


Woensdag om 5 uur in ochtend vertrokken vanuit Wageningen, in een vloek en zucht waren we door 

Duitsland heen, omdat ondanks alle fraaie oranje stickers die Willem JAN op de Mercedes heeft 

geplakt deze toch een behoorlijke snelheid haalt. In polen veranderd er in eerste instantie niet veel, 

behalve dat ze daar langs de snelweg alleen nog maar keuze hebben McDonald’s en KFC. Om 

ongeveer 15.00 uur bereiken we Krakau. 

Tot nu verloopt de reis geweldig en onderweg zijn de plannen dan ook veranderd, we zijn van plan 

om de grens met Polen en Oekraïne te nemen, daar kunnen we volgens ons tegen 18.00 uur zijn, dan 

nemen we daarna het eerste goede Hotel wat we tegen komen. 

Helaas komen we er na Krakau achter dat hierna de snelweg op is (ze zijn er wel een aan het maken, 

maar die komt er voor ons net een jaartje te laat). Dus mogen we vervolgens tot aan de grens 

aansluiten in de rij om door elk kl*** dorp dat ze hebben te rijden. 

We komen dus met een uurtje of 3 vertraging bij de grens, waar ze wel heel mooi een speciale rij 

hebben gemaakt voor de mensen die voor de EURO 2012 komen, maar daar trekken de Polen en 

Oekraïners zich niets van aan, dus gewoon op je beurt wachten, wat uiteindelijk 2 uur blijk te duren. 

Wat Willem Jan dus ook net iets te lang duurt en deze gaat dus doodleuk naar het toilet op het 

moment dat men besluit dat het allemaal te lang duurt en de procedure te versnellen. Wat ons dan 

ook de legendarische vraag oplevert (ze hebben naar heel lang zoeken iemand gevonden die Engels 

spreekt) “Where is Willem Jan?”, als wij dan antwoorden “He is piesen! ehm to the toilet” gooit deze 

boos de paspoorten terug de auto in met de opmerking “wait!”. Nu hebben we het voor elkaar 

denken we, maar tot onze verbazing besluiten ze ons niet 3 dagen vast te zetten, maar ons zo snel 

mogelijk door te sturen. Inmiddels is het 12 uur ’s nachts (Oekraïense tijd is een uurtje later) en een 

half uurtje later zitten wij in een prachtig motelletje (20 eurootjes per kamer per nacht) aan een wel 

verdiende halve liter Carlsberg, die omgerekend dan weer 1,05 euro kost (licht wel aan de koers die 

je hanteert, want het kan ook maar zo 1,04 euro zijn!). 

De volgende dag weer op tijd op pad, voor de deur van het motel hebben ze een tankstation waar we 

ook nog blijken te kunnen pinnen, Willem Jan gokt dat hij A95 moet tanken, wat mij ook wel logisch 

lijkt en bij navraag aan de tankbediende knik deze ook heftig, maar aangezien die geen woord Engels 

of Duits spreekt, zegt dat volgens mij niets. Na een aantal kilometers gereden te hebben lijken we 

toch goed gekozen te hebben en rijden we Lviv binnen om wat geld te gaan pinnen. We hadden al 

wel Oekraïens wat geld van onze “huisbaas” Hans meegekregen, maar die zijn inmiddels toch bijna 

op.   

Lviv telt ongeveer een miljoen inwoners en dus gerust een grote stad te noemen, we kijken onze 

ogen uit, want soms lijkt het of we 50 jaar terug zijn gegaan in de tijd. Vooral de buitenwijken geeft 

ons toch het gevoel dat we in Nederland helemaal geen crisis hebben, maar gewoon in luxe leven, 

wat natuurlijk ook gewoon zo is. 



 

Na wat paard en wagens  te zijn gepasseerd en over wat tramrails te zijn gestuiterd, die hier nog een 

centimeter of tien boven de weg liggen, vinden we aan een klinkerweg waar door kuilen en bulten 

meer hoogteverschil in zit dan de Wageningse Berg, een bank die ons wel betrouwbaar lijkt. Binnen 

krijgen gelijk een voorproefje van wat ons in Charkov te wachten staat, want we worden daar 

geholpen door een drietal prachtige en goedlachse jonge dames, waarvan er maar eentje Engels 

spreekt. 

Als we vervolgens vragen welke kant we het beste op moeten, wordt na lang overleg besloten om 

ons door het centrum te sturen, waar we dus ook door de stadsdrukte moeten, waar het natuurlijk 

ook nog eens spitsuur is. Maar we komen zonder verdere problemen op de weg naar Kiev, die hier 

als Knib op de borden staat.  

En nou wordt het echt onbeschrijflijk, op de snelweg die soms zomaar ineens wordt doorkruist door 

een zebrapad, waar ze gelukkig niet zomaar oversteken, maar het blijft tocht link. Daarnaast komen 

ook nog wel de al eerder genoemde paard en wagen tegen, maar ook fietsen en zelfs tegen het 

verkeer in kan hier blijkbaar gewoon op de snelweg. 

En dan hebben ze ook nog het fenomeen wegwerkzaamheden en dat is echt een hoofdstuk apart. 

Meestal geven ze toch al gauw een meter of 20 van te voren middels een piepklein bordje aan dat 

die er aan komen, maar soms volstaan met gewoon een paar pylonen waar  dan 20 man vlak achter 

staan, waarvan er dan soms eentje aan het werk is , want ze hebben negen van de tien werkoverleg. 

 



Soms zijn er geen pylonen voorradig, maar geen probleem, zet gewoon iemand met een oranje of 

geel hesje aan op de weg dan kan zijn collega daar 3 meter achter gewoon aan het werk. Verder 

levert dit tussen de werkzaamheden door wel een mooi stukje weg op en we schieten dus 

onverwachts toch nog heel behoorlijk op. 

Mooi op tijd bereiken we Knib/Kiev, dat wordt dus mooi op tijd stoppen vandaag, alleen nog maar 

even Kiev door en dan een hotelletje zoeken! Dachten we! 

 

Want wij dachten dat Lviv chaotisch was, maar Kiev slaat alles, maar het dan ook een stad met 

ongeveer 3 miljoen inwoners. Eerste afslag gemist, jammer, draaien? Nee niet nodig want Charkov 

staat alweer op de borden. Vervolgens worden door de stad heen geslingerd de borden Xapkib 

volgend. Het mag een wonder heten, maar het is me gelukt om de auto van Willem heelhuids door 

het gekrioel heen te krijgen en gelukkig zitten we nu op de weg naar Xapkib. Net op het moment dat 

we willen gaan rondkijken naar een Hotel komt bijrijder Gerard er achter dat het al een tijdje geleden 

is dat we een bordje Xapkib zijn tegengekomen. Stoppen, kaart erbij, nee niet goed, afslag gemist? 

Niemand weet waar! Willem achter het stuur, tanken en terug. Kaart op schoot en we komen er 

achter dat we ook een ander stadje kunnen volgen (Bosporil? Ik weet het zo niet meer). Dit plaatsje 

blijk er in het Cyrillisch ook niet te vinden, zelfs niet naar het aan een politieagent gevraagd te 

hebben, nou spreekt deze uiteraard weer Engels noch Duits, dus het blijft toch handen en voeten 

werk. 

Naar nog een keer vijftig kilometer de verkeerde kant op gereden te zijn, spreken we een student aan 

die langs de kant van de weg op iemand staat te wachten, toen deze ons met de kaart in de hand in 

redelijk Engels uitlegde waar we ongeveer moeten zijn, gaat er uiteindelijk een lampje branden. Het 

blijk dat wij de kaart niet helemaal goed hebben gelezen. Ik vond achteraf ook al dat de rondweg wel 

kaarsrecht was. Uiteindelijk dan toch maar die afslag genomen waarna de weg langzaam afbuigt naar 

links. Deze hadden we al eerder gehad, maar naar een tijdje omgedraaid. Nu rijden we 500 meter 

verder door en hoera! Een bordje Xapkib. Opgelucht rijden we door tot we een hotel aan de snelweg 

zien. 



Eenmaal binnen komen we “eindelijk” weer Nederlanders tegen, op zich wel knap dat als 2200 

kilometer in de auto zit en daarbij in totaal 13 Nederlandse kentekens bent tegengekomen, waarvan 

10 in de zogenaamde Oranjekaravaan, dat je dan wel 2 keer dezelfde Nederlanders tegenkomt. 

We blijken goed gekozen te hebben, want het schijnt wel zo’n beetje laatste hotel te zijn tussen Kiev 

en Charkov en na een maaltijdje en 2 biertjes gaan we op tijd naar bed om de volgende dag de 

laatste etappe naar Charkov te nemen. 

Na 50 eurootjes te hebben betaald voor de overnachting is het nog maar 400 kilometer naar 

Charkov. We zijn gewaarschuwd dat het vooral de laatste 100 kilometer niet meer heel snel gaat 

door “jawel” wegwerkzaamheden.  

