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Tabatrekkers
Bestuur en commissies samen om de tafel  

Zo nu en dan vergaderen bestuur en commissies 
samen. Bijvoorbeeld eind maart, waarvan hier 
een kort verslag. Algemene indruk: ontspannen 
en constructief. Ja mensen, dat zijn mooie 
woorden.

Taba stelt een handboek op, voor structuur, 
communicatie en werving. In het handboek 
komen taken, verantwoordelijkheden en 
procedures. Voor de inhoud hebben al heel wat 
op de plank liggen, de commissies kunnen dat de 
komende tijd aanvullen met hun kennis, op basis 
van een format. Daarnaasta verversen we de 
statuten van de vereniging.

Communicatie - een gevleugeld woord - is 
enorm belangrijk voor begrip tussen mensen 
en groepen. We houden onze communicatie 
de komende tijd tegen het licht. Welke 
communicatiemiddelen hebben we? Wat vinden 
de leden/ouders/verzorgers ervan? Zijn er 
suggesties voor verbetering? Alle Tabanezen 
zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan 
een enquete.

Taba heeft zitting in de Stichting Drieburg, samen 
met alle clubs op ons sportpark. De stichting 
regelt het gebruik van het sportpark, in opdracht 
van de gemeente. De rol van de stichting 

wordt belangrijker nu de overheid (verdeling 
trainingsvelden, vuilnisophaal, onderhoud velden) 
en de clubs (BTW-verrekening, gezamenlijke 
inkoop) haar meer taken toebedelen. Daarom wil 
Taba ook steviger inzetten op deelname in de 
stichting, zodat onze belangen nadrukkelijk ter 
tafel komen. 

Taba staat voor schone sport. Niet roken in 
de kantine, geen alcohol achter de bar, geen 
alcoholverkoop op woensdag tot 1600 uur, op 
zaterdag en zondag tot 1200 uur. U mag elkaar 
daar gerust op aanspreken!

Taba regelt zijn zaakjes steeds beter. We 
hebben daarom bijvoorbeeld behoefte aan 
een scheidsrechtercoördinator. En aan 
seniorenvertegenwoordigers voor de zaterdag en 
de zondag, die samen de belangen en zaken voor 
de senioren regelen. Heb je interesse, zeg het ons! 

Tot slot de voetbalbeleving in de kantine. Let op. De 
vensterbank in het wedstrijdhok wordt verbreed, er 
komt een deur in en een ronde tafel voor ontvangst 
en besloten overleg. De oude bekers gaan in een 
transparante zuil in de kantine. Op de teamkasten 
komen foto’s van betreffende teams. En voor onze 
sponsors komt de galerij der gulle gevers. We 
komen deran, yeah!

Namens het bestuur,
Arthur Rauwerdink
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Zo komt er half april alweer een einde aan het mooie 
competitievoetbal, waar de D1 in de tweede seizoenshelft 
toch een beetje een kater aan heeft overgehouden. Want 
tegen de mindere ploegen hebben we het echt laten 
liggen. Als we gewoon hadden gewonnen van IJburg en 
Amstelveen waren we kampioen geworden. Helaas mocht 
het niet zo zijn. De laatste wedstrijd tegen Roda ’23 was 
de afsluiter van een verder heel goed verlopen seizoen 
waar het team zich goed heeft ontwikkeld en ook iedereen 
individueel grote stappen heeft gemaakt. 

Gemakkelijke penalty
Vandaag speelden Rhett en Timon eerst een wedstrijd met 
de D2 mee en waren ze iets later. En omdat op tijd komen 
niet de beste eigenschap van Clemens is, had ik mijn drie 
wissels al staan en kon ik de rest van de 11 spelers gewoon 
opstellen. Vorige week had ons team gezien dat we alleen 
goed spelen wanneer we met zijn allen er keihard voor 
werken. Dus ik had er veel vertrouwen in dat we deze 
werklust ook vandaag konden tonen. 
We begonnen de wedstrijd prima maar niet top. Dit zorgde 
ervoor dat Roda het eerste kwartier de beste ploeg was, 
met vooral veel vrijheid voor de diep spelende nummer 
15 van Roda. Gelukkig speelde Bram vandaag een prima 
wedstrijd. Hij kwam met overtuiging uit en durfde vooruit 
te voetballen, zo kwamen we niet echt in gevaar. Helaas 
was de scheidsrechter zich er ook van bewust dat Roda 
vandaag moest winnen om kampioen te kunnen worden, 
dus na een lullig duel tussen Hidde en een speler van Roda 
gaf de scheidsrechter hun een penalty, misschien iets te 
gemakkelijk. Gelukkig herpakte we ons snel na de 1-0 en 
begonnen we eindelijk te voetballen. We werden gevaarlijk 
via de linkerkant en de goed combinerende Sebas in de 
spits. De beste kans was voor Miles, die alleen voor de 
keeper hard naast schoot. Zo gingen we rusten met een 1-0 
achterstand, maar we hadden de laatste tien minuten laten 
zien dat we helemaal niet kansloos waren vandaag. 

