
Een jaor is weer um. 

Hallo Lu’j, zo aan ’t einde van een jaor is ’t 

altied de gewoonte um terug te kieken nao ’t 

jaor dat alweer achter ons ligt. Wat geet de 

tied toch snel veurbi’j, as i’j de kalender 

umslaot dan ku’j de rest ook al weer um slaon. 

Ik zeg wel ens, hoe older da’j wordt hoe 

sneller geet de tied. Soms mo’j niet achter 

umkieken, maor een enkele keer mo’j dat just 

wel doen. Mensen wie vol narigheid hebben 

gehad kieken ’t liefst veur uut en mensen wie 

volle geluk hebben gehad kieken met plezier 

terug op den gebeurtenis. Ik vindt de 

december maond altied een maond met vol 

weemoed, soms krieg ik wel ens heimwee 

naor een bepaalde gebeurtenis. Ik bun altied 

weer dankbaar dat ik weer verder mag in ’t 

ni’je jaor. Vol mensen onder ons kunnen dat 

niet meer zeggen, of willen dat misschien niet 

meer zeggen zo volle verdriet dat ze hebben 

gehad en misschien nog wel hebben. Er 

weurdt vaak gezegd elk huisje heeft zijn 

kruisje, maor sommigen onder ons motten 

wel een heel groot kruus dragen. Ik hoop van 

ganze harte dat die mensen wie ’t afgelopen 

jaor niet zo denderend was, dat ze alle geluk 

van de wereld kriegen en veur die mensen wie 

geluk hebben gekend, dat ze dat geluk mogen 

vast hollen. Veur de rest wens ik jullie 

allemaol, wat jullie mien ook wensen. 

 

Groet 

De bruur van. 

 

 

         Kopij  inleverdatum  
               Uiterlijk  woensdagavond   

             18 Januari voor 20.00 uur. 
 

          De volgende Treffer verschijnt 
                      24 Januari 2017. 

 

            Via detreffer11@gmail.com 
           December 2016, jaargang 35 

        Nummer 354 
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Café-Restaurant-Zalencentrum KÖSTER 

Etten. 

0315-341985 

www.kosteretten.nl 

 

 

U kunt onze huisgemaakte salades en 

puddingen voor de feestdagen bestellen 

t/m dinsdag 20 december. 

 

 

Wij wensen u fijne feestdagen en de beste 

wensen voor 2017. 
 

 
 

  



 

 

 

WINDMOLENS BIJ WATERZUIVERING ETTEN  

Ettenaren, 

Na aanleiding van verschillende verzoeken hebben Comité Dorpsbelangen en Etten2025 de handen 

ineen geslagen en een gesprek aangevraagd met de projectleider die gaat over het mogelijk plaatsen 

van windmolens bji de waterzuivering Etten. We willen benadrukken dat, zowel Comité 

Dorpsbelangen als Etten2025 (vooralsnog) geen standpunt in neemt. Wij voelden ons geroepen om 

te faciliteren de inwoners van Etten hun stem te mogen laten horen, want wij zijn van mening dat 

hier nog onvoldoende gelegenheid voor is geweest. 

Het gesprek met de projectleider was constructief en op ons verzoek komt er binnenkort 

(waarschijnlijk begin 2017) een extra informatieavond voor de inwonders van Etten. De datum en 

locatie zullen wij tijdig communiceren. Daarnaast nodigde het Waterschap inwoners uit Etten uit om 

aan te sluiten bij een excursie naar het windmolenpark in Netterden op 14 december. Wij, Comité 

Dorpsbelangen en Etten2025, hebben via Facebook iedereen opgeroepen (zowel tegenstanders of 

voorstanders) om hieraan deel te nemen. 

Hartelijke groet, 

Comité Dorpsbelangen Etten en werkgroep Etten2025 

 

 

 



 

 

 

STICHTING  SPORTBELANGEN  ETTEN. 

Sporten is goed voor lichaam en geest! 

In sportzaal “ de Sprong “ zijn uren vrij – zowel overdag – ’s avonds als in het weekeind – voor het 

spelen van bijv. badminton – volleybal – korfbal – basketbal of het doen van gymnastiek. 

Voor informatie over de vrije uren en de prijs kunt U zich wenden tot Gerard Kok – telefoon 324327. 

 

ALZHEIMER NEDERLAND 

HELP ALZHEIMER OVERWINNEN DAN HOEFT NIEMAND ZICHZELF TE VERLIEZEN. 

Van 7 t/m 12 november 2016 zijn 11 collectanten op pad geweest voor Alzheimer Nederland. 

Er is een bedrag van € 675,31 opgehaald waarvoor Alzheimer Nederland de inwoners van Etten die 

een bijdrage in de collectebus gedaan hebben Hartelijk Dankt. 

De Alzheimer Nederland collecte vindt plaats in een periode van het jaar dat het vroeg donker is en 

er in Etten ook een collecte voor Sinterklaas gehouden wordt. De collecte periode voor Alzheimer 

Nederland ligt vast en daar kan niet van worden afgeweken. Het is te snappen dat het niet prettig is 

in één week 2 collectanten aan de deur te krijgen vandaar de uitleg over de collecte periode. 

Bent U niet in de gelegenheid geweest iets in de collectebus te doen dan kunt U toch bijdragen door 

het woord – alzheimer – te sms-en naar 4333. 

Vriendelijke groet namens Alzheimer Nederland – Conny Smink. 

 

De collecte van de Brandwondenstichting heeft dit jaar in Etten € 704,- opgebracht. 

 

Collectanten: W. Frerix, M. Esmeijer, H. Vriezen, M. Ruessink, A. ter Steeg, J. ter Voert-Leijzer, E. 

Ketelaar, T. Cornielje, B. en P. Meijer, A. Harmsen en H.Boesveld bedankt voor jullie inzet. 

Mede namens jullie inzet en de gulle gevers kunnen mensen met brandwonden geholpen worden. 

Kort na het ongeval en later in hun dagelijkse strijd tegen littekens. 

Onderzoek wordt gefinancierd en er worden campagnes ingezet om brandwonden te voorkomen. 

 

Voor het volgend jaar zijn nieuwe collectanten van harte welkom ! 

De collecte wordt meestal in de 2e week van oktober gehouden. 

Voor meer informatie : 

Hennie Braam 

0315 329521 

06 39340104 
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Buitengebied van Etten op glasvezel ?  Ja, dat kan !! 

Informatieavond op 29 november j.l. in Zaal Köster druk bezocht ! 

Op initiatief van Werkgroep Oude IJsselstreek op Glas, Gemeente Oude IJsselstreek en 
Dorpsbelangen Etten werd onlangs deze avond georganiseerd. 
 
