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WAT U PERSE 
MOST WETEN 

Taba Paspoortje Alexander 
Naam: Alexander Pavloff 

Leeftijd: 6 jaar 
Taba Team: mini's 

Favoriete voetballer: Miesta 
Favoriete veldpositie: keeper 

Lievelingseten: pizza Margherita 
Wat wil je later worden: voetballer 
Wat is je leukste raadsel of grap: 

Waargebeurd ... Alexander gaat als klein kind 
geregeld mee met mama boodschappen doen. 
Hij zit dan altijd netjes in het kinderzitje van de 

winkelwagen en vindt het afrekenen bij de kassa 
misschien we/ het leukste. Maar na een tijdje wil 

hij toch echt weten waarom de kassajuf steeds 
aan mama vraagt: 'Wilt u een bommetje?' 
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VOORWOORD 
door Khilma en Eva 

De Taba Treffer, het clubblad van weleer, 
werd vroeger noestig op typemachine getypt, 
ging met de tijd mee en kreeg geschiedenis 
binnen de club, maar op 4 mei 2011 rolde 
de laatste reguliere Taba Treffer van de pers. 

Nu, 5 jaar later, presenteren we dan toch 
nog een old school papieren Taba Treffer. 
Het leek ons namelijk een uitgelezen mo-
ment om bij de bestuurswissel van dit jaar 
en de aanwinst van nieuwe krachten binnen 
de verschillende commissies even aandacht 
te vestigen op wat Taba anno 2016 is. 
Bedankjes en beterschapberichtjes of wed-
strijdschema's zoals in oude versies van 
de wekelijkse Taba Treffer zul je hier niet 
vinden. Zie deze Treffer als een klein na-
slagwerk waarin verschillende commissies, 
vrienden en sponsoren van de club zich 
graag even voorstellen, waar je over de 
geschiedenis van Taba leest en over de 
toekomst die gloort voor de club en dat niet 
alleen op voetbalgebied. 

Veel leesplezier met deze nieuwe 'Taba 
glossy' en bezoek vooral ook de website, 
blijf appen, hangen achter de bar na een 
training of wedstrijd met je clubgenoten, 
ideeen spuien, mailen als er iets op je Taba 
hart ligt en vergeet niet je duim op te steken: 
like www.facebook.com/afc.taba/  ... en wie 
weet win jij de felbegeerde TabaTas. 



(d'r zijn echt heel veel meer erg leuke clubs), 
wel soms een beetje raar voor buitenstaan-
ders. Niet beter dan andere clubs, maar wel 
authentiek. 
Ad en Pierre, voetballiefhebbers pur sang, 
staan voor die 40 a 50 mensen die de club 
body geven. Schoonmakers, trainers, 
kantinemedewerkers, leiders, coordinato-
ren, commissieleden en vrijwilligers. 
Alles om voetballers in een prettige, veilige 
omgeving naar eigen vermogen op te leiden, 
of soms gewoon lekker zonder Taba's be-
moeizucht te laten ballen. 
Ondenkbaar dat dat ooit ophoudt te 
bestaan! 

Bewaak die penning 
met je leven! 

In 2008 vierde Taba haar 75-jarig bestaan. 
Een prestatie van formaat. Dat vond de 
gemeente Amsterdam toentertijd ook. 
Onze club ontving een zware, messing 
Geuzenpenning, in een fraai kistje. Mooi! 
Die penning is en blijft in veilige handen 
van de voorzitter. Scheidend voorzitters 
Anton en Arthur droegen in november de 
penning over aan onze nieuwe voorzitter 
Remco met de woorden: Rem, succes, en 
bewaak de penning met je leven! 

we moeten doen? We doen wat we moeten 
doen. Natuurlijk. Net  als dat oude bestuur, 
dat ons bedje zo keurig opmaakte. Op de 
vraag wat je in hemelsnaam na de eerste 
maanden besturen al moet melden. Eva 
hint: is 't bijvoorbeeld niet leuk dat jullie 
steeds in die tropische temperaturen moe-
ten vergaderen?! Nee, da's niet leuk, hele-
maal niet, maar wel waar. Op een of ander 
manier heeft de organisatie- en controle-
drift van Aad en Robbi de bestuurskamer 
nog niet aangedaan. Jammer hoor. Regel-
matig overschrijden de temperaturen in 
deze kamer die waarbij zelfs een meest 
exotisch microbe dorst krijgt. 

Evenveel gezelligheid, heel erg veel meer 
mensen en steeds maar werkend aan beter 
voetbal: Taba anno 2016. Springlevend en 
op naar de 100 jaar. Met een volstrekt 
eigen identiteit. Ruimte voor, en behoefte 
aan iedereen die een idee heeft. Niet uniek Het nieuwe bestuur: Remco, Jozef, Taeke en Domien 

Woord van het 
bestuur door Remco Geesken 

"Nog niet verkrampt door de macht, nog niet 
ongerust door neergaande opiniepeilingen, 
werden zijn eerste 100 dagen gekenmerkt 
door een ontspannen wijze van omgang 
met [...] coalitie en oppositie. Vanuit de 
oppositie [...] is hij al meermalen geprezen 
voor zijn respectvolle houding jegens zijn 
tegenstanders. Hij is welbespraakt en kent 
de [...] verhoudingen goed" (eerste 100 
dagen kabinet Rutte, Trouw, 2011). 
Wittebroodsweken. We moeten met elkaar 
een hele tijd door een deur, dus laten we 
vooral aardig zijn tegen mekaar, nu nog in 
ieder geval. Alles is al een keer gebeurd, en 
alles is al vele malen beschreven. Dus het 
proces van een bestuurswisseling, ja, ook 
bij Taba, volgt de eeuwenoude wetten van 
een gewijzigde aansturing. Nog niet koud 
een week in positie, dient het eerste be-
stuursbesluit zich vanzelf aan: alle vier de 
koelkasten in Taba's bezit, leggen het loodje. 
Is het een test? Twee tegelijk, en twee achter 
elkaar. Statistisch gezien is dit onmogelijk. 
De rook komt met kleine wolkjes uit de laat-
ste die het begeeft, met ook nog olie (waar 
zit dat dan?) over de keukenvloer. Bijna the-
atraal. Als we d'r acht hadden gehad, dan 
waren ze misschien wel alle acht tegelijk 
kapot gegaan. Wat te doen, serveren we 
voortaan bier van de plank, of doen we wat 
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Er zit olie in de machine 
en TABA swingt 
door Hans Zwaal 

Hij was 6 jaar oud, mijn oudste zoon Jari, en 
hij ging op voetbal. lk was begin 40, vader 
van een druk gezin met een drukke baan. 
Geen tijd om op woensdag bij de training te 
zijn, wel tijd om op zaterdag naar de wed-
strijdjes te kijken. En de eerste jaren bleef 
het bij kijken. lk genoot van het plezier dat 
de jongens aan voetballen beleefden. Jari is 
inmiddels 20 jaar en speelt nu in de zondag-
selectie. 

