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BESTUURSSTRUCTUUR SV. SOMEREN 

 
Voorzitter  Antoon Sonnemans De Heuvel 6491636 
Secretaris  Nog in te vullen   
Communicatie  Mieke Hollanders  Laan ten Roode 61 490027 

Webmaster  Gerwin Wijnen Geerkesweg  24 841191 
Fotograaf  Jan v.d. Broek Kommerstraat 27 495742 
Clubblad  Bert Coenraad Wolfsveld 69 494527 
Club-tv Jan Breukers Beerze 20 494609 
 Roel Maes Spaarne 9 495398 
    
Penningmeester  Will van Otterdijk Hooghoef 25 495059 

Kantine  Ell Verberne Fellenbeemd 11 495535 
    
Ledenadministratie  Thieu  van Lierop Voorbeemd 7 495139 

    
Facilitaire zaken  Twan van Engelen Zandstraat 99 494986 

Gebouwen  Jac Boerekamp Sijlkensstraat 37 493341 
Materialen Rini Slegers Keizerstraat 48 06-13158374 
VUT ploeg Jo van Seggelen Haspelstraat 17 492586 
Poetsen gebouwen Gerard Kanters Loostreeplaan 39 494315 
Velden/vervoer Noud van Lieshout Zuiderstraat 43 494243 
Reclameborden  Jos Hurkmans Ruttenhoek 17 492364 
Bouwtekenaar  Johan lemmens Amer 54 490674 
    
Fondsenwerving  Ferry Pape Liesberg 33 494262 

Sponsorcommissie  José Kusters Waver 13 495511 
Kienen en entree Noud van Lieshout Zuiderstraat 43 494243 
    
Alg. ledenzaken  Wiljan Raijmakers Pasakker 106 490648 

Recreatiecommissie  Benny de Louw Sparrestraat 6 495549 
Ledenattenties  Nelly van Lieshout Zuiderstraat 43 494243 
    
Seniorenvoetbal  Corné Kuepers Grebbe 34 496920 

Wedstrijdsecretaris  Frans van Lieshout Floreffestraat 50 492282 
Wedstrijdcoördinator  
selectieteams 

Bart Werts Vlist 2 06-41017153 

Lagere elftallen Henry Tinnemans Postelstraat 22 493717 
Veteranen  Jan van Vijfeijken Bartenweg 52 06-53130809 
Vrouwenvoetbal  Ivo Veltrop Eisenhowerstr.33 

Ned.w 
06-12077002 

Scheidsrechters  Piet Timmermans Vliet 26 495352 
Voetbaltechnische 
zaken 

Antoon Sonnemans De Heuvel 6 491636 

EHBO Toon van Heugten Munnekenstraat 53 495078 
Sportverzorging  Twan van Bogget Ervenweg 4 490532 
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Jeugdvoetbal Marnie Meulendijks Dorpsweg 24 494330 

Secretaris Peter van Enckevort Kuinder 6 479409 
Wedstrijdsecretaris Nelleke Roijakkers Nieuwstraat 61 492652 
Jeugdcoördinator Hein Verberne Fellenbeemd 11 495535 
Groepsleider  A Dries van Dijck Postel 37 496778 
Groepsleider  B Remy Bazen De Weerden 3 06-54643637 
Groepsleider  C Toon van Otterdijk Postheuvel 10 06-33872172 
Groepsleider  D Claudia Fondon Donge 16                                 490387 
Groepsleider  E Peter Jan Slegers Lieropsedijk 32 495529 
Groepsleider  F Carola Kessels Beerze 18 496052 
Sportverzorging Tonnie van Lieshout Pasakker 98               495184 
Trainerscoördinator Rudy Wetzel                    Gen .Marshallweg 110              040-2580000 
    
 

Sportpark: 0493-492147 Clublijn: 0900-9019051  Siris teletekst: pag.NIWE 
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DE REDACTIE 
 
Het jaar 2014 is alweer een paar weken oud en er kan nu weer volop 
gevoetbald worden. We hebben de winterstop achter ons gelaten. En als 
het weer zo aanhoudt dan hebben we ook geen last van afgelastingen. De 
competitie kan dan op tijd worden afgesloten en kunnen we ons op gaan 
maken voor het WK voetbal in Brazilië. 
Vanwege de eerder genoemde winterstop zul je in dit januari nummer dan 
ook geen verslagen kunnen lezen van gespeelde wedstrijden. Belangrijk 
om te lezen zijn de artikelen over de nieuwe drankwet, die ook geldt voor 
onze kantine en de spelregels voor het betalen van de contributie. 
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VAN DE LEDEN 
 
NIEUWE LEDEN               
CAT. NAAM    ADRES GEBOREN TEL. 
jun F Robbe  Boerekamp  Kuilerstraat16 29-06-06 0493-472357  
jun E Evi  Bouwmans    de Aa18 22-06-04 0493-490358  
fun. Heidi  Scheepers    Pasakker 92 28-12-72 0493-473995  
 
UITGESCHREVEN ALS LID 
CAT. NAAM ADRES BONDSNUMMER 
mini-F Niek  Boerekamp Bartenweg 25 PXQG06R 
jun D Kieran van Eijk Drecht 1 MFHG56I 
jun D Joey  Jeuken Vaarselstraat 40 MMFF89K 
jun A Mathieu  Koenders Ravenshof 27 GFHX24E 
don+ Gerard  Lommen Fellenbeemd 76 BYFZ048 
jun C Lauren  Strauven Laan ten Roode 19 MHRB84O 
jun B Julie  Teiwsen Lienderweg 7 PRPC73O 
sen. Gilliam  Verhees Noordplein 3 FYPX09N 
 
ADRESWIJZIGINGEN 
CAT. NAAM OUD ADRES NIEUW ADRES 
Sen.06 Robert Breukers Keizerstraat 10 Vlist 32 
Fun. Paul van Bogget  Amstel 1 Esdoornstraat 24 
Jun.E Bart Berkvens Vliet 20 Hageheld 12 
 
Hiermee komt het ledenaantal op 1323 
 
 
MEDEDELING 
 
S.v.p. alle wijzigingen o.a.  afmelden, adres en of  functie wijzigingen 
doorgeven aan de ledenadministratie dit kan per telefoon of  per e-
mail. 
Aanmelden op afspraak. 
0493-495139  of via ledenadministratie@svsomeren.nl 
 
Bij voorbaat dank. 
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Op 30 december is Jill van Tulden geboren. 
Jill is de dochter van Eddy van Tulden en Maartje Wijnen. 
Eddy is keeper van Someren 2. 
We wensen Eddy en Maartje heel veel geluk met hun dochter! 
 

