
Kees Veken
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Gezienmünuíteindelühelengte(1.69minmün
bestejaren)kandezeaandoeringrietlangdurig
z;Üngeweest.Opdeeenosc[nderemaníerverdween
depüninmünbenen,maarerigejarenla±er
on±stondereenqfentoeoptredendespamingin
debuílestreek.DezenarigheidoNervielmeopde
zondagocltiendenverdweendanindeloopvande
weeh.Deiriensiíeülúngqfvanhoehe±eerste
e|ftalvandeRKWW.Sparianenheteropde
zondagTriddagvanqfhadgebrach±.Büeenover-
wimingwasíhopdezondagavondpüTwrij.Maar
bü een nederiaag...

Supporter
Ja, die voetbal. Mijn eerste bezoeken aan het Sparta-
nenveld moeten vlak na de oorlog 1940-1945 hebben
plaatsgevonden. Mijn vader moet ons toch wel op het
bestaan van voetbal hebben geattendeerd. Hij had
zelf met zijn broers ook in het eerste elftal gespeeld
en hoewel hij van tijd tot tijd wel eens gewaagde van
`de watervlugge Vekens' bleef hij toch altijd gereser-

veerd in de clubliefde en ging in ieder geval nooit `uit
zijn dak'. Maar ik leed aan clubliefde. En hoe ontstaat
zoiets? Vanwaar die buikpijn? Daar ligt een `bijzon-
dere samenloop vanomstandigheden' aan ten

Een van de eerste elftallen van de Spartanen. Vóór v.I.n.r.: Gert

Beerepoot, Janus Groot, Klaas Kuiper, Ben Smiers, Jan Veken.

Achter: Simon Boos, Arie Veken (vader), Louw Mooij, Jo Veken, Cor

Commandeur, Hannes Kuiper.

grondslag. Tegenwoordig spreekt men al gemakkelijk
van `een traumatische ervaring' , maar zover wil ik
niet gaan. Wij gaan terug naar:
De Tropenbazuin.
Uit: No. 1 December 1947
R. K.V.V. "SPARTANEN"

`Bij de sportliefliebbers gaan de gedachíen ongetwij-

field uit naar de verrichtingen van de Spartanen. In
lndonesië zal het intussen wel algemeen bekend zijn
geworden dat spartanen l voor twee jaren terug door
welbijzondereso[menloopvanomstandighedeneen
verdiend kc[mpioenschap is or[Ígacm, toen St. Bc[vo uit
Ursem met de eer gíng strijken. Het vorig jaar werd
HOSVkampíoenenwerdendeSpartanenwederom
nummer 2.'

Waarschijnlijk het elftal dat zo ten onrechte ten onderging in het

verre Ursem. Gehurkt: Ben Smiers, Jan Smiers, Arie Laan, Piet Kuip.

Staand v.I.n.r.: pater Jan Steltenpool (even over uit de Missie?), Piet

Twisk, Piet Schouten, (die later Arie Laan met veel succes in doel

opvolgde), Jan Appel, Gert Beerepoot met groene fluwelen alpino-

pet, Jaap Commandeur, Arie Wit, Jan Twisk, Jan Boos, Cor
Commandeur.

Een van die sportliefliebbers was ik. Het zal zelfs de
huidige lezer duidelijk zijn dat de uitdrukking
`bijzondere omstandigheden' meer dan gerechtvaar-

