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soort ingehouden woede en extase.
Scoren is zijn munitie en levenslust.

Redactie-adres:
riosnieuws@gmail.com

Highlights in deze editie onder andere:
 Willem over Klaas-Jan
 In het nieuws maar hoe…?
 De Twee Wijzen
 Henk Mees: ongesteldheid
 Boeken van de Week

Redactie:
Wim Heythuysen

Klaas-Jan Huntelaar, 37 jaar, bedwong
na afloop tranen toen hij vertelde dat
hij na het seizoen stopt als voetballer.
Hij slikte even, toen een scorend leven
zich razendsnel ontrolde in zijn hoofd.
Stoppen is het afsluiten van de jeugd,
is zijn adagium. Sommige mensen zijn
blij als hun jeugd voorbij is, als ze zijn
uitgevlogen. Ze verlangen naar volwassenheid en regelmaat. Anderen, onder
wie menig topsporter, willen eeuwig
jong blijven. Mooier wordt het leven
niet, toch? Ze snuiven het heerlijke
aroma van de jeugd op, ook als het lijf
wat strammer is.

@pingelieer

pingelieer
Tekst inleveren:
uiterlijk iedere
maandag vóór
20:00 uur

VAN ONZE SPECIALE
VERSLAGGEVER UIT
HOLLAND

Het volgende artikel is wederom geplaatst met
toestemming van onze ambassadeur Willem Vissers
werkzaam bij de Volkskrant

Bezoek ook de website
www.rios31.nl

Willem over The Hunter en het zoeken
van een (nieuw) doel.

Huntelaar slikte even, toen een
scorend leven zich razendsnel
ontrolde in zijn hoofd
Dat doelpunt tegen PEC Zwolle zaterdag, zijn 150ste in de eredivisie, was
typisch Huntelaar. De Ajacied hoefde
de indraaiende voorzet van Antony
maar even met het hoofd te raken, zonder naar het doel te kijken. Hij weet
onderhand waar het doel staat, na een
leven lang scoren. Hij rende weg zoals
hij dat zo vaak deed, met oerdrift, een

Deze week, na de uitschakeling in de
Champions League tegen Atalanta Bergamo, stond een foto in de krant met
Huntelaar. En profil genomen.
Geopende mond. Ik vroeg aan mijn
huisgenoten: heeft hij nu een buikje?
Zijn shirt bolde lichtjes op. Het kon
ook door het ademen komen. Adem
uit. Misschien was het beeld vertekend.
Hij was de laatste weken geregeld ingevallen en miste een voor hem eenvoudig lijkende kopkans tegen Liverpool. Hij schoot onbesuisd over tegen
FC Twente. En zaterdag, toen hij in de
tweede helft vrij voor het doel stond,
schoot hij met links. Rollertje.
Hij schudde het hoofd. Zo van: KlaasJan, hoe kan dit nou?
Voetbal is vrijheid voor hem, onafhankelijkheid. Hij kon intrigant zijn, als hij

DE PING-E-LIEËR
Officiële nieuwsbrief van R.I.O.S.’31 en “Hard Gras voor de amateur”

16-12-2020 Nieuwsbrief RIOS’31
Jaargang 15, nummer 15 (543)
Pagina 2 van 8

niet speelde bij Oranje, in de eeuwige
strijd om de spitspositie met Robin van
Persie. Bij Ajax kan hij leven met zijn
rol van tegenwoordig, met steeds minder speeltijd.
Het is een genot om in de nabijheid
van de mens Huntelaar te verblijven,
de plattelander uit de Achterhoek die
houdt van voetbal en van de natuur,
van normaal doen ook. Onvergetelijk is
het filmpje van de Amsterdamse stadszender AT5, in de Achterhoek op zoek
naar verhalen na zijn transfer naar Real
Madrid. De verslaggever vraagt rond
en heeft niet in de gaten dat de man tegenover hem pa Huntelaar is, al zijn
diens trekken onmiskenbaar dezelfde.
Ja, hij kent hem wel, zegt pa droog. Ja,
hij is wel een goede voetballer.
Huntelaar heeft een moestuin. Hij kan
poëtisch vertellen hoe het licht van de
volle maan door de ruiten valt thuis,
hoe zinnenprikkelend de ransuil is boven de velden, of de dauw in de ochtend, als hij vanuit Angerlo naar Amsterdam rijdt. Hij houdt van het extreme. Relaxed thuis, bij vrouw en vier
kinderen, extreem op het veld, of op
een festival in de Achterhoek.
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Vaak wordt gezegd dat profvoetballers een voorbeeldfunctie hebben en
dat is ook zo. Natuurlijk hebben ze ook
recht op een privéleven met zijn weerbarstigheden. Quincy Promes maakte
het echter wel heel bont.

