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Spelers VcVludoc ‘98 Heren 1 

 

 

 

1 Raymond Heijmeriks (c)   (Huub) 

2 Pim Meens     (Peepee.de) 

3 Tim Ruijters     (Dikke Roaje) 

4 Ruud Manders     (Iceetheuer) 

6 Edwin Wijnen     (Dreamer) 

7 Tim-Martijn Leijten    (Fistel) 

8 Guy Corten     (Reu) 

9 Coen de Haan     (Coentakinte) 

12 Misja Jansen (Trainer/Coach/Speler) (Jaap) 
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Oefenwedstrijden Vierkamp Vludoc'98 - Aspargos/Sparvoc/Limac 24 

Verslag Vludoc 

Suckske en Wiekske & de Paal van Staal (a.k.a. Vierkamp Vludoc'98 - Aspargos/Sparvoc/Limac) 

Nadat vorig weekend de schrik er goed in zat bij uw favoriete teampje die de seizoensafsluiting nog 

eens dunnetjes overdeed (Huub; zau ook beter bakken op die barbecue en zolang Jaap aan de 

branderij zit; alles dubbel-checken, zwarte randjes bakken niet bruin, grotere oppervlaktes ook niet, 

20.00u was iedereen aanwezig behalve uw Fisteltje, daar deze hoognodig op tweedaags trainfestijn 

was gegaan in West-België omdat er in het oosten zo weinig te doen was. Elk barbecue-feit in dit 

schrijven is dan ook rechtstreeks afkomstig van ooggetuigenverslagen. Bleek dat Jaap's vrommusj de 

touwtjes stevig in handen had en zodoende hem aan de barbeknoei gezet had, omdat daar het minst 

aan fout kon gaan. De vinger in de pap zat echter diep erin & zodoende was dit naast de kòw sjottel 

het meest geliefde gerecht van die avond. Goed wegspoelen met spa geel en dan is zo'n avondje 

goed te verduren), begint uw schrijvertje deze lap gebreuzel met het grootste stuk tekst tussen 

haakjes dat dit weekend geschreven zal zijn in deze contreien. 

Na twee dagen uitbuiken werd met de vrouw van Pornosmurf afgesproken dat deze ook maar eens 

cultuur moest gaan snuiven in het Franse in plaats van alleen met z'n neus in de barbecuebrandlucht 

(<-gaat 't helemaal worden komend jaar in de Dikke Van Dale) te hangen. Met grote tegenzin vertrok 

Pimmetje dan ook maar richting Parijs, om aan zijn "mad skills" te werken en wat foto's te trekken 

van de plaatselijke Moulin Rouge. Deze was helaas niet te bezichtigen vanuit zijn auto en met een 

sierlijke handbeweging legde hij liever 'n Eiffeltorentje op de gevoelige plaat vast. Volgende 

verjaardag zamelen we geld in voor een betere camera, dan zien wij ook eens wat. Enfin, na 5 dagen 

intensief uitsnuiven in de stad der liefde, was Pimmetje helemaal "zen" voor de grote dag van 

gisteren. 

Zaterdag brak aan, de groepswhatsapp werd uit de mottenballen gehaald en had wat gepruts nodig 

voordat deze wat vloeiender op gang kwam. Na het nodige heen en weer-geklooi toog uw aller 

favoriete teampje in etappes richting Maasbracht om daar wat te schaven aan hun zauerei. Daar 

aangekomen echter bleek dat de kantine niet up-to-date was en de tosties nog lagen voor te bakken 

in de plaatselijke supermarktbakkerij-combinatie. De te consumeren inventaris bestond uit niet veel 

meer dan wat sjebbige zau zoals 7 zakjes paprika-chips (van die kleine) & een bakje gele M&M's-

zakjes. De rest zou die uitbater vast wel rond dinsdag weer binnenkrijgen. Dinsdag...dan zouden we 

toch al lang weer aan het natafelen zijn in de Nuther Space Room....? Welke aardappel had die vent 

verzuimd om in te lichten dat daar vandaag de meest epische strijd zou gaan plaatsvinden in de 

tijdspanne van één zaterdag op 24 augustus auwieje?? Maar goed, na één drankje genuttigd te 

hebben (niet te veel, anders was het heilige bocht na de wedstrijden ook niet meer op voorraad), 

trokken wij gezamenlijk (bijna voltallig) richting kleedlokaal alwaar wij ons mentaal verder 

voorbereidden op wat episch gepruts onder het genot van de vakantiefoto's van Pim. 

Toen eenmaal de stront de ventilator had geraakt en we begonnen met inspelen, kwam daar ineens 

onze legendarische middenman ook binnenhupsen. Onder het mom van; 'op belangrijke mensen 
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wacht men het langst', werd Ed the Dreamer hartelijk welkom geheten binnen onze gelederen en 

konden we beginnen met de eerste pot van 'heute'; die tegen Limac.  

Voor aanvang uiteraard shirtjeswissel nummer één van de dag, want met een droog shirt duikt het 

allemaal wat makkelijker. De 2-1 in setstanden viel aan Limac'se zijde, doch met 3minuutjes rusttijd 

voor de volgende pot hadden we na deze beladen partij toch al geen tijd om erbij stil te staan wat er 

nou allemaal mis ging. Iets met servicedruk van onze kant die niet helemaal lekker liep en Huub die 

ondertussen al zijn volgende shirtwissel had verricht. 

Vludoc - Belgische zau onder deskundige leiding van Frank Webers werd van start gegaan onder het 

alziend oog van de meest vakkundige scheids van de dag in set één & drie, in de tweede set even 

afgewisseld door Pimmetje die de regie goed in handen hield. In set drie echter werd er ook 

technisch goed gefloten en helaas kon niet elke spelverdeler daar niet even goed mee om gaan. Dit 

was toch ook nog nooit vertoond? Zelfs Jos van Bilsen & Herman Peters hebben lang niet zo'n goed 

oog voor detail. Damn Fistel, scherpte ten top. De wedstrijd werd met 2-1 positief beslist in het 

voordeel van uw favoriete teampje & nu weten we waar dat aan lag. Huub's volgende shirtwissel was 

een feit. 

Ondertussen togen wij naar het volgende speelveld waar Team Asperge zich aan het warmdraaien 

was voor een gezond potje tegen uw teampje (dat ondertussen het spoor alweer bijster was, alweer 

3 minuutjes rust tussen twee matches in). Set één verliep alleraardigst & in de tussentijd waren de 

gele M&M's-zakjes uit de kantine niet aan te slepen (rechtstreeks uit de koelbox want waarschijnlijk 

lagen die dingen daar al jaren  en wilde die schwans vandaag toch echt zijn hele voorraad verkopen, 

Kabinet Rutte heeft geen positief effect op sportkantines). Huub was dan ook vergeten om de 

stroopwafels te regelen vandaag & dus moesten we het doen met de natuurlijke aanvoerlijnen vanuit 

de kantine. Twee à drie mensen voerden zwik aan terwijl één van hen zich bezig hield met de 

afleiding van de beheerder. Waarschijnlijk waren die dingen op de bon, maar we moesten toch op de 

een of andere manier aan onze oppeppers komen. Toen set twee eenmaal van start kon gaan, kwam 

Huubje uit de kast en voerde hij een volstrekt onverwachte shirtwissel uit. Maar Huubje, deze had 

toch totaal geen mouwtjes? Eenmaal in het veld waren de 

vloerzweetplekken dan ook nauwelijks bij te houden met het 

oranje afdrooghanddoekje en raakte ook dit ding stilaan 

verzadigd van het geveeg. Dat homoshirtje van Huub heeft niet 

echt het gewenste effect op spelers, de epo werd nog net niet 

rectaal ingebracht. Set twee werd afgesloten op een manier die 

ik ondertussen alweer vergeten ben en set drie stopte ineens 

abrupt op 15-11 in het voordeel van Team Asperge. Volledig 

gedesoriënteerd vertrokken wij dan ook richting kantine. 

Dommelsch of Warsteiner, wat een keuze. Na tweemaal 

gevraagd te hebben of ie ook speciaal bier had, werd er dan 

maar genoegen genomen met de Warsteiner, omdat dit het 

minst erge van de twee was. 
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Waren er dan geen pluspuntjes aan deze dag? Tuurlijk wel, zoals elk lelijk eendje ergens een dooie 

zwaan verstopt heeft, kwamen wij ons Walhalla tegen in de douche. Geniaal ding, hier kun je je 

tenminste je pilsje op zetten. Gitek-hal; schaf dat eens snel aan! Beeldmateriaal spreekt boekdelen, 

jammer dat Reu zich rechts verschool achter het schotje met twee halve liters (oh, de macht van de 

media.....). 
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Oefenwedstrijden  

Verslag Vludoc 

Vroegtijdige warming-up leidt tot fatale afvalrace (a.k.a. Vludoc h1 - belsje zau/ADC 31-08-2013) 

Na een zwaar communicatieve stoornis voor aanvang van onze wekelijkse afmatpartij, waardoor vier 

publiekslievelingetjes van uw favoriete teampje vrijwel volledig te laat kwamen en zodoende dit 

teampje nagenoeg incompleet begon met de voorbereiding van afmatpotje numéro uno, bleek dat er 

aan onze uitwisselingsskills nog wat gewerkt moest worden. Jaap's (the artist formally known as 

coach) officiële tipdinges van het weekend beperkte zich dan ook tot de opdracht om wat meer te 

communiceren in en buiten het veld. Alsook in de coulissen en na het douchen in de kantine. Tevens 

werd uw Fisteltje ook wat getipdingest met de moedgevende woorden: "in de bal van de baan gaan 

zitten", dit werd andermaal door Jaap herhaald met dezelfde suggestie alszijnde een poging om 

zichzelf te corrigeren of om uw notulist-in-spé op een dwaalspoor te brengen. Dit laatste was het 

geval en zodoende dat de eerste pot tegen de Belsje Zau slechts met 2-1 werd binnengemoffeld in 

plaats van deze met een vakkundige dinggevalachtigheid binnen te harken. 

 

Vervolgens dan een zuurverdiende pauze van 'n halve wedstrijd met een paar man in de kantine 

gehangen, alwaar Casanova wederom acte de présence gaf. Goed om hem weer eens binnen de 

muren van voormalig narrentempel de Keelkamp welkom te mogen heten. Via betrouwbare bron 

heeft uw Fisteltje zelfs vernomen dat Casa' ons mist en binnen een periode van nu en 27 jaar aan zijn 

comeback binnen de Nuther gelederen werkt. Laten wij allen toeleven naar dit momentje en meteen 

Opa ook even terugregelen via valse voorwendselen en al dat soort meuk. 

Op die manier groeien we weer een beetje en hoeft uw tekstflanser tenminste niet wekelijks zijn 

inspiratie bijeen te harken. Opa en Casanova zijn namelijk op zich al afzonderlijke muzes.  

 

Met de tweede pot werd ook vroeger aangevangen dan verwacht, daar ineens het episch 

voorbereidingspotje op tijd bleek te gaan en zodoende de derde set van de 'tussenmatch' vroegtijdig 

werd afgebroken. Toen wij eenmaal tegen ADC bezig waren (en in setstanden gelijk stonden), werd 

ineens door Jaap de eindstand beslist door de laatste set door deze abrupt te laten eindigen op 15-

11. Zoals algemeen bekend, komt uw favoriete teampje pas op gang bij setstanden boven de 17 en 

vandaar dat dit potje dan ook uit handen werd gegeven. Huub was volledig ontredderd, daar hij 

gaarne de laatste paar puntjes zijn mouwloze shirtje had willen showen. De laatste pot eindigde dus 

in het voordeel van de gasten. Hier was echter rekening mee gehouden, omdat Huub en Reu de 

volgende dag zwaar inzetbaar moesten zijn in Scheveningen op het beachtoernooi. Hier stonden zij 

samen met Fistel ingeschreven voor de drie-vs-drie-poule, al dachten de lieftallige dames van team 

Vrouwluuj-2 echter anders over en zodoende dat zij bij het krieken van het zondagochtendgloren 

onderweg gingen naar een mixtoernooi in plaats van een ander soortgedinges. Dit maakte echter 

geen hol uit, want "Vuldoc" ging er in Boven-Sittard met de eerste prijs vandoor. Een beetje 

kunstmatige intimidatie en die noordelijke sneuzels (schjneuzels in ABN) hebben geen idee wat ze 

overkomt. Met deze kennis in ons achterhoofd en in het kader van de internetcensuur van het vorige 

verslag zetten wij gezamenlijk koers naar volgende week, omdat dat kan. 
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VC Maasdal HS 1 - Vludoc '98 HS 1 (0-4) 

Verslag Vludoc 

Vandaag vertrok uw favoriete teampje in halfvol ornaat richting de afgeleefde krochten van Wessem. 

Aangezien we gewend zijn om pas halverwege het seizoen op volle kracht te draaien, werd een 

aantal dagen geleden besloten om Coen & Edje maar thuis te laten, zodat we een beetje in the 

winning mood konden komen. Getwijfeld ...werd om Jaap dan ook maar thuis te laten bij moeder de 

vrouw, maar omdat wij de kwaadste niet zijn besloten we om deze toch maar te laten opdraven en in 

te zetten. Coen had betere dingen te doen en Edje was dusdanig onder de indruk van de Russische 

entering van dat Greenpeace-bootje dat deze zich wilde inzetten voor de twee-kind-policy in Sittard-

Geleen. Het afzakkertje in huize Ed werd dan ook, verdeeld over gisteren en vandaag, vóór aanvang 

van de wedstrijd genuttigd. 

 

Huub kwam dankzij deze seizoensopener tot de geniale conclusie dat men in Wessem nog steeds niet 

beschikt over een fatsoenlijke kantine en schepte verwarring over de stroopwafels en het niet-

aanwezige bier. Fistel heeft echter een voorspellende gave (met de nodige intervallen hier en daar) 

en regelde deze zauerei met een vloeiende polsbeweging.  

 

Aangekomen in Wessem bleek de zaal nog op precies dezelfde plek als vorig jaar te liggen. Wij 

vonden al snel het juiste kleedlokaal (van de twee) en zetten koers naar de juiste speelhelft van het 

veld. 

 

Met de winnende opstelling van dit seizoen werd begonnen en naarmate het potje vorderde, vielen 

er steeds meer puntjes aan de enige juiste kant in het voordeel van uw favoriete teampje. 24-26, 24-

26, 23-25, gevolgd door een 05-24. Dankzij een goeie servicereeks en prima vakmanschap werd de 

wedstrijd met een vakkundige publiekswissel door Fistel (Huub eruit, Fistel er weer in) afgesloten in 

Wessem. De stemming zat er prima in en er werd goed nagenoten in de provisorische kantine. Alibier 

ten top. Het seizoen is nu officieel ook voor de Nuther publiekslievelingetjes begonnen.  

 

Voor de prutser die het woord van vandaag raadt, staat Fistel binnenkort met een sixpackje paraat. 

 

Was getekend, 

Fistel 

Hofleverancier der smeuïge zau 
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Vludoc '98 HS 1 - VC Landgraaf HS 2  (3-1) 

Verslag Vludoc 

Absentie aanvoerder leidt tot opleving topteam (a.k.a. Vludoc'98 H1 -VCL team Zoveel 05 oktober 

2013) 

  

 Sinds oktober 2012 werd er door half Doen- & Amstenrade al vooruit geleefd naar het aanbreken 

van de maand oktober. Hubertus regeert rond die tijd in een bijna andere tijdzone (GMT+1+nogwat) 

en, zoals vandaag gebleken, uw favoriete teampje wordt dan gekriebeld tot wat meer 

zelfaanstuwing. Met voo...ruitziende blik van uw Fisteltje werd hier dan ook voorgaande wedstrijd al 

naartoe gewerkt door de partij tegen Maasdal te beëindigen in de sterkste opstelling van seizoen 

2013-2014. Dit bleek vandaag ook binnen de veldgrenzen in hun thuishalletje alwaar de afwezigheid 

van Huub nauwelijks opviel. Behalve dan in de kassa van Gitek, omdat de Erdinger niet zo gretig 

aftrek vond als normaliter wel het geval zou zijn. 

