






























































Anekdotes over de Heren Vrije Tijd 

Door Jo Bonné 

V.C. Montfort-V.C. Voluntas

Na een (overigens gewonnen) uitwedstrijd in Montfort gingen de oudjes hier natuurlijk ook dou
chen. De faciliteiten waren toen nog niet zo (en zeker niet in het Montfort van destijds !!) zoals 
ze nu zijn. Welnu, enkele spelers gingen onder een tamelijk koude waterstraal staan, maar on
ze Wim Sonntag ging languit onder de koudestralen liggen in een goot waarin men de voeten . 
wast. Toen enkele spelers echter de drie waterkranen goed opendraaiden, was Wimke natuur
lijk rap uit deze goot weg. 

Grashoek-V.C. Voluntas 3 

Deze uitwedstrijd kon niet zomaar, zonder problemen beginnen! Bij het inspelen ontdekten wij 
dat in de houten vloer hier en daar spijkers de kop opstaken ! Wat te doen?? Geen materiaal 
(hamer of tang) aanwezig ! Thuisploeg vond onze klachten maar drukdoenerij! Maar Theo Jeu
ken (waar is deze man toch gebleven?) ging op zoek naar gereedschap en vond een houtklos 
waarmee hij eigenhandig enkele spijkers weer terugsloeg in de vloer. 

Stevensweert -V.C. Voluntas 3 

Sjang Janssen (onze aanvoerder), stipt als altijd, gaf op deze zaterdagmiddag het sein om 
naar Stevensweert te vertrekken voor deze uitwedstrijd. Hij " beval" het team te vertrekken om 
kwart vóór 4, want de wedstrijd zou om 5 uur beginnen. Om kwart over 4 in Stevensweert aan
gekomen, vonden wij de sportzaal hermetisch gesloten. 
Wij wachten nog een kwartier, maar niemand van de thuisploeg verscheen! Eén van onze 
spelers kwam toen op het lumineuze idee even op het programmablad te kijken dat hij bij zich 
had. Er werd geconstateerd dat de wedstrijd eerst begon om 6 uur!!! (Nog 1 1/2 uur wach
ten!) "Dat niet", zei Sjang, ''wij gaan een café opzoeken?" Welaan, de chef/aanvoerder ge
biedt!!! en wij gingen (uiteraard niet met tegenzin) naar het dichtstbijzijnde café. Wij hebben 
ons daar het pintje goed laten smaken en konden later (door deze doping) de wedstrijd in ons 
voordeel beslissen. Uitslag 2-3!! 

Heren 3 seizoen 1998 - 1999 
Wim Bonné, Rob Smit, lngo Massa, Sjra Wolters, Pierre Muizers, Chrit Stijnen 

, Bert Meijers, Wim van Birgelen en Jo van Birgelen. 
















