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HET 70ste
BESTUUR
Pfoe, of ik namens het bestuur een stukje voor de
Toro wil schrijven? Maar natuurlijk! Als QQ’er is
dat wel het minste wat ik kan doen. Laat ik maar
bij het begin beginnen, onze vraagsessie. Dat
hadden ze wel erg lekker getimed met het 69ste,
net na m’n kerstdiner. Het was een uurtje of 5/6
in de nacht toen er met een hoop kabaal, een
kaal hoopje ellende over mij heen kwam vallen.
Er werd een geeltje en zwartje in m’n handen
gedrukt terwijl het Toreador werd ingezet. Nadat
de verwoede pogingen van Ruben om avances te
maken op m’n date waren gestrand, druppelde de
menigte weer naar buiten. Gelukkig was er nog
een brief achtergelaten onder een klein laagje
glitters met daarin de boodschap dat ik gevraagd
was voor het Taurus bestuur. Achteraf bleek dat
ik behoorlijk wat mazzel had, het overgrote deel
van de glitters waren beland in de kledingkast
van onze vriend Daan.
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Een tijdje na de functieverdeling zijn we op
“beleidsweekend” geweest in het pittoreske
Kaatsheuvel. Tijdens dit soort uitstapjes leer
je je bestuursgenoten pas echt kennen. Wat
bleek, Willem is een ongekend Bingotalent
wat leidde tot enige frustratie onder de andere
campinggasten. Bovendien ziet Koen er niet
geheel onaantrekkelijk uit in een prinsessenoutfit,
de vele complimenten in de Efteling kunnen dit
alleen maar bevestigen. Dat je de dag nadat je
je kop er af hebt geschroefd vroeg opstaat om
weer richting Delft te vertrekken om lekker potje
te ballen getuigd van doorzettingsvermogen.
Alhoewel brak op het voetbalveld staan bij
Taurus eerder regel dan uitzondering is.
Over brak gesproken, de dag na de wissel ALV. Ja
dat was even heftig. Wat me vooral is bijgebleven
is het beeld van Annemieke hangend over een
goed gevulde rode bak terwijl ik bezig was met de

intreerede. Mooie dingen. Het is vanzelfsprekend
dat we na deze avond werden toevertrouwd aan
de taken van onze voorgangers. Het eerste waar
je je als Taurus bestuur mee bezig houdt zijn
natuurlijk de nieuwe bestuurspakken. Ja, laat
dat maar aan Hellen over, die weet wel raad met
de prachtcombinatie van kanariegeel met zwart.
Helaas waren de pakken niet op tijd klaar tijdens
de OWEE & KMT. Desalniettemin hebben
we een record aantal sjaarsch binnen weten te
harken! Het is niet meer dan logisch dat er voor
deze Taurussjaarsch een episch sjaarschdiner
werd georganiseerd. Mocht voetbal niet meer
de juiste sport zijn, kan menig sjaarsch nog
terugvallen op een beerpongcarrière!

Naast je voetbalcarrière willen we als Taurus
ook nog wat voor je studiecarrière kunnen
betekenen. Zo is de LoCo hard bezig om een
mooi evenement op te zetten voor onze leden.
Huh?! Ik dacht dat Taurus alleen voor thee in de
rust zorgde? Nee joh, gekkie! Behalve de LoCo
zijn de meeste ondercommissies al druk bezig
met het plannen van activiteiten, speciaal voor
jullie! Helaas wist Nederland zich niet te plaatsen
voor het EK, dus zit er dit jaar geen Stade d’Alcuin
in. Daar tegenover staat wel het aankomende
lustrum wat deze jaargang gevierd gaat worden.
In oktober bestaat Taurus 70 jaar, genoeg rede
voor een feestje dus! Bij het vorige lustrum
werd er een CD’tje opgenomen met nieuwe
Taurushitjes. Wisten jullie dat Annemieke het
nummmer ‘Taurus ‘ van Klaas da Haas volledig
uit haar hoofd kent? Ze oefent het lied minimaal
1x per dag voor de spiegel. Ook kan ze bijna een
hele Twister in 1x in haar mond stoppen, maar
dat is bijzaak.
Wat wel belangrijk is, is dat iedereen plezier blijft
houden in het spelletje. Hoewel de stand nog
geen reden tot feest geeft, heerst bij de vrouwen
van Taura 2 een gemoedelijke sfeer. Ik ben er dan
ook van overtuigd dat dat eerste doelpunt gaat
vallen in het restant van het seizoen! Anders is het
misschien verstandig om een keertje bij Taura 1
af te kijken. Als lijstaanvoerder de winterstop in
is niet niks, het dromen over een kampioenschap
mag beginnen. Voor het overgrote deel van
de herenteams is het hoofdzaak dat er nu echt
punten gepakt gaan worden. Voor aankomend
half jaar staan er nog genoeg leuke wedstrijden
en activiteiten op het programma. Samen met
de ondercommissies gaan wij er voor zorgen
dat ook dit jaar er weer eentje wordt om niet te
vergeten!
Met Taureaanse groet,
Maarten van Muijen
Voorzitter der 70ste Taurus bestuur
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DETORO
Fabian Kamp – Voorzitter