 
Op 5 januari is Lotte Wijnen geboren. 
Lotte is de dochter van Dirk Wijnen en Chantal Slegers. 
Dirk is grensrechter van Someren 1. 
We wensen Dirk en Chantal heel veel geluk met hun dochter! 
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SPELREGELS VOOR HET BETALEN VAN CONTRIBUTIE 
 
Is uw CORRECT EMAILADRES bekend bij de ledenadministratie?! 
 
Betalen van rekeningen is geen leuke activiteit en wordt daarom nog wel 
eens uitgesteld. Wij moeten op onze beurt echter ook weer rekeningen 
betalen voor o.a. veldhuur, energie t.b.v. verlichting en verwarming en de 
afdracht aan de KNVB. Door zaken op tijd te betalen kunnen we de kosten 
voor SV Someren laag houden en daarmee ook de te betalen contributie. 
Om dit ook voor de toekomst mogelijk te houden doen we wel een beroep 
op uw medewerking. 
 
Met de invoering van IBAN komen de acceptgiro 's te vervallen. De leden 
die voorheen via de acceptgiro betaalden hebben de optie om in de 
toekomst via automatische incasso te gaan betalen. Voor de leden die 
hier geen gebruik van willen maken, zal er in de toekomst een factuur per 
mail verstuurd worden. Ook hier geldt, zorg ervoor dat een correct email 
adres bekend is bij de ledenadministratie. 
 
De leden waarvan de inning van de contributie via automatische incasso 
niet gelukt is, zullen in de toekomst per mail een factuur met een uiterste 
betaaldatum ontvangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sPEEL 
Contributie 
betalen???

? 

Voor alle duidelijkheid. Betalingen per automatische  
incasso zijn twee keer per jaar de helft van het  
contributie bedrag. Voor het overige is de  
betaling in een keer het volledige bedrag. 
 
Net als andere zaken bij SV Someren is het  
werk van de ledenadministratie puur  
vrijwilligerswerk. Door op tijd te  
betalen bespaart u ons geld en veel  
extra werk. . Voor zover een correct  
email adres bij de ledenadministratie  
bekend is, krijgt u in de week vooraf- 
gaand aan de vervaldatum een mail met  
daarin de aankondiging dat er nog een bedrag openstaat waarvan de 
vervaldatum binnenkort aan de orde is. Bij betaling na de uiterste 
betaaldatum moet de 2,50 euro extra kosten worden betaald. 
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Het is dus handig om te zorgen dat er een juist email adres bij de 
ledenadministratie bekend is. Om iedereen zoveel mogelijk te 
stimuleren op tijd te betalen wordt 2,50 euro toegevoegd aan de 
betalingen die niet op de aangegeven uiterste betaaldatum zijn betaald.  
 
Na de uiterste betaaldatum ontvangt u via de mail een herinnering. 
Betalingen na de uiterste betaaldatum betekent dus het betalen van het 
contributiebedrag + 2,50 euro extra kosten. Indien 3 weken na de uiterste 
betaaldatum nog niet volledig is betaald, volgt een speelverbod. Dit is 
vervelend voor de betrokkene zelf, maar ook voor het team waarin u 
speelt.  
 
SAMENGEVAT 
 
Betaal de contributie vóór de uiterste betaaldatum door overschrijving op 
het aangegeven rekeningnummer.  
 
1. Na het verstrijken van de uiterste betaaldatum moet 2,50 euro extra 
worden betaald.  
2. Als betaling uit blijft volgt na 3 weken een speelverbod. 
 
Onder punt 4. LEDENADMINISTRATIE op de pagina's 19 t/m 22 van het 
infoboekje -www.svsomeren.nl - is het een en ander terug te vinden.  
 
Als er omstandigheden zijn die het tijdig betalen even niet mogelijk 
maken, wacht dan niet tot het moment waarop een speelverbod aan de 
orde komt, maar neem alstublieft dan eerder contact op met de 
ledenadministratie. In overleg kan dan een passende betalingsregeling 
worden afgesproken. Bovendien kan door het tijdig maken van goede 
afspraken veel extra werk worden voorkomen. 
 
Stuur een mail met uw naam en adres naar 
ledenadministratie@svsomeren.nl dan kan uw mailadres verwerkt 
worden in de ledenlijst. 
 
Met dank voor uw medewerking, 
De ledenadministratie 
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BERICHTEN VAN HET HOOFDBESTUUR 
 
Als bestuur wensen we iedereen een gezond en sportief 2014 toe! Dat er 
door onze teams weer met plezier gespeeld mag worden, met teamgeest 
en veel sportiviteit. We wensen alle spelers, van junior tot senior, veel 
succes toe om successen binnen te halen! Natuurlijk doen we ook weer 
een beroep op al onze trouwe supporters, de spelers kunnen niet zonder 
jullie steun! 
 
Iedereen heeft tijdens de feestdagen kunnen genieten van een paar 
weken rust. Maar nu zijn we weer volop aan de gang, zoals bijv. bij het 
parkeerterrein wat open ligt en helemaal wordt gerenoveerd. Ook alle 
vrijwilligers zijn weer volop aan het werk, ieder voor de eigen groep of 
commissie. Samen doen we veel en goed werk! Laten we er met z’n allen 
een mooi jaar van maken! 
 
Namens het bestuur, 
Mieke Hollanders 
 
 
OUDE KLEDING IS GELD WAARD VOOR DE CLUB 
 
Naast het entreegebouw bij de ingang van ons sportpark staat een 
kledingcontainer. U kunt hier u uw oude kleding, bruikbare textiel en 
schoenen die niet stuk zijn in deponeren. De container wordt regelmatig 
geleegd. De opbrengst is voor onze clubkas. 
 
Daarom verzoeken wij alle leden, supporters en anderen die na een 
opruimactie hun kleding weggeruimd willen hebben deze te deponeren in 
de betreffende container. Het is natuurlijk heel gemakkelijk als je toch naar 
het sportveld gaat om het textiel en/of schoenen mee te nemen. Je dient 
alles wel aan te leveren in plastic zakken en deze dicht maken. De 
kledingcontainer staat er altijd, ook buiten het seizoen.  
 
 
Alvast hartelijk! 
 
De sponsorcommissie 
van SV Someren. 
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NIEUWE DRANKWET 2014 
 
Informatie aangaande de nieuwe drankwet  
De nieuwe Alcoholwet is per 1 januari jl. van kracht gegaan. 
Ook binnen onze vereniging zijn de nieuwe regels doorgevoerd. 
Onderstaand tref je meer informatie aan. 
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VOORTGANG HERINRICHTING PARKEERTERREIN 
 
Begin januari is de aanleg / renovatie van het parkeerterrein hervat. De 
tekening is officieel goedgekeurd door de gemeente, dus kan er nu volop 
worden gewerkt. Met de aanleg van het fietspad is gestart, met 
aansluitend de aanleg / herinrichting van het complete parkeerterrein.  
 

