
Wedstrijd Maria Ter Heide B – Sint Jozef 4-2 Startuur 9u55 

Over verrassingen, bankzitstersgeheimen,  werkomstandigheden en … Louis Van Gaal natuurlijk 

Vooraf 

8 u 07 : De eerste verrassing van de dag. Ik open mijn ogen  en denk: Oh nee, al voorbij 8 uur. Tja dat 

hebt ge als je een avondje uit gaat met uw vrouw en liefdevol geen wekker zet omdat je weet dat zij 

een heel serieuze inspanning heeft gedaan om zo laat op te blijven (‘mij kennende en we goan nog 

niet naar huis, bijlange niet’. Ge moet dat zo begrijpen, met 4 kouters in huis gaat ge zoveel niet weg, 

als ge dan eens weg zijt, profiteren man, profiteren man, dat doe ik dan…). Mijn gezegde ‘ Annick, ik 

zet gene wekker’ is eigenlijk een symbool om te zeggen, ‘bedankt schat voor jouw inspanning en nu 

mag jij uitslapen, hé’.  En passant dacht ik, toch geen probleem voor mezelf ook niet, ik word dus 

altijd wakker op mijn vaste zaterdaguur. Gene wekker nodig. Vergeet het maar. Die zekerheid ben ik 

dus kwijt, ik word dus wel degelijk niet altijd wakker op dat uur. Deze keer toch niet. 

Na een verkwikkend douchke, kom ik beneden (8u25) en vind ik voetballerdochterlief in de zetel al 

hoestend languitzittend (tja sommige van mijn woorden onderlijnt tekstcorrectie in Word en toch 

zijn ze juist in mijn vocabularia (dat klinkt, al zeg ik het zelf)). Ze is van rol met mij gewisseld. Zij was 

dat uurtje vroeger wakker en ik haar uurtje later. Raar maar waar. 

Dat ik ontregeld was, begon ik al daarvoor door te krijgen toen ik onder de douche aan het denken 

was (ja zalig plekje om te denken) en ik dacht zo, zou dat dan toch van de stress zijn (ik heb namelijk 

dat vast contract bij MTH binnen (verdiensten waren meer dan ok na lang onderhandelen (ocharme 

de Rian, die werd gek van mijn argumenten, ja eens dat ik op gang ben, …)).  

Maar als dat van de stress zou zijn , hoe is dat dan te verklaren met die uurswisseling met mijn 

dochter??? Heeft zij ook stress en hoe gebeurt zo’n wisseling dan? 

Bijkomend legt Evi me uit dat ze deze keer geselecteerd is als … verzorgster. Alle gekheid op een 

stokje om als verzorgster te debuteren met zo’n ‘valling’, tja dat zijn zo van die toevalligheden en ik 

weet niet of dat zo overtuigend overkomt bij de ploegmates (ook rood onderlijnt, maar dat komt 

dicht bij een ander woord, dat is voor ene keer te verstaan, Word wilt mij beschermen). 

Enfin, ik besluit mijn hoofd er verder niet over te breken en ga over tot de orde van de dag. Den 

bakker en ons zaterdagsritueel. Pistolekes en sandwiches. Zalig. 

Met twee sandwiches in mijnen mond (dat is letterlijk te nemen), spurt ik naar mijn sportkar (ja 

eerste keer in mijn leven, toch een midlife crisis? 8u53 staat op mij dashboard, zo laat al!) en al 

serieus gasgevend (ook weer rood onderlijnd) spoed ik mij naar MTH. Hopelijk pas geflitst als ik mijn 

sandwiches op had… 

Nu goed op MTH (9u02, te laat dus, zelfs het academisch kwartiertje haal ik niet), wacht me 

verrassing nummer twee. De coach heeft zijn outfit veranderd. Hij staat daar mooi te pronken met 

hemdje en das. Even checken waarom? Blijkt een belofte dat als de dames wonnen van Herenthout, 

dan ging hij dat doen. Zo zit dat dan, hé. Vorige match loopt dat daar zo vlot, we spelen die 