De wegen blijken hier inderdaad constant opgebroken, dan weer links en dan weer rechts, maar de 

vrachtwagen en Lada’s (die ouderwetse vierkante) gaan wel heel keurig aan de kant en ook de 

tegenliggers werken goed mee. Al met al gaat het als een speer en rond het middaguur rijden we 

Charkov binnen. Nu is het zaak om een goed herkenbaar punt te zoeken en dan “huisbaas” Hans te 

bellen om te kijken hoe we het beste bij hem kunnen komen. Nu schijnen ze nog wel ergens een 

voetbalstadion te hebben en laat deze nou ook nog eens heel goed aangegeven te staan. 

Bij het stadion aangekomen en met “huisbaas” Hans gesproken te hebben, besluiten we naar de 

fanzone (Het enorme plein in Charkov, schijnt de grootste van Europa te zijn) te rijden, want van daar 

is het nog maar een klein stukje naar Hans zijn huis. Eenmaal aangekomen bij het plein stoppen we 

even bij een enorm gebouw waar wonderbaarlijk geen auto stopt. Terwijl ik met Hans aan het bellen 

ben voor de laatste paar straten wordt er op het raampje geklopt, dat zal wel politie zijn denk ik, 

want hier zullen we wel niet mogen staan, maar tot mijn verbazing hoor ik iemand iets roepen over 

RTL nieuws. Tijdens het interview, waarvan er toch 30 seconden zijn gebruikt in het nieuws van half 

acht,  worden we van alle kanten bekijken door politieagenten, maar die hebben besloten om ons 

toch verder maar met rust te laten, zoals ze onderweg ook hebben gedaan. 

Laatste stukje naar “huis” levert verder geen problemen op en ook de “parkeerwacht” vind het goed 

dat we de auto op het bewaakte pleintje achter laten, misschien hebben het oranjesjaaltje en de 5 

euro ook wel geholpen. 

Al met al was het een prachtige reis, van alle ellende die ons “beloofd” was blijkt 90% helemaal niet 

waar. 



Na vrijdag de auto te hebben geparkeerd moesten we ons nog wat uurtjes zien te vermaken, 

aangezien onze gastheer Hans en onze gastvrouw Anna (of Anja, mag om de een of andere reden 

allebei gebruikt worden) allebei nog aan het werk waren. Dus wij maar eens te voet terug naar het 

grote plein om eens te kijken wat daar te doen was. Wandeltochtje naar het plein kost ons ongeveer 

een kwartiertje, terug kan het wel eens iets langer duren.  Bij het plein aangekomen hebben we 

besloten om eerst maar eens rond het plein te gaan kijken. We komen een terrasje tegen onder wat 

bomen en wat parasols, we besluiten hier maar eens te gaan zitten. Na een paar minuten laat een 

plaatselijke klant ons weten dat we het eten en drinken binnen zelf moeten gaan halen. Oké, dan 

maar eens binnen kijken, daar komen we een lokaal biertje tegen dat we inmiddels herkennen, maar 

waarvan de naam nogal onuitspreekbaar is nl: Yephiribcbke, maar wel maarliefst 89 euro cent voor 

een halve liter blijkt te kosten! Zoals jullie zullen begrijpen is dit inmiddels onze vaste plek geworden! 

Na een paar van de heerlijke biertjes gaan we ook maar eens kijken of het eten een beetje te betalen 

is. Het eten is even goed betaalbaar als het bier en blijkt ook nog wel binnen te houden, hoewel je 

wel goed op moet letten of het nog warm is, want voor je het weet zit je aan de kouwe friet.  

Afgesproken is dat Hans als hij is uitgewerkt ons zal bellen om zich bij ons te voegen om vervolgens 

de openingswedstrijd in de stad te kijken en daarna richting zijn huis te lopen. Hans is om ongeveer 

zes uur uitgewerkt en kan om half zeven bij ons zijn, als hij ons belt dat hij voor het grote plein staat 

zijn onze plannen inmiddels stilzwijgend gewijzigd. Dit komt ook omdat we ons tafeltje en onze 

Hrivna’s (Oekraïense munteenheid) delen met een drietal Nederlanders uit Baak en omgeving 

(Doetinchem). Deze jongens hebben nog geen kans gehad om geld te wisselen en omdat een rondje 

nu algauw € 2,67 meer kost hebben we besloten om het risico maar te nemen, de jongens hebben 

beloofd om het zondag goed te komen maken!  

 



Op een gegeven moment is er blijkbaar besloten om maar een naar huis te gaan, omdat onze 

gastvrouw al in spanning op ons zit te wachten. Onderweg komen we gelukkig nog een bloemenstal 

tegen, zodat we toch niet helemaal met lege handig binnen komen. We worden hartelijk ontvangen 

door Anna/Anja en haar dochter Eva, nadat we eerst keurig onze schoenen hebben uitgedaan in de 

hal. Inmiddels blijkt de 2
e
 wedstrijd ook al een eind op weg en onder genot van wat drankjes en wat 

hapjes kijken we de wedstrijd af. Daarna wordt het tijd om maar eens naar bed te gaan, want 

morgen staat de eerste wedstrijd tegen Denemarken op het programma. We blijken de woonkamer 

om te kunnen bouwen tot slaapkamer, door de twee banken te wijzigen in twee slaapbanken. Na 

getost te hebben welk lepeltje bij welk lepeltje mag liggen gaan we onze eerste nacht in!  



Zaterdag: 

Na onze eerste nacht in Charkov worden we ’s ochtends eerst door onze gastheer Hans rondgeleid, 

ongeveer 20 meter naast het appartement zit een klein winkeltje, dat tevens de doortocht is naar de 

grote weg. Wat verderop zit een wat groter winkeltje/supermarktje, waar zo’n beetje alles te krijgen 

is wat we nodig hebben. En we komen er in de loop van de week achter dat je met het woordje “die” 

en een wijsvinger een heel eind kan komen. Wat verderop zit een zaakje waar we normaal gesproken 

nooit naar binnen zouden lopen, maar hier blijkt een broodjeszaak in te zitten die 24 uur per dag 

open is. Hier kan je heerlijke kant-en-klare broodjes kopen gevuld met worst, ham en kaas, jam, 

aardappel (had niet onze voorkeur), chocolade, kool enz. enz. Alleen jammer dat je aan de 

buitenkant niet kan zien wat er in je broodje zit, er staan wel keurig bordjes bij, maar aangezien wij 

de Oekraïens taalcursus nog niet helemaal hebben afgerond hebben we daar ook niets aan. 

Vandaag staat de wedstrijd tegen Denemarken op het programma, dus we zijn op tijd naar de 

fanzone getrokken om eens te kijken wat daar te doen is. Fanzone is goed gevuld met Nederlanders 

en ook wel wat Oekraïners.  

 

 

 

 



Als om 4 uur plaatselijke tijd de Oranjemars naar het stadion begint, besluiten we om vandaag eerst 

maar eens vanaf de stoep toe te kijken en dat we dan woensdag wel een keertje mee gaan lopen.  

Als de stoet voorbij is gaan we maar eens bij ons stamcafé kijken en als we de hoek om komen, zien 

we onze Doetinchemse vrienden ook al weer zitten. Deze vragen ons hoe laat de mars begint en als 

we ze vertellen dat dat een half uur geleden was zijn ze even 30 seconden heel erg teleurgesteld om 

vervolgens maar eens een biertje voor ons te gaan halen. Na gezellig wat biertjes te hebben 

gedronken en ook een hapje te hebben gegeten, gaan we maar eens kijken of het stadion inderdaad 

zo makkelijk bereikbaar is met de metro als ons beloofd is. Bij de metro aangekomen komen we 

allerlei Oekraïners tegen die ons vriendelijk de weg wijzen naar het juiste perron, op wedstrijddagen 

blijkt het openbaar vervoer ook nog eens gratis te zijn (als je een kaartje voor de wedstrijd hebt). Na 

tien minuten met de metro is het nog een paar minuten lopen naar het stadion. Bij het stadion is 

alles verder ook prima geregeld! 

Na een teleurstellende wedstrijd, waar we het verder niet over zullen hebben, zijn we een uur na de 

wedstrijd al weer terug bij het grote plein. Om niet al te terneergeslagen thuis te komen besluiten we 

om op het plein nog maar een paar biertjes te drinken en daar ook de wedstrijd Duitsland-Portugal te 

kijken. Vanaf het enige terrasje op het plein blijkt de wedstrijd echter net niet te zien te zijn. Dan zit 

er maar een ding op, we schuiven het terras maar eens een stukje op. Dit blijkt echter niet mogen, de 

eerste keer worden de tafels en stoelen resoluut teruggezet, maar de 2
e
 keer is er al meer resultaat 

geboekt en na een poging of 5 kan het halve terras toch al de wedstrijd bekijken. Dit tafereel zal zich 

later in de week nog een keer herhalen, maar daarover later meer. 