 
 
Bij goed weer moet het in korte tijd gaan lukken om een mooi, bijna nieuw 
parkeerterrein neer te zetten als service aan onze leden en bezoekers. 
Tevens betekent het een oplossing voor het parkeerprobleem en een 
verfraaiing van ons sportpark. 
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LEUKE NIEUWJAARSRECEPTIE OP DE POTACKER 
 
Ondanks de afwezigheid van de damesafdeling en senioren 1, 2 en 3 
(trainingsweekend) werd de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 3 januari goed 
bezocht. Eddy Jansen, Ton van de Laar en Ad de Jongh hadden het 
initiatief genomen om voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie een 
voetbalwedstrijdje te organiseren tussen leiders en trainers van de 
jeugdafdeling. Dat bleek een succes dat zeker navolging verdient. 
 
Ruim 30 kaderleden van de jeugdafdeling troffen elkaar op het hoofdveld 
van sportpark de Potacker voor een onderling duel.  Het was grotendeels 
‘vergane glorie’ wat er op het veld stond, maar behalve bloopers en een 
enkel ongelukje (beterschap Hans!) waren er ook schitterende acties te 
bewonderen. Na een snelle 1-0 achterstand (Piet Jansen besloot de bal 
achter zijn eigen doelman te koppen) won team B overtuigend met 2-9. 
Doelman Gerard Hoeben behoedde zijn team voor een nog grotere 
nederlaag door diverse goede reddingen te verrichten. Junis Mahmoed 
wist de eer voor zijn team A redden door een puntgave treffer aan te 
tekenen. 
De doelpunten voor team B kwamen op naam van Ronny Caron, ‘good 
old’ Hein Verberne (strafschop), Roland Martens, Twan v.d. Boomen, 
Kevin Bukkems (3x) en Stefan de Wit (2x). 
De wedstrijd werd uitstekend geleid door het arbitrale trio Cor Bukkems, 
Willie v.d. Boogaert en Harrie van Bussel (die overigens de drang om mee 
te voetballen niet helemaal kon onderdrukken). 
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Na afloop van de zeer sportieve wedstrijd werd het in ons clubhuis steeds 
drukker. De leden van de recreatiecommissie verwelkomden iedereen bij 
binnenkomst met een lekker nieuwjaarsdrankje.   
 

 
 
De komische noot kwam van tonpraoter Berry Knapen uit Heeze als 
frietboer Bertje Plek. “Alles bij ons is vet en nie te vreten. Wij zegge dan 
ók altijd: ‘Moet ik het inpakke of gooide ‘t hier weg?”  Het bleek niet nodig: 
de aanwezigen aten uit zijn hand en genoten volop van deze buut. 
 

 
 
De nieuwjaarsreceptie ‘nieuwe stijl’ was een voltreffer: complimenten aan 
de organisatie. En voor degenen die er niet bij konden zijn: in januari 2015 
is er weer een herkansing!!! 
 
Gerard Slegers 

Voorzitter Anton Sonnemans  
liet het afgelopen jaar nog  
eens de revue passeren met 
behulp van een uitgebreide 
fotopresentatie. Ook blikte  
hij vooruit door enkele  
plannen voor het nieuwe  
jaar bekend te maken. 
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SPEEL MEE MET DE VRIENDENLOTERIJ 
 
Beste leden van SV Someren, 
  
Speel mee met de vriendenloterij en maak kans op vele prijzen.  
 
Ook geeft de Vriendenloterij de mogelijkheid je favoriete club te steunen. 
Hoe gaat dat in zijn werk? 
Je koopt een lot via de Vriendenloterij en geef je favoriete club op. 
Vervolgens gaat voor elk lot wat gekocht wordt, rechtstreeks € 6,-- naar de 
vereniging. Daar hoef je niets voor te doen alleen bij het aanmelden via de 
website van de Vriendenloterij aangeven voor welke favoriete club je 
speelt. 
 
Op dit moment heeft de Vriendenloterij een mooie actie lopen voor alle 
leden die hun favoriete club steunen! Als uw club dit aantal loten voor 15 
maart 2014 boven de 50 krijgt, dan ontvangt uw club een bonus van  
€ 250,-. Krijgt uw club dit aantal loten voor 15 maart 2014 boven de 75 
loten? Dan keert de VriendenLoterij een bonus uit van € 750,-! 
Voor meer info kunt u terecht bij de sponsorcommissie van SV Someren. 
Ferry Pape of José Kusters. 
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GESLAAGDE OLIEBOLLENTOCHT 
 

 
De recreatiecommissie 
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VERSLAG VAN HET KERSTTOERNOOI BIJ DE C AFDELING 
 
Zeven Eredivisieteams streden op zondag 29 december om de 
overwinning bij het kersttoernooi van de C-afdeling. De 44 deelnemende 
spelers waren ingedeeld bij Ajax, Vitesse, FC Twente, Feyenoord, SC 
Heerenveen, FC Groningen en PSV. 21 fanatieke wedstrijden en 68 
doelpunten verder, kwam het team van PSV als winnaar uit de bus. 
 
 In de eerste helft van het toernooi leek ook FC Twente mee te doen om 
de overwinning. Na drie overwinningen volgden echter drie nederlagen, 
met een uiteindelijke derde plaats als gevolg. Ajax eindigde tweede, op 
een punt van de winnaar. De felicitaties gaan naar de winnaars Max 
Sonnemans, Tim Engelen, Jaimy van Loon, Thomas Meeuwsen, Tim v.d. 
Laar, Rick Derksen en coach Huib Maes. 
 
 De volledige uitslag van het kersttoernooi van de C-afdeling is als volgt: 
 
 1. PSV (13 punten) 
 2. Ajax (12 punten) 
 3. FC Twente (9 punten, doelsaldo +1) 
 4. Feyenoord (9 punten, doelsaldo -2) 
 5. FC Groningen (8 punten) 
 6. SC Heerenveen (6 punten) 
 7. Vitesse (4 punten) 
 
Een woord van dank gaat uit naar de leiders, de beheerders van sporthal 
De Postel, Nelleke Roijakkers voor het regelen van de snoepjes en Jan 
van de Laar van fotopersbureau PressVisuals, die de onderstaande fraaie 
fotoreportage maakte. Bij de teamfoto’s ontbreekt trouwens het team van 
FC Groningen. Naar het schijnt had coach Marc van de Ven geen tijd voor 
de foto, omdat hij op dat moment druk bezig was met de pepernoten die 
hij had meegebracht… 
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EEN GESLAAGD KERSTTOERNOOI VOOR DE F EN E AFDELING 
 
Op zondag 22 december druppelden rond 9.15 uur de F en E-spelertjes 
de Postel binnen en rond 09.45 uur was, iedereen aanwezig. Even 
duidelijk maken in welk team je ging spelen en vanaf dat moment werd er 
alleen nog maar fanatiek gevoetbald. Elk team kreeg ruim 1 uur speeltijd 
en nog werd er op het middenveld, waar het penaltyschieten plaats vond, 
met enthousiasme een balletje rond gespeeld. 
 