Terwijl ik dit schrijf zit ik op woensdagmid-
dag bij Taba achter de pc en kijk naar bui-
ten, waar 6-jarigen onder leiding van onze 
minitrainer en voorzitter Remco in geel-
zwart achter een bal aan rennen. Op de 
bankjes in de zon zitten andere moeders 
dan toen, maar verder is het beeld bijna 
tijdloos. Toch is er in 20 jaar veel veran-
derd, met de club en met mij. 

Langzaamaan werd het voetbaldier in mij 
weer wakker. Voetbal is mijn oudste liefde 
als het om de sport gaat. En oude liefde 
roest niet. Jari groeide op en ook Tobias, 
mijn tweede zoon, ging bij Taba spelen. En 
een paar jaar later volgde Ilja. De passie 
kwam weer naar boven. Als toeschouwer 
ging ik mij steeds vaker met het spel en 
alles eromheen bemoeien, zodat de stap 
naar trainer of coach onvermijdelijk was. 
Zes jaar later raadde Jan de Wijer, toen nog 
manus van alles bij Taba, mij aan om mij bij 
de KNVB voor de TC-3 cursus in te schrijven 
(Briljant gezien Jan!). 

Vanaf dat moment veranderde alles. lk werd 
gegrepen door het vak van voetbaltrainer, 
of meer het ambacht. Met mijn diploma op 
zak kon ik naar hartenlust experimenteren 
met oefenstof, wedstrijdanalyses, doelstel-
lingen en begeleiding van spelers en ouders. 
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Taba Paspoortje Benjamin 
Naam:  Benjamin Cornelissen 

Leeftijd: 8 
Taba Team:  Fl 

Favoriete voetballer: Anwar el Ghazi 
Favoriete veldpositie:  winks of rechtsvoor 

Lievelingseten:  witlof 
Wat  wil je later worden: voetballer 
Wat is je leukste raadsel of grap: 

Ken je die mop van de mummie? (...) Ingewikkeld he! 

Jeugdcommissie houdt sociaal oogje in 
het ze I I door Jan Maarten Deurvorst 

in actie voor 

uniceft. 
Taba is een samenwerkingsovereenkomst 
aangegaan met Unicef. Een deel van de 
opbrengst van de Vriendenloterij schenkt 

Taba aan Unicef. 
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lk was onderdeel geworden van een 'on-
going proces' waar ik veel energie instopte 
en nog meer energie uithaalde. 

Ondertussen zat de club niet stil. Winnen 
was geen vies woord meer. Met behoud van 
haar sociale karakter ontwikkelde de club 
zich meer en meer als een echte VOETBAL-
club. De doorstroming van de jeugd naar de 
senioren (selectie) begon langzaam vorm te 
krijgen. De huidige zondagselectie bestaat 
inmiddels voor een groot deel uit eigen 
Tabajeugd. Jongens die als F-jes al met 
elkaar speelden staan nu hun mannetje in 
echte wedstrijden tegen roemruchte clubs 
als Geuzen-Middenmeer, DRC, Muiderberg 
en TOG. 
Volgend seizoen hebben we ons eigen kunst-
grasveld en kunnen we echt thuis spelen, 
op het veld waar we ook op trainen, op ons 
eigen terrein. Het oude en nieuwe bestuur 
heeft hier hard aan getrokken. Hiermee is 
letterlijk een basis gelegd waarop de club 
zich weer verder kan en zal ontwikkelen. 
En opnieuw ben ik in de bevoorrechte posi-
tie dat ik dit proces (nu als hoofdtrainer) 
mag begeleiden. 

En nog steeds spelen ze met een geel-zwart 
hart. Een team is namelijk meer dan de 
simpele optelsom van 11 individuele spelers. 
Allemaal knokken ze voor elkaar, allemaal 
gunnen ze elkaar de bal. Ze weten dat een 
doelpunt voor of tegen altijd het gevolg is 
van een teamprestatie. Ze staan als team 
op het veld en dat maakt het verschil. Er zit 
olie in de machine en TABA swingt. 

Als coach heb ik mij in dit proces (gelukkig) 
ook ontwikkeld. Men zegt wel eens dat ik 
rustiger ben geworden. lk denk dat dit 
klopt. De spelers zijn ouder dan voorheen 
(ik ook), dat scheelt aanzienlijk, maar ze 
weten ook wat er van hen wordt verwacht. 
Soms moet ik bijsturen maar steeds vaker 
kan ik gewoon kijken, analyseren en mijzelf 
voorbereiden op de bespreking in de rust. 
De gemiddelde leeftijd van onze zondag-1 
is ongeveer 22 jaar. De spelers en het team 
zijn nog lang niet uitgegroeid. En de ambitie 
om 1 of 2 klassen hoger te spelen is evident. 
Ook als trainer ga ik volgend seizoen weer 
op cursus en hoop op deze manier nog lang 
met dit leerproces door te kunnen gaan. 
Het plafond is namelijk nog niet bereikt. 

De Jeugdcommissie (Eva Smeets, Lucas 
Cornelissen, Willem Out, Wessel Louwris, 
Hein BijI en Jan Maarten Deurvorst) zou ook 
sociale commissie kunnen heten, maar 
omdat het materiaal waar wij over gaan 
jeugdig is, heten we jeugdcommissie. 
Je zou het zo kunnen zien. 
In het voetbal spelen twee krachten: de ene 
behelst competitie, techniek, opstelling en 
selectie. Daar gaat de Technische Jeugd-
commissie over. De andere is dat voetbal 
ook een sociaal gebeuren en teamsport is. 
Het moet ook leuk zijn en iedereen moet 
zich prettig voelen. Over die sociale compo-
nenten gaat de Jeugdcommissie. Die is bij 
Taba belangrijker dan bij andere clubs. 
Het is niet voor niets dat we een open deur 
beleid hebben, dat we niet selecteren aan 
de poort. Hier bepaalt dus niet het talent 
maar de wachtlijst of je bij Taba komt. 