Ooit heb ik de keuze moeten maken.. voetbal of
scouting? Maar na de slechte keuze gemaakt te hebben,
begon scouting me toch al binnen 3 weken te vervelen.
Mijn passie lag toch echt bij voetbal. Op mijn zevende
ben ik dan ook begonnen met voetbal. Ik heb in veel
verschillende soorten teams gevoetbald, van bierteams
tot prestatieteams, maar mijn mooiste voetbaljaar was
toch echt bij de A2. Met hoogtepunten als: barbecue’s
langs de zijlijn en doorlopend wisselen als het vlees gaar
was, nooit fit op het veld, uitkijken naar de derde helft,
legendarisch centraal verdedigend duo beter bekend
als de geoliede hakselmachine en weet ik veel wat voor
capriolen. Ondanks dit alles stonden we toch altijd ons
mannetje als een fanatiek team dat voor niets minder
dan 3 punten ging. Het mag dan ook duidelijk wezen
dat we dit jaar kampioen zijn geworden. Dit werd
uiteraard op zijn Twents gevierd, met een grote platte
wagen (met daarop veel te grote speakers en volgeladen
met bier) achter een trekker het dorp door om duidelijk
maken wie de nummer 1 was. Naast al het mooie dat er
naast de voetbal bij komt, miste ik ook de spanning van
de wedstrijden. Toen ik me in kon schrijven bij Taurus
heb ik dan ook geen moment getwijfeld!
Jasper van Tilburg - SecreToro
Het is de laatste wedstrijd van het seizoen. Twee teams
strijden om het kampioenschap. De laatste minuut
en Jasper scoort het winnende doelpunt! VOC F13 is
kampioen!
Zo ongeveer begon mijn voetbal carrière bij de f ’jes
in Rotterdam in 2003. Helaas sindsdien nooit meer 1e
geworden met voetbal, maar heb nog wel lang bij VOC
gespeeld. Op mn vijftiende ben ik gestopt en ben ik wat
andere sporten gaan uitproberen waaronder tafeltennis
(wat heb ik daar spijt van XD). Gelukkig kan ik mijzelf
nu weer voetballer noemen als trotse rechts-mid van
Taurus 3. Mijn techniek is niet meer zo verfijnd als 12
jaar geleden bij de f ’jes, maar ik ben al lang blij om weer
een balletje te trappen.
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Amy den Dekker - Layout
Het was in 2008 dat ik met school meespeelde met het
telegraaf straatvoetbaltoernooi. We waren ongeslagen
en hadden onszelf de finale in gevochten. De finale
was op de Dam in Amsterdam, wat een ervaring. Er
waren tribunes, een live commentator en er was veel
publiek. Toch heb ik er weinig van meegekregen, ik
was gefocust. Ik denk dat ik nog nooit zo fanatiek ben
geweest, ik moest en zou winnen. Ik scoorde drie keer
en zo wonnen wij, als jongste team van 9 en 11 jarige
meisjes, de finale. Dit is zeker weten mijn mooiste
voetbalherinnering. Ik denk er steeds aan terug als ik
op De Dam loop, hoe heb ik toch op die kutsteentjes
kunnen voetballen? Nu, 8 jaar later en na een stop
van drie jaar ben ik weer gaan voetballen. Taurus
kwam voorbij en ik kon geen nee zeggen, ik miste het
voetballen toch wel. Nu speel ik met veel plezier in
Taura 2 waar het niet zo zeer om winnen draait, ook
niet zo zeer om doelpunten maken. Het is gezellig en ik
geniet van de zeldzame momentjes dat we in de buurt
komen van het goal van de tegenstander.

Tink Voskamp - Eindredacteur
Toen ik een stuk of zeven was, was ik al helemaal
voetbalgek, alleen ontbrak er een meisjesteam bij
mij in de buurt. Het begon dus met meetrainen met
de jongens, totdat de opkomst meiden eindelijk
groot genoeg was voor een eigen team. We zaten in
een gemengde competitie en wonnen vrijwel elke
wedstrijd. Uiteindelijk ben ik op mijn twaalfde gestopt
met voetbal, ik vond het niet meer zo spannend en
mijn voetbalkoorts zwakte af. Met het beginnen van
mijn studie was er echter iets wat ik miste, maar toen
Taurus voorbij kwam wist ik het… Het was weer tijd
voor voetbal!
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Taurus Eerstejaars Commissie
Max
Mijn naam is Max van Steen, ik voetbal in Taurus 1 en ik mag
mijzelf de voorzitter dan de TEC noemen. Ik probeer de rest van
de commissie een beetje in het gareel te houden. Of eigenlijk is
dat juist meer andersom. Ik vind het erg leuk dat ik aan de start
van dit jaar ben gevraagd voor deze commissie, alhoewel ik me
daar niet zo veel meer van kan herinneren. Natuurlijk is het wel
vrij druk, zo in je sjaarschjaar, maar daar valt wel mee om te gaan.
Het is sowieso fantastisch om je samen met m’n mede TEC’ers
mezelf in te zetten voor deze mooie voetbalvereniging!
Max is altijd om 9 uur al incapabel

De Taurus Eerstejaars Commissie
organiseert door de loop van het
jaar heen een aantal fantastische
evenementen. Daaronder een
aantal borrels voor Taurusleden
en de seizoensafsluiter op het
sportterrein.
Maar
het
hoofdevenement is toch wel het
Oliebollentoernooi waar we dit
jaar meer dan 170 inschrijvingen
voor hebben en het belooft
een mooie dag te worden voor
iedereen.
Dit is voor ons allen onze eerste
commissie. We zijn uiteraard
super enthousiast om het beste
ervan te maken dit jaar. En
uiteraard gaan wij her heel veel
van leren. Met de vergaderingen,
waar ook de geeltjes, blauwtjes
en zwartjes ten tafel komen,
de dronken overlegjes op de
borrelvloer en de uitstapjes
om allerlei dingen te dingen te
regelen belooft dit een mooi jaar
te worden.
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Claire
Lieve Stieren,
Ik ben Claire Wensing en ik ben de secretaris en de commissaris
promo van de Taurus Eerstejaars Commissie. Ik notuleer bij
alle vergaderingen, en ook zorg ik ervoor dat iedereen van onze
georganiseerde evenementen af weet. Ik vind het super leuk dat
ik hier deel van uit mag maken. Ik speel zelf in Taura 2 en ben 18
jaar. Ik studeer Technische Bedrijfskunde aan de Haagse, en mijn
favoriete speler is Wesley Sneijder. Wij hopen jullie op al onze
georganiseerde evenementen te zien, om daar gezellig een zwart
geeltje te drinken.
Claire vindt zichzelf geweldig

Rick
Hoi fantastische stieren, mijn naam is Rick Matthijssen, ik ben
de commissaris activiteiten van de 2e eerstejaars commissie van
SVVV Taurus. Dit houdt dus in dat het mijn verantwoordelijkheid
is dat alle stieren geweldig leuke dingen kunnen doen op een
borrel, toernooi of andere activiteit. Ik voetbal momenteel alleen
nog maar bij de Maandagavondcompetitie met taurus mee,
omdat ik nog knorrig thuis voetbal in het weekend, maar daar
gaat volgend seizoen zeker verandering inkomen! Mijn huis is
een beetje het hoofdkwartier van de TEC-vergaderingen, omdat
mijn fiets kapot is en ik te lui ben om een nieuwe te kopen. Verder
ben ik 18 jaar, studeer ik Nanobiologie, hanteer ik de spitspositie
op het voetbalveld en is mijn favoriete voetballer Klaas-jan
Huntelaar.
Rick is in slaap gevallen tijdens beheersch