 

Dames 2 was vandaag al redelijk snel klaar met onze veldopwarming en ook het net was al op 

temperatuur. Wij konden dus op zich al redelijk op tijd ons speelveldje betreden. De jochies van VCL 

team Zoveel begonnen al vrij vroeg fanatiek aan hun gebagger en hoe meer er gekreund en gesteund 

werd aan de andere kant van de middellijn, des te minder was uw favoriete teampje onder de indruk. 

Wij hadden nog te zeer de felgroene broek van Coen in onze netvliezen gegrift staan. Damn, wat was 

dat ding gekleurd. Een kunstgrasdameshockeyveld is er niks bij, terwijl deze krengen toch doorgaans 

een stuk duurder zijn dan een dergelijke broek. 

 

Zij waren echter dus zwaar fanatiek aan het inbaggeren, terwijl wij dat al wat minder deden.  

Reu moest nog wat kilootjes kwijt op het toilet en Coen & Jaap zaten nog te toepen in kleedlokaal 5. 

Dit was echter een dusdanig spannende pot, dat zelfs 's avonds laat de ober nog kwam vragen of we 

nog wat extra kaarten nodig hadden. 

 

Enfin, nadat eenmaal uw broeders elkaar de veldbegrenzing in hadden genavigeerd, kon ook de 

Nuther trots met hun warming-up beginnen. Dit was een stuk minder imponerend dan die zau aan de 

andere kant van het net, doch wel een stuk doeltreffender. Minder verspilde energie vooraf betekent 

meer energie over na de wedstrijd. Uw Eenheid zat dan ook als eerste in de kantine na de wedstrijd. 

Ons strijdlied galmde door de akoestisch gevormde lege bierglazen, dit omdat de kantine zelf niet zo 

geluidsversterkend functioneert. 

 

Onderling werd ook afgesproken om onze aanvoerder op het puntje van zijn Münchense zuipbank te 

houden tot en met de dinsdagavondtraining, helaas had Frans Buets het gedeuns al bevestigd op de 

NeVoBo-app. Uw Fisteltje kan dan helaas ook niet anders dan bij deze toch even de wedstrijduitslag 

te vermelden in dit literaire hoogstandje. Welnu, daar komt ie: 3-1. Setstanden zoeken jullie zelf 

maar uit. 't Is weekend. 
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VCL-ertjes komen doorgaans met hogere verwachtingen richting de Nuther linies, voorlopig moeten 

ze nog een paar jaartjes wachten en wat meer pindakaas eten, walnootjes zouden ook nog kunnen, 

misschien klimmen ze dat net dan nog in. Wellicht is schaatsen dan ook wat meer hun ding. Over een 

paar weekjes mogen we weer tegen ze aanpuzzelen, ik zal dan ook geen verdere details vrijgeven, 

anders brengen we ze nog op gedachten en dan weten ze dat ze alles op Huub moeten gaan 

serveren, want die is rond die tijd nog niet nuchter van de Münchener Oktoberfeesten. HINT HINT, 

Landgraafse zau; doe er je voordeel mee auwieje. 

 

Maar goed, nadat het potje weer op handen en voeten naar Nuther survivalgewoonte binnengehaald 

werd in het voordeel van uw thuisteampje, werd er door afgevaardigden der teams koers gezet naar 

de dichtstbijzijnde Italiaan in het ver weg gelegen Zitterd. Alle meuk wordt daar zelf vervaardigd 

alsmede de jus die er in de gerechten verwerkt wordt. 

 

Helaas is er binnen onze gelederen dan altijd weer één persoon die een speciaal gerechtje besteld 

voor een ander persoon die naast deze persoon zit, al valt er moeilijk in te gaan op de persoon om 

wie het gaat, daar iedereen uiteraard al door heeft over welke persoon we het hier hebben. Deze 

persoon is dan ook de aangewezen persoon om dit te doen voor een ander persoon. Waarvan akte. 

Een dergelijk gerecht is dan weer zó speciaal dat zoiets ongeveer een uur later geserveerd wordt. Iets 

met veel groente en ander spul. 't Smaakte goed, dat dan weer wel. Helaas was de herfst ook in 

Zitterd al aangebroken, gezien de bladeren die naar beneden dwarrelden & zagen wij allen dan ook 

de mogelijkheid om een geslaagd dagje goed af te sluiten. Hiermee is dan niks te veel gezegd en veel 

te weinig, doch ik mag het u allen ook niet al te makkelijk maken op zoek naar het Woord van dit 

verslagje. Zoek wieksers; voor het sixpackje. Den eerste reactie telt. Alaaf ouwhoer. 

  

Was getekend, 

Fistel 

Hofleverancier der smeuïge zau 
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Ledub HS 3 - Vludoc '98 HS 1 (2-3) 

Verslag Vludoc 

Ontnuchtering Huub zorgt voor wankel wedstrijdje (a.k.a. Ledub H3 - Vludoc'98 H1 12-10-2013) 

  

Afgelopen week stond in het teken van de voorbereiding op vandaag. Waarschijnlijk althans, want ik 

was er niet. Ons groepswhatsapp draait echter al dagen overuren, omdat niet zeker was of onze 

meesterlijke heerser des aanvoerderlands aanwezig/inzetbaar zou zijn op een zwaar 

arbeidsintensieve dag als vandaag. Zoals reeds eerder beschreven zat Huub met zijn kop in de wolken 

en zijn neus in de bierlucht in München. Aangezien ons echter al een aantal dagen berichten 

bereikten aangaande vermiste auto's en goedkope duitse parkeerlocaties, baarde het gros der 

favoriete teampje zich al zorgen daar Huub's gezondheidstoestand er op dat ogenblik niet al te 

Floorisant uit zou zien. Niets was echter minder waar toen Huub dinsdagavond ineens op de training 

verscheen en ook dit nieuws uw Fisteltje bereikte via de groepswhatsapp. De techniek staat voor niks 

en zodoende brouwde ik er niks van. Maltbier ten top. Verwarrende berichten alom op het appje en 

naarmate de week vorderde werd de woordenschat uitgebreider en ook de Dikke Van Dale op deze 

wijze verrijkt. Volgen we het nog? Dat scheelt, ik niet namelijk. 

  

Gelukkig geldt voor ons groeps-appje nog altijd de regel; "hoe verwarrender de zau, des te dichterbij 

het weekend" en vanmorgen kwam ik er dan ook helemaal geen wijs meer uit. 

  

Reiswijzes en tijden werden weer eens afgesproken en op het juiste moment gewijzigd en voordat 

we het zelf doorhadden hingen Jaap, Dieke Roaje, Reu & uw Fisteltje een half uur te vroeg in de 

kantine van Maarheeze, daar Ledub dankzij ons appje ook Budel niet meer kon vinden. Dat scheelde 

ontzettend in de vijfde set, want hun thuisvoordeel was naar de sodemieter. Na de kantinejuffrouw 

compleet de weg kwijt gemaakt te hebben (ze weet nog steeds niet wie Ieceetheeur is), de nodige 

koekjes bij Reu naar binnen te hebben gemoffeld en een broodje frikandel te hebben verwerkt 

(Gitek, ga eens op werkbezoek daar auwieje), kwamen op een onverwacht ogenblik geheel verwacht 

de steunpilaren des Vludoc's aangehuppeld (de kantine in); Dames 1 was gearriveerd. Na de nodige 

tijdsverdrijfmomentjes te hebben verwerkt kwam uiteindelijk ook de crème de la crème 

binnengestrompeld, dit door de te zwaar geladen sporttassen. Dreamert, PPt, Huubt en 

Coentakintet. Echter geen spoor van Ieceetheeur, dju, dat arme barmeisje ook. 

  

Gelukkig was dit sportetablissement van alle gemakken voorzien en misten we hem nog net niet 

helemaal totdat eenmaal de warming-up begon. Helaas moet men, voordat men hiermee begint, zich 

eerst even omkleden. Dames 1 had echter een spelletje bedacht om Reu mee te laten douchen en 

zodoende 3 van de 4 kleedlokalen bezet en de vierde verstopt. Reu heeft gelukkig een neus voor 

kleedlokalen en zodoende zaten we binnen no-time gemengd met onze tegenstander, die ook 

helemaal het spoor bijster was. 

  

Enfin, aanvangen met dat volleybalgedeuns, want we hadden vandaag ook een potje gebaggerd 

natuurlijk. Ledub had allerlei ingewikkelde warming-up-variaties bedacht, welke op zich goed tot hun 

recht zouden komen bij 'So You Think You Can Dance 2016', wij lieten ons echter niet van de wijs 

brengen en voltooiden ongehoebeld onze eigen voorbereiding.  



 

12 

 

Het eerste fluitsignaal ging van start en nog voordat uw teampje het doorhad stonden we een paar 

kleine puntjes achter, geklooi in de pass, gevloek alom, te weinig frikandellen in de voorbereiding en 

nog voordat we het doorhadden stond uw teampje alweer te bekomen van de schrik na de eerste 

veldwissel. 25-18 (of zoiets, hallo...ik schrijf dit om half 3 's nachts auwieje) koud op ons dak, dat was 

even schrikken. 

  

De tweede set begon op een gegeven moment met de wind in de zeilen en voordat die 

viesbierdrinkertjes aan de andere kant het doorhadden kregen ze set twee om de oren in 

favorieteteampjestijl; 25-BAMJONGUH (ergens onder de 15 dus). Even bleek het alsof we onszelf 

herpakt hadden doch de derde set gingen we weer de mist in, die komt in Maarheeze sneller 

opzetten, omdat dat dichter bij de Grote Riolen ligt dan Susteren. Dit setje kwam de pass weer niet 

zo lekker en werd er verder weinig afgemaakt, laat staan dat de service lekker lag. Gelukkig geen 

herhaling van de eerste set, doch ook deze gingen we de boot in. Tijdens de veldwissel kregen we 

nog een "mooi mannen"-complimentje mee vanuit Ledub's zijde, mooi, want zo zijn wij. Dit was net 

het duwtje in de rug dat P-Pim kon gebruiken en met allerhande handbewegingen, voorwaarts, 

achterwaarts, backhand, rughand, God weet waar dat handje van hem allemaal zat, maar vanuit het 

midden werd aan onze zijde ineens gescoord, Ledub plat gespeeld en Vludocje H1 kroop rustig 

richting vijfde set. 

  

Zoals de ervaring reeds leert, herhaalt geschiedenis zich steeds vaker en in een bloedstollende vijfde 

bottenkraker voltrok zich de vijfde set onder goedkeurend oog van Alex, wiens handen aan het 

jeuken waren om mee te komen baggeren. Langzaam maar zeker komen er steeds meer oud-

teamgenootjes weer meegenieten van het charme-offensief van de mannen van Vludoc. Dit team 

straalt steeds meer gezelligheid en gemüttlichkeit uit (voornamelijk na trainingen en wedstrijden) & 

om Fistel's Epistel van deze week te beëindigen voeg ik hieronder, op aanvraag, nog even de 

noemenswaardigheden van vandaag op. Tot volgende week in Landgraaf, daar vallen puntjes te 

halen. 

  

1. Volgens Ruud 'was 't em niet vandaag' 

2. Er valt steeds minder gekloot te doen 

3. Iets met hóondjknuppele 

4. Jaap sloopt graag zonneschermen 

  

Was getekend, 

  

Fistel, hofleverancier der smeuïge zau 
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VC Landgraaf HS 2 - Vludoc '98 HS 1  (2-3) 

Verslag Vludoc 

Team in ademnood put kracht uit zwaar onwillige tegenstander (a.k.a. Vludoc'98 H1 - VCL 19-10-

2013) 

We schrijven zaterdag jl. Het leek een eeuwigheid sinds de vorige prutspartij tegen VCL. Deze clash of 

the prutsers was echter nog maar twee weken geleden en het badschuim achter de oortjes van VCL 

was nog niet eens geheel afgespoeld of uw favoriete teampje trad alweer aan in Landgraaf. 

Middenaanvallers in overvloed, buitenaanvallers ook. Ergens misten we toch ook nog een extra 

elementje in onze opstelling, doch dankzij het korte warming-upje (grootmacht Huub was weer eens 

te laat) kwamen we echter halverwege set één pas erachter dat we toch echt Jaap & Dieke Roaje 

vergeten waren mee te nemen naar de natuurlijke habitat des baggers. Afgelopen week misten we 

ook al wat spelelementjes in de trainingen, maar aangezien de kantine wel erg dichtbij was, werd dit 

al snel vergeten onder het genot van een lading ijsthee en wat cappuccino. Teamhoer Huub's lichaam 

had na zijn Oktoberfestavontuur wat moeite met de alcoholverwerking en uw Fisteltje kan nog 

steeds niet tegen drank. Voornamelijk als hij er zelf niks van drinkt. 

Maar goed, VCL dus. Halverwege de eerste set kwamen we terecht in een kleine achterstand, doch 

aangezien ook Landgraaf in het algemeen een kleine achterstand heeft, wist we dit geleidelijk om te 

draaien in een eerste setje in het voordeel van uw favoriete teampje. Ons trouwe publiek (het begint 

te komen) hield echter in set twee de adem in toen we daar een puntje lieten liggen. Omdat publiek 

geen hele wedstrijd de adem in kan houden (dan komen ze namelijk een volgende wedstrijd niet 

meer) besloten we om de volgende set dan toch maar weer binnen te slepen zodat ze weer wat 

konden bijkomen. Spanning en sensatie omdat we natuurlijk weer wat achterstonden, de 

kakafonische "ooh's" en "aah's" weerklonken uit de buurt van de tribune, wat uiteraard logisch was 

omdat VCL aan die kant van het veld stond en wat moeite had met de interpretaties van de 

scheidsrechter, daar deze niet helemaal doorhad hoe men bij hem wissels moest aanvragen. 

Netfouten en zo waren ook al niet echt duidelijk en technische fouten al helemaal out-of-bounds (dit 

was de hele wedstrijd zo). Setje 3 viel dan ook in handen van de mannen der Zuid-Limburgsche 

sportschoonheid numéro uno en zo stonden we ineens met 2-1 voor. En dat zonder libero of 

spelverdeler. Set vier werd een kopietje van set twee, want anders was ons publiekje misschien 

teleurgesteld. Men speelt niet altijd om 14.00u 's middags en wat zouden ze anders met hun vrije 

middagje moeten doen, indien wij ze niet zouden entertainen. 

Halverwege set vier werd dan ook unaniem tijdens een onvrijwillige time-out gedecideerd besloten 

om er een vijfde setje aan vast te plakken, geheel volgens plan want set vijf moest een thrillertje 

worden. In het middengedeelte van de zaal begon zich ondertussen al aardig wat VCL-volk te 

verzamelen en de sfeer werd halverwege de vijfde set toch alweer een beetje meer 

eredivisiewaardig zoals wij dat doorgaans gewend zijn bij zalen met een hoger plafond. Het 

baggerhalletje van VCL is echter niet berekend op hoog niveau en zodoende dat de tactische zau niet 

altijd geheel uit de verf kwam.  
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De raketballetjes van Ruud knalden echter weer dusdanig hard door de hogere sferen aan de andere 

kant van het veld, dat deze volleybalbeoefenaartjes-in-spé af en toe een beetje uit de richting 

begonnen te klooien zodat er op een gegeven moment zelfs fistelniveau bereikt werd. Dit alles onder 

goedkeurend oog van Casanova die besloten heeft om ons steeds meer te begeleiden vanaf de 

tribune door het publiek steeds meer op te zwepen met roodgeelgroen-geverfde ronddraaiende 

tamponnetjes.  

Een algoritme is een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd 

doel leidt. Na gebruik moet men me netjes terughangen. Met deze voorgaande twee zinnen kunt u 

waarschijnlijk geen hol, maar wij ook niet en zodoende dat set vijf, hoewel langdradig, uiteindelijk in 

handen viel van uw favoriete teampje. Drie-2, 3 puntjes in de pocket en uw favoriete teampje hupste 

vrolijk richting kantine alwaar nog wat gegoocheld werd met 2 jeugdige fans; de jeugd heeft de 

toekomst en onze fans gaan bij ons vóór alles. Behalve bier & dat had P-Pimmetje al geregeld. Het 

leek ons zwaar minder voor een tegenstander om de les te kregen voorgelezen door een team 

zonder spelverdeler en zodoende dat we nog even solemneel voor ze zongen in de kantine. Zangeres 

Anouk zou het dit weekend niet eens beter hebben gedaan. Wellicht dat wij dan ook Limburg gaan 

vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. 

