
De Sjter 2, 4 en 5 blieve winne! Bart Linders on fire! Will Leurs scoort waer! 
 
Ut woar un weekend mit wisselende resultaten. Os eesjte elftal verloor helaas mit 1-2 oet 
bie Heeze en de dames verlore mit maar leifs 1-6 taege RKMVC. De veteranen hoalden un 
puntje taege de A1 van Roosteren. Maar gelukkig sjtinge doa glansrieke euverwinningen van 
ut tweede (1-2 bie Voerendaal), ut veerde (4-6 bie Caesar 5) en ut viefde (1-4 bie Geulsche 
Boys 2) taegeneuver. 
 
Genog om op trök te blikke dus. Loate veer maar sjnel beginne. En dat doon veer dees waek 
mit de mannen van 2.  Vedette van ut team, Frankie-boy, woort op vriedigoavend waer in ut 
nachlaeve gesignaleerd.  
 

 
 
Van de wedsjtried deit Jari Knoops, zo wie ummer, troew versjlaag. Woveur opnuuj dank, 
topper! 
 

Vandaag sting de wedstrijd teage Voelender 2 op ’t programma. Al weake lang zeen ver in 
de winning mood dus haupelijk kenne ver dit nog effe doortrikke. 5 euverwinninge op riej 
heat d’r veur gezurg dat ver op de 3e plaats staon. Voelender zaot auch tusje die 5 
euverwinninge. In de thoeswedstrijd werd ‘t 5-2. Noe mochte ver oet en d’r waore aardig get 
afwezigen door versjillende oorzaken. Henri kaom mit de volgende 11 spelers de wei op. 
 
Kis: Mitchel 
Achter: Guy, Stan, Jari en Joep 
Midden: Frank, Gino en Niels 
Veur: Youri, Paul en Geoffrey 
Bank: Sem, Lars (JO-19) en Bram (JO-19) 
Vlag: Johnnie van de sjpin 



Bie aanvang van de wedstrijd werd ’t metein duudelijk datt ’t eine lestige zou weure. ’t Veld 
laog er neet good bie en waor tevens bis grwaot. Voelender zal waal eine fysieke wedstrijd 
d’r van maken en eine clubsjeids waor van sjtal gehaold vandaag. Toch waore ver de beatere 
partie. Aardig get kansen werden om zeip geholpen. Frank zat Geoffrey 3x allein veur de 
keeper mer ozze superbelsj wis ’t doel neet te venge. Verder waor ’t gewoon bikkelen en 
hejje ze nog eine kearel van 2,20 langk dea steeds gevaorlijk waor bie curners. Gelukkig koos 
hea neet kuppe. 0-0 waor dan aug de ruststand. 
 
De 2e helf waor wederom De Ster die de toon aangoove. Geoffrey kreeg weer ein kans mer 
aug noem och ’t helaas neet zo zeen. Oet eine curner van Gino woort Jari gevaorlijk, hea 
kupte de bal bennekant paol en de bal waor al dan niet euver de lien. Mer de clubsjeids goof 
gewoon ein goal, fejne minsj ! 0-1 De Ster.  
 
Denao waor ’t Geoffrey dea eindelijk zien duivels deeg ontbinde. Hea sjnee nao binnen en 
haolde vernietigend oet, 0-2 !!!! Hienao veel oet eine gooje vrieje trap nog de 1-2 mer dea is 
allein mer veur de statistieken geweas. Lars en Bram veele nog verdienstelijk in op de back 
posities en mede door hun inzet werden er weer 3 punten aan ’t totaal toegevoegd. 18 
punten oet de litste 6 wedstrijden, ’t kint slechter haha. Noe zondig maoge ver de topper 
spelen teage nummer 2 RKHSV. Haupelijk ein completere selectie en wederom 3 punten, dat 
zou toch waal magisch zeen. 
 

Proficiat mit de 6e euverwinning op riej, mannen van 2. Volhaute die magische reeks en dan 
auch nog ens knallen in de noacompetitie. Dat levert mesjiens nog un promotie-feeske op 
aan ut eind van ut sezoen. 
 