Hoe bewaakt de Jeugdcommissie dan deze 
sociale component? 
Het gaat vooral om een oogje in het zeil 
houden. Voelt iedereen zich senang in een 
team. Wordt er sportief gevoetbald. Is er 
agressie op het veld? Hebben we genoeg 
respect voor de tegenstander. Ook bij het 
handjes schudden naar afloop? Houdt de 
coach het ook gezellig? Is er verbaal geweld? 
Elke lente letten we op de sociale compo-
nenten bij de selectie onder leiding van de 
Technische Jeugdcommissie. En daarnaast 

houden wij ook de doorgaande agenda van 
Taba in de gaten. Dan gaat het om drie door 
Taba georganiseerde evenementen: Het 
oliebollentoernooi in januari en in juni het 
Taba kamp voor de E en de F en het Taba 
toernooi. Het is niet de bedoeling dat de 
Jeugdcommissie dit organiseert, wel de 
bedoeling dat de JC dit in de gaten houdt 
en eventueel uitzet. 
Verder vergaderen we over lopende zaken, 
zoals nu het kunstgrasveld, de verkeers-
situatie op de straten hier op sportpark 
Drieburg, de relatie met de clubs, etc. 

Nieuwe instroom is altijd welkom. 
Meld je vooral aan. Zeker als je kind bij de 
mini's zit of bij de F. Want we zijn nu vooral 
goed vertegenwoordigd in de D en de E, 
maar wij hebben niet de toekomst. 
De Jeugdcommissie vergadert ongeveer 
drie keer per jaar. 



Taba Paspoortje Marco 
Naam: Marco de Jong 

Leeftijd:  6 jaar 
Taba Team: mini's 

Favoriete voetballer: Messi 
Favoriete veldpositie: keeper 

Lievelingseten: lasagne 
Wat wil je later worden: 

net zoals papa (lets met computers') 
Wat is je leukste raadsel of grap: 

Wat is groen met knopjes? 
Een komkommerlift! 

Wat Taba nog meer organiseert voor de 
jeugd ... door Eva Smeets 

Taba Paspoortje Niels 
Naam: Niels Verwoerdt 
Leeftijd: 7 jaar 
Taba Team: F6 
Favoriete voetballer: Lionel Messi 
Favoriete veldpositie: aanvaller 
Lievelingseten: pasta witte saus 
Wat wil je later worden:  profvoetballer 
Wat is je leukste raadsel of grap: 
Twee  egels /open  door  de woestijn. 
Ze zoeken hun moeder.  Loopt er 1 tegen een 
cactus aan, zegt ie: `Gevonden'. 

De Mars 
door Arthur Rauwerdink, gevaarlijk opkomende rechtsback zatvets 1 

Elk jaar begint vol feestelijkheden. Er kan 
door de ouders traditioneel getoost worden 
op weer een nieuw Tabajaar op de nieuw-
jaarsreceptie en voor de jeugd zijn er met 
tactische zaalvoetbaltechnieken oliebollen 
te winnen op het befaamde nieuwjaarsolie-
bollenzaalvoetbaltoernooi! 
En met het voorjaar komen de aanvragen 
voor toernooien binnen. Deze worden cen-
traal geregeld voor de mini's tot en met de 
C junioren. Zo zorgen we ervoor dat ieder-
een een uit- en thuistoernooi heeft, dat we 
ervaringen met goed georganiseerde en ge-
zellige toernooien delen en we houden een 
fijne relatie met bevriende clubs in stand. 

Dit jaar waren we weer te gast bij het be-
faamde Paastoernooi van De Meer en gaan 
we vol strijdlust als Taba het betaamt op naar 
de toernooien van onder andere Geuzen-
MiddenMeer en HSV Sport 1889 te Zwaag. 

In het eerste weekend van juni organiseert 
Taba zelf het jaarlijks terugkerend Taba-
toernooi voor alle jeugd, van mini's tot de 
Al. Op de velden strijden de teams, tussen-
door worden lekkere hapjes genuttigd die 
door vrijwillig helpende ouders worden aan-
geprezen en uiteindelijk zie je de teams met 
of zonder overwinningsbeker over de velden 
van Taba vol plezier een balletje na trappen. 
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Vol goede moed stapten wij dan ook het 
lokaal binnen. Om vervolgens te belanden 
in een inversielaag van zware tabaksrook, 
uiteraard op ooghoogte. Op de tast, schuife-
lend, vervolgden we onze queeste naar de 
bestuurstop. Die schoot ons spoedig te 
hulp. 'Hee schele, we zitten hier!' Dat was 
voor de schrijver dezes bedoeld; die droeg 
immers een kloek montuur met twee brillen-
glazen van plusminus vier punten dik, dat 
hem in zijn geboortedorp al de bijnaam 
Freekkie had opgeleverd. Enfin, daar zaten 
ze, de topbestuurders, saampjes aan een 
tafeltje. Aad Verkaaik en Stef van der Laan. 
Ossie en ik - inmiddels een tikje geIntimi-
deerd en iets minder zeker van onze zaak - 
schoven aan. 

De rest is geschiedenis. Zoals het gaat met 
Amsterdamse humor betrof het hier een 
onschuldige vorm van bijdehand gedrag 
en ad rem taalgebruik. Andersom mag ook. 
Er kwam bier op tafel, de zaak werd beklon-
ken, Been achterkant van een bierviltje 
nodig om de afspraken zwart op wit te 
bekrachtigen. Komend seizoen was Taba 
een studentenvriendenteam rijker. 

Vroep. We klokken ruim 25 jaar later, ik 
speel nog altijd bij Taba. Wat ooit begon 
als de Zaterdag 4 is inmiddels Veteranen 
35+1, eigenlijk al rijp voor de 45+3 ofzo. 
Nog steeds zitten er jongens van het eerste 
uur in mijn team. En nog steeds paren wij 
plezier aan prestatie, stellen wij schoonheid 
boven resultaat en geloven in kunst naar 
kracht. 

Aileen Ossie, die is niet meer. 
Met het jaarlijkse Tabatoernooi voor senio-
ren en veteranen gedenken wij een vriend, 
zolang de mars ons sterkt! 
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Min of meer een afsluiting van het seizoen. 
Maar niet voor de F en E teams! Het be-
ruchte Tabakamp staat namelijk nog op de 
agenda. In de bossen van Austerlitz is het in 
het tweede weekend van juni niet veilig. 
Hoed je voor het `E-tjes-tegen-de-F-jes-kus-
sengevechf, nieuwe records tak-hangen, 
het zon overgoten voetbaltoernooi op nabij 
gelegen voetbalvelden, friet met sla en 
appelmoes, flagball & kick-ball, kampvuur 
verwarmde marshmallows, enkel brekende 
smokkelroutes in de bossen van Austerlitz, 
snurkende of slaapwandelende kamerge-
noten of -genootjes, scherven (maar die 
brengen geluk) ... en nog veel meer. 