Herenthouters van de mat. Ik zit daar zaterdagavond met een portoke (ook weer rood onderlijnd, 

nochtans echt geen groot glas en nee ook niet die hond van Carmen) in mijn hand en kaarslicht naast 

mijn pc die hele match te analyseren vanwaar die verwoede krachten kwamen van Maya en co. Ik 

spreek heel mijn voetbalkennis aan om dat te overdenken van links naar rechts, van voor naar achter 

en ik giet gedurende een paar uren mijn beste bevindingen in een verslag en pas twee weken later 

hoort ge dat dus hé waaraan dat echt lag. De coach had gewoon een nieuwe motivatietechniek 

gevonden: ‘Dames, als ge tegen deze tegenstander kunt winnen, doen ik een das aan.’ Weg tactische 

systemen, weg al dat geroep, gewoon een das aandoen en klaar is kees. (Ja kees, beste mijnheer 

Louis Van Gaal, dat is pas een motivatietactiek.  ‘Dames als ge wint, doe ik een das aan.’ Lowieke, 



denkt daar maar eens over na. Dat hebt ge nog niet geprobeerd in Manchester United hé? Maar stel 

dat hij het door heeft, hoe gaat die dat uitspreken in het Engels, ik mag er niet aan denken (dat is 

zeker rood onderlijnd als ge die zijn vertaling neerschrijft)). 

 

Nu ja mijmerend over deze ultieme motivatietechniek begeef ik mij verder naar de catacomben van 

het MTH gebouw en start mijn dagtaken. De tijd tikt verder en tikt verder. Chris en ik doen een 

klapke, zorgen dat alle voorbereidingen klaar zijn en dan begint dat zo te dagen in mijn hoofd, er is 

nog gene arbiter (9u20 ondertussen). Verrassing nummer drie dus (dat belooft, ben dus nog maar 

een goed uur wakker, wat is dat hier toch? Ben ik wel wakker?). Ik voel de bui al hangen. Thomas 

kunt ge dat niet aandoen, coachen zit in zijn bloed en ziet ge die al fluiten met das? Kris is terug als 

mental coach, opvanger van ‘steken’ van laatkomers zoals ik en nog maar juist terug van blessure en 

nog niet in topvorm. Dus ik hoor iedereen al denken, laat die Patrick dat maar doen, dat is de beste 

oplossing… 

Ik deel mijn zorgen met Mariska, de voetbalvrouw van de coach. Zij probeert mij gerust te stellen, ‘er 

is nog tijd, die komt wel en trouwens Thomas heeft wel voetbalschoenen in de koffer liggen, die kunt 

ge dan aandoen als je moet depanneren’. Thomas legt mij uit: ‘ het is eerst de tegenstander die moet 

kiezen (ik voel die last van mijn schouders vallen) maar ja die hebben niet veel bij’ (ik voel die last 

terug op mijn schouders vallen). 

Iedereen denkt dat ik dat wel kan, maar vraag het eens aan mijn dochterlief. Die is het daar absoluut 

niet mee eens. Trauma heeft dat kind ervan. In haar tweejarige voetbalcarrière heb ik één keer 

gefloten. Ze heeft nooit met zo’n hoge score … verloren. 16-0 in hare bak. 16-0!  Ik heb gewoon geluk 

dat ze ondertussen terug tegen mij spreekt. Met die cijfers in mijn hoofd tob ik staand voort (ik kon 

niet meer bewegen van de ‘ge weet wel’) en de verlossende woorden ‘dat is precies den arbiter daar’ 

klonken echt als muziek in mijn oren… Het was bijna zoals in een film. Ik draai mijn hoofd naar rechts 

en zie daar iemand opduiken die zo precies uit de mist naar voren komt gestapt. Een echte 

verschijning, allée voor mij toch… Heb het tijdstip genoteerd (9u27), ik denk dat dat belangrijk is om 

bij verschijningen ‘uwe cool’ te bewaren en dat tijdstip te noteren om later ongelovigen te 

overtuigen. 

