
De Sjter 2 en 4 winne alwaer! Update walking football!  

En personele problemen bie veteranen! 

D’r is twee waeke weinig te voetballe gewaes. Os eesjte elftal haet weliswoar vrolijk heur 

competitieprogramma veurtgezat, maar doa euver höb geer al alles kenne laeze in de 

versjlage van Sef, mit sjieke foto’s van Barry Haberland. De angere teams sjpeelden 

versjpreid euver de twee waeke versjnipperd get wedsjtriedjes. Ich goan neit alles herhoale 

en beperk mich enkel tot de teams wo get input van gekomme is. 

Te beginne mit un foto oet ut kleidlokaal van os eesjte elftal. Zo wie oet dees foto bliek leet 

ut begeleidingsteam van os eesjte niks aan ut toeval euver. Zelfs de stehtische waere op 

moat gemaak veur de sjpelers: 

 

Noa de wedsjtried van os eesjte elftal taege Wilhelmina veurig weekend woorte in de 

kantine nog twee fantastische jubilarissen in ut zönke gezat. Want zowel Willem Thewissen 

es Mat Cremers zeen 50 joar lid van os clubke. Hulde doaveur mannen. En 

vanzelfsjpraekend zoog Matje d’r waer sjiek oet: 

 

 



 

Sjterker nog: hae houw speciaal zien jubileum-sjoon aangetrokke veur de gelegenheid: 

 

Tja, en dat is veur de aafgeloupe twee waeke auch ut einige wat d’r te zegke vult euver de 

veteranen. Want voetballe is d’r sjteeds minder bie. Taegesjtenjers die de men neit op de 

bein kriege en auch zelf sjteeds meer personele problemen: slijtage, ouderdom, blessures, 

vakanties, kieke noa ut skelteren van Max enz. enz. 

Aafgeloupe weekend meldde zich de taegesjtenjer aan maar woar Willem Thewissen nog 

bereid om unne vervanger te zuike. Mits d’r genog besjikbare sjpelers woare: 



 

D’r woort zelfs al groot gedach: 

 

Maar oeteindelijk woar de conclusie: regel maar niks want veer kriege ze zelf neit biejein. 

Gelukkig kommend weekend waal waer. Mit dank aan Willem, dae gans Sjtein aafbelt om 

besjikbare sjpelers te vinje. 

Wat veur kommend weekend in jeder geval bemoedigend is, is dat de geblesseerde sjpelers 

heel serieus bezig zeen mit hun hersjtel. Bart Pantus redt ut kommend weekend nog neit, 

maar mit de door Doctor Greenthumb veurgesjreve geneesmiddelen, kump dat vas goud: 

 



 

Dan goan veer door noa os tweede elftal. Dat houw aafgeloupe weekend niks te voetballe 

maar ut weekend doaveur waal. Topper Jari Knoops deit versjlaag van de wedsjtried taege 

de mannen oet Heugem: 

Nao 18 punten oet 6 wedstrijden moch De Ster 2 zich opmaken veur eine ware topper teage 

nummer 2 van de ranglies RKHSV 2. RKHSV steit 4 punten baove os veur de wedstrijd. Op 

ruime achterstand van Meerssen 2 die ongenaakbaar aan kop gaon in de 2e klasse. Luc 

Spaans waor inmiddels truuk oet Egypte van zien welverdeende vakantie en Sem Conjour 

waor hersteld van zien blessure. Guy Beaujean dao in teage moos helaas ziek deze topper 

aan zich veurbie laote gaon en Niels Kusters waor geblesseerd. Namens ‘t 1e kreege veer de 

besjikking euver Gerrit. Oet de statistieken van Gerrit bliekt dit seizoen dat hea neet bepaald 

eine geluksbrenger is. Sinds hea neet meer op ‘t 5e keept winnen die alles en sinds hea bie 1 

erbie zit verleeze die te veul.  

