
Op warming, 

Een old gezegde is “Kerstmis in ’t hoffeken en Paosen op ’t stoffeken”.  Veur degene wie ’t begriepen. 

Met de afgelopen kerstdagen konden wi’j ’t land um maken, maor no’w  met de paosdagen mosten 

wi’j de verwarming weer ietskes hoger zetten. Oaver dag maor elf graden en s ’nachts um ’t 

vriespunt. Ik vraog mien dan wel es af,  heurt dit bi’j de opwarming of bi’j de afkoeling van de aarde.  

Laoten wi’j der maor op hollen, dat de natuur effe terug getrokken is. Misschien weurdt ’t van de 

zomer wel zo warm dat wi’j weer graag paosen willen hebben. Oaver ’t weer  daor maak ik mien niet 

zo vol zeurgen, ik heb vrogger geleerd dat de natuur zich altied zelf hersteld as wi’j niet te gekke 

dingen doen. Vrogger mochten wi’j of beter gezegd moesten wi’j met paosen onze nieuwe kleren an 

naor de kerk. ’t Hele dorp moest of kon dan zien dat o’w vader en moeder uut de slof waren 

geschoten. De meesten onder ons waren dan naor Duthler, of hoe men dat ook zei naor de Duth in 

Varsseveld gewes. Wie geen eigen wagen had, werd opgehaald um toch maor daor de kleren  te 

kopen.’t Was veur menig gezin toen die tied een uutje. Opgehaald worden deur de chauffeur van 

Duthler en stiekem ook effe naor Heeze want daor was een speeltuin buuten veur de kinder. No’w 

worden de kleintjes in de ballenbak gesmetten bi’j de ingang van de winkel. Zo kunnen pa en ma 

rustig kieke wat ze neudig hebben, dus geen gedram van de kinder an de kop. Want pa en ma zunt 

toch zo moe. Ja leu’j ik maak mien meer zeurgen oaver de cowboy in US en dat verwende jungsken in 

NK. Den cowboy den dut dingen as een kip zonder kop en dat junsken dut dingen um te laoten zien 

dat ze heel volle inwoners hebben die allemaol soldaot zunt geworden. No’w zeg ik zunt geworden, 

maor ik mos zeggen mosten worden, want anders werden ze opgeruumd. Terwijl ik dit zit te 

schrieven, is ’t paoszaoterdag wi’j vieren dus de weder opstanding van Jezus Christus maor mensen 

as die twee personen welke is net genuumd  heb gekke dingen gaon doen dan weurdt de aarde heel 

warm en dan staon wi’j nooit meer op. Wat een angstige gedachte is dat, laoten wi’j hopen dat wi’j 

volgende jaor nog kunnen zeggen 

 “wat was ’t met paosen toch kold”. 

De groeten van 

De bruur van. 

 

 

     
     Kopij  inleverdatum  

            Uiterlijk  woensdagavond   
               17 Mei voor 20.00 uur. 
        De volgende Treffer verschijnt 
                   23 Mei 2017. 

 

          Via detreffer11@gmail.com 
            April 2017, jaargang 36 

                     Nummer 358 
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Koningsdag 
 

Aan de jeugd van Etten t/m 12 jaar. 

Graag nodigen wij jou uit om je fiets te versieren tijdens koningsdag.  

We vertrekken om 09.00 uur vanaf het schoolplein in Etten. Hier vandaan gaan 

we met jou en de versierde fiets een rondgang maken door het dorp samen 

met de schutterij “De eendracht” en Harmonie Onderling Genoegen. 

Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen te winnen voor de mooiste versierde 

fiets. 

Doe mee, en kom op donderdag 27 april naar het schoolplein.  

Tot 27 april! 

Met vriendelijke groet, 

schutterij “De eendracht” en Harmonie Onderling Genoegen. 

 

 
  



 

  

As de wereld warmer wödt 

 

Ik had ‘n droom jorenver veuruut  

Wi-j schrieven dan tweeduzendtachtig 

’t Was middennach, gin enkel geluud 

Wat ik dreumen was niet kinderachtig 

    

Toen’k in diepe slaop vezonken lag 

Velost van heibel en alle soorten pien 

Dreumen ik da’k ’n andere wereld zag 

Feilloos in de vertrouwde maoneschien 

 

Ik dreumen dat ’t hartje winter was 

’s Zomers warm zo scheen de zon 

Mensen in kötte boks en zonder jas 

Ik dreumen, mao von dat ’t niet kon 

 

Woor now ‘n brug lig en de Gamma steet 

En op het pleintje altied auto’s staon 

Was de Strang zo zag ik, tien keer zo breed 

En zag ik fluusterboten aover ’t water gaon 

 

Café Tiemesen lig dan an het water 

Door kö’j boeken veur een rondvaart 

In een bootjen met muziek en völ theater 

Rondum Etten in ’t water, vanaf één maart  

 

De Olde Rabobank is dan  hoofdkantoor 

Dikke tapijten liggen op de grond 

Het hoogwater centrum zetelt door 

Achter de balie een dame slank en blond 

 

’t Voetbalveld is veranderd in een haven 

En grote schepen veur anker gaon 

Sterke  sjouwers lopen door te draven 

Woor tourristen ademloos te kieken staon 

 

Op ’t pleintje ston ’n monumet as ’n graf 

Woorvan ik de namen niet kon laezen 

Op dat moment liep de wekker af 

En mos dat ’t ende van mien dromen waezen 

 

    Joop Keurentjes. Ettens dialek 

 



 

  

 

Tentoonstelling 
 

Martinuskerk, Oudekerkstraat 2A, 7075 AB Etten 
 

Opening 4  juni 13.00 uur met  muziek 
 

Ina van Dijk - schilderijen  &  Lies Visscher - keramiek 
 

en ander werk door mensen uit vele windstreken 
met het thema 

“dankbaarheid” 
 

gratefulness    Dankbarkeit     shukurani      
 gratitut   naqaynaa   شكر  gushima   

  terima kasih    טֹוָבה   ַהָכַרת 
 

(mmv.   stichting  Global Development Africa 
en stichting Leven met de Aarde) 

 
5 juni;   open van 12.00 - 18.00 

 
11 juni;  open van 12.00 - 18.00 
               12.00  muziek door Bachkoor Doetinchem 
               14.30  gesprek over dankbaarheid en vergeven 
 
18 juni;  open van 12.00 - 18.00 
                14.30  en 15.30  muziek door Musica uit Dinxperlo  
                gesprek over Blauwvuur, werken met natuur en compassie voor alle leven 
 
25 juni;  open van 12.00 - 18.00 
                14.30  gesprek over Suikerfeest en één feest voor ieder..Spiegelfeest... 
                15.00 muziek  door Con Brio uit Etten 
 
 

                



 

 

 



 

  

 

DE OUDE IJSSEL  (vervolg) 

 

DE IJZERINDUSTRIE:  in ’n verhaal over de Oude IJssel mag natuurlijk niet het ontstaan van die 

belangrijke tak van nijverheid ontbreken. In ’n ver verleden is door de rivier, duizenden jaren lang, 

veel opgelost ijzer in ’t grondwater van de aangrenzende landerijen terechtgekomen. Zo zijn 

ondergronds, door uitkristallisering en verstening van het ijzer, de bekende oerbanken ontstaan (de 

buurtschap Oer, bij Ulft, is er zelfs naar vernoemd). 

