
Heren 35+ 7:7 team wint toernooi in Aelse; Update walking football; En Roel 

Heffels vinjt auch bie De Sjter 2 ut netje! 

Ondanks ut aaflasje van de wedsjtrieje van ozze dames, ozze veteranen en ozze 7:7 dames 

woar ut un druk én beheurlijk succesvol voetbal-weekend. Ut eesjte pakte un dik verdeind 

punt bie hoogvleiger Volharding. Ut tweede zat Caesar 2 mit 1-4 aan de kantj. Ut driede 

woar de einige dissonant en leed un 2-8 nederlaag oet bie Sanderbout. Maar ut veerde zat 

dat rech door thoes mit 5-2 te winne van Spaubaek 5. En tot sjlot wonne de mannen van ut 

35+ 7:7 team alle wedsjtrieje van hun toernooi in Aelse. 

Genog om te besjpraeke dus loate veer maar sjnel beginne. En dat doon veer dees waek mit 

ut veerde. Gladiator Ralph Doek haet waer un sjiek versjlaag veur uch: 

Aafgelaupe zondig woar de eerste wedstrijd noa de wénjterstop veur ‘t 4e…… of ja veur de 

meiste spelers dan. Bie ’t fiasco in Obbich 2 waeke eerder woare maar 8 man van 4 van de 

partie.      

Opstelling: 

Goal: Pavel 

Achter: Danny, Sven, Mark J, Frushj 

Midde: Noudje, Dasse, Joepie, Johnny 

Veur: Tim en Ivo 

Bank: Jari, Sam, Mark H, Mike D en Doekie 

Vlag: (vrijwillig noa get väöl pilskes zoaterdigoavend) Pim 

Technische staf: Mark H, Kenny en Patje N. 

Grote afwezige: De Linder 

Dea letste hej zich op zoaterdig veur de vrouw versjtoake in de kroepruimte en toen ‘r gouw 

droet wou komme om her te loate sjrikke hej de jong zich de kop gesjtoote…. Gaat in de kop, 

bult en een bitje de kluts kwiet….(sjlumme)         

Normaal starte ver noa eedere ongerbraeking neet hjael good en dat woar noe auch ’t geval. 

De piepjonge ploog oet Spaubaek begoos good en koam noa eene zondigssjeut van 25 

maeter op 0-1. Doanoa doerde ’t ff veur ver in de wedstrijd koame, Noudje deeg 

onnavolgbare dénger zwoa wie ummer en Sven verrekde zich na een hauf oer de lies toen ‘r 

eene spagaat deeg….Toen woar Noudje al gewisselt veur Sam van de Brak en koam auch Jari 

drin.  2 nuuje spelers woo bie se de beerloch nog koos ruuke toen ze drin koame!  

Toch ging ’t warempel baeter laupe! Joep dea op vriedig bie de 35+ eindelijk es good hej 

gekeeke wie ’t spelke gespeeld moos waere, sjoot inens noa eene aanval de bal van 23,4 

maeter in ’t linker kruus! Netjessss! 1-1 

’t veldeuverwich woort steeds get groter…. En dat resulteerde in eene corner woo oet Dasse 

(wie in ziene gooje tied) mit ’t köpke de 2-1 maakde. Ondanks dat ‘r maar 10cm van de gronjt 

koam hej ‘r toch redelijk lange “hangtime” woo door ‘r de bal netjes in de gewenste hook 

koos knikke! 



 

Tim dea al een paar kjaer kort bie eene treffer woar gewaes wis neet lang noa de 2-1 de 3-1 

te maake. Oet een vrieje trap van Juppez van rechs boete de 16 leep ‘r vol taege de bal mit ’t 

köpke. Onhoutbaar veur ’t keeperke! De vrouw van em sjlaakde eene kreet van vreugde, 

“Noe ken ver vanmiddig nog get leuks goan doon zonger dat ‘r lank gezich haet!”  

Alles leek gesjmeerd te laupe toen de sjneuzele van Spaubaek toch nog eene kjaer droet 

koame, Frushjke en Doekie keeke of Danny mit droet woar gelaupe en stapde veur boetespel. 

Helaas hejje ze gein raeking gehout mit de snelheid van Jari…. dea woar nog vrie troag van ’t 

zoepe en hefde de boetspelval op omdat ‘r een maeter of 10 d’r achter leep…urges……. 3-2 

     

Gelökkig veel neet lang doanoa “gewoon”  de 4-2 door Tim…. Bietje een weike sjeut maar ’t 

keepertje frommelde em d’r in!!  