Taak aan Voodoo keuning Henri Rojas Ramirez op de negatieve karma van Gerrit te 

veranderen in eine positieve karma. René Gooren waor bereid gevonge om es 3e wissel op de 

bank plaats te numme. Wie ver vertrokke nao Heugem dach René ein veilig pleatske bie Stan 

Wessels in de auto te hubbe gevonge. Helaas waor Stan nog neet wakker en hej hea zich 

verreeje nao Heugem. Ver waore gebrend om ein good resultaat te haole en begooste mit de 



volgende gladiatoren aan de wedstrijd: 

 

Kis: Gerrit de superfries 

Achter: Joep “Baywatch”, Stan “Pavel”, Jari “capitano” en Mylan “rechsveur” 

Midden: Sem “zoepnaas”, Gino “ich leer ederein kuppe” en Frank “the tank”  

Veur: Geoffrey “YAP”, Luc “vakantieman” en Youri “baco king” 

Bank: Paul “van 1”, Lars “keuningsdaag” en René “sjnapse ‘m?” 

Vlag: Johnnie “van de sjpin” 

 

Henri hej os opdrach gegeave RKHSV te laote komme, d’r lekker flink op te knalle en es ein 

team te spelen. Nao ein paar minuten hejje De Ster troepen al ein aantal keren fel zich laote 

gelden in de duels. Onder aanveuring van de oudjes, Luc, Youri, Frank en Jari werd d’r dan 

zeker aug enet ingehauwte. Stan pakte al vreug in de wedstrijd geal door vakkundig eine 

counter om zeip te helpen. Nao ein duel aan de zielien wo de rechsveur van RKHSV Joep en 

Stan trachtte te omspelen werd ein lichte euvertreding gemaak. Dit waor niks biezonders 

mer Gino, strijdvaardig dat hea altied is, wou ziene (nuuje) bienaam effe oetveure. He waor 

ein bietje kaod door de euvertreding en wou de bal hel teage de boarding sjeete. Echter 

mikte hea iets te hoog, vol in ’t gezich van….. zien eigen vriendin Demi. Gerrem, ver haupe 

allemaol dat Gino dig good heat verwend Demi. 

 

Inmiddels in de wedstrijd waor RKHSV nog neet gevaorlijk gewoore. De Ster dao in teage hej 

al ein aantal kansen om zeip geholpen. Geoffrey hej zien vizier neet sjerrep staon. Maar in de 

20e minuut kreege ver eine penalty. Frank nestelde zich wederom achter de bal en haolde 

oet, helaas miste deze pegel zien doel en zeilde hea “rakelings” neave. RKHSV dach noe toe 

te kinne slaon, maar warempel speelde Mylan zich veurbie 2 teagestenjers, leverde hea de 

bal in bie Sem dea vanaaf eine meater of 30 ens oet ging haole. Snachs tot 3 oer in de paort 

mer smurges gewoon paraat staon op ’t veld. Ziene pegel vloog bennekant paol benne, 

GOOOAAAALLLLLLLL SEM 0-1 !!!!!!!!!!!! 

Deze veursprong heelte ver vast tot de rust, vlak veur rust haolde Frank nog eine bal van de 

lien mer wier hej Gerrit alles onder controle.  

 

De Ster zoot op rozen veur de 2e helft, ver kooste RKHSV lekker laote komme en zelf toeslaon 

op de counter via de snelheid van Youri en Geoffrey. Ver goofte werkelijk niks weg en aan de 

andere kant veel de bal steeds sjus neet good. In de 65e minuut ging ’t echter mis. Stan wou 

eine bal wegwerke mer vong Joep Hugel op zien paad, helaas kreeg dea de bal vol teage de 

hand. De sjeids koos neet angesj dan de bal op de stip legge. De irritante spits stuurde Gerrit 

nao de verkeerde hook en sjoot rustig benne, 1-1… Noe mooste veer es ploog ruggengraat 

tonen. Mit Frank, aug irritant veur RKHSV, veurop in de duels knalde ver weer lekker erop. 

Paul, Lars en René waore inmiddels in ’t veld gekomme veur Gino, Joep en Sem (dea alweer 

kramp hej hahaha). Oet eine aafgeslagen veurzit veel de bal bie Youri Voesten veur de veut. 

Hea hoalde oet mer zien schot mistte kracht. De bal stuuterde richting Luc Spaans, dea 

geniaal de bal leet laupe. Nemes verwachtte dit, inclusief de keeper van RKHSV, de bal 

hobbelde dus super rustig benne, GOL GOL GOL VOESTENNN 1-2 !!!!! 

Noe mooste ver de zege toch waal benne hubbe. Frank en René kupte beide op de lat. Maar 



in de 84e minuut veel de bevrijdende treffer. Frank leet zeen euver de nodige weerstand de 

besjikke, in de 1e helft eine penalty missen mer op ’t einde van de wedstrijd de beslissende 1-

3 bennekuppe TORRRRRRRRRRRR FRANKIEEEEEEE.  