Philippe
Hoi ik ben Philippe, de penningmeester van de TEC.
Dit houdt in dat ik heel positief sta in wbw omdat ik alles
voorschiet. Daarnaast heb ik ook een prachtig overzicht
gemaakt van onze baten en lasten. Ik vind het geweldig deel
te maken van deze fantastische commissie met 3 superchille
commissie genootjes. Verder doe ik WB, is mijn favoriete
club naast Taurus Feyenoord en sta ik back bij de Overm8.
Philippe moet altijd een shotje nemen tijdens de vergadering,
maar dat doet hij nooit

LoCo

LokinCommissie
Geachte lezers,

Graag nodig ik jullie uit om kennis te maken met een relatief
nieuwe commissie van Taurus. De Lokin‐commissie, oftewel
de LoCo. Een commissie die vernoemd is naar de eerste
voorzitter van Taurus, Jan Lokin, en die als doel heeft spelers
van Taurus de mogelijkheid te geven om op een informele
manier met aantrekkelijke bedrijven in contact te komen.

Maar wie gaat dit moois eigenlijk voor
jullie regelen? De commissie bestaat uit
vijf leden. Allereerst zijn daar de twee
dames uit Taura 1: Floor (secretaris) en
Coco (commissaris logistiek), Lennart
(penningmeester) vertegenwoordigt
Taurus 1, Bart (commissaris extern)
Taurus 3 en Feiko (voorzitter) is vanuit
Taurus 6 de vertegenwoordiging. Koen
van Damme zal vanuit het Taurus
bestuur toezien hoe er een mooie
activiteit wordt neergezet.
Zoals gezegd rollen er op dit moment
nog verschillende ballen, maar zodra
er duidelijk is welke bal het veld uit
is getrapt en welke er in het doel
is verdwenen laten we het jullie zo
snel mogelijk weten! Dus volg het
Taurusnieuws met enige regelmaat en
dan ben je verzekerd van de laatste
updates omtrent de activiteit en welke
bedrijven vertegenwoordigd zullen
zijn!

Vorig seizoen is er een start gemaakt met deze commissie.
Helaas is het er toen niet van gekomen om een activiteit
van de grond te krijgen. Dan willen jullie natuurlijk weten
waarom niet, maar dat is niet belangrijk voor jullie. Voor
jullie is het veel belangrijker om te weten wat er met deze
informatie is gedaan. Daarover kan ik alleen maar zeggen
dat er veel lering uit is getrokken en dat er op dit moment Tot die tijd, veel sportief succes gewenst
veel balletjes rollen om er dit jaar een geslaagd evenement en maak de tegenstander helemaal
LoCo!
van te maken.
Is dit dan ook het moment waarop er bekend wordt gemaakt
wat voor een activiteit er gaat plaats vinden? Dat helaas niet.
Want iedereen weet: zolang er meerdere ballen in het veld
aanwezig zijn, kan het spel geen doorgang vinden. Maar
laten we het hier op houden: het heeft met voetbal te maken!
Gelukkig hebben jullie daar allemaal veel affiniteit mee, dus
we verwachten dan ook een grote opkomst vanuit Taurus.

De LoCo ’15‐‘16
Feiko van Logchem ‐ Voorzitter
Floor van Dam ‐ Secretaris
Lennart Keyzer ‐ Penningmeester
Bart van Eeden ‐ Commissaris Extern
Coco Langens ‐ Commissaris Logistiek
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WistJeDatjes
De snelste treffer ooit - na 2,8 seconden door Ricardo
Olivera uit Uruguay

Hoogste uitslag ooit -149-0 - Een team uit Madagaskar besloot uit
protest vanwege een partijdige scheidsrechter de gehele wedstrijd
lang alleen in eigen doel te schieten
Snelste rode kaart - Walter Boyd kreeg een rode kaart na 0
seconden speeltijd toen hij tijdens het wisselen een tegenstander omver duwde

Verste doelpunt ooit - een afstand van 88 meter
door de Zwitserse doelman Massimo Colomba
Raarste eindstand - 0,5:0 - Tijdens een wedstrijd in Paraíba in Brazilië knapte de naad van de voetbal bij een vrije trap. De ballon die
normaal gesproken in de bal zit, belandde in het doel, maar het leer
schoot erlangs. De scheidsrechter besloot toen dat het een ‘half
doelpunt’ was en de wedstrijd eindigde in 0,5:0

De langste vereningsnaam - ‘Bredase Sportvereniging Nooit
Ophouden Altijd Doorzetten Aangenaam Door Vermaak En
Nuttig Door Ontspanning Combinatie’
De bal het langst in de lucht - 19 uur, 5 minuten en 31 seconden - Ricardinho Neves uit Brazilië jongleerde met een
voetbal gedurende 19 uur 5 minuten en 31 seconden nonstop met zijn voeten, benen en hoofd
10|DE TORO.

De Taurus
teams
2015/2016
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TAURUS 1
Team weekend Brussel dag 1
Ik ben ervan overtuigd dat een teamweekend het
belangrijkste moment van het voetbalseizoen
is. Hierdoor zijn we vorig jaar immers
gepromoveerd! Na het teamweekend hebben we
in de 2e periode geen wedstrijd verloren. Het
weekend zelf begon vrijwel hetzelfde als vorig
jaar, in de trein richting België, lauwe schulties
drinken en slokken ‘fisherman friends’-wodka
gebrouwen door de enige echte Erik Arends.
Arends was niet de enige oude lul die ons jonge
teampie kwam versterken dit weekend, ir. Rik
‘superboy’ Skuffelski, ir. Sebas ‘Totti’ Greeven en
Laurens Peene.
Eenmaal in Brussel werden we ontvangen door
een comité van militairen, die ons dronken
potje voetbal met als goal het legerkleurige
pantservoertuig niet enorm op prijs konden
stellen. De weg naar Molenbeek was een eind
lopen, waar menig pauze in avondwinkels is
genomen om de voorraad Smirnoff Ice leeg
te kopen. Het avondprogramma dat ons te
wachten stond was een waarvan ik dacht dat ik
hem al had meegemaakt, we zijn met het huis
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naar exact dezelfde club in Brussel geweest een
half jaar ervoor, echter stond mij iets anders te
wachten deze keer. In club ‘You’ hebben we een
tafel met eigen voorraad wodka flessen gekregen
en unlimited frisdrank.
“Lieve Kitty,
We gingen vandaag met een paar stoere jongens
op pad. Terroristen doen ons niks. Eenmaal in
de club aangekomen wilde ik dat de regelbaas
van ons team, Pjotr Pjinson, een irritante gast
bij het geilste wijf ging weghalen. Dat deed hij
niet. Toen ben ik met haar gaan praten. Ze bleek
Noors te zijn. Ik ga vannacht over haar dromen.
Xxx”