digd is, als hij verneemt dat het tot in lndonesië
algemeen bekend was geworden dat Spartanen 1
twee jaar tevoren een verdiend kampioenschap was
ontgaan. Als zelfs onze dappere jongens overzee nog
wakker lagen van de schande ons door de voetballers
van St. Bavo aangedaan, hoe zeer moest ik, ll-jarige
fanatieke supporter van de Spartanen, er dan wel
niet onder lijden.
Die buikpijn dateert dus van 1945. En die wedstrijd is
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gespeeld in het competitiejaar 1945/'46, wat aangeeft
dat het competitievoetbal zeer kort na de bevrijding
weer is begonnen. In het Noordhollands Dagblad heb
ik terug kunnen vinden dat in de afdeling 2 E de Spar-
tanen in februari 1946 fier bovenaan stonden met vijf
gespeelde en gewonnen wedstrijden. St. Bavo stond
tweede. Spartanen voetbalde toen onder meer tegen
SEW 2 (!), Westfriezen 2, St. George 2 en Always
Forward 2. En wat weet ik dan nog van die wedstrijd?
Eigenlijk niet veel. Op de een of andere manier had ik
mij toch tussen de `grotere' supporters de bus van
Kuip in weten te manoeuvreren en waren we, met
chauffeur Nico Kuip aan het stuur, naar Ursem
gereden. Het enige wat ik mij van de wedstrijd zelf
herinner is dat er op een gegeven moment tumult
ontstond. Over de aanleiding daartoe weet ik echter
niets meer. En dan komt het wel heel goed uit als ik
op een gezellige avond bij Tom van Baar toevallig
enkele leeftijdgenoten uit Ursem ontmoet, onder wie
Klaas van Baar. Zou Klaas daar misschien iets van
weten? Klaas weet zelfs de details! Linksbuiten Gert
Hoogewerf of Jan Broertjes lost na een aanval van St.
Bavo een magistraal schot op het doel van Arie Laan.
Deze staat precies op de goede plek, t.w. vlak bij de
paal waarlangs de bal in het doel dreigt te verdwij-
nen. Vlak naast de paal staat echter bakker Cor
Ursem, uit Rustenburg (maar, pikante noot, oor-
spronkelijk uit Wognum) en bestuurslid van St.
Bavo. De bal gaat langs de paal, niet in het doel, maar
ernaast. Bestuurslid Ursem springt juichend op:
doelpunt voor St. Bavo!  De scheidsrechter oordeelt:
een doelpunt. Tumult! En nu getuige Klaas van Baar:
"Ik weet zeker dat het doelpunt uiteindelijk niet is
toegekend." Conclusie: St. Bavo moet nogmaals
hebben gescoord, want zij wonnen de wedstrijd.
Na afloop (3-2? verlies) heerste er bij de Spartanen in
ieder geval hevige verontwaardiging. En de nederlaag
kan dan ook alleen maar veroorzaakt zijn doordat de
spelers de kluts helemaal kwijt waren. Ongetwijfeld
had de scheidsrechter het gedaan. Maar in Wognum-
sevoetbalkringenbleefmennoglanggeëmotioneerd
en een enkele fanaat hield er nogjarenlang zondags
buikpijn aan over.

RKVV SPARTA
Het was de Rooms Katholieke Voetbal Vereniging
SPARTA. Zo stond het op het houten bord aan het
beginvanhettegelpadnaastdetuinvandeTheresia-
school, dat leidde naar het hoofdveld. Om de een of
andere reden moest de naam worden veranderd in
`Spartanen'. Wij waren een rooms katholieke vereni-

ging, hadden een geestelijk adviseur. Deze functie
viel altijd ten deel aan de, meestal jeugdige, kapelaan.
Hoewel dit in de beginperiode van de club niet het
geval was (zie Hannes en Klaas Kuiper op foto 1)
konden niet-katholieke Wognumers geen lid worden

L,m m e,  ~

van Spartanen. Wij waren als jonge leden van Sparta-
nen hiervan niet op de hoogte en hadden we het wel
geweten, dan zouden we het, als gevolg van onze zeer
roomse opvoeding, als normaal hebben beschouwd.
De geestelijk adviseur liet zich hoogst zelden langs de
lijnzien,maartijdensdejaarvergaderingsprakhij
wel altijd een stichtelijk woord. Zo stelde kapelaan
Loerakker eens tijdens zo'n vergadering ons het
gezin van de familie Hes ten voorbeeld: dat waren
nog eens enthousiaste sportkerels! Die vochten op
maandagmiddag om als eerste de sportverslagen van
alle op zondag gespeelde voetbalwedstrijden in het
NHD uit te spellen! En ze kenden de opstellingen van
alle amateurteams uit de regio!  Daar konden wij het
mee doen!  Nu verslond ik zelf ook de sportverslagen
in de maandagmiddagkrant. En wat had ik de pest in
dat ik bij een actie van de regionale middenstand
waarbijjedeportrettenvandeplaatselijkevoetbal-
elftallen moest verzamelen, tien van onze eerste-
elftal spelers binnen had, maar Tinus Beerepoot
maar niet te pakken kreeg!