Frank ging zich nog lekker effe oetleave en voht duel nao duel oet. Nao 24 litste 

waarsjuwingen kreeg hea dan toch geal. Ver deege nog get vakkundig tiedrekke mit Jari en 

Gerrit als toppunt. Gerrit wou de doeltrap numme wo op Jari heum attendeerde dat ziene 

veter los zaot. Gerrit keek ens good mer zoag dat neet, wo op Jari doodleuk ziene veter 

losmaakte en zei: zie je nu wel. Vlak van te veure werd Gerrit nog opgejaagd door de sjeids, 

de sjeids reep keeper schiet eens op. Wo op Gerrit mit zien Fries accent zei : “Maar 

scchhheiidssss ikk hebbb de balll noggg nieettttt”. De wedstrijd eindigde mit ein bloedbad. 

Frank keem nog mit de koppe teage ein mit eine teage stander. De sjeids floot aaf en 

zodoende heat De Ster 2 wederom ein ploog aan de zegekar gebonge.  

 

Frank he jein lelijke wond op ziene veurkop. René vroog nog heel lief of hea heum noe in zien 

spleetje moch duuje….. Wie Frank ein foto deilde van ’t resultaat werd dao nog op 

gereageerd in de app. 

 

 



 

Mylan heat ein apaarte maneer om zich aaf te dreuge : 

 
 

Sem Conjour hej smiddigs bie de wedstrijd van 1 nog ummer kramp: 
 

 

Klasse prestatie mannen van 2. Op noa die noacompetitie richting 1e klasse! 

Van ut tweede elftal goan veer door noa ozze ladies. Niks euver hunne verloare wedsjtried 

taege de dames van Caesar. Maar waal un geweldige foto oet ut kleidlokaal, wo oet bliek 

dat voetballe mit un promillage van 12.5 en twee uurkes sjloap veur un 30+ dame 

kapotmakerie is: 



 

 

Van de dames goan veer door noa ozze walking footballers. Die houwe un paar waeke geleje 

un versjlaag ingeleverd oet de pen van Huub “De Belsj” Lenzen. Dat versjlaag houw de 

hoofdredactie echter nuujsjierig gemaak en dat leidde tot een aantal vroage euver 

specifieke sjpelers binne de walking football-selectie. En tot os genoegen woorte veer op 

ozze wenken bedeind door Huub, dae ongersjtoand al dees vroage beantjwoord. Uitermate 

vermakelijk en leerzaak, woveur dank Huub! 

Hallo, 

Na het laatste verslag werden er vragen gesteld over enkele cultfiguren die rondwandelen bij 

de wandelvoetballers. Hier dus het resultaat ! ! 

Vraag 1: 

- "Klop zien eigen analyse en is Willem Thewissen wurkelijk jeder waek de beste?" 

  



Antwoord: 

Enkele maanden geleden hebben wij een enquête gedaan aan weerskanten van de Maas 

met de vraag:  

Wie is de beste wandelvoetballer en wie is Willem Thewissen nu echt ?  

Is Willem Thewissen een: top wandelvoetballer 

                                         top politieker 

                                         top animator 

                                         top regulator 

                                         top verhaaltjes verteller ( praatjesmaker) 

Of is hij gewoon een:        top kerel  

De enquête was helaas niet anoniem in te vullen, dus wachten wij nog steeds op de 

eindresultaten ! !   

Feit is wel dat Willem, voor zover ik weet, de enige bij De Ster is met een eigen Italiaanse 

kapper / stylist ! !  

 

 

Vraag 2: 

- Maak Math Habets auch waal ens unne snoek-duik, zo wie ziene zoon dat op ut 

veerde deit? 

 



Antwoord: 

Mark zijn snoekduik heeft hij niet van een vreemde !  

Ook Math doet regelmatig een snoekduik bij de wandelvoetballers, wel of niet vrijwillig, per 

ongeluk of geforceerd door één van zijn tegen- en/of medespelers ! 

Daarom hebben ze jaren geleden voor Math een "speciaal helmpje" gemaakt. 

 

Vraag 3: 

- Haet Ger Coumans al zien eesjte goal gemaak? 

 

Antwoord: 

Ger is bezig met een cursus MIG lassen en Booglassen. Zodra hij geslaagd is voor het examen 

zal hij zijn 1e goal maken ! ! 