Natuurlijk is hij nog niet schuldig en
veroordeeld. Echter… handig is het allemaal niet. Hopelijk komt heer Q. P.
met steekhoudende argumenten en berust alles op een mesverstand…

Zijn team raakte 60 Scorerpunkte kwijt. Zijn club stond meer dan 2200
dagen niet aan kop van de Tabelle…

Bij zijn aankondiging te stoppen zit
een klein voorbehoud. Logisch. Het
valt niet mee om de jeugd af te sluiten
en, in zijn geval, een ander doel te zoeken in het leven.

IN HET NIEUWS MAAR
HOE…?

Wie kwam er afgelopen week in de
media en hoe wordt dat beoordeeld (of
veroordeeld)?

En nu is het dan zover: Peter Bosz is
met Leverkusen de trotse koploper van
de Bundesliga. Vergeet Bayern München, Borussia Dortmund en RB Leipzig… Hulde aan Der Boss!
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DE TWEE WIJZEN

Frank en Peter zijn niet over een nacht
ijs gegaan… Alles hebben ze waarlijk
onderzocht over D10S. Maar: is ie echt
dood of leeft hij? Lezen en genieten!
Maradona is niet dood, hij leeft!
Frank (vóór de stelling): Laat u niet in
de luren leggen: de werkelijke sterfdag
van Diego Armando Maradona is 10
november 2001, toen hij door 100.000
uitzinnige Argentijnen in het volgepakte La Bombonera-stadion te grave werd
gedragen nadat hij voor de laatste keer
zijn onnavolgbare kunsten op het veld
had vertoond. Een paar kilo te zwaar,
maar wonderbaarlijk genoeg nog in het
bezit van alle ledematen die in de loop
der jaren de meeste aanslagen hadden
weten te omzeilen. Tevens in het koppie nog een ongelofelijke spirit, getuige zijn bevlogen speech na het laatste
fluitsignaal. Je moet maar durven op je
eigen uitvaart!

Onze huiswijn: nu te
verkrijgen in rood &
wit

Het voetbaldier Maradona was niet
meer, maar gelukkig vierden wij op 25
november jl zijn herrijzenis. Okay, buiten het veld was Pluisje niet de allerhandigste of slimste, maar wie neemt
hem dit kwalijk? Als ik zó goed had
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kunnen voetballen, had ik ongetwijfeld
veel minder Tolstoj of Nietzsche gelezen en meer oog gehad voor de verlokkingen die dan ongetwijfeld op mijn
pad waren gekomen.
Maar de ellende van de tussenliggende
jaren was eind november snel vergeten
en de wereld werd weer uitbundig getrakteerd op de fantastische acties en
documentaires van het jongetje uit de
sloppenwijken van Buenos Aires die
honderdduizenden volgelingen met een
lichtblauw hart aan weerszijden van de
oceaan trots en geluk schonk. Het viel
me nog mee dat sommige programma’s
iets dieper hun archieven naplozen,
want op zeker moment kwamen die
twee doelpunten tegen Engeland mijn
neus uit.
Tattooshops in Napels en Argentinië
hebben overuren gemaakt om Maradona’s portret te vereeuwigen. Als ik ergens op mijn goddelijke lichaam een
plekje vrij had gehad, zou ik hetzelfde
hebben gedaan, als levende bewijs dat
Diego allerminst dood is.
Peter (tegen de stelling): De redactie
gaat deze keer met de stelling op de filosofische toer. Is er leven na de dood?
Het is een thema waarmee godsdiensten zich al eeuwen bezighouden.
Freek de Jonge maakte jaren geleden
een lied waarin hij de vraag beantwoordde. Voor hem was het duidelijk:
‘Er is leven na de dood’, zelfs na het
missen van een penalty. Het lied was
een succes en Seedorf werd jarenlang
gezien als notoire penaltymisser, terwijl generatiegenoten als Cocu en de
broertjes De Boer ook geen zekerheid
waren vanaf elf meter. Zo zie je maar
hoe een luchtig liedje van een cabaretier de mening van de massa kan beïnvloeden.
Terecht werd in alle nieuwsuitzendingen ruimte ingeruimd voor het melden
van het overlijden van Maradona. Niemand kan ontkennen dat de Argentijn
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een uitzonderlijk voetballer was. Ofschoon het voor sommigen in ons land
moeilijk te verkroppen was, had de
dood van Maradona meer impact in de
wereld dan de dood van Cruijff een
aantal jaar geleden. Naast zijn voetbalkwaliteiten zal dat ook te maken hebben gehad met de manier waarop we
hem in de loop der jaren steeds een
stapje dichter naar het einde zagen
wankelen. Het deed pijn als er weer
een filmpje te zien was van een brabbelende en aftakelende Maradona.
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storven, maar hebben de media ook de
voetballer Maradona doodverklaard.
Een ‘foetelende’ en jonglerende Maradona was blijkbaar interessanter voor
de media dan de geweldige voetballer
die Maradona was!
Heren, het was hemels: dank jullie wel.
D10S is op prachtige wijze door jullie
herdacht.
Dan nu een stelling van een geheel andere orde. Vrouwe Justitia doet een beroep op jullie wijze inzichten!
De “heer” Q.P. moet per direct
ontslagen worden door Ajax!

