
Eesjte seniorenversjlaag nuuje seizoen! 
 
Aafgeloupe weekend is de competitie waer begoosj veur ozze seniorenteams. D’r kome heel 
get teams in actie. Waarsjienlijk zelfs teams wovan sommigen van uch ut besjtoan neit ens 
van wisten. Zo sjpeelden zowel de dames 18+, de veterinnen en de heren 35+ un 7 taege 7 
toernooi. Van die teams brachten ozze jongste dames ut beste d’r vanaaf. Ze wonne 
namelijk alle veier hun wedsjtrieje. Hulde! 
Ozze veteranen sjpeelden aafgeloupe zoaterdig alwaer hunne derde wedsjtried. Noa 
eerdere euverwinningen taege Selfkant (0-3) en Linne (3-5) woort dit weekend Alfa Sport 
mit 6-1 versjlage. 
Os eesjte elftal begoosj de competitie mit ‘n 1-1 gelieksjpel taege ZSV, ut tweede leed un 2-1 
nederlaag taege DVO 2, ut driede won unne heusse nagelbieter mit 1-0 van HBC 3, en ozze 
dames boekten un soevereine 0-3 euverwinning in en taege Keer. 
Tot sjlot kome ozze walking footballers auch al twee keer op toernooien in actie deze 
moandj. 
 
Al mit al dus unne houp voetbal om op trök te kieke. Sommige reporters motte nog effe op 
gang komme. Angere zeen al oet de sjtartblokke gesjoate. Maar sjiek geit dit versjlaag 
ongetwiefeld waere.  
 
Veer beginne dit versjlaag mit un quiz vroag. Want diverse Sjter-leden herkenden in de film-
poster van de animatiefilm “Up” unne man op laeftied dae waal gebaseerd koosj zeen op 
emes dae bienoa dagelijks op ’t Hetjen rondjlup. Herkent geer ‘m auch? 
 

 
 



De eesjte versjlage van dit nuuje sezoen zeen afkomstig van ozze walking footballers. Ze 
zeen aafkomstig van nemes minder dan ozze Kirchroase Belsj Huub Lenzen. Laes en geneit: 

 
Het is stil geweest maar nu is het weer tijd om te zeggen: 
LET'S GET READY TO RUMBLE ! ! 
 
De wandelvoetballers van De Ster worden regelmatig uitgenodigd op toernooien om hun 
kunsten te tonen.  
Wij proberen om zoveel mogelijk deel te nemen maar omdat De Ster zó goed is weigeren wij 
soms zodat anderen ook een kans hebben om te winnen maar wij worden soms ook 
geweigerd door de clubs net omdat wij zó goed zijn ! ! Tot nu toe door 1 club ! ! Dit even 
terzijde. 
 
Woensdag 24/08 trokken de "sterren" van de Walking Football op uitnodiging naar 
Merefeldia in Nederweert ! 

 
Na een korte maar hartelijke ontvangst even tijd maken voor een groepsfoto dan snel 
omkleden in onze sportuitrusting met uiteraard de nodige bandages e.d. om alles pijnvrij 
maar vooral ook om alles bij elkaar te houden. En dan is het tijd om naar de kantine te gaan 
want daar begint toch elk sportevenement. 



 
 

 
 
Een lekker warm soepje (buitentemperatuur 33°), broodje, koffie, een fris drankje en klaar 
voor de strijd alhoewel er toch al eentje gepakt was door de hitte! 
 



 
 
De Ster was ingedeeld bij Merefeldia 1, Helmond en Wittenhorst. De 1e wedstrijd tegen het 
iets kwalitatief mindere Merefeldia 1 verliep niet volgens plan omdat de aanpassing op 
natuurgras zeer stroef verliep en de thuisploeg niet echt mee wilde voetballen. Uiteindelijk 
toch een simpele 0 - 8 overwinning voor De Ster. 
De 2e wedstrijd tegen Helmond, een tegenstander van gelijkwaardig niveau, verliep gelijk op 
en het duurde tot 5 minuten voor het einde om uiteindelijk het verschil te maken dankzij de 
betere afwerking van De Ster (Jos H.) en dankzij onze rots in de branding Robert W.  
En dan Wittenhorst !  Een geduchte tegenstander volgens de andere ploegen omdat 
Wittenhorst blijkbaar in Midden- en Noord Limburg de overwinning meestal op hun 
palmares zet ! 
De Ster was verwittigd en speelde een sublieme wedstrijd met een 6 - 1 overwinning als 
resultaat ! Een duidelijke overwinning van het collectief alhoewel er toch soms een "ster" of 
beter gezegd een "diva" ontbreekt om het allemaal net iets "sexier" te maken ! ! 
 