 Onze geweldige keepers waren Bram van Heugten en Mark Kanters 
 
 De uitslag van het penaltyschieten:  
 bij de F afdeling  
 1ste Lucas Maas 
 2e Maarten van Grootel 
 3e Maud van Berlo 
 
bij de E afdeling 
 1ste Daan Peeters 
 2e Iwan van Bree 
 3e Tom Maas 
 
Uitslag van het F toernooi:  
 1ste Engeland (Stein KLeeven, Russel Maas, Julius van Gennip, Chris 
Arts, Job van de Weerden en Jari Debeij) 
 2e Nederland (Kas Schweren, Stan van Bussel, Kevin KLaus, Oliwier 
Skolik, Dion Voermans en Nard Hendriks) 
 3e Portugal (Maikel Aben, Pim Wijlaars, Rens Jongeneelen, Niels 
Jongeneelen Bart Tomassen en Joris van Santvoort) 
 4e Duitsland (Quint van Dieteren, Milan Caron, Bram van de Water, Dries 
van de Boomen, Ylan Bossong en Djarna Terheijden) 
 5e België (Wessel Boerekamp, Lucas van de Mortel, Tijn Jansen, 
Jochem Verhees, Ties van de Boomen en Sem Engelen) 
 6e Denemarken (Luuk van Houts, Teun van Bussel, Jan van de Boomen, 
Maud van Berlo, Lucas Maas en Willem van Deursen) 
 7e Spanje (Willem Wijlaars, Teun Martens, Tiago de Coasta, Luc Leenen, 
Can Cicek en Jens Rugebregt) 
 8ste Brazilië (Jelle Kanters, Sander Smits, Tijn Linders, Marco Lossi, 
Maarten van Grootel enSuus Janssen)  
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Uitslag van het E toernooi: 
 1ste PSV (Jesse Hoeben, Bram Janssen, Sander van de Mortel, Kevin 
Aben en Tom Maas) 
 2e Vitesse (Jordi Kusters, Joep Wijlaars, Dave van Ballegooy, Stein 
Deerns en Tom Peters) 
 3e AZ (Kevin Maas, Aleks Miziolek, Lars van Leeuwen, Bart Berkvens en 
Daan Hurkmans) 
 4e Feyenoord (DiegoTerheijden, Jan Kauwenberg, Daan Peeters, Joep 
Wijnen en Luc van Berlo) 
 5e Twente (Rens Moors,Jesse Aarts, Melle van Houts, Bjorn Leenen en 
Kevin Tomassen) 
 6e Ajax (Jannick Nooijen, Teun Groels, Lotte Sonnemans, Jan van de 
Elsen en Iwan van Bree) 
 
Het was een leuk toernooi waar sportief en enthousiast gevoetbald werd, 
bij de prijsuitreiking was dat goed te zien. Kijk maar naar de gemaakte 
foto’s. 
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VERSLAG LAOLA CHAMPIONS LEAGUE 
 

 
 
Vijftig spelers van de C-afdeling speelden op zaterdag 11 januari om de 
Laola Champions League. Drie uur lang werd er fanatiek gevoetbald op 
de twee indoorveldjes in sporthal De Pas. Gescoord werd er aan de 
lopende band. In twintig wedstrijden vielen er maar liefst 196 doelpunten. 
Het team van Ajax ging er uiteindelijk met de overwinning vandoor, na een 
overduidelijke 7-1 zege in de finale tegen Bayern München. 
 
Eerst namen de acht teams het tegen elkaar op in twee poules. In poule A 
voetbalden FC Barcelona, AC Milan, Ajax en Celtic tegen elkaar. In poule 
B ging de strijd tussen Real Madrid, Bayern München, Manchester City en 
Borussia Dortmund. 
 
Na elk drie poulewedstrijden en de kruisfinales, kwamen Bayern München 
en Ajax in de finale terecht. Deze wedstrijd eindigde dus in een grote 
overwinning voor het team van Patrick Vereijken, Max van der Schouw, 
Micky Maas, Dave v.d. Eijnden, Sander Maas en Filip Gicev. Gefeliciteerd 
jongens!  
 
Tegelijkertijd met de grote finale, speelden Real Madrid en FC Barcelona 
op het andere veld om de derde en vierde plaats. Het werd 10-7 voor 
Madrid. En dat in een wedstrijd van 12 minuten. Op zo’n scorend 
vermogen kunnen zelfs Lionel Messi en Cristiano Ronaldo jaloers zijn. 
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De uitslag van de Laola Champions League is als volgt: 
 
1. Ajax 
2. Bayern München 
3. Real Madrid 
4. FC Barcelona 
5. Borussia Dortmund 
6. Celtic 
7. Manchester City 
8. AC Milan 
 
Een woord van dank gaat uit naar de scheidsrechters Willy, Dirk, Ronnie 
en Junis en naar bakkerij Van de Mortel voor de lekkere worstenbroodjes. 
 
 
Toon van Otterdijk 
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DE MINI’S HEBBEN HET GOED BIJ SV SOMEREN 
 
Ja inderdaad dat kun je wel zeggen. Daar komen ze aan. Mama komt ze 
brengen en ze hoeven hun sporttas zelf nog niet te dragen. De 
voetbalschoentjes, rood-blauw-geel-paars-groen komen tevoorschijn. 
“Trainer op welk kunstgrasveld mogen we trainen vandaag, voor de 
tribune of op kunstgrasveld nr:1?”  Om half 5 wordt het donker, maar geen 
probleem. Harrie knipt de prachtige verlichting aan en zet ons kleine spul 
geheel in de schijnwerpers. “Dat is toch heel gewoon”, zien wij ze denken. 
Drie jonge meisjes stagiaires, Bente, Tim en Roel met de oude meester 
Harrie Boerekamp betreden veld 1. Harrie met zijn assistenten roepen de 
kinderen bij elkaar en de Janussen en Nellekes, zoals Harrie ze steevast 
noemt, luisteren naar het geroep.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Peterje, jij zingt 

vanaf de bank: 

Ik heb een potje 

met vet. 

Frankie draagt 

zaterdag in de 

spits de rode muts 

met de  gele 

balletjes. 

