
 

 

  

   

   

   

Veteraan verdachte juwelenroof Tefaf; King Conjour leidt vets noa 
euverwinning en hattrick Daphne! 
 
Ut woar un topweekend veur de seniorenteams van os vereiniging. Ut veerde koom weliswoar 
neit in actie, maar de teams die dat waal deige, boekten prima resultaten. Os eesjte elftal 
behoalde un dikverdeind punt taege hoogvleiger EFC, ut tweede maakte unne 0-3 achtersjtandj 
goud en hoalde un punt taege BSV Limburgia (3-3). De dames hoalden flink oet via un 5-0 
euverwinning op Leonidas en blieve op kampioenskoers. De veteranen wisten veur de tweede 
waek op riej unne taegesjtenjer te versjloan wo eerder dit seizoen nog van woar verloare: 3-1 
taege Hoensbroek. En de meest heroische euverwinning koom op naam van ut driede dat mit 
sjlechs 9 sjpelers aafreisde richting Centrum Boys en desondanks un 2-2 gelieksjpel d’r oet 
sjleipte. 
 
Genog te besjpraeke dus. Loate veer maar sjnel beginne. En dat doon veer dees waek mit 
wereldnuujts oet os eige Sjtein. Want dees waek woort dudelijk dat de lanjelijke recherge de 
juwelendieven van de Tefaf van veurig joar op ut sjpoor zeen. D’r woorte in de gezet zelfs foto’s 
van de verdachten geplaatsj. Dat leidde tot unne euververhitte tip-lien op ut politie-bureau in 
Zitterd, want tal van Sjteindenaere belden dat ze ein van die verdachten nog in de Sjteinder 
optoch houwe zeen mitloupe. En dat hae op zoaterdigmiddige op ’t Hetjen auch dekker wurt 
gesignaleerd, langs de zielien dravend wie unne juwelendief op de vlucht. 
 

 



 

Door noa ozze dames. Die doon ut dit seizoen qua resultaten geweldig maar trokke desondanks 
de conclusie dat d’r te weinig chemie woar mit hunne trainer. Altied joamer natuurlijk es zo’n 
vervaelende conclusie getrokke mot waere. En bovendien lestig want tja, d’r zeen neit zo heel 
voal goei trainers besjikbaar die hauverwaege un sezoen kenne insjtappe. Op de dinsdig woort 
de training verzurg door Tom Keulen. Noa 1 training concludeerden de dames echter dat Tom 
get te lich is veur un interim-klus bie unne kampioenskandidaat. En dus woorte kosten nog 
muijte gesjpaard om unne échte topper aan te trekke. En dus leidde Rob Lemmens op 
vriedigoavend de training bie de ladies. Dat moosj natuurlijk vasgelag waere op de foto door de 
sjriever van dit sjtuk. Rob Lemmens reageerde gevat: “Rrrobbie maak dan op z’n mins un foto 
van miene achterrrrkentj, en neit zo van opzie.” 

 

 
 

Op zondig moosjten de dames thoes aantraeje taege Leonidas. En zo wie gebroekelijk deit Yael 
Beaujean versjlaag van de verrichtingen: 
 
Verslag de ster/ivs dames vs leonidas wolder dames 
Noa twee weake weer wedstrijdloos te zin geweas woar t zondig weer tied veur matchday. Om 
in de race veur de titel te blieve motte ver punten blieve pakken. Ver begosjte mit de volgende 
opstelling: 
 
Kis: Monique 
Achterin: Souad, Yael, Siri, Naomi 
Midden: Maditha, Renske, Cynthia, Joëlle 
Veurin: Daphne en Demi 
Bank: Felice, Lisanne H, Maud 
 
In de vurrige wedstrijden leep ’t in de beginfase van de wedstrijd altied waal get stroef allein 
deze kjer begosjte ver perfect aan de wedstrijd door in de jetste 10 minuten metein te scoren: 1-
0 door Daphne. Noa de 1-0 zakte ver ein bietje in en Leonidas kwoam get meer op ozze hilf 
voetballen, mer echte kansen kreege ze neet. Ver zatte veur rust nog ffkes aan en scoorde twee 



prachtige oetgespeelde kansen, Daphne teikende veur de 2-0 en Maditha veur de 3-0. Ruststand 
3-0. 
 