Langzaam ontwakend uit mijn gedachten, ben ik toch in staat om die man te ontvangen en ik richt 

mij terug op mijn taken (zie vorige verslagen, deze brave man wilt enkel een plat waterke (toch ook 

een verrassing)) en voor ik het weet staan we op het plein en is de match begonnen (9u55! Jawel, zo 

vroeg! Is dat een boodschap van die man aan mijn adres?). 

Nu enfin ik sta niet meer echt zelf op dat plein, tegenwoordig moet ik zitten en deze keer op een 

volle bank naast een aantal dames. Ik hoor al die mannen al denken (gelukzak) maar dat is een 

beproeving. Die bank was daar zo vol dat ik dus letterlijk in de hoek gedreven was (tja ik moest die 

arbiter zijn kleedkamer afsluiten (ziet ge die al lopen met die sleutel tijdens de match) en dus was ik 

weer … te laat voor de beste plaatsen). Enfin ik besluit me te concentreren op de match. Ik weet het, 

dat is hier stilaan tijd. Ik heb hier al tachtig lijnen vol (in Word) en nog niets over de match. U wordt 

stilaan ongeduldig. Mijn excuses. Ik laat me soms gaan. 

Tijdens de eerste helft. 

De match. Delie trekt die op gang met een eerste actie en gered door de keeper. Even later botsen 

twee tegenstanders met hun hoofden tegen elkaar. In mijn hoofd galmt het van die ‘steken de 

koppen bijeen’ tot ‘die zullen nu ook wel wakker zijn’. Gelukkig allemaal zonder erg en die dames 

kunnen verder en zien hoe wij meer en meer druk ontwikkelen. Cathy zet zich paar keer door, Maya 

besluit op de lat , …  

De ene kans volgt op de andere en langzaam besef ik dat ik opgescheept zit met verrassing nummer 



vier (dat waterke van die arbiter tel ik niet, alhoewel). Ik kan de match absoluut niet goed volgen en 

dat voor mijn eerste met dat vast contract.  

Mijn ‘werk’omstandigheden zijn niet meer je dat en dat speelt mij parten. Ik zal dat eens voor u 

schetsen. Ik zit letterlijk in die hoek van die bank (nog juist plaats voor een trainingvest naast mij 

(‘kunt gij die trainingsvest daar eens leggen?’)), in mijn zicht voor mij lopen een T1 en T2 maar af en 

toe lijken dat een TGV1 en TGV2, die spelen dus echt mee en bewegen van links naar rechts. Onze 

TGV1 drinkt per wedstrijd echt zo’n paar drinkenbussen leeg. Niet moeilijk als je die ziet bewegen. 

Maar probleem van die TGV1 en TGV2 is dat ze niet bewegen volgens een vastgesteld traject. Die 

‘sporen’ onvoorspelbaar en ze ontnemen mij soms echt het zicht en ze leiden mij af.  Daarbij hebt ge 

dan nog die bankzitsters. Dat laatste woord staat ook rood onderlijnd, Word kan seksistisch zijn en is 

niet mee met zijne tijd. Vrouwenvoetbal is toch niet van gisteren en ik heb nochtans juist een nieuwe 

computer met de modernste versie van Word, Word nummer weet ik zoveel. Trouwens ik heb 

vroeger en recent nog wel eens het voorrecht gehad om met een dame op een bank te zitten, dan zit  

toch ook een vrouwelijk persoon op een bank, dat zijn dan toch ook bankzitsters ? Waarom is dat 

dan rood onderlijnd? Nu ik heb iets ontdekt als je bankzitster typt is dan niet rood onderlijnd, 

bankzitsters wel. Wat is dan nu allemaal? Twee vrouwen of met twee vrouwen op een bank , mag 

dat niet dan van Word? Enfin we dwalen af, ik ben totaal in de war, ik stel voor om maar terug te 

keren naar de voetbal zelf. 