In ondiep water, b.v. deWarmse Wetering, kan men dat roestbruine ijzer als zgn. ‘roodblik’ op de 

bodem zien liggen; er wordt daarom ook wel eens van de Rode Wetering gesproken. En de rivierklei 

langs de Oude IJssel is roestbruin van kleur.  Waar die ondoordringbare oerbanken vrij dicht onder ’t 

maaiveld voorkwamen was cultuurgrond vrijwel niet mogelijk, want grondwater kon niet opstijgen, 

overtollig regenwater kon niet wegzakken en de beluchting van de grond werd verhinderd (zo is de 

naam ‘onland’ ontstaan). 

Door de oerbanken uit te graven, sneedt ’t mes dus van twee kanten: grondverbetering en ijzer- 

winning!  Brokken ijzeroer werden aanvankelijk gebruikt als bouwmateriaal, vooral voor funderingen. 

En mocht u toevallig in Silvolde komen, dan kunt u zien dat de beide zijmuren van de Hervormde kerk 

uit ijzeroer zijn opgetrokken. 

 GIETIJZER: het ijzergehalte van ’t oer is vrij hoog: tot wel 50 %. En de hoeveelheden waren groot: de 

meeste oerlagen waren gemiddeld ruim ’n halve meter dik, en tot ver in de omtrek kwamen ze voor. 

Daardoor konden er, ruim drie eeuwen geleden, van Ulft t/m Doesburg ’n tiental ijzergieterijen 

ontstaan. De eerste in 1689 in de buurtschap Rekhem (bij Gaanderen) aan de Bielheimerbeek. Deze 

werd ruim 100 jaar later overgebracht naar Laag-Keppel: ‘De Keppelsche IJzergieterij’. 

In de volksmond werd ’n ijzergieterij meestal ‘de hut’ genoemd. Het meeste oer werd door de 

boeren zelf uitgegraven en met paard en kar aan de hut afgeleverd, dus ’n aardige bijverdienste. 

Zo rond 1800 kwam ca. 70 % van al ’t Nederlandse gietijzer uit de Oude IJsselstreek! 

Het grote voordeel van gesmolten gietijzer is dat ’t zich gemakkelijk in allerlei gewenste vormen laat 

gieten. Zo specialiseerden de gieterijen zich in ’n aantal produkten uit ’t grote assortiment van 

gietijzeren kachels, haarden, fornuizen, potten en pannen, stal- en dakramen, roosters, putdeksels, 

hekwerk, lantaarnpalen, grafkruizen, brievenbussen, machineonderdelen en nog veel meer gietwerk. 

Het emailleren was ’n vak apart en vond voor ’t eerst plaats in 1860 bij Vulcaansoord; en later ook 

bij D.R.U.  Het zgn. veredelen van gietijzer tot smeedijzer vond voorlopig alleen plaats in de 

smederijen.  >>> 

                                                                          Bernard Bosman. 

Vraag: “Hoe is het om met ’n antiquair getrouwd te zijn? “ 

Diens vrouw: “Prima, hoe ouder ik word, hoe interessanter hij me gaat vinden. 

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

Man (nog half slapend): “Wat is het voor weer vandaag? “ 

Vrouw (die al op is): “Het is zo bewolkt dat ik het niet kan zien.” 

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

Uit ’n opstel: ’n Vrek is iemand die z’n hele leven lang zuinig leeft om rijk te kunnen sterven. 



 

  

 

     D’R KAS UUTZIEN                                                        
Van de Sliepsteen 

Vrogger kwammen de ooms en tantes met hun kinder vaak  bi-j onze Opa en Oma op visite. Dan 

kwam ok tante Leida met, die liep altied effen langs de speegel um te kieken of ze d’r netjes uutzag.      

’t Haor wier effen op gekamd. Zi-j had altied bastend mooie kleeren an, in de familie zei-jen ze: 

“Tante Leida is veur de mooi-jigheid”.  A-j tegeswoordeg de olde sterren op tillevisie zeet, dan zie-j 

daor völ van dee gezichten, et vel helemaol strak getrokken. Af en toe bunt et net poppen met dat 

aparte strakke snuutje. Ze wilt niet older worren, toch hol ie-j dat neet tegen. Nao ’n paar jaor mo-j 

dat weer opnie-j doen, want et zaakje begint dan weer te hangen….           

 Vrouwleu-j willen d’r altied glad en strak bie-j lopen. Mansleu-j hemmen daor minder last van.          

In ieder geval spendeert ze d’r niet völ tied an. Toch zei-j mien laatst iemand: “ik schat ow net zo old 

as mien”. “Hoe old bu-j dan?” vroeg ik. Laot e toch tien jaor jonger weazen….dat von ik wel mirakels 

mooi. Dus toch!.                                                                                                                                                        

Ida, mien vrouw, wil slank weazen. Vaak is dat een hopeloos gevecht tegen de bierkaai, ze mik zich 

dik um dun te worren.                                                                                                                                              

Bi-j ons op visite vertellen onze buurman, met een stalen gezicht, dat hi-j ’n vrouw kennen die zo dun 

was dat ze zich achter een bessemstel kon vestoppen. Ida kek ‘m an en zei: öaverdrief toch niet zo, 

maak dat de kat wies.                                                  

Ze geet vaak naor de kapper . Iedere keer at ze thuus kump vrug ze mien: “Bertus, zee ik d’r niet vlot 

uut? “Jao zeg ik, mirakels, Ida wat bu-j knap geworren, ik ken ow gaar niet terug. Hoe hebt ze dat 

veur me kaar gekregen? “.                    

Ik bun d’r mien neet altied van bewust, da-j veurzichtig mot weazen. I-j könt de vrouwleu-j zo 

ongenadeg op de tenen trappen. Zelfs zo slim da-j et haost neet weer good könt maken.                                        

Laatst ging Ida naor de wereldwinkel. De verkoopster Helga zei: “Wie-j hemmen mekaar in gin vief 

jaor meer gezien. Wat bu-j old geworren!                                         

Dach i-j dat Ida daor wat gekocht hef? Gaar neet, ze is effen later hellig de winkel uut gelopen. 

A-j kiekt wat de vrouwleu-j allemaol op de toilettaofel hemmen staon. Daor ku-j ’n half weeshuus van 

onderhollen. Ida hef altied heel lang werk um zich op te maken. As ze uutgeet dan wil ze d’r heel kas 

en picobello uutzeen. Ze zat laatst wel een uur an de toilettaofel. Zalfje zus, een poedertje zo.        