En na de zomervakantie gaat Taba weer fris 
en fruitig in nieuw ingedeelde teams verder 
met voetbal volgens het KNVB wedstrijd-
schema! 

Heel lang geleden, het was in de vorige 
eeuw, ergens rond 1988, togen twee jonge 
knapen naar café Dopey's, voor audientie 
bij de toenmalige Tababestuurstop, die 
daar voor deze gelegenheid kantoor hield. 
Dopey's was een begrip in De Pijp. Men 
schonk er veel bier en serveerde hardge-
kookte eieren. Op verzoek gleed er wel es 
een biefstukkie in de pan (lekker op een in 
de jus gedoopte witte boterham). 

Bij Taba mocht je blowen in de kantine, zo 
ging de mare. Voor de jongens stond dat 
zo'n beetje gelijk aan een gezonde liberale 
clubhouding en een dito sfeer. De gekozen 
ontvangstlocatie voor de audientie sterkte 
hen in de overtuiging het juiste gevoel te 
volgen. 

De knapen in kwestie waren Oscar 'Ossie 
Fa Waka' Hendriks en ondergetekende. We 
studeerden aan de plaatselijke gemeente-
lijke universiteit en speelden beiden in 
'Meditatief Moment', een studentenzaal-
voetbalteam. Onze zelfopgelegde missie nu 
was te informeren naar een plek voor een 
nog op te richten studentenveldvoetbal-
vriendenteam, waarvan de contouren al wel 
enigszins vorm hadden wegens hoopvolle 
toezeggingen van de overige zaalvoetbal-
lende studentenvrienden. 



Taba Paspoortje Pepijn 
Naam: Pepijn  Deknatel 

Leeftijd: 7 
Taba Team: F6 

Favoriete voetballer: Lionel Messi 
Favoriete veldpositie: keeper en rechts achter 

Lievelingseten:  pizza quattro formaggi 
Wat wil je later worden:  profvoetballer 

Wat is je leukste raadsel of grap:  Die van het konijn 
dat telkens bij de bakker komt om te vragen of ie 

worteltjestaart heeft. Als de bakker er dan eindelijk 
een heeft gebakken, zegt het konijn 'lekker he'. 
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Zwartgeel borgel 
door Peter Bego 

Halverwege januari zag ik dat voor ons (de 
zaterdagveteranen 45+1) de 30ste thuis de 
wedstrijd tegen WZ'49 op het programma 
stond. 
WZ'49? 
Nooit van gehoord! 

Duikend in de krochten van internet kwam 
ik er achter dat we met een opmerkelijke 
club van doen zouden krijgen. En wat meer 
is: en passant vond ik een opmerkelijke en 
eigenlijk wel poetische connectie met Taba. 

WZ'49 werd in 1949 opgericht als Voetbal 
Vereniging Zonnegloren door leden van de 
personeelsvereniging van het toenmalige 
sanatorium Zonnegloren te Soest. Op 17 
februari 1956 werd - inmiddels was onder 
invloed van de brede verspreiding van peni-
cilline tbc sterk afgenomen (en daarmee 
het personeelsbestand van het sanatorium) 
- de naam van de vereniging veranderd in 
Vrienden van Zonnegloren. 

De midzomernachtfeesten van de club 
waren - en zijn - beroemd tot in de verre om-
geving, onder andere door het naaktdansen 
in de Soesterduinen, waar in de jaren vijftig 
de beatniks (lees daarover Simon Vinken-
oog!) en in de jaren zestig de hippies tot uit 
Amsterdam op of kwamen. Daar is de basis 
gelegd voor de clubyell: 'Wie niet springt die 
is geen teringlijer'. 
De club is de geuzennaam De Teringlijders 
altijd blijven koesteren, waarschijnlijk om 
tegenwicht te bieden aan de schijn dat de 
spelers van de club mooi-weer-voetballers 
zijn, een schijn die door de clubnaam licht 
kan worden opgeroepen. 

Wat ook belangrijk is: spelers van WZ is het 
maken van slidings per clubstatuut verbo-
den. Dit als eerbetoon aan een beroemde  

patient van het sanatorium, de dichter Cees 
Buddingh' (1918-1985). Budding schreef 
de voetbalroman Daar ga je, Deibel. Vanaf 
zijn vierde jaar zat hij op de tribune van DFC 
- de Dordrechtse Football Club. 'Wanneer ik 
aan mijn jeugd denk, denk ik aan voetbal-
len,' schreef hij ooit. Van zijn 15de tot zijn 
23ste voetbalde hij zeif heel verdienstelijk 
bij diezelfde club. "Aileen tuberculose kon 
hem beletten de eerste Johan Cruijff te wor-
den", schreef NRC Handelsblad heel veel 
jaren later. Buddingh leed als jonge man 
van 23 aan tbc en werd in 1942 opgenomen 
in het Zonnegloren, waar hij begin 1943 het 
gedicht De Blauwbilgorgel zou schrijven, 
waarschijnlijk in een koortsdroom. 

Bij het maken van een sliding tijdens een 
partijtje (toen hij op het punt stond genezen 
te worden verklaard) liep hij een wond aan 
zijn zitvlak op, een blessure die vervolgens 
overging in een ernstige ontsteking. 
Zijn algehele toestand verslechterde daar-
door acuut. Behalve ontstoken longen had 
hij nu ook een ontstoken achterwerk. Ver-
scheidene weken was zijn toestand kritiek. 
Hij kon niet liggen en niet zitten en alleen 
maar staan. Verdoofd van vermoeidheid en 
koorts schreef hij in die periode - staande -
het Ciolgende (ijI)gedicht. 

De blauwbilgorgel 
lk ben de blauwbilgorgel, 
Mijn vader was een porgel, 
Mijn moeder was een porulan, 
Daar komen vreemde kind'ren van. 

Raban! Raban! Raban! 

lk ben een blauwbilgorgel, 
lk lust alleen maar korgel, 
Behalve als de nachtuil krijst, 
Dan eet ik riep en rimmelrijst. 

Rabijst! Rabijst! Rabijst! 

lk ben een blauwbilgorgel, 
Als ik niet wok of worgel, 
Dan lig ik languit in de zon 
En knoester met mijn knezidon. 
—> Rabon! Rabon! Rabon! 

lk ben een blauwbilgorgel, 
lk schop het zwartgeel borgel, 
Van drie burgers in de asla 
En pijnig zonder wederga. 

Taba! Taba! Taba! 

1k ben een blauwbilgorgel, 
Eens sterf ik aan de schorgel, 
En schrompel als een kriks ineen 
En word een blauwe steen. 

Ga heen! Ga heen! Ga heen! 