Van ut 2e goan veer door noa de mannen van 5. Vaste reporter is Randy Wanten. Dae woar 
echter dit sezoen nog neit zo sjeutig mit zien versjlage. De letste waeke begint hae echter op 
sjtoum te komme. Laes en geneit dus: 
 
Op zondig speelde de Ster 5 oet teage Geulsche Boys 2. Saillant detail: dit woar tevens de 
létste oetwedstrijd dit seizoen. De euverige wedstrijden zeen allemaol thoes! 
  
Zoals gebruukelijk woort d’r van teveure verzamelt in de kantine. Eveneens gebruukelijk is 
dat Jan de Weijer doa op zien krukske zit te genieten van ein tas koffie. Toen Randy Wanten 
binnekwoam en vroog wie het mit Jan ging, woar het antwoord: “joa geit waal… op dit 
moment 75%.”. Rudi Gooren wees d’r vervolgens fijntjes op dat 75% nog helemoal neet 
zwoa slech is om hauf 11 ’s murges en dat de meiste spelers van de Ster 5 al joare neet meer 
op 100% gezeate hubbe… 
  
Es g’r noe dinkt dat Jan de Weijer de enige woar dea gepest woort deze murge, dan zit g’r 
fout. Neet veul later woort Randy Wanten in de zeik gezat, getuuge onderstoande foto: 



 
  
Enfin, dan euver noa de wedstrijd. 
De ster begosj in de volgende opstelling: 
In de kist Mylano Luyten (dea euverigens bij de aaftrap nog oet ziene auto kwaom renne en 
maar nét op tied woar veur de wedstrijd). 
Achterin v.l.n.r.: Martijn Spronkmans, Rudi Gooren, Ludi Claessen, en Mike Schippers (zoon 
van de sponsor).  
Op ’t middeveld stinge René Gooren, Sam Janssen en Thijs Kemp.  
Veurin stinge Robin Janssen, Maikel Melis en Randy Wanten. 
  
 De wedstrijd begosj rommelig en eindigde rommeling. Maar dat kwoam doordat de 
graasmat van Geulle neet geweldig woar (en dat is nog zachtjes oetgedrukt… wat ein 
knollewei!!). Als gevolg doavan woorte veul lange ballen gespeeld. Het woar echter de ster 
die de meiste kansen creëerden. Onder andere ein mooie aanval euver de linkerkant, 
eindigde via ein hakje veur de veut van Thijs Kemp, dea helaas neet wist aaf te runje.  
Aan de andere kant van het veld wist Geulle, op get kleine kansen noa, niks te creëren. 
Enige hoogtepunt van de 1e hilf woar dat Ludi Claessen zichzelf tackelde door ein drie-
dubbele sjear en toen ein stuk graas hapte.  
 V’r ginge dan auch rusten mit de brilstand: 0-0. 
  
De tweede hilf begosj good voor de ster. Niek Savelkoul woar inmiddels ingevalle en maakte 
oorlog veurin. Zo rond de 50e minuut rolde de bal bie 6 man onder de voot door (zowel van 
Geulsche boys es van de ster) en kwoam veur de veut van Niek. De rondje mit zien 
chocoladebein beheerst aaf: 0-1 ! 
Lang kosj de ster echter neet geniete van de veursprong, want amper 10 minuute later glipte 
eine aanvallen van Geulle door de defensie en kosj allein op Mylano aaflaupe en rondje aaf: 
1-1…. 



  
De Ster rechtte de ruk en bleef het beatere van het spel hauwte. Zo teage de 70e minuut nom 
Randy Wanten eine hoeksjop. Dea woort vervolgens geweldig oet de loch geplukt en op goal 
gesjoate door Joep Keulen, woodoor de ster op 1-2 veursprong kwoam. 
Het verzet van Geulsche boys leek noe waal gebroake. Neet veul later woort Randy Wanten 
op snelheid deep gestuurd. Hea leep allein aaf op de keeper en besjloot ein lobje te 
proberen….. het lukte auch nog. Schitterende goal en dus eine 1-3 veursprong. 
Het slotakkoord woar veur Joep, dea nogmaals wist te scoren noadat hea vrie veur de keeper 
woort gezat: 1-4! 
  
