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Goed nieuws voor voetballiefhebbers die  
terugverlangen naar een wereld zonder 
kunstgras, buitenlandse investeerders,  

Raymond Verheijen, koptelefoons, zaakwaar- 
nemers, mediatrainers, ingewikkelde laptop-
analyses van een kale meneer in een pak en 
Sepp Blatter. Naar een tijd dat supporters 
nog niet door dierentuinachtige construc-
ties uit elkaar werden gehouden en spelers 
een doelpunt vierden met de ferme uitroep:  
‘Hoera! Hiep-hoi!’ VI-lezers kunnen vanaf 
vandaag 25 weken lang een nostal-
gische trip maken, dankzij de  
terugkeer van Kick Wilstra. Een 
stripfiguur, maar voor veel  
Nederlandse babyboomers niets minder dan een 
held. De creatie van tekenaar Henk Sprenger 
schitterde vanaf november 1949 in jeugdbladen 

als de Ketelbinkiekrant en Kapitein Robs Vrienden, 
maar ook in meer obscure uitgaven zoals  
het reclameblaadje van Remia. Later brak  

De Wonder-Midvoor door in kranten als  
 Friese Koerier, De Typhoon en Het Parool. 

Na tien jaar – en achttien boekjes – vond 
Sprenger het mooi geweest. Nu, negen 
jaar na de dood van zijn geestelijk  
vader, is Kick Wilstra tot leven gewekt. 
Met dank aan Cees van Nijnatten, een 

69-jarige Amsterdammer die week 
wordt van oude stadions en ver-
geelde voetbalfoto’s. Hij koestert 
zijn verzameling voetbalplaatjes 

vanaf 1907, meer dan tienduizend stuks in totaal. 
Na een jachtig bestaan als uitgever, onder meer 
van VI, heeft hij zich nu helemaal  
gestort op zijn passie: voetbalnostalgie.  

Stelregel: ‘Het historisch besef in Nederland is 
nul komma nul.’

Het uit de vergetelheid verlossen van  
Kick Wilstra was een lang brandende wens. Voor 
hemzelf en al die andere jongetjes van vroeger, 
die inmiddels in veel gevallen net als hijzelf  
worstelen met grijze haren en overtollige kilo’s, 
maar van binnen nog altijd jongetjes zijn.  
Van Nijnatten bouwde contacten op met nazaten 
van Sprenger, nam de rechten op de strip over en 
vond een medestander in uitgever Pim van Schaik. 
Nu komt zijn grote droom uit. De 65ste verjaar-
dag van Kick Wilstra wordt gevierd met een  
nieuwe website  (www.kickwilstra65jaar.nl), een 
expositie (waarschijnlijk in het Persmuseum) en 
een heruitgave van oude verhalen. In kleur.  
‘Volgens zijn kleindochter, Sarah, was dat de grote 
wens van Henk Sprenger’, zegt Van Nijnatten. 
Daarna trekt hij een vies gezicht. ‘Panorama 
heeft in de jaren tachtig ook nog even een  
gekleurde versie van Kick Wilstra gepubliceerd. 
Dat waren heel harde, moderne kleuren. Vreselijk, 

dat vond Sprenger ook. Je moet de kleuren uit die 
tijd gebruiken, van die pasteltinten. Dat hebben 
wij nou gedaan. Het is schitterend geworden.’

Dat goede nieuws wil Van Nijnatten graag 
persoonlijk vertellen aan Michael, de zoon van 
Faas Wilkes. De Rotterdamse dribbelkoning  
was een inspiratiebron voor Sprenger, net als  
Abe Lenstra en Kick Smit. De tekenaar husselde 
de namen van de drie internationals door elkaar 
en kwam zo tot de titel van zijn voetbalstrip. De 
47-jarige Michael Wilkes heeft een kledingwinkel 
in de Rotterdamse wijk Hillegersberg. Vader Faas 
was hier jarenlang een vertrouwd gezicht.  
De oude meester leidde in zijn nadagen een 
schuifelend bestaan, maar met zijn stok vond hij 
elke dag een weg naar de winkel. Wilkes maakte 
dan een praatje met oudere 
Rotterdammers, wisselde mop-
pen uit en deed tussendoor 
nog wat klusjes voor zijn zoon. 
Op 14 augustus 2006, een  
regenachtige maandag, was de 
jeugdheld van Johan Cruijff 
hier voor het laatst. De  
volgende ochtend overleed 
Faas Wilkes plotseling op 
82-jarige leeftijd. Thuis op de 
bank, na het maken van een 
kruiswoordpuzzel. ‘Ik mis hem 
nog iedere dag’, zegt Michael, 
de jongste zoon. 