De tactische tips van 

Broer zijn niet te volgen, 

maar wel effectief 

Het gaat er gezellig aan toe en dat  
blijkt ook wel uit de vele toeschou- 
wers die er altijd aanwezig zijn.  
De mini’s worden op een gezellige  
manier beziggehouden en zoiets  
kun je wel aan routinier Harrie  met  
zijn secondanten overlaten. Het compliment dat de  
leiders en trainers na een jaar krijgen dat hun kinderen  
zoveel zijn vooruit gegaan is hun zeer gewaardeerde  
beloning. Zo, de training is afgelopen, de hesjes en  
ballen worden opgeborgen en de trainers vragen of  
iemand nog een goeie mop kent of een mooi liedje  
kan zingen. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt  
en gemoedelijk aan de hand van hun mama gaan  
onze helden huiswaarts. Maar wat nou in januari/ 
februari? Dan is het toch meestal zo’n slecht weer?  
Nou dat is ook hier helemaal geen probleem.  
Dan gaan we gezellig de sporthal in en dat doen  
deze kinderen graag. Daar komt Harrie weer te  
voet met 10 ballen in een net en een tas vol mooi  
uitgewassen hesjes de sporthal binnen. Samen met zijn helpers gaan ze 
alles opzetten en van 16.00-17.00 uur wordt er met veel plezier oefe-
ningen gedaan en zaalvoetbal gespeeld. Als dat geen “geluksbiebers” zijn 
weten wij het ook niet. 
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Nu gaan we toch nog even terug naar “Onze Harrie” die behalve zijn 
trainingen ook nog eens iedere morgen rond 7.00 uur op de Potacker 
aanwezig is om de verdwenen ballen van de trainingen op te sporen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samen met zijn hond Rambo 2 (en Huubke niet te vergeten) snuffelen ze   
                 de hele maïsplak van Johan Maas af en vinden zo per seizoen   
                   ongelooflijk veel ballen terug. Zeer jammer is het dat balda-  
                  digen het nodig vinden om grote stukken maïs te vernielen. Zij   
                          weten zeker niet dat Johan een “gouwe”  voor de club is   
                                            die altijd en overal zijn medewerking  aan ver- 
                                           leent. Wij zeggen zeker niet dat de schuldigen   
                                         lid zijn van SV Someren, maar als iemand het  
                                           weet laat het dan aan het bestuur van onze  
                                            club weten zodat deze maatregelen kunnen  
                                              treffen. 

 

 

    Moet je als trainer nou 

overgewicht hebben of 

 overwicht ? Ben het  

       effe kwijt. 

Het is zomaar een verhaaltje over onze mini’s, maar het is wel zo dat alle 
huidige 1ste  elftalspelers in het verleden lid  
waren van deze mini F- afdeling en het toch 
ver brachten op sportgebied en nu heel  
veel plezier brengen aan heel veel sup- 
porters die onze club rijk is. Ook de  
gemeente mag trots zijn op SV Someren  die  
sociaal zeker zijn steentje bijdraagt  aan het opvoeden  
van de Somerense jeugd. Ook wij zijn daar trots op.  
Samen denken wij dat de basis van de mini en F-  
afdeling dankzij de stagiaires, Bente-Roel-Tim en  
“ouweknoeper Harrie”  in goede handen is.  
En wat de organisatie van genoemde afdeling  
betreft wordt deze prima geleid door Carola en  
Eddy, twee keien die samen met de leiders  
veel lof verdienen. Bestuur van SV Someren,  
een wens hebben wij nog en dat is voor de mini’s  
dezelfde goaltjes als ze hebben in Asten-Deurne- 
Lierop-Someren-Heide-Mierlo-Hout enz. die wat  
breder en lager zijn zodat de scoringskans veel  
groter is. Iedereen in Someren wil in de toekomst  
toch meer goals zien. 
 
                                                                 

                                                                   Met sportgroeten: . d’n toBtrainer
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HUMOR MET FC DE KAMPIOENEN 
 
Belgische Humor 
 
Spreekwoorden en gezegden. 
Na gedane arbeid is het goed rusten. Tijdens de arbeid eigenlijk ook. 
 
Paddenstoelen kunnen zelf wind produceren. 
Ik ook !! 
 
Vind maar eens een job… 
Als jaknikker. 
 
Stalliteratie. 
Er bestaan ouders die zelfs te lui zijn om over een naam na te denken. 
Nietwaar papa en mama van Stijn Stijnen. 
 
Een moeilijk beroep. 
Pannenlikker.               
 
Kind van de rekening. 
Wie rijk is, kan kinderen adopteren. Wij zijn gedwongen om ze zelf te 
maken. 
 
Existentiële vraag  
Wat doet Sinterklaas de rest van het jaar in Spanje? Stempelen?            
 
Mandela.   
Zelfs de kippen gingen op halfstok. 
 
Een maat voor niets. 
Wat meet je daar in godsnaam mee? 
  
Opvoedingsadvies. 
Aan alle vrouwen, meisjes, kleuters en Ell, stop met “Oh my god” te 
zeggen. 
 
Hoerenlopen strafbaar in Frankrijk. 
Dan maar met de fiets.  
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Eeuwige jachtvelden. 
Je zal maar landmeter zijn in de eeuwige jachtvelden.  
  
Onze kapper. 
Zit met de handen in het haar. 
 
Bekende soldaat. 
Iedereen kent de onbekende soldaat toch? Dus zo onbekend is hij niet!!. 
 
Raadsel. 
Wat is er leuker dan een gouden medaille winnen op de Paralympics?  
Twee benen hebben.                     
 
Steeds meer vrouwen met een F cup in Belgie. 
Ik denk dat die F van “Fake” komt. 
 
 Tres Hombres, René v.d. Gijp en Johan Derksen  
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VERHAAL VAN DE OUD VOETBALLER VAN SOMEREN 13,  JOHAN 
CRUYFF !! 
 
Taalgebruik van Cruyff. 
Johan Cruyff is voor zijn toehoorders vaak net zo ongrijpbaar als hij 
vroeger voor zijn tegenstanders was. "De mensen wie negatief in het 
realistische adviseren, waren natuurlijk negatief." Over Cruyffs idioom, zijn 
stijlfiguren en zijn orakelspreuken. 
 
