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Spelers VcVludoc ‘98 Heren 1 

 

 

Raymond Heijmeriks  (Huub) 

Tim Ruijters   (Dikke Roaje) 

Edwin Wijnen   (Dreamer) 

Guy Corten   (Reu) 

Ruud Manders   (Iceetheuer) 

Tim-Martijn Leijten  (Fistel) 

Sylvester van der Ven (Sly) 

Pim Meens   (Peepee.de) 

Coen de Haan   Coentakinte 

  

Misja Jansen (Trainer/Coach) (Jaap) 
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Fit & Amp Fysio/VC Limac HS 2 - Vludoc '98 HS 1 (1-3) 

Verslag Vludoc 

Het seizoen is weer begonnen! Hoe weten we dat het seizoen weer  begonnen is? Nou heel 

eenvoudig dan hebben we weer wat nieuws. “Wat hebben ze nieuw zult u zich nu afvragen?” We 

hebben een groep whatsapp. Ik hoor u denken waar gaat dit over, nou over niks. Het doel van een 

groep app gaat over niks. Honderden nutteloze berichten over welke koffie iemand drink, hoe laat 

iemand is opgestaan of bepaalde toiletgebruiken worden besproken……..   

GOED nu Ik u deelgenoot heb gemaakt van deze hightech aanwinst kunnen we verder met het 

verslag. In eerste instantie wilde ik alleen nog maar hierover praten aangezien de spelende selectie 

redelijk dun was vandaag door afwezigheid van Ruud en Sylvester en Limac toch best een geduchte 

tegenstander, maar als door een wonder konden we vandaag de winst mee naar het Nuthse nemen. 

En hoe… 

Vandaag: we schrijven Zaterdag 22 September 2012 om 15:00uur reizen de boys van heren 1 af naar 

Linne in 3 auto’s;  

• Auto 1 Misja alias jaap van vorig seizoen, onze nieuwe coach. Hij moest alleen reizen, 

waarom? Nou dat heeft hij nodig om in de vibe te komen. 

• Auto 2 Dikke rooie en Reu: het is een wonder dat Tim überhaupt Guy heeft opgehaald, want 

dat ging bijna mis met die Whats-app sessies. 

• Auto 3: Huub, Fistel, Dreamer en Peepee.de 

Aangekomen in Linne werden wij hartelijk welkom geheten door de beheerder. De kantine was nog 

niet open, dus we werden vriendelijk verzocht om op te rotten naar de 3e deur  aan de linkerkant, 

oftewel de kleedkamer. Maak er maar bezemkast van, want we zaten gezellig bij elkaar op schoot. 

Na het omkleden, werden de instructies nog even doorgenomen en de missie was duidelijk. Spelen 

als een team, support elkaar, ga voor elkaar en geniet met elkaar….. in het veld dan wel te verstaan. 

De wedstrijd begon lekker, service pass en aanval liepen goed, de stand ging gelijk op, maar in de 

laatste 5 punten maakten we het verschil 20-25. Een goede aftrap van de competitie kan je zeggen. 

De sfeer zat erin, iedereen was scherp. Set 2 liep niet helemaal lekker en het midden gedeelte van de 

set maakten we er een puinhoop van, hierdoor misten we de aansluiting en verloren de set. De stand 

is mij even ontschoten.  
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Set 3 was als de eerste set. Pass liep goed, standaard serveren op nummer 15, want hij had moeite 

om de ballen bij de spelverdeler te krijgen en hoppa setje 3 is een feit! In set 4 begon het gebrek aan 

wissel spelers ons enigszins op te breken. Met een achterstand van 20-16 en 23-20 leek de set 

gespeeld, maar niets was minder waar. Op dit punt klonken de woorden van Misja in een ieders 

hoofd: “speel als een team en ga ervoor”. We keken elkaar aan en wisten dat dit het moment was 

om de woorden om te zetten in daden. Huub serveert standaard op nummer 15. Deze gast stond al 

te trillen als een rietje en was een zenuwinzinking nabij. Iedere bal die hij raakte was niet perfect en 

hierdoor konden ze het spel niet spelen zoals zij dat wilden. Het gevolg was dat we iedere keer de bal 

terugkregen en zelf de aanval goed konden opbouwen en afmaken. Het WIJ gevoel was zo groot dat 

toen de laatste bal aan Limac zijde op de grond viel we net even wat harder juichte en een vreugde –

circel-dansje maakte dan u normaal van ons gewend bent. Eindstand set 4 (25-27) 

Iedereen is vandaag diep gegaan. Trots is het gevoel, iedereen was goed, even goed. Waarom zult u 

denken. Nou heel simpel we speelden als een team. 
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Vludoc '98 HS 1 - HORNERHOF/HHC HS 2 (4-0) 

Verslag Vludoc 

Sterspeler zwaar geblesseerd tijdens slachting (a.k.a Vludoc98 H1 - Hornerhof/HHC H2 29 sept 2012). 

 

Het opwarmen duurde wat langer dan normaal (Reu had verleden week besloten dat het goed zou 

zijn om de zaal wat meer te laten doortochten), doch met vereende krachten werd de pot goed 

begonnen. Stroopwafels in overvloed en met 25-13 werd de eerste set binnengehaald. 

 

Na ons door de tweede set heen te hebben gesleept (25-21), was het wachten op een zoek-elkaar-

momentje. De loopse blik van Huub werd al snel gevonden en dit was voor ons het signaal om ook de 

derde set er stevig tegenaan te gaan. De 25-15 kwam ons niet koud op het dak vallen & aan de kant 

was de aandacht dan ook volledig op het plafond gericht, dit bleek boven het speelgedeelte van hout 

te zijn & dus Reu-bestendig. 

 

De vierde set werd onze tank ingezet om aan het net wat vingertjes te breken & al doende voerde hij 

met souplesse deze taak uit. Het net mag vanaf de volgende wedstrijden wat hoger want Sly springt 

nog steeds geen meter (ook niet nodig overigens, zijn machtige kolenschoppen domineerden de 

netrand). Horn wist er in het begin geen raad mee, zijn teamgenoten ook niet en na wat abstract spel 

(Dreamer dreunde & Rudy zette er samen met Pimmetje eens stevig de schouders onder. PeePee 

duimde er op los) viel ook de vierde set in Nuthse handen (wederom met 27-25). 

 

Vijf puntjes in de pocket, zelfs Huub was er dusdanig van onder de indruk dat hij spontaan zijn laatste 

flesje La Chouffe heeft laten staan in de kantine. 

 

Op het moment staat uw aller favoriete teampje met een gedeelde eerste plaats standvastig in de 

competitie met op de 3e, 4e & 5e plek wat onbenullige onbenulligheden. 

13 oktober tegen de nummer 4 en zo gaan we rustig samen op weg naar de eerste plaats. Uw 

teampje gaat vlammen dit seizoen, indien nodig ook tijdens de wedstrijden.  
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VC Athos '70 HS 1 - Vludoc '98 HS 1 (1-3) 

Verslag Vludoc 

Uitputtingsslag in Sevenum   

Of  

Falende couch maar veerkrachtig team 

Na in onze groepsWhatsapp duidelijk te hebben afgesproken dat we 

zouden verzamelen bij Van Der Valk in Urmond, werden bepaalde mensen toch nerveus op de dag 

zelf. Na het voor de 2de keer duidelijk te hebben kwam we bij elkaar in Urmond. 

 

3 auto’s of 2 auto’s? Doe maar 2, want dat is gemakkelijker. Dus Misja bij de 

oudjes en Fistel bij de jonkies. Helaas is de 508 toch niet zo ruim als gedacht. 

De tas dan toch maar bij Huub in de Astra (die had wel budget voor n station) 

en Fistel op de achterbank in de 508. Lekker knus zitten. 

 

 Na me een rit van vorig jaar te herinneren met Reu achter het stuur, deed ik 

een poging om de hoofdsteun op juiste hoogte te stellen. Niet helemaal zoals 

gepland, want ik had de hoofdsteun in mijn handen. 

 

 

Een klein uurtje later zijn we dan toch op locatie: De Stapakker, Sevenum. 

Een ultra moderne sportlokatie met een 1940-1945 tintje: 

 

Het waren nog net geen 11 gaatjes douches… Eigenlijk waren het 

behoorlijk fijne douches,  genoeg water druk en warm (kunnen ze 

bij Gitek nog wat van leren). 

Ook het vullen van de flessen was voor Reu een uitdaging. Waar 

in de moderne tijd de flessen onder de kraan gehouden kunnen 



 

8 

 

worden, moesten hier de flessen onder de wasbak gehouden worden om een poging te doen deze te 

vullen. 

Klaar voor de wedstrijd! O nee, eerst nog een paar oppeppende woorden van onze coach. Nu waren 

we er echt klaar voor. Met 5 ¾ personen begonnen we aan de wedstrijd.  

De eerste set tekende zich vooral in de veel eigen fouten aan onze kant. We liepen steeds achter de 

feiten aan, we scoorde zelf te weinig en verdedigend lieten we ballen vallen die we gewoon moesten 

hebben. Ook al werden er ballen verdedigd stond de rest van het team te kijken van: O dat doe je 

goed. En werd er verder niets mee gedaan. Ik denk dat we onze coach niet helemaal goed begrepen 

hadden toen hij zei dat we als team moesten spelen en voor elkaar moeten gaan (Falende coach). 1-0 

voor Athos. 

De tweede set kwam de diesel op gang (het is er nog eentje die moet voorgloeien zonder turbo) en 

speelde we  degelijke rally’s die we zo nu en dan wonnen. Onze eigen fouten hadden we inmiddels 

beperkt naar het nivo van de 2de klasse. Ook al maakte we het spannend voor de toeschouwers en 

voor ons zelf, we haalde deze set binnen voor Vludoc. 1-1  

De 3de set begonnen we sterk na het vertrouwen dat we opgedaan hadden in de vorige set. Ook hier 

beperkte we onze fouten weer. Werd zelf het midden aan gespeeld en steeds meer ballen 

geblokkeerd en verdedigd. Maar ook deze set wisten we spannend te maken, maar trokken wel aan 

het langste eind. Mede dankzij de training van dinsdag (diep achterin serveren) wist Huub het 

winnende punt te maken met een service ace. 1-2 

De 4de set begonnen met de woorden van Athos: even een stapje erbij en we lopen over ze heen. 

Helaas voor hun was dit onze actie. De set werd degelijk gespeeld en liepen uit op Athos. Dikke rooie 

dacht het laatste punt te kunnen maken,  helaas gooide PeePee.de roet in het eten en raakte de bal 

die eigenlijk over het net moest vallen nog even aan. Dit resulteerde in een mooie aanval en een 

oerkreet van onze oosterbuur. Zowel Athos als wij hadden deze move niet verwacht, dat doet ie 

anders nooit! 1-3. En daarmee 4 punten terug naar huis! 

O ja: 

• PeePee.de, we verwachten nu wel meer van die ballen 

• Nr4 was het beste 

• Fistel zal zich nogmaals bedenken om bij Sly en Dikke Rooie op de achterbank te gaan zitten 

• Sly, de jongste van het team en dan als een oude opa in de auto in slaap vallen. Het is 

jammer dat we geen watervaste stift bij ons hadden 

• Fistel, volgende keer nog meer tape meenemen want die mond van PeePee.de is niet te 

snoeren met een rolletje tape 
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Vludoc '98 HS 1 - ADC HS 1 (4-0) 

Verslag Vludoc 

Voor inspiratie heb ik de wedstrijdverslagen van ADC vs Vludoc van vorig seizoen er op na geslagen. 

De eerste wedstrijd (in Urmond) kregen we ze met 3-1 om de oren. “Het team met de jonge sjneuzels 

wordt langzaam een team van jonge Goden” schreef ik, waarbij ik achteraf moet nuanceren dat het 

team toch enigszins leunt op een tweetal van die ‘Goden’, zonder afbreuk te willen doen aan de rest 

van het team. Maar in Goden land bestaat ook zo iets als hiërarchie en zijn er oppergoden, laten we 

zeggen Zeus en Jupiter. Zeus heeft zich zeer ongelukkig geblesseerd aan de voet van Vrouwe Justitia 

‘s zetel tijdens de herkansing (in Nuth) wat wellicht voor een belangrijk deel bepalend was voor de 

uitslag in ons voordeel (3-1). Ik heb van Zeus zelf vernomen dat hij in ieder geval weer aan het 

trainen is, doch wedstrijden spelen voorlopig niet aan de orde is. Vandaag bleek daarnaast dat 

Jupiter bij aanvang van de wedstrijd niet aanwezig was. 

 

Kat in het bakkie voor ons Titanen zou je dan zeggen… Misschien wel tekenend voor deze wedstrijd 

dat ik inspiratie nodig had. Het was namelijk een fletse wedstrijd waarin we vooral in de eerste set de 

‘mindere goden’ zelfs deels het spelletje lieten bepalen. We haalden de set moeizaam binnen. De 

tweede set werd iets minder moeizaam binnen gehaald. 