 



 
Dus op naar de FINALE ! 
Merefeldia 1 en 2 werden bijeen getrommeld om een waardige tegenstander te zijn voor De 
Ster die tot nu toe geen enkel verliespunt had. 
Het werd een spannende finale waarin Jos N. de score opende voor De Ster en deze bleef 
behouden tot 30 seconden voor het einde. 
Merefeldia kreeg een vrije trap die ongelukkig via een kluts tussen een wirwar van benen 
uiteindelijk in het doel verdween: 1 - 1. 
Geen verlengingen (33°) maar gewoon even de statistieken erbij gehaald ! 
De Ster: 3 overwinningen, 1 gelijkspel en een doelgemiddelde van 19 goals voor en 3 tegen !  
Hier kon niemand tegen op dus de 1e toernooi overwinning was binnen. 
 
Oh ja, daar was nog iets. . . . . . . 
Er is zelfs bij de wandelvoetballers sprake van een generatiekloof !  

Kijk maar naar de foto van Jos N. (         ) en Enzo Z. (         ) waar je duidelijk de verschillen in 
interesses ziet ! 
 

 
 

Donderdag 8 september staat het volgende toernooi gepland in Vissenaken (B). 
De Ster zal aanwezig zijn met 2 teams van elk 8 spelers ! ! 
 
Wordt vervolgd ! ! 
 
Getekend: 
Dëe va Kirchroa wat op ut Beljs woëent 
 
En doamit zeen veer d’r nog neit. Want Huub leverde auch van dat tweede toernooi nog un 
versjlaag aan euver ozze walking football vedetten: 



 
De wandelvoetballers van De Ster zijn stuk voor stuk unieke mensen, die elk hun talent maar 
ook hun "beperking" hebben ! 
 
De ene al wat meer als de andere of zoals Willem het zegt: "je moet al iets hebben om er bij 
te horen want hier loopt gene ene normale bij ! !" 
Dit gezegd zijnde gaan we over tot het toernooi van de wandelvoetballers in Vissenaken, een 
klein dorpje gelegen bij Tienen, de suikerstad van België, in Vlaams-Brabant. 
WF De Ster nam voor het 2e jaar deel aan dit toernooi en ook weer met 2 teams. 
Er was Team A (8 spelers) en Team B (9 spelers) en 1 neutrale begeleider ! 
 

 
 

 
 
 



Vraag is dan hoe ga je die "speciale" mannen verdelen over de 2 teams?  
De meest simpele oplossing is de scheiding d.m.v. de Maas ! 
Team A stond voor: "A"llesbehalve Belg en Team B stond voor: "B"elgië. 
Samenkomen om 8h30 op carpoolparking in Maasmechelen en weer was "pannenkoek" 
Joep  degene die voor vertraging zorgde. Iedereen wachten en meneer stond 2 rijen achter 
ons in de auto op ons te wachten.  
Samen vertrekken wil nog niet zeggen dat je dan ook samen aankomt. De 4 "pannenkoeken" 
Renato, Enzo, Poly en weeral Joep weten daar alles van ! Achteraf bleek het maar een 
verschil van 30 km te zijn waarom zij iets later aankwamen. 
En het toernooi moest nog beginnen ! ! 
Ontvangst met koffie en cake, omkleden, opwarming en dan klaar om de "Arena" in te 
stappen om de strijd aan te gaan. 
En dit is eigenlijk het punt waar ik zou moeten stoppen met vertellen want vanaf dan begon 
de klaagzang, teloorgang en afgang van 2 teams die geen "off-day" hadden maar die, zo 
leek het toch, nog nooit een bal of voetbalveld hadden gezien en dus ook niet wisten hoe, 
waar, wie en wat ze moesten doen ! Pechvogel van de dag was Fred die na 4 minuten en 37 
seconden moest stoppen door een blessure maar de frietjes maakten veel goed. 
 