Tot slot nog een goedbedoeld advies voor onze tegenstander; als een teampje een wedstrijd wilt 

verzetten, neem dit eerst in overweging voordat je meteen afwijzend antwoord. Volgend seizoen 

kunnen jullie wellicht weer wat Heren 1-reserves inzetten, dan maak je weer een kansje. Tot die tijd 

spelen we nog maar wat met jullie. Zoiets als kikkers opblazen met een rietje. Oh en geef die scheids 

nog een extra cursusje, filantropisch bloemschikken of zo, dan komt ie wellicht nog een beetje uit de 

verf. 

Volgend weekendje VCH op bezoek in Nuth, de koekjes staan al klaar & de handdoeken zijn al 

gewassen. Dan hebben die weer iets om in de ring te gooien voordat ze afgedroogd weer buiten 

staan. Komt allen, drinkt koffie. De Erdinger wordt te traag getapt. 

Was getekend, 

Fistel, hofleverancier der smeuïge zau 

Het woord van afgelopen week geraden door Ruudje. Nieuw verslag, nieuwe kansen.
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Vludoc '98 HS 1 – VC Heerlen HS 2 (3-1) 

Verslag Vludoc 

Lege ijskast, groots resultaat (a.k.a. Vludoc'98 H1 - VCH H2 26-10-2013) 

   

Na een hectische week voor de handkarballers stond ineens op vrijdagmiddag het weekend voor de 

deur. Zaterdag weer wedstrijden in Nuth en zonder enige vorm van voorbereiding moesten we er 

weer tegenaan. Gelukkig diende de oplossing zich al snel aan, daar 's avonds er wat te doen was in de 

buurt van Arensgenhout. Uw Fisteltje kon zich het vorige tentfestijn al niet meer zo goed voor de 

geest halen en was dan ook in zijn nopjes toen Reu zijn diploma in the pocket had. Na de 

broodnodige whatsappverwarring zette uw favoriete teampje (uw voltallige favoriete teampje? Nee, 

twee mochten er van moeder-de-vrouw de deur niet uit) koers richting Hulsberg. Het 

meisjemetdezesdoopnaampjes werd opgehaald, alsook familie Meyers-Heijmeriks. Nadat uiteindelijk 

ook Dieke Roaje was ingeladen, vond uw Fisteltje het gaspedaal ineens weer (nog steeds 't 

extreemrechtse pedaaltje) en binnen een mum van tijd arriveerden wij op de plaats van bestemming.  

De muziek stond al aan en de sfeer was gemütlich zoals het in elk bourgondisch huishouden hoort te 

zijn. Daar wij allen de weg nog niet zo goed kenden, volgden we de dorst van Huub en binnen no-

time was de bestemming bereikt. Het ijskastje was goed gevuld en eenmaal voorzien van de nodige 

pilsjes werd scherp opgemerkt dat er wel érg veel Vludocmembers on the scene waren. 

P-Pim was al ter plaatse en The Dreamer kwam niet lang na ons ook de Hulsbergse samenleving 

verrijken met zijn aanwezigheid. Intense rust werd al snel gevonden in het tuintentje waar de muziek 

wat zachter was en de regendruppeltjes tekeer gingen op het dak van Reu's meditatietentje. Groene 

beer Ieceetheeur had waarschijnlijk de zendmast van Valkenburg gesaboteerd en zodoende moesten 

we uiteindelijk maar weer de slechte muzieksmaak van Huub inschakelen om buiten wat geluid te 

krijgen. Dames 2 was spoedig ook voltallig en zelfs Dames 1 was vertegenwoordigd.  

 

Schijnbaar waren we dus niet de enigen die een dergelijke wedstrijdvoorbereiding in het 

achterhoofdje hadden vastgeklemd. Hoe later de avond, des te leger de ijskast en de tijd schreed dan 

ook ongenadig voort in het nadeel van de tegenstanders van de dag die komen ging. Drank droop 

langs de wangetjes van Dieke Roaje, het tongetje van Huub wat losser en de visserslatijn werd 

uiteindelijk zelfs een vorm van veredeld Frans. VCH de dag erna en die zouden ondertussen al de 

nodige floep moeten hebben. 

 

De zaterdag brak aan, Reu bleek al boven water en uw teampje was voltallig. Zij die niet mochten 

komen bleken wat minder voltallig, doch toch aanwezig en die sjtoeptegels in het houten veld aan de 

overkant bleken waarachtig af en toe nog struikelblokken ook. Zeker een voorbode van de aan te 

leggen buitenring. Set 1 ging wat krampachtig van start, maar al snel kregen we de overhand door 

wat balletjes van de grond te rapen en de minder juiste mannetjes uit te zoeken. De tweede set 

verliep wat minder dan de andere sets, maar dat kwam omdat daar vast en zeker een goede reden 

voor moet zijn geweest. Enfin, windkracht zoveel dit weekend en komende week, zodoende werden 

de zeilen bijgezet, nieuwe sneakers voor Reu besteld en uw favoriete teampje hupste over VCH heen 

in de twee sets die nog te spelen waren.  
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Fisteltje wat minder blij, want Dieke Roaje had hem de avond ervoor nog een 4-0 toegezegd. Volgend 

feestje toch maar wat minder Oud-Bruin. 

 

Tot zover het episteltje aangaande afgelopen weekend. Over tot de orde van de dag. Komende 

zaterdag wordt het Revoc uit & dus een potje klooien tussen de nummer één en de enige echte 

nummer één.  

 

Was getekend, 

  

Fistel, hofleverancier der smeuïge zau



 

17 

 

Revoc/VCB HS 2 - Vludoc '98 HS 1 (1-3) 

Verslag Vludoc 

Reuver ontzet door Nuthse inzet (a.k.a. Vludoc'98 H1 - Revoc H2 02-11-2013) 

  

Vandaag stonden de blanke bontkraagjes uit Oppe Ruiver op ons Nevobo scheurkalendertje. 

Na het gebreuzel van de laatste uitwedstrijd in Reuverse contreien om te hebben gezet in slechts een 

duister plekje in het lange termijngeheugen van Huub, besloot uw aller favoriete teampje het dan 

toch nog maar eens te proberen ver Boven-Sittard. In kleine hoeveelheden werd uw teampje 

toegelaten tot de Reuverse kantine totdat wij allen waren binnengedruppeld en zwaar onder de 

indruk van vieze koffie en kansloze boekjes gestaag richting kleedlokaal twee (of was 't nou vier...die 

dinsdagavonden zijn killing tegenwoordig) van het Reuverse sporthalletje sjokten. De mentale 

voorbereiding werd helaas onderbroken door de introductie van het nieuwe speeltenue van Ruud, 

echter herpakten wij ons snel en binnen een mum van tijd betraden wij het speelveld waar Huub 

Schrooten #2 ons verwelkomde in de Reuverse catacomben. 

 

Na het nodige gepruttel werd onze aanvoerder aangeslingerd en toen eenmaal de wedstrijd van start 

ging, bleken we nog wat verdedigers te hebben achtergelaten in Nuth. Dit schiet meestal niet zo op 

indien men een aanval wilt opbouwen en onze eerste set werd al snel een kopietje van het kansloze 

Revoc-uitwedstrijdje van vorig seizoen. Dieke Roaje brak er zijn hoofd over. Gelukkig heeft men in 

Reuver dit seizoen ook kansloze koffie en alweer een kansloos boekje, dus vandaar werd ons zwakke 

plekje in de tweede set al snel verholpen en het gat in onze gelederen gedicht. Aangezien Huub elke 

dag een paar keer in zijn Flow zit, bleek dit het juiste moment te zijn om eens stevig door te raggen. 

De pass werd verbeterd en ineens kwam daar ook een Nuth's aanvalletje tot stand. De druk werd wat 

meer opgeschroefd en na verloop van tijd begonnen er steeds meer puntjes te vallen in het voordeel 

van de Zuid-Limburgse zijde. Deze wedstrijd werd begonnen met een aantal hangende kopjes (zoiets 

als een schoothondje dat alleen maar in het verkeerde kleedlokaal zit met vieze koekjes), maar toen 

eenmaal het spel begon te lopen bleek er gelukkig toch nog wat venijn te zitten aan onze zijde. Dit 

werd uiteindelijk zelfs bekroond met een geelgekleurd kaartje in de hand van de scheidsrechter. 

 

Deze 3-1 overwinning op Revoc werd uiteindelijk slechts binnengehaald doordat de maandelijkse 

moodswings eindelijk eens in the winning mood terecht kwamen.  

Voor de rest is er wat gisteren betreft weinig te vermelden behalve de SM-perikelen in de auto waar 

Edje in zat, doch wat dat betreft zal ik dit alles aan uw aller verbeelding overlaten. Volgend 

weekendje een zaterdag rust, maar op het moment staat uw teampje op een gedeelde eerste plaats 

en dit is dan ook een mooi momentje om er een aantal dagen tussenuit te gaan. Het volgende potje 

zal worden gespeeld tegen Oikos en ook hen zullen we het vuur aan de schenen gaan leggen. Tot nu 

toe is uw teampje dit seizoen nog ongeslagen en dat gaan we nog eventjes zo vol houden. 

 

Hiermee besluit ik dit aanzienlijk korte relaas & tot 16 november! 

 

 Was getekend, 

Fistel, hofleverancier der smeuïge zau 
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Oikos HS 1 - Vludoc '98 HS 1 (4-0) 

Verslag Vludoc 

Duits zaad gedoneerd aan Remunjse Scheidsrechter (a.k.a. Oikos H1-Vludoc'98 H1 16-11-2013) 

  

Na de voorbereiding van afgelopen week en te hebben samengetraind met S.E.C. H1 in de hoop onze 

Opapiet weer eens op Nuthse grond te mogen verwelkomen, toog uw aller favoriete teampje 

andermaal richting Boven-Sittardse contreien. De mistige mistigheid van de afgelopen dagen 

meegerekend, werd besloten om ons verdeeld over meerdere voertuigen te verplaatsen naar de 

Oikossige drassigheid. Dit omdat wij er van uit gingen dat er dan minimaal wel zes man hun weg 

konden vinden naar de gele volleybalarena. 

 

Fistelpiet arriveerde als eerste, abrupt gevolgd door Euneuchpiet en Coentapiet. Droompiet was als 

vierde op locatie en de kantinepietjes werden aan het werk gezet. Spoedig daarna arriveerden ook 

de overige vijf pietjes met twee hulppietjes en Vrummusjpiet. De net zo geel als Oikos zijnde S.E.C.-

Pietjes waren ook al ter plaatse en de wachtrij voor bestellingen aan de Pakjesbar 13 werd alsmaar 

groter. Toen eenmaal iedereen voorzien was van koffie en andere meuk werd dan uiteindelijk toch 

maar de gedachtengang verplaatst naar de wedstrijd van de avond, maar helaas zoals elke 

zaterdagavond was er weer wat geklooi aangaande kleedlokalen. Ook die van de Oikosdingeshal 

bleek weer eens te klein voor twee zuidelijke teams samen, al was het toilet er groot genoeg.  

  

Toen men eenmaal zo ver was om het speelveld te betreden deed zich weer een ander probleem 

voor; een minuut stilte tussen inspelen en aanvang wedstrijd om de scheidsrechter de gelegenheid te 

geven om zich te oriënteren na de mistige zoektocht naar de hal. Omdat wij de beroerdste niet zijn 

werd hier dan maar gehoor aan gegeven en het potje ging van start. Baggerballen van onze kant, te 

weinig werd er afgemaakt en een pruttelend fluitsignaal vanuit de richting van de arbiter brachten 

Kapiteinpiet en de zijnen al een beetje van slag en uiteindelijk stonden we een setje achter. De 

nooduitgangen werden gecontroleerd door de backstagepietjes, maar alles bleek toch echt mistdicht 

te zijn. Geconcludeerd werd er dan ook dat die eerste set aan onszelf had gelegen en de opstelling 

voor de volgende set werd aangepast. Hier toonden we iets meer veerkracht, maar Jaappiet en 

Blijfslaanpiet (alsook de inzet van Fistelpiet) konden in deze set geen vooruitgang boeken. Met twee 

puntjes verschil op het scorebord werd er dan ook afstand gedaan van set twee en set drie werd met 

wat geschuif, gedraai en gewissel zodanig aangepast dat ArPieter deze ronde niet voor ons kón 

verzauen. Helaas bleek dat het mistprobleempje nog steeds niet was opgelost want die blinde vink 

op die stoel zat nog steeds met zijn kop in de wolken. Alweer twee puntjes verschil op het scorebord 

en dus de eerste drie setjes naar Oikos. Reupiet werd weer van stal gehaald, het fluitsignaal van 

ArPieter klonk meer als gepruttel en wie goed keek, kon zien dat er wat schmutzige vochtafscheiding 

druppelde uit dat fluitje. Dat kon toch zeker geen bewolking meer zijn. Set vier ging van start, de 

schouders gingen eronder om toch op zijn minst nog één setje niet af te geven. De jongens in het 

geel haalden vanalles van de grond en over heel veel twijfelgevalletjes twijfelde de druiper op de 

stoel geen moment.  
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Droompiet werd wakker en besloot voor zevende man te spelen. Dit had echter niet het gewenste 

effect en uw teampje moest toch echt met zes man verder binnen de veldbegrenzing.  

Die lijntjes moesten wel fluoriserend zijn, want met al dat gebrek aan transparantie op stoelniveau 

was 't die vent anders echt niet opgevallen. Uiteindelijk viel ook deze set met twee punten verschil in 

Boven-Sittardse handen. Vervolgens een potje applaus richting tribune waar ook Sinterpiet zich had 

verschanst om ons spelniveau te beoordelen (of het was gewoon omdat ie 't vertikt had om het 

Absentieformulier Publiek in te vullen). 

 

Den tegenstander werd gefeliciteerd met hun overwinning en Kapiteinpiet werd zoveel mogelijk 

weggehouden uit de buurt van ArPieter aangaande het invullen van het wedstrijdformulier, uiteraard 

nadat deze het wereldrecord balpencrashen op de twaalf meter had verbroken. Waarachtig 

ongelofelijk dat deze de weg omlaag had gevonden uit de stoel met al die laaghangende bewolking. 

Enfin, de zwik ondertekend, den teambeweging voortgezet in de richting van de kantinepietjes en zo 

stond uiteindelijk Kapiteinpiet zelfs met een feesthoedje op en een pilsje in de hand. Dorst is van alle 

tijden en na de nederlaag van dit weekend hebben we volgende week weer wat goed te maken in de 

Nuther leefomgeving. 

Gelukkig heeft uw halve teampje navigatie, want anders waren we niet eens thuisgekomen met al 

die mist. Hoewel...gewoon richting DSM-stank komt men al een heel eind. En nog zuidelijker klaart 

het dan alweer een heel stuk op. 

 

Was getekend, 

 

Fistelpiet, Hofleverancier der smeuïge pepernoten 
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Vludoc '98 HS 1 – Tupos HS 1 (3-2) 

Verslag Vludoc 

Testosteron nr 5 delft onderspit (a.k.a. Vludoc'98 H1 - Tupos H1 23 november 2013) 

  

Onder het motto; beter te laat dan te vroeg, bij deze het wedstrijdverslag een paar dagen na de 

wedstrijd tegen de Baarlonaren in plaats van dat ik deze lading voor de wedstrijd publiceerde. 

Theorie achter dit alles; na gedane zaken zijn er meer ooggetuigen te vinden dan ervoor. 