“we weigerden 3 euro voor de
plee te betalen”
Topscoorder Kevin Frederik en ikzelf zijn na
maximaal 45 minuten de tent uitgeknikkerd
omdat we weigerden 3 euro voor de plee te
betalen (en toen besloten in een asbak in
de rokersruimte te pissen). Hier begon ons

zwerfavontuur in de stad, waarbij we bijna zijn
verkracht en beroofd in een steeg door een groep
van 6 Franse negers. Onderweg zijn we Europa’s
grootste deceptie (Manneke Pis) tegengekomen
die om half 4 werd bewaakt door 2 militairen.
Militairen die zich hebben aangesloten bij de
eenheid om de wereld te redden. Kevin heeft
ze uitvoerig bedankt voor hun nobele werk,
waarbij ik ze door de grond zag zakken van gêne
omdat ze een peuter die in een fontein zeikt aan
het beschermen waren.
“Lief dagboek,
Het eerste taurus weekend was echt geniaal. Het
begon allemaal met bier. Daarna nog een feestje
gebouwd, maar niet afgemaakt want we zijn
eruit gezet. Dat was de eerste keer dit weekend.
Duf en Xander hebben me thuis gebracht. Het
was een leuk feestje.”
Ik heb mijn teamweekend afgesloten door om
half 10 mijn 5-uur-durende reis naar Veenendaal
te beginnen. Dit jaar geen strippers gezien en
hoeren geneukt, maar volgend jaar nieuwe
kansen!
Team weekend Brussel dag 2
De aanvoerder arriveerde, het moment waar
iedereen natuurlijk met smacht op had gewacht,
de verdwaalde elitestieren hadden weer een
leider. Niet iedereen vond dit even leuk, Xander
had er kennelijk geen zin meer in en ging naar
huis. Nadat iedereen zijn ergste brakheid had
overwonnen en uit zijn bed was gerold begonnen
de verhalen. Niet alles was voor iedereen even
helder meer en ‘oja’ is het meest gebruikte woord
van deze ochtendsessie.
Na een kort overleg over het wel of niet blijven
in Brussel, werd besloten om dit wel te doen. Het
eerste plan van de orga, om naar het zwembad te
gaan, werd ‘gewoon’ uitgevoerd. Helaas was dit
een iets kortere activiteit dat gepland, na 2 uur
werden we namelijk ontruimd door verhoogd
terrorisme gevaar. We hadden inmiddels
de hoogste staat van paraatheid bereikt. We
kregen daar te horen dat alles dicht was, geen
restaurant en geen openbaar vervoer meer.
Toen we terugkwamen in het hostel besloten we
dat we deze avond in het hostel bleven zuipen
en niet meer uit gingen, dit was niet mogelijk

dachten we. De helft van de groep ging ‘cheers
gouvernour’ spelen, dit is een legendarisch
drankspel wat voor veel hilarische momenten
heeft gezorgd. Na een paar uur was iedereen
goed dronken, werd er gezongen gelachen en
vooral heel veel lawaai gemaakt. In de dronken
bui besloten we toen toch maar om naar de
stad te gaan in de hoop dat nog iets open was
en gelukkig was dit zo. Na daar nog wat bier en
een paar kleine danspasjes te hebben gewaagd
ging het licht uit. Deze nacht is het ook iemand
gelukt om in zijn adamskostuum in de gang te
eindigen, hier verder geen uitleg bij.
“Alles was kut..
Konden we niks aan doen, het lag aan de
dronken mensen die vervelend aan het doen
waren. Kevin ging met wijven praten. Midas
kleedde zich uit, werd geil bevonden. Gijs was te
allen tijde nuchter zoals gewoonlijk en niemand
verstond iets van Daan, tenzij hij een peuk wilde
roken. Auke daarentegen was gisteren heel erg
dronken, waardoor hij vandaag laf aan het doen
was. Hij zag er kut uit en zo waren zijn acties
ook. Het belangrijkste wat is gebeurd was het
spel genaamd ‘cheers gouvernour’, iedereen die
meedeed vond het leuk en is dronken geworden.
De regels zijn in ons hart, het spel is in ons hoofd.
Het was enig.
Gijs Duffhues”
De volgende ochtend was alweer de laatste dag
van het schitterende Taurus 1 weekend. Na een
weer drie uur durende treinreis terug konden
alle bezorgde ouders/vrienden weer opgelucht
adem halen dat iedereen weer heelhuids is
teruggekeerd uit Molenbeek.
“Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na
Baby give it up
Give it up
Baby give it up”
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TAURUS 2
“Gezellige teamfoto.”

Terwijl ik genietend van een biertje ontspannen
voetbal zit te kijken, realiseer ik me spontaan
iets. Iets zeer belangrijks. Ik realiseer me dat
jullie, lieve lezers, wellicht nog niet bekend zijn
met de Weltmeisters. Hoewel men natuurlijk
wel bekend is met het fenomeen Taurus

“Het is meer dan alleen
een ongelofelijk efficiente
voetbalmachine”
2, het best presterende mannenteam van
Taurus, blijft het daar natuurlijk niet bij. Het
is meer dan alleen een ongelofelijk efficiente
voetbalmachine, het team bevat namelijk alles
wat een team zo verdomd leuk maakt!
Kijk, op het veld zie je het wellicht niet meteen,
maar het team staat vol met ongelofelijke
feestbeesten. Natuurlijk, ik hoor het je zeggen:
´Elk team claimt dat.´ Nu mag dat wel zo zijn,
maar ken jij andere teams met persoonlijke
team DJ’s? Het is geen toeval dat na elke
14|DE TORO.

training en wedstrijd de boombox wordt
aangespoord tot het draaien van de meest
feestelijke hitjes. Nee, dat is allemaal onder
invloed van de enige echte DJ DJinglestad.
Wie kent hem niet? Onder aanvoering van zijn
scala aan hitjes van de meest pure kwaliteit
zijn de Weltmeisters omgetoverd tot de meest
waanzige feestbeesten, zelfs trainer Cees wist
laatst danspasjes tentoon te stellen waar menig
dansliefhebber van zal smullen.
Onder andere vanwege de hitjes komt het
weleens eens voor dat deze mooie stieren
een alcoholisch drankje nuttigen. Om dat
te faciliteren werd het kratje van de week
geïntroduceerd, zodat we de kleedkamer niet
uit hoeven voor bier en dus nóg meer genieten
van elkaars gezelschap. Het gevolg is wel dat
men soms enigszins brakjes aan komt zetten
voor de wedstrijd. Ook daar is iets op gevonden!
De banana van de week! In combinatie met een
traditionele kop koffie voor de wedstrijd staan
we dan weer als stierlijke studenten op het veld.