Waarom glasvezel in buitengebied? 
Of het nu gaat om zorg, scholen, leerlingen, thuiswerkers, agrariërs, ondernemers, internet speelt 
Een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. 
Glasvezel is de snelste, de beste, de meest robuuste en meest duurzame optie voor onze gemeente. 
Nu het binnen handbereik kis, moeten we deze kans met beide handen aanpakken om onze 
leefbaarheid en vooruitzichten te verbeteren,. 
 
De aanleg van glasvezel in de Achterhoekse buitengebieden en in andere gemeente is nu begonnen,. 
Bewoners in de buitengebieden van de Oude IJsselstreek zullen de kans krijgen om glasvezel aan te 
vragen tijdens het eerste kwartaal van 2017. 
Om glasvezel te kunnen aanleggen moet 50% van de buitengebieden van de gemeente Oude 
IJsselstreek een glasvezelabonnement afnemen,. 
Voor Etten zijn dit ca,. 180 aansluitingen en men kan de komende  maanden bezoek aan huis  
verwachten of u een aansluiting wil, dit bezoek wordt gedaan door z.g. ambassadeurs. 
Dit zijn veelal personen uit uw eigen directe omgeving. 
 
Heeft u vragen ? Wilt u meehelpen ? Of ziet u bezwaren ? 
We gaan graag met u in gesprek. 
 
Voor meer informatie zie:   www.oudeijsselstreekopglas.nl 
 

 

Leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit 2016 

Zoals bekend zijn Dorpsbelangen Etten en Terborgs Belang genomineerd 
voor deze wedstrijd en hebben een finale plaats weten te bemachtigen 
met ons gezamenlijk initiatief:  OMMETJE  ETTEN  -  TERBORG 
Om ook provinciaal winnaar te worden en de jury te overtuigen hebben we 
uw stem nodig ! 

Alle informatie kunt u vinden op:   www.kernmetpit.nl 

We stellen het zeer op prijs om te stemmen op ons ommetje ! 

Dank je voor uw medewerking. 

 

INNING CONTRIBUTIE 

In de maand zal de contributie van € 5,00 automatisch  
van uw rekening worden afgeschreven. 

 

http://www.oudeijsselstreekopglas.nl/
http://www.kernmetpit.nl/


 

 

HET STOOMTIJDPERK  (vervolg) 

 

De laatste twee artikelen van ’t stoomtijdperk gaan over de belangrijkste toepassing van 

stoomkracht, n.l. de grootschalige opwekking van electriciteit in krachtcentrales.  Weliswaar  

neemt de productie van ‘groene’ stroom geleidelijk toe, maar voorlopig kunnen de fossiele 

brandstoffen, in combinatie met stoomkrachtturbines, nog lang niet gemist worden; mede 

omdat de vraag naar electriciteit wereldwijd nog steeds toeneemt. 

Hoe is de grootschalige electriciteitsopwekking begonnen?     Zoals wel vaker gebeurt, bracht ’n 

terugblik naar ’n techniek van vele eeuwen geleden de oplossing voor het hedendaagse.  Want men 

keek terug naar de eenvoudige en eeuwenoude aandrijving van ’n schoepenrad d.m.v. stromend 

water: eenvoudiger kan het niet! 

Maar ’t moest voor grootschalige toepassing natuurlijk wel in een technisch modernere vorm met 

veel meer capaciteit, ’n veel hoger rendement en liefst geheel te automatiseren.  Daar ging heel wat 

denkwerk van bekwame ingenieurs en constructeurs aan vooraf, met de opdracht om de beschikbare 

waterkracht zo optimaal te benutten dat aldus ’t rendement drastisch verhoogd kon worden: 

minimaal (voorlopig) tot 50 á 55 %, maar later zo mogelijk nog hoger.  Dat is gelukt: momenteel zo’n 

80 % voor ’n waterkrachtcentrale!  

De belangrijkste pionier op dit gebied was de bekende firma Allis Chalmers uit Milwaukee in de staat 

Wisconsin (USA),  (later ook bekend vanwege de fabricage van trekkers met bijbehorende werk- 

tuigen).  Deze firma beschikte niet alleen over de ontwerpers, maar ook over geavanceerde 

fabricagetechnieken.  Aangespoord door de toenmalige regering van de USA  kreeg men alle 

faciliteiten om in de bekende Coloradorivier (Arizona) de al even bekende Hoover-stuwdam te 

bouwen, met daarin ’n enorme waterkrachtturbine.  Na ’t overwinnen van de ‘kinderziekten’ was 

men rond het jaar 1900 zover dat men deze techniek volledig onder de knie had. 

MAAR: niet elk land kan beschikken over rivieren met een zo gunstig natuurlijk verval als in de 

Coloradorivier; of zoals bij ons in Europa in ’n bergachtig land als Noorwegen (‘witte steenkool’). 

Ook is men bij waterkracht afhankelijk van de plaats van opwekking; en die ligt meestal niet dichtbij 

het grootverbruik van de opgewekte electriciteit. 

Bij Allis Chalmers bedacht men echter dat stoom ook heel goed in staat was om ’n turbine recht- 

streeks in beweging te brengen. Want stoom heeft veel kracht, maar ook veel snelheid, meer nog 

dan water uit ’n stuwmeer!  En de plaats van vestiging van zo’n stoomkrachtcentrale doet er dan 

ook niet zo veel meer toe: dat kan dan op de meest geschikte plaats wat betreft de afname van de 

electriciteit. Ook zou blijken dat stoomtechniek, in deze vorm, zich heel goed liet automatiseren (wat 

nodig is voor ’n regelmatige opwekking en voor ’t in de hand houden van de kosten).   >>> 

                                                                                                         Bernard Bosman. 

 

Wie bouwt naar ieders raad, krijgt ’n huis dat scheef staat. (Deens gezegde). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vraag: “En, heb je nog souvenirs meegebracht van je laatste skivakantie?” 

Antwoord: “Jazeker:  ’n gebroken been, ’n hersenschudding en ’n lege portemonnee”. 
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HONDENPOEP wandelommetje Etten-Terborg. 

Helaas moeten we constateren dat er met name aan de Ettense zijde van  
het ommetje hondenpoep NIET wordt opgeruimd !! 
Dit is vervelend voor ons maar met name voor de grondeigenaren, er dreigt 
dan een groot gevaar in de vorm van NEOSPORA, een besmettelijk ziekte en 
levensgevaarlijk voor o.a. koeien. 
Dit kan leiden tot ernstige ontstekingen en de dood tot gevolg van kalf en koe !! 

Hierbij doen we een dringend beroep op alle hondenuitlaters: 

neem een plastic zakje voor de hondenpoep mee als je aan de wandel bent en  

neem het mee naar huis. 