1-4 woar tevens de eindstand van de wedstrijd en dus kosj gans Geulle mitgenieten van 
Atomic Kitten, live gezongen door de ster 5. 
Door dees euverwinning heat de ster 5 noe al 4 wedstrijden op riej gewonne. Beater nog: 
aangezeen Neerbeak oet de competitie is getrokken, heat de ster 5 zelfs al 7 wedstrijden 
achterein gewonne. Zou dit het “Gerrit de Fries-effect” zeen? Sinds Gerrit namelijk noa de 
ster 1 is verhoesd, haet de ster 5 neet meer verloare (maar de ster 1 juist waal…)… 
 
Bedank veur ut sjieke versjlaag, Randy. En verrassend sjnel woar ut al binne dees waek. Zo 
sjnel dat doa get kantjteikeninge bie woorte geplaatsj: 
 

 
 



Van ut viefde goan veer door noa reporter Ralph Doek. Dae leverde maar waer ens twee 
versjlage aan. Wát unne ongeluiflijke topper! Te beginne mit ut versjlaag van ut 35+ 
toernooi dat veurige waek vriedig in Sjtein woort gehaute: 
 

Afgelaupe vriedig noa ‘t 55+ Walkingvoetbal op De Ster woare veer aan de beurt mit os 35+ 
team. Ver höbbe altied genog man want 35+ voetbal is populair! Deze manne sjtinge aan de 
aaftrap tiedes ‘t 1e pötje: Mark, Raoul, Ivo, Bartje P, Johhny P., Pascal, Björn, Patrick, Pavel 
en Ralph. ’t Doel woar vandaag ’t versjtevige van de 2e plaats en een gooj 3e helf op “de 
mat” legge. Dat letste lökde zeer zeker, om 00.45 toen Jo en Ans al aan ’t potse woare ginge 
Ivo en Mark noa hoes, woo bie auch vermeld mot waere dat zelfs Raoul Dasse veur de eerste 
kjaer in zien laeve auch noa 00.00 in de kantien te venje woar, ram vol van de ice-tea. 

       Een gooj gevulde kantien mit vöäl sjlap gelul, GEZELLIG! 
 
Auch woar d’r vriedig geschiedenis gesjreeve in de familie Pantus! Bart en John voetballe al 
joare maar höbbe ummer teage ein gesjpeeld en nog nwoats same. Dit kenne beide 
voetbaldeere noe dus auch van hunne bucketlies aafsjtreepe! 
 
Reactie Bart: “Ich moos ff 3 pötjes aan em wenne, ich ben gein “laupende” spelers gewend!” 
Reactie John: “Ich hej verwach dat ‘r baeter woar, auch hie moos ich sjus wie bie ‘t 4e de gate 
toelaupe, in dit geval die van Bart!”  
 
Noa een verlees partie taege Ulestroate woort d’r gewonne van Sjömmert en van Aelse. 
Teage Genhout ging ut ’t zelfde wie ummer, meine datse kens aanhoake en dan gewoon 
redelijk kansloos verleeze. Maar de 2e plaats is noa 4 speelrunj stevig in henj! 13 mei de 
letste speeldaag in Aelse en dan zit ’t eerste seizoen van os 35+pleugske d’r weer op! 
 
De oetsjlaeg en doelpuntemakers: 
 
RKUVC 35+1 – De Ster 35+1 * 1-0 
 
De Ster 35+1 – Schimmert 35+2 * 1-0   

     1-0 Ivo 
 
Haslou 35+1 – De Ster 35+1 * 0-2  

      0-1 Ivo       0-2 Björn 
 
De Ster 35+1 – GSV’28+1  

      1-1 Raoul 
 
Tot de volgende kjaer!!! 
 
De 35+ mannen zitte lekker in hun vel en sjtoan nog ummer op de 2e plaatsj, achter ut 
ongenaakbare GSV, maar véur rivaal Haslou. Lekker bezig mannen! 
 
Dan door noa ut angere team wo Ralph Doek deil van oet maak: ut veerde. Die mannen 
krege aafgeloupe waek verontrustend nuujts van de man dae al unne flinke tied oet de 
roulatie is, Stan Ortmans: 



 

 
 

Ut veerde houw aafgeloupe zondig al sjmurges om 10 oer de derby taege Caesar 5 op ut 
programma sjtoan. De veteranen houwe Patrick Dewaide aafgevaardigd om te sjpieke wie 
de topscorers-wedloup tusje veteraan Pascal Conjour en De Sjter 4 vedette Bart Linders zou 
goan aafloupe. Patje sjting sjoon om 10 oer langs de lien. 
 