Ik zal u eens een geheim vertellen over die bankzitsters, maar zeg het niet voort! Die dames die op de 

bank zitten, amuseren zich rot , de ene humoristische noot volgt de andere op (‘als ik zo twee keer 

achter elkaar kop in dezelfde actie, weet je hoe ik mij dan voel? Als een zeehond, natuurlijk. Ben 

precies ook kunstjes aan het doen’. ) en dat alles afgewisseld met een geritsel van snoepjes die open 

gaan en geproefd worden.  Waarna daar ook weer een vergelijkende studie over gedaan wordt (wat 

hebbe gij gepakt? (echt dat woord wordt gebezigd hé, chance dat er geen dopingcontrole was), is dat 

lekker ? , wat zit er nog in de doos?, … ).  In mijne tijd waren dat lange gezichten op de bank, niks 

daarvan hier! Hier echte ploeggeesten, ze supporteren, becommentariëren, moedigen aan, pakken 

placebo’s en leiden af (mij toch!). 

Ziet u het nu voor u! Begrijpt u nu iets van mijne harde stiel? Ik dacht dat is hier een goed 

bijverdienste (voor die 5 vrouwen thuis, je begrijpt dat wel, nietwaar?), maar ik krijg het gevoel dat ik 

mij heb laten rollen door die Rian. 

Enfin ik besluit de randomstandigheden weg te filteren en mij op de match te focussen. Dat begint te 

lukken en meer en meer zit ik in de match, als ik rechts (weer van daar) van mij een gehijg hoor. Ja 

een gehijg (ben ik dan nog steeds niet wakker, wat is dat hier toch?). Ik draai mij naar het geluid en ’t 

is toch niet waar, zeker? Een hond, jawel. Van een verschijning gesproken. Tussen de dugout en de 

balustrade is er dus plaats voor een hondenkop (mooi beest trouwens) met belangstelling voor 

voetbal. Op nauwelijks meer afstand van mij dan een trainingsvesteke en een betonnen dugoutplaat. 

Toch niet te geloven, weer afgeleid.   

Ondertussen gaat dat spel dus lekker over en weer met kansen van beide partijen. Ik begin als gek te 

tokkelen op mijn GSM (voor mijn notities over de match) en probeer niets te missen maar jawel. 

Ik mis het begin van de eerste goal. Dat eerste stuk heb ik dus van horen zeggen (gelukkig letten die 

bankzitsters dus wel op). Een terugspeelbal van een verdedigster op haar keeper, Cathy zit er tussen 

(dat heb ik gezien, maar vanwaar kwam die bal toch?) en klaar is kees (Louis het is dus ‘one-zero’ 

(Louis let op de uitspraak aub), voor de anderen het is één – nul ). 

De ene combinatie volgt op de andere, ik tik weer verder als een gek en moet leven met terechte 

bankzitstercommentaar (‘waarom tik je met één vinger op je GSM?’, ge kunt dat toch met uw twee 

duimen doen? Tja waarom doe ik dat niet?...). Zut weer afgeleid. Toch juist op tijd om Sara en Delie 

mooi te zien combineren, Delie zien in het strafgebied door te dringen, Delie zien gepakt te worden, 



Delie zien te vallen en de arbiter zien te fluiten en te wijzen naar de stip (u ziet dat toch nu ook, hoop 

ik na deze beschrijving ?). Penalty. Het schijnt dat als ge als eerste beweegt met je hoofd op de vraag 

van de trainer ‘wie geeft de penalties vandaag?’ dat je het dus vlaggen hebt en de klus moet klaren. 

Vandaag blijkt Paepe dat te zijn. Ze klaart de klus (schijnt toch, stond een TGV of twee in mijne weg 

om dat goed te zien).  (Allée Louis kom ne keer hier en spreekt dat eens mooi uit. [Tu:] –[‘ziₔrou], Als 

je dat fonetisch voor Lowieke schrijft, ziet hem groeien , hé. Goed jongen. Blijven proberen. Ge komt 

er nog.) 