Dorpsbelangen Etten 

Terborgs Belang 

 

HONDENPOEP  op het Dorpsplein 
 
In 2013 is er in Etten een mooi dorpsplein gerealiseerd. 
Het onderhoud hiervan berust o.a. bij de afgevaardigden van de diverse culturele verenigingen. 
Dit onderhoud zoals het bijhouden van de beplanting, het vegen van het plein en het onkruid wieden  
kost onze vrijwilligers menig uur. Zij doen daar niet moeilijk over en hebben dit  graag voor de 
gemeenschap over. 
 
Waar zij wel moeite mee hebben is het feit dat er steeds hondenpoep wordt aangetroffen. 
Dit hoeft niet want er staan op 2 plaatsen afvalbakken waar u de uitwerpselen van uw hond in kwijt 
kunt.  We zien de laatste tijd steeds vaker dat er uitwerpselen op nog geen meter afstand van de 
afvalbakken liggen. 
 
Eind mei hebben we een bordje geplaatst met de tekst  
“Wordt uw hondenpoep onze troep?  Nee dank u”. 
Dit bordje was helaas binnen3 weken weg.  
 
Eind augustus troffen onze vrijwilligers behalve de al eerder genoemde hondenpoep  zwerfvuil aan 
zoals o.a. een zak met al het afval van onze plaatselijke friettent (de bonnetjes van 28 augustus lagen 
er bij), flesjes frisdrank in de struiken en  snoepverpakking. 
Dit had allemaal in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd kunnen worden. 
 
Wij stellen ons en u de vraag of wij troep van een ander op moeten ruimen. 
  
Wij doen een dringend beroep op u als Ettenaar om er gezamenlijk voor te zorgen dat bovenstaande 
perikelen tot het verleden gaan behoren zodat ook  de vele fietsers die even op de bankjes  gaan 
zitten van een mooi en schoon plein kunnen genieten. 
Wij rekenen op u. 
 
Stichting Dorpsplein Etten.  



Dorpsbelangen Etten 

 

 

KERSTBOOM op Dorpsplein 

Vanaf zaterdag 10 december a.s. zal er traditioneel een kerstboom worden geplaatst 
op het Dorpsplein. 
Het is echter geen normale kerstboom maar een z.g. Vlaggenmast - Kerstboom 
Met een hoogte van 8 mtr. en voorzien van 1200 led-lampjes. (warmwit) 
De echte kerstbomen worden steeds duurder en daarom is er een initiatief gekomen 
om dit op een andere manier te doen, waarbij men niet meer afhankelijk is een dure kerstboom te 
kopen. 

Dit is een gezamenlijk iniatief van: 

Schutterij Eendracht 

Dorpsbelangen Etten 

Dorpsplein Etten 

 

Lichtproject “Verbindend Licht” 

In samenwerking met enkele personen uit Terborg en Silvolde 

zal er vanaf 15 December een verticale lichtbundel te zien zijn 

boven Etten, maar ook in Terborg en Silvolde. 

De kleuren zullen soms veranderen en ver boven de dorpen 

zullen de lichten elkaar af en toe ontmoeten. 

Natuurlijk is dit alleen in de avonduren, in de maand December. 

Mocht dit project slagen, dan zullen meerdere dorpen etc. 

mee gaan doen. 

Het beloofd in ieder geval spectaculair te worden. 

 

 

                                                      



Onze opa in de joren ‘50 

 

Lang nog is ‘t beeld blieven hangen 

Van opa in de grote leuningstoel 

Naos ’t fenuus met de nikkelen stangen 

Jaozeker, dat beeld dat zegt een heleboel 

 

Opa was old en stief en de dagen zat 

Had altied hard gewerk en nooit gezeurd 

Steil en smal zag zien lange laevenspad 

’t Begaon doorvan had zien ziel besmeurd 

 

Met ’n grote kinderschaar zoas dat was 

Niks te makken, altied zörgen, gin comfoor 

Laveren in de laevenszee, zonder kompas 

Dat was varen in ’n modderig karrespoor 

 

Ik kiek dan meer as zestig joren terug 

Ik was ’n kind nog, misschien zeuventien 

A’j toen old wazzen met ’n kromme rug 

Dan had niks of niemand door in veurzien 

 

Jao, opa kon toen naor een armenhuus 

‘Gezellig’ met zien allen op een grote zaal 

Gin läöjestoel achter ow eigen fenuus 

Mao ‘n bed met kasjen in ’n mannenfiliaal 

 

Denkend an den armenbuul in de kerken 

Zie’k ’n stok met buul veur wat centen 

Old symbool van steun en goeie werken 

Deur wat dorpsnotabelen en regenten 

 

Dat vrogger alles baeter was is ‘n waanidee 

Want dan zie’k opa weer achter ’t fenuus 

Zittend old te waezen, stillekes en gedwee 

Dan toch liever ’n modern vezörgingshuus 

 

‘n Olde spreuk zegt: Oost – West thuus best 

Mao ooit kump veur ons allemaol de tied 

Da’j vekassen mot uut ow vetrouwde nest 

Rest ’n helpende hand, i-j bunt alles kwiet 

 

Joop Keurentjes. Ettens dialek 

 

 



 

  

 