Taba is in 1933 opgericht. Ergens in de tien 
jaar tussen 1933 en 1943 moet Cees Bud-
dingh dus met een team van DFC tegen een 
team van Taba gevoetbald hebben! 

lk deelde mijn kennis over WZ vanzelfspre- 
kend met mijn teamgenoten en kreeg een 
reactie, van slampoeet Alistair: 
Fascinating stuff, to be fair, 
I shall refrain from sliding in 
(out of respect), 
and then kick them into the air ... 
We wonnen niet, maar he, de uitslag rijmt: 
2-2. 

Even voorstellen: 
De Sponsorcommissie_  
van Taba 
De sponsorcommissie bestaat momenteel 
alleen uit Khilma Kranendonk. Daarbij biedt 
Eva Smeets een helpende hand met de 
communicatie. 
Eva heeft zoon Kasper in de E4 en biedt 
Taba sinds vorig jaar een (online) communi-
catieve helpende hand. 

Khilma loopt al tien jaar rond en had een 
dochter en twee zoons bij Taba. Momenteel 
alleen nog Joe in de Al. Ze is fondsenwerver 
en wilde zich wat meer gaan inzetten dan 
alleen een bardienstje draaien. (-> pag 14) 



De Zondag-1 selectie is kampioen geworden! 
"Dat het ze als team gelukt is, is to zien op het veld! 
Deze hechte en leuke groep jonge mannen zijn kritisch, kunnen wat hebben van elkaar en 
knokken samen. Ze kunnen gewoon goed voetballen en vormen samen een fantastisch 
team!", aldus trainer-coach Hans Zwaal. 
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"Naast de werkzaamheden op het gebied 
van sponsoring probeer ik ook meer prak-
tisch voor Taba te doen. Veel 'relatiebeheer' 
maar ook de aankleding en de sfeer in de 
kantine vind ik belangrijk. Daarom zijn er nu 
planten, twee manden met strips en tijd-
schriften, bloemen op de bar en hangen er 
prikborden. Het is belangrijk dat je een 
goed gevoel hebt bij Taba. Dat werkt alle-
maal door, die beleving, bij het genereren 
van nieuwe inkomsten", vindt Khilma. 

Sponsoring is een goede inkomstenbron en 
draagt daarnaast ook bij aan het 'beeld' 
van de club. Deze steun is erg belangrijk: 
de mensen die op deze wijze bijdragen 
weten wat er speelt en doen zo veel voor 
Taba. Deze inkomsten kan Taba goed ge-
bruiken en zijn de extra's. En niet iedereen 
wil vlaggen of penningmeester zijn 

De Vrienden van Taba zijn mensen die ons 
steunen via de Vriendenloterij of door een 
eenmalige donatie. Dit is nieuw leven inge-
blazen en blijkt een groot succes! Er wordt 
gekeken naar een goede vorm hiervoor en 
tijdens het bellen naar onze leden verzame-
len we tegelijkertijd veel op- en aanmerkin-
gen. Heel nuttig en bruikbaar! 
Van de opbrengst (tot nu toe) is een mooie, 
heel grote, houten picknicktafel van de 
firma Stadshout aangeschaft. Aan deze 
tafel kan een heel team zitten met bijvoor-
beeld een barbecue. Stadshout gebruikt 
bomen die gekapt zijn in Amsterdam en 
maakt daar meubels van. Dit draagt bij aan 
duurzaamheid. We willen kijken of er nog 
meer houten buitenbanken kunnen komen 
van Stadshout. 

Het doel is om goed beleid te ma ken met 
deze inkomstenbron van zowel de Vrienden, 
sponsoren en structurele inkomsten uit de 
Vriendenloterij. We vinden het belangrijk 
dat het geld ook gebruikt wordt voor zaken 
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waar iedereen (spelers en ouders) wat aan 
heeft. Maar ook dat we Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen. Zo heeft het 
bestuur besloten een deel van de opbrengst 
van de Vriendenloterij te doneren aan Unicef. 
Taba wil zich ook hierop richten aangezien 
Unicef en Taba in principe dezelfde doel-
stellingen hebben; zorgen dat kinderen ge-
woon kind kunnen zijn. (Voetbal)spel hoort 
daarbij. 
Aldus Khilma 

Interview met Junior 
Charles, de oudste 
speler van Taba 
door Khilma Kranendonk 

Op een gewone dinsdagavond begeef ik mij 
naar de Tabakantine. Het is er gezellig. Er 
wordt druk gepraat, er is voetbal (UEFA 
Champions League AS Roma - Real Madrid 
CF), er staan pinda's op tafel en er wordt 
bier gedronken. Het lijkt 'echte Tabagezellig-
heid'l lk heb me voorgenomen om Junior te 
interviewen. Dit dinsdagavond tafereel is 
erg speciaal en ik wil je graag mee laten 
genieten van de gehele ambiance. 
Om negen uur druppelen de mannen zo 
een voor een binnen na de training. Junior 
is wel een opvallend persoon zo met zijn 
lange grijze dreads. 

dat vind ik leuk en is ook wel handig. lk ben 
aardig lang en houd zo nogal eens wat 
tegen, begrijp je?"Op dinsdagavond trainen 
de veteranen en we eten altijd na de trai-
ning. Wat is dan jou lievelingseten? "Welk 
eten maakt me niet zoveel uit, als het maar 
goed gemaakt is." 
Nou dat is vandaag zeker zo, want in de 
kantine ruikt het heerlijk. Het water loopt 
me in de mond ... mmm. Deze keer staat er 
Roti op het menu en worden de borden vol 
roti-pannenkoeken met kip, aardappel, 
bonen en ei uit de keuken naar binnen 
gebracht. Er heerst een vrolijke stemming 
en er wordt veel gelachen. 
"Wat ik later wil worden? Nou ik zou best 
graag ERELID van Taba willen worden!" 
Daar heeft de redactie geen passend ant-
woord op. Maar Junior heeft inmiddels een 
heerlijk ruikend bord voor zijn neus en al-
lang geen aandacht meer. Het water loopt 
ook mij in de mond, complimenten voor de 
kok van vanavond! 

Zo besluiten we ons gesprekje en gaan de 
`dinsdagavond-mannen' gezellig door met 
hun ritueel, dat al ruim dertig jaar zo gaat. 
lk besluit stilletjes de kantine te verlaten, 
bijna een intiem moment zo. lk zal verder 
niet storen. Geen wonder dat de `Taba-
mannen' zo lang blijven hangen 

Hoe bang speel je eigenlijk al voetbal Junior? 
"Nou, eens even kijken hoor... dat begon 
toen ik als achtjarig jochie nog op Jamaica 
woonde. Daarna verhuisde ik naar Enge-
land en ik heb daar op aardig hoog niveau 
gespeeld. Ach nee, je hoeft niet te vermel-
den waar ... Nu woon ik al ruim dertig jaar 
in Nederland. lk begon bij Arsenal in het 
team van de Zaterdag 1. Bij Taba voetbal ik 
nu al zo'n vijftien jaar. 