 

Aangezien dit alles sowieso al lang na het gebeurde leesbaar werd, is het dan ook 't gemakkelijkst om 

absoluut geen rekening meer te houden met een al-dan-niet-aanwezige chronologische volgorde en 

maar te beginnen met het feit dat ons avondje eindigde op het terras van een café waarvan bekend 

is dat daar tegenover heel veel mensen lagen te slapen. Huub maakte zich daar echter niet zo druk 

om en zorgde er gestaag voor dat deze gekidnapt en wel uit de Fistelmobiel rechtstreeks naar dat 

terrasje ontvoerd werd. Slechts luttele ogenblikken hiervoor waren het de publiekslievelingen van 

Vludoc die in Welten het licht uitdeden en kort daarvoor was er een openbaring voor Huubje daar 

deze bekend raakte met het Kerkraadse woord voor 'buren'. Wat dit alles echter te maken had met 

de wedstrijd tegen Tupos (what's in a name) staat uiteraard buiten kijf. Na een partij goed 

aanbaggeren dient men uiteraard goed af te schakelen in de dichtsbijzijnde McDrek voorafgegaan 

door een drankje in de kantine. Tussen een partij goed aanbaggeren en een drankje in de kantine 

komt echter nog een hele lading kleedlokaal tussen en helaas mocht ik niet vermelden dat er een 

diepgaand gesprek op gang was aangaande wegwijzertjes en meloenen. Dit dient men dan ook 

persoonlijk na te vragen bij Huub & EuneuchP.de, daar ik helaas te laat het kleedlokaal kwam 

binnengehuppeld.  

 

Voorafgaand aan dit totaal volgordeloze geneuzel was er nog een potje te klooien in de zaal alwaar 

uw favoriete teampje het opnam tegen de contraproductieve elite uit Baarlo, dit omdat uw teampje 

wel wat productiever was. Echter maakt dit alles geen fluit uit. Griepspuit. De mannetjes uit het 

noordelijke wisten af en toe de weg binnen de lijnen niet helemaal uit te vogelen, wellicht omdat zij 

noordelijker stippellijntjes gewend zijn. Helaas kon onze scheidsrechter hen ook de weg niet wijzen, 

zelfs niet na herhaaldelijk aandringen van hun eigen teamgenoten. Men dient dan ook niet te dicht 

bij de arbiterstoel te komen, daar houdt zo'n miniblaasorkest nou eenmaal niet van. Na de nodige 

servicedruk en de juiste spelers te hebben uitgezocht baggerde uw teampje over de tuupjes heen, 

helaas met twee punten tegen omdat wij nu eenmaal nooit gehoor willen geven aan NeVoBo-

voorspellingen uit apps. Geen andere redenen voor het eindresultaat, alleen dat. Wij spelen nu 

eenmaal graag verrassend. 

 

Komende zaterdag een potje in Meijel en we hebben vernomen dat ze daar het centercourt willen 

opzetten. Die prutsers zijn immers ook nog steeds in de race om de garnalen. Uit ervaring kunnen wij 

u vertellen dat gele M&M-zakjes beter te pruimen zijn dan watervoer en zodoende gaan we er 

zaterdag weer tegenaan. Kwestie van wennen en Ruudje een bakje water geven voor aanvang, kan ie 

lekker slobberen. 

  

Was getekend in volstrekt onlogische volgorde, Fistel, hofleverancier der smeuïge zau. 
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Verslag Tupos 

Vandaag moesten de mannen uit Baarlo aantreden tegen de zuid-limburgse ploeg Vludoc. Toen we 

bijna in het dorpje Nuth waren werden we door de TomTom op een dwaalspoor gebracht wat ons 

uiteindelijk in België deed belanden. Eenmaal aangekomen in de sporttempel lagen er boekjes klaar 

over welke topwedstrijden er die zaterdag gespeeld zouden worden. We konden al zien dat de 

tegenstander flink wat lengte in het team had, dus het zou een pittige wedstrijd worden. 

 

Na een warming-up en peptalk van de Coach Ruud begon de wedstrijd. De mannen konden helaas 

niet goed uit de startblokken komen en liepen meteen een achterstand op. Dit was rede voor Ruud 

om een time- out aan te vragen en de boel op scherp te zetten, meteen werd het een andere 

wedstrijd, de strijdlust van vorige week was weer helemaal terug. Helaas begon het vuur net te laat 

te branden en werd de set verloren. 

 

De volgende set werd er gewisseld en dit pakte zeer goed uit, het blok aan de kant van Tupos zat 

helemaal dicht en daarom kwamen er veel minder moeilijke ballen het veld binnen bij Tupos. We 

kregen steeds meer grip op de aanval en daardoor werden de punten zo binnengesleept. 

 

In de derde set werd het vuur van vorige set doorgezet en liepen we er eigenlijk makkelijk overheen. 

Op het midden van de set kwam er steeds meer onrust in het spel en daardoor werden de ballen niet 

goed afgemaakt. In de derde set gebeurden er ook iets wat ik nog nooit van mijn leven heb 

meegemaakt in het volleybal, jaja de rode kaart werd getrokken door de scheidsrechter (det waar un 

bietje Nuth), en daardoor raakten we een punt schade op en kreeg de tegenstander service. 

Uiteindelijk mocht deze rode kaart niet genoeg zijn voor de tegenstander en won Tupos wederom 

een set van die aaj kut oet nuth. 

 

De vierde set begon en beide ploegen waren gebrand om deze set binnen te hengelen. Vludoc begon 

andere manieren te zoeken om de 9x9 van Tupos te bereiken. Met deze manier sleepte Vludoc het 

ene na het andere puntje binnen. Tupos wist er geen raad mee en meteen liepen ze tegen een 

achterstand aan die niet meer in te halen was. De aanvallers kregen geen grip op het sterke blok en 

verdedigers van de tegenstander. 

 

Na een toss en veldwissel begon de laatste 5de en laatste set van de wedstrijd. De verslagenheid van 

set 4 was nog goed te zien en het opstarten duurde langer dan gehoopt, de mannen van Vludoc 

begonnen deze set beduidend beter en hier konden de baarlonaren geen vuist tegen bieden, na bij 8-

3 van kant gewisseld te zijn, kregen we steeds meer grip op de aanval en het blok, het vuur was weer 

terug! Helaas mocht dit niet meer baten en deze set werd verloren met 15-10 

 

We willen onze supporters heel erg bedanken voor de steun vanuit de tribune, helemaal naar Nuth 

reizen voor ons te supporten. Gelukkig zijn ze niet in het dwaalspoor van het vorige wedstrijd getrapt 

en zijn ze naar de goede wedstrijd locatie afgereisd.  
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Peelpush HS 3 - Vludoc '98 HS 1 (3-2) 

Verslag Vludoc 

Desintegratie aanvoerder speelt potentieel kampioensteam parten (Vludoc'98 H1- Peelpush H3 30-

11-2013) 

 

 Zaterdag jl. Uw teampje zette op geheel eigen wijze koers naar één der diepere krochten der Boven-

Sittardse samenlevingen. Eenmaal op wederom volstrekt onlogische wijze voltallig aanwezig 

(afgezien van Reu en Coentabrinta die betere dingen te doen hadden) zocht uw favoriete 

Nuthvertegenwoordigende teampje meteen contact met de inheemse bevolking achter de bar nadat 

de meeste aanwezige pepernoten geconfisqueerd waren zodat Ruudje en Dieke Roaje volledig op 

krachten konden aantreden op het strijdtoneel. Met een provisorische draagbaar werd Huub 

opgekrikt tot stehtisch-niveau en eenmaal mentaal voorbereid trok uw 

zevenpersoonsvolksvertegenwoordiging richting kleedlokaal alwaar Jaapcoach ons de nodige moed 

uit de schoenen haalde en terug de lever in schonk.  

 

Vervolgens werd dan maar begonnen met een warming-up op Jongens-B-niveau en nadat Fisteltje bij 

zijn positieven was gekomen en de helft van zijn broekies naar het juiste veld had geleid, werd 

vervolgens nog een tegenstander gevonden om een potje tegen te baggeren. Bas de Ballenwipper 

kwam ook nog eventjes meespieken op EchteMannenNiveau voordat zijn eigen divisiegepruttel van 

start ging en zodra deze eenmaal was endgelösst kon vervolgens dé ZaterdagMatch van het weekend 

van start gaan. Vier publieksdinggevallen op de tribune voor PeelMusj en zodoende waren we 

gemotiveerd genoeg om zowel set één alsook twee met redelijk wat service- & aanvalsdruk en 

souplesse binnen te halen (24-26 en 21-25 in ons voordeel). In set drie (25-18 voor PeelMusj) kwam 

de rauwe zau ons wat kouder op het dak vallen en in vakjargon spreekt men in zo'n geval ook van 

eens gevaarlijk derde-setje. Helaas kwamen we deze set niet helemaal meer te boven omdat er te 

weinig kon worden opgebouwd en afgemaakt en lieten we ons in set 4 (25-14 voor PeelMusj) als een 

stel blinde herders naar de slachtbank leiden. Af en toe leken we er echter weer wat meer grip op te 

krijgen en set vijf werd dan ook vol frisse moed begonnen (al waren er twee met de pijp leeg en die 

gebruikten niet eens een E-Smoke). Vanalles werd bijeen geraapt ,voornamelijk onderdelen van 

knieën van Huub en nadat de beenwindsels bij hem waren vastgetaped leek het tij te keren in het 

voordeel van uw favoriete teampje. De pass kwam weer enigszins en in ons voorveld begon het weer 

wat meer op gang te komen. In Meijel blijkt er echter een lineair verband te zijn tussen het aantal 

gewonnen sets en een veelvoud van publiek en met 16-14 in het voordeel van die Peelpasshazen 

dolven wij helaas het onderspit. Pasen valt in 2014 echter pas in April en aangezien we al een 

maandje daarvoor de return krijgen tegen de Meijelse H3-grootmacht (véél indrukwekkender dan die 

mietjes van hun H1-team) gaan we ervan uit dat de paaseieren nog niet gereed zijn en we aan ons 

thuisfront de nodige potjes kunnen breken. Uiteindelijk 3-2 dus in het voordeel van Meijel en koud 

op ons dak. Gelukkig heeft uw Fisteltje een schuifdak en kon de Nuther Elite na afloop met behulp 

van deze technische ondersteuning i.c.m. aanwijzingen van een verdwaalde Brabander nog een 

friture vinden in het Meijelse. Alaaf ouwhoer, die hamburgers waren goed te doen. Of we nou 

volgend jaar terugkeren of niet, de liefde van uw teampje gaat door de maag.  
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Jammer dat de helft al naar huis was en uw Dieke Roaje, Ieceetheur en Fisteltje het licht uitdeden 

Boven-Zittard. Bleek dat ze speciaal voor ons op de terugweg nog de snelweg hadden afgezet t.h.v. 

Born.  

 

Komende zaterdag ADC op bezoek in het Nuthse en we zijn weer voltallig. Nu die baggermuziek van 

Huub nog weren uit de sporthal en dan kunnen we er weer tegenaan. Ruudje blijkt immers ook de 

nodige DJ-skills onder de knie te hebben. 

  

Was getekend, 

 

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

Verslag  

Vludoc Pepernoten gestrooid in Nuth, Huub in zak naar Spanje (a.k.a. Vludoc'98 H1 - ADC H1 07-12-

2013) 

  

Nuth, zaterdag jongstleden. Nadat alle Nuthse veldverwarmende groeperingen eenmaal hun partijen 

voltooid hadden in het voordeel van de thuisvereniging, werd het tijd voor Dames 1 om ook deze lijn 

voort te zetten in hun partij tegen Polaris. Standvast traden zij aan op het strijdtoneel, aangesterkt 

door een echte Meers. Een strijdkreet schalde door de zaal, hun warming-up werd ingezet en veel 

groter kon het contrast niet worden vergeleken met de epische aftrap welke op het buurveldje 

vertoond werd. De mannenhoofdmacht versus ADC, Nuth - Urmond, Knooppunt van het Zuidelijke - 

Knooppunt DSM. ADC bracht té veel reserves mee om op te noemen en begon waarachtig 

imponerend aan hun eigen warming-up. Uw favoriete teampje echter begon wat minder 

imponerend; hoofden tellen, buiken tellen, luie paters aanzwengelen, Dreamer van het toilet jagen 

en de kids van Coentabrinta immobiel maken (sporttape doet wonderen, ook voor thuisgebruik). 

Enfin, voltallig en Jaap nog steeds te lui om mee te baggeren. Met acht spelers moest het vandaag 

dan maar gebeuren. De eerste set was een aardige prooi voor het Nuthse, met hier en daar wat 

servicedruk en eigen fouten, doch na twee afwezige potjes was Reu voldoende opgeladen en ragde 

hier en daar vrolijk langs, door en over het blok van ADC. Waar het niet erlangs, erover of erdoor ging 

werd er dan nog aardig getoucheerd en, zoals het een echte Reu betaamd, bakende hij lustig zijn 

territorium af door -op geheel volleybaltechnische wijze- tegen het blok van zijn opponentjes aan te 

pissen. 25-18 in de pocket, alaaf ouwhoer. 

 

Set twee ging wat minder vrolijk van start en het af en toe wat weg van een verkeerde palindroom. 

Op een gegeven moment stonden we te ver achter, maar wisten toch nog aardig bij te komen tot 

zelfs 23-23. Dit viel echter niet positief af te sluiten en we kregen dan ook de rekening gepresenteerd 

met een 23-25 in het voordeel van ADC. 

 

In set drie werd uw teampje dan maar wat meer gemotiveerd, omdat dat kon en met het uitzoeken 

van de juiste spelers, op aanwijzing van coach Jaap (en dan toch maar een andere speler uitzoeken), 

werd er vervolgens weer wat meer gescoord aan Nuther zijde dan aan Urmondse kant en zodoende 

dat de publieksfavoriet van vandaag (lees: we hadden eens meer publiek dan Dames 1, jammer dat 

het grootste gedeelte uit Urmond kwam) op een 25-19 werd getrakteerd in het voordeel van de 

thuisbaggeraars. 

 

Klats, zo stond het ineens 2-1 voor uw smurfpietjes. Met een 25-22 werd uiteindelijk ook set 4 

binnengesleept aan Nuther zijde, maar niet voordat het hier en daar natuurlijk wat spannend diende 

te worden gehouden voor ons publiek, zó vaak zien we die natuurlijk ook weer niet en dus moest er 

nog wat weergaloos spektakel worden opgevoerd. Speltechnisch gezien lukt dat ons natuurlijk nooit 

en zodoende werden de Duracellbatterijtjes van Huub maar weer eens van stal gehaald en 

geïmplanteerd. Deze werd eindelijk wat wakkerder en zoals het een goede Huub betaamd, richt deze 

dan meteen zijn pijlen op de eerste beste die hem voorziet van verdere input. 
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Arm scheidsrechtersfluitje dus...want die hoort men altijd voordat er nog een bal gespeeld is. Stoom 

kwam uit Huub's linkerneusgaatje, want rechts zit de vloeibare Epo. Onze beduusde scheids stond 

dan ook perplex en floot spontaan een keer of twee Huubje af. Gebruuskeerd kwam onze 'manly 

man' wat meer in aanslingermodus en na het ruiken van een sweatshirt van Dames 1 kwamen zijn 

hormoontjes wat meer op koers. Dit mocht tijd worden, want Dames 2 had vooraf aan onze 

wedstrijd onze stroopwafels gebietst (die van vorige week, maar gebietst is gebietst en mocht niet 

gebietst toch gebietst zijn dan wil ik bij deze toch even duidelijk hebben dat het dan toch zo is dat die 

gebietst zijn) en geschoffeerd begon Huubje dan ook dit potje met een taalachterstand.  

 

Maar goed, omdat 21 december nog een boekje moet worden gevuld met smeuïge zau en daar 

komend weekend nog een verslag Sittardia - Vludoc bij moet, wil ik deze lading bagger ditmaal niet al 

te lang maken, omdat dat anders niet allemaal gaat passen. Wederom een verlaat verslagje dankzij 

mezelf, maar komend weekend komt ie weer wat vroeger, zodat u allen zondagmorgen kunt 

genieten van een lekkere kop koffie en een croissant in combinatie met wat literaire geneuzel van uw 

Fisteltje. Gezworen, gespuugd. Alaaf ouwhoer. Fistel -out-. 