                      Buutkampioenschappen groot succes 

 
Wij als CV de Deurzetters kunnen apetrots terugkijken op een zeer 
geslaagde avond alwaar de "creme de la creme" van de achterhoekse 
buutreedners streden om het officiele kampioenschap. De zaal versier 
ploeg had er weer een prachtige residentie van gemaakt hetgeen je al 
een zalig gevoel gaf als je de zaal betrad. Grote lof hiervoor, maar ook 
de commisie die de avond had georganiseerd sjapoo, perfect licht en geluid  en een goede strakke 
planning het was weer top. (foto versierploeg onderschrift, na uren ploeteren zag de residentie er 
weer prachtig uit) 
Vanaf 18:45 begon de zaal langzaam vol te lopen en men kon een all inclusive  kopje koffie pakken. 
Alle gasten waren weer stijlvol gekleed hetgeen voor een gezellig en ludiek sfeertje zorgde. Men ging 
er maar eens lekker voor zitten om zich te laten verassen, want het was een primeur voor de 
achterhoek en dus wist niemand hoe het zou worden.Nadat eenieder  al hadden genoten van onze 
huisband “de Deurbloazers” die met 16 man/vrouw  sterk voor een goede sfeer zorgden. De 
onafhankeilijke juryvoorzitter Frans Michelbrink en zijn rechter,- en linkerhand Sjoerd jansen gaven 
uitleg over hoe de zaal kon stemmen voor de publieksprijs. Want naast de jury prijs was er ook een 
publieks prijs. Hierna begon de eerste Buutreedner. Altijd moeilijk om de spits af te moeten bijten, 
maar een week eerder was er eerlijk geloot hier kan de FIFA nog een puntje aanzuigen. Daniel 
Schmitz als olde Prins Koert de 1e van de cv de Witpenne uut Duuve beet de spits af, was best 
moeilijk want de meeste mensen zaten nog aan de koffie. Maar de lach zat er al snel in. Hierna nam 
Remco van Aken als Bremske de cowboy ons mee naar het gevaarlijke wilde westen compleet met 
indiaan indieaanusie en een bijna revolverduel. Nadat de kruitdampen waren opgetrokken tijd voor 
een pauze om de lachspieren even rust te gunnen. Hierna was Jan Fischer aan de beurt, hij nam ons 
mee naar het verleden als “den Hummel” met o.a een gezellig strand dagje waarbij alles in het 
broekje paste. Ook Sniederke een creatie van Marien Derksen liet de lachsalvo’s door de zaal gaan de 
stemming zat er lekker in. Na een langere pauze vooral voor de nicotine junks gingen we weer vrolijk 
verder. Het was nu de beurt aan Tom Gregoor en Ruben Berendsen als tafel 11, we kenden hun nog 
van vorig jaar. Nu waren ze twee schilders die natuurlijk niet al te snugger waren, niet dat dit voor 
elke schilder telt, zeker niet. Al verfproblemen kwamen op hillarische wijze voorbij. Vincent Nijhof 
kroop in de huid van Aad de zendpiraat, die bijkluste als dj onder andere bij de anorexia vereniging. 
Tot slot kregen we nog het nieuwste nummer van Jannes te horen een primeur dus. Na wederom 
een korte pauze was het beurt aan Beent Klijnsma , als Peter Post maakte hij ons deelgenoot van de 
ergste schoonmoeder op deze planeet zeker weten. De uitsmijter moest komen van onze eigen Niels 
Berendsen die te biecht ging als Pater Pielemuis en dus de celibataire problemen werden even 
belicht. Het stemmen kon beginnen en even later werden ze uiteraard geteld alsmede de jury 
punten. De stemcommisie en jury voorzitter trokken zich terug echt een clubje wijze mannen. Links 
en rechts kon je in de zaal al horen dat men ontzettend genoten had en er werd volop gespeculeerd 
over wie er zou winnen. Ook het publiek verdiend een pluim want het is best wel moeilijk om ruim 2 
uur een beetje stil te zijn op lachen na dan terwijl de alcoholische versnaperingen rijkelijk vloeiden. 
Maar het was dan ook geen begrafenis zeg ik maar. De artiesten verzamelden zich achter in de zaal 
en kwamen samen met de jury voorzitter Frans Michelbrink en onze voorzitter Maurice Scholten op 
mars muziek naar voren het podium op. Er was een uitslag, als nummer drie pater Pielemuis, 
nummer twee Bremske de Cowboy, en de eerste winnaar van de enige echte achterhoekse 
buurtkampioenschappen was Aad de zendpiraat. Ook de publieks prijs was voor Aad dus een zeer 
terechte winnaar Vincent Nijhof uut s’Heerenberg. De prijswinnaars waren dolblij want alhoewel 
iedereen zei dat het meedoen alleen al leuk was, waren de meesten toch wel gespannen en wilden 
best graag winnen. Hierna loste Free Line de Deurbloazers af en was het nog lang gezellig.  



 

  

 
 
De datum voor volgend jaar staat al vast ik dacht dat het 25 november was maar hang mien der niet 
aan op want het was nogal laat geworden. Ik wil namens de CV De Deurzetters iedereen bedanken 
die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt om deze uniek avond tot een groot succes te maken. 
Tevens maken we van de gelegenheid gebruik om heel Etten fijne feestdagen en een gezond en 
gelukkig 2017 te wensen en tot 21 en 22 januari ik zeg ALLAAF. 

 

                                 Uw ooggetuige Guus van Aken 

  

    Voorzitter Maurice Scholten overhandigd de wisselbeker         

    aan Aad de Zendpiraat 

  

 

Versierploeg levert wederom topprestatie  

 

 

Pastoor Pielemuis preekt voor eigen parochie. 

 



 

  

Diana huldigt leden op jaarlijkse feestavond 
 

De jaarlijkse feestavond van schietvereniging Diana was op zaterdag 19 november in zaal Köster. 
Onder muzikale begeleiding van orkest FreeLine werd het weer een mooie gezellige avond in Tiroolse 
sfeer. Bij de afdeling Diana Dames werden Betsie Jansen en Cindy van Harn gehuldigd vanwege hun 
12½ jarig jubileum.  
Bij de herenafdeling waren tevens 2 jubilarissen. Henny Kock was 25 jaar lid van de vereniging en 
Theo Bruins reeds 50 jaar. Tevens werd Theo Bruins door de schietbond Oost Gelderland gehuldigd 
voor zijn 50 jarig jubileum. 
Voorzitster Nardy Steentjes sprak lovende woorden over de beide dames. Betsie, die momenteel in 
Stokkum woont, is eigenlijk al langer lid van Diana Dames, maar is door omstandigheden een jaartje 
weg geweest, zodat die jaren officieel niet meetellen. Cindy maakt al enkele jaren deel uit van het 
bestuur als penningmeester en komt bijna elke week vanuit Veenendaal naar Etten om haar kaartjes 
te schieten. Nardy feliciteerde beide dames en hoopte dat ze nog lang bij de vereniging hun kaartjes 
schieten en zeker na de wedstrijd nog gezellig na blijven kletsen in de kantine. 
Voorzitter Benny Centen had mooie woorden voor de beide jubilarissen. Henny Kock is voor de 
vereniging van grote waarde. Hij is 1 van de topschutters bij Diana en is tevens erg goed bezig met 
het begeleiden van nieuwe schutters en vooral de jeugd. 
Theo Bruins is een goede schutter en verzorgd al jaren het vogeltjesschieten van de vereniging. Dat 
doet Theo altijd op een zeer ludieke wijze waar de leden elk jaar weer enorm van genieten. Beide 
heren zijn ook altijd van de partij tijdens het jaarlijkse kleiduivenschieten. 
De voorzitter feliciteerde beide jubilarissen en sprak de wens uit dat beide leden nog jaren in goede 
gezondheid lid mogen blijven van onze prachtige vereniging. 

