
7 taege 7 teams bikkele op vriedigoavend; De Sjter 2 blif punte pakke! Roel 

Heffels nog ummer on fire 

Effe veuraaf: ich houw dit versjlaag veurige waek al wiet aaf. Geine tied om ut gans aaf te 

ronje en dus maar twee waeke inein gecombineerd veur uch. Extra dik mit extra foto’s, 

wedsjtriedversjlage en sjaele kal. Laes en geneit! 

Ut woare waeke mit wisselende, maar euverwaegend positieve resultaten veur ozze 

seniorenteams. Os eesjte elftal verloor beide weekenden, eesj taege un sjterker Chevremont 

(0-2) en doanoa taege un zeker neit sjterker Venlosche Boys (2-1). Auch ut driede verloor 

eesj unne wedsjtried (6-1 taege Sjpaubaek 4), maar zat dat un waek later rech taege 

Susteren 5 (4-1). Ut veerde sjpeelde eesj mit 2-2 geliek taege Caesar 6 en won vervolges 

aafgeteikend van SVE 2 (7-3). En auch ut 2e pakte 4 punten, want un euverwinning thoes 

taege Hoensbroek 2 (2-1) woort opgevolg door un 3-3 gelieksjpel taege Laar 2. 

De veteranen en dames sjpeelden beide maar eine keer in die twee waeke. De vets wonne 

mit de hakken euver de sjloot mit 1-2 van Sjpaubaek en de dames verlore mit 4-0 van 

Haslou.  

Tot sjlot sjpeelden auch alle 7x7 teams op de vriedigoavend hun toernooitjes mit wisselende 

resultaten. 

Genog waer om te besjpraeke dus, want de versjillende correspondenten woare waer 

hartsjtikke actief dees waek. Loate veer maar sjnel beginne. En dat doon veer dees waek mit 

ut eesjte elftal. Gein versjlaag maar waal get vermeldenswaardige zaken langs de lien en in 

de kantine. 

Zo zei Ron Marchal in de rust van de wedsjtried taege Chevremont euver vader-zoon koppel 

John en Willem Thewissen: “Dat zuusse toch neit vaak dat de vader jonger oetzuut es de 

zoon”. 

 



Noa aafloup van dae wedsjtried natuurlijk get teleurgesjtelde gezichte in de kantine. De 

eesjte nederlaag van ut sezoen deit natuurlijk altied get pien, auch al woar de taegesjtenjer 

sjterker. Bie Jack Dassen woar die teleursjtelling echter al sjnel verdwene, wie hae de mam 

van Per Hendrix gesjoate houw. 

 

Auch vermeldenswaardig is dat vleugelflitser Giel Piereij, naeve zien eige voetbalcarriere, 

auch nog un carriere aan ut opboewe is bie de dames van Fortuna, die ut geweldig doon in 

de dames eredivisie. 

 

  



Noavroag euver de reje dat Giel op die foto sjting leverde un interessante gedachte-

wisseling op de app op tusje de sjriever van dit sjtuk en hardcore Ster-supporter Peter 

Smeets: 

 

Van os eesjte elftal goan veer door noa ut ein-noa-hoogste niveau binne os vereiniging: de 

walking footballers. Willem Thewissen sjtuurde beide foto’s door en verzurgde zelf al de bie-

sjrifte: 



Technisch commissie-lid in actie    Altied de voetballende oplossing 

 

 

Van de walking footballers goan veer door noa ein van ozze 7 taege 7 teams. Ut versjlaag is 

aafkomstig van de geweldige Samantha Vanhouwe. Hulde doaveur! 

Afgelopen vrijdag was het eindelijk zo ver! Eindelijk kon dames 2 van De Ster weer een 

avondje voetballen. Doordat we net niet genoeg dames hebben voor een elftal (11 tegen 11), 

hebben we ons ingeschreven voor het 7tal competitie op de vrijdagavond. Als er speelsters 

zijn die dit lezen en zin hebben in recreatief voetbal? Je bent welkom! 