Tijdens de wedstrijd zijn we ook onze gastheer en gastvrouw weer tegengekomen en na de wedstrijd 

lopen we gezamenlijk naar huis om daar nog een afzakkertje te nemen.  



Zondag 

Zondagochtend rustig opgestaan, ontbijtje genoten, koffie gedronken. Rond een uurtje of elf 

besluiten we maar een kijkje te gaan nemen in het park tegenover ons huis. Het park blijk nog niet 

helemaal af, het wordt een enorm park met allerlei attracties, het wordt een mengeling van een 

themapark en een soort kermis (zeg maar een soort Efteling). Later horen we van Hans dat het een 

soort nationaal gebruik is, ze zijn er wel aan begonnen maar het duurt nog even voor het af is. 

Wat gelukkig wel af is, is een overkapping met daaronder een zestal grote tafels met banken. Er 

zitten al wat oudere Oekraïense mannen te kaarten, later komen er ook nog wat dominospelers bij. 

Dit lijkt ons een mooi plekje om onze kaartkunsten ook maar een te laten zien.  

 

Wat later worden er ook nog wat tafels bezet door wat jongeren in een geel hesje met 

broodtrommels en flessen cola, deze jongens hebben hier blijkbaar een vakantiebaantje en vieren 

hier hun lunchpauze, want schoolvakantie hebben ze hier van 1 juni tot 1 september! Daarnaast 

wordt het park vooral bezocht door jonge moeders met kinderwagens. 

Na 2 of 3 potjes ouderwets klaverjassen, waar de plaatselijke pensionado’s niets van lijken te 

begrijpen, lopen we via de andere kant het park uit. Hierbij lopen we langs een restaurantje dat ons 

wel de moeite lijkt om later deze week maar eens een vissoepje te proberen. Bij de broodjeszaak 

aangekomen worden we door dames achter de toonbank lachend verwelkomd en gaat ook gelijk de 

muziek 2 tandjes harder, waarom is ons nog steeds niet duidelijk, maar het is vriendelijk bedoeld!  



Na wat broodjes en koffie te hebben genuttigd, lopen we naar de supermarkt om eens te kijken hoe 

het met de witte bollen staat! De witte bollen slaan in dit geval op de rondborstige blonde schone die 

het brood verkoopt en, zoals hier in Oekraïne niet ongebruikelijk is, zeer weinig moeite doet om deze 

te verbergen (met een push-up beha en dan de bovenste paar knoopje hopen is dat natuurlijk ook 

bijna niet te doen). 

Aan het eind van de middag gaan we maar 

eens naar het plein om een drankje te 

drinken.  We hadden om 16.00 uur 

afgesproken met onze vrienden uit Baak 

(bij Doetinchem), die ons vanmiddag vrij 

zouden houden ter compensatie van 

vrijdag. Na een paar uur gewacht te 

hebben, wees niet bang we hebben heus 

niet drooggestaan, gaan we samen met 

Hans en Anja eten bij de Ierse Pub en 

tegelijk kijken we dan ook even naar 

Spanje – Italië. Tijdens en vooral voor het 

eten blijkt toch dat ze hier niet altijd even 

goed voorbereid zijn op al die 

Nederlanders, want het duurt allemaal wel 

wat lang. 

 

 

 

 

 

Het is uiteindelijk toch gelukt om ons eten voor het einde van de wedstrijd op te krijgen en we 

besluiten om de wedstrijd Ierland – Kroatië thuis te kijken. Deze wedstrijd staat onder leiding van de 

Nederlanders en dus moeten we van Willem goed opletten en na de wedstrijd cijfers geven van de 

prestaties van Sander. Na de wedstrijd praten we Willem bij over de 2
e
 helft, want hierbij heeft hij 

niet altijd de ogen open kunnen houden. Na tot de conclusie te zijn gekomen dat ze het goed hebben 

gedaan gaan we slapen. 



Maandag: 

 

Werkdag voor onze gastheer en gastvrouw, dus afgesproken dat deze als eerste van de badkamer, 

toilet en keuken gebruik kunnen maken. Wij hebben immers vakantie en hebben de hele dag de tijd 

en kunnen dan rustig uitslapen, hoewel later in de week blijkt dat wij gemiddeld eerder op zijn dan 

onze werkende medemensen. 

Inmiddels begint de temperatuur hier in Charkov op te lopen, we zijn begonnen met een graatje of 

25, maar inmiddels zitten we toch al aan de 30 graden en voor dinsdag en woensdag worden toch al 

temperaturen van 35 graden voorspeld.  

We besluiten er een standaardochtendje van te maken, kaartje leggen in het park, tussenstop bij de 

broodjeszaak, waar inmiddels wel 2 andere dames werkzaam zijn. Deze kennen ons nog niet en 

spreken verder ook helemaal geen woord Duits of Engels, maar met de inmiddels bekende wijsvinger 

en het woordje “die” komt het allemaal goed. Bij de supermarkt is er ook een wisseling van 

personeel, want de witte bollen blijkt ook alleen in het weekend te werken. 

Thuis blijkt dat we rond half één een herhaling krijgen van de wedstrijden van de vorige dag, dus dat 

is een mooie gelegenheid om de gemiste wedstrijden alsnog te kijken of even een (half) uurtje de 

ogen te sluiten, meestal volgt het tweede automatisch op het eerste! 

Rond 15.45 uur beginnen we aan de wandeltocht naar het plein, onderweg is Willem nog altijd op 

zoek naar witte sokjes, want die donkere sokjes onder de korte broek vind ie maar niks. Helaas lopen 

we hier door de P.C. Hoofstraat van Charkov en is hier dus geen Hema, Wibra of Zeeman te 

bekennen. Om 16.05 lopen we het hoekje om naar ons stamcafé en kunnen we het welbekende 

“Herman in de zon op een terras” inzetten, want daar zitten onze “vrienden” uit Baak al lekker in het 

zonnetje aan het bier. “Vier uur, precies zoals afgesproken” roept Herman als antwoord “met deze 

jongens kun je nog eens wat afspreken”.  

Aangezien een van de andere jongens gelijk opspringt om bier voor ons te gaan halen en we voor de 

eerste paar uur geen cent mogen betalen besluiten we het de jongens maar te vergeven dat ze een 

dag laat zijn! De jongens bleken gisteren ergens bij een of ander zwempark geweest te zijn en net iets 

te laat terug waren. Aangezien het nogal gezellig is geworden besluiten de wedstrijd Engeland-

Frankrijk maar aan ons voorbij te laten gaan. 



 

 

Inmiddels zijn ook Jos en Kitty uit Renkum tegengekomen. Kitty werkt bij Menzis en die ken ik dus 

nog van toen ik (William) daar nog werkte, kreeg van Marcel van Maanen al de tip dat we deze 

waarschijnlijk wel tegen zouden komen, want deze mensen gaan naar alle wedstijden van Oranje. 

Eenmaal in gesprek met Jos en Kitty blijken deze onze vriend Hans Eijkhout goed te kennen en wij 

moeten “Nano(e)” de hartelijke groeten doen! Toch knap dat je na 2500 km in de auto nog weer 

bekenden uit Renkum tegenkomt, wat toch al gauw 10 km naast Wageningen ligt. 

Om kwart voor tien moet Oekraïne voetballen en dit moeten we natuurlijk op het grote plein gaan 

bekijken, wat nu behoorlijk vol staat met in het geel geklede Oekraïners. Om niet de hele wedstrijd te 

hoeven staan, moeten we dan toch de truc met het terras maar weer eens voor de dag toveren. Dit 

maal zijn de suppoosten/bewakers (bestaande uit een mooi jong meisje, een bebrilde puberjonger 

en een wat officieel uitziende bewaker in uniform) echter iets strenger en meer dan een meter wordt 

ons niet gegeven. Als we vervolgens vragen of ze dan het scherm iets kunnen draaien, kijken ze ons 

vol ongeloof aan alsof we nu echt helemaal gek zijn geworden. Ik moet toegeven dat het natuurlijk 

ook niet meevalt om een scherm van 5 bij 5 meter iets te draaien. We bieden nog aan om het zelf 

even te doen, maar dit blijkt al niet te mogen. 

Gelukkig gebeurd er zo af en toe wel wat en lukt het ons om elke minuut toch weer een paar 

centimeter op te schuiven. Na zo’n 2 meter opgeschoven te zijn krijgen de bewakers toch argwaan en 

gaan korstachtig in overleg, wat overigens nog niets oplevert. Nadat het hele terras inmiddels 3 

meter is opgeschoven en het zoveelste overleg heeft plaatsgevonden wordt nu toch echt aangegeven 



dat we niet verder op mogen schuiven. Na weer een halve meter te zijn opgeschoven, besluit 

Herman dat het sneller kan en laat zich sierlijk van zijn stoel vallen. Daarbij komen de bewakers snel 

in actie, 2 van hen rapen half bezorgd Herman op, niet zeker wetend of dit nu serieus is of niet. De 

derde heeft inmiddels wel zijn stoel anderhalve met teruggezet.  