Kom ik de slaopkamer binnen. Toen zeg ze: “ik heb now een huid as van ’n perzik”.                                

Dom as ik was zei ik: “Hei-j weles een perzik gezeen van 62 jaor?.”                                  

Et hef ’n half jaor geduurd, veur et weer goed kwam. Zukke dingen motten wel slieten…. 

Mien bruur had letst nao et eaten ok een serieus gesprek met zien vrouw en gaondeweg kwam et 

onderwerp euthanasie veurbie-j. Oaver dit delicate onderwerp zei-j hi-j tegen eur                                   

”Laot mien nooit leaven as ’n plant, waorbie-j ik afhankelijk bun van ’n machine en gevoerd wod met 

vloeistof uut ’n fles.  A-j mien in zo’n toestand antreft, koppel dan die toestellen die mien in leaven 

hollen maor af”. Zien vrouw is opgestaon, hef de stekkers van de tillevisie en van de laptop der uut 

getrokken en al zien bier weggespuuld…. 

Hol um in de rie-j. 



 

 

 
Met ingang van 1 maart j.l. ben ik begonnen als wijkagent in Etten, Varsselder en Ulft Noord.  
Ongeveer 5 jaar geleden heb ik deze wijk ook als eens gedurende 3 maanden mogen waarnemen en  
ken de omgeving een klein beetje.  
Tot 1 maart zat ik als wijkagent in ’s-Heerenberg-Oost.  
Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en had al eerder mijn voorkeur uitgesproken voor deze wijk, 
toen die  
mogelijkheid kwam heb ik hem aangegrepen.  
Ik ben geboren en getogen in Varsseveld en ken de Achterhoek dus.  
  
Komende tijd zal ik deels gebruiken om mijn netwerk te verkennen en dus in gesprek gaan met 
scholen, gemeente,  
instellingen, etc. Daarnaast probeer ik de wijkzaken op te pakken die spelen.  
Tegenwoordig wordt ook de wijkagent voor een deel ingezet binnen het gehele gebied van 
Achterhoek-West om de  
meldingen te rijden, dus ik zal niet iedere dag in de wijk aanwezig zijn. 
Als er zaken zijn waarvoor u de politie snel nodig heeft kunt u ons bellen op 0900-8844 of bij spoed 
112.  
Voor zaken die even kunnen wachten en waar meer politiebemoeienis bij komt kijken kunt u mij 
altijd benaderen,  
hetzij via het 0900 nummer, hetzij via politie.nl (contactformulieren).  
  
Ik hoop samen met u de veiligheid en leefbaarheid in de wijk een extra impuls te geven” 
  
Met vriendelijke groet,  
Bart Ruesink 
  
Wijkagent Ulft Noord, Etten en Varsselder 
  
Politie | Oost-Nederland | Achterhoek West  
Bezoekadres: Hamburgerbroeklaan 11 Doetinchem. 
Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn  
T : 0900 - 8844 
  
 
 
 
  



 

 

              

Team  Banning - Nibbelink grijpen ongenaakbaar de titel. 

 

Ja je moet ook wel eens een minder leuk stukje schrijven dus heb ik me er met zeer 

veel moeite overheen gezet. De hartejagen competitie 2016/17 zit er weer op. De 

gehaktballen en punten zijn weer verdeeld. Jan en Harrie wonnen verdiend de titel 

want ze stonden vanaf de eerste dag aan kop. Ala Feyenoord dus als zijn die er nog 

niet bij het ter perse gaan van dit nummer! De eerste avond was Jan niet aanwezig 

dus heeft van elk team iemand een potje ingevallen, dus eigenlijk zijn we allemaal 

een beetje winnaar! Omdat de regel is dat wie de eerste avond wint dat team voor 

een hapje zorgt de laatste avond, wil meestal niemand de eerste keer winnen, maar 

Harry was kansloos want hij kreeg zeer goede medespelers ingedeeld. 

Desalnietemin gaven ze die koppositie nooit meer uit handen, de voorsprong was op 

een gegeven moment zelfs 65 punten. Aangezien onze puntentelling zo is dat je bij 

een winstpotje 3 punten krijgt en een bonus van 2 bij doorkaarten met alle slagen en 

1 als je alleen alle punten hebt. Kon je spreken van een giga voorsprong. Maar op 

het laatst knepen ze hem toch nog even want de voorsprong slonk tot 10 schamele 

puntjes na de laatste ronde. De druk werd beide heren toch bijna te groot. Het 

gehaktballen klassement (eigenlijk belangrijker) werd gewonnen door team Driever-

van Aken, (Bart- Guus) die ook de tweede plaats opeisten na een spannende strijd 

met team Jansen-Nijman (Sjoerd -Gijs). Laatsgenoemde team had t.o.v. vorig jaar 

een enorme progressie geboekt en maakten een reuze sprong, ik ben dan ook zeer 

benieuwd hoe ze na "het zomerrecces" weer uit de startblokken komen. Ook team 

Slutter- Lucassen (Jan- Edwin) kunnen terug kijken op een fantastisch ballenjaar, en 

als Edwin (ziet binnekort Abraham) van Jan soms gewoon met harten uit mag komen 

als hij klote kaarten heeft dan zit er nog veel meer in het vat. Team Krabbenborg-

Verhey  (Leo-Miep) stonden lang op de tweede plek maar kregen de laatste 

maanden steeds de verkeerde kaarten zodat ze achteraf zeer blij mogen zijn met de 

5e plek. De 6e plek was voor  team Jansen-Wenting  (Ben-Gert) de winnaars van 

vorig jaar notabene. Zij hebben het sucses van vorig te uitgebreid gevierd en mede 

door de sociale verplichtingen dat zoiets met zich meebrengt, zoals het openen van 

winkels en het geven van lezingen overal in het land, ging dat  ten koste  van hun 

voorbereiding. De 7e plek en dus de poedelgehaktbal was voor team Preyer-Ketelaar 

(Elly en Riny)  tactisch zeer sterk gespeeld want zo wonnen ze zeer terecht ook een 

balletje. De eerste donderdag in Oktober GEHTS WIEDER LOSSSSSSSS!!!! Dan 

start seizoen 2017/18 Ik hoop dat jullie allen weer van de partij zijn want er gaat toch 

niets boven een paar uurtjes serieus en intensief sporten. Mocht iemand dit lezen en 

denken verrek das ook wat voor mij ik lus ook wel een bal en heb een meer dan 

bovengemiddeld IQ geef je dan voor 1 oktober op bij mij.   

  



 

 

 

Eind stand.   1 Jan en Harry         365 punten en 4 ballen 

                     2 Bart en Guus        355 punten en 6 ballen 

                     3 Gijs en Sjoerd      347 punten en 3 ballen 

                     4  Jan en Edwin       343 punten en 4 ballen 

                     5  Leo en Miep         327 punten en 4 ballen 

                     6 Ben en Gert           286 punten en  1 bal 

                     7 Elly en Riny            266 punten en  1 bal 

  Uw correspondent   Guus van Aken 

 

 

  



 

 

 
  

 
 

 

 
40-jaar Ettense Rommelmarkt! 

