Katrinus Gerritsen, 'de voetbal hoolilgun' ut Dojewert.
Katrinus Gerritsen, de vaoder van den huidige wethouwer in de
Neder-Betuwe Maije Gerritsen, warkte op ut fruitbedrijf van
utvijnder Bruinsma. De boerderij annex herehuis die war gelège
op ut `Zaand' aon de Karkstraot in Dojewert. Katrinus hielp in de
zommermaonde met de pluk en ut verwarke van het geplokke
fruit, in de wijntermaonde hielp tie met het sneuie van ut fruit.
Hij dee ok spuite mit vergif tegen biesjes en schimmels. Die
spuite waor ut vergif mee wer gespote, ha Bruinsma eigus
uitgevonde. En nog steeds wur de techniek, die Bruinsma ha
ontwikkeld, gebrukt. Nao da Katrinus een spuitronde ha gedaon,
kon tie bij Bruinsma gaon afrèkene. Na waor ut zo da Bruinsma
als één van de weinige een tillevisie ha in Dojewert en naor een
voetbalwedstrijd zat te kijke. Katrinus klopte aon bij ut Zaand en
de vrouw van Bruinsma dee ope. Katrinus see: 'mevrouw ik he
de boel onder ut vergif geblaoze'. 'Nou', zee ze, 'Bruinsma zit te
kijke naor ut voetbal, Nederlaand tege de Bels, ge kun hier ok
wel ekkes kijke a de wil'. Eigus ha Katrinus gin tillevisie, dus gjen
ging tie op ut aonbod in. De vrouw van Bruinsma vroeg of tie ok
un kupke koffie luste en Katrinus see: Da gee ter altij in'.
Mevrouw schonk vur hum een kupke in en zette ut mit de taofel
waor ut mooi servies op stond vur um neer. Mar ze ha nie in de
gaote da tie een voetbalhooligun was. Nederlaand schoot, mar
de bal ging op eun haor nao nève ut doel. De gemiste kaans wer
Katrinus de hooiligun te veul, hij zat zo mee te voetballe da tie
tegen de taofel schupte mit ut mooie servies, wa dur de loch
vloog en in honderdduuzend stukke ut mekaor viel. Of tie ut her
motte vergoeie wit ik nie, mar de strijd op de tillevisie wer dur
Nederlaand gewonne. Ut is mar te hope da zun zoon Maije nie
den eiguste neiging hè, want dan vlieg mir regelmaot de B&W
taofel dur de loch....
Pitje