  

Was getekend, 

  

Fistel, hofleverancier der smeuïge zau 
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VC Sittardia HS 2 - Vludoc '98 HS 1 (1-3) 

Verslag Vludoc 

Allerzweterigste Huubinator geen pannenkoek maar poffertje (a.k.a. Vludoc'98 H1 - Sittardia H2 14-

12-2013) 

  

Nadat de Nuther herenhoofdmacht (de harde kern althans) vandaag de zaal was gaan inspecteren in 

het Sittardse, hierbij geassisteerd door de lieftallige andere sekse van Dames 1, waarbij hun 

scheidsrechter duidelijk af en toe het noorden kwijt was -oost en zuid ook overigens-, was er nog wat 

t...ijd over om puur te gaan genieten van slecht bereik en opgewarmde aldi-pannenkoeken. Tussen 

de soep en de koffie door kwam men op temperatuur en vooraleer onze tegenstander het doorhad 

stond uw favoriete teampje met de hakken over de sloot op frietje oorlogssterkte wederom in de 

Sittardse narrentempel. 

 

Eenmaal op adem gekomen had uw Fisteltje de scheidsrechter al voorbereid op de komst van Huub 

en bij aanvang van de wedstrijd (of ergens daarvoor) werd ons duidelijk dat Hubertus weer eens de 

zeemsjieve vergeten was. Gelukkig is uw teampje ontzettend flexibel en werd dit mindere puntje al 

snel omgezet in een positief aspect. Toen bleek ook nog eens dat Dieke Roaje afwezig bleek te zijn 

auwieje....een uitdaging! 

 

Waar echter vorige week de tribune afgeladen vol zat in het voordeel van ADC was uw 

lievelingsteampje vandaag echter gezegend met een lieftallige achterban. Vrouwelijk schoon aan 

onze zaalhelft, al neerkijkend op ons spel vanaf grote hoogte. Nog nét geen rozenblaadjes strooiend 

richting de publiekslievelingen van vanavond. Onder dit alziend oog hergroepeerde uw achttal snel 

en zette samen de schouders eronder met een artistieke doch geheel authentieke pass richting 

midvoor in plaats van rechtsvoor. Geheel uit hun routine gehaald werd Sittardia de eerste twee sets 

naar de slachtbank geleid (25-27, 18-25).  

 

De derde set verliep iets minder volgens plan en eindigde iets meer in ons nadeel dan in ons voordeel 

en indien men zoiets tot het einde van de set volhoudt, krijg je zoiets normaliter wat kouder op je 

dak terug (25-22), deze set ging dan ook naar Zitterd en gaf uw teampje het nakijken. New-found 

spelverdeler Pim zette gelukkig de verdubbelaar in en binnen no-time was de vierde set voltooid in 

ons voordeel (09-25). 

 

Huubje schakelde zijn metaaldetectortje in en uw teampje vond al snel zijn weg naar de bar, 

juice...juice...where is the juice.... 

 

Volgende week nog een potje in Nuth tegen NVC en dan sluiten we het jaar positief af. Tot volgende 

week en goed gefloten scheids, namens Huub. 

Was getekend, 

  

Fistel, hofleverancier der smeuïge zau 
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Vludoc '98 HS 1 – NVC HS 1 (4-0) 

Verslag Vludoc 

Promotieklasse baart keukenprins kopzorgen (a.k.a. Vludoc'98 -NVC 21-12-2013 a.k.a. Fistel´s 

Kerstconference 2013) 

  

Nagenoeg drie maanden na aanvang van de competitie blikt uw favoriete teampje terug op een 

enigszins voldoening gevende start van het volleybalseizoen. Met slechts twee verloren wedstrijden 

in ons kielzog -waarvan één legitieme, want die wieksers van Roermond spelen met een Duitse 

scheids- kunnen wij met een gerust hart de kerstdrukte ingaan en voldoende champagne laten 

stromen rond de jaarwisseling. Nu gebleken is dat wij ook in staat zijn om zonder aanvoerder, 

spelverdeler of libero te winnen, dartelt in de Nuther ziel een euforisch gevoel vrolijk rond nu wij nog 

steeds meedraaien in de top van de EERSTE KLASSE. Langzaam maar zeker begint het besef door te 

dringen dat er dit seizoen wel eens een titeltje valt mee te pikken, zodoende dat Coentje al een 

avondstudie aan het volgen is tot dorpsbeiaardier. Om alvast te oefenen zal hij de komende dagen 

dan ook achter de coulissen rondhupsen op kerstavond en trachten te genieten van het geklingel en 

geklangel der loeënde klokken daar deze boven in de Nuthse toren bijeen hangen. Twee paar klokjes 

hebben het dit seizoen reeds al moeten ontgelden. Frits Rademacher had het echter al vroegtijdig 

door en zodoende dat slechts de grote klokjes zijn gefixt, omdat de kleinere versies 'ummer bliedsjap' 

brengen. Met dit geneuzel in ons achterhoofd mag u allen er al van uit gaan dat uw teampje het 

beste beentje voor gaat zetten in 2014 en 11 januari op Nuthse grond Maasdal warm zal 

verwelkomen. 

 

Voor ieder die gisteren getuige mocht zijn van ons potje tegen NVC uit Neerkant; goed poeier. 

Voor eenieder die dat niet was volgt hieronder een redelijke samenvatting van een apart potje, op 

bepaalde puntjes aangevuld met wat volstrekt nutteloze informatie, doorspekt met feiten en niet 

noemenswaardige noemenswaardigheden met een neutrale ondertoon voorzien van hier en daar 

een handreiking naar links en zo nu en dan een compromis richting rechts, dit alles om niet te veel 

rood, geel of groen te denken. Het is maar even dat het gezegd is. Welnu, daar gaat ie dan; 

 

Vrijdag´s groots aangekondigd als dé promotieklasse-sportthriller van het weekend besloten de 

aanwezige leden van het Nuther Mannenkoor op tijd aanwezig te zijn in de Nuther Sportpiste. Daar 

onze weg geplaveid is met kinderkopjes en gouden voortandjes alsook noeste arbeid op 

donderdagavondtrainingen werd speciaal voor vandaag een blikje publiek opengetrokken en 

vooraleer we het zelf doorhadden zat ons zaalgedeelte vol met familie, vrienden, bekenden en 

onbekenden. Schijnbaar hadden de inlichtingendiensten van het Limburgs Dagblad goed werk 

verricht, want dankzij de Babylonische spraakverwarring van een dag eerder was er een situatie 

ontstaan vergelijkbaar met een grammaticale wirwar van twee Duitsers vastzittend in een polyester 

regenpijp met een doorsnede van twaalf centimeter. Zodoende hadden de meest mensen eieren 

voor hun geld gekozen en het Nuthse opgezocht om te kunnen genieten van een hoogtechnologisch 

ultrasoon hoogstandje op het gebied van het nobele volleybalgedeuns. Uw teampje liet zich echter 

door al het tumult niet van de wijs brengen en nadat eenmaal Jaap met een Jaap in z´n hoofd 

verschenen was alsook Dieke Roaje ineens de couppoging in de kantine doorstaan had en het 

strijdtoneel gevonden had, begaven wij ons naar het epicentrum van de volleybalsport en zonder 
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ouderenprotest werd er na de warming-up aangevangen met het potje vermaak tegen de mannen 

uit Neerkant. 

 

Set 1 viel met 25-18 in handen van uw redelijk positief ingestelde privé-equipe door hier en daar wat 

te variëren in service alsmede samen de schouders eronder te zetten en het heft in eigen hand te 

houden. De druk werd opgevoerd, doch helaas was er vooral in het begin van de set een overvloed 

aan eigen fouten. Dit werd gelukkig hersteld en nadat eenmaal bovengenoemde schouders in stelling 

waren gebracht, pruttelde uw favoriete eenheid rustig richting tweede set. 

Set 2 werd vervolgens prima resultaat geboekt en met de juiste servicedruk en afdichting van het 

blok kreeg NVC het vuur aan de schenen gelegd & voordat zij goed en wel bekomen waren van de 

schrik stond het 25-06 in het voordeel van de thuisploeg. Beteuterde Boven-Sittardse blikken waren 

er echter nauwelijks en halverwege de derde set diende een linguïstisch hoogstandje aan 

coachingszijde van stal te worden gehaald. Jaap ontpopte zich tot een waar volleybaltechnisch 

filosoof (dit moest ook wel, want uw teampje liet het in de beruchte derde set hier en daar een 

beetje liggen). Dit wierp zijn vruchten af, want op ludieke wijze werd de monopoliekanskaart tussen 

de zeemsjieve vandaan getrokken en leidde uiteindelijk een 25-22 de zoveelste thuiszege op rij in. Na 

drie gewonnen sets moet er tegenwoordig nog altijd een vierde worden gespeeld en deze werd dan 

ook aangevangen. Uw zichtbaar op gang komende teampje had hier en daar een beetje moeite met 

het blok van de gasten, maar gelukkig is er geen gat zo klein of Huub weet er raad mee. Dit leidde tot 

verkrampte handjes van de tegenpartij en die nummer zes leek ineens een stuk minder lang. Onze 

persoonlijke Chuck Norris ragde er vandaag ook weer vrolijk op los, waarschijnlijk doet die trekzalf 

wonderen. In linker- & rechteroor doet dat normaliter minder wonderen en af en toe viel de 

communicatie nog wel eens weg. Gelukkig werd de vierde set zonder al te veel te papegaaien in 

Nuth´s voordeel beslist met een olijke 25-21 en werd er vervolgens rustig koers gezet naar de kantine 

alwaar een appetijtelijk spa geeltje met schuimkraag stond te wachten op uw favoriete hoofdmacht. 

Dreamer the Ed-nosed reindeer laat zich zoiets geen tweemaal vertellen en zichtbaar genietend 

lieten hij en zijn medespelers deze Zuid-Limburgse overwinning goed smaken. Onder het genot van 

een pizzaatje en een smakelijk teiltje knoflooksaus werd vervolgens samen met de afgevaardigden 

van Dames 1, Dames 2 en de vertegenwoordiger van het bestuur wederom een zaterdag positief 

afgesloten.  

 

Vijf puntjes in de pocket en uw privé-papnazen zetten koers naar 2014. Rest er vervolgens voor mij 

niks anders meer dan u allen fijne feestdagen te wensen en een goeie roetsj naar het nieuwe jaar. 

Hieronder nog even de highlights van de zaterdag samengevat tot één of twee woorden, waarbij ik 

uw aller fantasie gerust de vrije loop laat gaan. Denk niet te ver door & blijf met twee beentjes op de 

grond. 

 

- Roemeense downloadporno 

- Lady & de vagebond (oké, meer dan twee woorden dan, azijnpisser) 

- Schaamhaarscheids 

 

Was getekend, 

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

Verslag Vludoc 

Nuthse horeca draait overuren (a.k.a. Vludoc'98 H1 - VC Maasdal H1 11-01-2014) 

  

Nadat eenmaal de kerstborreltjes en -versnaperingen hun weg hadden gevonden door de 

ingewikkelde darmstelsels van uw favoriete teampje en vervolgens ook aan de oudejaars en 

nieuwjaarsverplichtingen was voldaan, schraapte uw favoriete teampje hun spelertjes weer bijeen. 

Sommigen werden getraceerd in de buurt van een zaaltje in Oirsbeek en weer anderen waren 

inmiddels teruggekeerd op een Duits nestje. De inventaris werd opgemaakt en men kwam tot de 

vervelende conclusie dat we ook dit jaar op de verkeerde postcodes woonachtig zijn geweest. 

Gelukkig heeft iedereen al zijn vingertjes nog en zelfs het kinderarmpje van Ruud had de 

nieuwjaarsnacht overleefd. Ww.de kreeg voldoende gelegenheid om de eerste training even zijn 

frustraties de vrije loop te laten en, zoals het een goed favoriet teampje betaamd, konden wij hier 

vrij aardig mee overweg. 

 

Soit. De eerste training van 2014 was weer overleefd, op de tweede was men zelfs in grote aantallen 

komen opdraven (vijf of zo) en zodoende was de toon al gezet nog vóórdat de zaterdag begonnen 

was. Zoals al eerder nauwelijks uitvoerig beschreven stond uw teampje op de eerste plaats. Aan dit 

gegeven werd nauwelijks aandacht besteed en zoals u dat van mij verwacht, zal dat ook ditmaal niet 

gebeuren. 

 

De zaterdag brak aan, het appje begon te ratelen, jekkediesmekkedie en plots was het al drie uur 's 

middags. Huub's bovenkamertje begon te rekenen en uw Fisteltje hing nog aan de cappuccino. Plots 

zorgde een unieke compilatie van fragmenten voor een helder momentje en het wannabe-douwe-

egberts-momentje werd hardhandig onderbroken omdat meneer te weinig Red Bull in huis had. 

Huub's voorraad werd aangevuld en aansluitend was de voorhoede van H1 al binnen no-time 

nadrukkelijk aanwezig in de Nuthse samenleving. Eenmaal in het bijzijn van de tegenstander van 

vandaag werd nog eens nagevraagd wie zij eigenlijk waren en nadat we ons ervan hadden overtuigd 

dat het de juiste opponent was, begonnen we eens rustig aan de warming-up. Het inspelen ging 

lekker, het inslaan ook, de service begon over het algemeen wel gezellig en de verdere mentale 

voorbereiding ging ook al vrij aardig van een leien dakje. Vandaag maakten Coentakinte, Tactician 

Remco (bijnaam wordt nog aan gewerkt) en uw Fisteltje zich geenszins druk. De rest moest immers 

aan de bak. Met Jaap terug in de libressehouding begonnen we vandaag weer eens verdedigend iets 

sterker dan we de afgelopen weken gewend waren, al liep de rest van de communicatie wat 

stroefjes. Vloeiende golfbewegingen van het net moesten wat meer uitkomst bieden en zodoende 

dat onze service dan ook wat meer in het net gepoeierd werd dan erover. Dit bracht Maasdal echter 

wat meer van slag en zodra iemand van slag is, dan zijn ze dat en zodoende dat wij aan slag komen 

na een slag die van slag is. Pass, set-up, aanval in willekeurige volgorde en uw teampje kleurde het 

veldje rood. Al was dat er aan de overkant maar ééntje, maar die zat wel overal te incasseren. Ruudje 

baggerde daar echter vrolijk doorheen en ook Dreamer-emeritus emerituste vandaag wat minder en 

kachelde vrolijk tuffend door het potje heen.  
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Terugkomend op het Duitse nestje werden er aan de overkant wat eitjes geklutst en gegarneerd en 

eenmaal aangekomen in de kantine met een toefje mayonaise en een drankje waarvan niemand wist 

wanneer deze nou gedronken mocht worden, werd vandaag in combinatie met de nieuwjaarsspeech 

van Stichting Hermanitas (chapeau!) een 4-0 overwinning een feit (grammaticaal klopt ook van deze 

voorgaande zin geen drol en ik laat hem dan ook lekker intact). Uw teampje staat zodoende ook na 

een paar dagen 2014 nog steeds stralend bovenin de ranglijst. Enfin, eenmaal het glas geheven en de 

plaatselijke frituur ontdaan van hun maandvoorraad friet werd er zwaar na kantinesluitingstijd 

(standaard plusminus 20.30u) massaal koers gezet richting Valkenburgse horecagelegenheden. Daar 

aangekomen blijkt het Vludocse ook nog altijd toonaangevend te zijn aan de bar en vlak ernaast. Uit 

een rijkgeschakeerde aanwezigheid van D1, D2 & H1 heute abend blijkt maar weer dat het Nuthse 

fundament dit seizoen weer ietsje steviger in de schoenen staat dan af en toe blijkt en zodoende dat 

wij allen vol vertrouwen de rest van de competitie ingaan richting hoogste posities binnen de 

competitiestanden en dergelijke. 

 

De komende paar weken krijgen we weer een paar leuke potjes tegen respectievelijk Ledub, VCH en 

Revoc.  

En Oikos? Dae zien nog neet langs Smeets' bakkes.  