Inmiddels is het rust en besluiten we dat het spelletje nu lang genoeg heeft geduurd, ook omdat het 

meisje inmiddels heeft gedreigd niet mee te gaan zwemmen als we nu niet ophouden. Tijd om ons 

op de wedstrijd te gaan richten, 1
e
 helft nog 0-0 en kort in de 2

e
 helft komt Oekraïne me 0-1 achter. 

Dat doet de stemming geen goed, maar naar een paar minuten ontploft het plein toch ineens als 

Oekraïne 1-1 maakt. Als het vervolgens binnen een paar minuten ook nog 2-1 voor Oekraïne wordt 

lijkt het toch op een geweldige avond uit te draaien. Wel merk je dat de Oekrainers zich nog niet 

helemaal raad weten met deze blijdschap, de polonaise slaat nog niet echt aan en een verdwaalde 

dronken supporter begint het meubilair te slopen. 

Na de wedstrijd blijkt het toch al een stuk beter te gaan, hoewel het nog altijd blijkbaar leuker is om 

met Oranjes op de foto te gaan of Oranjes te filmen/fotograferen, dan zelf te feesten. Na nog een 

tijdje meegevierd te hebben wandelen we maar eens op ons gemakje naar huis om een eind aan de 

dag te maken. 

 

 



Dinsdag: 

Huisbaas Hans heeft gisteren met collega’s op het plein de overwinning iets langer gevierd dan dat 

wij gisteren hebben gedaan en is dus iets later op dan normaal, wij komen hem dus ’s morgens tegen 

en hij stelt voor om ’s avonds met zijn alle (Hans, Anja, dochter Eva en wij vieren) te gaan eten bij het 

restaurant bij het park, daar hebben zij ook nog niet eerder gegeten, maar het schijnt wel een goed 

restaurant te zijn, waar je wel wat traditioneel Oekraïens kunt eten en drinken (lees wodka). 

Aangezien wij ook wel eens een dagje rustig aan willen doen lijkt ons dit wel een goed idee. 

Nu denk ik dat jullie onderhand weten wat er volgt. Kaartje leggen in het park, broodje bij de 

tramhalte en ondanks het geen weekend is toch maar effe kijken of er nog witte bollen zijn en ook 

maar gelijk de nodige boodschappen meenemen. Tussendoor effe een tukkie/voetbal kijken op TV. 

Daarna toch maar even bij het stamcafé kijken, waar we weer een aantal bekenden tegen zijn 

gekomen. Voordat ons plan om rustig aan te doen helemaal om zeep gaat besluiten naar huis te 

wandelen waar we rond half zeven aankomen. Inmiddels zijn Hans en Anja ook weer teruggekomen 

van het werk. Na even een opfrisrondje gaan we richting restaurant. 

Daar hebben zijn nog wel een tafeltje voor zeven vrij, na een stoel van een andere tafel te hebben 

overgeplaatst. Het eten is prima, vooral het vissoepje waar standaard een wodkaatje bij wordt 

geserveerd! Daarna een dis met salade, brood, wel en niet gebakken groente, vlees en rauwkost.  

 

Tussendoor moet een paar keer getoast worden met een glaasje wodka, 1
e
 keer door gastheer, 2

e
 

keer door de oudste van de gasten, 3
e
 toast is standaard op de vrouwen, 4

e
 is weer dan weer voor 1 

na oudste enz. enz. (weet niet zeker of dit de goede volgorde was) tot het flesje leeg is. Als toetje 

komen er nog een paar orgasmes voorbij, geen rare dingen denken, dit zijn gewoon ijsjes.  



Woensdag: 

Vandaag moet het gaan gebeuren Nederland – Duitsland, vanavond weten we waar we staan! 

De ochtend begint met een verassend bericht, Sander heeft de wedstrijd Oekraïne-Frankrijk in 

Donetsk voor aanstaande vrijdag gekregen en kan voor 4 kaartjes zorgen. Donetsk is maar 400 km 

verderop en dus voor Willem een mooie gelegenheid om te gaan. Na overleg met de jongens 

besluiten we te informeren of Hans misschien interesse heeft om te gaan, mede ook omdat dit voor 

Willem en mij (William) nog wel eens handig kan zijn, we hebben besloten dat ik met Willem mee zal 

gaan omdat ik dan ook een stuk kan rijden, Gerard en Nees willen wel mee, maar vinden het ook niet 

erg om hier te blijven. Hans is erg druk op zijn werk en kan geen vrij nemen, maar Anja wil wel graag 

mee en die heeft nog een zusje die ook wel mee wil. Maar dit is allemaal pas vrijdag dus daar hebben 

we het later nog wel over. 

Om niet te veel van streek te raken hebben we besluiten het ochtendprogramma verder niet aan te 

passen. Dus sjokken we maar weer eens naar het park, daar staat in ieder geval nog een beetje wind. 

In het appartement is de temperatuur namelijk al aardig opgelopen, omdat de ons beloofde 35 

graden wel aardig lijkt te kloppen. Via de bekende route maar weer naar huis. 

Vanavond spelen we pas om kwart voor tien, dus we hebben wat meer tijd als zaterdag. Inmiddels 

beginnen ze ons al aardig te kennen bij het stamcafé en komen het ons al melden als om 18.00 uur 

de pizza’s gereed zijn. Aangezien we besloten hebben dat we vandaag met mars naar het stadion 

willen meelopen moeten we toch nog opschieten. Om 18.30 uur lopen Willem en ik (Gerard en Nees 

hebben besloten dat het toch iets te heet is om 4 km te lopen) alvast een stukje de route op, om als 

straks de stoet begint rustig te kunnen inhaken. 

Het wordt al snel duidelijk dat het aantal Oekraïners dat langs de kant staat te kijken verdubbeld lijkt 

in vergelijking met afgelopen zaterdag. Twee of drie rijen dik staan ze langs de route met alles wat 

foto’s en/of video’s kan maken.  

 

 

In de tocht lopen ook een heleboel lokals mee, ik denk dat 1 op de 3 die meeloopt van Oekraïne 

afkomstig is, dit is soms niet helemaal duidelijk omdat de meeste van hen iets oranjes aanheeft. De 



hele optocht is een feest en de mensen kijken hun ogen uit en zoals Willem zei: “We staan meer op 

de foto op andermans camera dan die van ons zelf”.  

 

We lopen vrij voorin de optocht en vlak voor het stadion besluiten we de mars te verlaten om een 

tentje te zoeken waar we rustig kunnen zitten en wat te drinken terwijl we kijken hoe de andere 

wedstrijd verloopt. In een ondergronds cafeetje, waar het beeld niet al te best is, kunnen we rustig 

zitten en bestellen een biertje, waar we ongeveer een euro per stuk voor betalen. Als we even later 

besluiten een watertje te bestellen blijk de inflatie te hebben toegeslagen, we krijgen een koud en 

een lauw flesje water die per stuk 2,5 euro blijkt te kosten. Maar goed, laten we daar maar niet 

moeilijk over doen, is de eerste keer dat ons zoiets gebeurd (later blijkt ook de enige keer) en 

misschien is het water hier ook wel duurder dan bier. 

Als de wedstrijd is afgelopen zijn we toch nog wel blij dat Portugal heeft gewonnen, want dat lijkt ons 

wel gunstig voor Nederland. We lopen rustig naar het stadion, waar Gerard en Nees al op ons zitten 

te wachten. Na een helaas dik verdiende nederlaag gaan we toch wel teleurgesteld richting metro. 

Eenmaal terug bij het plein blijkt de fanzone niet meer toegankelijk, omdat het vandaag wel heel erg 

druk is met zowel extra Nederlanders als Duitsers. We besluiten thuis nog maar een biertje te 

drinken en een potje kaart te spelen, hierbij hebben we het tegen beter weten in toch nog over de 

kansen van Nederland, dit komt ook omdat we door iedereen in Charkov worden getroost met de 

mededeling dat we alsnog de finale gaan spelen tegen Oekraïne. 



Donderdag: 

Vandaag iets langer uitgeslapen dan normaal, gisteren laat naar bed gegaan natuurlijk. 

Als blijkt dat Sander voor morgen nog een kaartje kan krijgen, gaat Hans toch maar eens kijken of hij 

toch niet mee kan, want van Oranje moet ie het ook niet hebben. Als blijkt dat dit toch niet mogelijk 

is en zich herinnert dat er voor vrijdag een tafel gereserveerd is in een restaurant met topless 

bediening kan de vader van Anja en Alessa (zusje van Anja) wel mee. 