 
 
Het spreekwoord zegt:"dit kan de beste overkomen" en zo was het ook. 
WF De Ster had kwalitatief de beste teams maar op een of andere manier klikte het die dag 
op het veld niet. Wat dan wel klikte is de vriendschap en het plezier wat deze groep van 
"speciale" mensen heeft en naar buiten uitstraalt. 
De frietjes met snacks tussendoor waren lekker en brachten wat rust in de vele kookpotjes 
die er waren bij de aanwezige wandelvoetballers. 
Positief was wel dat Team B(elgië) hun streekgenoten van KRC Genk versloegen met 1 - 0. 
Maar het "moment suprême" moest nog komen. Beide teams van De Ster moesten als 
laatste wedstrijd in de finaleronde onderling uitmaken wie het minst slechtste team was van 
die dag ! 
 



 
De strijd begon al met de nodige intimidatie naar elkaar toe (zie foto boven) en resulteerde 
uiteindelijk in een overwinning, gelijkspel, afgekeurde goal, scheidsrechterlijke dwaling . . . . . 
. . .niemand die het nog wist dus: wordt vervolgd ! ! 
"Beste" speler van De Ster nog even vermelden: onze "kleine" Frank. 
 

 
Op naar de volgende uitdaging die gegarandeerd weer succesvol zal worden ! 
Als afsluiter nog enkele "actiefoto's". 
 

 
 
Getekend: 
Dëe va Kirchroa wat op ut Belsj woëent 
 



Huub, bedank veur dit geweldige inkijkje in de belaevenisse van ozze walking football 
mannen. Blief veural sjrieve! 
 
Van de walking footballers goan veer door noa os veteranen. Die sjpeelden de veurbieje 
veier waeke al drie wedsjtrieje, die allemoal winnend woorte aafgesjloate. D’r is door de 
vets auch al flink d’r op los gescoord, want in die drie wedsjtrieje sjteit ut doelsaldo op 14 
goale veur en 3 taege. Die goale zeen euveriges prima versjpreid euver de teamleden want 
al 9 versjillende sjpelers höbbe ut netje loate bollen. Stef Conjour, Bart Pantus, Misha 
Dreessen, Pascal Conjour en Rob Schulpen scoorden allemoal 2 goale. En Dennis Stelten, Jos 
Ostendorf, Tim Bouwels en Roy Vanmulken drukten auch al ens doeltreffend aaf. Un korte 
bloemlaezing euver de drie partieje: 
 
Selfkant vets – De Ster vets   0-3 
Ut sezoen begoosj mit unne heusse interland. En dat moosjten veer doon zonger ozze 
geleifde aanveurder, Mat Cremers, dae in Italië woar veur de letste aafwirking van ziene 
fantastische B&B. Gelukkig sjtuurt Mat af en toe get foto’s wodoor veer weite dat hae d’r 
allein maar nóg stijlvoller op gewoare is: 
 

 

 



 
 
Maar Matje woar neit de einige dae gemist moosj waere. Auch de man dae veurig joar ut 
onmuigelijke houw gepresteerd, door de legandarische Leon “Pep” Fredrix succesvol op te 
volgen es coach, Roger Daemen, moosj de eesjte wedsjtrieje gemis waere: 
 

 
 
 



En dat maakte dat de technische en tactische ingaevinge moosjte komme van leiders-duo 
Willy Worms en Willem Thewissen. Dae letste woort doadoor op zien vakantie geregeld 
peinzend, en noa de golvend turend, aangetroffe: 
 

 
 
In ut kleidlokaal in Selfkant woar d’r doadoor auch get opsjudding. 
 
Jos: Wo is d’n Doam? 
Dennis: Op vakansie 
Jos: Dat kent toch neit? Unne coach heurt véur ut sezoen op vakansie te goan. 
Misha: Joa, maar hae haet ‘m al motte oetsjtelle vanwaege de oorlog. 
Marc: Patatje oorlog? 
 