Op zondag 2 juli 2017 organiseert Harmonie Onderling Genoegen weer de jaarlijks terugkerende 
Ettense rommelmarkt. Vele jaren van hard werken heeft er toe geleid dat deze markt uitgegroeid is 
tot een dag vol gezelligheid. De rommelmarkt staat bekend om zijn gezellige sfeer en trekt altijd weer 
veel mensen naar Etten. De opbrengst wordt gebruikt voor aanschaf en onderhoud van de 
instrumenten en investeringen in opleidingen.  
Echter bestaat de rommelmarkt dit jaar 40 jaar en dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Daarom laten we u nu al delen in een paar van onze ideeën. 
 
Nieuws Nieuws Nieuws… 
Naast het bekende rad van avontuur hebben we nu 
de Kop van Jut waarop geslagen kan worden. En 
last but not least aan we dit jaar van start met een 
kledingmarkt. Hiervoor mag u op de 
woensdagavond onbeschadigde en gewassen 
kleding (en spullen) bij ons aanbieden. Onder aan 
de trap neerzetten is al voldoende, wij zorgen voor 
de rest. Meegeven aan een van onze leden mag 
ook. Uiteraard halen we kleding ook op tijdens de 
nog te bepalen ophaalavonden. Mocht u niet 
kunnen wachten en heeft u al eerder bruikbare 
kleding en spullen waar u vanaf wilt, laat het ons dan weten. Wij halen het graag bij u op. Voor meer 
informatie en/of ophalen van goederen kunt u contact opnemen met Peter Ketelaar tel: 06-
53229515. In de volgende Treffer leest u meer over onze Ettense Rommelmarkt. 
 
 
 
 

 

 

 

Ons   eerstvolgende optreden is op zondag 21 mei a.s. bij zaal Köster in Etten. Hier treedt niet alleen 
het A-orkest voor u op maar zal het B-orkest ook voor het eerst live te bewonderen zijn. Bij dit 
bijzondere concert mogen onze jubilarissen Erwin Jansen, Marije Sloot, Riet Verheij en Mieke 
Ketelaar hun meest favoriete werk kiezen die dan zullen worden uitgevoerd. Met de diversiteit van 
de jubilarissen kan het niet anders dan een zeer gevarieerd programma worden.  

 



 

 

 

Opbrengst collecte Hartstichting 

ETTEN - De collecte voor de Hartstichting, die in de eerste week van april in Etten werd gehouden, 
heeft een bedrag opgeleverd van 790,60 euro. 
Wie zich voor volgend jaar als collectant wil aanmelden, kan contact opnemen met Martijn Kraan: 
dicrano@gmail.com of 06-23611974. 
Informatie: www.hartstichting.nl  
 

Reumafonds 

Beste dorpsgenoten de opbrengst van de collecte Reumafonds was weer super €836.99 namens het 
Reumafonds Hartelijk Dank. Wij zijn alleen met spoed op zoek naar collectanten graag melden bij 
Betty Meurs Molenstraat 14 B.V.D 
 

Vrouwenvereniging Etten  

Donderdag 18 mei 2017.   13:00 uur 
We gaan het jaar afsluiten met een leuke middag. Fietsen of de auto, u hoor ter 
zijner tijd  over hoe we de middag invullen. 

 

  

 
 

Komt er een speciale dag aan? 

  
Huur dan onze zeer originele Daimler 250,  

inclusief chauffeur 

 

 
 

Taxi de Bollard, Etten 

bartvisscher@live.nl 
                           Tel: 0642864022  

http://www.hartstichting.nl/
mailto:bartvisscher@live.nl
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      Poule A 
    

Poule B 
  Molenstraat 3       Nr. IJsselhunten 2     

Fred Goudsblom   81   26 Alex Obbink 91 91 

Daphne Goudsblom   84   27 Jos Siemes 91 91 

Mike Schut   78   28 Henk van Uem 85 85 

Lauren Go   80   29 Erik Bouwmwn 81   

        30 Theo Sloot 86 86 

                

Totaal   323     Totaal   353 

                

Poule C         Poule D     

Molenbuurt 2       Nr. Ulftsestroat 3     

Andre Tuit 70     86 Wilfred Jansen 91 91 

Bennie Elbers 77 77   87 Marleen Bannink 81 81 

Frank Douwenga 85 85   88 Mike Jansen 68 68 

Saskia te Kampe 80 80   89 Henk Sloot 70 70 

Wim Freriks 78 78   90 Ellie van Keulen     

                

Totaal   320     Totaal   310 

                

Poule E         Poule F     

Schimmels 1       Nr. Ulftesestroat 5     

Andre Thus 62     
13

6 Angeline Cornielje 72   

Myrthe Thuis 85 85   
13

7 Marjolein Jansen 85 85 

Marcel Thuis 72 72   
13

8 Yannic Cornielje 82 82 

Mark Leijzer 73 73   
13

9 Harold Bosman 85 85 

Nina Leijzer 85 85   
14

0 Bart Smits 85 85 

                

Totaal   315     Totaal   337 

                

Poule G         Poule H     

Oldenhove 2       Nr. Schimmels 4     

Jeroen Koopman   84   
19

1 Wido Dieker 78 78 

Cherelle Aaldering   87   
19

2 Rens Helmes 62   

Rieky Helmes   54   
19

3 Mark Klomp 79 79 

Sjoerd Jansen   75   
19

4 Natascha Klomp 83 83 

        
19

5 Jan Bannink 88 88 

 Totaal                           300      Totaal        328 
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                      Poule I         Poule J     

Tot de Poaltjes 1       Nr. Tot de Poaltjes 2     

Nico Tiemessen 73 73   
23

6 Guus Bus 78 78 

Thea Tiemessen 82 82   
23

7 Maarten Leijzer 80 80 

Clemence Dieker 89 89   
23

8 Erik Fielt 85 85 

Jan van Marwijk 73     
23

9 Joost Helmink 83 83 

Daniel Tiemessen 86 86   
24

0 Niek Helmink 71   

                

Totaal   330     Totaal   326 

                

Poule K         Poule L     

Kerkkampers 3       Nr. Klompendijk 5     

Stef Terhorst 75     
28

1 Nathalie van Aken 87 87 

Sander Wolsink 79 79   
28

2 Gwen van Aken 81 81 

Martijn Wolsink 85 85   
28

3 Lynn van Aken 79 79 

Tom Lucassen 80 80   
28

4 Ralph van Aken 92 92 

René Vriezen 80 80   
28

5 Wilfried van Aken 77   

                

Totaal   324     Totaal   339 

                