Het sportcomplex
Wij waren trots op de prachtige accommodatie: waar
hadjeeentribuneenwaarwaservooriederespeler
een aparte cabine met stromend water om zich te
verkleden? En dan nog aan beide uiteinden een
riante pisbak? Nog voor ik lid werd van Spartanen
kroop ik, overigens nooit in mijn eentje, wel eens
onder de tribune. De eerste keer vonden we daar tot
onze verrassing diverse dubbeltjes en een enkel
kwartje. Dit geld werd ogenblikkelijk in het winkeltje
van Arie Veken (neef van mijn vader) besteed. Zoute
lappen,vijfcentperstuk,warenweerggekop.
De kleintjes (aspiranten) speelden op het voorveld.
Dit veld was door een droge sloot, waarvan de bodem
met de jaren het straatniveau naderde, gescheiden
van de straat. Mijn vader sprak schertsend altijd over
de `Koningsgracht', dit vanwege de woning van
aannemer De Koning, die in mijn vaders tijd ertegen-
over woonde (nu huis van Peter Ootes). Het veld was
niet bepaald vlak, de doelen hadden geen netten en
wanneer er niet gevoetbald werd, graasden er de
schapen van de familie Ootes. Maar talloze wedstrij-
den zijn er gespeeld, heel vaak geleid door scheids-
rechter en manusje-van-alles, ons aller Ben (Mol);
niet zelden ging ook hier menig elftal (de verliezer)
teleurgesteldenverontwaardigdnaafloopvanhet
veld, maar gevochten werd er nooit en Ben zag er
vanaf de middenlijn met zijn ene oog op toe dat alles
vredigverliep.
Op dit veld speelden we ook te pas en te onpas, na
schooltijd, 's avonds, met een man of vier, vijf,
trappenvoorhetdoel,ofalservoldoendespelers
waren `effen een partijtje'. Eerst haalde iemand dan
even de bal bij Ootes. Als er een verantwoordelijk
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persoon beleefd om vroeg, ging Trees meestal
overstag en kreegje een bal mee. Dan konje op zo'n
avond soms nog een heel leuk wedstrijdje spelen; dan
deed ook Cor Ursem soms mee. Ik herinner mij nog
een avond in mei, juni: we hadden een lekkere partij,
er werd fel gestreden, wie er voor stond deed er niet
toe. Twee of drie spelers, onder wie ikzelf, rennen op
de bal toe, we botsen, ik val om, een tweede ook
omver, en voor ik er erg in heb tast deze tweede, een
technisch niet onbegaafde speler, mij krachtig in het
kruis! Alsof er niets gebeurd is, staan we op, ik
opnieuw achter de bal aan en ik smaak het genoegen
de keeper van de tegenstander met een fraaie boog-
bal te verschalken. Zo'n goal vergeetje niet!

Mijn idolen
De belangrijke wedstrijden werden natuurlijk op het
hoofdveld gespeeld. Ik was vol bewondering voor de
uitblinkers in Spartanen 1: Arie Wit, Gert Beerepoot,
Jos van der Wee en de meest productieve midden-
voor die ooit bij de Spartanen heeft gespeeld: Cees
Rohof.

Arie Wit en  Gert Beerepoot.

Arie Wit sprak wel het meest tot mijn verbeelding,
maar ik was ook nog ergjong toen hij bij de Sparta-
nen speelde. Hij was een kleine, beweeglijke, snelle
speler en heeft aan het eind van zijn carrière nog bij
Forward gespeeld. Dat was toentertijd nog vooruit-
gang! Bij zijn vertrek bij Spartanen schreef de
sportjournalist van het NHD: Hij zal zijn weg wel
vinden..." Dan Gert Beerepoot. Hij voetbalde al in
het elftal waarin mijn vader ook had gespeeld. Ook na
de oorlog, dus na 1945, speelde hij nog verscheidene
jaren. Hij heerste op het middenveld als stopperspil
en was bij hoge ballen met koppen niet te verslaan.
Hij speelde wel met een lichtgroene alpinopet op, die
soms afviel als hij hoog boven de tegenstanders uitto-
rende en de bal wegkopte. Snel griste hij dan zijn pet
van de grond, zette hem op en onder het luid uitroe-
pen van: "Naar voren!" moedigde hij zijn mannen
met zijn stentorstem aan. Het kan zijn dat hij niet
altijd de bal naar een medespeler plaatste, maar in
die jaren lette men daar niet al te zeer op: als de bal
maar weg was...
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Cees Rohof met mededeling dat
h.ij is geselecteerd voor het

reg.ionale elftal.