Nu het wordt een echte uitdaging, de ene mooie combinatie volgt op de andere. Dochterlief ziet mij 

sukkelen tikkend met die ene vinger en besluit te souffleren als ik weer een actie gemist heb (ik moet 

naar dat scherm kijken, anders krijg je van die rare teksten (zie vorige verslag, toen stak ik dat op de 

koude maar de situatie is erger dan dat). De gevolgen zijn niet te overzien, Evi is niet aan het opletten 

als er een gekwetste op het veld ligt. Die gaat ook in de mist, door haar vader juist zoals haar vader. 

Tot jolijt van die TGVs. 

Enfin laten we naar iets verkorte stijl overgaan om u toch te laten proeven van de mooiste 

momenten van de rest van de eerste helft en kwestie van mijn verslag in te korten. Beschouw het als 

een TGV-stijl in verslaggeving en u krijgt te zien wat er hier op mijn GSM-schermpje staat en 

waarmee ik dus de match elke keer probeer te reconstrueren.  

 

Mooie actie Eva en bijna Delie. Maar buitenspel (Louis in the UK they say offside.). 

Sara na pas van Paepe. Schot juist gepakt. 

Even warm vanachter. Oris lost op. 

Weer warm (nu van voor), bijna Jos met de kop. 

Eva is gevaarlijk, ook voor zichzelf (licht gekwetst, gelukkig kan ze voort) 

Maya o Maya (Gehoord van een supporter, wie zou dat zijn?), bijna met de kop. 

Lies lost verdedigend op. 

Oh nee (Paepe met commentaar op zichzelf, denk ik, niet zelf gezien was nog aan het tokkelen) 

Mooie corner Jos, Maya net niet. Oris ook net niet. 

Mooie aanval vanachter gestart, Paepe naar Eva, Eva door, voor en Maya goed gevolgd, juist naast 

aan verste paal. 

Enfin ik word uit mijn lijden verlost. Rust. Nu weet je het ook, niet alleen die op het terrein hebben 

dat nodig. Arbiter vraagt en krijgt een theeke plus zijn pree (hoger dan die van mij). Ik bekom van de 

stress en kijk mijn ‘tokkels’ op mijne GSM na op de bank van de kleedkamer (tijdens de rust mag ik 

binnen). Paulien vraagt me, wat is dat? Ik geef mee dat dat mijn verslag is van de voornaamste acties 

en dat ik dat anders niet kan onthouden. Ze bekijkt mij, ocharme toch zie ik ze denken. Blij dat de 

coach het niet gezien heeft, dat ik haar heb afgeleid tijdens de tactische bespreking van de rust. 

De voornaamste essentie van die tactische uitleg was, geen snelle goal slikken zoals vorige keer op 

Sint-Jozef.  Stonden we 0-3 voor en werd het onmiddellijk in de 46
e
 minuut 1-3 en uiteindelijk werd 

het nog 3-3. 

Ik verwijder mij uit de kleedkamer en zie dat ik de tactische oplossing voor de tweede helft zelf in 

handen heb. Ik hoor dat de tegenpartij ook tactische bespreking heeft (als je niks kunt zien, ontwikkel 

je meer uw gehoor, zegt men en bij mij heeft dat precies al effect na 45 minuten) en ik, jawel ik, zie 

de beste tactische oplossing mogelijk. De tegenpartij heeft hun sleutel op de buitenkant van de deur 

zitten. Het jeukt, het jeukt en doe ik het of niet…? (By the way, Chris moest zich ook bedwingen) 

Den tweede helft. 

