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kwam hij gewoon niet uit op een lange bal waardoor Undy makkelijk de 2-0 scoorde. PTT 
kon daar niets tegenover zetten. Volgens Dylan, PTT fan en fanatiek Welshmen, waren de 
‘mockery decisions’ en de ‘shit beard’ van de ref de oorzaak van de tegendoelpunten. Een 
goede poging tot analyse die de reservebank van Undy hilarisch vond. De match kabbelde 

lijden. Een nederlaag was verdict maar het meest zorgwekkende was toch wel het niveau 
van het team. Gelukkig was het randgebeuren wel om aan te gluren. Na de match ging het 
richting Port Talbot’s Victoria Road stadion waar we in de Social Club naar  
Arsenal – Lincoln City gingen kijken op groot scherm. Eenmaal in de ground werden we 
aangesproken door een grijzige Welshmen. De man bleek een bestuurslid te zijn en wilde 
weten of we toevallig die Belgen waren die naar de match zijn gaan kijken. Ontkennen had 
geen zin. Verheugd over het exotisch bezoek kregen we prompt gratis drank aangeboden. 
Met gin en rum maakten we hier dan ook gretig gebruik van. Dat was nog niet alles. Plots 
kregen we elk een PTT das in de handen gedrukt en daarbovenop kregen we nog een custom 

site kon ook niet ontbreken en door de vele traktaties was het erg gezellig geworden. Dat  
Arsenal Lincoln afslachtte ondertussen boeide niemand. Terug in Swansea werd er 
gegeten in een keet naast de Liberty, het stadion van Swansea. Een prima kans om eens de  
trofeeënkast van de club te inspecteren. Naast de League Cup en verschillende  
promotieschalen vonden ook obscuurdere trofeeën hun weg naar de kast. Of hoe noem 
je de trofee voor een international tegen Jamaica en de league one fair play prijs anders?  
Bekomen van alle glitter werd Wind Street opnieuw onveilig gemaakt alwaar het er als vanouds  
gezellig en textiel loos aan toe ging. Georgette had het snel gezien maar ondergetekende 
genoot echt van al het randgebeuren zodat het weer een latertje was.

De dag erop hadden we geen verplichtingen maar zijn we onze katers gaan laten uitwaaien 
op Swansea Beach, onder het genot van een partijtje voetbal. Het bloed kruipt nu eenmaal 
waar het niet gaan kan. Na een afmattende partij, de eerste Wales – België op zand, werd  
Ice Cream Joe met een bezoek vereerd. Op zich niets speciaals maar Ice Cream Joe is de  
culinaire trots van Swansea en daar moesten we gewoon geweest zijn. Een Sunday werd 

dan waar. Tip nummer 2. Een rustige avond later waarin pool en curry centraal stonden 
sloten de dag af zodat het weekendje Wales op zijn einde liep. Er was echter nog een tweede  
wedstrijd die op ons wachtte maar daarvoor moesten we terug Albion in. 

Onze gastheren, shout out naar Sion, werden voor al hun gastvrijheid bedankt voordat 
we terug karden naar Londen. Een aantal uur later kwam West-London in zicht. Na de  
obligate inkopen te doen en een rustige dag wat ’s anderdaags opniew D-day. De clash  
tussen AFC Wimbledon en MK Dons (of FC Franchise, u kiest). De hele geschiedenis die deze  



 
mirakel dat we tickets voor deze wedstrijd 
hadden want de restricties op deze pot 
waren enorm. Maar net zoals in Port Talbot 
zijn er ook in Wimbledon Unionisten die 
ons wisten te helpen aan tickets. 

Vooraleer we naar de wedstrijd in Kingston 
zouden gaan, werd eerst het Gander Green 
Lane stadion met een bezoek vereerd. Dit 
stadion is de thuis van Sutton United FC. 
De ‘Amber and Chocolate’ power house uit  
Sutton. De naam Sutton United zal zeker 
een vast een belletje doen rinkelen. Is het 
niet vanwege de mooie FA Cuprun waar 
league clubs AFC Wimbledon en Leeds 
United werden verslagen alvorens Arsenal 
te sterk bleek, dan is het wel vanwege de 
pie etende reservekeeper Wayne Shaw 

 
gokwinst aan over hield. Een cultplek 
dus die we moesten vinken. Na een half  
rondje aan de buitenkant wandelde gewoon 
de ground binnen zonder enig probleem. 
Een uur of 2 later was alles op de gevoelige 
plaat gelegd en waren we heel wat stickers 
lichter. Ikzelf heb in ware Wayne Shaw stijl 
een ingebeelde pie op zijn plekje op de bank 
gegeten. Alweer een levensdoel bereikt. 

Na dit aangenaam bezoekje aan Sutton 
United was het tijd om richting Wimbledon 
te gaan. Eerst moesten we nog de tickets 
ophalen bij Steve, een Wimbledon fan die 
ook met grote regelmaat op de tribunes van 
Union te spotten valt. Een stevige treinrit 
later kwamen we hem tegen het lijf. De tickets 
had hij maar dat zou in de pub geregeld 
worden. De pub eenmaal bereikt kregen  
we eindelijk de kaartjes in onze handen  
gedrukt tegen een schappelijke 17£ per ticket. 
Geen afzetters daar in Wimbledon. Na 
een aantal drankjes in de pub die volgens 
de waard nog als repetitieruimte voor de  

 
