Bron: Onze Taal (1996) 11, p.275-277. 
In het voorjaar van 1995 bereikten Ajax en AC Milan de finale van het 
toernooi om de Champions League. Wie zou er gaan winnen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En hij was tegelijk ook nog eens van alle kanten waar. Dat Italianen niet 
van je kunnen winnen: daar waren voorbeelden van. Maar dat je wel van 
ze kunt verliezen: dat was in het verleden helaas ook maar al te vaak 
gebleken. 
Volgens de wetten van de logica klopte er in Cruyffs antwoord ergens iets 
niet, maar wat? Het suggereerde een geheime intuïtie, waarin voor de 
begrippen winnen en verliezen een andere betekenis weggelegd leek. De 
uitspraak zinspeelde op de Nederlandse angst voor verlies van de finale, 
in het bijzonder voor de geniepige, onverdiende nederlaag die Ajax 
mogelijk te wachten stond: verliezen zonder dat de tegenstander eigenlijk 
gewonnen had. 
Maar in de finale bleek het omgekeerde van Cruyffs stelling waar te zijn. 
Ajax was zeker niet beter dan AC Milan, maar won wel, door een 
frommeldoelpunt van Patrick Kluivert vlak voor tijd, met 1-0. Als er op  

 

Op zoek naar voorspellingen legde de pers zijn oor ook te luisteren bij 
Johan Cruyff, toen nog trainer van FC Barcelona. Zijn  
antwoord op de vraag of hij kansen zag voor de  
Amsterdammers was kort: "Italianen kennen niet van  
je winnen, maar je ken wel van ze verliezen.” 
Waarna er een korte stilte volgde voordat de  
verslaggever een nieuwe vraag durfde te stellen. 
De uitspraak werd in de dagen voor de  
finale vaak geciteerd, en steeds met  
een zeker ontzag. Hij had de kracht van  
een paradox, met de bijbehorende  
zweem van hoger en dieper inzicht. 
Er zat iets humoristisch in, zoals in alles  
wat vanzelfsprekend klinkt maar misschien ook wel onzin is. 
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grond van deze finale al een stelling geformuleerd kon worden, was het 
deze: Italianen kunnen niet van je verliezen, maar je kunt wel van ze 
winnen. 
 
Vanzelfsprekend. 
De vlot geformuleerde paradox is een van de kenmerken van het 
taalgebruik van Johan Cruyff. "Voordat ik een fout maak, maak ik die fout 
niet": dat is er ook een en al even mysterieus. De diepere bewering die 
hieraan ten grondslag ligt, is van het type: ik heb altijd gelijk, ook als dat 
niet zo is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar valt in de praktijk veel over te zeggen, maar uiteindelijk zal men altijd 
tot deze conclusie komen: het gaat niet goed als het niet goed gaat. 
In zekere zin is een dooddoener altijd overbodig, al kan hij soms, op het 
juiste moment uitgesproken, zijn effect hebben. Dat geldt ook voor het 
pleonasme, een andere stijlfiguur die in Cruyffs taalgebruik vaak te vinden 
is. Meestal kan hij eenvoudig toegeschreven worden aan de slordigheid 
en de omslachtigheid die nu eenmaal het kenmerk is van alle gesproken 
taal. "Dat vind ik een negatieve invloed wie geen enkele zin heb", zei 
Cruyff begin dit jaar: de toevoeging wie geen enkele zin heb zit al min of 
meer opgesloten in het element negatief. Vorig jaar sprak hij over 
"utopieën die nooit gebeuren": het wezen van alle utopieën is dat ze nooit 
verwezenlijkt zullen worden. 
 
 
 
 
 

 

                        Nauw verwant aan de paradox is de 'herhalende' formu- 
                          lering (de tautologie), hoe vreemd dat op het eerste ge- 
                               zicht ook mag lijken. Een paradox verwijst door zijn  
                                  raadselachtigheid naar een hogere waarheid. Een  
                                 tautologie heeft vaak hetzelfde effect, maar nu juist  
                              door haar al te grote vanzelfsprekendheid: die kan een  
                              toehoorder al evenzeer achterlaten met het gevoel een  
                                schakel in de redenering te hebben gemist. Wanneer  
                                 Cruijff in een interview zegt: "Als het niet goed gaat,  
                                            dan gaat het niet goed" , klinkt dat uit zijn   
                                                 mond niet als een dooddoener, maar als  
                                                een wijs oordeel dat na veel nadenken tot 
stand is gekomen. Wanneer gaat iets niet goed? 
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exceptie 
Een woord als utopie komt in het gemiddelde voetbalinterview zelden 
voor. Cruyff gebruikt wel vaker termen en begrippen die aan 
voetbalvreemde registers ontleend zijn. Plat en deftig Nederlands weet hij 
moeiteloos te mengen. Woorden als ofschoon, capabel, inherent, kapittel 
en denkwijze staan bij hem naast je ken, hun hebben en types wie hun 
zakken gevuld zijn net zoals de trainer. 
Zie hoe in het volgende citaat het woord exceptie uit de lucht komt vallen: 
“Ik heb gezegd: nou stel Pietje [Piet Keizer] boven de rest aan want die zal 
altijd drie gekke ideeën zeggen waar misschien de rest het niet mee eens 
is, maar wel: de exceptie, de exceptie zo bewaren. Want wat zie je dan 
met exceptie?” 
Kon het optreden van deze exceptie toegeschreven worden aan de 
invloed van het Spaans? Invloed van het Engels? Of was het zomaar een 
ingeving, een gril, vergelijkbaar met de onnavolgbare invallen die hem als 
voetballer kenmerkten? 
De spreker Cruyff kapt en draait, versnelt en versloomt in zijn taal net zo 
gemakkelijk en achteloos als vroeger op het veld. Soms duikt er zomaar 
een neologisme in zijn zinnen op ("een tussenhaakjesverschijnsel"), of 
een vreemde verbastering. In van kiet af gezegd moet van kiet af wel een 
versnelling zijn van van acquit af, een aan het biljarten ontleende term die 
zoveel betekent als 'vanaf het begin'. Cruyff geeft bestaande woorden een 
nieuwe inhoud. Verhaal is bij hem niet gewoon een verhaal, maar meer 
iets als een betekenislaag, een ander aspect van een kwestie, zoals in: 
"Dan kom je in verhaal twee." Dan praat je over betekent bij hem ook vaak 
eenvoudigweg 'dat is': "Dan praat je over pure 100% techniek." 
Er vallen in Cruyffs taal nog wel meer eigenaardigheden van het achteloze 
type aan te wijzen. Daarin speelt de invloed van zijn dialect en het jargon 
van zijn beroepsgroep een grote rol: het Amsterdams dat hij van huis uit 
spreekt en de taal van voetballers en trainers. Cruyff heeft genoeg aan 
één betrekkelijk voornaamwoord, wie. "Ik ben geen type wie achter de 
dingen aanloopt" en "De mensen wie negatief in het realistische 
adviseren, was natuurlijk negatief." Ook het aantal persoonlijke 
voornaamwoorden is bij hem beperkt. Ik, en ook wij en we, worden bij 
Cruyff vrijwel altijd je. Sprekend over de knieblessure van zijn zoon Jordi: 
"Je bent geen van tweeën dokter, dus moet je luisteren en proberen het 
goeie eruit te pikken." Overigens lijkt de taal van Cruyff in dit opzicht 
school te hebben gemaakt, want bijna iedere sporter spreekt inmiddels 
over je als hij zichzelf bedoelt. 
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Oeverloos 
In zijn onnavolgbare orakelspreuken herinnert Cruyff soms aan Rinus 
Michels, de man van het afgebeten aforisme "Voetbal is oorlog", wiens 
werkelijke bedoelingen al even vaak duister bleven. Een van zijn 
bijnamen: De Sfinx. Ook Cruijff heeft iets sfinxachtigs, maar verder is er 
weinig gelijkenis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De meest rake typering is van Kees Fens, die in een column in de 
Volkskrant Rinus Michels eens vergeleek met een expressionistische 
dichter en Johan Cruyff met een schrijver van experimenteel proza. Fens 
moest bij Cruijffs oeverloze monologen denken aan stream of 
consciousness-proza en bij zijn sprekend wenden en draaien, omkeren en 
tegenwerpen aan "esssayistiek in zijn zuiverste vorm: onderwerploos, 
alleen een pogen woorden te laten vallen in een wereld van onzekerheid. 
(...) Een punt wordt niet gezet." 
 