Maargoed... Afgelopen vrijdag hadden we welgeteld 9 dames! 3 dames hadden zich 

afgemeld. Onze Nellie (Cindy) had een uitje met de zonnebloem en moest optijd weer in de 

Moutheuvel zijn, Joy was een weekendje weg en Ellen had een cursus. Hierdoor kwamen 

Cynthia, Maud en Simone van dames 1 ons uithelpen. Thanks hiervoor! Doordat onze leidster 

Nellie afwezig was ging het in de voorbereiding 

een beetje mis.. We waren we de 

keepershandschoenen + een aantal voetballen 

vergeten mee te nemen... Gelukkig waren ze bij 

Neerbeek zo aardig om dit aan ons uit te lenen. 

Over de wedstrijden zal ik kort zijn.. Tegen 

Neerbeek hebben we onverdiend verloren.. 100 

kansen op de lat of de paal. De wedstrijd tegen 

Caesar in de allerlaatste seconde een 

tegendoelpunt gekregen en tegen de dames 

van Urmondia ruimschoots 5 doelpunten 

gemaakt. Al met al best prima gevoetbald. En 

dit met een scheids die zijn fluitje was vergeten 

waardoor er een paar bijzondere beslissingen werden gemaakt. Bijvoorbeeld; een goal 

afkeuren omdat hij al had afgefloten!??? Al met al staan we nog steeds bovenaan de 

ranglijst en hebben we nog 2 toernooien te gaan! 



Na de wedstrijden hebben we de sfeer in de ontzettend gezellige kantine van Neerbeek 

geproefd. Tevens hadden we ons ook ingeschreven voor het beerpongtoernooi wat na het 

toernooi werd georganiseerd. 32 teams hadden zich ingeschreven dus de opkomst was 

super! In dit toernooi hebben we vrij weinig gepresteerd... maar ach de vrijgezelle dames 

waren ook meer gericht op de (ontzettend lekkere) mannen in de kantine.... 

Er is in ieder geval goed gedronken door de aanwezige dames en Neerbeek heeft 

waarschijnlijk door onze ingekochte bierkaarten een goede omzet gedraaid. 

Gelukkig hebben we de foto’s nog… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als mooie afsluiter hebben het muzikale duo Cynthia en Maud nog een moment in de kantine 

gepakt door een prachtig nummer te zingen.  

 



Klasse versjlaag, Samantha. Sjiek dat ut 7 taege 7 team van de dames auch unne sjieke sjtart 

haet gemaak! 

Van de dames goan veer sjnel door noa os 4e elftal. Doa deit Ralph Doek troew versjlaag van 

de prestaties. 

 

Kort versjlaag:  

Vandaag derby in Baek. 10.00u beginne mit 15 afmeldinge en toch  ‘gewoon’ 4 man op de 

bank. 

Woar neet zo’ne hele gooje pot maar de luuj langs de kénjt höbbe zich waal geamuseerd 

denk ich. Väöl euvertredingskes, flink get geböttel, get foute passes en d’r woort een bietje 

bagger opgeboewd. ‘t Sjeidske leet get noa vanaaf de 60ste minuut… waal strijd maar geine 

gooje pot, ‘gewoon’ eene derby dus. 

Heffelke hej waal 2x gescoord, de 0-1 en 1-2, maar helaas gein 3 punte mit noa Stein. 

Eindstenjt 2-2. Volgende waek SVE toes, AAN ‘EM! \ 

Gelukkig ammeseerden de mannen zich oeteindelijk nog prima noa aafloup: 

 



Ralph verwees al noa de wedsjtried van ozze mannen van 4 taege SVE 2. Auch doavan 

leverde hae waer un net versjlaag aaf. Nou ja, net… laes zelf maar: 

Ver begooste wie een ouwk*t teage SVE. Noa 30sec sting ‘t 0-1. 8e minuut 2e kans 0-2 en in 

de 15min 0-3. Bahbahbah….  