Poule M         Poule N     

Molenstraat 1       Nr. Ponderosa 5     

koen Helmes   82   
34

1 Niels Berendsen 79 79 

Hennie Kock   95   
34

2 Karin Berendsen 84 84 

Joshua Goudsblom   83   
34

3 Rudy Wieskamp 92 92 

mariek Braam   83   
34

4 Maijke Wieskamp 87 87 

        
34

5 Miranda Nijland 79   

                

Totaal   343     Totaal   342 
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Poule O 

Margrietstraat 1     
     Jan slutter   60 

     Joris Slutter   62 
     Charlotte Ko   82 
     Lenneke Slutter   62 
           

           
     Totaal   266 

     

        

  
punte

n Plaats     Jeugd 14 - 15 Jaar 
punte

n Plaats 

Nikki Hoenholt 41 4   
50

1 Mitchel Nijenhuis     

Mo Derksen 73 1   
50

2 Rik Verheij     

Nina ter Voert 73 1   
50

3 Beau van Aken 82 1 

Maud Slutter 56 2   
50

8 Anne Braam 63 3 

Jens Slutter 51 3   
50

9 Wesley Hengeveld 75 2 

                
Hoogste Dame 
finale: Nathalie v Aken - Mayke Wieskamp - Cherelle Aaldering  87 Punten 

 
              

Hoogste Heer finale: Ralph van Aken - Rudy Wieskamp                                          92 Punten 

                

winnaar straat/buurt schiettoernooi 2016         
Team  IJsselhunten 
2         353 Punten     

                

Jeugd 12/13 jaar Mo Derksen - Nina te Voert 73 Punten     

                

jeugd 14/15 jaar  Beau van Aken     82 Punten     

        Totaal deden dit jaar 295 personen mee aan dit buurt/ straat schiettoernooi 
 



 

 

 
 
Eens in de 5 jaar vindt in Etten het Keizerschieten plaats. 
Op dit moment is de Keizer van Etten, John Slutter 
De 36 koningen/koninginnen die Etten op dit moment heeft zullen deze 
middag de strijd aangaan om de titel van John over te nemen. Hun 
partners gaan de strijd aan bij het vogelknuppelen. 
Het Keizerschieten vindt plaats op zondag 7 mei 2017 
Schutterij “De Eendracht” wil dan ook iedereen uit Etten en omgeving  
uitnodigen om dit prachtige evenement bij te wonen. 
 
 
 
Programma: 
13.15 uur Afmars, rondgang door het dorp, op halen van de keizer door  

    schutterij en Harmonie 
13.45 uur Terugkomst gebouw 
14.00 uur Beginnen met Keizerschieten/vogel knuppelen 
17.00 uur Inhuldiging nieuwe Keizer in samenwerking met Harmonie  
Tijden zijn onder voorbehoud!! 
 

  



 

 

 
 
 
Zaterdag 13 mei 2017 vind de jaarlijkse traditie van het gemeentelijk 
Koningsschieten plaats. Het gemeentelijk Koningsschieten is in 2005 
door Schutterij “de Eendracht” in het leven geroepen. Voor de derde 
keer zal dit plaats vinden in Etten aangezien de toenmalige koning 
Wilfried van Aken in Netterden het koningsschot loste.  
Deelname is voor de koningen, koninginnen en jeugdkoningen van 
schutterijen, oranje verenigingen en kermis verenigingen uit de 
gemeente Oude IJsselstreek.  
Tijdens het officiële gedeelte wordt de ere wijn namens de gemeente 
aangeboden door de burgermeester/wethouder. De huldiging door 
overdracht van een ketting voor de nieuwe gemeente koning zal  ook 
door een afgevaardigde van de gemeente worden gedaan.  
Gemeente Koning Wilfried van Aken en onze huidige kermis Koning Henk Eelderink en hun partners 
nodigen alle inwoners van Etten uit om onder het genot van een hapje en drankje dit evenement bij 
te wonen. Ook zal er een optreden van een dweilorkest zijn  
Het evenement op 13 mei  vindt plaats in het schuttersgebouw en op ons dorpsplein.  
Het programma van het gemeentelijk Koningsschieten ziet er als volgt uit:  
 
13.30 uur Zaal schuttersgebouw open 
14.00 uur Ontvangst Koningsparen en Genodigden 
14.15 uur Welkomstwoord 
14.25 uur Aanbieden Erewijn door de Gemeente Oude IJsselstreek 
14.40 uur Loting schietvolgorde 
15.00 uur Aanvang schietwedstrijden 
16.30 uur Muzikaal intermezzo 
17.15 uur Prijsuitreikingen en huldiging nieuwe Gemeente Koning 
18.30 uur Einde van het schietevenement.  
Alle tijden zijn nog onder voorbehoud!!  
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

Herdenking van de bevrijding van Etten op 26 maart 2017 
Zondag 26 maart 2017 heeft de gemeenschap van Etten 

het feit herdacht dat 75 jaar geleden, tijdens de tweede 

wereldoorlog, een Stirling bommenwerper is neergestort 

aan de Tappenweg in het buurtschap Rafelder. Hierbij is 

de 7 koppige bemanning om het leven gekomen en 

begraven op het kerkhof in Gendringen. 

Na de onthulling van een herdenkingsmonument aan de Tappenweg en een korte 

herdenking met de jaarlijkse kranslegging bij het oorlogsmonument aan de Dorpsstraat in 

Etten, heeft het Ettens Mannenkoor een bijdrage geleverd aan een groot herdenkingsconcert 

in de St. Martinuskerk, waaraan ook de andere Ettense muziek- en zangverenigingen 

Vrouwenkoor Con Brio, The Voices, Harmonie Onderling Genoegen en soliste Armanda ten 

Brink deelnamen, met als bijzondere gasten het vermaarde Pipercorps City of Apeldoorn 

Pipes and Drums en The Royal Canadian Legion Branch 005.  
 

 
 

De kerk is tijdens dit concert afgeladen vol, met op de voorste rijen onder andere 

nabestaanden van de omgekomen vliegers uit Australië en Engeland, een oorlogsveteraan 

en de burgemeester en twee wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek. Na de 

binnenkomst door het middenpad van The Royal Canadian Legion en de tien pipers van City 

of Apeldoorn kan het concert beginnen.  

 



 

 

 

Op één na alle liederen waar het Ettens Mannenkoor een bijdrage aan levert zijn voor deze 

herdenking Engelstalig: Amazing Grace, Highland Cathedral (zoemend bij een optreden van 

de pipers), Abide with me, Land of Hope and Glory, We’ll meet again en het indrukwekkende 

Canadese volkslied Oh Canada. Bij Comrades in Arms is op de achtergrond in de kerk het 

geluid van overvliegende vliegtuigen uit de oorlog te horen. Het koor sluit af met het 

meezingen van het Wilhelmus. 