 

Voor aanvang van de derde set werd duidelijk dat Jupiter toch nog gearriveerd was en natuurlijk voor 

de derde set in stelling zou worden gebracht. Echter onze coach bleef cool en bood Crios rust en voor 

hem in de plaats werd Kronos ontsloten uit Tartarus. Waarschijnlijk nog enigszins high van de 

zwaveldampen uit het diepe Tartarus (of hij had net geslachtsgemeenschap gehad met één van de 

Erinyen) kon hij niet meteen zijn plek in het veld vinden, maar even later deed hij wat van hem 

verwacht werd. Met onze eigen Vrouwe Justitia aan het net (waarom toch die blinddoek, zal 

wel dat je weegschaal toch heel af en toe uit balans raakt) is de wedstrijd verder rustig verlopen en 

heeft hij het zwaard niet hoeven hanteren. De verder niet noemenswaardige want zoals gezegd wat 

fletse wedstrijd werd dus uiteindelijk beslist met een 4-0 voor de Titanen van Vludoc. Vijf punten en 

een wellicht gedeelde eerste plaats. Dat zal zich toch in enige geldingsdrang moeten vertalen, 

nietwaar mede Titanen? Ik hoop eigenlijk van wel. Onze wedstrijd werd namelijk gadegeslagen door 

de vrouw (en hun zoontje (en zijn mini zusje)) van onze coach. Bleek dat ze nog serieus met hem had 

nagedacht om het stelletje ongeregeld bij hen thuis uit te nodigen voor een BBQ aan het eind van het 

seizoen. Echter zij bleek zich als een ware Nemesis op te stellen: ook haar was het fletse spel niet 

ontgaan en deed er zelfs nog een schepje bovenop in het karakteriseren van de wedstrijd. Ze 

overwoog de BBQ in te trekken wanneer het spel niet drastisch zou verbeteren. 

 

Coach, ik wil dat je je vrouw overtuigt nog minimaal 3 thuiswedstrijden te komen volgen alvorens zij 

haar eindoordeel velt. Je snapt dat we die BBQ bij jullie natuurlijk niet willen missen. 

Mede Titanen, jullie willen toch ook niet als Prometheus eindigen? In dat geval kunnen we alleen nog 

maar hopen dat onze coach zich als een ware Herakles zal ontpoppen. 
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Ledub HS 2 - Vludoc '98 HS 1 (3-2) 

Verslag Vludoc 

Dit is het derde seizoen dat we de eer hebben om tegen de oude goden van Ledub H3 te mogen 

spelen. Na de eerste vier wedstrijden te hebben gewonnen, en op de tweede plaats bivakerend, 

kregen we volgens onze coach de eerste echte krachtmeting Nr1 Ledub. Als je de statistieken erop 

nahoud is dit team thuis een heel sterk team, uit laten ze nog wel eens punten liggen. De 

geschiedenis tussen Ledub en Vludoc ligt er niet om, twee keer eerder waren we in Budel en stonden 

we vrij snel weer in de kantine. We waren gewaarschuwd. 

Na de donderspeech van onze coach Jaap van afgelopen dinsdag (dit omdat maar met 4-0 gewonnen 

hadden en zijn vrouw vond het niet goed genoeg) waren we gebrand om de slechte resultaten van 

afgelopen twee seizoenen te doen vergeten. 

De voorbereiding was weer ideaal, de communicatie via de groepsapp was weer fantastisch, maar 

uiteindelijk zijn we allemaal in Budel aangekomen. Correctie onze tank Sly in de groepsapp in deze 

volgorde:  

1. Kom volleyen en kan rijden 

2. Kom volleyen, kan iemand anders rijden 

3. Kom niet volleyen, ben een beetje misselijk (Beterschap trouwens) 

 

Kort samengevat, met zeven man naar Budel. Bijna konden we van start gaan. Alleen moest nog even 

getaped en pilletjes geslikt worden. Ruud had ons vandaag beloofd om niet in het Block te slaan. 

Onze coach hamerde er nog eens op, spelen als een team, vechten als een team. 

 

De eerste set gingen we furieus van start en liepen eigenlijk vrij makkelijk uit naar 17-12, maar toen 

haperde de motor, Ledub kwam terug door onze fouten (waren absoluut geen ballen in het Block he 

Ruud) liep over ons heen en konden niks anders doen dan toezien dat we de eerste set verloren met 

25-21. 

 

Tweede set zouden we alles rechtzetten, maar vanaf het begin liepen we achter de feiten aan, in het 

begin van de set liep Ledub een paar puntjes uit en deze hebben ze de hele set vastgehouden zodat 

we helaas ook deze set verloren met 25-19. 

 

Er moest nu echt iets gebeuren anders stonden we net als afgelopen seizoen vrij snel buiten. Het was 

te mat en te tam. Er moest vuur in het spel, gefeest worden bij punten. Bij een aantal spelers ging de 

knop om, vuur uit de ogen (noem geen namen). En vanaf het begin in de derde set was het geloof er, 

er werd geknokt en gevochten, zoals Jaap zei ‘het hoeft niet mooi te zien’ en deze set werd dik 

verdiend binnen gehaald 19-25. 
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Ook bij Ledub ging de wekker af, toch wel geschrokken van onze opleving gooiden ze een standje 

erop (behalve dan bij nr 13, daar ging het licht uit) en net als voorgaande wedstrijden de opdracht 

van onze coach zoek hem uit. Dit werkte de stand ging gelijk op tot de twintig en daarna wonnen we 

puur op conditie 20-25. 

 

Leeg, uitgeput (ik dan), moest de vijfde set nog gespeeld worden. Deze ging gelijk op tot de tien 

daarna door onder andere drie service fouten achter elkaar, verloren we de wedstrijd met 3-2. 

Beste resultaat ooit in Budel. Ondanks onze eerste verlieswedstrijd, konden gezien ons spel en 

vechtlust met een opgeheven hoofd de kantine in, waar een aantal stevige rockbands tekeer gingen. 

Dit was voor de oude goden van Ledub ook zelfs teveel, Wat een herrie kregen we naar ons hoofd 

gegooid. 

 

Kort samengevat, een puike, harde, heerlijke wedstrijd. Laat Jokers maar komen. 

 

Een aantal belangrijke punten: 

• Jaap je donderspeech heeft geholpen, jammer dat je vrouw er niet was. 

• Jaap leuk dat je moeder is komen kijken, onze enige supporter. 

• Ruud beloof noooooiiiiitttt meer iets wat je absoluut niet kan waar maken. 

• Fistel was foutloos. 

• Edje wat was je wakker vandaag…….. 

• Huub wat was je rustig vandaag ……..(kuch) 

• Pim misschien kun je beter alles intapen. 

• Guy: Zwart is zwart en Rosé is Rosé 

 

Verslag Ledub 

Heren 3 overleefd topper 

De vaste schare fans die onze helden door heel het land heen volgen hadden de afgelopen weken 

een schijnbaar ongenaakbaar team zien spelen. Wedstrijden werden op redelijk eenvoudige wijze 

gewonnen. Echt imponerend was het allemaal niet en met moeiteloos gemak werd het spel 

aangepast aan het niveau van de tegenstander. Dit resulteerde soms in bange momenten voor het 

publiek maar alles stond in het teken van het vermaak en er werden geen punten weggegeven. 

Dit keer moest er echter uit een ander vaatje getapt worden, de wedstrijd tegen Vludoc stond op het 

programma en de Zuiderpoort barstte dan ook bijna uit zijn voegen, niemand liet natuurlijk deze 

wedstrijd aan zich voorbij gaan. In de afgelopen seizoenen was Vludoc altijd een geduchte 

tegenstander gebleken en werden de punten vaak eerlijk verdeeld. Vorig jaar was Vludoc met een 

jammerlijke 4-0 naar huis gestuurd en hadden ze de punten in de terug-wedstrijd niet kunnen 

terugpakken. Alle reden om eens goed uit te pakken, trainingsschema's waren aangepast, vingers uit 

voorzorg goed ingetapet (want die harde klappen van onze helden kunnen echt hard aankomen) en 

een goed gesprek met de plaatselijke psycholoog had het vertrouwen teruggebracht. 
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Vludoc ging dan ook voortvarend van start en wist een vroege voorsprong te nemen. Van paniek was 

bij onze helden echter geen sprake en tegen het einde van de set begon het er weer op te lijken. 

Harrie had zijn Chinese sigaretten eindelijk uit zijn longen gehoest en wist weer aan welke kant van 

het net gescoord moest worden. De voorsprong werd overgenomen en de 1e set was binnen tot 

grote opluchting van de overvolle tribune. In de 2e set hadden onze mannen de touwtjes strak in 

handen en zonder echt gevaar werd ook deze set binnen gehaald en de spirit van Vludoc leek 

geknakt, de sessies met de psycholoog leken weggegooid geld. Maar toch wist Vludoc het tij te keren 

en in de 3e set helemaal terug in de wedstrijd te komen. De druk werd steeds groter voor onze 

helden en de doorgaans goed geoliede machine begon te haperen. In plaats van het puntenaantal te 

verdubbelen ging de set naar Vludoc.  

  

In de 4e set sloeg de wisselvalligheid toe en werden er in 3 reeksen een aantal punten verspeeld 

waardoor de achterstand te veel opliep. De vermoeidheid en de diverse jet-lags begonnen hun tol te 

eisen en ook de 4e set ging ook jammerlijk verloren. De 1e 5-setter van het seizoen was een feit.  

  

Gelukkig hadden onze helden nog een extra troef in handen, jonge held Twan die in de 1e set 

bloedend was uitgevallen was inmiddels uitgebloed en weer fit genoeg om een oude held te 

vervangen. Met een killing blok als goede binnenkomer en aansluitend een paar rake klappen in het 

verbaasde achterveld van Vludoc werd de toon gezet. Met een kleine voorsprong werd er van kant 

gewisseld en het zicht op de kantine werkte als een rode lap op onze helden. De druk werd voor 

Vludoc te hoog en met 2 servicefouten moest het team dan ook capituleren en de winst aan de 

Budelse mannen te laten. De tactische wissel had een ijzersterk achterveld opgeleverd en daar was 

geen doorkomen meer aan. Al met al een zeer vermakelijke wedstrijd, de vele fans zagen dan ook 

weer onze helden als vanouds een wedstrijd winnen. De top 3 in de poule begint zich al duidelijk af 

te tekenen, helaas moeten onze mannen de 1e plaats nu aan Revoc laten. 
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Vludoc '98 HS 1 - Jokers VC HS 2 (3-2) 

Verslag Vludoc 

Na de slooppartij van vorige week tegen Ledub, stond vandaag Jokers op het programma. 

We weten, hun zingen is beter als hun volleyballen. Hier zijn we vandaag in meegegaan. We hebben 

met het team dan ook afgesproken om er achteraf niet teveel woorden aan vuil te maken. Dus dit 

wordt een kort verslag. 

 

Tegen Jokers moesten we ‘zwaar’ verzwakt aantreden, want zowel Pim en Sylvester waren er niet. 

Dus met ons zesjes moesten we het doen. Onze coach Jaap had wel zijn spullen meegenomen en zich 

op het wedstrijdformulier ingeschreven, maar hij had zich niet de moeite genomen om zich om te 

kleden. Ik hoop dat als toch nodig was geweest, hij dat snel kon. Ik heb gisteren via bronnen gehoord 

dat dit dan binnen 3 minuten moet zijn. 

 

Ruud was vandaag het slachtoffer, hij moest sterspeler Pim vervangen in het midden. En Fistel op de 

plek van Ruud begonnen we aan de eerste set, gezien het gezang van de tegenstander, die duidelijk 

aanwezig waren was deze set ook zeer snel afgelopen (25-16). Niks lukte, pas niet, spelverdeling niet, 

was de rest goed werd er niet gescoord. Eenmaal gewisseld van veld. Begint onze coach ons 

nadrukkelijk op de feiten te drukken, dat dit toch wel het slechtste is wat hij dit seizoen heeft gezien. 

Hier is helemaal niks tegen in te brengen.  

 

Set twee moest het gebeuren, we begonnen beter te serveren en hier hadden ze moeite  mee. 

Hierdoor bouwden we een grote voorsprong en deze hielden we vast tot het einde (25-17). 

 

In de derde set gebeurde helaas weer hetzelfde als in de eerste, niks liep, tot het moment dat we 23-

18 achter stonden, er werd geknokt, mooi was het weer niet, maar we knokten ons terug tot 24-24, 

maar moesten door twee foutjes toch weer de set aan Jokers geven (26-24) 

 

Set vier ging de hele set gelijk op en met dezelfde cijfers alleen ditmaal de 26 aan de goede zijde 

trokken we deze set binnen (26-24). 

 

De vijfde set moest het weer gebeuren, we moesten en zouden niet verliezen, immers willen we 

onze thuisreputatie hooghouden. De set ging tot de tien gelijk op hierna namen we een kleine 

voorsprong tot 14-11, even maakten we het nog spannend, maar eindresultaat 15-13 en de wedstrijd 

met helaas maar 3 punten was binnen. Blij met de overwinning, maar absoluut niet tevreden met het 

spel dropen we af naar de kantine, waar de pilsjes en de La Chouffes stonden te wachten. 