Willem maakte de opsjtelling bekend en onthulde dat d’r in un 4-4-2 formatie gesjpeeld zou 
waere mit op ’t middenveldj un kommetje mit de punt noa veure. 
 
Willem: Jonges, in oktober goan veer trouwes unne aafsjeidswedsjtried veur Leurs 
organisere. 
Paul: Zouwse dat veur de zekerheid neit al in september doon? 
 
De wedsjtried woar unne apaarte. Eigenlijk kreeg Selfkant de baetere kanse maar die houwe 
ut vizier neit op sjerp sjtoan en keeper Rudy greep continu reddend in. Rudy ergerde zich 
geregeld aan ut feit dat ‘r zo vaak in actie moosj komme maar heel zich rustig. Rudy: ich wol 
eigenlijk roupe; “Gaef gaas!” maar dat ligk hie in Prusjes ummer gevuilig. 
Aan de angere kantj woare de Sjteinder vets dodelijk efficiënt. Via drie oetvallen scoorden 
Dennis, Jos en Pascal de einige goale van de wedsjtried. 



En werm dat ut woar! In de rust woare de meesten al flink oetgeblus: 

 
 
En dat oetgeblus zeen, hubse dan auch waer in allerlei versjillende gradaties, zo wie Stef 
Conjour leet zeen: 
 

 
 
 



Ut woar geine geweldige pot. De einige veteraan dae zich aan de malaise onttrok woar Bart 
Pantus dae un degelijke tweede helf aafleverde en de bal continu noa dezelfde kleur 
sjpeelde. Al woort de toekiekende Bjorn Seijnen waal op enig moment geheurd wie ‘r noa 
waer unne perfecte pass van Bart zei: “Die van os sjpele toch in ut gael-zjwart, of neit?” 
 
Noa aafloup in de prachtige Selfkantse kantine woort un flinke sjoal frikandelle gebrach, wo 
op Willem reep: “Miljaar, dalik höbbe veer allemoal van die dikke sjpelers, Willy.” Dae letste 
offerde zich doarom maar op en wirkde die frikandelle ein veur ein noa binne. 
 

 
 
Linne vets – De Ster vets  3-5 
Vruig in ut sezoen en dus nog unne houp sjpelers op vakansie. Personele problemen veur 
technisch duo Worms-Thewissen. Die wisten echter un drietal perfecte aanwinsten te 
selecteren. René Gooren koom waer ens oethelpe en dat vinje veer ummer sjiek. En auch de 
broor van de sjriever van dit sjtuk, Rik, begint langzaam aan unne vaste sjpeler in de B-
selectie te waere. Tot sjlot woort d’r unne heusse A-selectie sjpeler toegevoegd in de 
persoon van Richard Beckers. 
 
De coaches besjloten ut systeem aan te passe, zodat neit geliek ut uutesjte woort gevergd 
van de nuuj sjpelers. Dat kommetje mit de punt noa veure op ut middenveldj zou 
ongetwiefeld te hoog gegrepe zeen. 
 
Kis: Rudy 
Achter: Rik, Rob, René, Gerard 
Midde: Misha, Richard, Jos 
Veur: Stef, Dennis, Pascal 
 



Supersub Roy Vanmulken woort door de coaches nog achter de handj gehaute. En veur de 
zekerheid houw Willem zich auch maar de kleijer aangedoan: 
 

 
 
Vanaaf de eesjte minuut leep ut belke lekker. Jederein deig mit en ut leek waal eine grote 
rondo. Stef probeerde waal nog get te sjteuke door te roupe: “Wae sjpeelt eigenlijk 
rechshauf vandaag”. Maar veer weite allemoal dat de krach van Misha jus is om allein maar 
te loupe op de posities wo se unne rechshauf neit verwachs. Want Stef houw de weurt nog 
neit oetgesjproake of Misha krulde vanaaf links de bal boetekantj vout euver de keeper in 
de lange krusing. Kort doanoa verdubbelde Pascal de veursjprong. 
 