Noa de wedstrijd heije ver aug nog eine high tea mit zn alle verzurgt dus begosjte ver alvas in de 
rus mit de thee in te schenken.  
Noa weer opgewermd te zin van de heerlijke thee made by ans en jo gingen ver de tweede hilf 
in. Ein aantal wissels woare gedoan: Siri ging deroet en Maud kwoam derin op de plaats van 
Joëlle die veurstopper ging spelen, doaneave maakte Renske plaats veur Lisanne H. Om de 
wedstrijd op slot te gooie wiste ver dat ver de 4-0 moste maken. En dea kwoam door ein 
terechte pingel, Lisanne werde duidelijk in eine ippon gelag. Daphne maakte heure derde van de 
wedstrijd wat de stand op 4-0 bracht. Leonidas heij de tweede hilf niks meer in te bringe. 
Uiteindelijk woar ’t Maditha die nog de 5-0 maakte. Eindstand 5-0. 
  
De volgende wedstrijd spelen ver oet teage de dames van oranje/blauw, eine pittige 
teagestenjer wo ver de vurrige kjer 2-2 teage heije gespeeld. Mer es ver veur dea titel willen 
goan motte ver die drie punten binnensleipen! Haupelijk kinne ver volgende weak weer ein 
verslaag leaze wo weer drie punten zin gepakt! 
 
Klasse bezig dames! Vol op titelkoers! 
 
Dan effe un intermezzo. Want op facebook versjeen dees waek un foto van unne illustere Sjter-
man dae bliekbaar ooit unne keer Prins Carnaval is gewaes. Herkent geer ‘m? Hae liek waal 
geine daag ouwer gewore. 

 



En dan goan veer door noa os 2e elftal. Die behoalden un zjwoar bevochten punt via unne 
onwaarsjienlijk knappe comeback. Captain Frank Haenraets deit versjlaag: 
 
Noa ein weak rus te hobbe gehad sting vandaag de wedstriid taege Bsv limburgia op et 
programma. De heenwedstrijd waor ein spektakel gewaes woa ver ein 4-1 achterstand in et 
letste kwarteer ondrejjde nao ein 4-5 euverwinning. Vandaag zou auch weer blieke dat et pas 
gedaon is noa dat et letste fluitsignaal klinkt.  

 
De volgende namen mochten beginnen van trainen Gooren: 
 
Mitchell 
Stan Guy Sem Stefan 
Sam Boyd Luc 
Jihad Jari Mitchell 
Bank: Frank, Owen, Lars & Cisco 
 
Vanaaf et fluitsignaal woar al duudelijk dat bsv mer veur ein dink gekomme woar. Proberen wat 
destijds neet gelukt woar: 3 punten pakken. Auch al hejje veer euver et algemein et beste van et 
spel woar het bsv wat gevaarlijk woar. Dit resulteerde noa 10 minuten in ein corner veur hun. 
Deze werd zwak oetverdedigd woo door de spits de bal keihel benne koos jagen. Vanaf dat 
moment woar et redelijk zwak van ozze kentj. Weinig inzet en beleaving resulteerde in de 0-2.  
 
Reden veur de trainer om in de rus get mannen met pit der in te brenge. Frank en Cisco werde 
ingebracht. In de 2e helft hejje ver weer controle euver de wedstrijd wat auch leidde tot kansen, 
echter werde dees steeds mer weer om zeip geholpen. In ein spaarzame oetbraak van bsv werd 
hunne linksveur op snelheid weggestuurd en hea koos de bal onger Mitchell door benne wirke: 
0-3.  
 
Vanaf dat moment leek de nederlaag werkelijkheid. Mer opgeave is der veur os neet bie. Alles of 
niets werd et. In de 80e minuut koam noa ein gooje aanval de bal op links bie Jihad. Dea noom 
good aan en sjoot de bal in de lange hook benne. Dit woar et startsein veur et echte 
sjlotoffensief. In de 85e minuut werd Jihad wederom diep gestuurd en de bal koam noa ein gooje 
actie bie Boyd terecht dea gans vrie op de doellijn stong. 2-3.  
 