’t Veldspel woar bes redelijk en toen Habets drin koam woar ’t gans gelaupe… laupacties…. 

de bal vroage… de verdedigerkes get duuje, bie de taegestenjer op de teene stoan, roope om 

een sigaret en de de Doam langs de kenjt get in de zeik zette… alles deeg ‘r! … ich ken mich 

waal neet herinnere of ‘r eene bal geraak haet..          (klasbak)  

Dit alles resulteerde in mishien waal de sjwoanste treffer! Noe Doekie én Jari es centraal duo 

stinge volgde de eine crosspass noa de angere van die 2. Eers een heerlijke pass van Jari op 

Noudje woo-op Doek teage Jari zei, “zo’ne pass op de stropdas is eene druim van eedere 

boete speler”….. de bal ging vlak langs Noud dea de bal sjus get misde en noa de zielien 

leep… en nog get wier noa de zielien…. en nog get mjae noa de zielien….. en oeteindelijk 

bieeeeenoa euver de zielien!! Hae heel em sjus bénne maar ziene veurzat belande zwoa wie 

op de bank door joarige Johnny veurspeld woort, euver de achterlien in ’t zienetje!         

Doanoa goof Jari nog eene crosspass. Noe noa rechs richting Sam “neet mjae Brak” Dea 

fakkelde neet lang, hea noam de bal aan en vanoet eene kleine stuit sjoot ’r ‘t  belke van de 

linkerkénjt van de 16 in de lange hook in ’t kruus! Veryyyyy Niceeee! 5-2! Dit woar tevens de 

eindstenjt, whoppa!      

Doanoa woar ’t tiedes de 3e hellef auch nog degelijk gezellig! Al mit al eene sjwoane zondig! 

Kommend weekend oet noa SVM en es doa gein hogere teams vrie höbbe is een good 

resultaat doa auch meugelijk!! 

Doekie OUT      

Klasse, mannen van 4! Volhaute dit! 

Dan goan veer door noa os 7:7 dames-team. Dat houw eigenlijk un toernooi op os eige 

Hetje. Maar de weergoden sjmete roet in ut aete, wodoor ut toernooi woort aafgelasj. Lang 

bleve de dames neit bie de pakken neerzette. D’r woorte nuuje plannen gesjmeed: unne 

gezellige oavend (en nach?) in Valkenburg: 



 

 

Klasse ladies! Sjiek dat geer twee foto’s höb kenne vinje wo Bo geine drank in heur henj 

haet! 

Dan goan veer door noa os 2e elftal. Dat houw de ‘derby’ in Baek taege Caesar op ut 

programma sjtoan. Un ploug die un waek eerder nog geliek houw gesjpeeld taege koplouper 

Meerssen 2. Unne geduchte taegesjtenjer, zouwse dus zegge. Frank Haenraets deit 

versjlaag: 



 

Vandaag de dichtstbijzijnde oetwedstrijd veur os, namelik caesar oet. Ein ploog die mer ein 

paar punten onger os steit en redelijk wisselvallige resultaten heat. Noa lange tied is et weer 

es ouderwets druk op de trainingen, eederein is weer fit en de jongens van de A trainen auch 

moeiteloos mit. Houpe dus dat dit ein positief effect zou hobbe veur de wedstrijd. De 

opstelling woar es volgt. 

Kis: Mitchell 

Achter: Stan Guy Sem Roel 

Midd: Frank Sam Luc 

Veur: Jihad Paul Geoffrey 

Bank: Owen, Lars, Luca & Juan 

Nao ein begin woo Caesar meer de bal hou en auch ein kans hej dea door ozze keeper 

gekeerd werd begooste ver steeds beater te voetballen. Et middenveld werd veul ingespeeld 

en aan hun woar et om de mannen veur in aan de bal te kriege. Jammer genog woar de 

letste pass steeds te hard of onzorvuldig. Resultaat woar dat ver de 1e hilft amper kansen 

hobbe gehad.  

Dan kinse der dus op wachte dat der aan de angere kant ein keer good vilt en dat woar dus 

auch et geval. Ein bal dea van rechts veur werd gegeave koos door hunne linksveur makkelijk 

aangenomme weare omdat der weinig druk op heum woar. Hea pakte de bal noa de 

aanname op de sjlof en sjoot heum onhoudbaar et kruus in.  

In de rus woar duudelijk dat ver veul beater woare en es ver get zorgvuldiger zouwe weare de 

goals waal zouwe komme. In de 55e minuut woar et al raak. Vanoet ein corner noam Roel de 

bal in ein keer oet de loch en sjoot heum keihel et kruus in. 

Ein paar minuten laker woar et weer raak vanoet ein corner. Luc en Geoffrey noame heum 

kort, luc goaf laag veur en Sem koos gans vrie intikke.  Ozze 3e goal koam op naam van Luc. 

Ein vrieje trap van de ziekant wou hea bie de 1e paal veur Frank neerligge, echter bleef dea 

van de bal aaf woo door hea in de verre hook binne veel.  