Get sjlordigheidjes bie de gael-zjwarten brachte Linne waer op gelieke hoogte, maar nog 
veur de rust scoorde Rob de 2-3. 
 
In de rust un sjterke analyse van coach Willem: “Jonges, ich höb mich de eesjte helf op de 
bank auch waer un Tinder-profiel aangemaak, want es ich die van Jos jeder waek zeen…” 
 
Noa de rust leep ut belke waer lekker en scoorde Misha mit unne snoekduik, mit gevoar 
veur eige laeve, de 2-4. Vervolges hoalde René de achterlien, zoog veur de goal Stef bie de 
eesjte poal en Roy Vanmulken bie de 2e. En ja, dan is de keuze sjnel gemaak. Roy sjoot de 2-
5 beheerst binne. Dat leidde tot euforie langs de lien. 
 
Willem: ROYKE VANMULKEN!!!!! Euver 30 joar de nuuje Will Leurs ! 
Willy : BEN ICH BLIE DAT ICH DAN AL LANG ONGER DE GROND LIGK! 
 
Noa aafloup woorte in ut kleidlokaal de gemiste kansen nog besjproake. Zo woort d’r veural 
heel get kere hoog euver gesjoate. 



 
Willem: Dennis, houwse neit ens op goal kenne sjeite? Die luuj in de omliggende buurt 
woare allemoal de rolluke aan ut aafloate. 
 
Wiejer veel op dat Gerard dit sezoen neit meer mit zien pupillen-Ajax-tesj noa ut voetballe 
kump. René: Die haet ‘r aan Anthony mitgegaeve. 
 
Noa aafloup kome ze in Linne auch alwaer mit frikandelle aanzette. Willy besjloot waer om 
de selectie te behouden veur extra kilo’s en vroot ze allemoal op. 
 

 
 
De derde helf woort euvertugend gewonne. Pascal woort zelfs get emotioneel d’r van. En 
Willy zei euver de foto rechsonger: “Un sjoon sjtel. Ach personen op de foto en maar eine is 
nog bie zien eesjte vrouw/man.” 
 

 
 
  



Noa dees twee topwedsjtrieje sjting eigenlijk un krachmaeting mit Catsop op ut programma. 
De einige ploug die veurig joar van de Sjteinder vets wis te winne. De belangen woare groot 
en dus woort speciaal veur deze wedsjtried unne greep gedoan in ut sociaal fonds van de 
veteranen en un vleigticket veur captain Mat geregeld.  
 
De teleursjtelling woar groot wie echter bleek dat Catsop de sjpelers neit biejein kreeg en 
dus de wedsjtried aaflasjte. Klote veur de vets en klote veur Mat. Dae ging echter neit lang 
bie de pakken neerzitte. Hae wis Leon un weekendje veur ut werk in ut boetelandj zoot en 
offerde zich op om Corry gezelsjap te haute. 
 

 
 
De Ster vets – Alfa Sport vets   6-1 
Aafgeloupe zoaterdig wáál waer unne wedsjtried. De eesjte sjpeler van Alfa Sport dae 
arriveerde op ’t Hetjen woar Henk Theunissen. 
 
Willem: Vruiger woar Henk ummer kwoad op mich maar noe zeen veer beste vrunj. 
Piele: Doe hubs waal voal vrunj, Willem. Is dat sinds doe in de gemeinteroad zits? 
Stef: Esse sjtops mit wirke, krigse inens vrunj bliekbaar. 
 



Ron Frijters koom de gelederen versjterke en houw zich verheugd op ut mitsjpele van Will 
Leurs. Ron houw get attributen mitgenomme, speciaal veur Will. Helaas koosjte de 
ermbandj (“niet reanimeren”) en de valsje coronatest in de tesj blieve want Will woar neit 
aanwezig. 
 
Frijters: Ich hub unne valsje coronatest mitgenomme. Ich zet mich naeve ‚m en loat m dem 
dan zeen. 
Gerard: Unne zjwangersjapstest? 
Frijters: Nae dae is neit van mich? 
Gerard: Van wae dan? Roger? 
 