Ver bleven aandrenge mer nog zonger succes. Tot de 93e minuut ongevear. Ongertusse woar 
Frank al in de punt derbie gezat, Cisco op links om mit zien lenkerbein de bal veur te kenne 
gwoaje. In de allerletste aanval van de wedstrijd koam dit allemoal samen. Van achteroet werd 
de bal bie Cisco gebracht. Dea twiefelde neet en slingerde de bal veur. Hie woar et Frank dea 
veur de keeper koam en de bal benne kopte: 3-3. Helaas waor dit auch et einde van de 
wedstrijd, mede doordat sjeids Mylano aaf floot omdat bie de 3-3 de keeper van bsv in botsing 
woar gekomme mit zien eigen verdediger, en leaveloos op et veld loag. Hea is oeteindelijk mit 
de ambulance aafgeveurd en ver houpe natuurlijk dat alles good is gekomme. Helaas veur os 



woar dit os 1e puntverlies in eigen huis. Mer esse in de 80e minuut nog 0-3 achter steis veult ein 
punt toch nog ein bietje es ein euverwenning 
 
Klasse prestatie mannen van 2! Dát is nog ens vechtlust tonen! 
 

Euver de wedsjtried van os eesjtel elftal gein versjlaag. Dat wurt elder gepubliceerd. En ich 
woar d’r zelf neit bie om get zinnigs te kenne sjrieve. Waer d’r waal bie woar, woar Willem 
Thewissen en dae leverde twee sjieke foto’s aaf van markante drietallen. 
De linkerfoto kreeg van Willem ’t ongersjrif “De 3 voetbalwijzen” en de rechterfoto “3 fameuze 
Smeets broers”. 
 

 
 

Unne daag later verangerde Willem ut ongersjrif bie de linkerfoto. Noavroag leverde nog 
interessante informatie op. 
 



 
 

En dan is ut tied gewore om euver te sjakele noa de veteranen. Die houwe veur de tweede 
waek op riej unne “revanche”-match op ut programma. Veurige waek woort RKUVC op un 
nederlaag getracteerd, noadat de vets eerder nog van UVC verloare houwe. Dit keer sjting de 
rematch taege FC Hoensbroek op ut programma. Dat beloafde unne zjwoare kluif te waere 
want die houwe waal unne héle sjterke indruk gemaak bie hun 3-1 euverwinning in Hoensbroek 
in ut noajoar. 
 
Dit keer sjpeelden de vets op ’t eige Hetjen en de animo woar grandioos. Maar leifs 18 sjpelers 
woare besjikbaar. Die druppelden ein veur ein de kantine in. Stef Conjour houw sjmiddigs al mit 
zien jeugdteam gesjpeeld en houw zich doanoa un paar choufkes noa binnen loate glije. Wie 
Stef om kwart op 4 nog neit doa woar, woort al gesuggereerd dat hae mesjiens op de bank in 
sjloap gevalle woar. Niks woar minder woar, want effe later koom ‘r binne mit de tesj. 
 
Tim: Heej Stef, besse fit? 
Stef: Hey Bouwel, joa ich waal. Doe auch? Doe zuus get bleik. 
Tim: Dat is geweun mien huidskleur. Ich ken neit 6 waeke per joar in de zon ligge zodat ich zo 
broen waer wie Willem. 
Willem: Doe kens auch geweun sjmiddigs 4 choufkes drinke, dan krigse die rooj kleur wat Stef 
noe haet. 
  



Dennie Vorstermans koom binne en tipte Mat Cremers dat hae ’t geleende kostuum (dat van de 
Tefaf-euverval) bie zich houw. Mat toonde greutsj de kwaliteit: “Jonges, laes maar ens. Wool, 
cashmere & silk. Dat is geine knooi.” 
 

 
Ut woar inmiddels tied gewore om te goan omkleije. De grootte van de selectie leidde tot get 
problemen rondjom de tenues. Want woare d’r waal genog tenues besjikbaar? Ut woar 
sjprokkele en d’r woort al veurzichtig geopperd of d’r neit nog tenues van un anger senioren-
team geleend moosjte waere. Totdat Misha Dreessen zich meldde. 
 
Misha: Jonges, wae haet un L shirt neudig ? 
Mark : Oh, danke. 
Misha : Nog emes un XL ? 
Ron : Kom maar hie. 
Misha : En nóg un XL ? 
Stef : Jow ! 
Piele : Wie kumps doe noe inens aan 6 shirts? 
Misha: Die houw ich veurige waek allemoal euverein aangedoon wie ut zo koud woar en die 
houw ich per ongeluk mit noa hoes genomme. 
 