 



 

Vraag 4: 

- Wie verlup de integratie van Roger d’n Doam? 

 

Antwoord: 

Roger. . . . . . . .integratie. . . . . . .geblesseerd. . .. . .maar Roger heeft wel nog steeds dezelfde 

uitstraling als jaren geleden zoals de initialen op zijn shirt verklappen:  KINKY & SEXY 

 

 

Vraag 5: 

- Wae sjtoan d’r allemoal op de listo dei bruti? 

 

Antwoord: 

De "Listo dei Bruti" is een geheime lijst die regelmatig wordt bijgewerkt door het S.S.W.F. 

(Società Segreta Walking Football) 

De leden van dit Geheime Genootschap behoren zelf tot de top van de "Massimo Brutti" ! ! 

Helaas GEEN FOTO vanwege "Segretezza" ! ! 



 

Vraag 6: 

- Is Peter Peerlings op ut veldj net zo sierlijk es boete ut veldj? 

 

Antwoord: 

Peter is zowel op het veld als naast het veld een op en top gentleman ! ! 

De geruchten doen wel de ronde dat veel wandelvoetballers blij zijn dat Peter niet topfit is 

(knie) waardoor de blessures bij de tegenstanders tot een minimum beperkt blijven ! !  

Vanwege exclusieve portretrechten zijn er helaas nog geen actiefoto's vrijgegeven maar 

onze vliegende reporter heeft toch al een glimp kunnen opvangen ! 

 

  



En voordat er vragen komen over onze Benjamin Wandelvoetballer met de initialen R.K. 

laten we hier alvast zijn grootste eigenschappen zien: 

VERBROEDEREN en VERZOENEN: 

 

Zijn hiermee alle vragen beantwoord?  

Ik denk het niet en maar goed ook want gezien onze levenservaring, leeftijd en wijsheid is 

het beter om sommige geheimen niet openbaar te maken ! 

ALHOEWEL . . . . . . . . 

Wordt vervolgd ! ! 

Mvg 

Huub  

Grote klasse Huub. Ich loat mich binnekort waer get nuuj vroage invalle en dan meld ich 

mich. Kump helemoal goud! 

Van de walking footballers goan veer door noa of veerde elftal. Dat geit de titel bienoa zeker 

misloupe doordat concurrent Haslou nauwelijks punten versjpeelt. Dat leet echter nog 

ummer un grote doelsjtelling euvereind: zurge dat Haslou neit euver un paar waeke taege 

De Sjter al kampioen kent waere. Om dat doel te bewerksjtellige motte ozze mannen dus 

zelf blieve winne. 

Ralph Doek deit versjlaag van de wedsjtried van veurig weekend taege Sanderbout: 

Väöl aafmeldingen door vakanties, moederdag, blessures en angere vage dénger zorgde 

veur de volgende samenstelling van ‘t 4e aafgelaupe zondig, woobie ich ff mot vermelde dat 



Patrick in de warming up oetveel mit een blessure woo ‘r al een tiedje las van haet en dat 

Doekie eigenlijk eene wedstrijd rös zou pakke. Op verzoek van coach Habets hej ‘r toch maar 

de teshj mitgepak, omdat Dasse ’s morges nog last minute aafveel. Hea maakde de 90 

minuute “gewoon”vol!      De opstelling op ’t sjoane complex van Sanderbout woar esvolgt: 

Kis: Pavel 

Achter: Danny, Doekie, Jansse, Frusj 

Midde: Lars, Thijs, Kenny, Mike 

Veur: Owen en Ivo 

Bank: Mark H. en Joep de Köhl 

Technische staf: Nordhausen en Habets 

Vlag: Joep, Owen en Patje N. 

Supporters: Pascalle en Patje S. 

Sanderbout vloog oet de startblokken, ze woare väöl op ozze hellef te venje en veer kooste 

ozze veurhoede neet ech bereike. Zonger ech dikke kanse te kriege wis Loi de score te oapene 

veur Sanderbout 1-0…..Mejaaaaar!       

Doanoa woort ’t veldspel van Sanderbout minder en veer begooste een bitje aan ozze 

opstelling te wenne …. In deze samenstelling hejje ver nog nwoats gespeeld maar opens 

begoos ’t get te laupe! Dit resulteerde in ozze eerste kans, Kenny kreeg de bal in de 16 en 

tikde ’t belke netjes langs ’t keepertje! 1-1 HOPPPP! 