Het realistische 
Wie een goede indruk wil geven van de spreker Cruyff, kan hem alleen 
recht doen met een lang citaat uit zijn breed uitwaaierende proza. Hier 
volgt er een, uit december 1993, genomen uit een geruchtmakend 
ellenlang tv-interview met Frits Barend en Henk van Dorp. Cruyff had net 
besloten toch maar geen coach van het Nederlands elftal te worden 
tijdens het aanstaande WK voetbal in Amerika. Over de redenen van zijn 
onverwachte beslissing bestond veel onduidelijkheid. Het zou iets met 
geld te maken hebben. Of met de samenstelling van de trainersstaf. Of 
met het merk sportkleding waarin hij zijn werk had willen doen. Maar het 
fijne wist niemand er eigenlijk van. Al snel werd duidelijk dat ook tijdens dit 
vraaggesprek het raadsel niet zomaar opgelost zou worden. Na een 
minuut of vijf probeerde Van Dorp het opnieuw, nu met de vraag of het 
toch ook niet een eer was om het Nederlands elftal te begeleiden.  

 

Michels andere bijnaam: De Grote        Zwijger placht zijn wijsheden te 
omringen met veel norse stiltes,                            om ze des te beter tot 
hun recht te laten komen.                                          Cruyff is eerder ge-
neigd zijn waarheden op te                                             nemen in een niet-
aflatende stroom woorden,                                                    alsof hij ze het 
liefst meteen weer onder zijn  
eigen spraakwaterval zou 
 willen laten verwijnen. 
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Cruyffs antwoord begon zo: “Dan moet je twee dingen goed scheiden. 
Laten we ze dan apart behandelen: het realistische en het idealistische. 
Realistische kom je dan aan, en dat is dus het waarom je het wel of niet 
doet. Realistische is dat iedereen wie mij een beetje na staat - in het 
voetballen, buiten het voetballen - die hebben op twee basisredenen, dus 
gezondheid en het prestige in het voetballen, eigenlijk 99 procent 
afgeraden om daar naartoe te gaan. Om realistische dingen. Ten eerste 
de manier zoals het Nederlands elftal voetbalt, is Van Basten er wel of niet 
bij. Wat ken je winnen, als trainer, realistisch gesproken, én, 
allerbelangrijkste, wat krijg je over je heen als het niet lukt. Nou, daar 
hebben we een klein voorproefje van gehad denk ik de laatste twee 
weken. Dus wat dat aangaat hebben ze geen ongelijk gehad. Kan alleen 
maar erger worden. En wat zie je dan, kom je aan het positieve, wat ken je 
wel halen. Er is maar één mogelijkheid.” 
 
Van Dorp: "Ik vind dat je nu wel een beetje zielig zit te doen."  
 
Cruyff vervolgt: “Nee helemaal niet, want ik kom direct in het tweede 
gedeelte. Ten eerste als je praat over geld, en geld is realistisch, dus als je 
dan een realistische oplossing gaat zoeken, zit ik die 
 kant op te praten, het eerste gedeelte, nog niet  
het tweede gedeelte. Als je dan op een gegeven  
moment een prijs voor iets af moet maken, om 
 op je geld terug te komen, dan praat je dus  
over voor en tegen, dat is normaal, dan  
praat je niet over het graag willen, want  
dat is het idealistische, praat je over het  
                andere. Nou, de andere kant is  
                    niks positiefs te vinden, tenzij je  
                     dus zegt wat ken je worden,  
                       wereldkampioen, maar voor  
                          de rest dus ook helemaal  
                                niks.  
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Alles wat erna komt is afbreken, en nou goed, en dat is één. 
En zo ging het nog anderhalf uur door, in een hoog tempo. In zekere zin 
zag men hier Cruyff op zijn best: grillig, niet te volgen en overal tegelijk 
aanwezig. Hij was niet te stuiten ("Luister dan eens, leer dan eens 
luisteren"), bemoeide zich met de gang van zaken ("Dus moet je de vraag 
wel stellen zoals die gesteld hoort te worden") en wees geregeld op de 
structuur van zijn betoog ("ten eerste", "kom je aan het positieve", "het 
eerste gedeelte, nog niet het tweede"). 
Maar er kleefde ook iets tragisch aan zijn optreden. Hij slaagde er niet in 
ook maar iets duidelijk te maken, verstrikt als hij was in zijn eigen 
schijnbewegingen. Aan het eind van de uitzending was de verwarring er 
eigenlijk alleen maar groter op geworden. Hier zagen we niet de Cruyff 
van de briljante bevliegingen en de geheimzinnige orakelspreuken, maar 
een harde zwoeger: "een waterdrager", om in zijn eigen terminologie te 
blijven, druk doende het materiaal aan te dragen voor zijn eigen spraak-
waterval. Aan het eind van de uitzending waren alle toehoorders uitgeput. 
"Cruyff lult je suf, hij weet alles beter", verzuchtte Marco van Basten jaren 
geleden al eens. 
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Makkelijk zat 
Wie het oeuvre van de spreker Johan Cruyff recht zou willen doen, kan 
beter niet kiezen voor een verzameld-werkuitgave: tientallen delen van 
een experimenteel prozaïst die geen punt kan zetten. Zijn talent zou beter 
uit de verf komen in een kritische keuze uit zijn verzamelde uitspraken en 
aforismen: een strenge bloemlezing, in een handzaam deel, liefst voorzien 
van bronvermeldingen, verklarende voetnoten en een beknopt zaken-
register. 
In die uitgave zou de sublieme dialoog tussen Cruyff en tv-journalist Frank 
Snoeks, in de zomer van 1995 gevoerd tijdens het Nederlandse 
trainingskamp van FC Barcelona, niet mogen ontbreken. Gevraagd naar 
zijn mening over het mogelijke faillissement van concurrent Real Madrid, 
antwoorde Cruijff: "Dat is een leuk verhaal, dat stond leuk in de krant, 
maar het slaat nergens op."  
Snoeks liet zich hierdoor niet uit het veld slaan en vroeg door. Cruyff 
kwam toen met een wedervraag: "Ken jij je een Spaanse competitie 
voorstellen zonder Real Madrid?" Snoeks antwoordde aarzelend: "Nee." 
Waarop Cruijff concludeerde: "Nou, dat houdt dan al in dat het probleem is 
opgelost." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het verpletterende effect van deze logica werd nog versterkt door Cruyffs 
begeleidende gebaren en mimiek. Hij bracht zijn geopende handen naar 
voren en trok een triomfantelijk gezicht - lichaamstaal die zoveel wilde 
zeggen als 'makkelijk zat', een uitdrukking die hij trouwens ook graag in de   
                                                                             mond mag nemen. Het  
                                                                             was mooi om te zien hoe  
                                                                            juist na deze orakelspreuk  
                                                                           het geluid in Hilversum  
                                                                          even wegviel - alsof ook de  
                                                                          tv het maar opgaf, en  
                                                                          eerbiedig zweeg. 
 