Hij doet sinds kort aan  
een soort kamikazefitness. Met 
elke kilo die er afvloog, kwam het silhouet van 
zijn vader meer aan de oppervlakte. En daar 
houdt de gelijkenis niet op. ‘Ik herken steeds 
meer van zijn karakter in mezelf. Mijn vader was 
altijd al erg zwart-wit, maar dat werd extremer 
naarmate hij ouder werd. Er was een slager waar 
hij tien jaar lang elke dag kwam. Even een onsje 
rookvlees halen. Mijn vader kwam één keer om 
vijf over vier en die slager zei: “Sorry Faas, maar 
mijn machine is al schoon”. Hij is er nooit meer 
geweest. Zo zwart-wit ben ik zelf nog niet, maar ik 
ga wel die kant op.’

Wilkes junior had als voetballer wel een paar 
schijnbewegingen van zijn vader – bij Xerxes 
luidde zijn bijnaam niet voor niks Fred Kaps, naar 
de vermaarde goochelaar – maar bij lange na niet 
het talent. Geen schande, weet Van Nijnatten. 
‘Jouw vader hoort bij de beste vijf die we in  
Nederland ooit gehad hebben. Een zeldzaam  
elegante voetballer. Faas had Messi-achtige  
dribbels. Hij kreeg het voor elkaar om vier verde-
digers te passeren, vervolgens ook de keeper, om 

daarna op de doellijn nog eens om te keren om 
nog even een mannetje uit te spelen. Als je dat 
vandaag de dag doet, kun je meteen je contract 
inleveren.’ Michael Wilkes heeft zulke anekdotes 
al duizenden keren gehoord, maar schiet toch 
weer in de lach. ‘Eén van de mooiste verhalen 
vind ik nog altijd over die keer in de jeugd dat 
mijn vader van het veld werd gestuurd. Het stond 

5-0, mijn vader had alle goals ge-
maakt, maar hij speelde geen bal af. 
Toen besloot de scheidsrechter in te 
grijpen. “Voetbal is een teamsport, 
je kunt niet alles alleen doen.” Hui-
lend ging mijn vader naar de kant.’

Je kunt Cees van Nijnatten door-
gaans wakker maken voor dit soort 
verhalen uit de oude doos, maar nu 
oogt hij toch een tikje ongeduldig. 
Terwijl Michael vertelt over de keer 

dat zijn vader de trainer van Xerxes verbood om 
broer Leen uit het doel te halen (‘als hij er vier 
doorlaat, scoor ik er toch gewoon vijf?’), begint de 
Amsterdammer in zijn tas te graaien. Een paar 
seconden later kan hij niet meer wachten: hij legt 
een vergeeld krantje op tafel. Met de grootst  
mogelijke voorzichtigheid vouwt hij het open. Het 
ruikt naar heel lang geleden. ‘Dit is de allereerste 
tekening ooit van Kick Wilstra’, klinkt het plechtig. 
In het barretje boven een Rotterdamse modezaak 
begint Van Nijnatten aan een geschiedenisles. 
‘Kick was de eerste echte voetbalstrip van  
Nederland. Hiervoor had je wel Jimmy Brown, 
maar dat was een verklede aap. Die deed  
allerlei sporten. Kick was echt. Kick was gewel-
dig. Alle jongetjes van mijn generatie wilden  
Kick Wilstra zijn.’