Perfect in de linkerhoek
In de rust probeerde ik iedereen weer duidelijk te maken 
dat we er bovenop moest zitten. Dat we direct aan Roda 
moesten laten zien dat ze kansloos waren tegen dit Taba. 
Dirk wilde graag even wisselen want Dirk heeft last van 
een raar soort blessure die overgaat als je hem soms heel 
even wisselt (!?). Al snel in de tweede helft kon ik Dirk 
weer inbrengen en ik besloot hem in de spits te zetten 
voor wat meer stootkracht. Dit bleek een goede zet. Even 

later werd een bal verstuurt die tussen de keeper en de 
verdediging van Roda viel. Paco snelde er naartoe en was 
tegelijk met de verdediger en de keeper van Roda bij de 
bal. Hij werd vol ‘gesandwicht’. 
In de eerste helft had de scheids vrij gemakkelijk een 
penalty aan Roda gegeven, dus hij kon niks anders dan 
ons er ook een te geven. Na wat twijfel wie hem zou 
nemen schoot Luc de bal perfect in de linkerhoek. 1-1. 
Dit gaf Taba de kracht om nog een stapje extra te zetten. 
Roda kreeg de bal eigenlijk niet meer langs het goed 
spelende middenveld Luc, Hidde en Dirk, die bij balbezit 
van de tegenstander flink gingen storen. Dit zorgde al snel 
voor een prima bal van Hidde op Dirk, die de bal precies 
in de linkerhoek schoot. Geheel verdiend 1-2. Omdat ze 
deze wedstrijd moesten winnen voor het kampioenschap 
besloot Roda achterin 1 op 1 te gaan spelen. Dat hadden 
ze beter niet kunnen doen want de druk op Roda werd zo 
alleen maar groter met geweldig spel van en tussen Luc 
en Dirk, en ook Paco verscheen overal en nergens. En 
als de bal toch langs ons middenveld kwam, stond er een 
geconcentreerd spelende verdediging die alle ballen prima 
neutraliseerde en snel weer de weg naar voren vond. 

Hachelijke momenten
Het regende nu echt kansen en het wachten was op de 
1-3, maar die viel niet ondanks prachtige combinaties van 
Luc en Dirk. De schoten gingen net naast of werden door 
de keeper gepakt. Maar de grootste kans was voor Paco, 
die van rechts kon afgeven op Sebas bij de tweede paal 
of zelf kon binnen schieten, maar koos voor een vreemd 
puntertje naast. Zo was de wedstrijd nog steeds niet 
gespeeld en werd ook Roda weer een beetje gevaarlijk. 
Na wat hachelijke momenten voor onze goal werd de 
bal heroverd door Sebas die begon aan een rush die pas 
eindigde in de zestien van Roda. Gelukkig was Sebas zo 
slim om de bal opzij te leggen op Dirk, die de verlossende 
3-1 scoorde met buitenkantje rechts. 

Zo wonnen we de wedstrijd geheel verdient en was dit 
een mooie afsluiter van een competitie waar toch wat 
meer uit te halen was als je dit soort wedstrijden ziet. We 
gaan nu op weg naar de leuke toernooien en kijken alvast 
naar het volgend seizoen met jongens die naar de C gaan 
en andere die in de D blijven. Maar om te beginnen wordt 
het mooi weer en kunnen we nog even heerlijk trainen.

Stijn Knigge

Roda ’23 D3 - TABA D1
TABA

WEDSTRIJD
VERSLAG
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Hoe spannend kan voetbal zijn? Bij de aftrap voor de 
laatste wedstrijd van de competitie stond de F3 1 punt 
achter koploper New Amsterdam F2. Het werd een mooie 
laatste wedstrijd voor de F3 met 5-2 winst uit bij TOS 
Actief. ‘Tos is de klos’ werd er gezongen. Maar was het 
genoeg voor het kampioenschap? ’s Avonds kijken we 
vol spanning naar de uitslagen op voetbal.nl. Yes! New 
Amsterdam gaat met 4-3 onverwacht onderuit tegen het 
niet zo sterk geachte WV-HEDW F5. De F3 is kampioen!