Jos van der Wee, de fréle flyer
op de linkerflank. Hij had

uitgeblonken in het Brabantse
NOAD, maar zijn ster schitterde

nogjaren in Wognum. Cees
Rohof, een raadsel: nooit zag men een speler die
eenvoudiger voetbalde, geen poeha maakte, maar
zowel met de voet als met het hoofd veelvuldig
scoorde. Hoort men niet vaak van de kant: "Schiet `m
er dan toch gewoon in, man!?" Cees schoot ze erin,
hij kopte ze erin of hij frommelde ze er desnoods in,
maar een goal werd het. Hij woonde weliswaar niet in
Wognum, maar kwam vanuit Soesterberg iedere
zondag over en had dan zijn verloofde mee. Sommi-
gen fluisterden destijds dat Jan Appel, onze secreta-
ris, hem betaalde om te komen spelen en nu wordt
dat door Ben Rohof, Cees z'n broer, volmondig

Jan Appel.

bevestigd. Jan Appel
heeft veel voor de club
betekend. Hij had
meer verstand van
voetbal dan hij zelf op
het veld kon demon-
streren. Hij had niet
de bouw om een goed
voetballer te zijn,
maar `technisch' was
hij uitstekend. Jaren-
lang bepaalde hij wie
er in het eerste werd
opgesteld. De opstel-
lingen hingen op de
zondagmorgen altijd
aan het plakbord bij de
uitgang van de kerk. In

zijn zwarte Citroën vervoerde Jan vaak een aantal
spelers bij een uitwedstrijd. Eens speelden de
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Spartanen uit tegen DWB (De Weerese Boys), voor
ons ook wel De Weerese Buffels, niet omdat zij
onsportiefzoudenzijnmaarmeervanwegehun
indrukwekkende bouw. Ik meen dat het reeds de
periode van Jans zwarte Mercedes was. Het werd een
gedenkwaardige en lange middag. De wedstrijd liep
niet, natuurlijk deugde de scheidsrechter voor geen
meter en Ben Ridder, die toch al moeilijk zijn mond
kon houden, maakte aanmerkingen op zijn leiding.
Een gele kaart had hem kunnen redden, maar die
werden toen nog niet uitgereikt: Ben kon vertrekken.
Hij liet het er niet bij zitten en betrad na de thee
opnieuw het veld, ditmaal met alpinopet op. Ben
hield zich gedeisd en speelde de wedstrijd verder
onopgemerkt uit. Pas na de wedstrijd kwam het
bedrog uit, sancties dreigden voor de club... Dit was
nu een situatie waarin Jan Appel tot zijn volle recht
kwam. Het was een kolfje naar zijn hand. "Jongens,
gaanjullievastmaarindeauto,ikbennogweleven
weg voor een gesprek met de scheidsrechter." En
terwijl Jan de scheidsrechter `masseerde', deden wij
ons tegoed aan de heerlijke gevulde koeken van
bakker Schoutsen, waarvan Jan een hele zak vol had
liggen in zijn dashboardkastje.

Kampioenselftal uit 1956/57. Gehurkt v.I.n.r.: Jan Ootes, Arie

Romein, Cees Stam, Joop Rood, Ko Koeman, Toon Groot. Staand:

Cor Ursem, Kees Veken, Wim Koeman, Dirk Manshanden, Tinus

Stam, begeleider Piet Twisk. Niet op deze foto, maar wel op een

soortgelijke uit deze tijd: Piet Romein, Niek Stam, Joop Bleeker.

Het publiek
ledere voetbalclub, hoog dan wel laag geklasseerd,
heeft zijn aanhang. Vertrouwde figuren langs de lijn
waren in de vijftigerjaren: de oude Bertus Ridder, de
jongens van Groen en hun zus Tinyvan de Zomer-
dijk, de gebroeders Jan en Piet Rinkel, die beiden
uitblonken in partijdigheid voor de Spartanen. Dan
bewoog zich meestal onopvallend onder het publiek
onze voorzitter Teun Ootes. Hij stond voor de
wedstrijd wel bij de ingang samen met Jan Zuiker,
aan een tafeltje waar de entree betaald werd. Later
heeft Jan Zuikerjarenlang dit werk gedaan en hij is
ooklangetijdpenningmeestervandevereniging
geweest.EenenkelingwasTeundanmisschientoch
nogweleenszondertebetalengepasseerd.Tijdens
de wedstrijd liep hij dan de mensen eens langs en bij
een `verdacht' persoon bleef hij staan, keek hem eens

vorsend aan en vroeg dan om
het entreegeld. Dit leidde dan
soms tot veel plagerij en gelach
over en weer, want Teun
maakte graag een grapje en de
mensen deden dat even graag
met hem: het bleef altijd heel
gemoedelijk. De strijd op het
veld ging intussen eigenlijk

ËÏËÏËÏËË,i`.