Michael Wilkes ondergaat het hoorcollege 
gedwee. Hij heeft eigenlijk niet zo veel met strips, 
bekent hij. En Kick Wilstra was van voor zijn tijd. 
‘Maar ik wist wel dat hij bestond, dat heeft mijn 
vader me weleens verteld.’ Dat was het meteen 

In Balverliefd elke week aandacht voor de gang van zaken achter de schermen 
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       ‘Wij wilden allemaal                        zijn’
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Stripheld Kick Wilstra was  
het jeugdidool van Jan Mulder.  
‘Ik wilde Kick zijn.’ 

foto: toM BoDE

Balverliefd
kr0niek              tekst geert-jan jakoBs

‘Het kapsel was een 
beetje van Abe Lenstra 
afgekeken. Maar dan  

geen zwarte lok, wel een 
blonde, weergaloze golf’

foto: vi iMagEs/HoLLaNDsE HoogtE

Faas Wilkes en Abe Lenstra, hier met Kees Rijvers (rechts) voor een interland  
van Oranje, zijn met Kick Smit (foto links) de inspiratiebronnen voor Kick Wilstra.

foto: vi iMagEs/HoLLaNDsE HoogtE
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wel zo’n beetje. ‘Ik geloof niet dat mijn vader 
nou zoveel met de strip had. Hij was ook 
niet zo’n lezer. Maar weet je, ik vind het  
serieus hartstikke leuk dat Kick Wilstra 
terugkomt. Zo blijft mijn vader toch  
een beetje voortleven.’

Tekenaar Sprenger greep 
voor inspiratie vaak naar de echte 
voetbalwereld. Als Wilkes in 1949  
naar Internazionale in Milaan vertrekt – de  
eerste grote buitenlandse transfer van een  
Nederlandse speler – volgt Kick Wilstra al 
gauw in zijn spoor: hij tekent bij het  
Italiaanse Titan. Beiden groeien uit tot  
helden bij hun nieuwe clubs. Als levende 
bewijsstukken in het geval van Wilkes  
lopen in Italië nog genoeg mannen van 
middelbare leeftijd rond die zijn  
officiële voornaam Servaas dragen. 
Na drie jaar verkast de Rotterdammer 
naar Torino. Daar is hij minder geluk-
kig, als gevolg van een meniscus- 
blessure. ‘In die tijd haalden ze dat hele ding nog 
eruit tijdens een operatie’, zegt Michael, die met 
duim en wijsvinger een brok knie ter grootte van 
een pakje sigaretten aanduidt. De verzamelaar 
naast hem kijkt op uit zijn oude strips.  
‘Die meniscus, heb je die toevallig 
nog ergens? Zou leuk zijn voor  
onze expositie.’ Wilkes junior moet 
hem teleurstellen.

Van Nijnatten slaakt een zucht. 
Steeds vaker verlangt hij naar vroeger. 
‘Naar het voetbal zoals het toen nog 
was. Toen je nog niet met een roltrap 
omhoog ging, op weg naar je seat in 
De Arena. Nee, het échte voetbal! Met 
het pontje naar De Volewijckers, aan 
het einde van de Amstelveenseweg 
hoorde je de verkopers van de pro-
grammaboekjes al. Door de bomen 
sluipen, stiekem naar binnen door 
een afgeknipte heg. Het geroezemoes 
van het publiek. Ja, soms verlang ik 
naar die tijd.’ Gelukkig kan hij altijd 
eventjes terugreizen met Kick Wilstra. ‘Alle  
voetballiefhebbers van mijn generatie zullen op-
veren bij het horen van die naam. We waren  
allemaal gek van Kick.’ In februari van dit jaar 
kwam ook Johan Cruijff uit de kast. Bij de lance-
ring van een eigen stripboekje, in een  
Amsterdams hotel, vertelde hij een zaal vol  
scholieren over zijn vroegere idool Kick Wilstra. 
‘Als je die las, was het precies alsof je aan het  
dromen was’, zei de beste Nederlandse voetballer 
aller tijden. In zijn stem klonk weemoed door.

Maandagmiddag, Amsterdam. Een andere 
prominente fan van het eerste uur komt het 
café van het Stedelijk Museum ingewaaid. 

Jan Mulder kraakt en kreunt. Hij voelt 
zich niet fit, is doodop door de com-

binatie van zijn talloze tv-optredens 
en een Belgische promotietour 
voor Tot U Spreekt Jan Mulder, 
waarin hij zijn visie op voetbal en 
leven weer op onvolprezen wijze 
ontvouwt. Toch veert hij direct op bij 
het horen van de naam Kick Wilstra.  
Jan Mulder is weer Jan Mulder. Hij 
valt van enthousiasme een paar 
keer van zijn kruk, gooit zijn koffie 

bijna om en uit zijn vreugde in typi-
sche kreten. ‘Jaaaa-ha! Kick Wilstra! 