Junior lijkt me een rustige man en hij ant-
woordt heel nuchter op de vraag wat zijn 
lievelingspositie is in het veld: "voorstopper, 



Taba Paspoortje Samuel 
Naam: Samuel Kaal 

Leeftijd:  8 jaar 
Taba Team: F 1 

Favoriete voetballer: Lionel Messi 
Favoriete veldpositie: links  voor 
Lievelingseten: pannenkoeken 

Wat wil je later worden: profvoetballer 
Wat is je leukste raadsel of grap: 

Wat  heeft twee  wielen en kan goed  voetballen? 
Zlatan lbrahimofiets! 

teams een goede voetbalopleiding te bie-
den. De Technisch JeugdcoOrdinator Hans 
Zwaal speelt hierin een cruciale rol. Er zijn 
contacten gelegd met een voetbalschool, 
die extra trainingen voor de Tabajeugd gaat 
geven. Ook trainers kunnen hier iets van 
opsteken en oefeningen toepassen in hun 
eigen trainingen. 

H uidige samenstelling: 
Joost de Wijer (voorzitter) 
Mike Paschenegger (A- en B-teams) 
Sander Kes (C-teams) 
Ad Bakker (D-teams) 
Pierre Hartendorf (E-teams lichting 2005) 
Klaas Deknatel (E-teams lichting 2006) 
Jeroen van Wijngaarden (F-teams lichting 
2007 + T-league) 
Marco Verwoerdt (F-teams lichting 2008) 
Hans Zwaal (Technisch JeugdcoOrdinator) 

17 

Taba gaat voor 
duurzaam door Robbi Jansen 

Afgelopen jaar heeft Taba vanuit het Duur-
zaamheidsfonds van de gemeente een 
lening verkregen voor investeringen en 
verbeteringen die 20.000kg CO2 reductie 
moeten opleveren. 
De eerste aanpassingen zijn goed zichtbaar 
zoals de led buitenverlichting bij de kantine. 
Verder is de verwarming van de kantine en 
de drie kleedkamers door plaatsing van 
nieuwe thermostaten veel beter afgesteld. 
Helaas is het in de kantine nog niet altijd 
lekker warm, maar daar wordt aan gewerkt! 
Verder zal de nieuwe CV-installatie in het 
kleedgebouw zorgen voor een behoorlijke 
vermindering van het aardgas-verbruik. 
De schattingen lopen uiteen (en afhankelijk 
van het weer natuurlijk) maar 1000m3  gas 
is toch wel het minste. 
Dan zorgen de nieuwe douches voor minder 
waterverbruik en dus een behoorlijk vermin-
dering in het gasverbruik. Douches staan 
nu nog maar maximaal 30 seconden aan 
i.p.v. een half uur of langer. 

Een ander groot plan is de plaatsing van 
zonnepanelen op het dak van de kantine. 
Hiervoor is ook geld gekregen via de lening 
van de gemeente. Daarnaast is er subsidie 
gekregen van de provincie Noord-Holland 
en er is ook nog subsidie aangevraagd bij 
het Rijk. De bedoeling is dat er in juli 
begonnen wordt met deze plaatsing. 
Dit betekent onder meer verwijderen 
van het grind. En dat is dan weer een 
uitgelezen klus voor een elftal dat 
zich eens wil uitleven op het dak! 
We gaan dit jaar ook verder met het 
vervangen van de oude verlichting 
door led-verlichting. 

En dan zijn we in 2016 weer een stuk 
duurzamer geworden! 

Schilders 
opgelet! door Robbi Jansen 

Het heeft wat (veel te veel) jaartjes mogen 
duren maar afgelopen zomer is er dan een 
begin gemaakt met het opknappen van het 
kleedgebouw. De voorzijde ziet er weer fris 
en fruitig uit. Volgens sommigen vloekt de 
kleurstelling met de Tabaclubkleuren, maar 
anderen roemen de Braziliaanse sfeer. Het 
is natuurlijk nooit goed. 
Maar dit was pas het begin van het schilder-
werk. Wat moet er nog meer gebeuren? 
De gele muur mag zeker weg. Helaas lukt 
het niet met een hogedrukspuit. Dus dat 
wordt dan maar een verse schilderbeurt. 
Een tint grijs misschien? 
Daarnaast moeten de zij- en achterkant ook 
geschilderd worden. Dat betekent schuren, 
gronden en lakken. Een hartstikke leuk 
klusje voor een ploeg doordouwers. 
Ramen/ruiten van de douches worden 
vervangen. Er komt isolatieglas in. 

Dan de binnenkant. Ook hier mogen nog 
een paar zeer fijne schilderklusjes worden 
gedaan. De kozijnen schuren en lakken, en 
sommige plafonds mogen wat witter. 
Wanneer? De maanden juni+juli lijken hier-
voor het meest geschikt. Er heeft zich ge-
lukkig al een aantal mensen aangemeld 
dat graag wil helpen schilderen, maar er 
kunnen er altijd meer bij. 
Waar wacht je nog op? 
Meld je aan op vrijwilligers@afctaba.nl  

Archeologisch onderzoek op het TABA-dak 
Taeke, Jozef, Aad en Patina 

Waar zouden we zijn 
zonder de Technische 
Jeugdcommissie 
door Joost de Wijer 

De Technische Jeugdcommissie houdt zich 
bezig met voetbaltechnische kwesties in 
onze vereniging. leder,  jaar, wanneer de 
competitie zijn einde nadert en de toer-
nooien er aan komen, gonst het weer van 
de geruchten op de schoolpleinen. De team 
indelingen voor het komend seizoen staan 
voor de deur en de Technisch Jeugdcom-
missie van Taba draait overuren. 
Het is een reuze klus om aan de hand van 
de ledenlijsten teams samen te stellen, die 
op een verantwoorde manier de competitie 
in gestuurd kunnen worden. Er wordt druk 
met de trainers overlegd en spelers worden 
onder de loep genomen. Het vinden van 
adequate begeleiding voor de teams is een 
hele puzzel. Ouders verschuilen zich achter 
gebrek aan tijd en voetbalkennis. En vind 
maar eens een trainer, die tegen 'n geringe 
vergoeding een stet pubers wil trainen. 