Veur de wedsjtried houw de opnuuj mitsjpelende Richard Beckers aan Willem aangegaeve 
dat hae auch waal op anger posities koosj sjpele dan midmid en dat Rob éch neit veur ‘m 
houfde te sjuve. Willem houw gedecideerd gereageerd: “Sjulpe levert neit, dus dan mot ‘r 
sjuve.” 
 
In ut kleidlokaal koom auch ter sjprake dat Ralf Op ’t Broek woar toegevoegd aan de 
groepsapp. Ralf maak zich d’r sjterk veur dat “Man bijt hond” unne keer kump filmen op 
unne zoaterdigmiddig bie de vets. 
 
Gerard: Kent dae neit oet de groepsapp? Dae zeivert te voal. 
Willem: Gerard, Ralf op ’t Broek wult dich auch louptraining komme gaeve. 
Gerard: Dat die kut zich maar op de vasteloaveswage zet. 
 
De eesjte helf ging ut erg mekkelijk veur de vets van De Sjter. Via goale van Stef (2x), Bart 
(2x) en Rob sjting ut bie de rust 5-1. In ut kleidlokaal in de rust woort Gerard get geploag. 
 
Richard: Hubbe veer ech maar eine dae rechsback kent sjpele? 
Roger: Doe zits lekker in de wedsjtried, Gerard. Veer doon maar eine wissel. Rob kump d’r 
oet, want dae levert waer neit. 
Willem: Esse neit levers hie, zeen veer keihel jonges. 
 
In de tweede helf realiseerde Ron Marchal dat hae binnekort (same mit mede-winnaar 
Misha) de gouwe sjoon mot euverdrage aan de nuuje winnaar.  
 
Ron: Wo krieg ich eigenlijk zo’n naamplaetje veur de nuuje winnaar veur d’r op? 
Willem: Jack Dassen wit dat waal. Mosse heum vroage. Maar dan mosse waal effe geduldj 
hubbe es r begint te kalle. 
Ron: Ich zou unne nuuje winnaar pakke mit unne korte naam. Das gouwekouper. 
Willem: Roy beveurbeeld. 
 
Op ut veldj woar d’r inmiddels get opsjudding wie eine van Alfa Sport noasjtampde en effe 
later wraak woort genomme door Bart. Wie die raekening vereffend woar verzuchtte 
Willem, dae in ziene tied bekend sjting om zien faire sjpelopvatting: “Geer mot op ut veldj 
toch gein ruzie make jonges.” 
 



In un wiejer get bloedeloze tweede helf veel Tim Bouwels es ein van de weinigen in 
positieve zin op. Wie hae de 6-1 scoorde en ziene pap, Fred, op de bank tevreje toekeek, zei 
Ron Marchal: “Fred, die vrouw van dich mot toch goud hubbe kenne voetballe.” 
 
Vervolges maakte Tim wáer un sjieke actie. 
Ron: Wievoal kos zonne DNA-test eigenlijk? Dat zou ich toch ens loate doon, Fred. 
Fred: Zo lang ’t maar geine Marchal is, vinj ich alles prima. 
 
En zo koom d’r un einde aan unne wedsjtried wo heel get auwt Heidebloem sjpelers aan 
mitdeige. Van coach Roger Daemen tot nuuje aanwinst Richard Beckers tot sjeidsrechter 
Barry Beckers, tot aan mister Heidebloem himself: 
 

 
 
De vets zeen waer in the winning mood. Maar loate veer neit euvermoedig waere. D’r sjtoan 
nog heel get pittige partieje op ut programma. 
 
De aafsjleiter van dees waek geit euver de elftalleiders van os eesjte elftal (althans, de staf 
van veurig seizoen). Die houwe namelijk bedach dat ’t un sjoon gebaar zou zeen om ozze 
onbetaalbare kantine-queen, Ans, un cadeau te gaeve. 
 
Vlak veur de euverhandiging houwe ze mich ’n sjpas aan de teek.  



 
 
Sindsdien is dat sjone cadeau te bewondere in ozze kantine, want Ans is d’r maar get greutsj 
op. De symboliek is mich euveriges neit gans dudelijk? De kantine zuut d’r ummer spic en 

span oet, dus doarom unne bessem?       
 
Pes volgende waek! 
Rob Sjulpe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