Het vandaag nog steeds zo’n 35 graden, maar het is nogal bewolkt en zeer plakkerig, volgens Gerard 

komt dat omdat er onweer is voorspelt voor later op de dag, wat door de andere drie uiteraard niet 

wordt gelooft. Omdat het binnen dus niet echt lekker is, gaan we maar lekker naar buiten. Had ik al 

verteld dat er vlakbij een parkje is, waar we onder een overkapping aan een stevige tafel heel mooi 

een kaartje kunnen leggen? 

Hierna besluiten ons programma aan te passen, de vissoep met wodka is ons dinsdag zo goed 

bevallen, dat we dit nu maar als lunch gaan proberen. De soep en wodka blijken om een uur of 2 ook 

prima te smaken, de prijs blijkt iets hoger te zijn dan ons kant-en-klare broodje, maar ach dat moet 

een keertje kunnen. 

 

Onderweg naar het plein begint het er toch op te lijken dat de weerman, en dus ook Gerard, toch 

misschien nog wel gelijk gaan krijgen, want het begint iets harder te waaien en de lucht wordt al iets 

donkerder. Aangezien Willem en ik morgen tegen een uur of 7 weg willen gaan is het verstandig dat 

we het vanavond een beetje rustig aan doen en op tijd naar bed gaan. Mede daarom en ook omdat 

we er zin in hebben besluiten we vanavond maar eens bij een goede en wat duurdere 

eetgelegenheid te gaan eten. Maar eerst maar eens rustig wat biertjes drinken, helaas breek als we 



nog geen kwartiertje zitten de hemel open en zitten we midden in een flinke regen en onweersbui. 

Gelukkig doen de parasols goed hun werk en blijven we redelijk droog, van de buitenkant dan want 

van regen en onweer blijken we wel wat sneller te gaan drinken. Gelukkig blijkt het personeel bereid 

om ons vandaag wel buiten te bedienen, ook omdat nu aan elk rondje natuurlijk een dikke fooi 

kleeft. 

Tegen 20.00 uur is het droog en waggelen eh wandelen we richting restaurant, daar hebben ze nog 

een mooi tafeltje voor ons, vanwaar we ook nog het voetbal kunnen volgen. Willem neemt voor de 

2
e
 keer vandaag vissoep (dit keer zonder wodka), de rest besluit iets anders te nemen. Vervolgens 

komen er wat zeebaarsjes en entrecotes voorbij en natuurlijk een toetjes. Het eten was heerlijk, 

maar nu gaat het wel hard met de pot. 

Op de weg naar huis komen we langs een ijssalon 

met fraaie muurschilderingen. Hier nemen we 

maar eens ijsje en een kopje koffie en net op het 

moment dat we willen gaan is de volgende 

onweersbui losgebarsten, nog maar een kopje 

koffie dus met een kletskopje!  

 

 

 

 

Tegen de tijd dat we om de rekening vragen is het ook toevallig weer droog geworden (kan ook geen 

toeval geweest zijn). Na enig rekenwerk van penningmeester Nees er achter dat deze dag ons toch al 

gauw 130 euro heeft gekost, wat bijna net zoveel is als alle voorgaande dagen bij elkaar. 

Tegen de tijd dat we thuis komen is het al weer bijna twaalf uur, dus dat vroeg naar bed gaan gaat 

ook niet meer lukken. Dat zien we morgen dan wel weer! 



Vrijdag (2) 

Vandaag gaan we ons groepje opsplitsen, Willem en ik gaan richting Donetsk en Gerard en Nees 

blijven hier in Charkov. Omdat Willem en ik op tijd in Donetsk moeten zijn om Sander te ontmoeten 

en daar onze kaarten in ontvangst te nemen staan wij vroeg op terwijl de andere rustig kunnen 

uitslapen. 

In eerste instantie is het plan dat we zus Alesse nog ergens op de route gaan oppikken, maar 

blijkbaar is dit plan gewijzigd, want opeens gaat de deurbel en staat ze al op de stoep. Dit komt goed 

uit, want nu is Hans gelijk ook mooi wakker om afscheid te nemen van Anja en Eva (en ook van ons 

natuurlijk).   

Met een kwartiertje vertraging vertrekken we (niet gek als je bedenkt dat we 3 vrouwen bij ons 

hebben) en worden we door Anja de stad uitgeleid op weg naar Donetsk. Eenmaal de stad uit vallen 

de dames al snel in slaap, dat is geen probleem want het is nog wel even rijden voor we bij papa en 

mama zijn. Toch missen we nog bijna de afslag naar het stadje waar papa en mama wonen, nou had 

ik ze nog gewaarschuwd dat de Mercedes van Willem wel iets harder gaat dan de Lada van papa. 

Aangezien we al aardig opschieten besluiten we dat we bij papa en mama en wel even tijd hebben 

om een glaasje te drinken. Eenmaal aangekomen, worden we hartelijk ontvangen door papa en 

mama en staat er voor ons niet alleen een glaasje drinken klaar maar ook een hele maaltijd. Mama 

heeft schnitzeltjes gebakken en verder staat er brood (met zowaar boter) met beleg, aardbeidjes en 

wat rauwkost klaar.  

 

Na van alles wat gegeten te hebben en een kopje koffie genoten te hebben kunnen we wel weer op 

pad gaan. Eerst nog even van het toilet gebruikt maken als dat mag, dat is geen probleem, maar er is 

wel een klein probleempje met het water, dat is er namelijk vandaag niet. Grappige is dat papa 



toevallig de gene is die verantwoordelijke is voor de water toevoer, maar die heeft vandaag 

natuurlijk een dagje vrij. We weten dus weer dat we niet in Nederland zijn en dat niet alles 

vanzelfsprekend is! 

Na afscheid genomen te hebben van Eva neemt papa nu haar plaats in. Hij weet de weg naar Donetsk 

wel, want daar komt hij zo’n 2 a 3 keer per jaar. Papa spreek een heeeeel klein beetje Duits, maar 

dan moet je wel heeeeel langzaam sprechen. Maar met een paar maal Links fahren, Rechts fahren en 

Weiter fahren komen we er wel (natuurlijk helpen de borden langs de weg ook wel). Eenmaal in 

Donetsk aangekomen heeft Anja de man van haar nicht zover gekregen dat deze ons opwacht en ons 

door de stad naar het treinstation brengt. Ze schijnen de wegen rond het stadion te hebben afgezet 

en daar kunnen we dus met de auto niet komen. Maar hier kent hij de parkeerwachtster en deze 

beloofd goed op onze auto te passen.  

Aangezien we hier verder geen gelegenheid hebben om ons om te kleden besluiten de dames dit 

maar op de achterbank te doen, want we gaan naar een wedstrijd van de Oekraïne en dus gaan de 

dames traditioneel gekleed, hoge hakken en kort rokje. Van hieruit kunnen we met de bus naar het 

stadion en het hotel waar Sander zit ligt recht naast het stadion. Mooi op tijd komen we in het zeer 

fraaie hotel aan, waar we in lobby wachten tot Sander ons de kaarten komt brengen. Als dan ook nog 

scheidsrechter Bjorn Kuipers naar beneden komt om ons een hand te geven is met name papa zo 

trots als een pauw, hij belooft ons 3 dagen zijn handen niet te zullen wassen! Na de kaartjes te 

hebben ontvangen wensen we Sander en Bjorn veel succes en bedanken we hen voor de kaarten. 

Het is nu nog zo’n 5 uur tot de wedstrijd begint en dus gaan we eerst maar eens iets opzoeken waar 

we iets kunnen drinken en eten. Buiten is inmiddels het zonnetje gaan schijnen en de temperatuur is 

ongeveer 30 graden en dan is het best warm in de lange broek en colbertje (Willem). Wij zijn dan ook 

blij als we op aanwijzing van de lokale bevolking (toch wel handig dat we met 3 Oekraïners zijn) een 

winkelcentrumpje vinden waar de airco het prima doet en waar ook nog een restaurantje in zit. Na 

rustig wat gedronken en wat gegeten te hebben, gaan we toch maar weer een buiten kijken. 

Tegenover het winkelcentrum ligt een parkje met wat fonteinen en diverse grote en kleine 

standbeelden en niet onbelangrijk heel veel bomen zodat we lekker in de schaduw kunnen lopen en 

zitten.  

