430, 
scheids F. Wijngaard
Wo 20 april 21.10 OSV DA3–TABA DA1 w.nr. 218263, 
scheids W. Golta

Dames 2, 3e klasse G
Vr 1 april 20.10 TABA DA2–Giram DA1 w.nr. 44600
Di 5 april 19.15 AZV (Amstelveen) DA3–TABA DA2  
w.nr. 44604
Ma 18 april 21.05 RKAVIC DA2–TABA DA2 w.nr. 166060
wo 20 april 21.00 TABA DA2–DVVA DA3 w.nr. 44540
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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 Fortius D1 en E4 (wordt geregeld  

   door eigen teamleiders) 

zon 24 april Paasweekend DSOV, Vijfhuizen 1 x T-League teams (ca 5 spelers)

ma 25 april Paasweekend Jong Aalsmeer United, terrein vv Aalsmeer D2 

ma 25 april Paasweekend Nieuw Sloten, amsterdam B1 

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

zat 14 mei   t Gooi, Hilversum E1, F4, T-League (ca 10 sp: als “F7”)

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 spelers)  

zon 22 mei   GeuzenMiddenmeer, Amsterdam C1; C3 

zon 22 mei   IVV, Landsmeer MB2 

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

zon 29 mei ! TABAtoernooi 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 let op: vervallen!!! D2; F4; 2 x T-League  let op: 

   vervallen!!! 

ma 13 juni Pinkstermaandag TABA Ossiefawaka  definitief Taba senioren/veteranen 
    

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 bij andere teams. Help je teamleider door op tijd aan te 
geven of je aanwezig bent.   

TOERNOOI kALENdER 2011
Wijzigingen kunnen nog plaatsvinden. Hou de toernooikalender op de site daarom in de gaten.
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Door onze correspondent
Rolando de Corazón

Brieven uit El Bierzo
#17: De cultuur van  
de openhartige leugen 

Ik las pasgeleden in de zaterdagkrant van El País een 
artikeltje over de Duitse minister van Buitenlandse 
Zaken Karl-Theodor zu Guttenberg, die ervan 
beschuldigd wordt in zijn afstudeerscriptie (cum laude 
geslaagd) plagiaat te hebben gepleegd. De volgende 
frase viel me op: ´Een buitenlandse waarnemer zou zich 
kunnen verbazen over de impact van dit schandaal´ 
(Un observador extranjero podría sorprenderse por la 
magnitud que ha alcanzado este escándalo).
Een onjuiste opmerking van de correspondent van El 
País. Er is geen enkele Nederlandse waarnemer die zich 
afvraagt hoe het komt dat een minister die zijn in zijn 
scriptie plagiaat heeft gepleegd in de problemen komt. 
Ik heb het donkerbruine vermoeden dat men hier in 
Spanje anders tegenover het verschijnsel liegen staat 
dan in Nederland.

Misschien wordt er in Nederland wel net zoveel gelogen 
als in Spanje. Daar kom je niet gemakkelijk achter. 
Maar hoe gaat men met leugens en de leugenaar om? 
In Nederland kwam iemand als Rita Verdonk al in de 
problemen toen zij loog over haar lidmaatschap van de 
PSP in haar jonge jaren. Een leugentje van niks, maar 
het maakte haar volkomen ongeloofwaardig. Hier in 
Spanje hoeft de leugenaar niet door het stof te gaan. 
Hier wordt zo openlijk gelogen, dat het bijna een vorm 
van de waarheid zeggen wordt. Hier heerst de cultuur 
van de openhartige leugen. 

Neem de corruptiezaken. Daar wemelt het van in Spanje. 
In onder andere de deelstaat Valencia speelt een grote 
corruptiezaak die El Caso Gürtel wordt genoemd. Gürtel 
is een keten van obscure bedrijven die allerlei lucratieve 
projecten in de wacht weet te slepen van de autoriteiten 
van de deelstaat Valencia, naar verluidt na het geven 
van cadeautjes aan diverse politici van de rechtse 
Partido Popular, waaronder de president van Valencia: 
Francisco Camps. Tot zover niets nieuws onder de zon. 
Dit komt in vele landen voor. Maar hier in Spanje zijn de 
corrupten schaamteloos. De leider van Gürtel, Francisco 
Correa, laat zich graag Vito Corleone noemen, naar de 
rol van Marlon Brando in de film The Godfather. 