Daezelfde Misha, bekend es koukleum, zoog effe later in de gangk van de kleidlokalen unne 
sjpeler van Hoensbroek dae zich de heisje aan ut aandoon woar. Misha: “Voetbals doe mit 
heisje aan? Dat vinj ich niks.” 
 
In ut kleidlokaal intusje woort d’r effe sjtilte gevroag veur de excuses van Mat Cremers. Nóa ut 
eerdere wegloupe van Will Leurs, woveur hae un waek later excuses aanbooj, woar ut dit keer 
de beurt aan Mat. Dae houw veurige waek gezag dat hae allein de 1e helf ging komme, vlak 
veur de aaftrap dat hae te laat ging komme, en vervolges dat hae ut gaar neit meer ging 
redden. 



 
Mat noom ut midde van ut kleidlokaal en lag de situatie oet. Eesj volgde d’r un haubakken 
verhoal euver allerlei verplichtinge maar op ut eind koom ut hoge woord d’r oet. 
Mat: Mannen excuses. Ich woar bie un sjoon vrouwmusj. Maar sorry dat ich neit ben gekomme. 
Marc: Auch nog neit gekomme? Dan houwse baeter kenne voetballe. 
 
Sjeidsrechter Kraus woort in de tusjetied gesoigneerd door leider Willem T., mit wae hae houw 
aafgesjproake dat dae ‘m in de 27e minuut zou komme aaflosse, zodat hae noa de 
lempkesoptoch koosj goan: 
 

 
Ut woar tied gewoare veur de opsjtelling. Coach Daemen woar aan ut mitloupe mit de 
lempkesoptoch en dus neit besjikbaar. In de kantine woar dat al ter sjproake gekomme. 
 
Véronique: Wo is Roger eigenlijk? 
Gerard: Dae houw zich aafgemeld. 
Véronique: Oh joa, de lempkesoptoch natuurlijk. 
Eddy: Joa, Roger geit es kroonluchter. 
Gerard: Of es luchter. 
 
Ut technisch hart twiefelde of men d’r versjtenjig aan deig om leiders Worms en Thewissen 
veur de leeuwen te sjmiete. Oeteindelijk woort gekozen veur de veiligere optie: Leon “Pep” 
Fredrix woort achter de geraniums oetgerete. 
 



 
 

In ut kleidlokaal raekenden de 11 sjpelers die veurige waek heroisch gewonne houwe van 
RKUVC opnuuj op un basisplaatsj. Leon bleek doa echter gein boodsjap aan te höbbe en koos 
veur routine. 
 
Leon: Letste man… Matje. 
Richard: Ja, wo sjleit dat op? Dae is veurige waek geweun neit gekomme. 
Stef: Dat geit waal heel mekkelijk. Excuses aanbeje en dan is alles waer goud. 
 
Oeteindelijk koos Leon veur un formatie mit Rudy in de goal en un verdediging besjtoande oet 
Marc Lacroix op links, Ruud van Didden op rechs en Matje en Piele in ut centrum. Op ut 
middenveldj woorte Richard Beckers, Rob Schulpen en Misha Dreessen opgesjteld. Coach 
Fredrix droog Misha op om, vanwaege ut verrassingselement, áuch éch op rechs te voetballe. 
Veurin moosjten Dennis Stelten (links), Stef Conjour (in de punt), en de voortvluchtige Denny 
Vorstermans (op rechs) ut goan doon. 
 
Doamit bleef d’r nog un iezersjterke bank euver mit Ron Frijters, Tim Bouwels, Levi Nelissen, 
Bart Pantus en Patrick Dewaide. Om neit allein maar góeie op de bank te höbbe, woort auch 
Gerard Martens de eesjte helf op de bank gehaute. 



 
 
En wie Jos Ostendorf kloar woar mit zich oet de mert te vraete (zo wie Ron Marchal dat zo 
sjoon gezag zou kenne hubbe), noom auch háe plaatsj op ut benkske naeve coach Leon. 
 