Op het besloten gedeelte van de site van het Ettens Mannenkoor staat een brief van de 

werkgroep “Crash Stirling 1942-2017 gericht aan de zangers en dirigenten. Deze brief eindigt 

als volgt: “Een blijvende herinnering realiseren voor de mannen die het ultieme offer voor 

onze vrijheid hebben gebracht, dat is onze motivatie als werkgroep geweest. Het ontroert 

ons dat zoveel familieleden van de omgekomen bemanning de tijd en moeite nemen om 

zondag bij het herdenkingsprogramma aanwezig te zijn. Wij als werkgroep zijn erg dankbaar 

voor de spontane medewerking van de Ettense verenigingen, waarin een klein dorp groot 

kan zijn, dank jullie wel.” Deze brief is vóór het concert geschreven om het koor te 

informeren over de aanstaande herdenking. Na de herdenking en het concert kunnen we 

zeggen dat het een groots en ontroerend gebeuren is geweest, een waardige herdenking 

voor deze bemanning die bijgedragen heeft aan de bevrijding van ons land maar deze zelf 

niet heeft kunnen meemaken. 

Op de maandag volgend op het concert vertelt Nick Moritz, dirigent van het Ettens 

Mannenkoor en Con Brio, tijdens de repetitie staande voor het koor, dat na het concert een 

Engels sprekende mevrouw naar hem is toegekomen, hem heeft bedankt en heeft gezegd: 

“This was the best day of my life.”  

 

 
Foto Han Gerritsen 

 



 

 

 

 

Molendag bij De Witten in Etten 

Dit jaar met een Molenfair in en rond de molen. 

Zondag 14 mei 2017 is het niet alleen moederdag maar ook nationale 

molendag. Wij als vrijwilligers van Molen de Witten doen uiteraard mee 

aan deze jaarlijkse molendag. Dit jaar hebben we een fair georganiseerd 

met allerlei activiteiten. Er zijn oude ambachten, kunst en brocante te zien 

en biologische producten, gerestyled meubelen en woonaccessoire te 

koop. Onze vrijwillig molenaars zullen op gezette tijden rondleidingen 

geven en bij genoeg wind wordt er graan gemalen. De  vrijwilligers van 

Molen de Witten staan klaar om u van een natje en droogje te voorzien. 

Van de verkoop en vrije giften kunnen we onze trots “Molen de Witten “ 

draaivaardig houden en als beeld behouden voor ons dorp.  

Komt allen op zondag 14 

mei en loop even bij ons 

langs. Maak er zo met het 

hele gezin een heel 

speciale moederdag is. 

           

 

  



 
 

Nieuws van V.V. Etten 
 

In memoriam: Theo Wellink 
 
Onvoorwaardelijk, onuitputtelijk, een man een man een woord een woord. 
 
Op 24 maart jl. is op 71-jarige leeftijd ons erelid en oud-bestuurslid Theo Wellink overleden. Theo was 
al betrokken bij V.V. Etten sinds er bij Niesink in de wei werd gevoetbald. Hij is 10 jaar lang bestuurslid 
geweest en is daarnaast 13 jaar coördinator en actief lid van onze klusgroep geweest. Voor deze 
bijzondere verdiensten is Theo in 2015 gehuldigd en benoemd tot Erelid van V.V. Etten. 
 
In zijn coördinerende rol binnen de klusgroep had Theo veel contact met het bestuur, gemeente en 
leveranciers. Elke woensdag verrichte hij trouw met de klusmaten werkzaamheden en ondanks de wat 
hogere gemiddelde leeftijd moest er wel flink gewerkt worden. Een geoliede machine zo omschreef hij 
het klusteam. Theo was een vakman en de timmerklussen deed hij meestal samen met zijn maat Jan 
Ruesink. Beide mannen blikten onlangs in ‘de Gelderlander’ nog terug op de bouw van onze tribune, 
die nog steeds fier ons sportpark siert. 
 
Bijzonder hieraan is dat Theo zelf nooit gevoetbald heeft. Terugkijkend sprak hij ook niet vaak over het 
spelletje. Het ging hem meer over kameraadschap, gezelligheid en er samen staan wanneer er wat 
gedaan moest worden. Eigenlijk de kernwaarden van onze vereniging als je het goed bekijkt. 
 
In een recent verschenen artikel in de Treffer waarin Theo werd geïnterviewd als vrijwilliger van de 
maand gaf hij aan: “Zolang ik kan blijf ik de club trouw en zal ik helpen”. Dat heeft hij tot het eind 
gedaan. Onvoorwaardelijk, onuitputtelijk, een man een man, een woord een woord. 
 
Ik wens zijn maatje Thea, Kathleen, Berry en de kleinkinderen heel veel sterke in deze moeilijke tijd. 
Namens het bestuur, leden en kaderleden, 
 
Rudi van Aken 
Voorzitter V.V. Etten 
 

6 clubscheidsrechters geslaagd voor de KNVB cursus 
 
In samenwerking met de KNVB en met VVG’25 en Spcl. Silvolde is er een scheidsrechterscursus 
georganiseerd bij v.v. Etten. Onder begeleiding van een KNVB-docent hebben de  cursisten kennis 
gemaakt met alles wat erbij komt om een wedstrijd in goede banen te leiden.  
 
Mede dankzij de coördinatie van Hennie Bergevoet en de begeleiding van Hidde Roerdink, Sjoerd 
Jansen, Myrthe Thuis, Leo Krabbenborg en Petra van Aken zijn afgelopen dinsdag (11 april) Nico 
Roerdink, Patrick Verheij, Luuc Giesen, Danny Verheij, Wesley Hengeveld en Rick Verheij geslaagd 
voor de scheidsrechterscursus van de KNVB.  
 
Wij zijn erg blij met deze nieuwe clubscheidsrechters en hopen dat zij met veel plezier wedstrijden bij 
onze vereniging gaan fluiten. Misschien wel net zo lang als Geert Jeurissen die na ruim 14 jaar 
afscheid heeft genomen als clubscheidsrechter. Wij willen Geert bedanken voor het leiden van vele 
(jeugd)wedstrijden bij onze vereniging. 
 



 
 
Wedstrijdverslagen 
 
Dinxperlo VR1 – VVEtten VR1  
 
Zondag 5 maart… D-day! 

Eindelijk was het zover. De wedstrijd waar ze zelfs bij de KNVB hoofdpijn van kregen: Dinxperlo VR1 
uit! Deze wedstrijd zou al in 2016 gespeeld moeten worden, werd daarna verzet naar 5 februari, 
vervolgens stond deze mysterieus genoeg opeens op 10 februari. Snap jij het nog? Wij ook niet. De 
wedstrijd ging een geheel eigen leven leiden… 

Wij waren natuurlijk gebrand om deze wedstrijd te winnen. Daarom baalden we dat de wedstrijd werd 
gespeeld op het moment dat we een aantal dames moesten missen.  Dus zodra de datum bekend 
was werd er meteen om ondersteuning gevraagd. Met succes, want Willeke en Suzeth boden meteen 
aan ons te komen versterken. 