 
 



Ut zou un galaveursjtelling van De Linder waere. Ralph Doek deit versjlaag: 
 

Afgelaupe zondig moos ver noa Caesar. De eerste wedstrijd van ’t seizoen ging de wedstrijd 
toes verloare mit 0-3 dus de opdrach woar simpel, 3 punte mitpakke oet Baek! Pavel woar 
spoorloos, ver höbbe em nog gezog in Stein want dea kump ummer te voot, maar Mylano 
woar al wakker en dea ging gewoon mit noa Caesar. En dat terwijl ‘r om 12.00u mit 5 toes 
moos voetballe! Danny koam gewoon vanoet Venlo om ff te balle, op de camping loag toch 
nog eederein te pitte! KLASBAK! Dus oeteindelijk koame ver op de Pool noa compleet aan in 

Baek….. dat winne zou get meulijker waere es verwach             ….  
 
Os veldspel woar redelijk good, toen de keeper van Baek get wiet veur de goal sting sjoot 
Joep de bal netjes vanoet de middecirkel euver de keeper in ’t netje! 0-1 LKKRRR! 
 
Toch doerde ’t neet lang tot de 1-1 veel, de bal veel oet ’t niks in de langehook, 1-1. 
 
Sjus wie de veurige waek hejje ver neet ’t idee dat ver deze pot zouwe goan verleeze, wat 
waal nuuj woar veur os is dat ver (sjus wie die van Caesar) 3 gaele kaarte kreege. Dan kriese 
in de ljaegere klasses 10 minute sjtroaf en mosse effe in de strafbank goan zitte. Doekie en 
Joep krege (natuurlijk) gael veur moele taege de sjeids noa een fout besjlissing van ’t menke. 

       Woo Ivo gael veur kreeg is tot noe nog ummer neet bekend. Bie de taege stenjer 2x gael 
veur doorgebroake sjpeler neerhoale en auch 1 kaart… reden onbekend. Gelökkig bleeve 

beide ploog sjportief ongerein ondanks de kaertjes.      
 
Bart woar weer lekker op dreef en noa eene sjwoane aanval euver meedere sjieve scoorde 
hae de 1-2 oet eene assist van Kenny! Naissss…. Auch noa dees goal maakde Baek weer 
geliek, vroag mich neet wie…. Maar toch zörgde Bart gouw veur de 2-3 HOPPAAA! 
 
Mit vlaage speelde ver good en mit vlaage klopde d’r gein k*t van… de technische staff reep 

maar get dus doa hejje ver auch gein klwoate aan                    ! Achterin he Fushj hej de hénj 
vol aan Noudje, dea d’r auch weer es bie woar sinds de verkiezing, hea woar nog op zeuk 
noa ’t balgeveul van veur de wénjterstop … Oeteindelijk ging ’t good komme noadat ver zelfs 
mit 4-3 achter koame. Mylano maakde nog een gooj redding in een 1-teage-1 duel mit de 
spits en hae tikde nog eene (mislökde) kopbal van Doekie oet ’t kruus. Doanoa ging de jong 
auch nog ff 3 punte pakke mit ‘t 5e taege Göäl! 
 
Joep koam noa zien 10 minute sjtoaf d’r in en deeg metein mit in de aanval, hea zat zichzelf 
vrie en sjoot taege de keeper, de bal koam bie Bart terech en HATSAAAA 4-4! Effe doanoa 
lag Bartje auch nog de bal oet een vrieje trap in ’t geulke en de 4-5 en ziene 4e treffer woar 
een feit!! Bart zien reactie: “Doekie, ich veulde mich gaar neet good vanmörge, mosse dich 

veurstelle es ich in vorm zou zeen gewaes vandaag ouwe gek!”         
 