Tja tja tja, te braaf hé! Die tweede helft gaat dus wel degelijk van start (10u55) met twee ploegen.  Ik 

mis mijn moment van glorie (of zou het een sigaar geweest zijn). Ik zag die titel al maandag in de 



krant. Ploeg niet komen opdagen voor de tweede helft. Zeg nu zelf, dat is toch een originele titel, als 

schrijver droomt ge daar van. Dat zijn de schone momenten van die harde stiel. Als ge dat dan zelf 

even naar je hand kunt zetten, dan jeukt dat wel. (Louis , In het Engels is dat ‘to do or not to do’ . Ja 

Louis , dat is een variante op Shakespeare (Nee dat was niet dien Engelse spits van Ajax vroeger en 

nee ge moet die naam niet proberen uitspreken!)) Enfin ik had zelf de sleutel in handen maar ja ik liet 

‘m ontglippen. 

Jawel het is wel waar, we slikken onmiddellijk een goal. En wat voor ene, een schot dat afwijkt op 

één van ons, tegen de paal terechtkomt en achter Beth (ondanks haar verdienstelijke duik) terecht 

komt. Gewoon niet te geloven. Die Jozeffers gaan dat toch weer niet flikken en ons terugbijhalen. 

Hun geloof in een goede afloop stijgt wel met rasse schreden.  

Wij bakken er even niets meer van. Thomas , onze coach haalt een nieuwe motivatietechniek boven 

in de vorm van een mooie oneliner: ‘dames toeschouwers betalen inkom’. 

Ineens begint dat daar weer te lopen (Louis, ga naar google translate en tikt dat eens in, vraagt aan 

de Ryan hoe dat ge dat moet uitspreken, ik kan niet blijven helpen maar vooral als je nog eens in 

België zijt, kom eens ne keer kijken. Er valt veel te leren, kijk eens hoe dat loopt bij ons, spreek met 

den Thomas over motivatietechnieken en misschien lukt het je dan wel en moogt ge dan langer 

blijven in ManU (nee Louis, dat is geen voornaam, die uitspraak is anders)). 

Back to the game, Cathy controleert een hoge bal van Paepe, mooie voorzet, Delie neemt aan, gaat 

voorbij haar mannetje en mooi in het hoekie van de goal (juist nog plaats voor een trainingsvesteke 

tussen de bal en de vingertoppen van die doelvrouw (niet rood onderlijnd, dat woord wordt in mijn 

Word versie wel al goed gerekend. Er is hoop.)). 

Even later een vrije trap tegen en ja wat denkt ge? Nee niet rechtstreeks binnen. De vrije trap 

vertrekt en raakt een voet van ons en jawel Beth op het verkeerde been en 3-2. Niet te geloven, wij 

scoren echt aan de lopende band maar houden het sportief en spannend en leggen ze in het eigen 

mandje. 

En dan schieten we terug uit ons sloffen, ik tokkel overuren. Ik zet mijn TGV –speed (Louis, snelheid 

betekent dat hier, hé, niet dat ander) op en ik vlieg er weer in, in een vermetele poging om de 

exploten op het terrein bij te houden. 

Maya in duel, aanval afgeslagen. Sara bijna, juist naast. Schot Delie naast. Mooie combinatie.  Mooie 

pas Paulien, diep op Maya, schot mist kracht. Mooie voorzet Maya, Paepe dwingt corner af. 

11 u 20 (ik heb oog voor details), kansje Jos, niet hard genoeg. Verse krachten worden aangesproken: 

Sara eraf, Astrid erin.  Even later Delie eraf, Paterke erin. Mooie pas Oris en bijna Cathy aan het 

kanon. Oris goed in duel en voorkomt erger met enkel corner weg te geven. Die corner brengt 

spanning in onze verdediging. We spelen precies even ‘Antoinette wie heeft de bal’ en vergeten de 

bal.  Paulien eraf, Laura erin. Eva mooie inspanning over 60 meter (ik had even vrij zicht, dus niet 

twijfelen, ik kon dien afstand perfect inschatten) en corner voor ons. Astrid in rebound, eerste maal 

afgeblokt. Nogmaals Astrid, bijna binnen. Juist over. Mooie pas Jos en dan Paterke voor, Cathy 

dichtbij en keeper lost en pakt (buiten backlijn of niet, that’s the question!). Cathy op pas van Paepe 

en werkt mooi af. 4-2 en boeken toe.  