Pavel woar verjoardaag viere in 020. Dus Mylano verving em. Hea koos aan alle 3 de goale 

niks doon en keepde gewoon de rest van de wedstrijd eene gooje pot     . Netjes! 

Ver zatte get dénger om en toen begoos ‘t te laupe! Mit rös woar ‘t 2-3 en noa de rös klatsde 

ver d’r vol euverheen en woort d’r oeteindelijk mekkelijk gewonne! Hoppateeee!                 

Weer eene hattrick van Tegelboer Heffie, 1x Bartje ‘Samba’ de Linder, Mikey ‘Meas’  Driesse 

maakde zien eerste goal in ‘t gael-zjwart (noa een paar gooi wedstrijde) en Timmy V. maakde 

auch nog een sjwoan geulke! Dit allemoal bie-ein geteld mit een eige goal van SVE d’r 

bie  resulteerde in een sjwoane 7-3.              

Kommend weekend effe rös en dan de waek doanoa taege Genhout thoes…. weer 3 punte? 

 

Joa, os veerde is lekker op dreef dit sezoen. Un derde plaatsj op de ranglies en mit Roel 

Heffels de onbetwiste topscorer van dit sezoen in heur gelederen: 15 goale in 6 wedsjtrieje. 

Al mot doa waal biegezag waere dat d’r plouge in die klasse zitte wo Graad Smeets van zei: 

“Doa won ich vruiger in mien eentje van.” Klasse bezig mannen! 

En Ralph Doek blif os trouwes maar verwenne mit versjlage want hae sjtuurde d’r auch nog 

ein in van os heren 35+ zeven taege zeven team. Dat sjpeelde twee waeke geleje un 

toernooi in Zitterd. En kommende vriedig acteren de mannen in os eige Sjtein. Komt dat 

zien, komt dat zien! 

De 35+ plussers mooste afgelaupe vriedig noa Zittert. Mit de volgende vedette ginge ver noa 

“De kraoje”: 



Remco de witte Keniaan, Maarten El Capitano, Danny de Tank, Jesse dea Lange Grieze, 

Patrick Rotjeknor, Mark "voetbalsjeun vergaete” Habets, Roel Sjleutelbein Gwoasses, Hubert 

de iesbaer van Beeg en Doekie The Gladiator. 

Bie ’t omkleije woar ’t al lache, de 7x7 voetbalteshj heat maar 2 truitjes XL en de res is XXL, 

XXXL en XXXXL. Noe ben ich zelf blie mit eene gooje XXL en Björn, Dasse (esse doa zeen auch) 

en Mark auch, maar de res van de jonges weag onger de 82,5kg dus die leepe d’r bie wie een 

paar klein kénjer die te grwoate kleier aan höbbe. Al mot ich waal zegge dat Patje stiekem 

auch gear in eene XXL löp taegewoordig.         

Deze kjaer ging ’t get baeter taege Spaubaek maar winne zoat d’r nog neet in. Doanao taege 

Stein-Zuid leek ’t good te  goan 1-0 veur noa een sjwoane combinatie en een geulke van 

Jesse. Toen koam ich drin en woar ’t benne no-time 1-2 veur de wit-zjwarte…. Ich hej de sjeids 

de sjuld wille gaeve (die höbbe ummer hun eige sjeids bie zich, dea auch nog moagde fluite) 

maar deze kjaer loag ’t toch ech gewoon aan mich. De veurige kjaer woar ich aafgeleid door 

dea bonkige böschauffeur van Heijtse en noe woar ich weer aafgeleid door de bril van Sven 

“de Witte Edgar Davids” in de  verdediging van Aelse… manmanman! 

Teage Gelaen woare ver foutloos, 3x gescoord, maar wea gescoord haet zeen ver nog neet 

gans euver oet      . Sommige zegge 3x De iesbaer van Beeg dea auch nog degelijk get belkes 

droet haet gehoute in de res van de wedstrijdjes!!       

