
Niet voor het eerst in de afgelopen weken tuur ik door het raampje van de
achterdeur naar de wolkenhemel. Is het droog? Oké, een soort van. Hup,
gaan dan maar. In de tuinkast staat de oudpapierbak, en ik deponeer er
weer een verse lading lege medicijndoosjes en bijsluiters in. Daarna snel
weer naar binnen en een kop thee zetten.
Ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt, maar dit moet zo’n beetje dag num-
mer twintig zijn van balanceren tussen ziekte en beterschap. U begrijpt
het vermoedelijk wel: ik ben dat nu wel zat. De laatste keer voor dit najaar
dat ik me bij de huisarts meldde, moet zo’n tien jaar geleden geweest zijn.
En toen was het vals alarm.
Sinds begin december ben ik er kind aan huis. Hoesten, koorts, slijm, grie-
perigheid en zelfs een dag flinke rugpijn. Alleen corona kan ik ondanks
meerdere zelftesten niet afvinken. De huisarts weet raad: pillen tegen het
hoesten, pillen tegen een bacteriële infectie, en zelfs pillen tegen de aller-
gie die ik blijk te hebben tegen het zogenaamde bacteriedodende super-
middel. Dat kon er inderdaad ook nog wel bij: een vuurrode, zwerende
torso omdat ondergetekende niet tegen antibiotica kan. Pijn doen het
niet, maar mijn bovenlijf ziet eruit alsof deze kan meespelen in de HBO-
serie Chernobyl. Not great, not terrible either.
De huisarts is niet verrast door de stortvloed aan kwaaltjes waar ik na drie
kerngezonde decennia ineens mee kamp. Haar halve patiëntenbestand
heeft ze al hoestend en proestend voor zich gehad sinds de herfstvakan-
tie. Het enige dat ze mij en al m’n lotgenoten kan bieden is een soort vage
stip op de horizon. Over een paar weken is alles voorbij! Want in het voor-
jaar zijn de griepvirussen weer in hun winterslaap.
Hoop doet leven, zeggen ze. Maar ik kwakkel vrolijk doch
ietwat cynisch verder. Zit er nog een paracetamolletje in
het doosje, of kan ik weer een gang naar het oudpapier
maken? Uche-kuch!

Tim Engelbart 
t.engelbart@mediahuis.nl
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Wat opvalt, is de hoeveelheid be-
zoekers zaterdagmorgen. Het
blijkt dat die niet alleen uit de
regio komen, maar uit heel Neder-
land en zelfs uit België. ,,Het is
nog nooit zo druk geweest”, zegt
organisator Hans Singerling. ,,Ik
schat dat we zo’n driehonderd
mensen binnen hebben vandaag.”

De drukte vertaalt zich ook door
in de verkoop bij de vele tafels met
voetbalparafernalia. ,,De zaken
gaan goed vandaag”, zegt kraam-
houder Wim Brouwer die singles,
shirts en sjaals in de aanbieding
heeft. ,,Er wordt veel bij me ge-
kocht.”

Voetballiedjes
Hij vertelt dat er bij hem vooral
veel vraag is naar de oude singles
met voetballiedjes. ,,Mochten men-
sen het plaatje eerst willen horen,
dan speel ik ’m eerst even af op
mijn meegebrachte pick-up. Ik heb
net nog een man dolblij gemaakt
met een single van Ajax. Een plaat-
je van het Leedy Trio, een muzikaal
combootje uit de jaren zestig.”

Hoe komt Brouwer aan zijn
assortiment? ,,Ik bezoek zelf ook
beurzen en markten. Niet alleen in
Nederland, maar ook in België. En
die stapel Telstar-programmaboek-
jes die ook op mijn tafel ligt, heb ik
door de jaren heen zelf verzameld.
Ik bezoek de wedstrijden van Tel-
star al vanaf het begin in 1963.”

Onze Willy
Bezoeker Arno van Kodenburg
komt helemaal uit het Brabantse
Best. Hij is een fanatiek PSV-fan,
zegt hij, en vandaar dat hij verguld
is met het boek over de voormalige
PSV-ster Willy van der Kuilen dat
hij hier op de kop heeft getikt.
,,Een boek over onze Willy, gewel-
dig. Kostte me maar vijf euro, een
koopje.”

Dat Arno een bevlogen verzame-
laar is, blijkt wel uit het feit dat hij
thuis in Best ’een hele woonkamer’

vol met parafernalia van de club
uit Eindhoven heeft. Toch heeft hij
geen kokervisie, want in zijn han-
den prijkt ook een clubsjaal van de
Italiaanse topclub AS Roma. Hoe
dat zo? ,,Die club heeft van die
mooie kleuren, en op deze is ook

het Colosseum in Rome afgebeeld.
Zoiets kan ik dan niet laten liggen.
Was ook maar vijf euro.” Hij lacht:
,,Ik voel me net een klein kind hier.
Het is voor mij één grote speel-
goedwinkel.”