De voorjaarscompetitie begon goed voor de jongens van 
de F3 met 5 op rij gewonnen wedstrijden. Daarna werden 
de eerste scheuren zichtbaar. De uitwedstrijd tegen naaste 
concurrent New Amsterdam F2 ging verloren. Dat was 
slecht voor de stemming want een week later bleek ook 
AFC IJburg te sterk, 3-0. Coach Sander Kes kreeg zijn 
mannen echter net op tijd scherp voor een magistrale 
eindspurt. Winst in de laatste wedstrijden bleek genoeg 
voor het kampioenschap.
 
Wat hebben de jongens er hard voor gewerkt! Onze 
trouwe sluitpost Rutger is geweldig gegroeid dit jaar. 
Grootste troef: Hij kent geen angst. Of het nu een 
snoeiharde bal is of een doorgebroken speler, Rutger ligt 
ervoor. Hij kan bouwen op een solide verdediging met 
Zakaria als centrale spil. Zakaria geeft nooit op, al duurt 
de wedstrijd 3 uur en zijn de tegenstanders 2 meter 10. 
Maar hij heeft ook nog eens spelinzicht en een goede 
pass. Linksachter staat Ruben, onze enige linkspoot. 

De F3 met Sander Kes voor de laatste 
competitiewedstrijd van het seizoen!

Taba F3 Kampioen!
Handig voor de acties langs de lijn, en die worden 
regelmatig gemaakt. Ruben staat wel eens een tijdje met 
zijn handen in zijn zakken, maar dat is schijn. Hij laat zijn 
tegenstanders denken dat ze wel een kans maken hem te 
passeren. Dat blijkt dan altijd een illusie. Ruben is een 
fort. Dat geldt ook voor zijn collega op rechts, Mees. 
Mees is dit jaar een echte voetballer geworden. Soms is 
het net of hij tegelijk links, centraal en rechtsachter speelt. 
Hij is snel en vasthoudend. Zonder Mees verliezen we, zo 
simpel is het. 

Op het middenveld van de F3 speelt een al even illuster 
trio, Mohammed, Zwier en Indy. Mohammed is letterlijk 
en figuurlijk onze steunpilaar. Door zijn lengte staan 
we bij het begin van iedere wedstrijd al met 2-0 voor. 
Coaches van de tegenpartij klagen regelmatig dat hij te 
groot is voor de F-jes. Ze moeten goed luisteren naar 
het advies van zijn vader: iedere ochtend een glaasje 
vers sinasappelsap. Daar wordt je groot en sterk van, 
ook al ben je 8 jaar. Maar Mohammed kan ook nog eens 
heel erg goed voetballen. Hij scoort regelmatig met een 
schot van 30 meter afstand. En hij is onvermoeibaar, 
maakt van het team de meeste meters. Zijn secondant 
heet Zwier, een alleskunner. Hij is naast middenvelder 
reservekeeper maar speelt net zo gemakkelijk in de spits 
en scoort regelmatig. Zijn broertje Brandaan is met 0 jaar 
de mascotte van het team. De ‘man of the match’ wint 
een ererondje met de baby rond het veld, mits Brandaan 
wakker is natuurlijk. Zwier’s collega Indy is meer een 
echte man van het middenveld. Hij straalt rust uit. Tikkie-
breed is zijn specialisme, net als in een grijs verleden Jan 
Peters van AZ’67. Die belandde nog eens in het mooie 
Italiaanse Genoa, wie weet waar tikkie-breed Indy brengt.

Voorin het spitsenduo Ole en Gideon. Ole is de typische 
spits, ongrijpbaar en lastig. Hij kletst zijn tegenstanders 
de oren van het hoofd om vervolgens met de punt van 
de schoen te scoren. Een neusje voor de goal, heet dat. 
Gideon opereert anders. Hij vertrekt graag van rechts 
en moet het hebben van zijn snelheid. Zijn specialiteit: 
hij weet altijd de vrije man te vinden. Maar hij pikt 
regelmatig zijn doelpuntjes mee en scoorde dit jaar zijn 
eerste hattrick. 
Dit bonte gezelschap heeft lol in het voetbal en 
coach Sander weet ze iedere week weer iets beter te 
laten voetballen. Bovenal: Ze doen het samen. In de 
laatste wedstrijd vallen 5 doelpunten gemaakt door 5 
verschillende spelers. Typisch F3. 
Bert Tieben
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TABA D2 –
PANCRATIUS D6
Een verassing was het uiteindelijk natuurlijk niet dat 
de D2 kampioen werd. Nadat de concurrenten Roda 23 
(5-2), AFC (3-2) en Almere City (4-3) op een rij verslagen 
werden, moest Pancratius natuurlijk geen probleem 
vormen. Eigenlijk was het met name de tweede helft 
tegen AFC, na een 1-2 achterstand, dat de jongens lieten 
zien dat ze knap voetballend en voor de zege knokkend de 
ware kampioen zouden gaan worden. 