Letste pötje taege Zittert leep ’t eindelijk eens een bitje, d’r woort good gedek, gecoached en 

door een sjwoan geulke van Roel Sjleutelbein Gwoasses koos ver de wedstrijd noa os toe 

trekke! Ondanks dat Obie (Rik van Zittert) de Gladiator de groete deeg van zien eige vriendin 

om em van zien a propos te kriege, bleef Doekie toch de concentratie houte!  De sjeids leet 

get lang doorsjpeele, die angere plooge zoate al in de kantien toen ‘r noa 25 minute aaffloot. 

Good pötje!      

Spaubaek – De Ster * 2-0 

De Ster – Stein-Zuid * 1-2 

FC Gelaen Zuid – De Ster * 0-3 

De Ster – VV Zittert * 1-0 

3e hellef woar weer gezellig! Mit 5 leuke plooge in dees klasse zit de kantine ummer good vol 

in de 3e hellef! Ver höbbe effe gevierd dat ver noa de 3e plaats zeen gesjteege en Roel is deze 

kjaer gewoon mit de os noa hoes gegange! Ziene zoep-buddy Hensgens van Spaubaek woar 

d’r namelijk neet bie deze kjaer               .  

Kommende vriedig, op de 18e speele ver in Stein dan trekke ver de lien door van de pot taege 

Zittert! Kom gerös es kieke noa ozze braggelende 35+ers, is leuk gek! 🖐 

Doekie OUT 

 

 



Tied om door te goan noa os 2e elftal. Dat kent qua personele bezetting un moeizaam 

sezoen. De selectie is klein, weinig oethelpers van angere teams… ut is jeder weekend waer 

sjravele om de luuj biejein te kriege. Desondanks leveren de mannen al ut ganse sezoen 

prima prestaties aaf op de zoaterdige. Auch de veurbieje twee waeke woorte d’r waer 4 

punte verzameld. 

Frank Haenraets is dit sezoen de sjnelste én troewste correspondent. Dus auch dees waek 

waer twee sjieke verhoale van ozze blonde adonis: 

De Ster 2 - Hoensbroek 2  2-1 

Noa de zeperd van veurige weak woar vandaag ein oetgeleaze kans om weer veur de 3 

punten te goan. Teagestenjer woar Hoensbroek die mit pas ein punt onderaan bungelde. Van 

ondersjatting woar gein sprake, mer eederein woar et der toch waal euver ins dat dees 

wedstrijd gewonne mos weare. De opstelling woar es volgt 

Mitchell 

Guy Stan Sam Mylan 

Youri Frank Luc 

Paul Geoffrey Lars 

Bank: Owen, Jairo & Mylano 

Vanaaf et begin woar geliek duudelijk dat veer et spel mooste goan maken teage dees 

teagenstenjer. Et belke ging mekkelijk rondj en der woare af en toe auch zeker leuke 

combinaties in os sjoel te zeen. Dit leidde echter bepaald neet tot gwroate kansen. Sterker 

nog, de goal veel aan de angere kentj.  

 

Hoensbroek vertroewde op de sjnekle luuj op de counter en ein van hun middenvelders koos 

mekkelijk door et middenveld hear loupe. Stan leek op de rendj van de 16 ein perfecte tacke 

op de bal te maken allein zoog sjeids Ostendorf hie ein euvertreding in. De vrieje trap werd 

genomme en Mitchell leek de bal mekkelijk te pakken in de hook, mer helaas leet hea heum 

weer los wodoor et mekkelijk in tikken woar veur hun spits.  