  

Was getekend, 

  

Fistel, hofleverancier der smeuïge zau



 

31 

 

Vludoc '98 HS 1 - Ledub HS 3 (4-0) 

Verslag  

Vludoc Retourtje Brabant voor verlepte schlampe (a.k.a. Vludoc'98 H1 - VC Ledub H3 (Gewoon Budel, 

maar dan omgekeerd omdat ze dankzij dat vieze bier daar te weinig fantasie hebben voor een 

normale clubnaam) 

  

Nuth, zaterdag jongstleden. Uw favoriete teampje daalde 's ochtends neder uit hun hemelse 

contreien om weer een potje aan te klooien tegen een ietwat noordelijker gelegen tegenstander. Na 

de bewierookte pot tegen VC Maasdal hadden we vandaag weer een doel voor ogen omdat we bij de 

uitwedstrijd tegen Budel in Maarheeze (dat gedeuns met dat doolhof aan kleedlokalen) met twee 

verloren sets het deksel op de neus hadden gekregen (omdat Ruud te laat was). Enfin, ondertussen 

weer een lading wedstrijden geleden en tegenwoordig kachelen we weer vrolijk mee in het bovenste 

gedeelte van de stand. Zodoende dat vandaag ook werd gegaan voor de volle winst omdat we die 

schele wieksers van Peelpush toch nog een rode lap voor ogen willen houden. Zo zien ze daar 

tenminste ook weer wat kleurtjes en over een maand of anderhalf flansen we daar ook nog wat geel 

en groen bij. De LD-recensies van Ton Reijnaerts liegen er ook niet om tegenwoordig en gevuld met 

wat zelfgenoegzame gezapigheid braken wij dit potje dan ook een lansje om met de scepter te 

kunnen blijven zwaaien richting die arme sukkelaars van Oikos (die over 'n weekendje of twee weer 

met 0-4 kunnen afdruipen richting Boven-Sittard. Heimwee naar verloren land dus, doch dat verdient 

geen soelaas. Het relaas van uw fisteltje echter is wat gebaseerd op wat orale literatuur welke hier 

en daar is opgevangen tussen de drie gangen van het hasjee-diner door en zodoende dat dit hele 

epistel uiteindelijk hooguit als een slappe lul op een slagroomtaart slaat. Maar goed, Vludoc-Ledub 

ging van start en binnen een mum van tijd zaten de kids van Ledub op Gods lip, wachtend om de 

eeuwigheid te worden ingeblazen. Het spieje & volblaffen schoot echter alleen in de eerste set (25-

11) wat meer op dan in de volgende drie (25-16, 25-20, 25-16) doordat wij hier wat minder als 'n 

meter crème brûlée speelden dan in set twee (of drie of vier). Gelukkig hebben wij wel de 

beschikking over een Oudtestamentische Olympische medaillekanshebber in de spelverdeling (allé, 

als ie wat minder dik zou zijn dan) en zodoende dat ons Timmetje als een verwrongen wrak de 

nodige balletjes -in combinatie met de broodnodige aanvallertjes- hier en daar tussen onze 

tegenstander inflanste. Onze service begon ondertussen alweer wat meer te draaien, alsook de pass, 

welke ondertussen meer impact heeft op onze tegenstanders dan een Bommeriger parelhoenfilet. 

Zoals het reilt en zeilt prutsten we al snel een einde aan dit epische potje en trotzdem werd, na de 

nodige honneurs te hebben waargenomen, er koers gezet naar huize Ed alweer Linda al zat te 

wachten met de vrachtwagenlading hasjee (hachee, whatever....ik zeg; Golden Brown). Nadat 

eenmaal ook Huub was gearriveerd in het bijzijn van iemand uit Heerlerheide (Heerlerheide: 

geboorteplaats van een pragmatisch/dogmatisch/analytisch filosoof, het is maar dat u het weet), kon 

het schransfestijn dan ook beginnen en werden wij zelfs getrakteerd op livegitaarmuziek (jammer dat 

dit culturele hoogstandje van de dag zo snel teniet werd gedaan door die beroepsjanker die links van 

deze wereldartiest zat mee te blèren op een volslagen ander ritme). HEEEEEEJJ MIESJÈL, DOE JOE 

RIEMEMBUR? 25 januari 2014; wij wel Pim......wij wel. 

 

Spoedig zullen de degens worden gekruist met die cabootere van VCH en vervolgens gaat de 

wedstrijd dáárna het feestje beginnen. 
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Oikos op 8 februari, laten we hopen dat ze voldoende Albert Heijn-zegeltjes hebben gespaard zodat 

ze weer een vrachtwagenlading tissues kunnen volpeuteren op de terugweg.  

 

Rest mij u nog het volgende met u allen te delen: KKK-twix. Zo, breek daar maar eens het mooie 

koppie over. Fistel -out- 

  

Was getekend, 

  

Fistel, hofleverancier der smeuïge zau 
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VC Heerlen HS 2 - Vludoc '98 HS 1 (1-3) 

Verslag Vludoc 

Gebrek aan kaarten leidt tot te weinig gekaart (a.k.a. Vludoc'98 H1 - VCH H2, 27 januari 2014) 

  

Brunssum, een paar dagen na een potje tegen een praalstoet aan Brabanders. Uw teampje trok 

geheel in vol ornaat aan korte eindjes (behalve Jaap dan, want die zit onder de duim en dus met 

andere dingen bezig) en was van plan om op tijd aan te komen in de Heerlense arena. Deze bleek 

echter de wetten van tijd en ruimte te tarten en spontaan een aantal kilometer noordelijker te liggen 

dan verwacht. Heëlesje uitbreidingsdrang of wellicht gewoon een plaag die wat hardnekkiger dient te 

worden bestreden dan voorheen. De locatie bleek echter van topkwaliteit te zijn, want nog voordat 

er ook maar één spelertje voet had gezet op Brunssumse bodem (behalve die drie die er al dagelijks 

schijten dan) bleek de volledige parkeergelegenheid volgestouwd te zijn met voertuigen van 

allerhande volk. In tegenstelling tot Heerlen-centrum waren hier echter geen Poolse kentekens te 

zien. Na de nodige tactische aanwijzingen van de lokale bevolking vond gelukkig iedereen zijn 

parkeerplekje en zodoende konden wij dan ook in huppeldraf koers zetten naar de ons toegewezen 

omkleedfaciliteit. Eenmaal omgekleed werd er nog wat bijgeleuterd en toen het net voor beide 

teams te hoog hing werd er rustig aangevangen met een geïmproviseerde warming-up. Het 

gemütliche zat er aan het begin weer eens in en het kaboutervolkje van VCH begon ook aan hun kant 

met een hypnotiserend linksom huppelpasje. Dit werkte te zeer op de zenuwen van het massaal 

toegestroomde publiek en de opluchting was dan ook groot toen men tijdig begon met de rest van 

de zauerei. Set één ging van start en al snel leek het uit te draaien op een traditioneel potje volleybal. 

Serviceje, passje, set-upje en een aanvalletje er achteraan. Helaas bleken hier en daar wat 

kernelementen te ontbreken en ging de boel al aardig de mist in na het eerste fluitsignaal, tevens 

ook tijdens en na eenzelfde fluitsignaal. Dat dingetje in de mond van de scheids klonk harder en 

scheller naarmate de avond vorderde (iets met een telecommunicatieproject in de kinderschoentjes) 

en we hikten dan ook de ene set na de andere aan het begin steeds tegen een achterstand aan. 

Volleybalwaardig niveau was ver te zoeken en iedereen keek af en toe wat nerveus richting ingang 

omdat men duidelijk een inval verwachtte van de Spaande inquisitie of de Bond tegen het Vloeken. 

De eerste twee sets mondden uiteindelijk uit in een 2-0 voorsprong in het voordeel van uw favoriete 

teampje (22-25 & 26-28) en ook de derde set leek aanvankelijk redelijk goed uit te pakken. De 

spelverdeler van de tegenstander leeft helaas op grote voet en de platvoetjes van Dreamer kunnen 

daar niet zo goed tegen. Op een cruciaal momentje (zoals eigenlijk elk momentje in dit bij-elkaar-

gepleurde-potje-rampzaligheid) stortte dan ook de publiekslieveling horizontaal ter aarde en moest 

de rest van de partij toekijken vanuit een afkoelende positie.  

 

Flexibele veteraan Coentje werd van stal gehaald, set drie ging naar de sodemieter (want 26-24), 

maar dat maakte niet zoveel uit. Toen eenmaal de focus van uw teampje in set vier verplaatst werd 

van scheidsrechter naar tegenstander was de bok vet en werd er eindelijk, voor de eerste maal die 

avond, eens resultaat geboekt. Het gescheld van onze kant overspoelde ook de overkant & de 

Nuthse delegatie haalde deze laatste set met 13-25 binnen. 
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Omdat uw Fisteltje de eerste drie sets heel graag wilt vergeten mag u allen dan ook het hierboven 

geschrevene vergeten en we houden het er dan ook op dat er één setje werd gespeeld in Brunssum. 

Deze werd met 13-25 binnengehaald & met dit ene setje mogen we weer vier punten bijschrijven op 

onze conto. Ieder ander die naar de rest van de wedstrijd vraagt is Dieke Roaje twaalf pils en zes 

bitterballen verschuldigd (met mosterd). 

 

Het Nuthse draaksteken vestigt vanaf nu dan ook nog meer de aandacht op het Remunjs 

kleiduivenschieten van 8 februari. Fistel-fanshirts zijn alvast te bestellen bij uw plaatselijk Nuths 

Floortje. So lang wir noch am leben sind. Komt allen 8 februari, bezet niet te lang de bar, wir haben 

durst. 

  

Was getekend, 

  

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

Verslag Vludoc (op voorhand geschreven) 

Pygmee Huub d'r aan wie Blücher gebezigd wordt (a.k.a. Vludoc'98 H1 - Oikos H1 08 februari 2014) 

Met maar één Ruivers teampje twee puntjes boven ons en Meijels & Remunjs geschut in de 

achtervolging ging uw favoriete teampje vandaag de uitdaging aan om die hapsnurkels van Remunj 

z.s.m. terug op de trein te zetten richting Staasie Festaasie (u weet wel; dat bagger-Zoepkoelaftreksel 

waar men normaliter véél te lang staat te wachten op een pilsje). 

De uitwedstrijd tegen Oikos zit nog altijd vers in het geheugen -deze jongens haalden vrij veel van de 

vloer- & de mannenhoofdmacht van Nuth (bij gebrek aan een tweede team) had nog het een en 

ander goed te maken sinds die naaipartij in 't noordelijke. Opfrissertje: dat was het potje waar Huub 

dacht dat men een pen ook kon gebruiken als stuiterbal. 

Onder het mom van 'vulneratus nec victus' had Huub, met dit potje in het vooruitzicht, dan ook een 

lange pelgrimstocht op de knietjes van Nuth naar Heerlerheide ondernomen, om aldaar de 

Fistelgoden te verzoeken om wat Goddelijke interventie. Helaas gooiden de stembandknobbels van 

Huubje een beetje roet in het eten en ook de labiodentale klanken die Huub produceerde drongen 

niet geheel door tot in het diepste van Oud-Gen Heij. Uw eigen Fisteltje echter besloot in zijn 

pittoreske dorpje (waarvan u alle inwoners nog niet zo goed kent, behalve die lading Bokkenrijders 

van vroeger dan) een sneakertje op te werpen en zodoende via de bekende voorverkoopadressen 

wat knap vrouwvolk geregeld om plaats te nemen op de Nuthse tribune. Deze semi-culinaire 

dorpswandeling had indirect dan toch nog wat vruchtjes afgeworpen. 

Koers gezet richting Nuth werd dan vervolgens nog wat beschilderd keramiek aangetroffen en ook de 

Geleense kunstenaarsfamilies bleken een voorwaartse beweging in gang te hebben gezet naar de 

sporthal. Dit onweerstaanbaar hartverwarmende tafereel werd ook opgemerkt in de meer 

ambitieuzere zones van het Klimmense en nadat ook het galgendebat tussen Hulsberg en Valkenburg 

beëindigd was bleken we toch nog wat mensen te missen in de sportzone....die Duitser en dat volk 

van Brunssum....gelukkig bood hierin ook de zoekfunctie van Google uitkomst en binnen een mum 

van tijd was uw teampje dan toch compleet om te beginnen met hun warming-up. Oikos was echter 

al in volle gang bezig met dat geneuzel, maar gelukkig zijn wij niet anders gewend (zoals al eerder 

aangegeven in uw wekelijkse smeuïge zau). Uit het verleden bhelaade resultaten is nu eenmaal 

gebleken dat Reu's schizoaffectieve stoornis net zo goed werkt als een speelgoedbijl in een 

uitgestorven souterrain van een liefdadigheidsinstelling en zodoende beginnen wij standaard wat 

later met inhupsen omdat dit beter is voor het concentratievermogen. 

Welnu, het potje ging van start en binnen een paar puntjes stonden we de eerste set al op 'n puntje 

achterstand (of was dat niet het geval, ik weet het nog niet). Gelukkig was die spraakmakende 

flansgroep aan de andere kant van het net nog niet helemaal psychisch voorbereid op de mentale 

klap die Dreamer hen te bieden had; de tableau-vivant-foto's van ons laatste teamuitje. Dit leidde 

uiteindelijk een beetje tot een bedompte sfeer aan hun kant en gaf ons de mogelijkheid om terug te 

hupsen en de eerste set al positief af te ronden in ons voordeel. Dat was even een schrikmomentje 

voor die van Remunj. 
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De laatste persoon met zoveel balgevoel konden ze zich niet eens meer herinneren...in 'hometown R' 

werden de Mikasa-balletjes immers nog zelf gemaakt in november van varkensblazen na het 

slachten. Helaas voor hen brak ondertussen set twee aan en met de nodige servicedruk surfte uw 

teampje ook hier richting overwinning....schijnbaar waren die multifunctionele trainingsapparaten 

van tegenwoordig toch niet je-van-het. De dynamische passzithouding van Huubje werd nog eens 

bestudeerd terwijl aan onze kant nog eens iemand rondging met de zeemsjieve. Dat gemütliche aan 

onze zijde zaaide zich uiteindelijk ook uit over het massaal toegestroomde publiek en onder een 

poëtisch protest moesten die rakkers ook set twee laten lopen. Dit had af en toe -zeer begrijpelijk- 

een beetje een confronterend en overdonderend effect, maar...zoals bij Ruudje...wie 't breed heeft, 

laat 't breed hangen en nadat vervolgens de beslissende derde set was aangebroken en er aan 

Nuther zijde eens stevig met de vuist op tafel was gehouwen & nadat ook de beruchte derde set in 

Nuths voordeel was beslist, brak uiteindelijk de laatste set aan. Dit moest ook wel, want anders 

moesten we die sneuzeltjes volgende week weer laten terugkomen en na dat zaadspel (<-bijna 

Freudiaanse verschrijving) hadden we daar natuurlijk geen bok meer in. Onder begeleiding van de 

figuurlijke mandoline, contrabas en mondharmonica werd er vervolgens een dartel potje volleybal 

geklooid in deze laatste set en toen eenmaal ook de laatste troefkaart was uitgeschakeld werd er 

ineens aan het oranje zwaailichtje van dat speeltoestel in de Makado gedacht, dit leidde uiteindelijk 

via een schimmige laatste rally tot het laatste puntje van het potje en zodoende stuurden wij langs 't 

zilv'rig lintje van de Maas ons tegenstandertje van vandaag druipend terug naar het Noorden. Huub 

kon weer eens niet tegen de drank in de kantine en hief nog eens het 'Wij worden kampioen..' aan. 

Het zou ook eens niet zo zijn. 

Vier-nul in onze pocket. Met het haar weer fier in de nek realiseerde uw teampje zich uiteindelijk dat 

men dit uiteraard nooit had kunnen realiseren zonder die goeie ouwe lobbes van Heerlerheide. Hij 

die op handen gedragen wordt. Het contrast kon niet groter zijn. Volgende week mogen we weer 

opdraven tegen Revoc. Ik zeg Fistel -out-, enough with the zever. En nou volleyballen. 