De laatst overgebleven concurrent Almere City werd 
vervolgens redelijk probleemloos aan de kant gezet. Wel 
in één van de slechtste wedstrijden van de competitie, 
waarschijnlijk te wijten aan de zenuwen en dat 
merkwaardige af en toe keiharde veld van Taba. En de 
scherpte van het begin van de competitie was de laatste 
weken, met uitzondering van die tweede helft tegen AFC, 
toch al wat minder.

Tegen Pancratius, dat onderaan stond, moest het dan 
gaan gebeuren. Weer een rommelig begin, en zo slecht 
was Pancratius nu ook weer niet. Het duurde vrij lang 
dat Taba op 1-0 kwam door een afstandsschot van 
Jomme. De eerst volgende tegenaanval was het raak: 
1-1. Vlak voor rust was het dan toch weer Jomme met 
een bekeken schuiver in de hoek: 2-1. Na rust stelde 
Milan de overwinning veilig en haalde de spanning uit de 
wedstrijd door de 3-1 te maken. Vanaf dat moment begon 
de D2 weer te spelen zoals in het begin van de competitie. 
Goed combineren, bekeken steekpasses van en op de 
spitsen en het leek weer of alles lukte. En het ging hard. 
Jomme 4-1, Ward met een geweldig afstandsschot in de 
rechterbovenhoek 5-1, Milan 6-1, Milan 7-1, Jomme 8-1 
en Jomme 9-1 met een prachtige kopbal. Toen vond Taba 
het wel genoeg en gaf de tegenstander nog een goaltje 
cadeau. Eindstand 9-2. Na afloop taart in de kantine en als 
Ricardo weer terug is, volgt de officiële viering. Die heeft 
er tenslotte voor gezorgd dat de D2, als ze scherp zijn, 
een goed combinerend en hecht team is. En dat is, na een 
vrij dramatisch begin voor de winterstop, een prestatie 
van formaat!

TABA D2 
KAMPIOEN!
Het waren zenuwslopende wedstrijden. We zagen het in 
het begin even niet meer zitten, maar na een zwaar begin, 
begon ons team na de winterstop toch te draaien.
Alle jongens hadden er zin in. We wonnen soms met grote 
cijfers en een andere keer bleef het tot bijna aan het eind 
van de wedstrijd heel spannend. Toch wonnen we, soms 
zelfs als het orkaankracht woei en de bal een eigen leven 
leek te hebben.

Het was geweldig leuk om te zien hoe onze Ward op 
het middenveld de sterren van de hemel speelde. Hij 
heeft er zelfs een keer eentje ingeschoten bijna vanaf de 
middenlijn. Wow, wat een schot heeft dat joch in zijn 
benen.

Ook Frans, Jomme en Milan profiteerden van de mooie 
voorzetten die van de middenvelders kwamen. Ik weet 
niet hoeveel goals ze hebben gemaakt, maar genoeg om 
alle wedstrijden te winnen. Op één wedstrijd na hebben 
we alle wedstrijden gewonnen. 

Ook de dames van ons team hebben goed werk verricht. 
Lizzy en Pien, geen jongen kwam ze voorbij. Ze rennen 
als de besten, de jongens van de tegenpartij konden hun 
ogen nauwelijks geloven.

De verdediging had het soms moeilijk tegen de hele grote 
jongens, maar met Herman, Noah en Pablo ging het toch 
heel goed. En dan onze keeper Lorenzo. Nog maar net 
gestart als keeper, maar nu al een groot talent. Alle ballen 
die toch net door de verdediging glipten, hield hij met 
veel gevoel voor de bal en zelfverzekerdheid tegen.
Cavit, Max, Dexter en Bodhi lieten mooie staaltjes van 
hun kunnen zien en ook de vader van Cavit deed zijn best 
als lijnrechter en scheidsrechter. Peter Dop en Ricardo 
waren natuurlijk de beste stuurlui aan wal en hebben de 
jongens gecoacht en getraind alsof ze te maken hadden 
met Ajax. 