 Tegen vijf uur besluiten we maar eens bij het 

stadion te gaan kijken, volgens kenners is dit een 

van de mooiste stadions van Europa (en daar 

moet ik ze wel gelijk in geven). We volgens de 

gele rij met Oekraïners naar het stadion, als dan 

de spelersbus van Oekraïne langskomt, krijgen we 

vast een voorproefje van wat ons nog te wachten 

staat, een oorverdovend gejuich! Eenmaal 

binnen, na eerst goed gefouilleerd te zijn, staat er 

ineens een gozert met een microfoon en een 

cameraman voor m’n neus, hij is van de 

Oekraïense TV (geen idee welke) en wil een paar 

vragen stellen, want hij heeft het vermoeden dat 

ik uit Nederland kom (waarschijnlijk heeft mijn 



oranje polo met de tekst Holland erop mij verraden). Hij stelt in goed Engels wat vragen over Donetsk 

waar ik niet veel zinnigs over kan zeggen, omdat ik hier pas zo’n 5 uurtjes rondloop. 

Eenmaal binnen in dit prachtige stadion blijken we hele mooie plaatsen te hebben, we zitten zo’n 15 

meter van het veld, 1 rij voor de perstribune. Binnen is het wel enorm benauwd en worden we 

gepest door honderden hele kleine (onweers)vliegjes. Tijdens de warming-up kijken papa en 

dochters hun ogen uit en worden er uiteraard diverse foto’s genomen.  

 

 

Tijdens het volkslied wordt er door bijna het hele stadion uit volle borst meegezongen (alleen Willen 

en ik en een handje vol Fransen kennen de tekst niet). Dit levert hier er daar wel wat kippenvel op, 

een man op de perstribune vlak achter ons is zelfs zo onder de indruk dat 

hij minuten land tranen met tuiten zit te huilen!  

 

Het is inmiddels wel keihard gaan regenen, waardoor het lekker afkoelt, 

en tijdens het volkslied van Frankrijk horen we de eerste donderklap en 

dat is al een flinke ook. Gelukkig hebben we goeie plaatsen en staan we 

nog droog, want op andere plekken in het stadion staan mensen al te 

schuilen voor de regen. Als dan na vijf minuten de onweer bijna in het 

stadion slaat zit er maar een ding op: Staken! Nu begint het ook te waaien en staan zelf wij niet meer 

veilig voor de regen, dus iedereen maar naar het tussendek om af te wachten wat er gaat gebeuren. 

Uiteindelijk duurt het oponthoud een uurtje, wat wel weer goed is voor de omzet van de eet- en 



drinktentje is het stadion. Ondertussen maar weer een paar met wat Oekraïners op de foto, dat zal 

thuis wel afkicken worden! 

Als de wedstrijd wordt hervat gaat het in de 1
e
 helft in een hoog tempo aardig heen en weer, wat 

iedere keer als Oekraïne de bal richting middenlijn speelt een oorverdovend lawaai oplevert. Ik begin 

al bang te worden wat er gebeurd als ze een goal maken. De 2
e
 helft is Frankrijk een stuk beter en 

wint terecht met 2-0 en de mensen verlaten gelaten het stadion, we waren nog even bang dat de 

mensen wat agressief zouden zijn, maar daar is niets van te merken, zelfs wat verdwaalde fransen 

worden met rust gelaten. 

Eenmaal bij de bushalte aangekomen blijkt dat we niet de enige te zijn die met de bus moeten, de 

bussen die hier langs komen zitten al redelijk vol, maar toch krijgen ze het voor elkaar om er nog zo’n 

20 mensen bij te proppen. Na een bus of 3 a 4 voorbij te laten gaan, besluiten we dat we toch ook 

maar aan moeten geloven en eenmaal binnen blijkt het gelukkig met de ruimte nog wel mee te 

vallen. Na een kwartiertje zijn we terug bij de auto, die nog keurig op zijn plek staat en ook nog heel 

blijkt te zijn. 

Het voorstel is dat papa nu bijrijder is zodat hij ons de stad uit kan leiden en ons naar zijn huis kan 

wijzen, waar we zullen overnachten, dat vind de familie wel leuk, want dan hebben ze het hele gezin 

weer eens bij elkaar. Na een keer of 2 verkeerd te zijn gereden, besluiten we zelf ook maar eens goed 

op de borden te letten en hier en daar een advies van papa in de wind te slaan, waardoor we 

uiteindelijk om ongeveer een uur of 1 ’s nacht thuis aankomen. Daar staan inderdaad de al 

aangekondigde pannenkoeken met room, schnitzels en pasteitje al op tafel. Als we voorzichtig 

vragen of ze een kauwe klets (piva, bier) hebben volgt een njet, maar papa heeft nog wel een 

zelfgestookte Schnaps oftewel wodka staan.  

Na het flesje wodka soldaat te hebben gemaakt en lekker te hebben gegeten wordt het tijd om de 

ogen te gaan sluiten. De bank in de huiskamer wordt omgetoverd in een bedbank en dit lijkt ons een 

prima slaapplek, maar dat is niet de bedoeling, we zijn te gast en wij slapen dus in de 

gastenslaapkamer (die bestaat overigens ook uit een prima slaapbank), de dochters moeten het doen 

met woonkamer. 



Zaterdag (2) 

Na een nachtje heerlijk geslapen te hebben en gedoucht, want blijkbaar is er weer water, staat er 

een ontbijtje klaar! Deze bestaat uit bradkartoffeln (gebakken piepers) met salade en een kopje 

koffie, wij worden geacht samen met papa eerst te eten en als wij klaar zijn nuttigen de dames een 

ontbijtje. Intussen zitten wij in de huiskamer met diverse fotoboeken op schoot van trouwerijen, 

ouwe sovjet leger foto’s en kinderfoto’s.  

Na uitgebreide bedankjes heen 

en weer nemen we afscheid 

van papa, we nemen mama 

nog even mee, want we gaan, 

nu we toch in de buurt zijn, 

even kijken bij Holy Mountain 

en het bijbehorende klooster. 

In de grote orthodoxe kerk vol 

met goud en iconen kunnen 

we een wens doen als we 

precies in het midden staan, 

Willem wenst 3-1 voor 

Nederland, ik wens 2-0 voor 

Duitsland. Zo dat is dan ook 

weer geregeld, maandag naar 

Warschau voor de kwartfinale. 

Na een poosje rondgekeken te 

hebben brengen we mama 

naar huis en bedanken haar 

nogmaals voor al het eten en 

de gastvrijheid. 

 

De terugreis naar Charkov gaat verder voorspoedig, hoewel we wel merken dan de wegen tussen 

Charkov en Donetsk een stuk slechter zijn dan de wegen die we tot nu toe hebben gehad. In Charkov 

pikken we nog even een vriendin van de gezusters op en deze zetten we even later samen met Alesse 

af bij haar woning. Alesse is nu helemaal voetbalfan zegt ze en heeft besloten om zondag maar eens 

met de Oranjemars mee te doen. Laatste stukje door de stad is geen probleem, we beginnen zelf de 

weg al te kennen. 

Eenmaal thuis liggen de jongens al op ons te wachten, met een half oog open omdat ze net effe in 

slaap waren gevallen. De jongens hebben ook een zware nacht gehad, want die zijn gisteren met 

Hans en zijn vrienden uit Almelo naar het topless restaurant geweest, waar als ik het goed begreep 

ook gewoon hele gezinnen naar toe gaan, maar misschien moet je dit maar aan Nees en Gerard 

vragen, want die waren er bij. 

Na ons effe te hebben opgefrist gaan we maar eens kijken hoe het bij ons stamcafé is, want hier zijn 

we toch al een tijdje (1 dag overgeslagen) niet meer geweest. Aangezien het zonde is om met lege 



handen terug te komen na het plassen, wel eerst effe wassen, en er vandaag nogal veel geplast moet 

worden gaat het met de bierconsumptie vrij hard, anderhalf glas is vandaag geen uitzondering. 

 

Als de pizza’s klaar zijn krijgen Willem en ik het zelfs voor elkaar om beide met dezelfde bestelling 

naar buiten: 4 biertjes in de hand en 2 pizza’s gedragen door het kassameisje/serveerster. Blijkbaar 

zijn ze hier na dag alweer we vergeten dat wij bij elkaar horen, maar aan de andere kant is het ook 

weer niet de eerste keer dat we 8 bier en 4 pizza’s bestellen. Alleen jammer dat we nu maar met z’n 

vieren zijn. Maar goed, aan het tafeltje naast ons zitten Nederlanders die wel een pizzaatje lusten en 

wat verderop zitten wat dames bier te drinken en die worden door Gerard getrakteerd op wat gratis 

bier. Het komt altijd wel op!  

Het plan om vanavond een eettentje uit te proberen waar we al een week zijn langs gelopen gaat 

hiermee natuurlijk wel de prullenbak in. Maar zoals we van de Oekraïners inmiddels hebben geleerd: 

Plannen zijn er om gewijzigd te worden, het liefst een keer of 3 a 4 en je moet je aanpassen aan het 

land waar je te gast bent. 