Als ik moet kiezen
tussen kijken naar
een voetbalwedstrijd
of boksen of een
UFC-wedstrijd, dan
kies ik voor de
tweede optie.'
Cristiano Ronaldo

Tijdens het laatste WK zagen we tot
vervelens toe hoe Maradona op de tribune in slaap doezelde. Diego was een
groot voetballer, voor mij zelfs de allergrootste, maar naast het veld kon hij
de vele verleidingen niet weerstaan.
Als trainer was hij niet geschikt, maar
dat is begrijpelijk. Een virtuoos heeft
niet het geduld om minder begenadigde
spelers zaken bij te brengen die hijzelf
intuïtief doet.
In de media werd veel aandacht geschonken aan de hand-van-god-goal
van Maradona tegen Engeland en zijn
warming-up op de tonen van Live is
Life van Opus. Het is jammer dat juist
deze twee momenten veel aandacht
kregen, terwijl er zoveel mooie voetbalacties van Maradona zijn geweest.
Zelfs de mooiste voetbalactie uit de vorige eeuw haalde amper de nieuwsuitzendingen. Hierdoor is op 25 november niet alleen de mens Maradona ge-

Frank jij bent tegen de stelling en dan
is Peter vóór. S.v.p. uiterlijk 28 december inzenden.

Het volgende artikel is geplaatst met toestemming van
www.dewitteduivel.com
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En dan is er Henk Mees die het heeft
over ongesteldheid…

Van Promes tot Kick Smit

Het is weer SPORTIEF
op de velden!!!

Opschudding in het Nederlands voetbal. Quincy Promes, speler van Ajax,
28 jaar, 47 keer international en lid van
de huidige Oranje-selectie, zit in de
cel. Hij werd zondagmorgen opgepakt
en voorlopig vastgezet, daags nadat hij
met één treffer had bijgedragen aan de
4-0 zege van Ajax op PEC Zwolle.
Promes wordt ervan verdacht met een
mes een neef net onder de knie te hebben gestoken. Dat gebeurde eind juli al
op een privéfeest. Promes ontkent; hij
was niet eens aanwezig op dat feest,
betoogt zijn advocate.
De aanhouding van Promes stond binnen enkele uren op de website van De
Telegraaf. Ajax liet slechts weten dat
‘Promes zondagmorgen niet op de training is verschenen.’
Quincy Promes is heus niet de eerste
international die met de politie in aanraking komt. Wél komt elk incident in
het huidige door media beheerste tijdsgewricht veel sneller aan het licht.
Lang geleden werd zoiets verzwegen,
of raakte het zelfs in kleine kring niet
eens bekend.
ZWERVENDE ROL
Hilarisch in dit verband is de afwezigheid van Kick Smit (1911-1974) in de
eerste interland van het Nederlands
Elftal ná de Tweede Wereldoorlog.
Smit was bekend én geliefd als voetballer. In het toenmalige systeem met
vijf aanvallers speelde hij als nu ouderwetse linksbinnen, in een zwervende
rol. Smit kwam slechts 29 keer uit voor
Oranje, van 1934 tot 1946. Op zijn
43ste speelde Smit met Haarlem nog in
het eerste seizoen betaald voetbal in
Nederland (1954-1955).
Kick Smit was gezegend met een fijne
traptechniek, passend bij zijn roepnaam
Kick. In de registers van het stadhuis
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stond hij ingeschreven als Johannes
Chrishostomos Smit. Zó populair was
Kick Smit dat tussen 1952 en 1960 in
een serie van 18 delen veelgelezen
stripboeken verschenen met als hoofdrolspeler Kick Wilstra, een voetbalheld
waarin de namen van Kick Smit, Faas
Wilkes en Abe Lenstra samenkwamen.
‘PLOTSELINGE ONGESTELDHEID’
In maart 1946 moest Kick Smit zich
drie dagen voor de interland uit tegen
Luxemburg afmelden. ‘Plotselinge ongesteldheid’, berichtten de kranten
eensgezind. Nadat Oranje met 6-2 had
gewonnen, werden de krantenverslagen
geïllustreerd met een foto waarop Kick
Smit te zien was, onder de dekens in
bed, luisterend naar het radioverslag.