 

Benoemdenwaardigheden: 

• De opmerking achteraf: snel vergeten en naar de volgende wedstrijd maandag tegen VCH2 
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VC Heerlen HS 2 - Vludoc '98 HS 1 (3-1) 

Verslag Vludoc 

Dacht ik als trainer/coach verlost te zijn van het schrijven van verslagen (het mentaal voorbereiden 

en afbreken van een team kost al moeite genoeg), werd mij aan het begin van het seizoen toch 

gevraagd om van 2 wedstrijden een verhaaltje op papier te zetten. Bij deze dan de eerste… 

Voor diegenen die denken dat regionale volleybalwedstrijden alleen in het weekend worden 

gespeeld: jullie hebben het mis. Niet alleen profvoetballers en basketballers in Amerika spelen 

meerdere wedstrijden binnen een paar dagen, ook de supertalenten van Vludoc Heren 1 moesten 

zich (na het debacle van Jokers op zaterdag) 2 dagen later (!) begeven naar Heerlen voor een 

competitiewedstrijd tegen VCH 2. Zeker na 2 uitputtende 5-setters binnen een week, was het de 

vraag of onze adonissen de 3
e
 wedstrijd binnen 10 dagen conditioneel zouden kunnen trekken. Het 

was aan ondergetekende om ze af te leiden van deze potentiële mogelijkheid. 

Opdracht was (zoals eigenlijk voor elke wedstrijd) om te spelen als een team, werken voor elkaar, 

vanaf het begin de druk erop houden en je niet teveel bemoeien met de tegenstander. 

In het begin van de 1
e
 set bleek dat we toch niet helemaal de boodschap begrepen hadden. In de 

eerste 3 servicebeurten ging (na telkens een punt gescoord te hebben) de tweede service in het net. 

Gelukkig werd iedereen daarna wakker en zag ik zelfs een aantal service-series van 4/5 punten 

waardoor we snel een grote voorsprong namen. De pass en zelfs verdediging zag er goed uit. VCH 

kwam er eigenlijk niet aan te pas waardoor er vrij snel een score van (jawel!) 25-10 op het scorebord 

stond.Gesterkt door het goede spel van de vorige set gingen we in de 2
e
 set onverstoord door met 

over VCH heen te lopen. Geen vuiltje aan de lucht: 25-13. 

In de derde set ging het wat moeizamer. De druk werd wat verminderd, aanvallend werd wat minder 

gescoord en VCH kwam langzaam maar zeker wat beter in de wedstrijd. Of de conditie (zie eerder in 

dit verslag) ons toch wat op begon te breken, of dat het traditionele ‘achteroverhangen’ zijn intrede 

deed, weet ik niet. Feit was dat beide teams gedurende de hele set gelijk opgingen en dat VCH aan 

het einde toch aan het langste eind trok (23-25). 

Toch wat balend van het verlies in de 3
e
 set werden er weer wat kolen op het vuur gegooid. Een 

vijfde set moest koste wat kost voorkomen worden, al was het alleen maar om ervoor te zorgen dat 

er niemand tijdens de wedstrijd om zou vallen van vermoeidheid. Gelukkig hadden we zelfs meer 

kracht over dan VCH (aan het einde van de set kon een buitenaanvaller zelfs niet meer bij de set-up 

en sprong onder de bal door) en werd de laatste set een kopie van de eerste twee (25-14). 

Samenvattend: 

• Huub, bedankt voor het terugkomen uit Gouda 

• Pim, volgende keer lachen nadat je geserveerd hebt 

• Nog eens Pim, je moet meer oefenen op de stijgende bal achter 

• Er zijn wel een paar pluspunten gescoord voor het etentje aan einde van het seizoen 

• Ed, tactische ballen alleen spelen als er geblokkeerd wordt 
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Vludoc '98 HS 1 - Revoc/VCB HS 2 (3-1) 

Verslag Vludoc 

De zaterdag morgen op een wedstrijddag begint altijd met het regelen van het vervoer. Dit gaat 

tegenwoordig via een WhatsApp groep. Dit kan heel handig zijn. Uit ervaring weten we al dat dit niet 

altijd even soepel gaat bij ons heren 1 team. Hier een kort voorbeeld: 

 

Zaterdag morgen 1 december 10:26 uur. Raymond: hee Pim. Mag ik met jou meerijden? Pim: Ik moet 

wel tellen bij de meisjes. Raymond: Hoe laat ga je dan. Pim: 1515. Tim Martijn: Ik pik de Lachouffe-

pruttelaar wel op. Hubertus, 16.45u ben ik bij je. Raymond: Das goed. Pim: Dus Fistel jij gaat die 

lelijke natnek ophalen……….. Tim Martijn: Joa ik zal die vroegtijdige vochtlozer opbaggeren uit de 

krochten der doenraadse vergetelijkheid. Edwin: Hoi Huub, als ik je moet oppikken dan hoor ik het 

wel. Je zou zo je voorkeur kunnen ontwikkelen…. Raymond: Haha uhm. Voor wie is t het 

makkelijkste. Ja wie wortt t? Leijten. Half vijf is goed ;) Edwin: Pik de vroegtijdige wel op letijen. 16:30 

dus. Raymond: ok. Tim Martijn: Ok edje, dan zie ik jullie wel in de zaal. Tot straks. Einde gesprek om 

13:35 uur.  

 

Dit is dus een voorbeeld van de communicatie bij heren 1 van Vludoc ‘98. Dan afvragen waarom het 

zo moeizaam verloopt tijdens het volleyballen. Als het al zoveel moeite kost om even af te spreken 

wie onze aanvoerder gaat ophalen. Dat belooft niet veel goeds voor vandaag. Zeker niet nu we tegen 

de nummer een moeten spelen. Revoc/VCB H2 een sterk team met lange spelers maar ook met 

kleine snelle spelers. Hun midden aanval is erg goed en dus spelen ze normaal gesproken ook veel 

het midden aan.  

 

Onze coach geeft dan ook de volgende tips mee: zorg er voor dat ze niet de midden aanval kunnen 

aanspelen. Dus een moeilijke opslag is van belang. Zoek de zwakste speler uit en laat deze veel lopen. 

Voorgaande wedstrijden is dit al heel goed gelukt. Voor de rest zal het blok goed zijn dus probeer 

veel via de handen te slaan. Dus maak gebruik van het blok. Klinkt allemaal heel makkelijk en vol 

goede moed en goed geconcentreerd starten we aan de warming-up. Bij het inslaan laten de mannen 

van Revoc zien dat ze niet voor niets boven aan staan. Ze slaan de een na de andere harde bal. We 

laten ons niet kennen en gaan rustig door. Dan is het zo ver. De wedstrijd gaat starten. De 

scheidsrechter geeft het teken dat we het veld in mogen gaan.  

Een korte samenvatting van de wedstrijd door de scheidsrechter: 

 

Vludoc-heren 1 begon zeer geconcentreerd aan de pot tegen koploper Revoc/VCB en won set één 

dan ook verdiend met 25-20. De gasten uit Reuver schakelden een tandje hoger in de tweede set en 

wonnen deze met 19-25. Vludoc schrok, ging beter serveren, bouwde een superblok en speelde 

Revoc volledig van het veld met als resultaat een 25-11 zege. De 25-21 winst van Vludoc in de vierde 

set was een prachtige kroon op een prima wedstrijd van de heren uit Nuth, die nu met twee punten 

voorsprong op plaats één in hun klasse staan. 

 

 

Dit is zo goed en duidelijk samengevat dat er nog maar een paar punten het vermelden waard zijn: 
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• Tim Martijn was al weer foutloos. 

• de scheidsrechter was ook foutloos.  

• Sylvester heeft aangegeven de volgende keer niet meer om te kleden maar gewoon langs de 

kant van het veld te komen staan als luidspreker. Met zijn stem maken we al zo veel indruk 

dat hem laten spelen niet meer nodig is.  

• Huub heeft tijdens de wedstrijden geen last van zijn knieën. Of hij wil het niet laten merken 

dat kan ook.  

• Pim wil elke bal naar de nieuwe serveerder gooien anders is zijn goede humeur snel over.  

• ooo en een aanvulling van Huub was dat nummer acht niet de beste was deze keer.  

• tijdens de spellingcontrole van dit verslag gaf hij heel veel foutmeldingen bij het gesprek van 

de GroepsWhatsApp 

• dan nog even wat over Revoc: na een stuk of 6 keer de pass niet goed gebracht te hebben 

vinden ze het niet nodig om wat te veranderen aan de pass opstelling. Dus als tip: doe dat de 

volgende keer wel! 
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VC Maasdal HS 1 - Vludoc '98 HS 1 (4-0) 

Verslag Vludoc 

Het verslag is in drie mails aangekomen en is geschreven door Tim (Dikke Roaje). 

Mail 1 

Kut 

Huub je was de beste 

Mail 2 

Nog steeds kut 

Mail 3 

Wat valt er te zeggen over deze geweldige wedstrijd. 

Nipt verloren van maasdal, maar eigenlijk verloren van ons zelf. Snel vergeten en op naar Oikos. 

Dan de hoogtepunten van de wedstrijd: 

  

• Misja fijn dat je Huub aan de kant hebt gehouden hebben hem nog langer nodig dan deze 

wedstrijd. 

• Sly lekker blok op naar de volgende wedstrijd. 

• Fistel je hoeft je moeder niet altijd gelijk te geven 

• Ruudje je was het beste bedankt voor het bier 

• Ed als de bal bijna op je hoofd valt pak hem de volgende keer maar 

• Pim volgende keer als fistel een bal krijgt op de drie steek dan niet plotseling over, fistel 

schrikt daarvan 

• Guy ga vrijdags maar weer op stap thuis blijven helpt ook niet 

• Huub je was foutloos, neem je rust  komen nog meer wedstrijden 

• Dieke roaje, als bijna alles mis gaat blijf dan toch positief in de wedstrijd, huilen kan erna 

 

Greetz de dieke 
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Vludoc '98 HS 1 - Oikos HS 1 (3-1) 

Verslag Vludoc 

Vandaag stond de laatste wedstrijd van het jaar op de planning. Onze doelstelling is het jaar nog even 

goed af te sluiten zodat we weer met een goed gevoel kunnen starten aan het nieuwe jaar. We staan 

op dit moment 3e maar gezien alle teams nogal kort bij elkaar staan kan dit snel veranderen, zowel 

positief als negatief. Na de wedstrijd van vorige week tegen Maasdal in Wessem, waar we geen punt 

wisten te halen, hebben we heel wat goed te maken. Ruud is er vandaag niet bij. Dus we missen heel 

wat aanvalskracht. Huub wil het vandaag weer gaan proberen. Na de wedstrijd tegen Maasdal kan hij 

het niet meer aan om van de kant af toe te zien hoe we verliezen. 

De eerste set starten we redelijk, we weten niet echt een grote voorsprong te krijgen en komen zelfs 

op het einde van de set een aanzienlijk aantal punten achter. Tim Ruijters weet met een mooie serie 

opslagen 23-23 te maken. Jammer genoeg geven we de set op  het einde af door twee eigen fouten. 

Erg jammer maar kan gebeuren. Oikos staat te springen aan het einde van de set alsof ze al de hele 

wedstrijd hebben gewonnen. De arrogantie die ze vanaf de eerste gespeelde bal uitstralen is nu nog 

erger. Ze riepen op het moment dat ze het veld inkwamen bij de eerste set dat ze ons gaan inmaken 

en na het winnen van de eerste set denken ze dat ze er al zijn. 

We herstellen ons heel goed in de tweede set. We gaan allemaal beter spelen en minder fouten 

maken. De pass gaat al een stuk beter zeker vergeleken met vorige week. De opslag houden we over 

het algemeen goed en hierdoor kan er goed gevarieerd worden met de set-ups. Dit spel zetten 

we ook door in set 3 en 4. De setstanden zeggen voldoende: 23-25, 25-20, 25-17, 25-12. 

Tim martijn komt met de mededeling dat Revoc heeft verloren me 3-1. Dit staat op de app van 

de Nevobo. Dit is nog niet bevestigd. Dit zou inhouden wat heel kort bij ze in de buurt staan. Jammer 

genoeg blijkt op zondag als dit verwerkt is niet te kloppen. Ze hebben met 3-1 gewonnen waardoor 

ze verder uitlopen en het voor ons weer moeilijker zal worden om nog op de eerste plek te komen. 

Op naar 2013. Hopen dat we dan het goed volleyballen kunnen doorzetten en wie weet wel 

kampioen kunnen worden. Al is dit helemaal niet onze doelstelling. 

Opvallende dingen tijdens deze wedstrijd: 

• Er waren geen stroopwafels aanwezig. Waar is dit fout gegaan en hoe kan dit gebeuren? 

• Als Ruud er niet is zijn er andere spelers die het ver uitslaan overnemen. 

• Sylvester heeft nog altijd geen trainingspak en wedstrijd T-shirt. 
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Oefenwedstrijd VC Heerlen HS 1 - Vludoc '98 HS 1 (4-1) 

Verslag Vludoc 

Minimale communicatie voor de wedstrijd leidt tot titelstrijd (a.k.a. oefenwedstrijd Vludoc'98 H1 - 

VCH H1 dd 08-01-2013). Vooruit dan maar, de pen ter hand genomen en vervolgens toch maar de 

laptop opgestart...tegen die puppyblik van Huub kan zelfs fistel niet op. 

  

De groepswhatsapp bleef vandaag beperkt tot wat vervoersafspraken. Geen quotes hieruit mogelijk 

dus. Dat maakt deze oefenpot een van de meest uitdagende wedstrijden om te verwerken in een 

verslag. Joost mag het weten waarom, maar die kon het me niet vertellen & zodanig dan maar wat 

artistiek gezwets...samengevat in een onsamenhangend geheel zodat over een paar maanden 

verscheidene instanties zich mogen bezighouden met het ontleden van deze tekst in bijvoeglijke 

naamwoorden en ander soort tekstgedeunsmateriaal. 