Fan-tas-tisch!’ Gelukzalige herinne-
ringen komen bovendrijven. Zijn eerste 

associatie? ‘Piet Klok!’ Mulder gaat terug 
naar Winschoten. ‘Mijn vader had een schoen-
makerij, naast leesbibliotheek Piet Klok. Een 
klein winkeltje met boeketreeksachtige dingen, 
maar ook pin-up boekjes. En strips. Akim  
was mijn eerste stripheld, een soort Tarzan in de 
jungle, en toen kwam Kick Wilstra. Dat was toch 
wel een grote gebeurtenis in mijn leven. Ik heb 

zeker dertien deeltjes verslonden. Die las ik in 
één keer uit, ze slokten me op. Het is vijftig  
jaar geleden, elk woord wat ik nu zeg is  
volstrekt onbetrouwbaar. Maar de basis van mijn 
liefde, die deugt wel. En die is zeker intact.’ 

‘Ik herinner me dat eerste deeltje nog. De  
geboorte van Kick, in zo’n Fries dorpje. Water, 
slootjes, scheve wilgen. Schitterend. Ik heb het 
altijd fijn gevonden, die gezelligheid van zo’n 
stripboek. Je voelde dat Kick Wilstra met liefde 
was gemaakt. Ik vond het heel mooie tekeningen 

ook. Innemend. Je wilde erin! Je stond mee in het 
strafschopgebied. Dat mis ik nu ook zo in de 
sportfotografie. Stelt niets meer voor. Nooit meer 
een foto waarop meer dan twee mensen staan. 
Altijd die twee domoren die je vijf jaar geleden 
ook al had kunnen fotograferen. Nooit meer een 
scène in het strafschopgebied!’ Tegen de VI-foto-
graaf: ‘Waarom is dat?’ Antwoord: de moderne 
regels (lees: beperkingen) maken fatsoenlijk  
fotograferen schier onmogelijk. ‘Juist!’, roept  
Mulder. ‘Je hebt gelijk!’

En hup, terug naar Kick. ‘Die naam  
Henk Sprenger op de voorkant, dat was ook wat. 
Ik had daar grote glamourachtige visioenen bij.’ 
Hij had nooit kunnen bevroeden dat hij decennia 
later, in 2003, nog eens een oeuvreprijs zou  
mogen uitreiken aan diezelfde tekenaar.  
Sprenger bleek allesbehalve glamoureus. ‘Een 
heel fijne, rustige man. Goh, dat was wel een  
surrealistische gebeurtenis in mijn leven hoor. 
Het was in Brabant, in een soort Galliërspretpark, 
met Asterix en Obelix. Daar stonden wij tussenin.’

Mulder worstelt wat met het wankele tafeltje 
(‘kutmeubilair!), haalt een hand door zijn haren. 
En vertelt. ‘Wat mij zo aantrok was die magie van 
het voetbaltalent. Waar komt het in godsnaam 
vandaan? Mannetjes langs de zijlijn, ze stoten  

elkaar aan. Kick, dat wordt wat. 
Komt-ie in het eerste elftal 
van…’ Hij valt heel eventjes stil, 
daarna gaat een wijsvinger  
triomfantelijk de lucht in. ‘Ik 
weet het allemaal uit mijn 
hoofd hoor, heb niet stiekem 
even gekeken vanochtend:  
Victoria! Voor een jongen die 
dat leest, is dat herkenbaar. Je 
zit zelf bij zo’n club. WVV in 
mijn geval. Wedstrijden om het 
kampioenschap, spelen tegen 
ruwe tegenstanders. Kick over-
won alles, maar in grote recht-
vaardigheid en sportiviteit.’ Zeg 
dat wel. Er zat weinig rock ’n 
roll aan Kick Wilstra. Hij was 

een ultieme held, een ideale schoonzoon. Een 
Dirk Kuijt avant la lettre. Vond Mulder hem niet 
ontzettend saai? ‘Nee!  Dat sprak me heel erg aan, 
zijn rechtvaardigheidsgevoel. Hij deed geen vlieg 
kwaad, haalde alleen de overwinningen binnen, 
een minuut voor tijd. “Eén hoeraatje voor de  
tegenstander.” Altijd even keurig, ook bij de toss. 
Dat gebeurde nog voornaam in die tijd. Dan  
gaven ze elkaar een hand: ik wens u veel plezier.’ 
Niemand kan beter bewonderen dan Jan Mulder, 
maar hij is ook de grootste mopperkont van  