Sanderbout woort bie eedere wissel minder (en die hejje d’r nogal get, de ganse bank zoat 

vol doa) en veer hejje de 2e hellef onger leiding van Danny, dea ech eene super pot speelde, 

volledig onger controle. Ozze aanveurder zei noa aaflaup zelfs “twee vingers in de naas” ich 

sjnapde allein neet wat Doek aan ’t doon woar… (sjnapde ich zelf auch neet maar ich won 

bienoa alle duels dus ich woar tevreeje                      ) Habets en Joep woare drin gekomme veur 

Owen en Lars. 

’t Middenveld woar in henj van Kenny en Thijs en veurin ging Ivo flink aan em mit Habets en 

Joepie! Pavel plukde hie en doa get belkes oet de loch es ’t een bitje gevjaerlik woort. Mike, 

sjus truk van een kort trainingskamp in de USA speelde auch een lekker pötje en ver hejje ’t 

geveul dat ’t koos! En in de 70e minuut koam Thijs aan de bal in de buurt van de 16 en lag de 

bal noa eene lekkere aanval netjes in ’t geulke! 1-2!! NAISSSS! 

Wier gebeurde d’r gein spectaculaire dénger mjea aafgezeen van eine vrieje trap bie ozze 16, 

vreuger zou dea bal op de stip beland zeen bie deze stenjt maar de sjeids lag em netjes boete 

de 16. Dea jong floot eene gooje pot en toen Danny in de 86e minuut ’t volgende zei woar de 

pot aafgelaupe: 

Danny:  “Sjeids fluit aaf, ich höb dooshj”,  

Sjeids Tim: “Wat jong? Höbse dooshj?!”  

Danny: “Joa sjeids!” 

Sjeids Tim:     Fiiiieeeeuwwwiiiettt “tis tied jonges, de 90 min zeen om, hie kiek mer op 

miene telefoon”  



 

….. ’t beeld van de telefoon woar zjwart                ….. 

3 punte in the pocket! Good gedoan jonges! Es nr. 2 mit een gaat van 7 punte  mit de nr. 1 

en de nr. 3 Zwentibolt mit 1 verleespuntje minder es os, zit kampioen waere zit d’r neet mjae 

ech in (heeeeeel theoretisch nog waal trouwens). Auch omdat de kopluiper blief winne, deze 

kjaer wonne ze mit 1-2 bie SVE. Of ze dea pot ech gesjpeeld höbbe is dan natuurlijk nog mer 

de vroag, bie de 1-2 teage Sporting woare volgens bronne gaar gein luuj op ’t veld te 

bekenne gewaes namelijk          

Nog effe 3 pötjes gaas gaeve en dan zit ’t seizoen d’r op en ich mot zegge, ver höbbe een 

lekker seizoen gedrejd mit eedere kjaer een zeeeeeer goeje 3de hellef! Forza ‘t 4e !!! 

Thijs, Lars, Joep en Owen bedankt veur ’t oethelpe! Ver goan sowieso nog veur de 2e plaats! 

Tot ’t volgende pötje! 

Dee OUT       

Klasse versjlaag waer, gladiator. En kiek ens doa waer gekoaze woort tot man of the match: 

 

Veer blieve nog effe bie os veerde elftal. Want d’r is eine sjpeler dae in ut versjlaag neit truk 

koom maar dae hel op waeg liek om de topscorerstitel te pakke. Zeker es de veteranen 

maar blieve aaflasje wodoor concurrent Pascal Conjour neit meer aan scoren toekum. 

Ich hub ut euver Bartje Linders. En ich weit neit precies wo ut beeld vandaan kump dat op 

social media van ‘m wurt gecreëerd, maar dat beeld is waal hartsjtikke dudelijk: 



 
 

Maar daezelfde Noud kreeg auch de bal trökgekaats door zien ploeggenoten: 



 

 

 

 

En dan zeen veer alwaer toegekomme aan de aafsjleiter van dit versjlaag. En dae sjteit in ut 

teiken van de feestdaag dae aafgeloupe zondig in heel get hoeze is gevierd: moederdag. 

Sommige luuj koupe dan un blömke of get chocola, of nummer de mam mit oet aete. 

En angere…. nou ja, kiek zelf maar: 



 

 

 

Pes volgende waek! 

Rob Sjulpe 