 



Ut woort unne pot op, veur veteranen-begrippe, krankzinnig hoog niveau. Kiek maar ens noa de 
sjoon plaetjes die Evita Ritzen haet gemaak: 

 



Ut woar Stef dae de vets op veursjprong brach door 1 op 1 koeltjes aaf te ronje. Helaas 
moosjten de mannen oet Sjtein nog véur de rust de geliekmaker incasseren. 
 
In de 27e minuut ut veuraaf aafgesjproake opzetje. Captain Mat vroog aan sjeids Kraus of ‘r get 
aan de auge houw, wo op dae ut fluitje en shirt euverhandigde aan Willem, en zich richting de 
lempkesoptoch begoof. 
 
Willem: Jonges, de eesjte de beste dae nog un woord taege mich zaet dae kent vertrekke. 
Sjpeler Hoensbroek: Maar veer hubbe nog gein woord gezag vandaag. 
Willem: Dat interesseert mich gein klote. Geldt auch veur uch. 
 
In de rust woort d’r get ontdoan geïnformeerd noa de reje dat Robert woar gesjtop mit fluiten. 
 
Stef: Matje reep vanalles taege ‘m. 
Willem: Dat mosse auch neit doon Mat. 
Misha (mit bloudserieus gezich): Nae maar jonges, ut woare neit allein de weurt van Mathje. 
Stef: Enne? 
Misha: Ja, d’r sjpele auch dinger in de relationele sfeer. 
Willem: En dan hubse eigenlijk al te voal gezag. 
Rob: Es Kraus volgende waek excuses aanbeijt dan is ut zandj d’r euver. 
Stef: Zal ich volgende waek geweun names de ganse groep excuses aanbeije veur jeders 
fouten? Dan hubbe veer dat in eine keer gehad. Willem, kens doe doa gein gedich veur make? 
Willem: Doe geis excuses aanbeje en ích mot ut gedich sjrieve? Ich geluif das doe hartsjtikke 
gek bes. 
Denny: Veer kenne mesjiens baeter un boetekleid aansjaffe in plaatsj van clubkostume. 
 
In de tweede helft woorte alle wisselsjpelers ingebrach en dat goof nóg maar ens unne impuls 
aan ut sjpel van De Sjter. Ut belke ging geweldig rondj en Hoensbroek wis neit meer wie ze ut 
houwe. De euverheersing woort auch omgezat in goale. Eesj woar ut Piele dae oet unne corner 
vallend de 2-1 binnesjoot via binnekantj poal. En doanoa woar ut Stef, dae knap wegdreijde en 
diagonaal in de korte houk binnesjoot. 
 
De wedsjtried woort oeteindelijk get eerder aafgefloate omdat unne sjpeler van Hoensbroek 
bewust hel taege Piele opleep. Dae leet zich vervolges gelden en dat vonje de mannen in blauw 
geine basis om wiejer te voetballe. Op zich prima, al leke d’r waal get probleme te ontsjtoan 
doadoor. 
 
Willem: Ut is goud zo, he Rob? 
Rob: Noe hubbe veer kommend sezoen waal waer twee gaten in ut sjpeelsjema. 
Willem: Dat regel ich waal. 
Rob: En die zulle auch waal neit wulle dobbele noe dus auch nog un gaat in de begroting. 



Willem: Dat euverlaeve veer waal. Jonges, goud gevoetbald. Allein de volgende keer Gerard oet 
de opboew haute. 
 
Noa ut douchen koom nog un tweede probleem op. 
 
Piele: Jonges, lup effe eine mit mich mit, want ich ben bang. 
Jos: Wach, ich vroag Misha effe. 
Mat: Nou jonges, dae Misha leet zich auch waal gelden heur. Lets in de karkol zoot ‘r auch 
boavenop eine. 
Levi: Houw eine zien glaas aangeraak? 
 
Oeteindelijk bleef ut gros van de mannen oet Hoensbroek geweun lekker lang hangen in de 
kantine en woort de onenigheid op ut veldj netjes oetgekald. En noa un uurke koom zelfs ut 
hoge woord d’r oet. 
 

 
 
Misha: Jonges, wurt d’r nog gedobbeld? 
Peter J: Loat Piele dat maar regele vandaag. 
 
En gedobbeld woort d’r, die van Hoensbroek wonne de flesj jagermeister en die woort 
gebroederlijk laeggedronke door alle aanwezigen in de kantine. Mat deilde de glaeskes oet veur 
de jagermeister en kreeg geliek un reprimande. 