Nederland. Daar gaat-ie. ‘Tegenwoordig geven ze 
elkaar vluchtig een hand. Die aanvoerders  
hoeven niet meer te kiezen tussen kant of bal.  
Ze kiezen een kant en dan krijgt de ander auto-
matisch de bal. Hoezo? Daarna moeten ze nog 
zes mensen een hand geven. Het lijkt nergens 
meer op. Net als de scheidsrechtersbal. Zie je 
nooit meer zoals het hoort. Een scheidsrechter 
gooit hem gewoon naar iemand toe. Hoezo?! Is 
tegen de spelregels! Zouden Kick en de zijnen 
nooit hebben toegestaan. En ík ook niet!’

‘Kick was serieus, maar niet 
onvrolijk. Niet saai. Hij was: mooi. 
Een adonis. Dat was ook weer  
zo goed gevonden van die  
Henk Sprenger. Het kapsel was een 
beetje van Abe Lenstra afgekeken. 
Maar dan geen zwarte lok, wel  
een blonde, weergaloze golf. Ik 
ben weleens met zo’n boekje naar  
kapper Veldman gegaan. “Deze 
graag.” Als het niet lukte, dan  
probeerde ik zelf zo’n golf in mijn 
haren te drukken. Ik wilde Kick 
zijn. Hij werd vaak ontvoerd,  
trouwens. Dat ontbreekt wel aan 
mijn glorieuze carrière. Nimmer 
ontvoerd! Geen haan die er naar 
kraaide. Laat maar lopen. Haha!’

Mulder roemt de wijze waarop Sprenger de 
veranderende voetbaltijden in zijn strip wist te 
vangen. ‘Kick ging naar Titan en werd in de straat 
uitgescholden, voor vuile prof. Het toeval wil dat 
in die dagen Reintje Koolhof, hij kwam geloof ik 
van BNC in Finsterwolde, ineens voor WVV ging 
spelen. Het gerucht ging dat hij daarvoor een 
slaapkamerameublement had gekregen. “Vuile 
prof”, riepen ze hem na!’ Mulder heeft Kick Wilstra 
nooit veroordeeld. ‘Ik begreep hem volledig. Mijn 
voetbalhartstocht heb ik altijd wel verbonden 
met tachtigduizend man in Bernabéu. San Siro. 
Hoe groter, hoe beter. Voetbaltalent schreeuwt 
om publiek! Ik heb altijd genoten van het geluid 
van een volle tribune. Nergens mooier dan in  

Engeland. George Best langs de lijn, publiek dat 
omhoog komt. Mán. Zo mooi.’

Nog altijd praat Mulder over de stripspits 
alsof dat daadwerkelijk een voetballer van vlees 
en bloed was. Lang was Kick Wilstra voor hem als 
een Sinterklaas van het voetbal. Mulder weigerde 
te erkennen dat de hoor hem bewonderde figuur 
niet bestond. ‘Ik wilde ook niet geloven dat Kick 
was samengesteld uit drie bestaande spelers.’  
Later herkende hij hun verhalen in zijn boekjes. 
Niet zozeer van Kick Smit, dat was een icoon van 

voor Mulders tijd. Maar Wilkes en Lenstra waren 
helden. ‘Abe nog meer, maar later ben ik gaan  
inzien dat Faas toch beter was. Ik kwam tot dat 
inzicht na groot onderzoek bij oud-internationals 
die met ze gespeeld hadden. Het interesseerde 
me zo hevig, dat dualisme tussen die twee. Veel 
onenigheid ook. Abe was de provincie, die kreeg 

het altijd op de kop. Wilkes was de grote, schitte-
rende speler. Leuke man ook. Onze familie stond 
zwaar aan de kant van Abe. Ik ben één keer met 
mijn vader naar een interland geweest waarin hij 
speelde. “We gaan naar Abe kijken.” Nederland-
Ierse Vrijstaat, 1955. In De Kuip. 4-1 voor de  
Ieren. We stonden achter het doel, ik herinner me 
één moment. Abe stond op de rand van het  
zestienmetergebied, ik zag hem. Daardoor was ik 
zo verblind, dat ik niet zag hoe hij de bal nou miste 
of raakte. Maar ik zag hem. En hij stond stil. Abe 
deed nooit iets. Faas Wilkes, en ook Kick Wilstra, 

waren mannen van de grote daad. 
Abe was subtieler. Klein kopballetje. 