•{   onopgemerkt aanTeun

Teun Ootes, gefotografeerd in 1934 op
het terrein aan de Oude Hoornseweg.
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voorbij: van het voetballen zelf had hij niet veel
verstand en klonk er opeens een luid gejuich, dan
vroeg hij verbaasd aan de dichtst bijzijnde supporter:
"Is er gescoord soms?" Maar enthousiast was hij

altijd en als het eerste elftal na de thee voor de
tweede helft het veld op kwam, moedigde Teun de
spelers aan met een, "Zet 'm op, hè!"
Ook herinner ik me dat, meestal enige minuten nadat
een wedstrijd begonnen was, een groepje jonge
mannen, mogelijk moet ik hier spreken van opge-
schoten jongeren, onder wie Freek stam en Jan
Ursem, luid roepend: "Vooruit, roodwitte leeuwen",
zich langs de kant opstelde. Daarna barstten ze los in
een gezang waarvan ik, onschuldige, op de een of
andere manier het refrein niet kon verstaan. Maar
door de jaren heen kwam ik er toch achter dat het
een schoorsteenveger betrof, die aangemoedigd werd
zijn `simmetje' goed te gebruiken. Het was wel een
vrolijk lied, al kreeg ik niet de indruk dat het ook
maar iets met voetballen te maken had.

Ambitie gerealiseerd: in het eerste!
Van de jaren die ik in de aspiranten ofjunioren
speelde herinner ik me alleen dat we eens naar
Alkmaar moesten fietsen om deel te nemen aan een
toernooi. Onze begeleider: Ben Mol, ook op de fiets.
Daar aangekomen waren we zo moe dat we geen
enkele wedstrijd wonnen en over de terugtocht
vertel ik maar niet.
Hoe ik uiteindelijk de aandacht van de keuzecom-
missie (Jan Appel) op me heb weten te vestigen, staat
me niet meer voor de geest. Maar een paarjaar had ik
het genoegen in het eerste te spelen en zelfs kampi-

oen te worden. Het elftal was een mix van enkele
getalenteerden en de rest onvermoeibare werkers.
Hadden de laatsten, Piet en Arie Romein, Toon
Groot, Jan Ootes, geen stand weten te houden in de
modder van het Waarland, waar we Con Zelo, met de
grandioze stopperspil Stoop, ten slotte toch versloe-
gen, dan hadden we het niet gered. Ik kan me niet
herinneren dat er stelselmatig getraind werd en als
het al gebeurde dan was aanwezigheid niet verplicht.
Wim Koeman en Tinus Stam heetten wel de besten
te zijn. Als junioren had dit tweetal een aanzienlijk
aantal goals gescoord en ik herinner me dat zij bij
hun debuut in het eerste ook de indruk maakten
hiermee door te gaan. Dat was in een wedstrijd tegen
DES uit Benningbroek op het terrein aan het Kerke-
laantje. Het werd 9-3 voor de Spartanen. Een zonnige
toekomst leek voor de Spartanen weggelegd. Dat viel
echter niet mee. Wim scoorde weliswaar meer dan de
gemiddelde voorhoedespeler, maar hij was dan ook
een typische middenvoor en Tinus bleek vooral vóór
de wedstrijd zijn vervaarlijke schoten in het doel te
zien verdwijnen. Sommige spelers waren ook en-
thousiaste rokers, die er tijdens de rust effe eentje
opstaken. Dan stonk de kleedkamer niet alleen van
het zweet, maar zag deze ook nog blauw van de rook.
En als Tinus eens niet zijn dag had, kwam dat omdat
hij de avond tevoren nog bij vader tot diep in de
nacht achter de tap had gestaan. En er misschien zelf
ook een paar had genoten. Ko Koeman was een
bekwame, snelle verdediger en had hij zich tot het
verdedigen beperkt, dan zou ik hem zelfs een kei
hebben gevonden. Jammer genoeg ondernam hij een
aantal malen per wedstrijd, waarschijnlijk uit