Met de komst van een kunstgrasveld voor 
de deur wordt er een nieuwe periode inge-
luid voor onze vereniging. Er komen meer 
mogelijkheden om te trainen en er hoeft 
minder gesleept te worden met trainings-
materialen. Dit betekent niet dat de taken 
van de TC er eenvoudiger op worden. We 
zijn nu bezig om een trainingsschema in 
elkaar te draaien, zodat elk team minimaal 
een keer per week op het nieuwe kunst-
grasveld kan trainen. Het aantal teams zal 
lets toenemen, maar veel groter zullen we 
voorlopig niet groeien, we blijven 'n twee 
velden club met een zaterdag- en een 
zondagafdeling. 

Kwalitatief valt er echter nog wel wat te 
verbeteren, bijvoorbeeld de opleiding en 
begeleiding van de trainers (ouders). Uit-
gangspunt is om de spelers van de diverse 



Adje (vijfde van rechts) in het Nedet 

Taba Paspoortje Zeger 
Naam: Zeger Bosman 

Leeftijd: 6 
Taba Team: T-League 

Favoriete voetballer: Arjan Robben 
Favoriete veldpositie: spits 

Lievelingseten: pizza 
Wat wil je later worden: architect en 

zeehondenvoerder 
Wat is je leukste raadsel of grap: 

Waarom zit een oen altijd in een luchtballon? 
Om te kijken of hij Superman ziet. 
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Adje of Attie: International bij de Tabakkers 
"De bietenakker waarop Taba haar thuis-
wedstrijden moet spelen, is voor alles 
geschikt behalve voor voetbal en indien ge 
nagaat, dat er 's morgens al op gespeeld 
was, dan zult ge u kunnen voorstellen in 
welk een toestand dit zeep- en geleiachtige 
stuk moeras van twijfelachtige substantie 
gekomen was" (sportverslaggever Sport-
week op bezoek bij Taba, december 1937). 

Taba kent een rijke historie, dat weten we 
allemaal, maar niemand weet er het fijne 
over. Op onze website hebben we vanaf nu 
een speciaal plekje voor alle verhalen uit 
ons verleden. Er staat nu een eerste artikel 
over de beginperiode van Taba en een ta-
lentvolle speler, die in het oprichtingsjaar 
1933 bij ons speelde. Hieronder een frag-
ment van dit verhaal. Mocht je zelf willen 
bijdragen aan de geschiedschrijving, al is 
het maar met ideeen, gebruik het mailadres 
dat op de site staat vermeld. 

"1930-1950, Adje of Attie, international bij 
de Tabakkers". (fragment) 
Taba, in de lente van 1933 door een stel 
jongens uit de Amsterdamse tabakhandel 
in de Nes opgericht, speelt net als de kleine  

tweehonderd Amsterdamse clubs op parti-
culiere terreinen die als weiland dienst 
doen of worden verhuurd aan voetbalclubs. 
Dit verhaal gaat over de start van een 
kleine Amsterdamse club in de jaren 30, 
maar ook over Adje (of Attie), een vergeten 
talent, die daar iets mee te maken had. 

De Watergraafsmeer, een ingepolderd stuk 
moerasland dat wordt begrensd door oa de 
Ringvaart en Weespertrekvaart, ligt in de 
jaren 30 bezaaid met stukjes weiland en 
voetbalvelden. De duistere, maar lucratieve 
Nederlandsche Cocaine Fabriek (aan de 
Weespertrekvaart) ligt op een paar honderd 
meter afstand van de Amsterdamse Stads-
kwekerij (in het huidige park Frankendael). 
De Kruislaan en Middenweg delen de 
Watergraafsmeer bijna precies in vieren, de 
Gooische Tramweg-Maatschappij rijdt nog 
door de Watergraafsmeer van Amsterdam 
naar Hilversum. Taba, die in deze oude en 
laag gelegen polder haar thuisbasis kent, is 
net door twee opeenvolgende kampioen-
schappen van de 3de naar 1ste klasse van 
de - door de NVB erkende - Amsterdamsche 
Voetbalbond (AVB) gepromoveerd, en draait 
er in de top mee. Niet zonder respect worden  

ze de Tabakkers genoemd, een goed 
georganiseerd clubje, twee seniorenteams, 
een aspirant- en juniorenteam klein. 

De spanning loopt daar in de lste klasse 
regelmatig op: "De grensrechter van Taba 
bemoeide zich met het geval [opstootje in 
uitwedstrijd tegen 1.1boys, RG] en wel op een 
dusdanige wijze, dat de arbiter zich genood-
zaakt zag den linesman uit het veld te zen-
den. Dit vonden verschillende Taba-
supporters en enkele bestuursleden al te 
bar, men verscheen en bloc binnen de lijnen 
en mengde zich in de discussie" (Sport-
week .1938). 
Een grote club als Ajax, zetelend in dezelfde 
polder als Taba, voetbalt op dat moment 
vier klassen hoger, in de 1ste klasse van de 
Nederlandse Voetbal Bond, voorloper van 
de huidige KNVB. 

Taba begint 31 mei 1933 net als zoveel 
Amsterdamse clubs voor en na hen: zoek 
een paar geestverwanten, in de regel buren 
of collega's, start een voetbalclub, meld je 
aan bij een van de Amsterdamse voetbal-
bonden (er zijn er meerdere), huur een ter-
rein, en kies een naam die bij je past (zo 
bestonden bijvoorbeeld de Amsterdamse 
Sport Vereniging Kattenburg en de Stuca-
doors). Want: "Wees er van verzekerd: wan-
neer 'n groepje buurtjongens gaat samen-
klonten bij een vensterbank of een stoep, 
dan is er of georganiseerde straatschenderij 
of de geboorte van een voetbalclub op 
komst" (Sportweek, 1937). 

Taba start met een stel gasten die elkaar 
kennen van de tabakshandel in de Nes, en 
schrijft zich in bij de AVB. Een kleine twee 
weken later, op 12 juni 1933 in de KNVB 
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AKTIE: GED1CHT VAN DE WEEK !!!  

Hierbij roepen wij onze leden op om hun denkhoofd te 
gebruiken en door de week ook eens creatief bezie te 
zijn, en een gedicht in te sturen over welk onderwerp 
dan ook dat hen interesseart. Het gedicht van deze week 
hebben wij met dank afgenomen van D.Kuyper Sr. 