  

Om 19.45u verzamelen in Sporthal Palemig, 20.00u beginnen met inspelen, ergens daarna aanvang 

wedstrijd. 

Vanavond was onze oefenpot tegen VCH H1, bij gebrek aan inspiratie van de scheids begonnen met 

de eerste set, gevolgd door sets 2, 3, 4 & 5 (in willekeurige volgorde of misschien ook niet). 

  

Set 1 werd beslecht in het voordeel van de ditmaal wel La Chouffe-drinkende thuisspelende ploeg, 

met een minimaal verschil van ergens tussen de iets en een paar puntjes méér verschil. Zij waren 

echter eerder bij de 25 dan dat wij dat waren en aangezien dat met iets meer dan twee punten 

verschil was, eindigden zij zodoende deze set als eerste op de eindstreep. Ook al beschikt een 

volleybalveld dan over meerdere strepen, zij hadden de juiste. 

  

Set 2 werden er wat meer zeiltjes bijgezet, de set werd uitgebouwd tot een 24-19 voorsprong, VCH 

kroop dichterbij tot 24-24 & net op het moment dat het spannend begon te worden, kwam er van 

hun kant een anticlimax, wat resulteerde in een paar geniale acties van de Vludoc-crew & aldoende 

viel deze set in Nuthse handen. Gewoon, omdat het kan. 

  

Set 3 werd dusdanig begonnen met het potje dat men na een touche van de tegenstander zelfs 

vergat te hoppen op het hoogtepunt der Vludocse eenheidsworst. Een worst wordt normaliter 

symbolisch aangeboden aan een pastoor om op de dag van de optocht goed weer te hebben. Zodra 

wij kampioen zijn, verwachten wij dan ook geen paraplu's nodig te hebben. Enfin, set 3 werd helaas 

verloren, doch door op zich goed samenspel gingen we met opgeheven hoofd de vierde set in. 

  

Set 4, nu vraag je je wellicht af waarom d'r fistel de gespeelde sets in chronologische volgorde 

beschrijft...welnu: waarom niet? Bij deze dan ook set 4, omdat set 4 meestal vóór set 5 wordt 

gespeeld, ook al verlies je set 4 dan en kan een vijfde set worden gespeeld omdat het een 

oefenwedstrijd was. Set 4 viel dan ook in handen van VCH en ook set 5 ging helaas over in Heerlense 

winst. 
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De uitslag van set 5 is hierboven helaas dan al vergeven en met dit zinnetje verwijs ik dus ook naar 

hierboven, zodat mijn lieve lezertjes geen stand overslaan of te veel tussen de regels door lezen. 

  

Over het algemeen genomen elke set weten terug te komen van een paar puntjes achterstand (zo 

rond de 5 à 6 puntjes), hielden we ons relatief goed. Tegenwoordig hebben we vergelijkingsmateriaal 

(uitwedstrijd VC Maasdal 08-12-'12 wordt gretig gequote) & er wordt dan ook achteraf gesproken 

van een aardig potje, gespeeld door echte mannen. Of ze nou van een tractor sodemieteren of een 

vrachtwagen prefereren, laat ik bij deze even in het midden. 

  

Onze pass liep enigszins, vanuit de setups werd de druk langzaam maar zeker wat meer opgeschroefd 

en zodoende konden onze aanvallers wat potten breken aan Heerlense zijde, verder wat eigen 

fouten hier en daar doch wat betreft vanavond hadden we niet veel te klagen. Het was een leuke 

sportieve pot & de servicedruk zat er aan beide kanten goed op. Aanvallend aan het net zat ook VCH 

te experimenteren & ook al kwamen we niet bij elke bal, er mag toch gezegd worden dat er aan onze 

kant gewerkt werd voor en met elkaar. Onze tegenstander was wellicht vanavond de betere van 

beide teams, doch het kon alle kanten op. We lijken in elk geval klaar te zijn voor de hervatting van 

het seizoen na de aflopende 'winterstop'. Zaterdag Horn & de daaropvolgende wedstrijd ligt Athos in 

het verschiet. Als we op dezelfde voet verder gaan, dan heeft uw aller favoriete teampje wellicht de 

komende maanden u, al dan niet op sportief vlak, nog iets te bieden. Vul die tribunes, bel de krant & 

hang maar alvast de Limburgse vlag uit. Stelletje promotieklassepruttelaars; of we nou promoveren 

of niet, Vludoc is on the stairway to heaven. Nu de sleutel van de hemelpoort nog, maar wellicht is de 

vrouw van onze coach een multitasker & doet die zomerbarbeque wonderen. (En ja; wellicht was 

alleen deze laatste alinea voldoende geweest voor het verslag, maar op deze manier heb ik 

tenminste nog wat koffietijd van u allen weten te verbrassen. Respect voor de die-hard-lezer die zich 

dan ook door dit meesterwerkje van ABN-gepruts heeft weten te werken). 

   

Dan tot slot nog even de highlights van de avond: 

- Dikke Roaje, de balletjes aan het net lagen weer lekker 

- Ieceetheeur & Guytje; voor al uw vloersloopacties met bal (over het net; dat dan weer wel) 

- Peepee.de; achterlangs opent men opties 

- Coentakinte; (gast-)speler van de avond, welcome back. 
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HORNERHOF/HHC HS 2 - Vludoc '98 HS 1 (3-2) 

Verslag Vludoc 

Tja, waar zullen we dit keer eens beginnen? 

Is het het vermelden waard dat er bepaalde mensen een nieuwe groepsapp“wie is de bob” hebben 

aangemaakt zodat er wel duidelijk dingen geregeld kunnen worden? Dit viel bij sommige 

teamgenoten in het verkeerde keelgat. 

Is het het vermelden waard dat we een nieuw oranje inspeelshirt besteld hebben met achterop de 

naam: Cellulitis Pens? 

Is het het vermelden waard dat een gierput beter ruikt als het kleedlokaal van HHC? 

Ochja, ondanks dit moeten we toch gewoon de wedstrijd gaan spelen. 

Vandaag stond op het programma HHC Heren2. Een team dat zich nog niet heeft kunnen bewijzen in 

de competitie. Ze staan met 3 punten onderaan.  Het is een team met veel jeugd en lengte.  

De eerste set begonnen we zoals gewoonlijk, we moesten er nog inkomen om het zo maar te zeggen. 

We liepen achter de feite aan. HHC speelde met hun nieuwe spelverdeler afkomstig van H1. Je kon 

duidelijk merken dat hierdoor de aanvallers beter aangespeeld werden dan bij de thuis wedstrijd.  

Wij misten 32483450KG peper in onze reet. Er zat weinig beleving in. Voor sommige mensen hing het 

net te hoog voor andere het veld te klein. Deze set werd gekenmerkt door onze fouten, met als 

resultaat 25-22. 

Na wat oppeppende woorden van onze coach begonnen we aan de 2de set. Er werden iets minder 

eigen fouten gemaakt, maar nog altijd veel te veel. Er werd hard geknokt want een debacle als in 

Wessem konden we niet gebruiken. Toch miste we een bepaalde beleving in het veld waardoor de 

mannen van HHC dicht bij bleven in de punten. Toch trokken we aan het langste eind: 24-26 

De 3de set begonnen we met iets meer vertrouwen. De pass kwam iets beter en Tim kon variëren in 

de spelverdeling wat resulteerde in een aantal mooi afgemaakt ballen. Helaas voor ons deed HHC 

nog altijd het zelfde en maakte ze het ons moeilijk. Voor sommige leek het veld groter als dat het was 

en werden ballen gepakt die niet gepakt moesten worden. Ook werden er ballen niet gepakt die wel 

gepakt moesten worden. Gelukkig sleepte we deze set wel binnen: 22-25 

De 4de set ging net als voorgaande sets; niet lekker. We liepen weer achter de feite aan. Gingen 

rommelig spelen en maakte veel eigen fouten.  Resultaat 25-18 

Het leek er tijdens de 5de set op dat we al ons kruit verschoten hadden in voorgaande sets. We 

hadden niets meer in te brengen tegen HHC. 15-8 

HHC speelde een goeie pot wij konden beter op de pot gaan zitten. 
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Zelfs in deze wedstrijd waren er weinig zaken die nog extra vermeld moesten worden: 

• Huub in de kantine niet wist of hij moe, pijn aan zijn lijf of teleurgesteld was 

• Edje bedankt voor de stroopwafels 

• Juupkes waren lekker in de kantine 

• Douches waren goed 

• We hebben Pim een gepast verjaardagscadeau gegeven 

• Leijten was de beste aangezien Huub dit niet wil zijn. 
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Vludoc '98 HS 1 - VC Athos '70 HS 1 (3-1) 

Verslag Vludoc 

• Athos (berg), een berg op het gelijknamige schiereiland 

• Athos (musketier), een van de drie musketiers uit het verhaal van AlexandreDumas 

• Athos (mythologie), één van de giganten uit Thracië uit de Griekse mythologie  

• Athos (schiereiland), een schiereiland in het noordoosten van Griekenland, waar zich een 

autonome monnikenstaat bevindt 

• Athos (spel), een gezelschapsspel 

• Athos (VC), Zuid Nederlandse volleybal vereniging spelend in bijzonder lelijk paars 

wedstrijdtenue 

 

VcVludoc ’98 – Vc Athos ’70, 26-1-2013 

Eerste wedstrijd sinds onze teambespreking waar onze ambitie in relatie tot het vertoonde spel tot 

dan toe op tafel werd gelegd: Relatief unaniem waren en zijn we ten opzichte van onze collectieve 

ambitie bij het naar buiten treden van dit overleg. In onze trainingen sindsdien hebben we de 

vertaalslag nog niet kunnen maken, als er al training was. Afgelopen dinsdag was men of ziek zwak en 

misselijk, had men pijn aan de rug of had men sneeuw moeten ruimen (wellicht gecoupeerde ‘jerk 

off’’ blessure?). De training werd dan ook afgeblazen, alleen enkele ‘die hards’ hebben alsnog 

getraind. Afgelopen donderdag circuleerde een foto van een leeg trainingsveld rond trainingstijd op 

onze whatsapp groep, daarna was het stil op dit platform… Slechte voortekens. Niemand echter kon 

zich hier echt druk om maken, slechts één; fistel: ‘Ubi pus, ibievacua’ 

Zo richtte onze coach zich dan ook terecht op de wedstrijd die voor ons lag. Opdrachten van Misja 

waren (kort en bondig samengevat): ‘service druk’ en ‘vanaf het begin’. 

Je zou zeggen dat Athos nog een appeltje had te schillen met ons, echter daar was niets van te 

merken in de eerste set: 18-10, 23-18. Ik weet niet wie opeens het schilmes trok maar opeens stond 

het wel 23-23. Gelukkig was het mesje bot en sleepten we de set binnen met 25-23 

In de tweede set ging Athos beduidend beter spelen, maar wij gelukkig ook. De zwakke plek bij de 

tegenstander was inmiddels duidelijk (tenminste bij ‘dreamer’ toen pas): jammer voor de meest 

sympathieke speler van onze in paars gehesen tegenstander, maar het eerste balcontact na onze 

service liep via hem en was zo vaak verdienstelijk voor de score aan onze kant. De coach zijn 

opdrachten leken in deze set te worden uitgevoerd. De set eindigde met dezelfde krappe set stand 

als de eerste: 25-23. 



 

24 

 

Tot onze verbazing werd in de derde set een nog zwakkere passer loper ingezet waaruit we slechts 

konden concluderen dat de gezamenlijke ambitie van het monsterlijk paars niet geheel in lijn lag met 

de onze. Dankbaar werd dan ook gebruik gemaakt van dit pass wonder. De eindscore van deze set 

was wel wederom krap en gelijk als de bij de voorgaande twee sets: 25-23. Mogelijk een voorbode 

voor de 4e set want ondanks de verzwakking konden we niet echt doordrukken. Waarbij wel vermeld 

moet worden dat hun gouden midden man opeens wel begon te scoren, niet zo zeer door het 

midden maar met 3-meter ballen en sprongservice. 

Vierde set dus verloren met 19-25, jammer… Voer voor dinsdag. Het totaal aantal te verdelen punten 

viel dus gelijk uit  94-94: toch zuur dat je dan met maar 1 punt naar huis moet. Wij met vier! ;-) 

Meest belangrijke vermelding heb ik voor het slot bewaard: Coen heeft zijn rentree gemaakt! 

Volgende week (Urmond) is hij er dan meteen wel weer niet bij, maar Coen het feit dat je er de rest 

van het seizoen gewoon iedere zaterdag bent, maakt alles goed! 

Verslag Opa 

Als voorbereiding op de carnaval even lachen bij Vludoc. Buiten werd ik al opgewacht door een 

erehaag in de persoon van ex voorzitter Wil U. die me verzekerde dat Vludoc geheel compleet was, 

dus vuurwerk te verwachten. En inderdaad, de gladiatoren waren er allemaal. Allemaal? Nee, toch 

niet. Sylvester was er niet. De laatste ijsbloemen aan het verkopen denkelijk? Beperkt houdbaar 

maar heel erg mooi.  