We gingen met 14 vrouw sterk, met gezonde spanningen richting Dinxperlo. Eenmaal daar 
aangekomen begaven de speelsters zich naar de kleedkamer en gingen Janneke, ‘mini-me’ Lore en ik 
op zoek naar de leiding van de tegenpartij, maar die was net zoals de vorige wedstrijd daar 
onvindbaar. De aardige meneer uit de kantine was zo vriendelijk ons de weg te wijzen, dus hebben we 
de formulieren maar ingevuld en hebben we ons gevoegd bij de speelsters, die ondertussen 
begonnen waren aan de warming up. 

Het geluk van deze inhaaldatum is dat onze trouwe trainers, Mike en Lenn, er ook bij konden zijn en 
Kevin, het broertje van Nicolle zich over de vlag ontfermde. De staf was compleet en de dames zijn er 
klaar voor! De opstelling is als volgt: In de goal, de vrouwelijke helft van het befaamde keeperduo van 
Etten; Rianne.  Als laatste man; onze Nicolle die zorgt dat onze ijzersterke achter-linie  bestaande uit 
Tessa (linksback), Michelle (rechtsback) en Didi (voorstopper) nog geen grassprietje weggeeft. Op de 
flanken staan Maudy (links) en Eline (rechts). Willeke is verdedigende  en Marije aanvallende 
middenvelder. In de spits staan Nienke en Suzeth. Op de bank beginnen Ilona, Gaby en Lynn. 

We beginnen sterk, maar zien wel dat Dinxperlo niet voor niets op de 2e plaats staat. Er zitten goede 
voetballers tussen. Dat weerhoudt ons niet van een winnaarsopportunisme en na 12 minuten geeft 
Eline een voorzet die vervolgens door Nienke wordt afgemaakt. 0-1!!! Dolenthousiast zijn we en we 
gaan nog harder strijden.  Het gaat goed. Ilona vervangt Willeke op het midden en Willeke schuift door 
naar rechtshalf. Wij creëren kansen en weten ons goed staande te houden tegen Dinxperlo. Maar ook 
de dames van Dinxperlo geven wat meer gas en in de 32ste minuut krijgen we een tegengoal. 1-1. Niet 
veel later creëert Dinxperlo weer een kans, maar deze bal wordt door Nicolle voor het doel 
weggehaald, wat in een cornerbal resulteerde. Ondertussen wordt keeper Rianne onwel en moesten 
wij schakelen. Onze back-up keepers Julia en Ko waren er niet en Nienke konden we als spits niet 
missen. Ilona “offerde zich op” en bleek een natuurtalent. Willeke nam haar oude positie weer in en 
Lynn kwam op rechtshalf. Nog meer pech, want Gaby die inmiddels op linkshalf het team kwam 
versterken heeft 10 minuten alles gegeven, maar voelde zich ook niet goed en dat zorgde voor een 
nieuwe wissel. Een beetje rumoerig kwam de eerste helft tot een eind en Dinxperlo maakte daar op 
het laatste moment nog gebruik van en scoorde de 2-1. De Ettense dames pakken hun rust en 
beginnen vol strijdlust aan de tweede helft. Je kan zien dat ze er zin in hebben en Dinxperlo wordt 
hierdoor overschaduwd. Wij zijn sneller en sterker en gaan ervoor. In de 80ste minuut maakt Suzeth de 
gelijkmaker. En op het laatst weten wij ons de 3 punten toe te eigenen met  een voorzet van Marije die 
door zus(je) Nienke wordt afgemaakt met een kopbal. 2-3!!!  Nienke viert deze winnende goal 
hetzelfde als “collega-voetballer” Wesley Sneijder op het WK van 2010 tegen Brazilië. Terwijl de 
hartkloppingen van de toeschouwers langzaamaan minder worden, dringt het tot iedereen door. Yes! 
GEWONNUHHH! Dit is de 5e wedstrijd op een rij waarin we punten pakken. Je kan wel zeggen dat het 
lekker gaat! 
Suzeth en Willeke bedankt voor de versterking. En de heren voor de begeleiding en het vlaggen! 

Marjolein Roerdink 



 
 

Etten 3 blijft dodelijk effectief 

Zondag 12 maart, de verjaardag van Loes Tiemessen én een zonovergoten Sportpark De Treffer. 
Kortom: lentekriebels en de ideale omstandigheden voor de mannen van het 3e om weer de wei in te 
gaan. Dit keer stond de competitiewedstrijd Etten 3 – Varsseveld 6 op het program. 
Voordat we overgaan tot het wedstrijdverslag van de wedstrijd tegen de “uut de kloeten  getrokken 
keerls” uit Varsseveld blikken we uiteraard weer even terug op een veelbewogen week. Op maandag 
is Tim Z. naar het schijnt de trotse vader van zoon Bram geworden (van harte!), op dinsdag won 
Yannick de toto waardoor hij de Balkenende-norm aantikt, op woensdag geschiedde het wonder van 
Camp Nou, op donderdag hadden de mannen prestatieverlof met trainen, op vrijdag zat Martijn de 
2e helft wél comfortabel bij De Graafschap en op zaterdag vierden supporters met (Turkse) vlaggen 
vroegtijdig feest op de Coolsingel. 
Het sportpark was vandaag omgetoverd tot “Kinderwagenpark”. Sinds Jos Westerhof het 
condoomapparaat heeft verwijderd bij zijn plaatselijke drogisterij zijn de Ettense testosteronbommen 
namelijk niet meer te stoppen. Enfin, zolang de oven warm is, moet er gebakken worden. 

Het elftal stond vandaag – in verband met afwezigheid van Marc – onder leiding van de 
zonnebankgebruinde Tommy, die na een weekje kamelen melken rechtstreeks vanuit het vliegveld 
naar het sportpark keerde. De volgende mannen werden het veld in gestuurd: Martijn, Yannick, Tim 
Z., Niek R., Niek W., Jurgen, Harry, Coen, Rob P., Chiel W. en Boet. Pim, Jozef en Tim v.A. begonnen 
vandaag op de bank. Bas was vandaag verhuurd aan het 4e. 

Onder de muzikale klanken van Tanja Lasch (Immer Lacht) en John de Bever (Jij krijgt die lach niet 
van mijn gezicht) werd de warming-up ingezet. Gelukkig stond de telefoon dit keer niet roodgloeiend 
van telefoontjes van omwonenden over geluidsoverlast. De mannen uit Hiddink-town begonnen 
fanatiek aan de wedstrijd en verdienden na 2 minuten een vrije schop. Nadat de bal in eerste instantie 
werd gepareerd door onze “swingende keeper”, werd hij van dichtbij ingeschoten. Hoewel de grens de 
vlag laag hield, was good-old Leo onverbiddelijk en keurde de goal af wegens buitenspel. Etten was in 
ieder geval wakker geschud en 3 minuten later haalde Harry verwoestend uit waarna de bal via de 
binnenkant van de paal in het netje lag: 1-0. 