12- 
KONING VOETUAL 

Op zondae, de dag der dagen 
moet moeder de vrouw niet vragen 
waarheen manlief gnat 
want om 12 uur loopt hij op straat, 
op weg near het veld 
wear zonder geweld 
Koning Voetbal heerst. 
Maar enige zondagen per jaar 
heus, dat is wear, 
wordt Koning Voetbal verslagen 
door sneeuw en ijslagen,  
De velden zijn wit 
en manila! zit 
thuis bij vrouw en kroos(t) 
en meestal is hij dan boos. 
Het clubblad moet echter verschijnen 
want anders kan de redactie verdwijnen. 
Dacron, geachte clubleden, 
doe wet anderen ook deden, 
geef kopie en schrijf verslagen 
die een ieder kan hehagen. 
Uw clubblad wordt den gelezen 
en de naam van Taba geprezen 
door de inhoud van Us orgean 
sportief zijn staat nog steeds bovenaan. 

Ai603.43,1%ar irrikSIGICS4fe(SICV ((' I  

Kopij kan worden gemaild near: 
redactie@afctaba.nl  
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Sportkroniek bekrachtigd met de eenvou-
dige melding: "registratie van clubnamen: 
Taba te Amsterdam, voorheen Volharding 
(Amsterdamsche VB)". Het niveau van het 
Amsterdamse voetbal is in 1933 nu net een 
punt van discussie geworden, vooral omdat 
op dat moment nog maar een Amsterdamse 
damse club in de 1ste klasse speelt. In 
1932 spelen alleen al in de AVB 156 clubs, 
en elk seizoen komen er ongeveer 10 bij! 
Dit alles is een gruwel in de ogen van de 
KNVB, zo lezen we in het officiele bonds-
orgaan in 1933: "In den AVB komen elk jaar 
nog steeds nieuwe clubs zich aanmelden 
[...] dat een groot deel van deze clubs een 
kwijnend bestaan lijdt zal niemand kunnen 
ontkennen [...]". 
Met betrekking tot de spelers die al deze 
clubs beginnen: "Daarbij wordt vanzelfspre-
kend niet gevraagd of gekeken of zoo ie-
mand wel voetballen kan; ieder die tegen 
den bal kan trappen is welkom en wanneer 
dan de competities zijn begonnen, worden 
deze zich noemende voetballers op hun 
tegenstanders losgelaten". 

Adje: te midden van een stet fit ogende scherpe 
Tabagasten - ca 1940 

En "Er is gewezen op de na-oorlogse [1914-
1918, RG] jeugdmentaliteit, die wars is van 
discipline en niet die zelfopofferende club-
liefde heeft" (Sportkroniek, 1933). 

Het seizoen 33/34 staat op het punt te 
beginnen. In het Volk van augustus 1933 
wordt kort gemeld: "En zoo deed Blauw Wit 
[goede seizoensstart na degradatie, RG], 
alleen Gerritse is gedeserteerd om voor een 
klein clubje T.A.B.A. te gaan spelen". In de 
eerste wedstrijden van dat seizoen stuurt 
debutant Taba Argos met 9-3, en Togo met 
13-0 richting huis. Vele overwinningen vol-
gen. Blauw Wit 'cleserteur' Gerritse speelt in 
november namens Taba zijn eerste wedstrijd 
in het AVB selectie team. 

Taba lijkt een razende start te hebben 
dankzij Adje's komst 

Het hele verhaal is te lezen op afctaba.n1 
bij `historie% 

OPROEP kopij! 
Het is geen nieuws en het is ons bekend: 
Bij Taba wordt vooral gevoetbald, geleerd 
van sportieve trainingen en genoten van 
'apres-voetbal', zorgvuldig gevulde snoep-
zakjes, broodjes van Mildred en bovenal 
van elkaars verhalen. Althans, dat nemen 
we aan. 

De redactie van de wekelijkse Taba Treffer 
had het erg moeilijk. Uit een januari num-
mer uit 1976 zakte hen de moed in de voet-
balschoenen: "Zo gaat het niet langer 
Verslagen verslagen." 
En: "Ja we zijn amper begonnen of het is al-
weer raak. Ook de afgelopen week bereikte 
ons dan ook niet een enkel wedstrijdver-
slag. 
Uiteraard is het onnodig te vertellen dat het 
zo niet langer gaat. Gelukkig dat we nog 
maar pas begonnen zijn. Dan kan er ten 
eerste nog heel wat verbeteren en ten 
tweede kunnen wij nog heel wat afkanke 
sorry hoor." 

Anno 2016 blijven we positief, want de Taba 
Treffer zal zeker niet wekelijks bij je op de 
deurmat gaan vallen. Dit is een uniek exem-
plaar om te laten zien dat we er zijn met z'n 
alien. 

Ben je trots op je teamgenoten? 
Laat je horen, zien of lezen. 
Denk bij het uittrekken van je voetbalschoe-
nen na een enerverende training, een ex-
plosieve wedstrijd of euforie na een 
strijdlustige overwinning even aan je club-
genoten jong en oud. Deel memorabele 
quotes van je teamgenoten of trainer. 

Of sta je zaterdags nog eerder dan door-
deweeks naast je bed om in alle vroegte te 
koubekken langs de lijn met al die andere 
ouders van een zoon of dochter van 7? 
Welk gevoel gaat er door je heen? Deel het  

samen met die veelzeggende foto's van de 
bezwete koppies blij of teleurgesteld de po-
lonaise dansend na de genomen penalty's. 

Klim in die tegenwoordig spreekwoorde-
lijke pen en mail ons wat jou op je Taba-
hart ligt. 

De website heeft genoeg ruimte en met 
social media zorgen we ervoor dat het 
wordt verspreid. 
En wie weet komt er na deze Taba Treffer 
2.0 in het volgend seizoen wel weer een. 

Zo hopen we dat ook dit balletje bij Taba 
succesvol gaat rollen. 
Nu fluiten wij dit nummer af, met hopelijk 
een overwinning in de toekomst voor een 
redactioneel en interactief Taba! 
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Kleine dingen, grote gevolgen 

De duurzame picknicktafel (dankzij de Vriendenloterij) 

22 

Aan deze Taba Treffer werkten mee 
Remco Geesken • Khilma Kranendonk • Hans Zwaal • Jan Maarten Deurvorst • Eva Smeets • 

Arthur Rauwerdink • Peter Bego • Hans Christenhuis • Junior Charles • Robbi Jansen • 
Joost de Wijer • Taeke Spinder • Domien Debruyne • Jozef Harten • 

Ouders van: Alexander• Benjamin • Marco • Niels • Pepijn •Samuel •Zeger 

Met speciale dank aan 
Judith Middelkoop 

Fotografen Xander Remkes en Harry Smeets 
Mila+Carlo - Dakota Vormgeving 

Roland Lippes - Springer & Lippes drukkerij 
Intratuin support Taba met Wroener worden Dat zie je alvast aan de planten in de kantine. 

Er volgt binnenkort nog meer, maar dan buiten. Bedankt, namens veel Taba leden. 
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