De bevrijdende 4-6 woort netjes door Dasse ingeköpt oet eene gooje aafdrejjende corner van 
de Mikey. Doek trok 3 man mit noa de 1ste poal en Dasse knikde bénne aan de 2e, sjus wie ‘r 
dat diverse kjaere in ’t kampioensjaor van 3e deeg een aantal jaore geleeje! Klasse manne, 
puntjes bénne! 
 



De 3e hellef, man die leep auch lekker, toen de kantine wiet laeg woar zoate veer doa nog 
mit een man of 10. De jonges van Caesar woare sjus vertrokke noa Truus van de Benelux…. 
Noa een oetneudiging van ein van de Baekenaere zeen ver “gewoon” nog ff F1 goan kieke in 
de Benelux! Auch doa woare ver weer aan de winnende hénjt! Mjae luuj van De Ster dan van 
Caesar in de café! Het grwoate deil ging nog noa Fortuna, die auch ginge winne en Patje, 
Pascale en Doekie verleete om 17.30u de café noa de euverwinning van Max!  
 

Kort samegevat…. EEN GEZELLIGE GOOJE ZUNJIG!        ….fijn pleugske dat 4e! 
 

 
 

Volgend weekend effe een zondig rös en dan de waek d’r noa oet noa Sanderbout. 
 

Doekie OUT       

 

Klasse versjlage waer Ralph. En geweldig bezig, mannen van 4. Noe doeme dat die van Aelse 
nog urges get puntjes morsen. Zou sjiek zeen es d’r in de derby euver un paar waeke unne 
titel op ut sjpel sjteit. 
 
En jonges, doog mich unne lol. Ploag Noudje Claessens neit zo… 



 
 

Van ut veerde  goan veer door noa de veteranen. Maar neit veurdat veer nog effe get foto’s 
oet de auw door höbbe bekeke. Wae herkent namelijk dees twee Sjteinder (Van Kan) 
beauties, die zo weggeloupe lieke oet un Bond-film: 
 

 



En wat te denke van dees twee auwt-veurzitters van os clubke: 
 

 
 
Of van dit gouwe trio Mark Gelissen – Johnny Dietz – Appy Arrady: 
 

 
 
De kommende waeke volgen nog meer foto’s oet de auw doos. 



En dan goan veer door mit ozze veteranen. Doe haet Will Leurs de geis gekrege en is hae al 
enkele waeke neit aaf te sjtoppe. Unne 11 joar ouwere generatiegenoot van Will sjting 
aafgeloupe weekend in the picture en dat woort gedeild op de veteranen-app. Dat leverde 
natuurlijk get reacties op: 
 

 
 

Vervolges woort d’r druk gediscussieerd euver wat veer moosjte aanvange mit de gesjtege 
marktwaarde van vedette Leurs: 



 
 

De discussie woort besjlech mit un prima suggestie van grensrechter en tactisch brein Willy 
Worms: 
 

 
 

Ut raegende waer aafmeldingen bie de veteranen. Zo woar Dennis Stelten in Italie om doa 
de Grand Prix te kieke. Willem Thewissen leet blieke doa neit gecharmeerd van te zeen: 
“Dae Stelten hubse auch niks aan. Geit get noa dat skeltere kieke.” 
 



De selectie besjting oet 12 sjpelers en coach Roger d’n Doam woar aafwezig. De last om tot 
un opsjtelling te komme koom dus op de sjouwers van zien secondanten Willem Thewissen 
en Willy Worms. Die lete zich biesjtoan door veurmalig topcoach Leon “Pep” Fredrix. Dae 
hakte in al zien wijsheid unne knoup door en sjikte Willem ut kleidlokaal in om de boodsjap 
euver te brengen. 
 
Willem: Jonges, Pep haet aangegaeve dat Gerard, es veurzitter, vandaag de opsjtelling moag 
make. Hae krig maar eine regel mit: Will en Roy Vanmulken moage neit tegeliek in ut veldj. 
Dat is veur die van Roosteren neit leuk. 
 
Gerard: Dan loat ich Roy beginne en houd ich Will op de bank. 
Leon: Of hubse net geneuk, Roy? Dan sjpeelse de tweede helf en krigse effe rust. 
Willem: Jonges houwe veer maar meer klasbek wie Rudy. Dae kense sjlechte sjoon gaeve en 
hae sjpeelt nóg goud! 
Leon: Maar ut omgedreijde kent auch Willem. Gaef Leurs goei sjoon en…. 
 