 

Vanaf dat moment woar duudelijk dat er ein tendje of 2 bie moas van ozze kentj. De nr 10 

van de kentj van Hoensbroek woar de ganse wedstrijd meer bezig mit moele teage eederein 

ioc mit voetballe, getuige ein van zien oetsprake dat os centrale duo totaal neet koos 

voetballe en gein fatsoenlijke bal koos trappe. Sam besjloat et teagendeil te beweize door mit 

ein geweldige deepte bal Geoffrey bekans vrie veur de keeper te zitte. Dea wilde op zien 

beurt de keeper omsjpeele ver dea bleef good noa de bal kieke. De combinatie mit Paul werd 

dus mer geprobeerd en dit bleek te juiste keuze. Geofrey kreeg de bal truk, drejjde nog ein 

keer rondj en sjoot de bal tergend langzaam in de lange hook. Et rustsignaal volgde bienoa 

geliek hie noa.  

 

Noa rust zoat er dus mer ein dink op, GAAS GEAVE. Ver bleeve mekkelikk voetballe en toen 

noa 5 minuuten in de rus hun spits oetveel, wiste ver dat hun niks meer gingen creëren( 

aangezeen dea es einigste koos voetballe). De goal leet nog ff op zich wachte, mer zoon 20 

minuuten veur tied woar et Luc dea de bal mit einde dreuge plaatser in de verre hoek 



deponeerde. In het restant goave ver niks meer weg en hobbe ver de wedstrijd op zien 

Italiaans oetgevoetbald. 3 belangrieke punten dus wat ozze plaats in de middenmoot 

versterkt. 

 

SV Laar 2 – De Ster 2  3-3 

Vandaag woar et tied om mit ein zeer gehavend team de trip oet noa Laar te maken. Luc hej 

ein weekend weg gepland, Youri moas wirke & Stan hej de veurkeur gegeave aan Fortuna. 

Gelukkig woare de versterkingen die ver houwe neet de minste zoals ger zult zeen in de 

opstelling. 

Younes 

Guy Sam Sem Mylan 

Frank Luca Cisco 

Geoffrey Per Lars 

Bank: Paul, Mitchell & Owen. 

Noa dat os dinsdag et trieste nieuws bereikt houe dat ozze trainer Henri der mit ging stoppen 

vanwege het chronische gebrek aan te weinig spelers en beloftes wat van hogere hand neet 

noa gekomme zeen. Gelukkig hobbe ver mit Stef eemes achter de hendj dea de kop nwoats 

loat hange en mit alle vertroewe veurop ging richting dees wedstrijd.  

 

Ver woare beducht veur dees teagenstenjer omdat ze 2e stinge en ver van heure zegge wiste 

dat ze good voetbal sjpeelde. In de 1e hilft bleek echter dat et redelijk geliek opging en ozze 

gwroatse teagenstenjer woar eigenlik de zon dea ver in de 1e hilft teage houwe. Desondanks 

koam Laar toch op veursprong. Eine deepe bal wirt door ozze keeper verkeerd ingesjat woo 

door de aanveurder van Laar de bal mekkelijk der euver hear koos lobben.  

 

Teike veur os om ein sjupke der boave op te doon. Voetballend werde ver de boave liggende 

partij en et leek waal esof eedere deepe bal van os aankoam. Ongere angere door hun 

dramatische insjattingen achterin. Noadat Frank ein aafvallende bal in ein keer op de sjlof 

deep stuurde richting Per, woar et Geoffrey dea oet de veurzet van Per benne leep. Ver ginge 

dus ruste mit 1-1.  

 

In de rust werd gezag dat ver veural veurzichtig moste zeen mit euvertreijinge, aangezeen ver 

weer ein geweldige clubsjeids houwe. Om en noa bie minuut 65 stuurde Frank de bal deep in 

de loup op Geoffrey. Noa get omwentelingen zoag hea in kenske om te sjeete en dees veur er 

gelukkig veur os in.  Noe woar et dus zaak om et achterin dicht te houwe, mer helaas de raajs 

et al. Nog gein 2 minuten later hej ver heum al weer teage. En nog gein 5 minuten later goaf 

invaller Mitchell ein penalty weg doar de spits mit 2 henj in de rug te duuje. 