Dit is zijn foto:

Je mag natuurlijk nooit iemand op zijn uiterlijk 
beoordelen, maar deze man ziet er niet uit als iemand 
die uit alle macht zo eerlijk mogelijk probeert over te 
komen. Toch?
Toen de president van Valencia terecht moest staan voor 
zijn rol in dit corruptie-schandaal, noemde hij vlak voor 
het proces (waarin de zaak werd geseponeerd) de rechter 
´meer dan een vriend´ van hem. Niks geen schaamte. 

Het ontbreekt de Spaanse politieke partijen aan 
zelfreinigend vermogen. Ze steunen altijd hun van 
corruptie beschuldigde partijgenoten, meestal door te 
beweren dat de andere partij erger is, wat bijna een 
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vorm van schuld bekennen is. Zo is een debat in het 
parlement over corruptie ongeveer zo weer te geven: 
´¡Caso ERE!´ (een corruptiezaak in Andalusië waar 
socialisten bij betrokken zijn). ´¡Caso Gürtel!´ ´¡¡Nee, 
Caso ERE!!´ ´¡¡¡Nee, Caso Gürtel!!!´

Maar ander mooi voorbeeld van een openhartige 
leugenaar is Gerardo Díaz Ferrán. Hij was de president 
van de belangrijkste werkgeversbond in Spanje van 
2007 tot eind 2010. Zijn onderneming, van onder 
andere goedkope vliegvakanties, ging echter failliet en 
dat had nogal wat gevolgen. Er waren grote schulden. 
Klanten hadden betaald maar hun vluchten waren 
geannuleerd. Er was geknoeid. Kortom, het kwam tot 
rechtszaken. Natuurlijk ontkende Gerardo Díaz Ferrán 
alle schuld. En hoe deed hij dat? Met de woorden: ´Ik 
zou zelf nooit bij mijn bedrijf Air Comet een reis hebben 
geboekt´. (Yo no hubiera elegido Air Comet para volar 
a ningún sitio). En vervolgens bleef Gerardo Díaz 
Ferrán gewoon in functie als leider van de Spaanse 
werkgevers en wist hij midden in deze tijden van crisis 
nog een arbeidsovereenkomst tussen de werkgevers 
en werknemers te torpederen. En niemand van de 
werkgevers die eens tegen hem zei: ´Gerardo, je bent 
een beetje, eh, in diskrediet gekomen; zou je niet eens 
overwegen op te stappen?´

Ook het edele voetbal ontkomt niet aan het openhartig 
liegen. Deze foto verscheen in de Madrileense krant AS. 

in het sportblad Marca, die bijna op hetzelfde moment 
genomen is.

Er is opeens een verdediger bijgekomen. Die was er bij 
AS ´per ongeluk´ weggehaald. Alves lijkt nu op één lijn 
te staan. Er kwam de dag erna een rectificatie van de 
krant. Een foutje bij het opmaken van de pagina, werd 
het genoemd. Ik weet zeker dat er niemand ontslagen 
is vanwege deze manipulatie. Integendeel. ´Goede truc, 
jongen, zoiets zouden die Catalanen ook gedaan hebben.´

Waarom zal men in Spanje toch zo anders met liegen 
omgaan? Er zijn mensen die beweren dat het met het 
geloof te maken heeft. De protestantse god is minder 
vergevingsgezind dan de katholieke god. Als je hebt 
gezondigd, nou dan biecht je dat op bij een pastoor of 
maak je een pelgrimstocht naar Santiago de Compestela, 
da´s hier toch niet ver vandaan. Ik geloof eigenlijk niet 
dat daar de verklaring ligt. Goed, Spanje en Italië (waar 
de cultuur van de openhartige leugen zijn hoogtepunt 
heeft bereikt) zijn katholiek, maar Griekenland kent 
volgens mij het zelfde probleem en laten we het vooral 
niet het megalomane liegen van de (ex)dictators van 
Noord-Afrika vergeten. Het lijkt een mediterraan 
verschijnsel te zijn. Het zou toch niet het eten zijn? De 
mediterrane keuken is enorm lekker en heel gezond. 
Maar wie weet heeft een overdaad aan olijfolie als 
bijwerking dat je het met de waarheid niet meer zo 
nauw neemt. En ik woon al bijna twee jaar hier. Moet ik 
me zorgen gaan maken? Is het allemaal wel waar wat ik 
zojuist geschreven heb? 

Een mooie analyse van een spelmoment waarbij we 
Alves duidelijk buitenspel zien staan. Hieronder de foto 

Brieven uit EL Bierzo,
vervolg van pagina 9
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