 

De rest was er: in vastelaovessjtiel achtereenvolgens: Edje van het merretkoer, ROEJE Tim, geel en 

greun gratis erbie. Dan de Diesel of Allepe-expres bij uitstek, Huub. Natuurlijk het illustere lid van de 

raod van 3 van Palemig, onze hoogheid Fistula. Pepe, die eigenlijk altijd als perfect verkleed 

overkomt, want wie kan er nou het hele jaar als Tweebuik door het leven gaan? Hetzelfde geldt ook 

voor REU Guy, die heeft maar 1 buik maar als echte reu verdenk ik hem ervan onder zijn haardos wel 

8 tepels te hebben. Ruud is dan waarschijnlijk de enige serieuze noot in dit team, niet lullen maar 

knallen, en het moet gezegd, ik heb een speler van Athos als een lamme kegel zien omvallen na een 

voltreffer van Ruud. Aan de kant de al genoemde Fistula, met coach Micha. Soms ook MISJA 

geschreven, maar dat lijkt wel erg veel op MIS JA en dat wil ik hem niet aandoen. Tot slot de altijd 

lachende Koen, perfect als publiek voor deze zottenoptocht, want wat is er nou leuker dan voor een 

goedlachs publiek op te treden? Aan de overkant Athos met lachwekkend lelijke paarse/roze shirts, 

ben er nog steeds niet achter wat het nou moet zijn, zou me niks verbazen als ze volgend jaar in een 

koeiepak spelen. (HULDE als jullie dat doen, mijn steun heb je!!). Als fluitist Herman, oppergod van 

het Vludocrijk. 

 

O ja, ik beschikte ook nog over het gezelschap van teamlieveling Imke, die gewapend met een flesje 

Fristi het geheel van commentaar voorzag. En ze deed dat verdomd goed tussen het trappen 

beklimmen en verstoppen door, want opa John en ik werd heel vaak gevraagd waarom het steeds 

gelijk stond. Afgezien van een dikke voorsprong in de 1e set (24-16) die vakkundig verkloot werd tot 

24-23, was het bijna steeds gelijk in de 1e 3 sets, en het was dan ook niet vreemd dat al die 3 sets in 

2 punten verschil eindigden.  
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Allemaal 25-23 en allemaal voor Vludoc: krakende wagens lopen het langst gaat nog steeds op. 

(speciaal voor Huub die weer ouderwets pufte en kreunde, en ook tot mijn grote geluk weer een 

uper lelijke bovenhandse dwarrelflutzeikprutfriemelhartst ikkediagonalesch uineschevepisbal ) 

produceerde waar Athos geen antwoord op had. Het hoogtepunt van set 4 waren 4 services van 

Koen, allemaal op pos 6, terwijl ik duidelijk hoorde van de coach dat hij op 1 of 5 of 2 of 4 moest 

serveren. Beste coach, iedereen weet dat Koen als enige de cijfers van mijn sofinummer kan serveren 

in 3 servicebeurten: 9 cijfers, samengesteld uit 3 x wat moet ik van de coach, 3 x wat wil ik zelf, en 3x 

waar komt de bal. Na dit stukje topprestatie was de Koen, eh de koek wel op want het werd 25-19 

voor Athos in deze troostset.  

Met de warme groeten van opa, en in Fistulataal: ALAAFOUWHOER!  
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ADC HS 1 - Vludoc '98 HS 1 (1-3) 

Verslag Vludoc 

Krentenbollen nieuwe grondstof groene energie a.k.a. ADC H1 - Vludoc H1 02 februari 2013 

 

"Heren, ADC vandaag...." Met deze nu al legendarische woorden bezegelde coach Misja het lot van 

onze Urmondse tegenstander. Zelfs Guytje was dusdanig onder de indruk dat de krenten spontaan 

veranderden in stukjes chocolade. Zoals Jezus dat deed met vissen, maar dan anders.  

 

De scheidsrechter met de Romeinse neus observeerde de boel gestaag en was ontzettend scherp. 

Helaas voor hem viel er niet veel te fluiten tijdens het inspelen & ook het inslaan ging aan zijn ferme 

fluitje voorbij.   

 

Het fluitsignaal klonk uiteindelijk toch. Beide teams stelden zich op. Strak volgens plan werd de 

servicedruk opgevoerd en Fistel zag dat het goed was. Het zweet sijpelde van het voorhoofd van 

onze scheids. Zou hij deze vuurproef wel aankunnen.... Ineens liet hij zich dan gelden. Met een 

vloeiende beweging nam hij dé beslissing van de wedstrijd. Het serveren was afgelopen. De warming-

up voorbij. De teams groepeerden zich aan de zijde van hun coaches. We konden beginnen.  

 

Set 1 verliep met wat schijnbaar nodige mankementen onzerzijds en wat gepruttel van hun kant. 

Onze service was na het inslaan net zover ingedaald als de ballen van een gesteriliseerde cobra, dat 

wij het voor elkaar kregen om deze bij tijd en wijlen niet over het net heen te krijgen. Tot groot 

vertier van dat zouteloze publiek dat zich gepositioneerd had op het verlengde gedeelte van de 

achterste zijlijnen. Trapsgewijs loopt dit op in Urmond, om te voorkomen dat ze geen natte voeten 

krijgen als zich weer eens een watersnoodramp voordoet bij hen achterom. Vandaar ook de stroeve 

vloer daar in dat halletje. Verplicht gesteld door de overheid zodat reddingswerkers niet uitglijden 

zodra het weer eens overloopt. 

Huub hield deze set de kaken redelijk op elkaar en zodoende dat wij gedesoriënteerd het einde van 

de set bereikten met een 18-25 achterstand. 

 

Set 2 werd al wat meer gif getoond en gestaag waggelden we richting een 22-25 winst. Doch niet 

voordat onze scheidsrechter het voor elkaar kreeg om een bal, die tussen positie 3 & 4 geslagen 

werd aan het einde van de set, te degraderen tot een uitbal. De teller werd er nerveus van en 

pleurde spontaan een extra puntje extra om in het voordeel van onze gastvrije gastheren. Ineens was 

het momentje daar. De eierwekker zoemde, de vloer ontstroefde en de wurgketting knapte. Uit het 

positie-5-gedeelte van onze veldhelft rees ineens uit de diepste krochten der achterveld onze 

Spartaan Huub. Met bulderende stem richtte hij zich tot onze arbiter en onze arbiter verstijfde. En 

Fistel zag dat het goed was... 

 

Set 3 viel ook in Nuther handen al deed het publiek een dappere poging om onze Grote Leider te ont-

Spartanen. Een meisje van een jaar of zeventien riep de Man der Mannen de woorden; "hey nummer 

11, doe eens rustig", toe. 

Helaas voor haar werd zij vakkundig afgetroefd door Coen, die dat zeikwijf helemaal zat was. 21-25 
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winst voor Vludoc. De scheidsrechter kreeg het er benauwd van....zou dit dan toch een viersetter 

worden? Ja trut, tegenwoordig heb je dat wel vaker dan in de tijd van jouw cursus. 

 

Set 4 haalde onze coach klauwhamer Peepee.de uit de sexy selectie en positioneerde tactisch 

Coentje op het midden. Behendig werkte uw aller favoriete teampje zich naar de 21-25 winst. De 

nummer 4 van ADC (ja schneuzel, je staat met naam & toenaam in het meest ultieme verslag dat er 

bestaat, beroemder dan de heilige Leuvense Stovia, bekender dan de buik van Dieke Roaje, 

efficiënter dan de vrachtwagen van Sylvester) liet deze set regelmatig aan ons horen op twee 

vingertjes hoe de scheids eigenlijk zou moeten fluiten. Helaas voor hem had de arme man een defect 

fluitje dat bij nacht en ontij regelmatig onverhoopt af ging. Wij zagen hem niet blazen, hij wapperde 

wat met handen en symbolen en zocht naar visueel contact, de Maastrichtse Tempeleers kunnen er 

nog wat van leren. Helaas was vandaag de Steinse Wereld Omroep niet aanwezig en zijn de Fistelse 

geschriften dan ook de enige documenten die ter beschikking zijn ter herinnering aan deze dag. 

 

3-1 winst voor de heren van Vludoc vandaag. Na alle colaatjes nam Guytje met een gerust hart een 

pilsje mee de douche in. ADC deed hetzelfde doch dan in sjnapsvorm. Sjnaps en pis kleurt trouwens 

zwart als je 't mengt. U zijt gewaarschuwd voor de komende Vasteloavend. 

 

Noemenswaardige feiten van vandaag:  

 

- VC Velden heeft geen knappe vrouwen meer tegenwoordig. 

- Jannie/Jenny blijft dé beste reclame voor ADC. 

- We worden kampioen, misschien wel dit seizoen. 

 

& Fistel......? Hij zag dat het goed was. 
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Vludoc '98 HS 1 - Ledub HS 3 (2-3) 

Verslag Vludoc 

Postcodeloterij verneukt topvolleybal (a.k.a. Vludoc-Ledub 23-02-2013) 

 

"Heren, Ledub vandaag...." De afwezigheid van deze woorden galmde door tot in de diepere zones 

van de Gitek-arena. Aangezien een te makkelijke overwinning fnuikend zou zijn voor de reputatie van 

onze coach, besloten wij als menslievend teampje er maar een vijf-setter van te maken vandaag. 

Vroeger zouden wij hebben besloten om de pot gewoon met 4-0 binnen te halen, doch aangezien 

Reu de jongste niet meer is werd toch unaniem besloten er maar een langer potje van te maken. 

Vandaar ook dat mijn inleiding dit keer iets langer is dan u allen van mij gewend bent, maar de 

lettergrootte in het krantje van vandaag beviel mij wel en zodoende dat ik ditmaal iets dieper op de 

materie in ga dan u van mij zou pogen te verwachten. 

 

Nadat de groepswhatsapp na al die weken eindelijk weer eens een beetje op gang kwam de 

afgelopen paar dagen en er langzaam digitaal werd gebouwd aan de correcte stemming voor de 

zaterdagavond, begonnen wij aan de verdere voorbereidingen van de wedstrijd. De app werd 

vrijwillig opgeschoond door een vrachtwagenhupser, sokken en broekjes werden uitgewisseld en 

voordat we het goed en wel door hadden stonden we in vol ornaat (uniform gekleed notabene) in 

ons vertrouwde halletje. PeePee inspecteerde de tegenstanders en voordat we het wisten kwam 

zelfs Ledub de zaal ingewaggeld. Dames 2 werkte vervolgens nog even de details uit met Tornado & 

in de tussentijd konden wij nog wat netwerken met die van Boven-Sittard. Tegen de tijd dat we klaar 

waren met inspelen mochten we nog even gaan inspelen met als gevolg dat de oververhitting ervoor 

zorgde dat de steunen van de scheidsrechtersstoel waren uitgezet door de hitte. Dit bleek ons in de 

eerste set meteen op te breken toen 

Ieceetheeur Ruudje na een paar punten 

uitviel omdat dat ding meer plaats in beslag 

nam dan waar we van te voren rekening 

mee hadden gehouden. Ruudje koelen, 

Fistel werd aangezwengeld en van stal 

gehaald. Niet omdat ie 't beste paard van 

stal is, doch omdat de rest van de stal leeg 

was. Welke idioot zet dan ook al die beesten 

buiten met deze sneeuw. Opa heeft ooit 

eens Fistel afgestemd en dus baggerden we 

met wat fladderballen naar de 25-23 winst 

in de eerste set. 

 

Set 2 begon hun routine ons parten te spelen. Balletjes werden gepasst, geset-upt en afgemaakt, 

blokkades waren er doch af en toe wat uit de richting en in onze verdere verdediging vielen af en toe 

een paar gaatjes. Dit bleek voor de Brabantse Boven-Sittardenaren voldoende om een bres te slaan 

en set 2 binnen te slepen met 24-26. 



 

29 

 

 

Set 3 werden de schouders er weer onder gezet, doch de gratis-

stroopwafelvloek achterhaalde ons op cruciale momenten. In eerste 

instantie leek het er op dat we de derde gingen binnenhalen, echter 

was het de overvloed aan eigen fouten dat ons de das om deed.  

 

Balletjes kwamen, balletjes gingen... 

helaas was het jammer dat we bij gebrek aan een pak kaarten niet 

hadden kunnen pokeren in het midden van het veld, daar sommige 

balletjes gewoon tussen ons in ploften & onze pokerface verLady-

Gaga'd werd. 24-26 dus in de pocket van de lui die Budel Bier drinken 

(niet te zuipen overigens). 

 

Set 4 werd alweer beter begonnen en naarmate het einde naderde begon het euforische gevoel 

weer de overhand te krijgen. Die papnazen zouden vandaag in elk geval niet met 4 puntjes naar huis 

gaan. De blik van Huub ging weer op loops & oneindig en daar in de buurt zat dan een gaatje alwaar 

hij de B-balletjes vakkundig inpruttelde. (Waarom ik zo vaak Huub vermeld in mijn verslagen vraagt u 

zich wellicht af, welnu: onze tegenstanders vrezen hem & wij maken daar gretig misbruik van. Zo 

zullen die sjengen van volgende week zich ook nu alweer bezeiken zodra ze lezen dat Hij weer in 

topvorm is. Elk teampje heeft zo z'n rolmodellen nodig en die van ons drinkt nu eenmaal La Chouffe. 

Uitermate veel respect daarvoor.) Set 4 viel al doende in Nuther handen met 25-21. Zelfs het publiek 

liet zich gelden. Van te voren was het er maar eentje die te pas en te onpas te veel echo's creëerde. 