Beste jongens van de D2, kampioen wordt je niet altijd. 
Het was een geweldig seizoen en Taba mag trots zijn op 
jullie en jullie op jezelf.
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OP wEg NAAR vOlgENd sEIzOEN
Bericht van de TC 

Hoewel de zomervakantie nog ver weg is, naderen 
de competities al ras hun einde. Sommige teams zijn 
zelfs al klaar en maken de balans op van het afgelopen 
seizoen. Hier en daar nog een toernooitje, nog wat 
doortrainen, maar dat is het wel. En het volgende 
seizoen... ach dat is nog ver weg. 

Maar niet voor de Technische Commissie. Integendeel, die is 
al sinds januari met het seizoen 2011-2012 bezig. Hoeveel 
jeugd- en seniorenteams hebben we volgend jaar? Hoeveel 
meidenteams? Welke trainer-coaches gaan door, welke 
stoppen er mee? Waar voorzien we problemen? Waar niet? 
En wie speelt volgend jaar in wel team?

Teams
Taba is nog steeds populair, de wachtlijsten zijn lang, maar 
het aantal velden beperkt. Het aantal teams dus ook. Daarom 
kunnen we nog steeds maar 6 F- en E-teams en 4 D-teams 
kwijt op de zaterdag. De afgelopen jaren hadden we 5 
D-teams, maar dat is er één teveel. De D1 heeft vrijwel het 
gehele seizoen haar thuiswedstrijden op het kunstgras bij 
Wartburgia gespeeld. Dat is geen feest.

Gelukkig is er volgend seizoen weer een A-team (17 en 
18 jaar), dat was dit seizoen toch een groot gemis. Vooral 
omdat we de stroom van talenten uit ‘eigen kweek’ naar de 
seniorenselectie, de zondag 1 en 2, in stand willen houden. 
Dan ben je als club goed bezig. 
Met 2 B-teams en maar liefst 4 C-teams, mogen we ook niet 
klagen. Eigenlijk zelfs 41/2 C-team, want helaas lukt het 
niet om volgend seizoen weer een meiden C-team samen te 
stellen. Zeven meiden hebben volgend seizoen de C-leeftijd, 
maar daarvan staat er op de lange wachtlijst nu juist geen 
een. De C-meiden moeten dus nog een jaar met de jongens 
meedoen, op zondag.  

En de ander meidenteams? Dit seizoen hadden we een MB1, 
MB2 en MC1. Een groot aantal B meiden moet naar de A, 
maar blijven ze wel voetballen? Dat weet je nooit zeker, 
vaak pas als het nieuwe seizoen begint. De MC1 schuift wel 
door naar de B, dus een of zelfs twee B-meidenteams moet 
lukken.
Groot succes is de toestroom van de mini’s, jongens 
en meisjes van 5 tot 6 jaar die een seizoen lang op 
woensdagmiddag bij Taba lekker voetballen. Ook komend 
seizoen stromen er dertig mini’s door naar de F. Het resultaat 
van hun jaar voetbalervaring zie je terug op de velden.  

Het D2 kampioensteam: Staand v.l.n.r. Ward, Herman, Bodhi, Milan, Lorenzo, Cavit, Max, Noah, Pien.  
Gehurkt: Lizzy, Dexter, Pablo, Jomme. Frans was verhinderd.
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Teamindeling
Wie speelt volgend seizoen in welk team? Ook met de 
teamindeling is de TC alweer, in grote lijnen, begonnen. De 
regels en tijdsplanning voor de teamindeling liggen vast in 
het vorig seizoen vastgestelde Technisch Jeugdbeleidsplan, 
na te lezen op de website. 
De afgelopen weken hebben de leden van de TC aan de 
trainers en coaches van hun sectie gevraagd een korte 
rapportage te maken van hun spelers. Dat gaat niet 
met cijfers en uitgebreide rapporten, maar gewoon met 
antwoorden op paar eenvoudige vragen: hoe gaat het met 
de speler? Wat doet hij/zij goed? Wat zou nog beter kunnen? 
Daarbij zit ook een advies van de trainer-coach over volgend 
seizoen: is de speler toe aan een hoger niveau of zit de 
speler nog prima op haar of zijn plek.
Met al deze adviezen en de eigen beoordelingen is de 
TC momenteel aan de slag om concept teamindelingen 
te maken. Die worden in mei besproken in de TC, 
teruggekoppeld aan de trainers-coaches en teamleiders en 
dan aan de Jeugdcommissie voorgelegd. Als die akkoord is, 
kan de indeling bekend worden gemaakt.