Nu zou gezegd kunnen worden dat deze ideëen
enigszins geïnspireerd zijn door vergelijkbare
tradities bij Taurus 1. Nu zit daar natuurlijk
een kern van waarheid in, aangezien zij exact
hetzelfde doen. Wij vinden het dan ook
belangrijk dat zij hier de eer voor krijgen. Dan
heeft Taurus 1 dit seizoen gelukkig tenminste
nog íets gepresteerd.
Een echt voetbalteam kan overigens niet
zonder een paar van die geweldige zeikwijfen.
Je kent ze wel, de gasten die op de meest
onwaarschijnlijke momenten vol overtuiging
de bal claimen (hè Bart?), áltijd de keeper
hinderen tijdens corners (ja, jij ja, Robin!), vol
ongeloof kijken na een overtreding (‘ik speel
de bal scheids!’) en vervolgens met de meest
onschuldige glimlach op de scheidsrechter
willen inpraten. Simpelweg fantastisch! Jullie
maken ons team compleet.

“Taurus
6 is onze
enige echte
angstgegner”

Ook bloopers en eigen
goals zijn onderdeel
van vrijwel elk team.
Zo ook bij ons. Bijna
net zo traditioneel is
de klassieker Taurus 2
– Taurus 6. Taurus 6 is
onze enige echte angstgegner. De aartsrivalen
wonnen helaas ook dit jaar weer. Dit jaar
wilden we weer dermate graag winnen en
scoren dat helaas slechts een van de twee ook
daadwerkelijk goed lukte. In ons enthousiasme
scoorden we pardoes vier keer, helaas vonden
Tomas en Daniël het net in het verkeerde Taurus
goal: 2-3. Zo wisten we deze eigenaardige vloek
in stijl voort te zetten. Tomas had het er zelfs
zo zwaar mee dat hij maar bij Taurus 3 ging
voetballen.
Er werd onlangs door enkele zeer enthousiaste
Toro mensen mij gevraagd naar wie nou

eigenlijk Stier van het team was. Nu zou dat
logischerwijs degene met het een enorm
doorzettingsvermogen zijn, hij die doorgaat
terwijl de rest al heeft opgegeven. Iemand
zonder genade. Gelijk gingen er meerdere
gedachtes door mijn hoofd. Er waren zoveel
mogelijkheden. Eigenlijk zou iedereen dit
moeten zijn. Echter heb ik uiteindelijk maar
één echte onvoorwaardelijke aanhouder
gespot. Iemand die nooit verzaakt en immer
aanwezig is. Dat is onze enige echte Cees!

“Gewapend met zijn lange
trainersjas, bijna kale knar en
klassieke snor strooit hij met
zijn voetbalkennis alsof het
niets is”

Cees is een voetbaltrainer van de oude stempel.
Gewapend met zijn lange trainersjas (voor
sommigen een bron van fascinatie), bijna
kale knar en klassieke snor strooit hij met zijn
voetbalkennis alsof het niets is. Iemand met
wie je altijd in discussie mag gaan, echter is
er na afloop altijd wel dezelfde uitkomst: Cees
heeft gelijk. Gesteund door zijn secretaresse,
zijn chauffeur en de baas (het vrouwtje) stuwt
hij zijn mannen naar ongekende hoogtes.
Zonder hem was dit sterrenensemble nooit zo
succesvol geweest, vandaar dat deze geweldige
eer van Stier van het Team hem toekomt!
En daar heb je het. Een team met zulke
geweldige individuen, samengesmolten tot een
team waar men geniet van het voetbal, het bier
en epische hitjes. Kom dus vooral binnenkort
langs de lijn kijken en iets opsteken van deze
ongelofelijk mooie mannen van Taurus 2, de
Weltmeisters.
XX
Seppen
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TAURUS 3
“Gezellige teamfoto.”

Het begon allemaal op een prachtige stralend
blauwe ochtend in augustus. Na een wederom
geweldige nacht tijdens de Owee te hebben
beleefd, besloten 3 kale en bijna 3de-jaars
virgilianen om nog 3 theetjes te gaan doen om
3x3 uur in de ochtend op de OD 3x4. Uiteindelijk
werden die 3 theetjes al snel 3 biertjes, en als
3 leden van Taurus om een tafel zitten duurt
het natuurlijk niet lang voordat het nieuwe
team van Taurus ter sprake kwam, Taurus 3.
De selectie was al bijna zo goed als rond, maar
iedereen vond wel dat er nog iets belangrijks
ontbrak. Het team had nog behoefte aan twee
fatsoenlijke, capabele en knappe aanvoerders.
Heel toevallig zaten onder deze 3 mannen twee
teamleden van Taurus 3, die ook nog eens heel
toevallig over de 3 kenmerken van een echte
aanvoerder beschikten. Je hoeft niet heel slim
te zijn om te beseffen dat deze twee mannen,
Bart en Nathan, de perfecte keuze waren om
dit topteam te dirigeren. En dat staken zo ook
niet bepaald onder stoelen of banken. Alsnog
was het kaal gelul en gebrul, iets wat dus altijd
met een korreltje zout genomen moet worden,
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althans dat dachten deze twee mannen. Maar
niks is minder waar! Een week later werden zij
plots in de Taurus aanvoerders app gegooid.
Shit got real! Het stond vast, en er was geen
weg meer terug met het nieuwe seizoen voor
de deur!
de eerste
“Zo heb je Robert, Na
paar trainingen
de Pannakoning” en wedstrijden