Was getekend, 

Fistel, hofleverancier der smeuïge zau
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Vludoc '98 HS 1 – Revoc/VCB HS 2 (2-3) 

Verslag Vludoc 

Geit met gouden ballen geblokkeerd (a.k.a. Vludoc'98 H1 - Revoc H2 15 februari 2014) 

 Nadat voorgaande wedstrijd verkeerd voorspeld was aan de hand van de stand der bruine ster van 

onze aanvoerder en ook de NeVoBo-prognose niet geheel klopte, trok uw favoriete teampje 

afgelopen zaterdag andermaal ten strijde tegen het volk uit het Reuverse. De verloren set tegen 

Oikos zat uw Fisteltje nog vers in ...het geheugen en ook hij-die-niet-genoemd-mag-worden zat nog 

niet helemaal in zijn element. De wedstrijd tegen Oikos alsook de wedstrijd tegen Revoc werd 

gespeeld onder het genot van een niet-naaiende scheids en zodoende kreeg de 

hoofdvertegenwoordiger van het Nuthse geen kans om op stoom te raken. Vandaar dat deze dan 

ook niet genoemd zal worden. PornoPruus mag echter wel genoemd worden en dat scheelt dan 

weer, want anders raakt uw Fisteltje zo snel door zijn muzes heen.  

Aan slag in de bovenste zones van de stand werd afgelopen zaterdag ingezet op een 4-0 overwinning. 

Het meest gezonde vee werd van stal gehaald en in de basis gezet en nadat we de eerste twee sets 

de nodige veerkracht hadden getoond, was uiteindelijk de pis lauw bij de jongens van Revoc en 

kregen we vervolgens het een na 't andere BSE-vaccintje toegediend. Onze driemeterslagrunderen 

bleken daar het meest gevoelig voor en raakten al gauw onder de indruk van die torenhoge boer in 

hun midvoorpositie aangezien deze gewapend was met twee ontzettend grote rieken. Aan onze kant 

begon het dus ineens een stukje minder te lopen en het dioxinegehalte bij ons aan het net steeg ook 

steeds een beetje meer. Onze haantjes waren helaas niet de voorste en werden stukje bij beetje wat 

vleugellam gemaakt totdat ons gefladder ons dusdanig van de leg had gebracht dat we set drie en 

vier moesten afstaan aan onze gasten. In setje vijf leek het er nog even op dat we ons niet lieten 

koeieneren, docht uiteindelijk viel ook deze zau vanuit onze legbatterij rechtstreeks in handen van 

die boerenkieldragers uit het noorden.  

De komende weken zal dan ook een klein tandje moeten worden bijgezet om bovenin te kunnen 

blijven meedraaien. Niet te veel profetisch geneuzel van te voren en wat minder geoffer van 

worsten, in combinatie met wat minder iezegrimmetjes en dan fier rechtop er weer samen tegenaan. 

Men kan ten slotte vrij weinig doen aan een op hol geslagen kudde Nuthertjes. 

Zaterdag uit tegen NVC in Neerkant en vervolgens met zijn allen de week erna neerdalen in het 

vasteloavesgewoel. Bij deze een vrij kort stukje, zodat die prutsers die normaal niet lezen wat minder 

te mekkeren hebben. Alaaf ouwhoer. 

 Was getekend, 

 Fistel, hofleverancier der smeuïge zau
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NVC HS 1 - Vludoc '98 HS (0-4) 

Verslag Vludoc 

Chupa-chup Anouk inspiratie voor schrijver en team (a.k.a. NVC - Vludoc'98 Zaterdag 22 februari 

2014) 

Neerkant, uw schele paterteampje trok in halfvol ornaat richting Meijelachtige maleiers om 

daadkrachtig op te treden in het Neerkantse. Ter plekke aangekomen werd unaniem besloten om te 

verzamelen in de tegenoverliggende kroeg, alwaar die prutsnichten niet eens cappuccino op tafel 

konden zetten. Sotsji-achtige taferelen ontplooiden zich op het plaatselijk toilet en binnen no-time 

werd er ook een soort van Raad-van-Elf binnengereden, tien te voet & ééntje slachtoffer van de 

wintersport. Zodra eenmaal uw teampje volledig was, werd er eerst nog genoten van de entree van 

een zwaar minderjarig dansmarietjetreffen en uiteindelijk werd er onder het genot van het geluid 

van een stille joekskapel koers gezet richting overzijde van de straat waar een enorm Neerkantse 

sportcomplex was gevestigd. Gelukkig voor Jaap stond binnen een straal van een paar meter nergens 

een levensgevaarlijk verkeersbord. Helaas was er echter waarschijnlijk teveel subsidie gegaan 

richting hun tafelvoetbalgemeenschap en zodoende mochten wij ons in een uithoekje van deze meuk 

omkleden alvorens wij het plaatselijke sporthalletje konden betreden. Vóór ons waren echter ook 

nog de NVC-reserves aan het oefenen tegen nog zo'n baggervereniging en wij waren al snel onder de 

indruk van de nodige schwalbes zoals deze daar ten uitvoer werden gebracht. Toen uiteindelijk dat 

potje was beëindigd mochten wij, onder het goedkeurend oog van Dreamer, onze eigen warming-up 

inzetten en werd er tussen neus en schaamlippen door nog eens benadrukt om het plafond een 

beetje intact te laten. Dat was echter tegen dovemansoren gezegd, want zo'n plafondje stuitert nu 

eenmaal zo lekker. NVC had volgens de statistieken dit seizoen al een hele shitload aan puntjes 

binnengekregen tijdens hun thuiswedstrijden en zodoende werd er aan onze kant eens eensgezind 

besloten om vandaag toch maar wat minder te baggeren dan gewoonlijk en vandaar dat wij dan ook 

vier setjes binnensleepten onder het genot van wat hophops hier en wat hophops daar. Zo'n 

zeikmevrouwtje uit het publiek kon dat niet echt waarderen en probeerde met wat valse hopjes ons 

af en toe uit ons ritme te brengen. Wij waren echter ingesteld op de slechte techniek van de persoon 

die ik een paar wedstrijden niet bij naam mag noemen in verband met een Selfkantboycot en ik zal 

dan ook niet verklappen dat iedereen bij ons, relatief gezien, een goede techniek beheerst. 

Voornamelijk de rugnummers 2 t/m 11. Het plaatselijke mevrouwhooligantje werd dan ook al snel 

gedekseld en kwam ons op het eind nog even feliciteren met onze vrouwelijke kant. Sportief als wij 

zijn werd haar dan ook op stel en sprong beloofd om tijdens het volgende potje in die baggerhal aan 

haar hopritme te werken en na de nodige biertjes achterover te hebben geslagen werd er koers 

gezet richting zuidelijker sferen. Dit alles bleek geen moment te vroeg, want zes dagen later was er 

alweer de Valkenburgse opwarming richting Vastelaovend.  

 Uiteraard wilde men u allen tijdig informeren maar whatsapp lag er uit en volgens Pim kwam dat 

niet door een storing maar door die gifgrond in dat kutdorp. Iets dat uw favoriete teampje natuurlijk 

niet mis wilt lopen natuurlijk. Reu'tje loopt dan weer wat meer dan ieder ander & bakent zo hier dan 

nog wel eens zijn territorium af.  
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Dit is hoognodig in deze tijden want voor men het weet staat er een Rus voor de deur. Komende 

zaterdag krijgen we dan weer een ander Meijels prutsgroepje op de stoep en ook daar halen we 

weer het beste uit (geheel politiek correct).  

Tevens heeft uw Fisteltje de Lentebok paraat en om u allen weer eventjes bij de les te houden: 

Verwerk onderstaande regel in een limerick en win een sixpackje; 

"Heren één, relax auw kloete.." 

Dat moet toch niet zo'n moeilijke zijn voor jullie kijkbuisondertitelinglezertjes. 

Alaaf ouwhoer & tot zaterdag. 

 Was getekend, 

Fistel, stofzuiger der smeuïge zau
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Vludoc '98 HS 1 – Peelpush HS 3 (3-1) 

Verslag Vludoc 

Eindsprint naar kampioenschap begonnen (Vludoc'98 H1 - Peelpush H3 15-03-2014) 

 Nuth, alaaf ouwhoer. Afgelopen zaterdag trok het teampje, dat u allen nader tot het lachen staat 

dan het huilen, goedgeluimd ten strijde tegen een stel peelprutsers opgegroeid ter hoogte van 

dezelfde potgrond als die van NVC. PP.de was echter ondertussen al gewend aan die vervuilde 

leemlucht en liet zich vanaf het eerste moment al niet intimideren door het gehuppel van die 

zwetsotters. Omdat ons dames 2 nog de nodige momentjes nodig had om hun welverdiende 

overwinning in het pocketje te slepen werd er hier en daar voorafgaand aan het geneuzel nog wat 

gesocialiseerd met onze tegenstander. En toen kwam Reu binnen. Reu, bekend oproerkraaier in 

Nuthser contreien, berucht azijnpisser in Vaesrade tijdens de Vastelaovend, befaamd om zijn loopse 

blik en zijn uitmuntende techniek in het wegketsen van ballen richting tribune alsook andere zau 

(maar dan wordt deze zin te lang en dan ligt 't niet meer zo lekker in de mond, bij deze dan ook de 

afgekorte versie, want anders krijgt ons Reutje méér werktitels dan Hij-Die-Niet-Genoemd-Mag-

Worden omdat onze nummer 1 daar niet zo goed tegen kan), gooide al meteen de knuppel in het 

hoenderhoek omdat deze een weekendje Pinkpop gaat doen zonder ook maar één minuutje in 'n rij 

te hebben gestaan voor een kaartje (en uw Fisteltje zou uw Fisteltje niet zijn als ie dat niet nog eens 

extra zou benadrukken). De toon was al snel gezet en vervolgens werd er dan ook verwachtend 

uitgekeken naar het te volgen potje testosteronuitwisseling tussen ons en ons uiteindelijk 

minderwaardige tegenstandertje. Wederom was het wachten op Ruudje omdat deze de tekst van 

onze yell altijd bij zich draagt en we zodoende niet zonder hem aan ons gepruts kunnen beginnen, 

waar zouden we dit seizoen namelijk zijn zonder ons irritante gehup? Justement! En vervolgens 

onvermurwbaar in colonne het veld op. 

Setje één ging van start en na wat heen-en-weer-geklooi werd er na de nodige inspanningen 

wederzijds een 25-23 in de zak naar Nuth gesleept. Wij waren echter al in Nuth en zodoende had dat 

niet veel voeten in de aarde, set twee kon daarom al snel beginnen met een echte Nuthse kaskraker 

en vandaar dat ons spelverdelertje maar weer mocht beginnen met een basisplaats, dit bij gebrek 

aan een ander spelverdelertje. Onze tegenstander was echter niet op de hoogte van die vitale 

informatie en had gerekend op een nul-zes-systeem. Helaas was speler-coach Jaap hun gebrekkige 

Koude-Oorlogspionagesysteem te vlug af en positioneerde ook deze set handig Dieke Roaje in het 

veld. KLATS, ziedaar; een 26-24 in de pocket. Helaas had onze Grote Leider(die niet genoemd mag 

worden) maar een klein zakje meegenomen deze wedstrijd...zo eentje waar maar drie setjes in 

passen en zodoende werd er aan het begin van de derde set dan maar eensgezind besloten om met 

een paar puntjes achterstand te beginnen. Geen zin om maar meteen de schouders eronder te 

zetten en dit setje gaven wij dan ook vakkundig uit handen (24-26, zeg niet dat we het niet in stijl 

doen). 

In de vierde set was de bok vet, het Coentje aangezwengeld, den Pim opgewarmd en der Roedie 

(sehr gemütlich ja) auf knapfen stehend auwieje met als smeulend lontje numéro uno, ons krakelend 

superheldje (Zee-)MeerMan (ja, die zonder genre).  
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Ons enthousiaste publiek richtte hun aandacht van de dames 1-wedstrijd op ons veldje (want die pot 

was al afgelopen) en plots werd dat stomme publiekstoetertje vakkundig overstemd door het zwoele 

gejoel vanaf de tribune...zjwetende vrouwenlichamen die nog buiten adem hijgen; 

'Huuuub.....Huuuub' miste zijn uitwerking niet op onze tegenstander. Volledig ontdaan door deze 

plots enerverende thuisploeg zakte ons opponentje door hun knikkende knietjes en met een 

energieke eindspurt haalde de publiekslieveling (allee, voor één keertje dan) een 3-1 zege binnen 

(laatste set 25-20) en daarmee de koppositie in de Eerste Klasse, een semi-remise maar dan toch 

weer niet. Onze directe concurrenten komen daarmee op respectievelijk 1 punt (Peelpruts) en 2 

puntjes (Oppe Ruiver) in de achtervolging en dit betekent dat we de komende drie wedstrijden elk 

met 4-0 binnen moeten slepen. Dat legt de regie voor het kampioenschap van dit seizoen in onze 

eigen handen en met die kolenschoppen van Edje moet dat geen probleem zijn. Zaterdag 29 maart 

nemen wij de wapens op tegen Urmond en met wat Vuvuzelagetetter in dat etalagedorp maken wij 

ons op voor een bloedstollend pleurduel à la Krimrevolutie 2.0. In afwachting van het analytisch 

geklooi van NeVoBo en het Limburgs Dagblad rest mij dan nog slechts de winnende inzending van het 

limerickje van afgelopen verslag hieronder neer te flansen, welnu daar komt ie: 

Heren een , relax auw kloete 

Veer gooie peelpush durch die roete. 

Dat wird 4-0 

Dat is geine flauwekul 

En noe Fistel stamp ich op die voete 

 

Huubje, proficiat ouw buul met je sixpackje. Wellicht kunnen we je aandragen om een nieuw soort 

talkshow te hosten, presentators: Huubje, Cruijf & Sloaj. Kijkcijfers gegarandeerd! Dan nu; degene 

die een extreem originele afbeelding van een mossel plaatst op de Vludoc-facebook wint het 

volgende sixpackje. Stemmen kan tot zaterdag 29 maart 19.15u. May the best prutser win! 

 Was getekend, 

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

Verslag Vludoc 
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Vludoc '98 HS 1 – VC Sittardia HS 2 (4-0) 

Verslag Vludoc 

Expansie Buitenring richting Sjtad Zitterd voortgezet (Vludoc'98-Sittardia 05-04-2014) 

Zaterdag jongstleden, nadat uw Fisteltje een dag of zeven heeft kunnen nadenken over hetgeen dat 

er te schrijven viel over de traditionele verenigingsbarbecue, kwam Hij tot de conclusie dat er toch 

het een en ander te vermelden viel. Dit blijkt achteraf gezien toch vrij voordelig voor Nuth ten 

opzichte van niet-Nuth en zodoende dat er dan wat zwart-wit op digitaal papier gekliederd kan 

worden. Gekliederd, dat is wellicht een mooi woord om een seizoen mee af te sluiten, helaas moet er 

vandaag (12-04-2014) nog wat aangebaggerd worden in Baarlo en zodoende dat uw Fistel's 

seizoensafsluitingsrepertoire nog een verslagje moet wachten. Gelukkig was er echter een week of 

twee terug al praktijkgekliederd in Urmond en zodoende dat uw Fisteltje deze daden niet om kon 

zetten in woorden. Een paar voetbaltermen er tussendoor geflanst maar daar is Cruijf een stuk beter 

in en zodoende liet uw verslagcabaretier de ADC-zauerei maar achterwege. Niet iedereen gaat altijd 

graag met 1-3 de boot in. Komt nog bij dat daar zo'n kanaal naast dat zaaltje lag en de hele meuk niet 

eens stroomopwaarts stroomde en we zodoende nog moeite moesten doen om terug in Nuth te 

komen.  