 

De vijfde set werd vervolgens begonnen na een veldwissel, doch helaas voor ons liep hun zijde 

waterpas. Na 4 punten achterstand kwamen we nog vrij aardig bij tot 10-11, maar helaas trok de 

noordelijke semi-studentenvereniging aan het langste eind en haalden ze de set binnen met 11-15 in 

hun voordeel. 

 

2-3 winst dus in het voordeel van de gasten. Volgend seizoen dagen Huub en ik ze uit voor een potje 

tafelvoetbal. Dan krijgen ze em geschuurd. 

 

Noemenswaardig gedinges: 

 

- Onze hoffotografe functioneerde prima 

- Postcodeloterijstroopwafels zijn van mindere kwaliteit dan die van de Jumbo 

- Ook Huub kan dobbelen 
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Verslag Ledub 

Heren 3 trotseert Code Oranje 

De gangbare auto’s, 4WD met winterbanden, moesten thuis achtergelaten worden. Vrouwen die 

volleyballen, een goede zaak, maar het nadeel was duidelijk zichtbaar: op zomerbandjes richting het 

diepe ondergesneeuwde zuiden. 

 

De mannen van Vludoc waren zichtbaar aangeslagen toen onze helden toch de sporthal binnen 

kwamen, netjes op tijd voor een kop koffie. Ze hadden toch zo hun best gedaan om het laatste deel 

van de route zo ontoegankelijk mogelijk te maken. Maar onze Budelse jongens, opgegroeid met 

Budels Bier tot Echte Mannen laten zich door een beetje sneeuw niet uit het veld slaan. 

  

 Door het uitlopen van de dameswedstrijd werd de warming-up verplaatst naar het naastgelegen 

veld, de mannen van Vludoc gingen meteen aan de slag terwijl onze helden even op het gemak het 

BZV-feest nog even evalueerden. De mannen van Vludoc hadden de angst er goed inzitten, alles 

werd uit de kast gehaald om iedereen met vertrouwen de wedstrijd in te laten gaan. Zelfs het net 

werd iets lager gehangen om de aanvallers het nodige vertrouwen te geven, maar een terechte 

opmerking van Harrie richting scheidsrechter (zo goed sla ik ze nooit in) maakte een einde aan deze 

illusie en werd het net toch gewoon op echte mannen hoogte gehangen. De schrik zat er nu goed in 

aan Vludoc zijde en de spanning werd een speler zelfs te veel, met een blessure viel deze speler uit 

en ging zichtbaar opgelucht op de bank zitten om bij te komen met een stroopwafel. Later bleek dat 

het wel meeviel met de blessure, aan de bar was er niets meer van te merken. Ondanks het uitvallen 

van deze speler leek het er op dat Vludoc nog steeds met 7 man stond te spelen, het nadeel van een 

scheidsrechter uit eigen huis werd soms toch wel duidelijk zichtbaar, of het verschil tussen rechts en 

links was gewoon een beetje moeilijk. Maar ach, je kunt je er druk over maken en een net naar 

beneden trekken maar veel helpt het niet en kun je van geluk spreken dat de scheidsrechter zijn 

kaarten vergeten was.  

   

Aangezien het weer het niet toeliet waren de vaste schare Budelse fans thuisgebleven, en bij Vludoc 

ging op de tribune de aandacht meer naar de dames. Een terechte keuze want om nu te zeggen dat 

de heren een mooie pot volleybal lieten zien, nee niet echt. Het was soms zelfs niet om aan te zien 

en de 1e set ging met regelmatig gestuntel naar de thuisploeg. Tijd om het tij te keren en set 2 en 3 

lieten weer iets meer zien van de kwaliteiten die onze helden in huis hebben. Maar echt lekker liep 

het niet, de zekerheidjes op rechts bleven uit en bleef het een beetje aanmodderen. Er moest wel 

gevochten worden voor de punten maar uiteindelijk wisten onze helden de overwinning van beide 

sets naar zich toe te trekken. Het uiteindelijke doel om minimaal 2 punten mee naar Budel te nemen 

was gehaald maar het smaakte toch naar meer, de 4 punten lagen binnen handbereik. De tactiek 

werd nog even doorgesproken en bijgesteld maar soms zit het gewoon niet mee, de ingezette wissel 

kwam net te laat in deze spannende 4e set. En met wat (on)gelukkige ballen en beslissingen zag het 

er naar uit dat Vludoc er toch weer een 5-setter zou uitslepen, net als in Budel. En onder het motto “ 

we betalen als zoveel contributie en we trainen al zo weinig” werd er unaniem besloten er nog maar 

een 5e set aan te plakken.  
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Wat zich daarna afspeelde laat zich eenvoudig raden, de Budelse helden zette de mannen van Vludoc 

gewoon in de hoek en speelde de set op vertrouwen en ervaring uit. Niet dat de mannen uit Nuth 

geen ervaring hebben, maar ja het kwam er gewoon even niet meer uit. Een zwaarbevochten 

overwinning in Nuth, en als de uitslagen niet liegen (verlies van Revoc) nemen onze helden zelfs de 

koppositie over. Het ziet er naar uit dat onze helden samen met Dames 1 op het bordes van het 

gemeentehuis in Budel op mogen.  

   

Ook aan de bar wisten onze helden de wedstrijd te winnen, samen met de barvrouw het licht 

uitgedaan terwijl de heren van Vludoc al in hun mandje lagen. Maar uiteraard vooraf door onze 

helden uitgenodigd om naar het Ledûb Volleybal Toernooi te komen en onder het genot van een 

onvervalst Budels Biertje toe te treden tot de club van Echte Mannen. 

  

Tot 24 Mei!!!! 
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Jokers VC HS 2 - Vludoc '98 HS 1 (1-3) 

Verslag Vludoc 

Blokkadegejuich hoorbaar tot in Budel (a.k.a. Jokers H2 - Vludoc'98 H1 02 maart 2013) 

  

Zichtbaar aangeslagen door de afmeldingen van Grote Smurf & Coensmurf tuften Manwhoresmurf 

en de zijnen deze zaterdagmiddag naar de hoofdstad van onze provincie. 

Gouverneursmurf had helaas een belangrijke meeting met Onnosmurf & zijn partner dus de 

notabelen van Mestreech waren verhinderd om onze wedstrijd bij te wonen. Waarvan akte. 

  

Aangekomen in de kantine bleken Manwhoresmurf, Pornosmurf & Fistelsmurf weer eens te vroeg 

aanwezig te zijn, maar na de nodige tactische opmerkingen kwam dan eindelijk ook de afgetrainde 

garde van uw aller favoriete teampje binnengehuppeld. Dreamsmurf is jarig geweest & hij werd dan 

ook als eerste enthousiast verwelkomd in de gelederen. 

Vervolgens werd koers gezet naar de kleedlokalen waar wij ons hesen in wedstrijdtenue. De lucht 

was weer eens niet te harden en ditmaal lag het niet aan de Whiskasscheten van Manwhoresmurf, 

vandaar dat wij ook binnen no-time gezamenlijk aantraden op het strijdtoneel. 17.00 uur aanvang 

wedstrijd & om 16.20 uur al in de zaal....wat moet je in Smurfsnaam in de tussentijd doen. Voor 

aanvang werden dan ook eerst de lessen van de "Echte Mannen uit Budel" doorgenomen & we 

kwamen tot de conclusie dat we daar vandaag geen hol aan zouden hebben. Laten varen dus, de 

overige 8 minuutjes nog wat aangeklooid met een bal voordat we dan uiteindelijk konden beginnen 

met de warming-up. 

Tot onze verbazing had Jokers een gedeelte van onze warming-up gebietst & wij waren dan ook met 

stomheid geslagen toen ook nog eens het net op hoogte hing. Waarvan akte. 

Alles leek mee te zitten vandaag: op tijd aanwezig, goed geluimd, net op hoogte en Reusmurf & 

ICTsmurf begonnen alvast met het afbreken van de zaal. Alaaf ouwsmurf, wat waren ze warm 

(Reusmurf, regel dat nr 1-shirt eens voor Manwhoresmurf). 

  

Helaas tijdens het inslaan kwam ICTsmurf tot de pijnlijke conclusie dat zijn voetje nog niet helemaal 

smurf was & moesten we het ook deze pot zonder hem doen. Topspeler Fistelsmurf speelde dan ook 

de ganse santekraam & moet na het schrijven van dit verslag nodig gaan pissen want de druk was te 

hoog. Enfin, aangaande de scheidsrechter deze wedstrijd: wat betreft het inspelen, inslaan enz moet 

ie eens nodig de batterijen van z'n horloge gaan vervangen, doch wat betreft het fluiten zelf: niks op 

aan te merken. Onpartijdig, goed gefloten. We hebben zelfs Manwhoresmurf niet eens van de stoel 

weg hoeven te trekken & dat wilt wat zeggen. 

  

Set 1 verliep moeizaam & kenmerkte eigenlijk het verloop van de wedstrijd wel zo'n beetje:  We 

liepen uit, zij kwamen terug we liepen weer uit, zij kwamen weer terug...langzaam kwamen we op 

gang & haalden die set binnen met 23-25. Hoppetee, puntje 1. 

  

Set 2 begon het gezever in de brouwerij, Jokers trok 'n blikje open & BAM; 25-22 op onze schoenen. 

Dat was even slikken. Gelukkig is Manwhoresmurf dat gewend, nam ad rem de juiste beslissingen en 
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paste de tactiek van ons spel aan d.m.v. rechtdoor te blokkeren naar aanleiding van de snelheid van 

Pornosmurf. Hierdoor haalden we Jokers de wind uit de zeilen en werd er nauwelijks meer rechtdoor 

of diagonaal door hen gescoord. Set 3 werd dan ook in onze pocket gesmurfd met 18-25. Hoppetee, 

puntje 2. 

  

Set 4 werd mooi begonnen met wat servicedruk van onze kant, wat zauerei aan hun kant (nr 15 werd 

weer netjes uitgezocht, hulde enz enz) & voordat we het wisten viel ook setje 4 in onze jatten met 

21-25 op het scorebord.  

  

Dreamsmurf bleef helaas niet wat langer hangen in de Budels-Bierloze kantine (waarvan akte) en dus 

moesten de andere smurfjes dat maar eventjes wel doen. Pornosmurf douchte samen met ICTsmurf 

& waren binnen een mum van tijd te vinden op de tribune alwaar zij genoten van twee potjes 

volleybal van Jokers H1 & Jokers D1. Dikke Paarse Smurf, Manwhoresmurf, Reusmurf & Fistelsmurf 

hadden daar echter nog geen zin in en genoten nog wat na in de kantine onder enorme mentale druk 

dankzij de maastrichtstalige propagandamachine welke die papnazen in hadden geschakeld om ons 

na de wedstrijd nog even het bloed onder de nagels uit te halen. Dit maakten zij echter snel goed na 

een kratje bier te hebben toegezegd zodra we weer eens van VCH zouden winnen. Waarvan akte. 

  

In het kleedlokaal werden nog eens goed de oren van Reusmurf en Dikke Paarse Smurf gewassen 

door Manwhoresmurf & Fistelsmurf & zodoende dat we dan ook met een voldaan gevoel af konden 

rekenen in de kantine, waar eerder Dikke Paarse Smurf een ontzettende uiting gaf van intense 

kutkramp. 

  

Johan en Pirrefriet werden vervolgens eventjes opgezocht in Hulsberg & ter plekke werd nog eens 

nagenoten van een bakje zwik met paardenvlees en andere zau. Smaakt nog steeds uitstekend, waar 

maken die stomme hollanders zich ook altijd druk om. 

  

Memorabele noemenswaardige puntjes van deze epische pot: 

  

- Volgende clubsponsor moet er eentje zijn met shampooflessen 

- Rood en blauw wordt paars 

- ICTsmurf is ook tactisch goed op weg 

- Welke idioot maakt daar zo'n pokkeherrie na een blok 

  

 



 

34 

 

Vludoc '98 HS 1 - VC Heerlen HS 2 (3-1) 

Verslag Vludoc 

Nuther Mannendag nationaal groter succes dan Internationale Vrouwendag (a.k.a. Vludoc H1 – VCH 

H2 09-03-2013) 

 

Lieve kijkbuisondertitelinglezertjes, vandaag werd koers gezet naar onze vertrouwde kantine in de 

Gitekhal. Onderweg talloze blokkades door 45-Km-wagentjes die helaas nog niet opgevoerd waren 

en braaf 30 reden waar ik 80 kon. Eenmaal aangekomen in het gemütliche zaaltje dat jullie 

onderhand allemaal zo goed kennen (dat ene halletje dat dapper weerstand blijft bieden aan de 

opdrachtgevers der Parkstadbuitenring, voornamelijk omdat deze niet in de buurt hiervan zal worden 

aangelegd), schitterde de aanblik van de afgeladen volle kantine mij tegemoet. Spelers van topniveau 

hebben zich hier in het verleden verzameld & dat was vandaag wederom het geval, helaas waren 

deze echter allemaal al de zaal ingelopen & waren het de volleybalbeoefenaars van VCH die onze 

stammtisch in gebruik hadden genomen. Gelukkig maakt uw aller favoriete teampje nooit gebruik 

van een stammtisch & hangen wij doorgaans liever lekker aan de bar, waar wij vervolgens met ons 

vertrouwde kantinepersoneel een conversatie voeren over het tappen van bier & hoe dat niet moet. 