Match kabbelt voort naar zijn einde. Fluitsignaal en rust, rust, rust. 

 

Ik start terug mijn taken en breng de referee (Louis in het Engels klinkt dat anders dan in het 

Nederlands, please keep on trying)  naar zijn cabine en feliciteer hem met zijn match. De man in het 

geel (dat komt ervan met al die ‘pieten’ discussies) vertelt me dat hij gisteren nog erg ziek was, 

vanochtend getwijfeld had om te komen. Dat dan toch maar gedaan had.  Hij ging ook niet blijven en 

onmiddellijk vertrekken na een verkwikkend douchke, zei hij me. Toen ik wou beschikken, vertelde 

hij me dat hij me wou bedanken voor mijn uiterst vriendelijke ontvangst. De brave man moest eens 

weten hoe dat kwam… 



Rian, ik weet het enorm lange tekst. Gaat dat er wel op, zie ik je denken! Ondertussen is dat hier 

zondag 12 uur en ben begonnen om 5 u 30 (deze keer zonder Portoke, wel met kaarskes en een 

theeke). Heb dat wel even onderbroken voor een lang, rustig en dubbel ontbijt en nog een paar 

andere ochtendrituelen (this stays a secret (Louis versta je dat?)). Rian, je moet dat zo zien, ik wil me 

bewijzen en per letter hebt gij den beste deal van ons twee gedaan.☺ 

 

Voor de concludisten de conclusie voor de winterstop. 

We rijgen de ene dikverdiende overwinning na de andere aan onze degens. Vandaag was het niet 

altijd top, maar toch hadden we veel kansen en mooie combinaties en als het aan de rust al 4-0 had 

geweest, had niemand er iets over kunnen zeggen (Ook Louis niet).  

We zijn zeker sterker aan het spelen dan in het begin van het seizoen en we hebben ons mooi 

aangepast aan een  afdeling hoger. We hebben voetballend vermogen en knokken ervoor als het 

moet. Concentratieverlies hebben we wel eens (eigenlijk moet ik mijn mond daarover houden, maar 

ja ) maar de wil om te winnen is dan weer top.  

Overall conclusion (Louis, vertaal ne keer) : We staan lekker verdiend op kop. Zeg dat ik het gezegd 

heb. 

Pavaho. 

 

PS. Stel u hebt het gehaald, de finish van deze tekst. Dan hebt u een beloning verdiend voor uw 

volharding.  Ga naar uw barkast, neem een portoke en kom terug achter uwe pc of wat stukje i-

techniek u ook gebruikt. Ga googlen en tik in ‘Louis Van Gaal Engels’. Wedden dat u gaat genieten 

van wat u daar vindt. Van Gaal (vergeef het mij Louis) is hilarisch in het Engels. Toch knap van die 

Engelsen. Die landgenoten van Louis zijn nu al 20 jaar aan het palaveren of hij nu een genie is of een 

hautaine vervelende man. Hij is nog maar juist in Manchester en die Britse tabloids doorgronden 

hem al volledig. Hij heeft gewoon humor in wat hij zegt en hoe hij het zegt.  Dus zeg ik tegen mezelf. 

‘So never give up, one day they will understand you’. Als het Louis lukt, dan kan ik het toch ook. Krijgt 

Louis toch weer waar het hem om te doen is : zijn grote gelijk krijgen … 

PPS: Komende week woensdag is het weer het Groot Nederlands Dictee. Ik speel dat elk jaar tegen 

mijn vrouw, een leerkracht. Tja ik moet u niet vertellen wie elk jaar wint, zeker. Mijn blad weer vol 

rood, to bet or not to bet? (nee Louis niet te bed of niet te bed, dat is iets anders).  