 
Misha: Matje, neit mit dien vingers in die glaeskes, esteblijf. 
Levi: Hae haet zich toch sjus gedouche? Ich hub ’m zich allein effe aan zien zak zeen dabbe net. 
 

 
 

Rob: Willem, wulse die van Hoensbroek auch effe vroage ofse un foto van de verleizers moags 
make? Of zouwe ze dat neit zo kenne waardere? 
Willem: Ich denk ut neit. Veer kenne waal bie os un foto van alle kale make. 
Piele: Dat zeen d’r nogal get. 
Willem: Allein de Worm haet nog unne volle kop hoar. 
Willy: Watteh?! 
Willem: Dae doe de einigste bes mit nog sjoon vol hoare. 
Levi: Ich denk dat Willy sjtiekem 2 keer per joar noa Turkije geit veur implantaten. 
Willy: Nelissen, es doe meins dat ich noa Turkije goan? Mit nog gein 20 paerd kriege ze mich 
noa Turkije! Bahbahbahbah. 
 
Ut bleef heel lang gezellig en Mat woar ganse verhoale aan ut vertelle taege Maria van Richard. 
Maria sjprik Portugees, Italiaans en un bitje Sjpaans. Un kolfje noa de handj van Mat dae zien 
linguïstische kunsten aan ut vertonen woar. Hae woar aan Maria aan ut vertelle wat veur dure 
Italiaanse brook hae aan houw. Wie dat neit gans euverkoom, vulde Gerard aan: “Matteo a un 
pantalone de zeeman.” 
 
Matje kalde sjtug door en Maria vonj ut fijn dat unne échte gentleman zich de muijte deig om 
angere tale te sjpraeke. Soms leep Matje effe vas en dat kreeg hae dan auch geliek te heure. 
 
Mat: Godmiljaar. Jonges, wat is “voetbal” auch alwaer in ut Italiaans? 
12 man tegelijk: “Calcio” 
Levi: Auw kut, Matje, wae woont d’r noe in Italie? Gans Sjtein wit ut en doe neit. 
 



Vervolges woar d’r veur un aantal veteranen effe un fotomomentje mit Maria.  
Gerard: Hey jonges kiek, Misha is inens van ziene smetvrees verlos. 
 

 
 

Veronique houw veur ut fotomoment nog effe ut blouseke van Maria un knuipke extra toe 
gedoan. Sjluwe vos Matje meldde zich vervolges. 
 
Mat: Véronique, ich krieg de blouse auch neit meer toe. Kense mich helpen? 
Gerard: Dat krigse mit die zeeman hummes. 
 

 
 

Piele houw zich in de tusjetied get Portugese weurt aan Richard gevroag en waagde un poging. 
Wie Maria noa de derde poging vroagend bleef kieke, vulde Gerard aan. 



 
Gerard: Ze zegge dat Matje unne helle haet gekrege van dich. 
Mat: Ja jonges, maar Maria hie geluifde neit dat Willem al 62 is. Ze zei “52”. 
Gerard: En wat dach ze van dich dan? 
Mat: 78. Maar ich neuk wie eine van 28. 
Richard: Mit dae communie-plasser van dich? 
Mat: Dat maak niks oet, Richard. Es ich un waek euversjloan dan sjeit ich heur de loch in. 
 
Op moandigoavend bleek Willem euveriges alwaer euvergesjakeld te zeen noa un angere latin 
brunette, tiedes de veurbereiding van un biejeinkomst van de vereiniging van Nederlandse 
gemeinten: 

 
 
Op zoaterdig in de kantine bleef ut ongertusje geneite van de verhoale. 
 

 
 



Mat brach de discussie op un angere veurleifde van ‘m: koake! Hae vertelde euver de 
fantastische wieze wo op hae gehakballen koosj bereiden. 
 
Mat: Heerlijk en dan mit truffelkes euvergoate. Ech jonges, es ich dat pruif dan kom ich kloar. 
Willy: Es doe van unne gehakbal kloarkumps dan wul ich dich waal ens un biefsjtuk zeen aete. 
 
Uiteraard woare d’r auch voetbaltechnische gesjpreke op te teikene. 
 