Et slotstuk woar veur Luca, dea werd deep gestoake door Frank, ging op de keeper aaf woo 3 

man van de ster woare aant wachten op ein veurzet, mer Luca besjloot zelf te sjeete en lag 

heum in de lange hook benne. Verder hou Mitchell in de 2e hilft nog ein paar uitstekende 

reddingen woo door Caesar gein goal meer koos maken. Weer 3 punten in de pocket en 

concurrenten die punten leete ligge. 

Klasse euverwinning mannen! En sjiek dat Roel waer un doelpuntje mitpik in de sjtrijd om de 

gouwe sjoon! 

Van ut tweede goan veer door noa os heren 35+ 7:7 team. Unne ganse mondj vol. Dat team 

haet unne groepsapp wo 15 man inzitte, haet maar 10 vriedige in un joar un activiteit, maar 

mot toch jedes keer waer hulp insjakele om te kenne balle. Op zich auch gein probleem want 

zo make jedes keer waer nuuj sjpelers kennis mit de charmes van ut 7:7 voetbal op de 

vriedigoavend. 



De waersverwachtingen woorte nauwlettend in de gate gehaute. Sjpeler-coach Ralph Doek 

raadpleegde diverse waer-apps en concludeerde dat ut neit zou goan raegene: 

  

Oeteindelijk bleek Ralph geliek te hubbe dat ut neit zou goan raegene, maar ut haet waal de 

ganse vriedigoavend keihel gesjneeuwd (behalve in die 2 minute wo in de foto’s veur dit 

versjlaag zeen gemaak). Maar dat is gemiereneuks.  

Daezelfde Ralph deit versjlaag van de prestaties van ut team: 

Aafgelaupe vriedig woar weer de eerste competitie runj (nuuje indeiling) van os 35+ team. 

Noa een bitje puzzelen hej ich (Doekie) de volgende luuj in de selectie opgenomme. 

1. Patrick Dewaide 
2. Roel Goossens 
3. Harrie Counet 
4. Björn v.d. Bergh 
5. Maarten Doek 
6. Ralph Doek 
7. Hubert M. (k) 
8. Mark Janssen 
9. Rob Schulpen 
10. Joep Nacken 

 
Mit dus es gast spelers Joeppie Nacken, Mark Janssen en Rob es vast reserve/oproopkrach.  

Ver mooste metein al noa ’t hol van de leeuw en de wedstrijdjes begooste om 19.30u in 

Aelse. Die van Zuid hejje noa de reageval en sjnea eerder die waek de training van ’t eerste 

aafgelashj zodat veer op ’t hoofdveld op kunsgraas kooste voetballe. Klasse geregeld, maar 

neet zwoa sjlum. Veer kooste aanzienlijk baeter oet de veut op kunstgraas dan op die vetwei 



van de veurig kjaer. Ondanks de sjnea speelde ver 4 degelijke pötjes en dat resulteerde in 12 

punte aan ’t einde van de oavend. Janssen hej es Benjamin van de 35+ mit zien 35 joar en 

paar kjaer get meujte mit ’t hoge tempo ;-P “Ich hej ’t een bietje ongersjat” wis ‘r achteraaf 

te melde. Ondanks dat pasde hea zich metein aan aan ’t spel van de 35+ers en hoalde een 

dikke voldoende. 

 

Mit manne in de opboew es Roel Gwoasses, Rob de Sjulp en Maarten “Oud El Capitano” leep 

’t eigelijk wie eene trein. Mit Patje, Doekie, Janse zwervend euver ’t ganse veld en de balvaste 

veurhoede Björn en Harrie verleep alles noa wens. Joepie Nacke, misde in de eerste pot een 

klein kenske, woort effe aafgezeik B. vd. B. en doanoa koam ‘r los een speelde zeer 

acceptabel!  

 

En dan os keepertje Hubert! Dea hej ’t letste weekend veur de winjterstop in Spaubaek volle 

kortsleetig door de extreem ljeage temperature (-5 gevoelstemperatuur -12) en hej doa ram 

eene offday, maar dat maakde hea gans good bie die van Zuid mit een paar gooje ein-teage-

ein reddinge in de diverse pötjes! 



 

Terwijl ver veurig seizoen get meujte hejje mit score woar dat vandaag gein probleem, tsjek 

de oetsjlaeg en de doelpuntemakers en let dan veural op de beslissende treffer in de derby 

der derby’s! Klasse Robbie!! 