 

Enfin, even vriendelijk geknikt naar de tegenstanders van ons D1, de volleybalbeoefenaars sportief 

verwelkomd zoals zij dat gewend pogen te zijn & vervolgens linea recta naar de tribune om 

Ieceetheeur richting kleedlokaal te slepen. Dit ging mij op zich goed af, het omkleden mocht ie zelf 

doen. De Smurfjes van de vorige wedstrijd bleken bij het licht van 9 maart wat minder blauw uit te 

vallen dan de week daarvoor & wie écht goed keek (écht goed), kon er zelfs af en toe een paar 

sixpacks aan afgetrainde spieren uit ontwaren.  

 

Langzaamaan betraden we met z’n allen ons veilige veldje, Edje, Raymond, Guy, Ruud, Tim, Pim, 

Coen & Fistel. Dé publieksfavorietjes zoals wij dat al het hele seizoen gewend zijn, echter kwamen wij 

al snel na de wedstrijd van Dames 2 erachter dat al dat publiek aanwezig was voor hun wedstrijd 

i.p.v. de onze. We moesten onze motivatie dan maar elders vandaan halen. Het werd de belofte van 

het kratje bier dat de maestro’s van Jokers ons een week eerder beloofd hadden. Aangezien uw 

favoriete teampje nagenoeg (<- jups, een stok achter de deur) alles doet voor bier, bleek ook deze 

mentale duw in de rug voldoende om ons in “the mood” te krijgen.  

 

Ik denk dat ik de entree van onze opponent het beste kan omschrijven met “indrukwekkend”, ware 

het niet dat we deze jongens al wat vaker gezien hadden & we er dan ook maar wat onverschillig 

mee omgingen. 9-man sterk versus één Nuths’ Team, ‘laat maar komen’ was onze gedachte & we 

begonnen met ons wekelijks aanklooiritueel alvorens onze captain het startsignaal gaf voor onze 

warming-up. De aftrap was gegeven, d’r Huub aangezwengeld en het scheidsrechterfluitje was niets 

meer dan een officieel signaaltje, bedoeld om wat orde in onze professioneel ogende chaos te 

brengen. Het inspelen kwam op gang, het inslaan ging lekker lekker lekker, het serveren oogde 

bagger doch met vandaag Coen als onze coach zijnde, begrepen wij al snel dat dit een tactische zet 

van hem was om de ballen te testen op hun hardheid.  
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Dit bleek ons naderhand in de wedstrijd zelf goed van pas te komen om te kijken hoe vaak we ze 

tegen de vloer en muur konden laten stuiteren. Wij overwegen op onze 65e dan ook een 

basketbalteampje op te richten, want stuiteren; daar zijn we goed in. 

 

Het signaal werd gegeven voor de 1e set en deze viel na het nodige duw- & trekwerk met 27-25 in 

handen van de thuisploeg. Gezweet werd er, gevloekt aan beide kanten van het net. Onze pass lag in 

het begin niet lekker, doch dit werd enigszins redelijk opgevangen, daar wij als team bleven 

functioneren en het vertikten om bij de ballen neer te gaan zitten. Dit zou overigens ook maar 

moeilijk uit te voeren zijn geweest, omdat men bij deze sport maar één bal tegelijkertijd in gebruik 

heeft. 

 

Set 2 viel net zoals de uitwedstrijd in de pocket van onze gastjes, aangezien wij een beetje inzakten 

en wat te veel eigen fouten aan het maken waren. 20-25 in ons nadeel, wij hadden hier echter 

rekening mee gehouden (jonge Goden in spé zoals alleen wij dat kunnen, we zitten alleen wat vaak 

met onze kop in de wolken op Olympus) en accepteerden dit setje verlies met een fles water in de 

linker- & een stroopwafel (eigenlijk belachelijk dat wij hier niet eens een Limburgse benaming voor 

hebben. Ik stel voor om dit in het in het vervolg een zeemwafel of sjtroeëpwafel te gaan noemen, 

wellicht een puntje van aandacht tijdens de teambespreking! Hendrik van Veldeke draait zich om in 

zijn graf, de rest van diens familie waarschijnlijk ook) in de rechterhand. De stroop-/zeem-

/sjtroeëpwafels kwamen helaas uit een gescheurd zakje en deze werden de overige sets dan ook 

zonder zakje vervoerd, hierbij een spoor van kruimeltjes achterlatend zodat die van VCH ook wisten 

aan welke kant van het net ze moesten gaan staan zodra ze weer een setje verloren hadden. 

Gelukkig hebben we al een jaar lang geen musjes (van die vliegende) meer in de zaal gehad, anders 

was het arme gepeupel helemaal gedesoriënteerd geweest na de twee sets die ze nog te verduren 

kregen. 

 

Setje 3 & 4 vielen respectievelijk in de handen van uw favoriete teampje met de standen 25-22 en 

25-21. Dit verslag moet ook nog z’n plekje krijgen in ons blaadje en vandaar dat ik voor de korte 

variant heb gekozen om set 3 & 4 te beschrijven in plaats van deze volledig uit te werken en hier alles 

tot in het kleinste detail uit te werken. Het moet nog volledig gecensureerd worden & aangezien 

onze mensen hiervoor ook allemaal werken op vrijwillige basis, ben ik genoodzaakt hier rekening 

mee te houden. 

 Wellicht kunnen we het volgend seizoen uitbesteden aan die Chinezen in de frituur bij de 

stoplichten, daar wordt ook alles uiterst aandachtig geserveerd nadat de zwik al een half uur is 

doorgemeten. In het kader van de integratie komen we er echter graag en met een beetje geluk 

krijgen we over een paar seizoenen wellicht wel wat fake ipad’s bij de saté. Friet saté eten onder 

blacklight is overigens een absolute afrader. 

 

Set 3 & 4 pakten dus netjes uit in ons voordeel, nummer 4 van VCH was in de derde set zelfs een 

beetje van de leg toen hij noodgedwongen op uw Fisteltje begon te miepen omdat deze een bal uit 

gaf terwijl de scheidsrechter hem toch wel degelijk in zag. Wellicht is een wekelijks spelletje Pacman 

toch wel een absolute aanrader, ook buiten het seizoen. De scheidsrechter beslist immers. 
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3-1, vandaag vier puntjes binnen in handen van uw favoriet. Zo’n mooie zaterdag, zaadweer buiten, 

de Lentebok binnen & binnenkort komt daar dan nog het Kratje van Jokers bij. Maastricht, bedankt 

voor jullie bijdrage aan onze motivatie. 

Qua het verlaten van de zaal kan ik wat betreft onze tegenstander alleen nog maar “Goodnight 

Saigon” quoten: 

 

“..And we held on to each other, like brother to brother, we promised our mothers we’d write. 

And we would all go down together, we said we’d all go down together, yes we would all go down 

together…” 

 

Na deze woorden zet ik een punt onder dit verslag, met als laatste toevoeging de 

noemenswaardigheden van vandaag: 

 

- Zelfs met een slecht zakje kun je winnen 

- Bokkenrijders zonder bokkenpruik aan de Lentebok in de winter (slaat nergens op, maar orders zijn          

   orders) 

- 23 maart rivaal Revoc; Vludoc coming down your chimney! 

 

Was getekend, 

Fistel, Hofleverancier der smeuïge zau. 
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Revoc/VCB HS 2 - Vludoc '98 HS 1 (4-0) 

Verslag Vludoc 

Kansloos boekje leidt tot lozing (a.k.a. Revoc H2-Vludoc H1 23-03-2013) 

Zo trokken zij, Mannen van Nuth 

samen op weg naar wat Reuvers gekut 

balspelend richting finaleplaats 

Revoc was toch maar ondermaats 

De kantine werd al gauw gevonden 

clubblaadje bleek ongeschonden 

een vermelding bleken we niet waard 

‘t leek meer op ’n menukaart 

Euforisch richting kleedlokaal 

waar coach al snel, ad rem verbaal 

melding maakte van een “change of plan” 

dinnerdate in plaats van “sjinkebrenne” 

Compleet verrast betraden wij 

de arena der tegenpartij 

een warming-up werd ingezet 

doch de gedachte had ons reeds besmet 

Toen de zau was aangebroken 

en de set zich had ontloken 

bleek ineens het telbord ontstemd 

uw favorietjes ingeklemd 

Het net bleek hoog, het blok zat dicht 

het Nuthse bleek geheel ontwricht 

Passhaas Ed had achterveld 

op zich nog aardig dichtgekneld 

Pienter Revoc prutste nu en dan 

wat balletjes bij ons rampenplan 

de sfeer was ineens gelaten 

publiek had ons ook ditmaal verlaten (op Frans na, waarvan akte) 

Zo kwam het dat, na een set of vier 

er ineens Reuvers vertier 

galmend door die toko klonk 

de moed ons in de schoenen zonk 
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Hier hebben wij echter van geleerd 

na 0-4 te hebben gepresteerd 

dat, hoewel op oorlogssterkte 

Pim dinnerdates niet echt verwerkte 

6 april gaan wij er tegenaan 

zullen kraters in pakjes boter slaan 

wij hebben nu wat goed te zetten 

en zullen eens ’n pot opletten 

Komt allen en verbaast u, want 

Limac is te zeer gebrand 

zodoende gaan we nog voor 1 

samen staan we niet alleen 

 

Was getekend, 

Fistel, Hofleverancier der smeuïge zau. 
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Vludoc '98 HS 1 - VC Maasdal HS 1 (4-0) 

Verslag Vludoc 

Veerkrachtig team rinkelt alarmballen (a.k.a. Vludoc’98 H1 – VC Maasdal H1 06 april 2013) 

Nuth, 06 april 2013. Vandaag speelde uw aller favoriete teampje weer zoals wij dat gewend zijn: bij 

vlagen geniaal & bij tegenwind wat minder geniaal doch treffend. 

 

Een publieksveelvoud van 1200% (ten opzichte van Revoc-Vludoc jl.) is ons niet in de koude kleren 

gaan zitten. Setstanden van 25-12, 25-12, 25-14 & 26-24 bewijzen dit. 4-0 in de homepocket. 5 

puntjes bijgeschreven op de algemene stand & zo kabbelen wij rustig voort richting Oikos & Limac. 

De laatste twee wedstrijden van dit seizoen. Huub had afgelopen week al aangegeven het na de 

competitie wat rustiger aan te gaan doen en te willen beginnen met een poging tot proletarisch 

bloemschikken. Dit in een vreemde opwelling omdat Bob Ross (God hebbe zijn ziel) een toch wel erg 

relaxte indruk op hem maakte 15 jaar geleden & schilderen niet echt Huub’s ding is. Artistiek is hij 

echter wel. Dit bleek voornamelijk tijdens de rally’s waarbij hij vlijtig gebruik maakte van zijn 

vermogen om tactisch te scoren in plaats van hard te raggen & zodoende ook de beslissende treffer 

van de wedstrijd maakte in set 3 door middel van een superformiweldigeindefantakolosachtige 

zaadbal die hij ergens tussen de Wessemse verdedigingslinie invledderde. 

 

Een combinatie van dit soort zwik & opgevoerde servicedruk, van onder andere Edje die, na de 

zoveelste gescoorde bal, een bepaalde flair over zich heen legde; iets dat de fransen al eeuwen 

geleden zouden hebben herkent als ‘masculin’.  

 

Met de nodige massasprinten zonder finishlijn drukten ook Guy, Pim & Ruud hun stempel op de 

wedstrijd. Ballen werden afgemaakt & sommigen der tegenpartij zouden zich zelfs af en toe moeten 

hebben afgevraagd of wij de afgelopen weken wel überhaupt getraind zouden hebben. Voor de 

prutsers die dit lezen; het antwoord is nee. Wij trainen niet, aan onze aërodynamica & mannelijkheid 

wordt niet getornd. Onze testosteronwaarden zijn dermate hoog, dat onze coach het alleen voor 

elkaar krijgt om deze tijdens trainingsavonden hooguit wat meer in balans te brengen door middel 

van inspanningsyoga in combinatie met gebrouwen fruitdrank zonder fruit, met schuimkraag en 

drinkyoghurt. 

 

Dit leidt in sommige gevallen dan weer tot meer vrouwelijk schoon om ons heen, vandaar ook dat wij 

op het middelste veld spelen. Anders krijgt Dames 1 ruzie met Dames 2, omdat ze dan te weinig 

uitzicht krijgen als we dit niet zouden doen. Dames recreanten hebben wij al snel afgestoten, want 

Huub houdt niet zo van zelfgebakken koekjes. 

 

Ook Coen kwam uit de verf vandaag. Tactisch nam hij vanaf de kant de situatie in zich op, mompelde 

gemompel indien nodig & eenmaal in het veld bracht hij zijn visie tot uiting in het nadeel van 

Maasdal. Vanwaar dan die 26-24 op het eind vraagt u zich wellicht af? Logisch, coach zette uw 

Fisteltje in & deze had dankzij zijn adelaarsblik & olifantengeheugen al snel geschoten dat recent 

spionnen van Limac op bezoek waren geweest (afgelopen week tijdens een trainingsavondje).  
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Een combinatie van gebagger en geklooi was zodoende dan ook benodigd om deze personen van de 

leg te brengen en dus moesten we nog wat ondermaatser presteren voor de zekerheid. Die prutsers 

uit Linne moeten toch ook wat te mikken hebben zeker. Tosti-ijzer. Gezien het feit dat ze zo 

noordelijk nog geen internetaansluitingen hebben kan ik dit dan ook gerust vermelden in het 

wedstrijdverslag, aangezien ze dit dan ook pas een paar minuutjes voor de wedstrijd zullen lezen 

(want: clubblaadjes alleen tijdens thuiswedstrijden) & zodoende nog meer van de leg raken tot ze 

gekookte paaseieren zullen leggen (die rond die tijd alweer 3 weekjes over datum zullen zijn). Dit zal 

dan ook resulteren in een positieve afsluiting van het seizoen in ons voordeel. 