 

 
              

De jubilarissen.  V.l.n.r. Henny Kock, Theo Bruins, Cindy van Harn, Betsie Jansen 



 

 

 

Ettens Mannenkoor zet jubilarissen in het zonnetje 

Tijdens de jaarlijkse contactmiddag op 13 november in Café-Zaal Köster zijn de vijf 

jubilarissen van het Ettens Mannenkoor gehuldigd, met in totaal 190 jaar betrokkenheid bij 

het koor! Na toespraken door een vertegenwoordiger van het Koninklijk Nederlands Zangers 

Verbond en de voorzitter, waarbij de jubilarissen van harte werden bedankt en gefeliciteerd, 

bracht het koor een serenade met als slot het traditionele en luidkeels gezongen “lang zullen 

ze leven”!  
 

 

 

Jos ter Steeg (25 jaar), Frits Kruisselbrink (40 jaar), Jan Wanders (25 jaar) en zittend Tonny Slutter 

(50 jaar) en Bennie Slutter (50 jaar jaar lid van de regelingscommissie) 
 

Jos ter Steeg, 25 jaar lid, is als tweede bas een actieve zanger die daarnaast als secretaris 

veel contact heeft met de honderden leden van de Club van Honderd en in het verleden 

actief was als secretaris van het koor. Frits Kruisselbrink, tweede tenor, is in het verleden als 

penningmeester bestuurslid geweest, onder andere in de tijd van het concert met Normaal 

waar hij mooi over kan vertellen. Hij is een vriendelijk positief kritische volger van het koor. 

Jan Wanders (25 jaar lid), eerste tenor, is een altijd aanwezige en actieve zanger die ook lid 

is van de groep podiumbouwers. Tonny Slutter, eerste bas, is al 50 jaar lid van het koor en 

lid van een zeer actieve zangersfamilie, die samen met zijn drie broers al 211 jaar betrokken 

is bij het koor. Tonny is een kritisch volger van het koor die zijn mouwen nog eens extra 

opstroopt bij uitdagende klussen, zoals in de tijd dat hij secretaris was bij de eerste reis naar 

Canada en mensen tegen hem zeiden dat dat nooit ging lukken. Hij is nu nog actief als 

podiumbouwer en mapinlegger. Bennie Slutter, broer van Tonny, is bescheiden op de 

achtergrond al sinds 1966 lid van de regelingscommissie die rond concerten allerlei concrete 

dingen regelt. Ondanks het feit dat hij niet zingt en dus ook geen koorkostuum heeft (zie de 

foto), zet hij zich al 50 jaar belangeloos in voor het koor! 



 

 

 
  

 
 

                  Het is weer bijna tijd voor……oliebollen!  
 
Het einde van 2016 nadert sneller dan je denkt. Harmonie Onderling Genoegen is reeds gestart met 
het voorbereiden van de jaarlijkse oliebollenactie. Ook dit jaar zullen de leden in december bij u 
langskomen met de bestellijsten. De opbrengst van deze actie is bestemd voor het aanschaffen en 
onderhouden van de instrumenten.  
 
Evenals voorgaande jaren bieden wij u voor 5,00 euro per zakje het volgende aan: 

 10 oliebollen in zak met poedersuiker of 

 5 appelbeignets in zak 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Wij verzoeken u bij het opgeven van de bestelling de oliebollen en appelbeignets direct (bij voorkeur 
gepast) af te rekenen, dit om de bezorging soepel te laten verlopen. 
 
Indien wij u niet thuis hebben getroffen, dan kunt u onderstaande bestelstrook uiterlijk 21 december 
2016 inleveren op Zeddamseweg 20 te Etten. Onderstaande gegevens kunt u ook per mail doorgeven 
via harmonie.etten@gmail.com Voor deze twee bestelopties geldt wel dat u thuis dient te zijn op de 
bezorg dag i.v.m. de betaling. 
 
De oliebollen worden bij u bezorgd op vrijdag 30 december 2016 vanaf 9.00 uur. Bestellingen 
kunnen ook afgehaald worden in de Wielder tussen 9.00 en 11.30 uur. In overleg kunnen we buiten 
Etten ook grotere bestellingen verzorgen. 
 
               Harmonie Onderling Genoegen dankt u voor uw steun van het afgelopen jaar! 

Bestelstrook 
Naam : …………………………………………………………………  Tel: ……………………………………………………………………… 
 
Bezorgadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Bestelling:      ………………….. x 10 oliebollen             ………………….. x 5 appelbeignets 
 
Opmerkingen: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Doorhalen wat niet van toepassing is:  Bezorgen   / afhalen bij de Wielder 



                                                                                

 

KLEIDUIVENWEDSTRIJD van S.V. DIANA 
 
Zaterdag 29 oktober was de jaarlijkse 
onderlinge kleiduivenwedstrijd van 
Schietvereniging Diana op de Bollard aan 
de Warmseweg in Etten. 
Er deden dit jaar 18 schutters mee.  
Het weer was prachtig en de spanning 
was groot.  
Om de finale plaats moesten Teun 
Vredegoor en Stef Heister kampen. 
Hierbij was Stef Heister de beste. 
Om de laatste (poedel)plaats moest ook 
gekampt worden tussen Jos Overvliet en 
Jan Egberts.  
Hierbij was Jan Egberts de slechtste. 
 
UITSLAG: 
 
1   Stef Heister  230 
2   Teun Vredegoor  230 
3   Henny Kock  220 
4   Theo Bruins  200 
5   Jarno Harmsen  200 
6   Wim Leijzer  180 
7   Harry Jansen  180 
8   Tom Seegers  170 
9   Bennie Steentjes  170 
10 Willem Holthausen 160 
11 Bennie Siemes  160 
12 Rik Leijzer   160 
13 Wilfred Jansen  150 
14 Andre Leijzer  150 
15 Wim Reuterink  130 
16 Bart Smits   130 
17Jos Overvliet  120 
18 Jan Egberts  120 
 
 

 
                            
Op weg naar onze kleiduivenbaan op de Ballard in 
Warm 

 

 
                     

Alles klaar. Het eerste schot kan gelost worden. 
 
 

 
              

Wim Reuterink wacht de eerste duif af terwijl Harry 
Jansen en Wim Leijzer de score bijhouden. 

 

 
                   

Winnaar Stef Heister ontvangt van voorzitter Benny 
Centen de felicitaties met de bijbehorende prijs. 

 
De prijsuitreiking was in de kantine van 
de voetbalvereniging, waarna er een 
heerlijk boerenkoolbuffet klaar stond 
en waar we met elkaar nog een aantal 
sterke verhalen werden verteld. 



 

 

 

 

Dat Etten een rijk verenigingsleven heeft  is bekend. Iedere  vereniging 
draagt op zijn, of haar specifieke wijze bij, zo ook “Schutterij De 
Eendracht”.  
 
Al vele jaren organiseren, of zijn wij betrokken bij het organiseren van : 

 Kruisboog demonstraties op locatie 

 Muzikale ondersteuning van diverse evenementen 

 Koningsdag in samenwerking met Harmonie Onderling 
Genoegen. 