Willem: Ut leep goud vandaag. Ozze einige fout woar dat veer Gerard oet de opboew motte 
houte. 
Piele: Gerard, doe sjoofs un paar keer goud in, jong. 
Gerard: Ich ken euveral voetballe. 
Véronique: Dan gangk esteblijf in Geulle voetballe. 
 
Willem complimenteerde Jos vervolges mit de vangst van zien vriendin Daniella. 
 
Willem: Jos, doe hubs ech op unne aos gehouwe op Tinder he? 
Jos: Esse maar get wits. 
Willem: Ze is leif en sociaal en knap. Leon, vinjse neit auch dat ze op Jennifer Anniston liek? 
Leon: Sjuus joa. Ich koom neit op de naam. Maar waal de jongere versie. 
 
Rob vertelde Leon euver de politieke discussie van un waek eerder. 
Rob: Leon, Richard geit veurtaan auch CMB sjtumme. Willem haet ‘m verteld dat geer auch 
unne ultra rechse flank hub in diene persoon. 
Willem: En Willy de Worm probeer ich auch nog binne te hoale veur ozze rechterflank. 
Leon: Willy is geine veur de politiek. Doe mos geweun op mich sjtumme, Willy. 
Willy: Ich hub op Willem gesjtump veurige keer. 
Leon: Doa hubse niks aan. Dae buig mit jederein mit. Ích durf sjtelling te numme. 
Willy: Politici numme nooit sjtelling. Dat is ut probleem. 
Leon: Dat durf ích dus waal. 
Gerard (mit de kop sjuddend): Joa Fredrix, dóe durfs get. 
Leon: Twiefelse doa aan, Gerard? 
Gerard: Ut einige dat ich weit is dat ich lever op Willem sjtum dan op Luc Feij. Dan sjat ich 
Willem toch get hoger in dan Luc. 
Willem: Luc Feij is geine sjtomme jong. Is geweun eine dae se bie ut voetballe áuch oet de 
opboew mos haute, Gerard. 
 
Ut woar inmiddels al aardig laat gewoare. De mannen oet Hoensbroek woare noa hoes. Maar 
unne jong dae nog ummer doa woar, woar JO19-sjpeler Tim Ostendorf. Dae kump auch vaak in 
De Poart en is dus waal bekend mit ut taalgebroek van de vets. 
 



Gerard: Jonges, Tim kent lekker koake. 
Tim: Die kortelette wat ich veur dich gemaak houw, woare toch éch lekker. Zegk eerlijk. 
Mat: Jong, witse wat pas éch lekker is? 
Tim: Nae 
Mat: Sjaamlippen mit Hawai-saus. 
 
Aan de reactie van Tim te zeen, koosj hae die opmerking waal waarderen: 
 

 
 
 

De aafsjleiter van dees waek geit euver unne jong oet Daalhof, dae tiejelijk ongerdak houw 
gevonje in Sjtein Zuid, maar dae inmiddels ut leich haet gezeen en zich haet verbonje aan ut 
gael-zjwart. Jerome Weetink is de naam, topschutter van de Catsop veteranen, en sinds enkele 
moanje sjeidsrechter bie os clubke. Jeugdteams, legere elftalle, de dames, ut tweede, es ‘r tied 
haet is ‘r altied bereid om te fluiten. En auch nog ens bienoa jedere vriedigoavend op de hook 
in de kantine te vinje tusje de vaste stamgasten Wessels, Daemen, Conjour en Keulen. En es Jo 
‘m dan eindelijk noa boete haet weite te kalle, dan sjtap ‘r op ut fitske truk noa Aelse.  
 
Jerome is in korte tied al unne onmisbare sjakel in os clubke gewore en veer wulle ‘m nooit 
meer kwiet. Goeie sjeids, voal humor en super behulpzaam. Aafgeloupe zoaterdig houw hae 
alwaer twee jeugdwedsjtrieje achterein gefloate wie hae effe in de kantine sjting te kalle mit 
Tom de Keul. 
  



Tom: En Jerome, zit ’t waer d’r op? 
Jerome: Pfff joa. Ich ben kapot. Gistere laat en zaat, toen goeie seks gehad, en toen waer twee 
wedsjtrieje gefloten. 
Tom: Oh, besse neit thoes gewaes dan? 
 
Pes volgende waek! 
Rob Sjulpe 
 