Lijkt helder en simpel, maar de realiteit is weerbarstig en 
onvoorspelbaar. Er doemen altijd onvoorziene problemen op. 
Om maar eens wat te noemen. 
Vijftien gelijkwaardige spelers in een elftal is een nobel 
streven, maar niemand is gelijkwaardig. Als je bijvoorbeeld 
voor een D1 of C1 maar 11 gelijkwaardige spelers hebt, welke 
4 doe je daar dan bij? Kies je voor 11 en geef je gedurende 
het seizoen afhankelijk van trainingsopkomst, inzet en 
ontwikkeling andere spelers een kans zich te bewijzen? Of 
kies je gelijk voor 15 spelers met als gevolg dat er een aantal 
‘zwakkere’ broeders tussen zit dat het niveau niet aankan? Tot 
frustratie van henzelf en hun medespelers. 
Of neem de situatie in de C. Mede doordat er geen meiden 
C-team komt, hebben we hier ongeveer 68 kinderen voor 4 
teams. 17 kinderen per team is wat veel. Bovendien kennen 
we in deze leeftijdscategorie ook het verschijnsel dat kinderen 
liever bij hun vrienden spelen dan in een team van hun niveau. 
Gevolg is dat de C1 en C2 samen misschien maar 28 spelers 
hebben. De C3 en C4 samen 40. Negen wissels is wel heel 
veel. Dus misschien maar een C5... maar er zijn  volgend 
seizoen maar 3 keepers in de C... 
En wat te doen met E of F teams die als team zo lekker 
draaien, terwijl het voor een aantal kinderen goed zou zijn in 
een hoger team te worden geplaatst? Toch maar niet doen? 
Algemeen geldende regels zijn er niet voor te bedenken. Dat 
doen we dus niet. We bekijken het van geval tot geval.

Speciale D-trainingen
Lastig is ook dat de schoolvakantie dit jaar laat valt, 
maar het seizoen gewoon begin september begint. Veel 
bekerwedstrijden zelfs al half augustus. Van een normale 
voorbereiding is dus nauwelijks sprake. 
Voor de D is er nu voor gekozen om vanaf woensdag 11 mei 

al met de teams van volgend seizoen aan de slag te gaan. 
Extra reden daarvoor is dat er een groot aantal E-tjes, dat 
nog nooit op een heel veld gespeeld heeft, de overstap naar 
de D maakt. Door voor de vakantie al een week of zes op 
een heel veld te trainen en oefenen kunnen ze daar al aan 
wennen. Onze Technisch Jeugdcoördinator, Mike Houtsnee, 
zal hiervoor een specifiek oefenprogramma samen stellen. 
Voordeel van deze werkwijze is dat het ons (trainers/coaches 
en TC) de kans geeft om de jongens en meiden uit de E op 
het grote veld aan het werk te zien. Want geloof me, het is 
een andere tak van sport. Fantastische pingelaars die in de E 
iedereen passeren, kunnen zich op een groot veld doodlopen, 
terwijl technisch beperkte spelers door hun eenvoud en 
functionaliteit opeens van enorme waarde kunnen zijn. 
We beginnen de trainingen in twee groepen, een D1/2 
groep en een D3/4 groep. In de eerste weken kunnen er 
nog kinderen van de ene in de andere groep worden gezet 
als blijkt dat dit voor het kind beter is. Voor de vakantie nog 
maken we de definitieve indeling van de D-teams bekend.
Waarschijnlijk begint de C1/2 groep ook al voor de vakantie 
met trainen. Dat wordt binnenkort bekend gemaakt.

Trainers en coaches
Een vraag die ieder seizoen weer terugkomt: hebben we wel 
voldoende trainers en coaches? Voor de pupillen elftallen is 
dat zelden een probleem. Elk jaar zijn er wel weer ouders te 
vinden die – voetbalervaring of niet –  het leuk vinden om 
een pupillenteam te trainen en/of coachen. We kunnen niet 
genoeg benadrukken hoe belangrijk dat voor een club als 
Taba is. Door ze een opleiding aan te bieden en de tips en 
adviezen van Mike proberen we dit ‘technisch kader’ ook 
voortdurend beter te maken. Gezien de resultaten op de 
velden gaat dat ook de goede kant op. 