Balletje buitenkantje voet. Wat ik 
deed met wroeten en ploegen, deed hij 

met één magistraal dingetje. Een teentje.’ Maar 
niemand beleefde mooiere avonturen dan  

Kick Wilstra. Mulder genoot het meest van diens 
belevenissen in Engeland, bij Malton Rovers. ‘Dat 
hij de cupfinal speelde op Wembley. Dat is toch 
wel een persoonlijk gemis. Nog liever dan dat ik 
spits van Real Madrid was geweest, had ik ooit 
een keer op Wembley gespeeld. Wat ik me ook 
nog goed herinner van Kick was de eerste keer 
dat hij een Oranje-shirt over de schouders trok.  
Ik sluit niet uit dat hij door mijn gedachten ging 
toen dat mijzelf overkwam.’

De boekjes van Kick Wilstra heeft hij niet 
meer. Tot zijn eigen verdriet.  
‘Op een gegeven moment denkt je 
moeder: Jan is spits van Anderlecht, 
die dingen kunnen weg. Het is  
volbracht. Nee! Verschrikkelijk!’

En dus is hij verheugd over het 
initiatief van Cees van Nijnatten, 
die zojuist weer met een volle tas 
het etablissement in kwam  
stormen. Daar komen zijn schat-
ten weer ter tafel. Die eerste strip, 
weer met chirurgische behoed-
zaamheid opengevouwen. Mulder 
reageert verrukt. ‘Jaah!’ In zijn  
enthousiasme stoot hij bijna koffie 
over het collectors item. ‘Deze zin 
herinner ik me nog zo goed: “En 
daarom zullen we jou Kick  

noemen”. Ik kreeg kippenvel toen ik dat las. En 
dan dat woord wonder-midvoor. Zo prachtig 
mooi.’ Hij schatert het uit. ‘Die teksten: “Kleed je 
maar kwiek!” Briljant! En hier: “Niet met de punt 
maar met de boven- of zijkant van je voetzool, 
anders kun je nooit goed richten. En verniel je  
je schoenen.” Haha!’

De tijd glijdt voorbij en er voltrekt zich een 
ontroerend tafereel: twee mannen van 69 jaar, 
enthousiast pratend over een stripfiguurtje. ‘Kun 
je dit gelul nog aanhoren?!’, informeert Mulder na 
een paar minuten quasi-bezorgd. 

Van Nijnatten zet zijn iPad aan. Met een paar 
vingerdrukken trekt hij Kick Wilstra naar 2014. 
Ingekleurd en wel. Mulder schudt zijn hoofd. 
‘Wat is dit mooi. He-le-maal goed. Maar ja… dat 
vinden wíj. Ik weet niet of de jeugd… Dit is een 
zwaar nostalgisch project, Van Nijnatten.’

Tekenaar Sprenger kwalificeerde zijn eigen 
geesteskind in latere interviews als ‘oubollig’ en 
‘niet meer van deze tijd’. En zo is het natuurlijk 
ook. ‘Maar dat is tevens de kracht ervan’, vindt 
Mulder. ‘En de schoonheid. Iets wat uit de tijd is, 
hoeft niet waardeloos te zijn. Integendeel. Hij is 
een art-decovaas van het voetbal, Kick Wilstra!’
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Initiatiefnemer Cees van Nijnatten  
en Jan Mulder vergapen zich aan 
een oude editie van Kick Wilstra. 

foto: toM BoDE

Michael, de 
zoon van  

Faas Wilkes: 
‘Ik mis mijn 

vader nog  
elke dag.’

Er voltrekt zich een ontroerend tafereel: twee mannen 
van 69 jaar, enthousiast pratend over een stripfiguurtje 

‘Ik geloof niet dat mijn 
vader veel met de strip 
had. Maar ik vind het 
serieus hartstikke  

leuk dat Kick Wilstra 
terugkomt. Zo blijft mijn  

vader voortleven’

Jan Mulder valt van enthousiasme een paar keer van zijn kruk, gooit zijn koffie bijna 
om en uit zijn vreugde in kenmerkende kreten. ‘Jaaaa-ha! Kick Wilstra! Fan-tas-tisch!’