Wim Koeman staat op het punt te scoren. Maar doet hij dat ook?  En wie is de tegenstander? Rechts van Wim nog Dirk Manshanden (en Kees

Veken?). Er is tamelijk veel publiek. We spelen naar onze vertrouwde kant, richting de Theresiaschool en hebben (zie de vlaggen wapperen)

een stevige noordenwind in de rug. Onder deze omstandigheden had de tegenstander het moe.ilijk.„

`,
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frustratie over de
voorhoede die niet
presteerde, een rush van
achteren tot aan de
vijandelijkedoellijn.
Waarna hij probeerde
een magistrale voorzet

ËËË   te_,gfr_ep,..Pïie_¥:_Techter altijd achter het
doel terecht. Net als ik
moest Ko voor de
wedstrijd ook zo nodig.
Ik van de zenuwen en Ko
misschien ook. Hij
benutte dan de pisbak
ter linker- en ik die ter
rechterzijde van de
tribune. Waarna we ons

Dirk Manshanden en Kees Veken.

Het publiek moet nog komen,

maar Jan Rinkel legt vast de bal

op de middenstip.
verlicht opstelden. Onze

keeper, Joop Rood, boezemde door zijn imposante
gestalte alleen al de tegenstander ontzag in. Eens
speelden we in Hoogkarspel tegen Wit-Rood. Er
stond een krachtige wind, Joop trapte de bal uit zijn
handen en deze verdween zonder nog door enige
voetbalschoen te zijn beroerd in het doel van de
tegenstander. Niet vergeten mag ik Dirk Manshan-
den. Dirk speelde meestal linksbinnen, ik rechtsbin-
nen. Hij was dol op voetballen, al toonde hij dat niet.
Met hem praatte ik meestal nog eens rustig na over
de voorbije wedstrijd.

Tegen Westfriezen
Het is hetjaar waarin we kampioen worden en de
topper is dan de wedstrijd tegen de Westfriezen uit
Zwaag. Zaterdag voor de wedstrijd heb ik met de
krijtbak de lijnen zo recht mogelijk getrokken.
Dat viel met de wat
primitieve krijtwa-
gen lang niet altijd
mee.  `Uit' hebben we
van de Westfriezen
verloren. lvè zinnen
op revanche, maar
met de gebroeders Pé
en Wim Buis heeft
onze tegenstander een
paarprimavoetballers.
Het enige probleem
voor dat team was, zo
heb ik horen verluiden,
dat deze twee knapen
soms gewoon vergaten
dat ze moesten voetbal-
len, of een andere keer
de spelersauto lieten
wachten omdat ze

moeders lekkere
soep nog niet op
hadden. Ik hoopte op
een pan heerlijke
soep bij de familie
Buis. Maar nee,
voltallig betreden de
Westfriezen het
veld, en, nog erger,
voor de rust
worden we wegge-
vaagd. Met 0-2

ËÈ¥Ë¥¥.Lä.:
Een lijntrekker leidt een eenzaam

bestaan, daarom foto genomen met
zelfontspanner. Fototoestel opgehangen

aan de doelpaal.

gaan we de rust in.
Is het de thee, is het een donderspeech? Hier is een
herboren Sparta, combinaties lopen, Westfriezen
kijken verbaasd om zich heen, voor ze er erg in
hebben is het 1-2 (Wim Koeman) en 2-2 (Tinus Stam,
naeenprachtigerushviaveelomwegen).Endan,ja
dan komt het moment, Tinus kogelt de bal tegen de
lat en ik schiet de terugkaatsende bal in het doel
(2-3). Nu zijn het de Westfriezen die verdwaasd en
gedemoraliseerd over het veld dolen, wij spelen de
wedstrijd rustig uit en na afloop is het in de kleedka-
mer groot feest. De weg naar het kampioenschap ligt
open. Ik pak mijn spullen bij elkaar en loop met Dirk
Manshanden samen naar onze fietsen. Wij passeren
Tinus. Lachend roept hij me na: "Nou, je had 'm voor
het intikken, hè, kl ..k!" En Tinus had gelijk, maarje
hebt nu eenmaal spelers die zelden scoren, maar een
enkele keer wel op de goede plaats staan. En met dit
hoogtepunt uit mijn kortstondige carrière in het
eerste van de Spartanen eindigt deze herinnering aan
een mooie periode uit mijn jeugd.
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