Op weg naar huis komen we een ijssalon tegen die ons nogal bekend voor komt. Hier maar weer 

eens naar binnen voor een Irish Coffee, ijsco, koekje en wat bons-bons voor onderweg (denken de 

jongens). Thuis drinken we nog een biertje met Hans en Anja, die inmiddels ook weer thuis zijn. We 

worden door Anja bedankt voor het kadootje, hoewel de jongens nog geen idee hebben waar ze het 

over heeft (de volgende dag begint het ze langzaam te dagen als de bons-bons niet meer terug 

kunnen vinden). 



Zondag (2) 

 

Vandaag gaat het dan eindelijk gebeuren, we rollen de Portugezen effe op en aangezien onze Duitse 

vrienden makkelijk van Denemarken gaat winnen worden we het eerste land dat kampioen wordt na 

de eerste 2 wedstrijden te hebben verloren! 

Vandaag gaat het ochtendprogramma in een andere volgorde, we besluiten eerst maar een aantal 

boodschappen te gaan doen, dit komt ook omdat het brood inmiddels oud en de kaas en ham is ook 

op en we wel zin hebben in een omeletje met vers brood. Tot onze vreugde zijn de witte bollen er 

vandaag weer en bij haar kopen we een vers bruin brood, verderop kopen we wat kaas en worst en 

bij een andere afdeling nemen we wat eitjes mee, deze krijg je hier niet keurig in een doosje, maar 

gewoon los in een plastic tasje (dat is dus al een kunst op zich om deze heel thuis te krijgen). De 

supermarkt werkt hier overigens iets anders dan in Nederland, hier geen grote karren, inladen en 

dan naar de kassa, hier reken je het brood, de yoghurt, kaas en worst, drank e.d. allemaal apart af. 

We brengen de boodschappen naar huis en besluiten vervolgens nog eenmaal naar het parkje te 

trekken om afscheid te nemen van onze medekaarters, want vanaf morgen kaarten we niet meer in 

Charkov. Eenmaal weer thuis gaat Willem aan de slag om zijn keukenkunsten te laten gelden, dit zal 

eerste en enige keer zijn deze vakantie, hoewel hij toch grootse plannen had! Maar volgens mij had 

ik al uitgelegd dat plannen hier nog wel anders veranderen. De kook- en bakkunsten worden dan wel 

weer erg gewaardeerd deze keer, ook door Hans! De dames, Anja en vriendin, slaan het omeletje 

over omdat ze al van het verse brood en verse kaas en ham hebben genoten. 

Anja heeft wat vriendinnen uitgenodigd om in het 

Oranje gekleed een kijkje te gaan nemen op het 

grote plein en eventueel deel te nemen aan de 

grote optocht naar het stadion, zij zijn al wat 

eerder vertrokken. Wat later trekken wij met z’n 

vijven naar het plein, daar moet Hans nog wat 

collega’s ontmoeten om deze kaarten voor de 

wedstrijd te geven. Het is inmiddels al gezellig 

druk op het plein en de dames komen er nu ook 

achter dat als je in het Oranje gekleed bent je wel 

heel vaak op de foto “moet”. Er komen regelmatig 

ook wat Portugezen een kijkje en een kiekje 

nemen en alles en iedereen is in opperbeste 

stemming. Willem krijgt het voor elkaar om 

nogmaals geïnterviewd te worden, ditmaal door 

Radio 1 en samen met Hans deze keer. 

 

Als om kwart voor zeven de optocht begint is het, hoe is het mogelijk, nog drukker dan afgelopen 

woensdag, zowel langs de kant als in de optocht barst het weer van de Oekraïners die hun ogen 

uitkijken en hun cameraatjes vol schieten met alles wat Oranje is. Omdat we nu niet vooraan zijn 



begonnen en iets vaker op de foto moeten, dit komt ook omdat Hans de ouderwetse truc met 

ballonnen onder het shirt voor de dag heeft gehaald en dit slaat hier nogal aan, komen we deze keer 

vrij laat in het stadion aan. Maar nog ruim op tijd voor de volksliederen. 

Tijdens de wedstrijd blijkt dat de Portugezen toch iets 

harder hebben gebeden dan de Nederlanders en 

bovendien voetballen ze ook een stuk beter. Jammer, 

maar weer een terechte nederlaag helaas. Lichtelijk 

teleurgesteld, maar berustend in de uitschakeling 

gaan we met de metro richting plein. Daar staat een 

“Hollandse” kraam, waar ze frikadellen en kroketten 

verkopen en aangezien Hans al een tijdje hier woont, 

heeft hij daar wel zin in en morgen is de kraam 

waarschijnlijk weg. Tijdens ons verblijf bij de kraam 

worden we weer aan alle kanten getroost door 

Oekraïners die ons nog steeds de beste vinden (in 

ieder geval de supporters) en nog steeds graag met 

ons op de foto willen. Zelfs de 16 jaar oude pet (half 

oranje nog maar) van Nees, waar onze eigen Jaap-Jan 

Wildeboer persoonlijk nog “Nees Bomber” op heeft 

geschreven, willen ze graag hebben.  

 

Onderweg naar huis wordt hier en daar 

nog wat afscheid genomen van de lokale 

bevolking en thuis gekomen nemen we 

nog maar een biertje om het af te leren. 

Onder dit biertje worden ook de plannen 

voor de terugreis naar huis gemaakt, 

besloten wordt dat we rond een uur of 

tien willen wegrijden. Hans heeft op het 

werk aangekondigd dat hij pas rond 10 of 

11 uur aanwezig is, zodat hij wat kan 

uitslapen en ons dan kan uitzwaaien en 

dan kunnen de dames, Anja en Alesse, 

voor die tijd gebruik maken van toilet, 

badkamer en keuken, want die moeten op 

tijd weer naar het werk. Met dit plan gaan 

we dan de laatste nacht in Charkov in. 



Terugreis 

 

Maandag 

Maandagochtend, tijd om naar huis te gaan. Na eerst even de foto’s hebben uitgewisseld nemen we 

afscheid van Anja, we bedanken haar voor de gastvrijheid en de leuke tijd, zij bedankt ons ook voor 

de gezellige tijd en zegt dat ze ons nog gaat missen, want nu moeten ze zelf weer boodschappen 

doen en de keuken schoonhouden (voornamelijk afwassen)! Nu kunnen wij ons gaan douchen, koffie 

drinken en tas inpakken voor de terugreis. We nemen Hans mee naar zijn werk, want van daaruit 

kunnen we makkelijk de stad uitkomen richting Kiev. Bij het werk aangekomen nemen we afscheid 

van Hans en bedanken hem ook voor de leuke vakantie en de gastvrijheid. Hij wijst ons nog even de 

weg dan gaan we op pad. 

De aanwijzingen van Hans kloppen zo goed dat we maar een keer verkeerd rijden, wat overigens al 

snel weer hersteld is en hooguit een paar minuten vertraging oplevert. Eenmaal de stad uit gaat het 

makkelijk en zeer vlot, maar we zijn er op voorbereid dat straks de wegwerkzaamheden beginnen en 

dan gaan het niet meer zo snel. Maar hoe langer het duurt voor de werkzaamheden hoe meer we 

beginnen te twijfelen, we rijden toch wel op de zelfde weg, hier moet het toch allang begonnen zijn, 

zover kunnen ze toch niet zijn opgeschoten in 14 dagen tijd? Thuis het verslag van de heenreis nog 

maar eens nalezen. Als we dan het hotel passeren, waar we op de heenreis hebben overnacht weten 

we het zeker, ze zijn gewoon 14 dagen te laat begonnen. De weg ligt er perfect bij en we scheuren zo 

door naar Kiev, hier en daar rijdt natuurlijk nog wel eens een paard en wagen in de weg en de fietsers 

rijden ook gewoon nog langs de snelweg, maar de mannen met oranje hesjes die her en der op de 

weg staan zijn verdwenen! 

Kiev bereiken we nu van een iets andere kant, omdat we nu de beroemde omweg van de heenreis 

niet hebben gemaakt. In Kiev zelf is het weer een ouderwetse chaos en weer lukt het ons om de 

eerste afslag naar Lviv (Львів, of te wel Habib)te missen, deze keer besluiten we (lees ik) om wel om 

te draaien, wat nog niet meevalt en ook het een en ander aan getoeter oplevert, maar dat moet dan 

maar een keertje, want in weer anderhalf uur rondrijden hebben we ook weinig zin. Het valt 

overigens in alle steden wel op dat er hier maar heel weinig van de claxon gebruik gemaakt, ook wel 

eens lekker. Na een kleine 10 minuten vertraging zitten we weer op de goede weg en gaat de rit Kiev 

uit verder prima. 

Ook na Kiev zijn de wegwerkzaamheden klaar en ligt er een mooie weg helemaal tot aan de grens. 