U ziet: niets minder dan mannelijkheid in de puurste vorm vandaag.  

 

 Dan nu nog even de noemenswaardigheden van de dag: 

 

-          Coach’ tweede 4-0 winst van het seizoen 

-          Floor hopte enthousiast mee op de tribune 

-          Antibiotica is combineerbaar met zeemwafels 

-          Pien, Charley, Malou & Aimée waren minder enthousiast 

-          Dunja & Sanne verdienen een aanmoedigingsprijs 

-          Patricia, Annemiek, Karlijne & Anouk blaakten van afwezigheid: ENNE???? 

-          Fistel’s codewoordje liep weer goed, de naampjes wat minder. 

 

Was getekend, 

 

Fistel, hofleverancier der smeuïge zau 
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Oikos HS 1 - Vludoc '98 HS 1 (1-3) 

Verslag Vludoc 

Penicillinekuur redt heel team (a.k.a. Oikos H1-Vludoc H1 12-04-2013) 

 

Vanmiddag vertrok uw aller-favoriete teampje richting Herten om een potje te klooien tegen Oikos. 

Normaal gesproken zou dit in Roermond gebeuren, doch aangezien zij zich na onze thuiswedstrijd 

niet meer zo noordelijk durven te vertonen werd deze in Herten gespeeld vandaag. Hier hadden wij 

gelukkig geen enkel probleem mee aangezi...en Huubje te veel bier op had na de wedstrijd en zich 

niet meer in Oirsbeek durfde te vertonen. Dit had echter geen hol met de wedstrijd te maken en 

zodoende dat wij rustig aan de slag gingen in Herten. Ik zal (op verzoek van teefje) dan ook geen 

negatieve dingen vermelden over Oikos, alleen maar feiten. 

 

Onze main-attacker had zich afgemeld voor vandaag en onze andere attackers moesten daarom wat 

meer aan de bak. Dit ging hun gelukkig goed af, behalve de tweede set, waar men meer aan het 

letten was op de stofsneeuw in de zaal dan op de rallyballen, omdat Huub in kerstsfeer was. Als men 

eens rustig de resultaten van vorige week naast die van deze week legt, zal men inzien dat de 

teamprestatie in het algemeen verdubbeld is, waarvan akte. 

 

Vervolgens was er ook nog iets met Huub en Dieke Roaje & antiek opkopen en opknappen plus 

verkopen, doch aangezien uw schrijver vanavond gezopen heeft bij een of ander optreden met wat 

gezellige mensjes van dames 1 en 2, valt niet meer zo goed te achterhalen wat ook alweer de 

aanleiding was tot deze zauerei. Het was echter wel gezellig ouwehoer.  

 

De eerste set gaven we Oikos klop met ergens rond de 25-14, tweede set kregen we ze gereten 

richting 16-25. De derde set weet niemand meer behalve de mensen die het wel nog weten en de 

vierde set kreeg die zooi uit Remunj 25-09 op de zak met hun "slopûh"-gezanik. Volgend seizoen 

misschien wat minder stom lullen & wat meer balletjes raken, wellicht dat jullie dan een kansje 

maken. Dat laatste rijmt, omdat 't kan. 

 

Enfin, tweede set kregen ze cadeau. Geen hond die meer de setstanden weet & zodoende dat ik daar 

ook geen aandacht aan zal besteden, omdat dat wellicht volgens Frans Buets teveel ruimte zal 

innemen op het gastenboek van de website. 

De derde set kwamen we gelukkig wat meer op gang en sommige momentjes gingen zelfs de oogjes 

open & kwam het bewustzijn wat meer tot leven. Edje merkte zelfs scherp op dat nummer 3 

linkshandig was, terwijl volgens Dieke Roaje deze dit de eerste twee sets ook al was. Ik zeg alaaf 

ouwhoer. 

 

Set 1, 3 & 4 werd dankzij degelijk spel en wat zauerei tussendoor de zwik beslist in het voordeel van 

uw aller favoriete teampje. Dat volk van Limac heeft vandaag 2 puntjes laten liggen & zodoende blijft 

de competitie dit jaar spannend tot de laatste wedstrijd komende week. Volgende week zal dan ook 

de broekriem worden aangehaald en alle zeilen bijgezet om een optimaal resultaat te behalen tegen 
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Limac. Dit brengt ons nog steeds een stapje dichterbij de tweede plaats & laat zien dat we nog altijd 

meedraaien in de hoogste zau der eerste klasse, ook al worden we dit seizoen niet besproken in de 

krant (stelletje LD-prutsers). 

 

Opa liet zich ook al niet zien i.v.m. die mietjes-tennissport, maar gelukkig was daar Casanova die ons 

erdoorheen sleepte op de momenten die er echt toe deden. Hulde ouwhoer. 

Na de wedstrijd was er gelukkig goed bier en al dat soort dingen & was in het bijzijn van één speler 

van H1 en wat dames van D1 & D2 zelfs een ware real-life getuigenis van la mère du chien de tintin. 

Dit alles gevolgd door wat glaasjes schröbbeler & Pien met het ene oog. Huub was uiteraard te lui om 

nog even af te komen en Serray met y-grek te ontmoeten. 

 

Was getekend, 

 

Fistel, hofleverancier der smeuïge zau 

 

Ps. Had ik al vermeld dat we met 3-1 gewonnen hebben? 
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Fit & Fysio/VC Limac HS 2 - Vludoc '98 HS 1 (3-2) 

Verslag Vludoc 

Aanvoerder valt van voetstuk (a.k.a. Vludoc'98 H1-Limac H2 20-04-2013) 

 

"Heren, de laatste wedstrijd vandaag..." Met deze woorden werd vandaag door onze coach de vaste 

lijn der voorspreekdinges doorbroken en zodoende de eerste stap gezet richting einde wedstrijd. Het 

zou een bloedstollende vijfsetter worden, aangezien men op 20 april vaker vijfsetters speelt in de 

drukbezochte Gitekhal. Na de bemoedigende woorden van de coach (na ons zwaar aan het rekenen 

te hebben gezet omtrent alle opties wat betreft eindstanden op de ranglijst, we zijn er nu nog steeds 

niet uit) werd besloten om eenmalig eens gezamenlijk in teamverband wat meer aanwezig te lijken 

en wat harder te yellen dan normaal. Limac luistervinkte aan de andere kant van de deur mee en dus 

gingen we gretig op dit voorstel in. Eenmaal begonnen met het potje ging de set 1 in eerste instantie 

gelijk op & liepen we zelfs een aantal punten uit, tot we vervolgens deze voorsprong weer uit handen 

gaven en helaas de set verloren doordat we fysiek in het veld stonden, maar psychisch nog steeds 

bezig waren met de berekeningen van de stand. 26-28 in het voordeel van die prutsers van Boven-

Sittard. Ze mogen dan wel hoger geëindigd zijn dan uw aller favoriete teampje, dat ritje terug moet 

toch wel vrij lang hebben geduurd. Een geluk bij een ongeluk is dan dat men tegenwoordig in Linne 

volledig legionellavrij is. Nu de asbest nog. 

 

 

Set 2 draaiden we in teamverband het kraantje open, legden de druk wat meer op de ketel, 

flabberden de puntjes op de i en kwam het allemaal in een handomdraai voor elkaar. De servicedruk 

werd opgevoerd, de kopjes kwamen weer omhoog & met een gracieuze 25-12 wensten we onze 

vriendelijke Linn'-papnazen saluut & de kost. Dat moet er even ingehakt hebben. Toen we de derde 

set begonnen aan die veldkant stonk de hele santenkraam nog naar angstzweet en maltbier. 

Nummer 41 heeft vast peentjes gezweet, zelfs het handdoekje gaf oranje af. Wellicht alvast aan het 

inwerken voor het aanstaande koningschap van Prins Pils, het zou zomaar kunnen. 25-12 dus in het 

voordeel van uw favoriete teampje. Fistels' flubberballen waren zelfs niet eens nodig deze ronde. 

 

Met onze kop in de wolken hingen we na de tweede set een beetje op dreamniveau & liep Limac 

(klap-klap) wat te ver uit op de Nuther Hoppers, dit konden we helaas niet meer inhalen, het maakte 

ook geen hol meer uit, want we waren nog wat euforisch over de voorgaande set. 17-25 met de 

meeste puntjes aan Limac's zijde, omdat wij die set de minste puntjes hadden. Huub heeft hierdoor 

zelfs naderhand nog te weinig worstjes op de barbecue gelegd. Gelukkig waren er stroopwafels. De 

afgelopen twee weken zijn er echter gesprekken geweest met onze coach & hieruit is voortgekomen 

dat wij als team unaniem hebben gekozen voor een meer correcte benaming voor deze dingen. Dit 

heb ik een aantal verslagen terug al aangekondigd en hierbij is het bij deze dan ook officieel. Vanaf 

vandaag zal deze zwik (stroopwafels red.) worden omschreven als "zeemsjieve". 

Een nostalgisch dagje dus vandaag. Uw aller favoriete teampje houdt Nuths' eer hoog EN hakken er 

nog eventjes een subliem momentje achteraan. Volledig geniaal. Hier werd geschiedenis geschreven. 
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De vierde set werd aangevangen. Alle zau werd uit de kast gehaald, Ruud nog net niet in het roze 

gehesen, Coen zette de zeiltjes bij en Pim moest per sé zijn stempel op de wedstrijd drukken en 

Dieke Roaje voor de voeten lopen. Dit resulteerde in een vangbal voor Nuth. Helaas stonden er al 6 

man binnen de lijnen & mocht er niet nog eentje bij. PeePee; even wachten met aanvallen totdat een 

set-up is gespeeld. Gelukkig, deze set kon alles; vangballen, prutsballen, gehaktballen, frikadellen en 

kroketten (allemaal niet op de barbecue), geknald werd er van beide zijdes, werd aan hun zijde zelfs 

nog even gevoetbald & zoals het hoort in het hedendaagse voetbal, mocht daar natuurlijk geen gele 

kaart bij ontbreken. Guy knalde, Roaje zweefde & Huub zweette. Uitballen gingen in, inballen gingen 

uit, antenneballen was ook iets mee, maar geen idee meer wat. Was het de spanning of gewoon het 

door Ledub beloofde rondje bier dat ons aller aandacht erbij hield en de set met 30-28 binnensleepte 

in het voordeel van Vludoc? Joost mag het weten, gelukkig speelt die niet bij ons. Twintig 

wedstrijden gespeeld, seizoenseinde. Terugkijkend heeft het ons toch aardig wat opgeleverd: kratje 

bier van Jokers (we wachten nog steeds), rondje bier van Ledub (komt ook wel goed), Huub wat kilo's 

kwijt en Ruud & Reu met beide een wasbordje waar mijn toekomstig schoonmoeder "uhuh" van zou 

zeggen. 

 

Vervolgens werd dan aangevangen met de vijfde set. Vaste volgers van onze statistieken is 

waarschijnlijk al lang opgevallen dat uw aller favoriete teampje de meest vijfsetters thuis wint & 

zodoende haalden we ook deze meuk binnen met 15-08. Limac houdoe (want Boven-Sittard). De 

zwik werd opgeruimd & het bier werd tevoorschijn getoverd. Het vaatje was ontzettend snel op & 

zodoende werd er koers gezet naar de kantine alwaar wij enthousiast werden toegegrinnikt door de 

charmante dames van ons D2. Alaaf ouwhoer, we hadden weer eens winst. Na tig seizoenen 

aandringen was het Huub dan EINDELIJK gelukt & had D2 besloten om samen met ons te douchen. 

Waarvan akte. 
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 Huub's gsm werkte gretig de panoramafoto's af & sommige zones waren natter dan andere. Om Reu 

in de juiste stemming te krijgen hing er zelfs al een poster op van wereldformaat. Deze is uiteindelijk 

met de Jongens B mee naar huis gegaan. Schijnt dat Levi daar onderweg nog een flinke joint van 

gedraaid heeft. We zullen het waarschijnlijk nooit te weten komen. 

 

67 punten in 20 wedstrijden. Geen verkeerd resultaat. 7 puntjes onder de nummer 1 geëindigd. Dit 

houdt in dat we komend seizoen kampioen worden. Let op: het is gezegd & geschreven. Mochten we 

geen kampioen worden, dan sponsort Sylvester (Slaoj) de hele vereniging. Rest mij nog om u allen te 

bedanken voor wederom uw trouwe steun aan uw aller favoriete teampje. Het was ons een 

genoegen om u dit vertier te kunnen bieden. Hopelijk heeft u net zo genoten als wij & seizoen 2013-

2014 wordt een Vludoc-seizoen. Komt allen, drinkt bier. Ik heb in elk geval al voldoende digitale inkt 

in huis om u wederom te kunnen voorzien van smeuïge zau. 

 

Fistel out. 

Bijlage…………………………….(zie volgend pagina) 
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Uitslagen en Stand na alle verslagen 
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Matrix Heren 1e Klasse G 

 

  