In 1972, twee jaar voor zijn dood, vertelde Kick Smit over zijn gemiste interland in het voetbalweekblad 1-0. Eerder was het nooit naar buiten gekomen.
Zijn anekdote:
‘Het was een vreemde gewaarwording,
maar in 1946 werd ik gearresteerd. Ik
zou in België een overval hebben gepleegd, nog hebben geschoten ook en
het zag er slecht voor mij uit, zeiden
ze. Mij van de prins geen kwaad wetende, werd ik voor confrontatie naar
België gebracht, want de dader had
zich Smit genoemd, zijnde Smit, de
international uit Holland. Degene die
mij bij confrontatie moest herkennen,
wees echter de politie-inspecteur als
dader aan en de hele zaak liep met een
lachertje af. Iemand anders had zich
voor mij uitgegeven. Maar ondertussen
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had ik drie dagen ‘’gezeten’’ en kon ik
de wedstrijd tegen Luxemburg niet
meespelen.
DEBUUT KEES RIJVERS
De afwezigheid van Kick Smit in de
eerste naoorlogse interland maakte de
weg vrij voor de ijlings opgeroepen debutant Kees Rijvers, 19 jaar toen. Één
keer speelden ze nog samen. Hun
vriendschappelijke band bleef. In de
biografie van Kick Smit, zonder één
woord over de aanhouding in 1946,
zegt Rijvers daarover:
‘Kick zorgde er voor dat ik me snel op
mijn gemak voelde. Hij gaf me meteen
allerlei tips. Echt een vaderfiguur. Het
klikte tussen ons. Ik vind dat hij altijd
een beetje onderschat is gebleven. Kick
Smit had het geniale van Abe Lenstra
en de afwerking van Faas Wilkes.
Maar belangrijker: als mens had ik
hem hoog staan.’

BOEKEN VAN DE WEEK
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den voetbal.

En ook Spezia Calcio, groundhopper
John de Jonge, het verdriet van België,
Tussen de kranen en nog heel veel
meer… zoals een bezoek aan wolven
& leeuwen (je moet maar durven)!
Tussen al deze boeiende verhalen door
vind je nog onverwachte artikelen en
prachtige foto’s. Het is waar Panenka
Magazine voor staat: verrassen en inspireren. En dat is de redactie voortreffelijk gelukt.
Kortom: wederom een waanzinnig interessante en mooie editie van hét beste voetbalcultblad van Nederland!

Smiwo Rolluiken
Edisonweg 14
6101XJ Echt
Tel. 0475 - 482 394
E-mail:
info@smiwo.nl

En dan zijn we aanbeland bij de boeken. Wat is een goed boek? Zie daartoe
de onderstaande waardering.
Natuurlijk met een sportieve knipoog
maar toch…
wisselen!
aardige doelpoging
fraaie pingel
perfect in de kruising
wereldgoal
Panenka Magazine nummer 25 is binnen en het is genieten van voorkaft tot
en met de laatste bladzijde! Deze keer
heel prominent aandacht voor 11 ste-

Waardering:
Titel
Auteurs
Uitgever
Prijs
Website
Twitter

Panenka Magazine, nr 25
Diverse
Max Cross
€ 9,95
www.panenka-magazine.com

@PanenkaNL
@groundhopperNL
@ReneOtterloo
Facebook PanenkaNL
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In 2015 (waar blijft de tijd?) hadden
we al een fraai boek van Pieter Winsemius, getiteld Je gaat het pas zien als je
het doorhebt. Now he is back met de
prachtige voetbalroman Het Derde.
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ses. Wanneer de spelers merken dat er
iets niet in de haak is met het eerste elftal en er steeds meer Bulgaren in de
kantine verschijnen, verdiepen ze zich
ook in het spel van het eerste, wat tot
gevaarlijke ontdekkingen leidt.
“…Ik las dat laatst in de krant. Ze winnen er drie of vier achter elkaar en dan
laten ze onverwacht een geweldige
steek vallen. Die journalist had het
over de magie die dan ontbrak…” (blz
93, red).
Het derde is een spannende en vermakelijke roman over voetbal, eenzaamheid en vriendschap. Vlot geschreven
en een feest der herkenning!
Waardering:

Thijs is na het overlijden van zijn
vrouw Toos en het vertrek van zoon
Fred naar Amerika alleen achtergebleven met zijn hond Belle. Om zijn gedachten af te leiden wordt hij coach
van het derde elftal: een hechte eenheid
waarin afkomst geen rol speelt.
Dit vriendenelftal is heel herkenbaar
dankzij de grappen in de kleedkamer,
de perikelen in het bestuur of de kantine, waar 'de derde helft' - de borrel na
de wedstrijd - plaatsvindt.
Het derde wordt steeds fanatieker en
gaat gebruikmaken van wedstrijdanaly-

Titel
Het Derde
Auteur Pieter Winsemius
ISBN
9789463810289
Uitgever Podium
Prijs
€ 20,99
Website www.uitgeverijpodium.nl
Twitter @uitg_podium
Facebook podiumuitgeverij