Voor de juniorenteams en de prestatiegerichte seniorenteams 
is het een moeilijker verhaal. Deze jongens en mannen hebben 
goede ervaren trainers nodig. Soms is dat nog een ouder die 
al jaren traint en coacht, maar vaak moeten deze van buiten 
worden aangetrokken. Maar goede én betaalbare trainers zijn 
dun gezaaid. Gelukkig hebben we ook hier inmiddels wat eigen 
kweek, zodat we ook volgend seizoen met Bert Rijskamp, Hans 
Zwaal en Stijn Knigge ervaren en goede trainer-coaches hebben 
voor respectievelijk de A1, B1 en C1. Ook de huidige trainer van 
de zondag 1, Rudy Driel, gaat gelukkig nog een seizoen door.
Moeilijker wordt het voor de lagere juniorenteams en de zondag 
2 en 3. Een eerste team trainen dat willen ze wel, maar een 
B2 of C2, daar vind je niet zo eenvoudig iemand voor. En dus 
moeten we hiervoor vaak een beroep doen op ouders of andere 
Taba-leden. We gaan er van uit dat het ook voor komend 
seizoen wel weer gaat lukken. Maar mocht je goede tips 
hebben, of wellicht zelf eens een jaartje voor een groep staan. 
Schroom niet! 

Namen de TC,
Freek Kallenberg
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PROgRAMMA jUNIOREN  
EN sENIOREN

Zaterdag 21 mei THuiS
12.45 TABA VE3 –Overamstel VE1 nr.88965
14.30 TABA 5 –Wartburgia 7 nr.75678

Zaterdag 21 mei uiT
12.00 VVA/Spartaan 3 –TABA 4 nr.99025
14.00 Meteoor VE1 –TABA VE1 nr.98971
14.30 Wartburgia 3 –TABA 2 nr.98952
14.30 RKAVIC 6 –TABA 3 nr.99135

Taba Toernooi – jeugd
28 en 29 mei

Ossie Fawakatoernooi – senioren en veteranen
13 juni (2e pinksterdag)

F- en E-KAMP
Vrijdag 1 tot zondag 3 juli

TOERNOOIEN EN KAMPEN

Aankondiging 
F- en E-kamp
Dit jaar vindt het kamp voor de F-jes en 
E-tjes plaats van vrijdag 1 tot zondag 3 juli.
Zeer binnenkort komt de informatiebrief 
met inschrijfformulier per mail via je eigen 
teamleider bij jullie terecht.
Als je niets hoort, vraag er naar bij jullie 
teamleider.
Ook zal het op de site worden gezet.
Wij hopen dat er weer net zoveel kinderen 
en ouders als de vorige jaren gezellig  
mee gaan!

OssieFawakatoernooi
2de Pinksterdag (13 juni) vindt weer 
het jaarlijkse OssieFawakatoernooi 
plaats, voor alle Taba senioren- en 
veteranenteams. Aanvang 13 uur.  
Ook leuk voor de rest van de familie.  
Komt allen!

28 en 29 mei: 
TABATOERNOOI!!!!!!
Over een week is het alweer zover: 
ons mooie en altijd super gezellige 
Tabatoernooi! Vorig jaar nog verspreid 
over twee weekends, maar dit jaar weer 
gewoon gezellig allemaal samen in 1 
weekend, 28 en 29 mei.
Op zaterdag 28 mei starten ’s ochtends 
de kanjers van de T-League en de F-jes, 
gevolgd door de E-tjes en ’s middags de 
D-teams.
Zondag 29 mei vullen de C-, B- en 
meidenteams de velden.

En zoals elk jaar hebben we weer héél 
veel hulp van de ouders nodig om de 
biertjes te tappen, de frieten te bakken, 
de uitslagen bij te houden, de wedstrijden 
te fluiten enz. enz. Kortom: DE dagen bij 
uitstek om de armen uit de mouwen te 
steken en je beste beentje voor te zetten 
voor je club!

Binnenkort krijgen de teamleiders de 
‘ouderschema’s’ gemaild met daarop de – 
per team verdeelde – taken en tijdstippen, 
maar zet dit weekend nu alvast in je 
agenda en hou wat uurtjes vrij voor dit 
prachtige spektakel, dat alleen maar kan 
slagen met jullie hulp!
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Door onze correspondent
Rolando de Corazón

Brieven uit El Bierzo
#18: Stemmen

‘Inschrijven in het kiesregister? Voor de komende 
verkiezingen? Nee, dat kan niet meer.’ ‘Maar ik heb 
gemaild met het Nationaal Instituut van de Statistiek 
en die zeiden dat het tot vandaag kon!’ ‘Oh even, 
vragen.’ Even later komt ze terug. ‘Dus u weet zeker 
dat u hier woont?’ ‘Jazeker, ik sta ingeschreven 
en heb zelfs een spaans ID-nummer.’ Ik laat haar 
een groen formulier zien waarop staat: ‘España. 
Certificado de Ciudadano de la Unión.’ Dat overtuigt 
haar. Ze geeft me een formulier. ‘Dan moet u dit 
invullen en weer inleveren met fotokopieën van uw 
Spaanse ID en van het paspoort uit uw land.’ Ik begin 
het vrij onbegrijpelijke formulier in te vullen. Dan ga 
ik naar buiten. 