Oude voetbalspelen
Een blikvanger is de tafel van Hans
Brinker, waarop diverse oude voet-
balspelen zijn te bewonderen. Zo
staat er een uit 1940, die voor 225
euro in de aanbieding is. ,,Daar
moet je maar net een liefhebber
voor vinden”, zegt Brinker. ,,Wel
heb ik al een paar spelletjes blaas-
voetbal verkocht en een paar setjes
oude voetbalschoenen met van die
stalen neuzen. Een meneer vertelde
me dat hij daar vroeger nog mee
gespeeld had. Doodschoppers,
noemde hij ze.”

Ook bij kraamhouder Kees Rou-
bos wordt de bezoeker verrast. In
het midden tussen alle curiosa ligt
een kaartje, ingelijst en wel. ,,Dat is
het entreebewijs voor de afscheids-
wedstrijd van Garrincha, de Brazi-
liaanse topvoetballer die helaas
niet ouder dan 54 jaar is geworden.
In 1973 nam hij afscheid in het
Maracana-stadion voor 140.000
toeschouwers. Het bijzondere aan
dit kaartje is dat hij is voorzien van
de handtekening van Garrincha.
Wat het ticket kost? Vierhonderd
euro, maar dan heb je wel iets heel
bijzonders. Je krijgt er ook nog een
foto van ’m bij.”

Roubos roemt de sfeer op de
beurs: ,,Als je wat verkoopt, is dat
natuurlijk meegenomen, maar het
is hier vooral heel gezellig. Ik ben
vroeger jeugdtrainer bij Ajax ge-
weest en heb veel te vertellen. Ik
heb Patrick Kluivert en Jordy
Cruyff nog getraind. Dan ontmoet
je hier ook mensen die ook veel
verhalen kunnen vertellen. Dat is
leuk.”

Eusebio
Traditiegetrouw heeft elke voetbal-
beurs een speciale gast. Deze keer
is dat oud-topvoetballer Martin
Haar. Hij wordt geïnterviewd door
David Endt, de voormalige pers-
chef van Ajax. Haar, ooit voetbal-
lend bij het ter ziele gegane HFC
Haarlem, werd in het seizoen 1981/
1982 tot voetballer van het jaar
gekroond.

Hij vertelt dat hij die prijs des-
tijds uitgereikt kreeg door de Por-
tugese voetballegende Eusebio, die
furore had gemaakt bij Benfica. ,,Ik
was jaren daarna een keer in Lissa-
bon en wilde daar een bezoek bren-
gen aan het Benfica museum. Het
museum bleek echter gesloten,
maar toen ik vertelde dat ik een
prijs van Eusebio had gehad,
mocht ik wel naar binnen.”

Rond half een zit de beurs erop,
verkopers pakken hun spullen in.
Bezoeker Ron Maaskant uit Rotter-
dam gaat tevreden weer op huis
aan. ,,Ik was hier in het hol van de
leeuw”, schertst hij, met een voet-
balplaatjesboek van het seizoen
1987/1988 onder de arm. ,,Die Mar-
tin Haar was een leuke gast hoor,
maar ik had liever Willem van
Hanegem gezien of Rinus Israël.
Als ze dat kunnen regelen voor de
volgende keer, kom ik graag nog
eens terug.”

Kees de Boer

Velsen-Zuid ■ Schuifelen langs
tafels vol vaantjes, voetbalboe-
ken, oude voetbalschoenen en
nog veel meer voetbalcuriosa uit
een vaak ver verleden. Nostalgie
naar tijden die ooit waren, vier-
de hoogtij zaterdag tijdens de
voetbalbeurs in het Telstar-
stadion.

’Ik voel me hier weer dat
kleine jongetje van toen’

Voetbalbeurs lokt
een recordaantal
liefhebbers naar
het Telstar-stadion

Voor elke liefhebber is er wel iets van zijn gading.

Volle bak bij de voetbalbeurs. FOTO’S UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Het slachtoffer is vermoedelijk
op het Nieuw Guineaplein ge-
stoken waarna hij naar een wo-
ning aan de Bandoengstraat is
gelopen.

Even voor half zes werden
meerdere hulpdiensten, waar-
onder een traumateam, opge-
roepen om hulp te bieden. Het
slachtoffer liep bij het incident
meerdere steekwonden op. Hij
is door ambulancepersoneel en
een trauma-arts behandeld
waarna hij met spoed naar het
ziekenhuis is gebracht voor ver-
dere zorg.

Bij het Nieuw Guineaplein en

de Nieuw Guineastraat werd
een gedeelte afgezet voor spo-
renonderzoek. De politie heeft
de zaak in onderzoek. Voor zo-
ver bekend is er nog niemand
aangehouden. 

Man raakt zwaargewond bij
steekpartij in Haarlem-Noord
Haarlem ■ Een man is zater-
dagochtend gewond geraakt
bij een steekpartij in Haarlem-
Noord.

Politie en ambulancemedewer-
kers buigen zich over het slacht-
offer. FOTO MICHEL VAN BERGEN