 

Clubsjeid of neet, dit woar 100% ein penalty. 3-2 achter. Mit nog 10 minuut op de klok 

besjloat ver nog eine kjear gaas te geave. 5 minuuten veur tied float de sjeids eindelijk es in 

os veurdeil noadat Paul net euver de middelien omver werd gekeigeld. Cisco zette zich achter 

de bal, goaf veur, en zonger dat Per et wist kopte hea de bal in de lange hook derin. 



Oeteindelijk ein verdeende oetsljaag en weer ein clubsjeids euverleefd in ein oetwedstrijd. 

 

Joamer dat Henri gesjtop is es trainer, maar fijn om te laeze dat geer es sjpelers geweun 

lekker d’r veur blief goan. En es zich dat auch nog oetbetaalt in goei resultaten, dan is dat 

helemoal sjiek. 

Euveriges is René Gooren inmiddels aangesjteld es nuuje trainer (same mit Stef). Zonger 

sjlaag of sjtoot is dat echter neit gegange: 

 

Zo, en noa al dat voetbalgeweld is ut noe nog noodzakelijk om un aantal pagina’s te besjteje 

aan ozze veteranen. Die houwe aafgeloupe weekend in Selfkant unne taegesjtenjer dae de 

luuj neit biejein kreeg. De waek doaveur moosjten de vets wáál voetballe. Zou ut waer lestig 

waere om de luuj biejein te kriege? 

Tja, es zelfs dien nuujste aanwinst geweun onger ut sezoen op vakansie geit, dan is dat un 

sjlech veurteiken. Maar zegk zelf, esse de foto’s bekiks dan kense ‘m dat neit ens kwoalik 

numme. 



 

Ut ontbraeke van Richard woort echter ruumsjoots gecompenseerd door the return of the 

living legend… frisj trök van un moanjelangk verblief in zien druimhuuske in Italië… Mat 

Cremers. De entree woar waer groots: 

 

Mat: Dit woar de eesjte keer dat ich baalde dat ich truk noa Nederlandj moosj. 

Willem: Dan woar dóa gebleve en houwse Leurs in ein en Marchal in un anger appartement 

gezat. 

Auch un anger vedette woar veur de gelegenheid waer van sjtal gehoald. Want Ron Frijters 

wol maar al te gaer voetballe taege ein van de 37 clubs wo hae un verleje haet. Veur de 

gelegenheid houw hae de loon aangenomme van Gernard Trauner van Feyenoord, volges 

Willem Thewissen: 



 

Bart Pantus zoot waer mit de patsj op in ut kleidlokaal en kleijde zich op zien gemaak om. 

Stef: Bart, hubse die patsj auch op tiedes de seks? 

Bart: Poeh, das lang geleje. 

Levi: Dat is al drie patsje geleje zeker. 

Misha: En dees patsj haet ‘r al 8 joar op. 

Euver de patsj van Bart gesjproake: op zondigmiddig woort inens Graad Smeets op ’t Hetjen 

gesignaleerd mit de patsj van Bart oppe kop: 

 



In ut kleidlokaal ging ut auch euver ut nuuje complex van Sjpaubaek. Dat kenmerkte zich 

veural door un hele lange én sjtiele trap richting de kantine. 

Willem: Wo is d’n Doam noe? Dae mot uch allemoal die vernuftige dinger vertelle. 

Dennie: Dae is nog die trap aan ut loupe. 

Willem: Och joa. 

Dennie: Dae denk dat ut de stairway to heaven is. 

Misha woar ongertusje aan ut worstele om de sjoon aan te kriege.  

Stef: Zeen dat de sjoon van (diene 15-joarige zoon) Jur? 

Misha: Joa, volges mich waal. Zien ouwe. 

Rob: Welke moat is dat dan? 

Misha: Ens kieke…. Oh moat 40. Zou motte lukke. 

Willem vuilde zich nog get onzeker euver de maneier wo op hae jeder waek de selectie 

bekend maakte op de app.  

Willem: Ich gaef Ron Marchal en Will Leurs dan ummer un status aparte.  

Mat: Ja, dat zoog ich. 