 Ettense Kermis 

 Kerstboom op het dorpsplein in samenwerking met 
Dorpsbelangen en comité dorpsplein 

 Paasvuur in Etten 
 
Zonder hulp van: leden, vrijwilligers en sponsoren is dit onmogelijk. 
Op deze wijze danken wij iedereen heel hartelijk voor hun inzet en 
medewerking. 
 
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling.  
Wij  hopen dat  we ook in 2017 weer op uw medewerking mogen rekenen ! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur  Schutterij “De Eendracht” 
 

 

Vrouwenvereniging Etten  

 

 

Donderdag 22 december 2016. 20:00 uur 

Kerstavond: we maken samen met Mia en Annie een mooi kerststuk voor op tafel. 

 

 

Donderdag 19 januari 2017. 20:00 uur  

Presentatie en proeverij van Dongelmans chocolade uit Zeddam. 

 



 

 

 

Als de Treffer uit komt zijn we weer bijna aan het eind van 2016. 

Wat een leuk jaar hebben wij ‘’The Voices’’ achter de rug. 

Dit jaar hebben we weer meegedaan aan Korenfestival Mooi Koor man Doetinchem. 

Wat was het gezellig en goed georganiseerd. Mede door het mooie weer, waren er 

veel bezoekers in Doetinchem.  

Onze Dirigente Sandra Vriese had, zoals altijd, voor een mooi repertoire gezorgd, waaronder ook een 

aantal nieuwe nummers.  

Kort daarna hadden we een Korendag in de Goede Herderkerk in Doetinchem met een vakjury en 

publieksjury. Wij als koor wilde weten hoe wij het doen naast de andere koren. 

En wat was het mooi om daar te zingen en om de andere 6 koren te horen zingen. 

We hebben het goed gedaan, eerste plaats van de publieksjury en tweede plaats van de vakjury. 

Tegenover het heerlijke weer in Doetinchem kwam het koude winterfair in Engbergen. 

En het was zeker koud maar de sfeer was er niet minder om. Voor de kerst hebben we nog een paar 

hele leuke kerstconcerten waar wij onze medewerking aan verlenen.  

Lijkt het je leuk om lekker te zingen met af en toe een leuk optreden? 

We zijn op zoek naar Tenoren en Sopranen! En dat geldt niet alleen voor dames maar zeker ook voor 

heren!! (Voor de lage en hoge alten is er op dit moment ’n wachtlijst. Je kunt je hier wel voor 

aanmelden). 

Wij houden een inloopavond op donderdag 26 januari van 20.00 uur tot en met 21.45 uur. 

(basisschool Klimpaal Etten) 

Kijk anders op onze site voor meer informatie www.thevoices.nl of mailen kan ook thevoices@live.nl 

Hierbij willen wij, de leden van ‘’The Voices’’, iedereen hele fijne feestdagen wensen en een gezond 

muzikaal 2017! 

 

http://www.thevoices.nl/
mailto:thevoices@live.nl


 

  

 

 



 
 

 
Nieuws van V.V. Etten 

 
Van Loon verlengt contract bij V.V. Etten tot medio 2018 
  

Koen van Loon is ook volgend seizoen trainer van V.V. Etten. Koen werd in 2015 aangesteld en 
promoveerde vorig seizoen met V.V. Etten naar de 4e klasse. De spelersgroep, het bestuur en Koen 
zijn erg tevreden over de samenwerking. "We hebben een zeer jonge selectie die goede stappen 
maakt op voetbaltechnisch gebied, maar ook als groep. We investeren met deze groep in de toekomst 
en hebben met Koen een trainer in huis die hier perfect bij aansluit", aldus voorzitter Rudi van Aken.  

 
Zet uw oud papier tot het eind van het jaar nog gewoon aan 
de straat! 
 
Tot het eind van het jaar wordt het oud papier nog gewoon in dozen door V.V. Etten opgehaald. Denkt 
u er daarom aan om het oud papier gewoon in dozen aan de straat te zetten, wij halen deze graag 
voor u op. Bedankt voor uw hulp! 
 

Sante ter Voert is de pupil van de week! 
 
Etten 1 speelde zondag 4 december de thuiswedstrijd tegen VVG’25 1. Bij deze wedstrijd was Sante 
ter Voert de pupil van de week en hieronder stelt zij zich aan jullie voor. 
 
Hoe oud ben je? 
Ik ben 10 jaar  
 
Wie zijn je ouders en heb je nog broertjes of zusjes? 
Mijn vader en moeder zijn Barry en Judith en mijn broer en zus zijn Tim en Nina 
 
In welk team van Etten speel je en wat is je favoriete positie in het elftal? 
Ik speel in het team MO11 en speel het liefst op het middenveld 
 
Welke Nederlandse of Europese club is je favoriet? 
Ajax en Barcelona 
 
Wie is je meest favoriete voetballer of voetbalster en waarom? 
Kasper Dolberg: hij is heel jong en kan al heel goed voetballen! 
 
Wat hoop je later te bereiken als voetballer? 
Etten dames 1 
 
Je mag één dag iemand anders zijn wie zou je dan willen zijn en waarom? 
Messi: het lijkt me cool om in zo’n groot stadion te spelen, met heel veel mensen op de tribune. 
 



 

 

Wedstrijdverslagen 

20 november: Etten VR1 – Gendringen VR2 (3 - 0) 

Gendringen VR2, dat zijn altijd leuke wedstrijden. Een beetje gelijkwaardige tegenstander en sportief 
team. De dag begon met een berichtje van Marije. Ze was ziek geworden en de kans was groot dat ze 
niet zou komen. 10 minuten voor aanvang vervolgt ze met: ‘Fuck it, ik probeer het gewoon. Ik kom er 
zo aan’. Dat is de instelling! Bij aankomst op het veld is het nog even de vraag of de wedstrijd 
doorgaat vanwege het weer wat er erg onheilspellend uit ziet. Het 3e elftal kwam alweer terug uit 
Lengel, waar ze op de parkeerplaats  van de uitploeg bericht kregen dat het afgelast werd. Na een 
kort overleg met Jan Slutter besluit scheidsrechter Petra Meijer dat de wedstrijd gewoon gespeeld 
wordt. De mannen van het 3e hadden inmiddels plaatsgenomen aan de bar en wij maakte van de 
gelegenheid gebruik om te vragen of een van hen dan bij ons zou willen vlaggen. Jens Tuijten hoefde 
hier niet lang over na te denken en opperde zijn vrijgekomen ochtend voor ons op. Hij had niet 
meegekregen dat de jongens net hadden besloten te gaan kaarten, maar hield zijn woord en 
verscheen kort voor de aftrap op de middenstip. 