Dit heeft echter wel het nadeel dat je dan behoorlijk door kan rijden en aangezien vandaag de politie 

met man en macht is uitgerukt met een laserpistool in de hand levert ons dat vandaag 2 

verkeersboetes op. De eerste is nog vrij onschuldig, 122 waar je 110 mag, mee het bureautje in want 

meneer agent moet een rapport schrijven, hij laat ons zien dat een snelheidsovertreding tot 20 km 

tussen de 250 en 300 Hrivna kost (25 tot 30 euro), hij moet dan een rapportje schrijven en daarmee 

moeten we dan naar het postkantoor in het volgende stadje om daar te betalen en vervolgens 

moeten we dan met het betalingsbewijs weer terug naar hem. Als we hem vragen of dit niet 

makkelijker kan (we zijn natuurlijk al voorbereid), vraagt hij ons de deur even te sluiten en geeft aan 

dat hij voor 200 Hrivna ons wel door kan laten rijden! Vervolgens legt hij ons nog even keurig uit 

waar je hoe hard mag rijden en vrolijk zwaaiend gaan we weer verder, zo gaat het hier dus echt! 



De tweede keer is het wel even schrikken, deze keer rijden we 127 op een plek waar je 50 mag 

(volgens de politie dan) en dat is toch 77 km te hard, in Nederland is het dan gewoon einde rijbewijs, 

maar hier gaat het gelukkig nog iets anders. Deze agent spreekt bijna geen Engels, maar weet ons 

toch uit te leggen dat de boete nu ergens tussen 500 en 700 Hrivna ligt, deze heeft het echter al 

helemaal niet over rapportje en dergelijke, dus ik besluit maar eens bij penningmeester Nees na te 

vragen hoeveel Hrivna we nog hebben om hem eventueel met 400 Hrivna af te kopen, maar op het 

moment dat ik weg loop komt Willem me al weer achterna met de mededeling dat het is opgelost. 

Blijkbaar vond deze agent de 50 euro van Willem ook wel interessant. Hierna zijn we toch maar iets 

voorzichtiger geworden, anders kan het toch nog een dure vakantie worden. 

Verder ondervinden we weinig problemen en als we rond een uur of 7 ’s avonds een hotelletje zien 

in de buurt van Rivne (zo’n 300 voor de grens met Polen) lijkt ons dit een mooi punt om te 

overnachten. Bij navraag hebben ze nog wel 2 kamertjes voor ons voor 30 euro per kamer inclusief 

ontbijt. Een lekker koud biertje hebben we nu wel verdiend vinden we en een hapje eten gaat er ook 

wel in. Na een lekkere maaltijd en potje kaart kijken we in het restaurant nog even een wedstrijdje 

(ik denk Kroatië-Spanje) en gaan daarna lekker naar bed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag: 

We krijgen bij het restaurant een standaard ontbijtje met koffie, wat broodjes, gebakken eitje, 

tomaatje en een pannenkoekje gevuld met appel. Ontbijtje is heerlijk en redelijk veel, dus daar gaan 

we vandaag wel een eind mee komen.  

 

Om negen uur de auto in met het plan om vlak voor de grens nog een keer te tanken, zodat we ook 

gelijk onze Hrivna’s kunnen opmaken. Als we een paar uurtjes later vlakbij de grens zijn gaan we 

maar eens uitkijken naar ons Motelletje van de heenreis, waar daar kunnen we goed tanken, helaas 

zijn we daar al voorbij voor we het weten, maar even later komt er nog een tankstation. Tot nu toe 

hadden nog weinig last gehad van slechte benzine waar we van te voren voor waren gewaarschuwd, 

maar bij deze laatste tankbeurt hebben we dan toch pech lijkt het. In het begin merken we het nog 

niet zo, maar bij de grens aangekomen slaat de auto al een keertje af. 

Bij de grens lijkt de rij mee te vallen en hier komen we ook weer wat landgenoten tegen. Het gaat 

hier allemaal een stuk vlotter dan op de heenreis, de vertraging die we nu oplopen heeft 

voornamelijk te maken met een computerstoring. Uiteindelijk zijn we 45 minuten later de grens over. 

En aangezien we nu in Polen zijn gaat de klok weer een uur terug, dus eigenlijk zijn -15 minuten 

kwijtgeraakt bij de grens, eigenlijk hebben we nu dus een kwartier gewonnen! 

Maar nu begint ook weer het vervelende stuk naar Krakau, wat bestaat uit een 250 kilometer lange 

B-weg die door allerlei dorpjes gaat en waar we dus ook zo’n 4 uurtjes mee bezig zijn. Inmiddels is de 

auto een paar afgeslagen bij een stoplicht en merk je vooral als je bijna stilstaat dat er een hik in de 

benzinetoevoer zit. Als we eenmaal de snelweg hebben bereikt en even stoppen voor wat drankjes 

en een plaspauze is het toch al weer een uur of zes. Aangezien we nu vlakbij Auschwitz zijn, hebben 

we besloten dat we hier wel even willen gaan kijken. We hebben voor we bij Hans vertrokken de 

route bekeken en weten dat het vanaf hier nog ongeveer anderhalf uur rijden is. Als we weer willen 



gaan rijden gaat inmiddels ook het lampje branden dat aangeeft dat er iets mis is met de benzine/de 

motor. 

We besluiten om toch maar door te rijden in de richting van Auschwitz en daar een hotel te zoeken. 

Daar kan Willem dan morgenochtend de garage bellen of wat advies in te winnen. Een dik uur later 

vinden we een hotel op zo’n 15 kilometer van Auschwitz, ook hier betalen we 30 per kamer inclusief 

ontbijt. Hier spreekt het personeel echter ineens perfect Engels, alleen voetbal kijken zit er vanavond 

niet in, want sinds dat Polen is uitgeschakeld hebben ze de grote TV opgeruimd. Na maar weer eens 

een lekker biertje en een uitstekende maaltijd gaan we maar eens op tijd naar bed, om morgen op 

tijd naar Auschwitz te vertrekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 

Om acht uur zitten we 

uitgeslapen en fris gedoucht 

aan het ontbijt, ook hier is 

weer niks mis mee en met een 

goed gevulde maag gaan we op 

pad. Hierbij moet ik nog wel 

even vermelden dat we hier 

bijna vriend Nees hadden 

moeten achterlaten, omdat hij 

deze ochtend bijna was 

onthoofd door een vallende 

plant! Het is maar een klein 

stukje en dan zijn we bij het 

Auschwitz museum. We kiezen 

ervoor om zonder gids op pad te gaan om zelf rustig rond te kunnen kijken, omdat we zonder gids 

gaan hoeven we entreegeld te betalen. Van de tour door Auschwitz kan ik alleen maar zeggen dat ik 

het zelf wel heel indrukwekkend vond.  

Na ons bezoek aan Auschwitz drinken we nog wat en gaan we op pad naar huis. We zien onderweg 

nog wel hoe de reis verloopt, maar eigenlijk gaan we proberen vanavond thuis te zijn. Willem heeft 

vanochtend met de garage gebeld en heeft het advies gekregen om door te rijden en bij thuiskomst 

zo snel mogelijk langs te komen, hij verwacht dat het vrij makkelijk op te lossen is. De terugreis gaat 

voorspoedig en in zowel Polen als in Duitsland kunnen we behoorlijk doorrijden. In Polen doen we 

nog maar eens hetzelfde als in Oekraïne, we gooien de tank vol en betalen met onze laatste Zloty’s. 

Rond een uur of zeven nuttigen in een Rasthof langs de Duitse snelweg nog een maaltijd en rijden we 

vervolgens door naar huis waar we rond een uur of elf ’s avonds in Wageningen aankomen. 

 

Einde van een twee weken durend avontuur dat ik niet had willen missen, van te voren wisten we 

niet helemaal waar we aan zouden beginnen, maar al met al is het me allemaal 200% meegevallen. 

In Charkov zijn we geweldig door de lokale bevolking ontvangen, natuurlijk hebben alleen de mooie 

kanten van de stad maar gezien en waren de mensen extra aardig vanwege de EK, maar toch heb ik 

alleen maar positieve dingen meegemaakt in de Oekraïne. 

Dit is een verslag zoals wij/ik het beleefd heb en waarschijnlijk kloppen hier en daar datums, tijden 

en namen niet helemaal of hebben andere mensen een andere kijk op de gebeurtenissen, so be it. 

Ik wil hierbij Hans, Anja en Eva nogmaals bedanken voor de gastvrijheid, doordat wij bij hen konden 

verblijven is onze tijd in Charkov wel heel aangenaam en een stuk makkelijk geweest. Daarbij moet ik 

dan ook gelijk Eelse Ausma bedanken die ons met Hans in contact heeft gebracht. 

Verder moet ik natuurlijk mijn reisgenoten Willem, Nees en Gerard bedanken voor de geweldige 

vakantie die ik samen met hen gehad heb. 