Eenmaal met de beide beentjes weer stevig op gewijde grond (want Huub nummer Één onze 

aanvoerder iemand in de kracht van zijn leven pist vaker onder de douche) betrad het Vludocse 

afgelopen zaterdag massaal het veld. Dit was echter pas nadat de de publiekslievelingen (ja, wij van 

H1 kennen onze plaats) hun strijd hadden geleverd tegen het Zitterdse. Vanuit den Groene kant werd 

maanden terug al een verzoek ingedient bij uw Fisteltje om ook eens een potje Nuth-Zitterd te 

verslaan. Omdat uw Zau-leverancier nu eenmaal geen nee kan zeggen tegen puppy-oogjes en 

zelfgemaakte gehaktballen bij deze dan maar een speciale editie geflanst tussen de soep en de 

aardappelen door. Vanuit Zitterdse zijde werd echter kort voor aanvang van deze legendarische pot 

bekendgemaakt dat mevrouw Arets (staat die ook eens bij naam vermeldt in het meest epische 

geneuzel ten zuiden van de Mookerhei) en Marieke niet aanwezig zouden zijn. Aangaande onze 

favorietjes maakte dit echter vrij weinig uit, want ze waren nog niet echt onder de indruk van den 

Zitterdse warming-up en hadden nog wat recht te zetten vanwege de uitwedstrijd. Den tellers waren 

meerderjarig en het arbiterteam had de touwtjes al aardig in handen zodat ook het net op spanning 

bleef. Dit bleek enorm te schelen in de eerste twee sets want vakkundig trokken de dames van HP 

aan de langste eindjes (25-16, 25-14). Toen eenmaal uw Fisteltje klaar was met zijn tosti in de kantine 

en zijn smoelwerk liet zien in de zaal gingen de prestaties helaas alweer snel achteruit (21-25, 20-25) 

in het voordeel van de uitspelende partij. Den derde en vierde set waren echter vrij spannend, maar 

ik moet hieronder nog wat overige meuk vermelden en zodoende bij deze de bekende "had je bij 

moeten zijn". Vakkundig werden dan ook bij aanvang van de vijfde set de herenteams opgesteld aan 

de kant van de tribune en dankzij het scheeftrekkende rechterooglid van Reu werden vervolgens de 

dames in het Groen voldoende afgeleid om de vijfde set binnen te slepen in het voordeel van onze 

veldverwarmers (15-07). 3-2 dus in de pocket en D2 kan alvast beginnen met het voorverwarmen van 

de barbecue. 
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Enfin, om het allemaal nog ingewikkelder te maken moest ook uw favoriete teampje vandaag 

opdraven tegen een Groen Groepje uit Zitterd en om de chaos compleet te maken speelden wij 

vandaag met een spelverdeler in plaats van zonder destijds in Zitterd. Aan de andere kant van het 

veld wist men niet echt wat hen overkwam, daar zij gerekend hadden op een volledig ontspoord 

teampje. Wij ook trouwens. Niets was minder waar en vooraleer men het aan de andere kant van het 

net doorhad waren wij alweer twee setjes onderweg richting overwinning en kantine. Waar een 

week eerder nog volop naar elkaar werd gewezen en gebaggerd was er deze dag gelukkig sprake van 

een totale inversie (nou ja...gedeeltelijk dan...zeg maar voor 3,6%, maar ook dat is een begin). 

Tussendoor was er zelfs nog wat tijd om te boeteren en al naar gelang de volgende sets vorderden 

leek alles pais en vree. Uw teampje zou echter uw teampje niet zijn als zij ook nog wat puntjes tegen 

kregen en men kreeg dat dan ook op sportieve wijze (in al haar facetten) voor elkaar. Deze pot werd 

echter met 4-0 binnen gehaald en deze puntjes waren hard nodig om nog kans te maken op een 

promotie. 12 April mag men echter weer opdraven in Boven-Sittard en dat maakt deze laatste 

wedstrijd van het seizoen een ware Equipe van uw Favoriete Teampje. Laten we hopen dat Peelpush 

dan wat puntjes laat liggen en wij met volgeladen tuutjes naar het zuiden mogen afzakken, want 

sommige mensen hebben nog geen visum aangevraagd voor de PD-wedstrijden in Brabant. Worden 

we kampioen....misschien wel dit seizoen....zes uurtjes na de release van dit stukje staat er vast wie 

er voor het spek gaat en wie voor de eieren. Net zoals de laatste wedstrijddag van vorig seizoen, 

komt het ook dit seizoen allemaal weer op de laatste speeldag aan. Spannend? Alleen Pim is nerveus, 

Huub zit namelijk al in gedachten aan de tiëk. Genietend van zijn Erdinger, nostalgisch namijmerend 

over zijn volleybalcarriëre met Dieke Roaje, die vandaag zijn laatste wedstrijd (althans voorlopig, uw 

Fisteltje weet wel beter) zal draaien ter eer en glorie van het Nuthse. 

Den mosselfoto was gewonnen door Huubje, vanwege meer stemmen dan Floor. 

Rest mij nog de opdracht mee te geven voor het sixpackje, inzendingen tot 16 april 2014, sjtemmûh 

kan tot 19 april 2014. Zend uw meest originele foto in van een trui in een zomers winterlandschap. 

Verstopte fotogenieke bitterballen zijn toegestaan op diezelfde foto. 

 Was verlaat getekend, 

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

Verslag Vludoc 

Tadáá, den seizoensafsluiter! (A.k.a. Vludoc'98 H1 - Tupos & het epische etentje) 

Zoals u allen reeds van gewend bent, houdt uw Fisteltje de spanning er net zolang in totdat men zegt 

"Fis', waar blijft de zau". En vandaar bij deze dan ook de laatste zauerij van seizoen 2013-2014. Maar 

niet getreurd, ik houd u allen de komende twee weekjes nog even bezig met een eindopdrachtje. 

Inzendingen worden geaccepteerd tot 21 juni 2014; de Fistelwende, waarop de dagen nog 'n 

maandje langer worden voordat het tegenovergestelde het geval is. Voor meer info: check de post 

scriptum auwieje. 

Welnu; Tupos. Het laatste potje waarbij nog even alles moest worden gegeven om nog mee te 

kunnen doen voor de knikkers. Vier sets benodigd en zodoende dat uw favoriete teampje nog 

éénmaal dit seizoen alle zeilen zou bijzetten om wat puntjes richting het zonnige zuiden te flansen. 

Geheel in stijl kwamen uw publiekslievelingetjes (allee van Frans Buets dan, die uitbundig feestvierde 

op de tribune bij elk Nuth's puntje, helaas viel uw Fisteltje dat niet zo goed op, dankzij het tactisch 

gesitueerde dameswedstrijdje op het veldje naast ons) verspreid te laat aan op Ground Zero. Dit 

vanwege een wederom geniale actie van Sjneuzel die zijn rubberen schoentjes vergeten was mee te 

nemen naar de plek waar hij opgehaald wenste te worden welke zjwoar uit de richting was van de 

überunits van huuj. Eenmaal fysiek verzameld en psychisch verdeeld werd er vervolgens koers gezet 

naar het noordelijke en zodoende dat men dan ook verspreid aan kwam. We bleken echter niet de 

laatste te zijn en dat scheelt dan alweer aangezien de eersten de laatsten zullen zijn en vice versa. 

Het laatste wedstrijddagje van het seizoen was net zoals het voorgaande seizoen beslissend voor de 

top drie en Huubje zat dan ook al massaal knievoorbereidinkjes te doen i.c.m. de hoognodige 

aspirientjes en vrachtwagenladingen Roaje Sjtier. De Fastastic Five waren echter al voorgewarmd in 

Fistel's autootje met extreem slechte kutmuziek en in tegenstelling tot die andere helft waren wij dus 

al volledig 'zen'. Eenmaal omgekleed en aangetreden kwamen we tot de conclusie dat het 

Tuposzaaltje toch wel meeviel en in volle glorie werd er dan ook begonnen aan de warming-up 

(welke ik in voorgaande verslagen al tig keer heb beschreven, vandaar dat uw Fisteltje ditmaal eens 

de warming-up zal overslaan. Verrek, laten we gek doen auwieje. Slaan we de wedstrijd ook over. 

Noemenswaardige weetjes: Huub zat wat langer aan de kant. Er stond nóg zjwoardere kutmuziek op 

in de kantine. Publiek in katzwijm. 3-1 voor uw favoriete teampje. Eén punt te weinig voor de 

eindstand. Dat was minder. Dat éne puntje is waarschijnlijk de schuld van Huub geweest vanwege 

zijn derde service in de tweede wedstrijd van de derde competitiemaand. Daar kan Huub ook niks 

aan doen. 't Is maar een spelletje. Alaaf ouwhoer.) & daarna de wedstrijd gespeeld, dat láátste pakte 

iets minder voordelig uit in ons nadeel. Dan maar weer douchen. Tupos' douches zijn tevens 

waarschijnlijk de meest ruime douchegelegenheden van Zuid-Nederland. Tevens een kanttekening; 

hoe meer superheldfeestjes, des te kleiner Huub's onderbroek. 

Enfin, de kantine! Per omnes gradus goedgekeurd. Paar stehtisches op tastafstand van de bar, in 

combinatie met nóg meer (je verwacht 't haast niet) kutmuziek. Helaas nog net geen Demi-Sec met 

Veege wie 'n zauw maar mijns inziens waren die lui daar toch al educatief zwaar onderlegd dus dat 

scheelt dan weer 'n beetje. 't Thema-avondje zei al genoeg (sorry, daar had u bij moeten zijn).  
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Toen eenmaal de nodige tumult wat minder tumulterig was werd er officieel afscheid genomen van 

spelverdeler Dieke Roaje, onze Vludoc'-conifeer (boom van 'n vent). Na de nodige huilbuien van onze 

middenaanvallers die écht niet zonder Dieke kunnen (Edje heeft er slecht van geslapen) en de 

waterige ogen van Huub toen ie afscheid moest doen van dat bierpakketje, tikte ieder zijn glaasje 

achterover en werd er koers gezet naar het mooie zuiden. Ieder zijns weegs, Jaap werd afgezet en de 

Fantastic Five zonder Mister Fantastic zijn dan al snel gedegradeerd tot Fistel's Four en zodoende 

werd er nog wat nagetafeld in een plaatselijk Hoensbroeks (<- hallo, KWALITEIT OUWHOER!) 

etablissement waar nog eens duidelijk de nadruk werd gelegd op de rechtmatige kampioenen van 

het afgelopen seizoen. 

De overige mietjes werd naar huis gebracht (moest van moeder de vrouw) en twee die hards gingen 

nog door tot de late uurtjes, waarop Reu met de nodige vakkundige handbewegingen menige 

shoarmatentdeur geopend kreeg na sluitingstijd. 

Denk je er bijna te zijn qua onzinnige flauwekul en dan komt die hoere Leijten nog eens aanzetten 

met een teamuitjeverslag. 

 

Verslag Tupos 

Na de vorige ontmoeting met Vludoc hadden de Baarlose mannen wat recht te zetten. Daarbij kwam 

nog dat het de laatste thuiswedstijd was, en dat betekent na afloop het jaarlijkse ballefiës. Meer dan 

genoeg motivatie om er een goede pot van te maken. 

 

Het begin van de eerste set verliep stroef. Er werd zeker niet slecht gespeeld, maar de mannen van 

Vludoc trokken na de rally's te vaak aan het langste eind. Toch werd deze set beslist in het voordeel 

van Tupos. 

 

De tweede set werd goed begonnen, maar de libero aan de zijde van Vludoc nam in de verdediging 

het halve veld voor zijn rekening. Daarbij kwam nog dat de mannen van Tupos deze man in het witte 

shirt keer op keer wisten aan te spelen, met name in de serve. Het was dan ook Vludoc die deze set 

won. 

 

De derde set stond in het teken van wissels. Maar liefst vier wissels werden deze set aan de zijde van 

Tupos ingezet. Voor Sander, Lén en Koen betekende dit dat ze in hun laatste wedstrijd voor heren 1 

nog speeltijd. Deze heren gaan ons helaas verlaten. 

Verder wisten de mannen van Tupos deze set nog steeds de man in white nog steeds goed te vinden, 

zij het wat minder dan in de vorige sets. Ook werden er opvallend veel ballen uit geserveerd. Ook 

deze set was voor Vludoc. 

 

De vierde set: servefouten deel twee. Tupos wist de libero nu beter te ontwijken, maar het was 

Vludoc dat aan het langste eind trok. 

 

Met deze wedstrijd zit het seizoen erop. Op naar volgend jaar! 
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Tadáá, het teamuitje! 

 

Goed gemutst en slecht verzonnen deed uw Reu de ronde van Zuid-Limburg om wat epische mannen 

op te halen om een partij willekeurig vleesch naar binnen te werken in de Wok van de Roda-ring. 

Sinds die zau gedegradeerd is valt dat prima in uw aller favoriete teampjes prijsklasse en zodoende 

dat er al snel een tafel gereserveerd werd. Tevens is er een WTC in aanbouw in Klimmen. Zoals 

gewend druppelde er vanalles weer in etappes binnen en al vlot werd er gedemarreerd richting 

zitplek en vloeide het pils al rijkelijk alvorens er ook maar een hap naar binnen was gewerkt, behalve 

Ruud (den iceeteeur wiens bijnaam volgend seizoen eens rap zal worden bijgewerkt vanwege gebrek 

aan inspiratie) die rond die tijd al bord één naar binnen had gewerkt. Den Wok Am Ring kortweg war, 

want daar waren we in, bood vanalles aan en zo en voornamelijk het zonnebrilletje van Coentakinte 

(zonnenbrilletje, zonnebrilletje, ABN ftw. Shades auwieje. Fifty shades of meat) welke op allerlei 

verschillende wijzes uitnodigend roteerde ter aanbieding aan degene die 't paste. Coen heeft 

gelukkig de smalste kaaklijn en zodoende dat dat brilletje daar het beste bij paste. Men bediende 

zichzelf vorstelijk aangaande voedsel, voornamelijk Ruud (die rond dit tijdstip ergens bord twee of 

drie al achter de kiezen had) en Huub (die in een voorgaand leven en het huidige te veel werkt met 

poesjes en waar dus de schoteltjes carpaccio niet aan te slepen waren). Jaap had inmiddels zijn 

vertrek uit de volleybalwereld al aangekondigd en zijn plannen bekendgemaakt in de sportieve 

boerengolfwereld. Het schijnt dat Tiger Woods zijn persoonlijke trainer gaat worden bij hem in de 

achtertuin naast de waslijnen. Rond dit tijdstip zat Ruud op bord vier, waarvan akte. Vervolgens was 

er iets met Pim en z'n fiets, van klikpedalen tot gaten in zijn zadel. Dit was mij echter ontschoten en 

ook de oploskomkommersoep van Grolsch kon daar geen verandering in brengen. Opeens was daar 

dan toch Guy met karpers in plaats van snoeken en voordat we het zelf doorhadden trok uw 

favoriete teampje eensgezind naar speciaalbierencafé Het Grendelpoortje in Valkenburg (de laatste 

officiële teamgelegenheid en de eerste keer dat we allen hetzelfde doel voor ogen hadden) want; 

bier. Huub had dorst en als onze aanvoerder iets zegt, dan volgen wij in verband met een ram schaap 

of zoiets. Helaas is er iets misgegaan na dat eerste pilsje want mijn chronologische volgorde klopt 

niet meer helemaal. Al waren we op het laatst wel in Valkenburg, dat dan weer wel. Ook ditmaal 

werd de avond voortgezet tot in de late uurtjes al bleven er wel steeds minder teamgenoten in 't 

stadje. De die-hards sloten echter het café en Lynn & Steffie prutsten ook wat mee. Verzadigd sloot 

men deze avond af. 

Rest mij niks anders dan de berichtgeving van seizoen 2013-2014 bij deze waardig af te sluiten als uw 

Hofleverancier der Smeuïge Zau, hopende u allen zo goed en waarheidsgetrouw mogelijk te hebben 

geïnformeerd aangaande de beweegredenen en andere meuk omtrend uw aller favoriete teampje. 

Dan volgt hieronder (in de post scriptum) zoals hierboven vermeldt de eindopdracht voor u allen 

waarmee ditmaal geen sixpackje maar een vaatje bier gewonnen kan worden. Inzendingen tot 21 

juni 2014 23.59u. 

De meest originele zal door de inmiddels vakkundige jury gekozen worden tot ultieme winnaar der 

seizoensmeuk. De tweede zal een potje tandenstokers winnen. 

Alaaf ouwhoer, Fisteloavend Samen!  
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Uitslagen en Stand na alle verslagen 
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Matrix Heren 1e Klasse F 

 