Vaesrade- De Ster * 0-2 
Björn 0-1 
Patje 0-2 
 
De Ster - Schimmert * 4-0 
Joep 1-0 
Maarten 2-0 
Ralph 3-0 
Harrie 4-0 
 
Sittard - De Ster * 1-3 
Harrie 1-1 
Björn 1-2 
Rob 1-3 
 
De Ster - Haslou * 2-1 
Patje 1-0 
Maarten 1-1 (e.d.) 
Rob  2-1 
 

Doanoa in de kantien woare de 35+ers natuurlijk auch allemoal present tot ’t letste… behalve 

Joepie… dea woar vreug noa hoes gegange same mit Hubert. Hubert ging gewoon nog effe 

danse tot in de late uurkes en Joep… dea zoat keihel te zoepe in de kantien van De Ster bleek 

later ;-P 



 

Klasse start en van ’t nuuje seizoen dus! Gezellige 3e hellef! Noe 2 vriedige vrie en dan aan 

em in Sjömmert! 

Klasse prestatie mannen. En om te illustrere dat dat 7:7 bes vermuijend is houw Maarten 

zien smartwatch loate mitloupe. Dat leverde un sjoon plaetje op en de conclusie dat in 45 

minute voetbal 5,65km euverbrugk mot waere. D’r zeen profs die minder maeters make. 

 

 



Dan rest os nog 1 team te besjpraeke: ozze walking footballers. Ens in de zoveul tied kump 

d’r un versjlaag binne van Huub Lenzen euver de verrichtinge van dees mannen. Meestal 

auch mit heel get sjieke foto’s. Zo auch dees waek. Laes en sjmul.  

De Walking Football van De Ster is uitgegroeid tot één van de grootste wandelvoetballers 

club in Limburg met 36 actieve spelers ! ! 

Ondanks meerdere ingrepen, zoals heup, knie, oog, schouder, kuit, bovenbeen en nog enkele 

andere mindere pijntjes lukt het ons om elke week op maandagmorgen en vrijdagavond 

gemiddeld minstens 20 spelers bij elkaar te krijgen ! 

Elke week weer wordt er op het scherpst van de snede getraind en in de aansluitende 

wedstrijden soms zelfs over de snede. 

 

Op het einde zijn we toch weer vrienden voor het leven.....tot de volgende training toch weer. 

 

Wat is er zoal gebeurd de laatste tijd? 

We hebben weer een nieuwe actieve speler mogen verwelkomen die zich meteen goed heeft 

aangepast aan het ritme van de groep zowel op als naast het veld. 



 

Onze coach / trainer Jos N. is geopereerd en even buiten strijd maar vond toch nog de tijd om 

samen met onze superspits Jo W. nieuwe contractbesprekingen te voeren in de business seats 

bij één of ander Limburgse ploeg. 

 

Rik L. is momenteel onze head coach en vervult deze functie met de nodige bravoure. 

Alhoewel soms de connectie tussen theorie en praktijk ergens misloopt ondanks de zeer 

duidelijke uitleg. 



 

Er is natuurlijk ook carnaval geweest. Ook hier was de WF afdeling goed vertegenwoordigd 

tot in de hoogste regionen van de carnavals adel.  

 

We hebben sinds kort nieuwe ballen voor die "ouwe" zakken . . . . . nieuwe ballen voor in een 

oude ballenzak of zoiets was het toch. 



 

Uiteraard worden deze ballen apart gehouden en beschermd door de nieuwe 

sleutelbewaarder die De Ster sinds kort heeft ! 

 

Sommigen moeten dan weer andere talenten aanwenden om op de lijst van Enzo te komen. 



 

Binnenkort beginnen overal de WF toernooien en uiteraard zullen wij weer "on the road" zijn 

met onze talentvolle spelersgroep om hier en daar een prijsje mee te pikken. 

Zoals sommigen van jullie weten is er ook bij de WF sinds vorig jaar een Gouden Schoen 

uitreiking. 

 



Vorig jaar mocht ondergetekende deze voor de 1e keer ontvangen, dit even terzijde. 

Ook dit jaar zal deze unieke Gouden Schoen worden uitgereikt aan niet de beste, niet de 

mooiste maar aan de meest "Speciale Speler" van het jaar ! 

Oh ja, er was nog iets. 

Soms worden doorheen het jaar al eens "speciale" spelers even in de watten gelegd. 

Deze keer was Math H.; (sleutelbewaarder) aan de beurt. Hij zorgt er voor dat elke 

vrijdagavond na de training de innerlijke mens verwarmd wordt met een hartige hap, waarbij 

de nodige hulp van Ans en Jo natuurlijk niet vergeten mogen worden !  

Als dank kreeg Math van de spelersgroep iets lekkers waar hij helemaal van bezeten is. 

 

Zo, dat was het weer maar zoals altijd: 

Wordt vervolgd ! ! 

Getekend; 

Dëe va Kirchroa wat op ut Belsj woëent  

Hub, hartsjtikke bedank veur ut sjieke versjlaag. En esse de volgende keer auch EIN foto vinjs 

wo Math Habets neit op sjteit, haute veer os auch aanbevoale. 

Pes volgende waek! 

Rob Sjulpe 

 