La Plaza del Ayuntamiento blikkert in de zon. 
Overal staan en zitten scholieren. Ik loop naar 
de boekwinkel verderop. Daar hebben ze een 
kopieermachine. Een lange rij met scholieren. 
Waarom moet het nu net schoolpauze zijn? Eindelijk 
aan de beurt. ‘Deze één maal en deze bladzijden van 
mijn paspoort ook één keer,’ leg ik de winkelbediende 
uit. Ze knikt begrijpend en kopieert. Ik loop weer 
terug naar het gemeentehuis. De scholieren op het 
plein zijn verdwenen. De vrouw achter de balie wijst 
naar een andere balie. ‘Daar moet u het formulier 
inleveren.’ Gelukkig is het niet echt druk hier. De 
vrouw bij de andere balie neemt mijn papieren in 
ontvangst. ‘Ik weet niet helemaal zeker of ik alles 
wel goed ingevuld heb; niet alle vragen op het 
formulier waren me helemaal duidelijk.’ ‘Volgens mij 
is het helemaal goed zo,’ antwoordt zij zonder ook 
maar één blik op het formulier te werpen. Ze niet 
de papieren aan elkaar vast en legt ze in een bakje 
op andere formulieren. Ik kijk haar aarzelend aan. 
‘Dat was het,’ zegt ze chagrijnig. Ik groet en verlaat 
het pand. Het is nog steeds heerlijk weer. En ik ben 
stemgerechtigd voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Althans, dat mag ik hopen. 

Op de hoek van het plein lonkt een terras. Ik strijk 
neer en bestel een café con leche. Die wordt gebracht 
met een lekkere torrija erbij. Een wentelteefje. Wat 

zal ik 22 mei gaan stemmen? Problemen zat in 
Spanje. Een werkloosheid van 20%. Vooral het gevolg 
van het uiteenspatten van de huizenmarkt. Ook hier 
in Ponferrada werd als een gek gebouwd. We stonden 
soms hoofdschuddend naar de snelverrijzende 
nieuwbouwwijken te kijken. Wie zou daar gaan 
wonen? Nou, niemand dus. Maar volgens mij is de 
corruptie de moeder van vele problemen in Spanje. 
Zal ik eens een campagne beginnen op facebook? 

Stem niet op corrupte politici! Stem niet op de Partido 
Popular in Valencia, ook al ben je rechts! Stem niet 
op de Partido Socialista Obrero Español in Andalusië 
ook al ben je links! Het probleem van de corruptie 
overstijgt de politieke tegenstellingen! Een corrupte 
politicus heeft geen mening! Een corrupte politicus 
liegt! 

Misschien komt er wel een grote beweging uit voort. 
Even zie ik voor me hoe het Plaza de Ayuntamiento 
zich vult met een menigte. Er worden borden 
gedragen met daarop ‘Weg met de corruptie’ en ook 
‘Corruptie is een ziekte’. Ik sta op de trappen van 
het gemeentehuis en houd een vurige toespraak. 
Na afloop klinkt er een luid gejuich. Er wordt 
gescandeerd: ‘Superguiri, superguiri.’* Mijn lijst 
El Bierzo Holandés Ya wint daarna natuurlijk de 
verkiezingen. Ik schop het tot burgermeester. Kan 
ik mooi mijn vrienden en familieleden uit Nederland 
laten overkomen om wat overheidsbaantjes te 
betrekken. Overheidsprojecten schenk ik aan 
bevriende ondernemers tegen een kleine commissie. 
Een immigrant dient zich aan te passen, niet waar? 
Ja, dat zou mooi zijn. 

De klok van het klooster slaat twaalf. Ik schrik op uit 
mijn gedachten. Ach, zo laat alweer? Ik reken af en 
loop naar de supermarkt Gadis. Daar hebben ze altijd 
verse vis.

*Guiri: scheldnaam voor typische buitenlandse toerist

Reacties: www.brievenuitelbierzo.blogspot.com
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