De wedsjtried taege Roosteren woort unne sjpannende. Mede doordat ze 4 sjpelers in de 
ploug houwe die biejein net zo oud woare es Will. Ut leek waal un vader-zoon team. Maar 
dat maak gein klote oet, want ut ging leuk geliek op. 
 
Roosteren bleek euver unne fantastische sjpits te besjikke en dae wis d’r veur de rust al 
twee in te duuje bie Ruud. Gelukkig wisten Roy en Pascal auch allebei unne treffer te make, 
wodoor mit unne 2-2 tusjesjtandj de rust woort gehoald. 
 
In de rust koom Gerard Martens mopperend ut lokaal binne. Hae begoosj Misha Dreessen 
door te zaege wat dae neit goud deig. Misha reageerde lekker ‘op zien Misha’s’: 
 
Misha: Doe wits unne miensj waal op te beuren, Gerard. 
Piele: Hae is neit zonne lieve coach wie Roger, he Misha. 
 
In de tweede helf waer utzelfde beeld. De Sjter de iets sjterkere ploug maar Roosteren 
continu geveerlijk via hunne sjpits. Beide plouge scoorden nog twee keer noa de rust. 
Names De Sjter deige dat Pascal Conjour en…. Will Leurs mit unne machtige kopbal bie de 
tweede poal. 
 
In de tweede helft ontsjting d’r auch links en rechs get ergernis in ut veldj. Maar oeteindelijk 
woare beide plouge tevreje mit unne leuke wedsjtried en un verdeind gelieksjpel, wie sjeids 
Kraus veur de letste keer floot. 
 
In de kantine noa aafloup etaleerden de twee boete Sjtein wonende veteranen de haute 
couture dae ze in ut Mesjtreichse respectievelijk Haerlese höbbe opgepik. Mat “Pipo” 
Cremers houw de clownsboks oet de kas gepak en Gerard “Zelenski” Martens toonde mit 
zien boks zien solidariteit mit de Oekraïense president:  
 
 



 
 

Sjiek woar auch dat un gans rieke auwt veteranen woar komme kieke en tot ut eind bleef 
hange in de kantine. Jos Muris, Ralph Dreessen, John Jacobs en Leon Fredrix loesterende 
aandachtig noa de verhoale die ze al 100x oet de mondj van Matje geheurd höbbe maar die 
ummer waer mit zó’n bravoure verteld waere, dat ze geweldig blieve: 
 

 



Grote man in de kantine woar uiteraard de man dae hoogst perseunlijk ut punt redde veur 
zien team: 
 

 
 

Matje klopte jederein nog get geldj oet de boks mit ut dobbele: 
 

 



Oet de mondj van Matje woare waer un paar pareltjes op te teikene: 
 
Mat: Jonges, ich ben sinds gistere 300% impotent. 
Leon: Enne? 
Mat: Ich woar al impotent maar ben gisteren auch nog van de trap gevalle en hub miene 
middelvinger gebroake en mich un sjtuk van de tong aafgebete. 
Leon: Doe kens diene doem toch nog gebroeke? 
Mat begoosj vervolges grote dreij-bewaeginge te make mit ziene doem. 
Leon: Wat bes doe aan ut doon? Dat zeen voals te grote cirkele! 
Mat: Leon, veer zeen boave de 60. Dat zeen gein sjtrakke gleufjes meer. 
 
Mat: Ich mot neit te lang noa de vrouwluuj kieke want dan krieg ich dalik waer un SBBZL. 
Piele: Un wat? 
Mat: Un sjpontane binnebroekse zaadlozing. 
 
Pascal en Piele houwe intusje effe un intiem momentje: 
 

 
  



Get wo aansjouwers Kraus en Thewissen zich auch geine road mit wisten: 
 

 
 

En zo koom d’r waer un eind aan unne sjieke veteranen-oavend. Kommend weekend hubbe 
de vets effe niks te voetballe. Jederein geit effe ut köpke laegmake en aan zien relatie wirke. 
 
Pes volgende waek! 
 
Rob Sjulpe 
 