Willem: Ron vinjt dat leuk maar zou Will get getroaje zeen? 

Mat: Naeeee, Will is nooit kwoad. 

Willem: Dan zou ich de eesjte zeen wat door die houte plaat veur ziene kop is gekomme. 

Intusje sjalde de meziek van un jeugdteam van Sjpaubaek door de moere haer. 

Stef: Zal ich kommende waek auch un box mitnumme, jonges? 

Mat: Joa sjiek, dan dreije veer Heintje. 

Misha: Of suspicious minds, kenne veer mitzinge. 

Mat vertelde auch dat hae Resi van Stef op social media houw gevonje en woar doa heel 

opgetogen euver. 

Mat: Stef, ich hub Resi noe op instagram. Ich werm die ummer op veur dich. 

Stef: Oh doarom is die zo sjerp de letste tied. 

Mat: Ron is volges mich nooit meer allein, es ich die foto’s zeen. Sylvia is ziene sjaduw. 

Stef: Ich denk eerder dan Ron in de sjaduw lup, naeve Sylvia. 

Matje vertelde honderdoet euver ziene oliefbouwgaard in Italië. Dat wekte de interesse van 

Willem. De sjriever van dit sjtuk verwees noa ut bezuik van de fitsclub-veteranen die al in 

Italie bie Mat zeen langs gewaes. 

 

Willem: Matje, wienee kriege veer allemoal un flesj olief-olie van dich? 

Mat: Die gaef ich aan jederein die ich un werm hart toedraag. 

Rob: Dus die zeen veur die van de fitsclub. 

Roger: En veur Ans van Kann. 

Mat: Ich hub ein flesjke wat euver de datum is. 



De wedsjtried van de vets taege Sjpaubaek woar d’r eine van de gemiste kansen. Bie un 

kansenverhouding van 2-18 eindigde ut sjpektakel in un 1-2 euverwinning veur de 

Sjteindenaere dankzij goale van Stef Conjour en Dennis Stelten. 

Noa aafloup onger de douche veel ein dingk erg op. Stef houw namelijk waer geloupe in 

ziene aafsjlank-tril-boek-bandj, en kiek ens effe noa ut resultaat in sjlechs 2 waeke: 

 

En doamit koom waer un gesjlaagd veteranen-voetbal-oavendje tot zien einde. Un waek 

later zou Tuddern de sjpelers neit biejein kriege. Veuresnog liek ut d’r op dat kommende 

zoaterdig geweun gevoetbald kent waere taege RKUVC. Dat motte de vets dan waal doon 

zonger de jonges die in de zaal voetballe bie De Metropool.  Dae naam leidde op de 

groepsapp euveriges eesj tot get verwarring en vervolges tot alwaer un nuuj inzicht vanoet 

Mat Cremers. Ter leering ende vermaack: 



 

Hoapelijk zeen Ron en Leon kommend weekend auch waer d’r bie. Maar ja, zegk noe zelf. 

Esse kens keize tusje voetballe mit un sjtel ouwe lulle of oet aete mit twee van zo’n beauties: 



 

 

De aafsjleiter van dees waek geit euver de gouwe sjoon. Dae wurt aan ut eind van ut sezoen 

waer oetgereik aan de seniorensjpeler dae de meeste competitie-goale haet gemaak. Roel 

Heffels ligk dit sezoen dudelijk op pole-position. Maar goud, dat loog Pascal Conjour veurig 

sezoen auch. Totdat hae op de valreep woort gepasseerd door unne in bloedvorm 

verkerende Bart Linders. Roel haet zich veurgenomme om dat dit sezoen neit te loate 

gebeure. Hae deit d’r alles aan om alle bewaeginge van zien grootste concurrenten veur de 

titel sjtrak in de gaten te haute. Zelfs es zien vriendin eigenlijk un oavendje oet aete wult, 

dan planned Roel dat aetentje precies ein toafel naeve Stef en Resi Conjour: 



 

Pes volgende waek! 

Rob Sjulpe 

 

 