De opstelling is als volgt: Rianne in de goal, Maudy linksback en Michelle K rechtsback. Nicolle laatste 
man en Didi voorstopper. Eigenlijk onze vaste achterhoede; ijzersterk en op elkaar ingespeeld. 
Linkshalf staat Malu en rechtshalf Eline. Op het midden staan Ilona en Julia. Op het midden dus ook 
allemaal sterke speelsters in een “nieuwe linie”. Volgens trainer Mike worden zo hun sterke kanten het 
meest benut. Voorin staan de Slootjes, zij kunnen elkaar blindelings vinden dus dat moet goed komen! 
Op de bank zitten Sanne, Lynn, Gaby en Ko. 

We beginnen sterk, zoals we hebben besproken. Meteen er tegenaan en vanaf de eerste minuut 
scherp. We pakken ook direct het spel en laten Gendringen daarin verdwalen. In de 2e minuut dwingt 
Etten een corner af. Ilona neemt hem en Julia kopt richting doel, helaas net ernaast. Een minuut later 
krijgt marije schot op doel, de keeper staat goed, maar het schot was zo hard dat ze de bal moet 
wegstoten en vanuit de rebound schiet Eline hem erin. 1-0! De toon is gezet. In de 9e minuut krijgen 
wij een vrije trap net buiten de 16. Ilona neemt hem, maar de bal wordt gestopt door de muur van de 
tegenstander. Het eerste kwartier voetballen we goed,   we maken mooie combinaties en zoeken 
elkaar op. Daarna wordt het wat onrustig. Er wordt gehaast gespeeld en we verliezen grip op het spel. 
We blijven wel sterker dan Gendringen, maar moeten uitkijken dat we het niet uit handen geven. In de 
25ste minuut mag Ilona weer de vrije trap nemen. Deze gaat direct op het doel en een paar meter 
over. Om Marije even te ontzien gaat Ko warmlopen en de laatste 10 minuten van de eerste helft in de 
spits. 5 minuten voor rust gaat er iemand van Gendringen neer op het middenveld, dat terwijl wij net in 
de de aanval zijn. Gendringen verwacht dat wij de bal uit doen, maar aangezien Nienke zo goed als 
alleen voor de goal staat en de liggende speelster geen invloed heeft op het spel tikte ze de 2-0 erin. 
Gendringen stond erbij en keek ernaar. Rust!  

De opstelling wordt iets aangepast. Rianne valt uit en Juul gaat het doel in. Lynn vervangt Malu op 
linkshalf en Marije neemt de plaats van Juul in op het middenveld. Op de bank zitten nu Malu en 
Sanne om te wisselen. Gaby zit de wedstrijd uit om wat rust te pakken vanwege haar blessure. De 
tweede helft beginnen we weer sterk, maar we merken dat Gendringen er ook voor gaat. In de 4e 
minuut creëeren we meteen weer een grote kans. Eline geeft een voorzet en Nienke neemt de bal 
mee. Ze staat alleen voor de goal en schiet… Jammer, de keeper  zit goed en weet met het topje van 
haar handschoen de bal van richting te veranderen; net ernaast. Uit de hoekschop die volgt komt ook 
niets voort. In de 7e minuut pakt Nienke haar kans en schiet ze ‘m erin: 3-0! Net even iets te 
kaal wordt dit gevierd met een dab en in de dug-out dabben ze terug (speciaal voor Michelle K die er 
pas achter was gekomen wat dabben is). De sfeer zit er goed in en dat zie je terug in het spel. 
Inmiddels mag Sanne de bank verlaten en vervangt ze Ko in de spits. Nog een half uurtje knallen! Er 
wordt goed samengespeeld en bijna alle ballen komen aan. In de 17e minuut  krijgen we weer een 
corner mee. Ilona draait de bal mooi voor het goal en vindt Nienke. Het scheelt niet veel, maar ze kopt 
hem net langs de de paal. Niet lang daarna ziet Marije haar kans schoon en schiet op doel, maar de 
bal wordt er met geluk door de grote teen van de duikende keeper uitgehouden.  



 
 

Daarna blijft het nog even spannend voor de goal, maar dat resulteert niet in een puntje. Het weer 
wordt inmiddels grauwer; de wind komt opzetten en het begint te regenen. In de 25ste minuut wisselt 
Marije voor Malu, ze heeft nu echt de pap op. Malu gaat rechtshalf staan en Eline schuift door naar 
het middenveld. In de 33ste minuut weet Nienke weer door te breken. Helaas speelt ze de bal iets te 
ver vooruit waardoor de keeper haar kans schoon ziet en de 4-0 weet te voorkomen. Met nog een 
paar minuten op de teller gaat Nienke eruit en mag Ko nog ff shinen op linkshalf en Lynn gaat spitsen. 
De reden van de wissel was dat Nienke een bal in haar buik kreeg en neer ging. En wij deden even 
hetzelfde als Gendringen in de eerste helft; we stonden erbij en keken ernaar, terwijl Gendringen door 
voetbalde.  

Gelukkig kwam hier geen doelpunt uit voort. Eenmaal bij de dug-out aangekomen geeft Nienke aan 
dat ze moet overgeven en vraagt ze aan Marije ‘of ze het leuk vind om mee naar de kleedkamer te 
gaan’. Deze woordkeuze zorgt natuurlijk voor hilariteit en de gezusters Sloot zetten vast voet richting 
de douches. Niet lang daarna klinkt het eindsignaal en eindigt de wedstrijd in een verdiende 3-0 voor 
Etten.  

We hebben een sportieve en goede wedstrijd gespeeld en hopelijk herhaald zich dat over 2 weken als 
wij de Gendringse velden mogen betreden. Helaas raakten er wel wat speelsters geblesseerd aan de 
kant van Gendringen, waarvan er 2 letsel aan over hebben gehouden. We wensen hen dan ook veel 
beterschap en een voorspoedig herstel. Tot 4 december!  

Marjolein 

 

13 november Concordia Wehl 6 – Etten 3 (0 – 4) 
 
Geflatteerde overwinning Etten 3 
 
Op zondag 13 november reisden de mannen van het 3e in alle vroegte af naar Sportpark De Grindslag 
voor de uitwedstrijd tegen Concordia-Wehl 6. Coen en Rob – die in de nabijheid van Wehl wonen – 
gingen rechtstreeks vanuit huis. Eenmaal in Wehl aangekomen was er echter nog geen spoor te 
bekennen van Coen. Enkele teamgenoten maakten zich ongerust en men besloot om Coen an zu 
rufen. Immers, misschien was Coen wel uit fietsen gegaan en was zijn band geknapt? Of had Coen de 
maan door de bomen zien schijnen waarna hij zijn wild geraas had gestopt? Of was er bij Coen aan 
de deur geklopt en vroeg hij zich nu af wie dat zou zijn? Niets van dit alles gelukkig. Coen was enkel 
door de vrouw gestrikt om de schoen van de kleine meid te legen. En tja, voordat je de schoen van 
een 1-jarige leeg hebt… Enfin, Coen was inmiddels op het complex gearriveerd. Nadat ook Jens zijn 
moment of fame had gehad door genoegzaam de kleedkamer binnen te treden tijdens de speech van 
Marc, kon de warming-up beginnen. 
 