werd het hoge
niveau aan skillsets van de spelers al snel
duidelijk. Zo heb je Robert, de Pannakoning
ofwel door hemzelf liefkozend Ronaldinho
genoemd. Elke panna is een kunstwerk volgens
deze man, en hij houdt ze ook op die manier
bij maar deelt ze ook graag uit. Een belangrijk
feitje over Taurus 3 is dat de wedstrijden niet
altijd nog door doelpunten gewonnen maar
door panna’s worden, wat de taak van onze
Pannakoning dus heel belangrijk maakt!
Zo ook zondag weer, toen de jongens 3-3
hebben gespeeld in een wat laffe pot. Normaal
gesproken gelijkspel zou je zeggen, maar

omdat onze rechtsbuiten, Ingmar, twee man
door de latten gespeeld heeft en we er maar
eentje tegen kregen, heeft Taurus 3 onofficieel
2-1 gewonnen!
Maar Taurus 3 is niet alleen goed met panna’s,
verdedigend staat Taurus 3 bij tijd en wijle ook
als een huis, wat redelijk van pas komt als je
geen vaste keeper hebt. Niet dat Taurus 3 geen
topklasse keeper heeft, alleen staat die niet
in het doel. Milan, die ooit jaren in de eerste
klasse heeft gekeept, heeft er nu een beetje
schijt aan om weer in het doel te staan, waar
ook wel wat voor te zeggen is. Helaas zijn er
dus nog regelmatig wat miscommunicaties
met de keepers, wat toch wel 3 handen vol
tegendoelpunten zou hebben ingeluid. Zo brak
aanvoerder Nathan een keer de wedstrijd open
toen hij de eerste eigen goal van het seizoen
in de touwen joeg. Op nogal knullig wijze
passeerde deze jongen de gelegenheidskeeper
van de dag, Kees (normaal de linksbuiten van
3), die eigenlijk bezig was om de bal van de lijn
te halen. Die sterke verdediging is dus zo gek
nog niet, de centrale verdedigers van Taurus 3
zoals Ilja en Rick hakken zo’n beetje alles omver
wat los en vast zit en heel soms worden er ook
achterin nog wat panna’s uitgedeeld.
In het middenveld straalt de klasse er ook
van af met Bart en Jasper, ondanks dat hier
vaak de hoogste concentratie aan brakke, nog
half kale spelers staat. Een wedstrijd na het
sjaarschgala is geen pretje en na een nachtje
op een festival zou je eigenlijk ook liever wat
slaap pakken, maar gelukkig weten zij die inzet

toch nog ergens vandaan te halen en prachtige
doelpunten te scoren! Aanvallend gezien heeft
Taurus 3 ook niet te klagen, alhoewel je het
bij de eerste indruk niet zou denken. Tomas
staat op de toko vooral bekend als die jongen
die tijdens het barweekend in de sloot sprong
en Ingmar laat tijdens het trainen steeds weer
weten dat hij geen vinger zou uitsteken voor
een bal die waarschijnlijk net over de zijlijn
rolt. Maar tijdens een wedstrijd slaan deze
verstrooide, beetje luie mannen om in echte
roofdieren, die best wel keurig het balletje het
net in kunnen werken als het erom gaat.

“en is Nathan natuurlijk
lijstaanvoerder van de
eigendoelpunten”
Zo zijn zij allebei topscorers met 3x3 doelpunten
en is Nathan natuurlijk lijstaanvoerder van de
eigendoelpunten.
Het welbekende spreekwoord “3 zwaluwen
maken nog geen zomer” sluit naadloos aan bij
dit jonge hondenteam. De mannen van Taurus
3 zijn namelijk terug te vinden op een iets wat
teleurstellende tiende plek. Echter het tij lijkt
te keren, zo is Thijs Seppe aangetrokken als
trainer en begint het spel steeds meer ergens
op te lijken. Louis van Gaal voorspelde het een
tijdje geleden al, “finally, now we can look
upstairs not downstairs.”
Kusjes,
Taurus 3
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TAURUS 6
Welkom,
welkom in het nieuwe seizoen. Welkom in een
nieuwe era van nog meer talent. Want zoals een
wijs geleerde vroeger ooit zei: ‘ Met talent word
je geboren, edoch zonder ervaring is je team
verloren.’ Je ziet het geregeld gebeuren; teams
die uit balans zijn en dan begint het geëmmer.
Want ja, wie is de leider en wie zorgt er voor
de sfeer in de kleedkamer, wie is de regelneef
en waar worden de shirtjes in het weekend
gewassen, zodat deze de volgende week weer
fris en fruitig om het lijf kunnen worden
gedrapeerd.
Dat zijn de praktische vragen, dan komen daar
nog de psychologische kwesties bij. Wie deelt
wanneer de eerste tackle uit, wanneer wordt
de eerste kaart getrokken, wie geeft de scheids
nog een keer een uitbrander omdat hij ook
deze zondag weer partij kiest voor de andere
kant, en niet omdat zijn geaardheid op het
spel staat... De ervaring komt dan om de hoek
kijken. Het zijn deze personen, de ruggengraat
van de club, de standhouders, het meubilair,
18|DE TORO.

“Het zijn deze personen, de
ruggengraat van de club, de
standhouders, het meubilair,
die een standbeeld verdienen”
die een standbeeld verdienen. De baarden van
deze wereld, de ‘mean machines’ van Delft en
omstreken. Het zijn zij die de identiteit bepalen
van een club zonder.
De club die de uitstraling heeft van een os (ook
wel gecastreerde stier genoemd), het ziet er
indrukwekkend uit maar de ballen ontbreken.
Precies hetgeen wat bepaald of een mannelijk
rund zich mag voegen tot de voortplanters of
slechts dient voor het uiterlijk vertoon. Dan
komt daar toch onomstreden weer een stukje
ervaring om de hoek kijken. Wie zorgt ervoor
dat de os weer een stier wordt, wie zorgt ervoor
dat in een turbulent spelersbeleid de harde
lijnen vast staan en de toekomstvisie wordt
behouden?