                                                                               Henry Tinnemans    
                                                                           manager Someren 13                                                                  
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NEDERLANDSE DIALECTEN: HAAGS 
 
Net als Amsterdams, is plat Haags een dialect dat je vrijwel direct herkent 
wanneer je het hoort. Het is een stadsdialect dat door de autochtone 
‘volksklasse’ van Den Haag wordt gesproken. In tegenstelling tot het 
Amsterdams, is echt plat Haags moeilijk verstaanbaar hoewel grammatica 
en syntaxis nauwelijks afwijken van het Standaardnederlands. De 
moeilijkheidsgraad zit ‘m vooral in het fonetische karakter en in specifieke 
klanken. Toch heeft het Haags in de afgelopen decennia grote populariteit 
verworven. 
 
Populariteit 
Plat Haags is één van de populairste dialecten van Nederland. Het 
verwierf eind jaren '70 van de vorige eeuw landelijke bekendheid door de 
populaire Haagse typetjes Jacobse en Van Es, gespeeld door het duo 
Kees van Kooten en Wim de Bie. Ook cabaretiers Harrie Jekkers (u weet 
wel, van Oh, Oh, Den Haag) en Sjaak Bral (Marcel van der Heijden) 
hebben bijgedragen aan de populariteit van het Haags. En misschien kent 
u ook wel de stripreeks 'Haagse Harry', een strip over een werkloze 
relsupporter van ADO Den Haag die vreselijk grof in de mond is, altijd 
ruzie maakt met zijn vrouw Bianca, maar ondertussen een hart van goud 
heeft.  
 

 
Meer recent kreeg het Haags een boost door de docuseries 'Oh Oh 
Cherso', 'Barbie's Bruiloft' en 'Barbie's Baby'. Het succes van 'Oh Oh  
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Cherso' heeft zelfs een ware stormloop veroorzaakt op de Haagse 
taalgids 'Ut Groen-Geile Boekie' (Het Groen-Gele Boekje. Groen en geel 
zijn de kleuren van Den Haag, red.) De humoristische taalgids, 
geschreven door Sjaak Bral, Marnix Rueb en Robert-Jan Rueb, is een 
tegenhanger van het Groene Boekje en werd in 1998 voor het eerst 
uitgegeven. Sindsdien zijn er meer dan 120.000 exemplaren verkocht, niet 
alleen in Den Haag maar door het hele land. 
 
Haags herkennen 
Volgens de website iklulhaags.nl zijn er twee keiharde vuistregels 
waaraan u het Haags kunt herkennen. Regel 1 is dat u de helft niet kunt 
verstaan. En voor regel 2 geldt: dat wat u wel verstaat, bestaat voor 90 
procent uit een breed assortiment ziektes. Er is waarschijnlijk geen dialect 
in Nederland waarin zo veel met ziektes wordt gestrooid dan het Haags. 
Hoewel het niet bepaald vriendelijk overkomt, bedoelen de Hagenezen het 
overigens niet zo kwaad. Naast moeilijk te verstaan is Haags ook lastig te 
lezen voor niet-Hagenaars.  
 
Klanken 
Zoals gezegd is plat Haags fonetisch en wijkt het in klanken af van 
Standaardnederlands. Typisch voor plat Haags is dat de ij en ei worden 
uitgesproken als è, bijvoorbeeld ongèn (ongein) of lèf (lijf). En wanneer 
een woord eindigt op een t na een andere medeklinker, dan kan de t vaak 
weggelaten worden. Een pondje gehakt wordt dan een pondjuh gehak en 
ruikt wordt rùik. En in sommige gevallen kan een t ook worden vervangen 
door een p, zoals komp in plaats van komt. Andere klankvervormingen 
zijn: 
• au en ou => âh: ik hâh van jâh (ik hou van jou) 
• auw en ouw => âh: klâh (klauw). Wanneer er een e op de w volgt, 
wordt de w niet weggelaten: blâhwe (blauwe) 
• er (aan het eind van een woord) => âh: trekkâh (trekker) 
• en (aan het eind van een woord) => uh: roestuh (roesten) 
• r (na een korte klank) => g: spogt (sport) 
• b => p: hep (heb) 
• ui => ùi: de klank blijft hetzelfde maar wordt kort en meer achter in 
de keel uitgesproken 
• oe => oeâh: broeâh (broer) 
• oe => korte o: mot (moet) 
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Typisch Haags 
Tot slot nog een aantal typisch Haagse uitdrukkingen en woorden. 
Hagenezen zijn vooral erg goed in het verbasteren van Nederlandse 
spreekwoorden waarbij twee spreekwoorden samengevoegd worden 
zoals: 'iemand een aap op de mâh spelde' of 'van de hak opput dak 
springe'. 
Ùitvretâh: politicus 
Ut zal mèn amme reit roestuh: het kan me niets schelen 
Besguìtstuìteâhr met sallûf: broodje bal met mayonaise 
Me wèf mot bigge: mijn vrouw moet bevallen 
Je eiguh darmflora en fâhna bekèkuh: naar het toilet gaan 
Hè is lam: hij is dronken 
Hè hep un tùin op z'n bùik: hij is dood 
Bakkie pleur: kopje koffie 
Megoâhl: achterlijk 
Piswater: Heineken 
Kniftig: gek zijn 
Opuh ruggetjuh: frikandel speciaal 
Vonketrekkâh: elektricien 
Wilt u meer weten en leren over het Haags, kijk dan op www.iklulhaags.nl. 
En op www.plathaags.nl is het mogelijk om woorden of stukjes tekst naar 
het Haags te vertalen. 
 
Haagse Henry 
 

 