Terwijl onze nationale profs klaagden over de staat van het veld in Luxemburg, stapten onze helden 
zonder commentaar de oefenvelden van Concordia op. De samenstelling van de ondergrond was als 
volgt: een kale vlakte met hier en daar een sprietje. Vergelijkbaar met het kapsel van Hans van 
Weelden, maar dan met groene sprietjes. Ondertussen genoot de leiding van een kopje koffie in de 
schaftkeet van Concordia waar ze smakelijk mochten toezien hoe een aantal verse Duitse broodjes 
naar binnen werden gewerkt. Het leven van de leiding gaat niet over rozen…. 
Nadat de spieren warm waren en Jürgen zijn wenkbrauwen weer had ingevet, togen de mannen 
onder de bezielende woorden van Marc (“kom op, vanaf het begin”) af naar veld 3. Als grensrechter 
had ik de eer om de mobiel van Niek R. bij mij te houden voor het geval dochter Kimberley geboren 
zou worden tijdens deze wedstrijd. De wedstrijd werd begonnen met de volgende 11: Martijn, Niek, 
Jozuf, Tim, Yannick, Harrie, Jürgen, Chiel, Rob, Pim en Boet. Niek W., Coen & Jens begonnen op de 
bank en Bas & Tommy waren er dit weekend samen op uitgetrokken. 
 
De wedstrijd van vandaag stond onder leiding van een KWD-scheidsrechter (niet te verwarren met 
een KNVB-scheidsrechter, Rob). Dat Concordia-Wehl al 16 punten had behaald,  
 



 
 
 
werd in de openingsfase duidelijk. De mannen uit Wehl – Wat Een Heerlijk Land, aldus de 
overlevering – hanteerden de lange bal waarbij met hun snelle spitsen behoorlijk wat gevaar werd 
gecreëerd.  De  
 
Ettense defensie moest dan ook geregeld in de achtervolging om de tegenstander af te stoppen. 
Martijn stopte enkele ballen met zijn foxy-foxtrot benen en keek een voorzet vanaf links over 
(weliswaar via de dwarsligger). Ondertussen counterde Etten en wist Boet met snelheid gevaar te 
stichten. 
 
Na een half uur spelen werd de bal door de scheidsrechter gemakkelijk in ons voordeel op de stip 
gelegd waarna Boet – op dat moment nog wel – onberispelijk binnenschoot: 0-1. Concordia bleef 
echter de aanval zoeken en doordat een “eigenwijze stumperd” de bal achterin niet wilde wegwerken, 
bleef het gevaar voor onze goalie op loer liggen. Ook Etten creëerde enkele kansen, maar de 
scherpte ontbrak. Na 37 minuten floot de scheidsrechter tot ieders verbazing voor het rustsignaal. 
Ineens zag ik de beelden van de legendarische schaatser Hilbert van der Duim voor me die op het 
WK schaatsen in 1981 dacht de overwinning binnen te slepen, maar vergat dat hij nog een rondje  
 
moest. Nadat ook hier de spelers en supporters hevig begonnen te joelen, besloot de scheidsrechter 
de wedstrijd te hervatten. Ondertussen mocht Chiel na onschuldig gekietel met zijn tegenstander 
afkoelen op de bank. 
 
De 2e helft werd Jens ingebracht voor Pim. Even leek het alsof keeper Martijn zich bij een ander elftal 
had gevoegd, maar bij nader inzien had deze keeper een geel shirt aan.  De 2e helft verliep in eerste 
instantie hetzelfde als de eerste: Concordia nam het initiatief en Etten loerde op de counter. In de 
65ste minuut werd een overtreding op Jürgen in de 16-meter van Concordia bestraft met – wederom – 
een penalty. Boet ging achter de bal staan en normaliter zult u als lezer dan denken: kat in het bakkie. 
Dit keer liep het echter anders. Boet raakte jammerlijk de paal waarna de bal in de rebound door 
hemzelf werd binnen getikt. De scheidsrechter paste zonder twijfel Regel 14 in combinatie met Regel 
13 toe van “Spelregels Veldvoetbal KNVB, uitgave juli 2011” en keurde de goal af. Zoals eenieder 
wordt geacht de wet te kennen, zo weten we ook allemaal dat wanneer de nemer van de strafschop 
de bal voor de 2e keer raakt voordat deze is geraakt door een andere tegenstander, er een indirecte 
vrije trap aan de tegenstander wordt toegekend. En zo geschiedde het. 
 
Enkele minuten later maakte Boet zijn fout goed door een fantastische pegel van Martijn binnen te 
houden en een assist op Rob te geven, die de bal keurig binnenschoot: 0-2. Doordat Concordia bleef 
voetballen, kregen we steeds meer ruimte. Onze voorhoede profiteerde daar gretig van en Boet wist 
de score dan ook nog uit te breiden tot 0-3. Niek W. zorgde voor de 0-4 eindstand. Onderwijl was 
Coen ingebracht voor Yannick – hoewel dit voor Jozuf qua coaching geen verschil maakte –, had 
Concordia de lat geraakt nadat onze defensie hun koppen als struisvogels in het zand hadden 
gestoken,  bespeelde Tim het publiek met een klassieke schwalbe, mocht Niek W. nog enkele 
minuten meeballen op de plek van Chiel en schoot de verder prima spelende Niek R. een bal in het 
luchtledige. 
 
Nadat dit keer de volle 45 minuten werden uitgespeeld, kon het feestgedruis losbarsten. Het 
feestgedruis nam toe toen bekend werd dat onze directe concurrent SDOUC had verloren van 
Silvolde. De mannen van het derde konden hun geluk niet op, hoewel het enthousiasme enigszins 
werd getemperd door de altijd nuchtere en dit keer matig spelende Harrie. Volgende week volgt de 
lastige uitwedstrijd tegen VVL. Bij winst zal niemand ontkennen dat de titel “Herbstmeister” met een 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voorhanden is. Lijstjes met verzoeknummers mogen dan 
ook alvast worden ingediend bij Ruud Tuijten. 
 
De grens 
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