Het is een complexe vraag met een simpel
antwoord en dat mag ook weleens in deze

“envoudige oplossingen en
doeltreffende vooruitgang zijn
echter belangrijk”
wereld, op deze plek. De plek waar moeilijk doen
verwacht wordt en de complexheid der dingen
het belangrijkst wordt gevonden, eenvoudige
oplossingen en doeltreffende vooruitgang zijn
echter belangrijk. Die oplossingen worden
gevonden binnen de Taurus, ik noem een
Frits die met groot verdriet is weggedaan aan
1. Gewoonweg omdat hij niet meer in het
systeem te passen viel, u leest de baard bleek
multi‐inzetbaar. En dan hebben we ook nog
last gehad van die klojo uit Judea. De man met
messen in zijn mouwen en pas op als je met je
rug naar hem toe staat, he floats like a butterfly
but stings like a bee.
Daar staat hij dan toch weer, de baard, een
meester in het lezen van een o zo simpel
spelletje. De baard, laat mij hem u omschrijven,
een man van staal, gehard onder de rook van
Roelofarendsveen. Het is de baard die door
de tegenstander wordt herkend, hij staat zijn
mannetje. Het is ook diezelfde baard, die
onterechte, irritante en bovenal onnodige
scheidsrechters beslissingen het slechts weet te
verteren. Dit siert de baard, hij weet wanneer
het spelletje hem menens is. Het mag gezegd

“de baard verdient een ode”

worden de baard verdient een ode, zijn eigen
eerbetoon, nog beter, een standbeeld op de plek
waar hij zijn meest waardevolle momenten
heeft beleefd, in het shirt van de Taurus 6.
De baard is een man van zijn woord iemand
die dat feilloos weet om te zetten in daden
met uitspraken als: ‘ ik kom komende zondag
wel even mee draaien’ en ‘ ik stop ermee, op
deze manier hoeft het voor mij niet’. Zou het
weleens kunnen dat er toch een eind aan gaat
komen? Ach zal ik u iets verklappen, het zou
zomaar kunnen dat de baard er toch nog geen
genoeg van kan krijgen, het blijft immers een
onverzettelijke kracht.
Een voetnoot voor het bestuur,
in de
wandelgangen heb ik mogen vernemen dat
de Taurus een groot ledenprobleem krijgt als
die achterlijke nieuwe shirts voor alle teams
worden ingevoerd. Maar dit geheel terzijde.
Hoe dan ook is de Taurus 6 met de baard voorop
vastbesloten om de identiteit van een stuurloos
schip op zich te nemen. De Taurus 6 heeft de
ervaring, de Taurus 6 heeft de toekomst en
bovenal de Taurus 6 is hofleverancier van het
vlaggenschip. Waar dat door komt? Niet door
al het talent wat er in het team rondhangt, types
die elke wedstrijd weer klagen over te weinig
ballen in de voeten.
Neen, het is de ervaring van...,
Het is...,
Het is de baard...
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TAURUS 8

Geen inzending. Aanvoerder Joris Jans is schraal.
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En
natuurlijk
de dames
van Taura
21

TAURA 1
het team positief. Zo bleef de whatsapp naam
altijd “Taura kampioen”.
Dit seizoen begon heel spannend. Er was een
tweede team ontstaan en er moest gestreden
worden voor een plekje bij Taura 1. Daarnaast
moesten de dames wennen aan een nieuwe
trainer met nieuwe systemen. Al gauw was
iedereen gewend en was het weer tijd voor
overwinningen. Zoveel zelfs dat Taura 1
winterkampioen is! Dit is natuurlijk gevierd
met bier. Aangezien er na de bepalende
wedstrijd niet genoeg tijd was, gingen de dames
van te voren uit eten. De hapjes vooraf waren
heerlijk en zoals van ouds dronken de dames
en de trainer onder tafel.
In het bestaan van vrouwelijk schoon tussen
de stieren van Taurus, is het maar één keer
voorgekomen dat de dames kampioen wisten
te worden. Dit gebeurde in het seizoen van
13/14. Na dit kampioenschap mochten de
dames promoveren. De promotie bracht meer
weerstand met zich mee dan de dames gewend
waren, maar ondanks een aantal verliezen bleef
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TAURA 2
Sinds de zomervakantie maakt het nieuwe
vrouwenteam “Taura Toe” Delft en omstreken
onveilig. Ondanks dat er nog maar 2 uit het
team eerder wedstrijden bij Taura hebben
gespeeld, lijkt het nu al alsof we al jaren samen
spelen. Eerste tot 5de jaars vertegenwoordigen
ons team. Een eigen spelers bus; teametentjes;
3/4 van het team op sjaarschgala; een
trainer die krabbetjes regelt en mee roddelt;
Dominique die over het veld rent; pogingen
tot scoren; schoenen die soms uitvliegen;
broodjes kroket in de rust; shirts wisselen op
het veld; subtiele duwtjes van Roos; schetsen
die de ene na de andere bal uit het goal houdt;
de bal inschoppen; een geel en zwart hart en 22
voetbalvriendinnen maken Taura Toe zo mooi
als ze is.

De topscorer- tja...
De Grootste zuiper - iedereen uit Taura toe kan
enorm goed drinken
Wie heeft de meeste eigen goals - Amy (was
afgekeurd maar oke dan xx Amy)

Wie is altijd brak - Roos
De stier van het team - Niels
De slechtste verliezer - we zijn best goed
geworden in verliezen
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Nog wat
cijfertjes
Doelpunten

Punten

Standen

We zijn inmiddels halverwege het seizoen en dan kunnen we de Taurus 2
statistiekjes natuurlijk niet achterwege laten. Complimenten aan
2/11
Taura 1, hoewel het wel een beetje flauw is dat jullie geen doelpunten
met het andere vrouwenteam willen delen. En Taurus 8, we weten
dat meedoen belangrijker is dan winnen, maar af en
Taurus 3
toe winst mee pakken is natuurlijk niet verboden.
Taurus 3 staat niet laatste, maar kan veel beter. Aan
9/12
hun kan ik als tip meegeven dat iedereen wat minder
moet schralen en vaker naar de wedstrijd moet
komen. Ook wil ik even een oproep
Taurus 6
doen naar iedereen met keeper-skills
10/12
in de vingertjes, Taurus 3 heeft nog een
vaste keeper nodig.

Taurus 2
14/14
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Taura 2
13/13

Taurus 8
11/11

Taura 1
1/12
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Twee nieuwe
mannen langs de
zijlijn,klaar om hun stieren tot
een hoger niveau te tillen.

Cees en Edwin over hun ervaringen bij Taurus.
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Cees

Ik ben Cees van der Ende, de trainer van Taurus 2.
Ik zal mezelf even kort introduceren. Mijn actieve
voetbalperiode was bij DHL op de Brasserskade. In
de jeugd speelde ik in de hoogste elftallen en op mijn
achttiende speelde ik in DHL1 standaard. Daarna ben
ik vrij snel gestart met mijn opleiding tot trainer. Ik
ben dan ook in het bezit van UEFA-B diploma. Als
beginnend trainer kwam ik er vrij snel achter dat ik meer
een opleider was dan een trainer/coach. Om die reden
ben ik toen begonnen bij de F-pupillen. Vervolgens
heb ik verschillende jeugdelftallen getraind bij diverse
verenigingen. Mijn drijfveer daarbij is spelers beter te
maken op welk niveau dan ook. De laatste jaren ben ik
ook jonge senioren gaan trainen. Ik heb onder andere
gewerkt bij Oliveo, Lyra, DSVP, FC Lisse, Scheveningen
en UNIO en dan nu bij Taurus.
Mijn ervaringen tot de winterstop zijn positief. De
eerste trainingen heb ik gebruikt om te beoordelen
welke spelers snel op een min of meer gelijk niveau
gebracht konden worden. Daarna heb ik een selectie
doorgevoerd waarbij 18 enigszins gelijkwaardige spelers
zijn overbleven. In gesprekken met spelers is gepeild
wat zij van dit seizoen verwachtten. Zij wilden allemaal
graag promoveren. Dat resulteerde in een aanpassing/
intensivering van mijn aanpak. Van één keer trainen
naar twee keer trainen per week en dat met een hogere
intensiteit. De spelers van Taurus 2 zijn een leergierige
groep. Zij zijn in staat gebleken het spelniveau in
een paar maanden aanmerkelijk te verbeteren. Na
een wat stroeve start van de beker en competitie
zijn we inmiddels op stoom gekomen. De eerste 2
competitiewedstrijden gingen kansloos verloren.
Daarna zijn we echter ongeslagen in de daaropvolgende
7 wedstrijden (5 gewonnen en 2 gelijk). We staan nu
op de 2e plaats. Op dat resultaat mogen wij zeker trots
zijn, maar dat is geen reden voor zelfgenoegzaamheid.
We moeten ons verder verbeteren; beter leren in
de organisatie te spelen; taakbewuster handelen;
onderlinge coaching aanscherpen; oplossingsgericht

handelen en meer evenwichtigheid en
afspraken nakomen. Bovendien moet de
groep leren te opereren als een eenheid.
Alleen dan kunnen zij zich verder
ontwikkelen, individueel en als team.
Daarbij is promotie niet zaligmakend,
voetbal spelen dat perspectief biedt voor
de nabije toekomst echter wel.
De samenwerking met de groep is prettig,
we werken in een goede sfeer. Plezier
bij de trainingen is er altijd. Bovendien
worden de trainingen goed bezocht.
Langzamerhand ontstaat er een homogeen
team waarvan de spelers weten wat zij in
het veld van elkaar mogen verwachten.
Ik verwacht na de winterstop op dezelfde
(voetbal)voet te kunnen doorgaan met de
spelers.
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Edwin

Mijn naam is Edwin Arndts. Dit seizoen ben ik begonnen als trainer/
coach van het eerste dames-elftal van Taura. Ik ben al enige tijd
trainer. In het verleden heb ik jeugd, senioren en dames getraind.
Uiteraard ben ik zelf ook een fanatiek voetballer geweest. Puur links
en altijd willen winnen! Dus vandaar dat ik nu ook trainer van de
Taura dames ben :). (zie stand) Deze prachtige positie hebben wij te
danken aan een hele goede keeper, genadeloze verdediging, intelligent
middenveld en aan het killersinstinct voorin. De ideale mix dus voor
een hecht team. Ook niet onbelangrijk dat iedereen vecht voor elkaar
en niet te beroerd is om elkaars fouten te herstellen. Dit hebben we
bereikt door iedere week, met een grote groep, hard en met veel inzet
en uiteraard met veel plezier te trainen. Tijdens wedstrijden spelen
we altijd voor de winst en weet vaak de tegenstander geen raad met
ons spelsysteem. Mede daardoor staan we vaak aan de positieve
kant van de score. Mijn ervaringen tot nu toe zijn zeer positief.
Geen idee had ik toen ik in augustus begon dit jaar. Ik liet het maar
op mij afkomen en naarmate ik de dames beter ging leren kennen
heb ik mijn plan gemaakt. Ik geloof in een individuele benadering
en spelers op posities te laten spelen waar ze nog nooit gespeeld
hebben. Dat maakt een voetballer beter en completer. Vaak komt het
ook het team ten goede. Uiteindelijk is team het belangrijkst en je
mag nooit afhankelijk zijn van één speler. Dat is zeker, tot nu toe,
onze kracht geweest. Ik ben er dan ook van overtuigd dat er mooie
dingen kunnen gaan gebeuren in de 2e seizoenshelft en dat we
mede daardoor een mooie basis kunnen creëren voor de “toekomst”.
Damesvoetbal zit nog steeds in de lift en de dames van Taura zijn een
uitstekende reclame voor het damesvoetbal. Zowel het eerste team
als het 2e team die samen met een enthousiaste trainer en superleuke
en enthousiaste dames iedere week de 5e klasse onveilig maken! Al
met al veel gezelligheid maar ook topprestaties. We zijn dus goed op
weg om een ideaal “voetbalklimaat” neer te zetten waarin de dames
zich thuis voelen en waar presteren en lol hand in hand gaan naast
een zware studie.
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Louis van
Gaal over
Taurus
Dear Taurus members,

Lately all that top soccer is making me crazy. It is always
the same song with those boys. They are all running after
the facts and never after the ball. And in top soccer that
is not very smart, that I can say. And all those journalists
make me think: ‘Am I now so smart or are you so stupid.’
It is all about the fire. So I went to watch a game from
Taurus. Well alsjemenou, that is another cook. I was so
impressed I could not believe my eyes. Taurus is very good
organised and the players have soccer very well under the
knee. Of course with this club there is a lot of work on
the shop, but every one knows my institution: ‘We have
the spirit now so we can look upstairs not downstairs.’
There is but one problem with all those student soccer
players. They always look too deep in the glass and when
the beer is up they always do the light out. And then the
next morning they are all incapable and they bake there
nothing from on the field. And then they always say: I will
never drink again. Well, you can make that the cat wise,
because that same day you will be bold again. So there
we have to do something about. Less drinking and more
scoring, because it is always the goals that are counting.
But for the rest I believe in Taurus with all my heart and
I think they will kick it far. It is all a question of time and
a lot of training. And then when they finally stop losing
and the first three points are inside I will be SHOUTING
along the line.
It was me a pleasure to say some words about this
wonderful club and I wish them all good luck.
Greetings from Louis van Gaal
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Niet altijd
even helder
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