Toch bleef het initiatief bij Varsseveld liggen hoewel de mannen van het 3e – zoals gebruikelijk – in de 
counter zo scherp als een mes waren. Dit resulteerde onder andere in een actie van Boet, die naar 
binnentrok, zijn tegenstander het bos in stuurde en de bal geplaatst binnenschoot: 2-0. Aan balbezit 
had Varsseveld geen gebrek, maar tot echte kansen leidde dit niet, waardoor onze goalie – ook wel 
grote geile beer genoemd door één van de supporters met een witte viervoeter – eenvoudig overeind 
bleef. Sterker nog, ook aanvoerder Tim mocht de schacht aanhalen, waarna de bal vervolgens door 
zo’n beetje iedere speler van Varsseveld – behalve de keeper – in de goal belandde: 3-0. 
 
Inmiddels begon het Calimero-effect te werken bij de rechtsback van Varsseveld die Chiel een plek in 
eerste toewenste (zondag 14 uur thuis tegen de Boys aantreden, Chiel). De gifbeker was echter nog 
niet leeg, want Boet maakte er voor rust ook nog 4-0 van waardoor het “bruurke van Jens” die bij 
Varsseveld op goal stond voor de 4e maal de bal uit het net mocht vissen. Onderwijl werd Harry nog 
 “gepanneerd” zoals alleen de Oostenrijkers dat normaal gesproken met een Wienerschnitzel kunnen. 
 
Enfin, na de warme en bemoedigende woorden van de afscheidnemende leider Tommy werden er 2 
frisse spelers het veld ingebracht: Tim van Aken en Jozef. Papa’s Niek en Tim mochten even op 
oasem komen. De 2e helft was nog geen 5 minuten oud of Chiel brak door en schoot de 5-0 binnen. 
Een monsterzege leek binnen handbereik te liggen. Toch bleef Varsseveld gedecideerd voetballen en 
creëerde het enkele aanvallen, maar kwam het helaas niet verder dan onze 16-meter. Ondertussen 
werd Pim ingebracht voor Yannick die zich daardoor in alle rust met zijn spray in de hand op zijn 
dopingpraktijken kon richten. Dat was echter van korte duur, want helaas moest Tim van Aken 
geblesseerd het veld verlaten en inmiddels is bekend dat hij enige tijd uit de running is. Sterkte Tim! 
Yannick werd daardoor weer ingebracht en rende zo lichtvoetig als een hinde met zijn blitse nieuwe 
schoenen het veld in. 
 



 
 
Intussen begon de wedstrijd een beetje in te kakken en begon het publiek te morren. Zo nam Jan 
Slutter bi-j ons Jozef enkel malen op de “hak” door te stellen dat er de 1e helft toch meer voetbal in 
zat. Dat Jozef een brede rug heeft, bleek wel uit het feit dat het hem koud liet en hij alles van zich af 
liet glijden. 
Onze aanvallers zaten ondertussen niet stil en wisten de score verder uit te breiden. Chiel passeerde 
na een mooie actie de verdediger en tekende voor de 6-0. Wie schetst echter nog meer onze 
verbazing? Niek Rauwers! De grote, kleine man stoomde enkele keren op en wist met een kopbal 
bijna het bruurke van Jens te verschalken. Het bruurke van Jens had overigens nog de pech dat hij de 
bal een keer vol in zijn Bourgondische buik geschoten kreeg. Boet was inmiddels weer aan de loop 
gegaan en schoot 10 minuten voor tijd de 7-0 binnen. 

De aanvoerder van Varsseveld bleef intussen strijdbaar en trok als een waar veldheer naar voren 
gesterkt door de in de 2e helft ingebrachte Willem, alias Sjaak Swart. Kort voor tijd resulteerde dit in de 
verdiende eretreffer: 7-1. Zo kwam aan deze “zoadpot” een einde en vloeiden de kannetjes bier 
rijkelijk. Doordat de concurrentie weer punten heeft laten liggen, lijkt het een legendarisch seizoen te 
worden. Martijn kijkt echter ook naar andere zaken uit en gaf aan dat hij reikhalzend uitkijkt naar “het 
boek” van Harm Dieker, in de grote mensenwereld ook wel autobiografie genoemd. 
In verband met de geestelijke gesteldheid van de grensrechter is er overigens geen verslag 
verschenen van de wedstrijd van vorige week. Daarom dient hierbij vermeld te worden dat Etten 3 met 
2-0 wist te winnen van angstgegner VVL 3. Hierdoor staan de mannen van het 3e in de kwartfinale van 
de beker waar ze de Grasshoppers uit Nieuw-Dijk treffen. 
 
De grens 

Etten 3 blijft op koers 

Op zondag 19 maart reisde de karavaan van het 3e af naar Gaanderen voor de uitwedstrijd tegen 
VVG’25. 
 
Traditiegetrouw startten we natuurlijk met een kort weekoverzicht. Zo werd op de FB-pagina van v.v. 
Etten de vraag opgeworpen of één band van de platte wagen al opgepompt kan worden (lijkt me niet, 
omdat er dan niet langer sprake is van een platte wagen), werd Frank L. op het stembureau in Etten 
geweigerd wegens frauduleus gedrag hoewel hij de onschuld zelve speelde, bestookte Tommy ons 
weer met enkele links met nutteloze informatie en verscheen op vrijdag een uitmuntend 
wedstrijdverslag van onze wedstrijd tegen Varsseveld. Een tien met een griffel, Martijn… 

Uiteraard verzamelden we ons weer in het plaatselijke honk. Ook daar gebeurde uiteraard weer van 
alles. Voor leider Tommy was helaas de maandelijkse cyclus alweer voorbij waardoor hij wegens 
ongesteldheid verstek moest laten gaan. Doordat de Poolse Regiotaxi “Cornielje & Co” geen Zwitsers 
uurwerk had, arriveerde Martijn ternauwernood tijdig in de kantine. Harry werd in de kantine gerust 
gesteld over het feit dat het verslag van vorige week gerectificeerd was en de 1-0 inmiddels op zijn 
naam stond. Boet had opslag gekregen en reed tot verbazing van onze plaatselijke tuinkabouter in 
een grote Volvo-gezinswagen het sportpark op.  Enfin, we vertrokken met de volgende opstelling naar 
Gaanderen: Martijn, Niek R., Tim, Jozuf, Bas, Yannick, Jurgen, Rob, Chiel, Harry en Boet. Coen en 
Pim startten op de bank. 

In Gaanderen aangekomen, troffen we een bouwput aan. Hoewel de contouren van het mooie nieuwe 
complex zichtbaar zijn, is het in dit stadium nog even behelpen. Na een halve marathon bereikten we 
onze kleedkamer. Wij mochten namelijk onze intrek nemen in één van de oude barakken van de 
Gaanderense Boys en er werd ons medegedeeld dat onze wedstrijd in “de kuul” afgewerkt zou 
worden, omringd door de plaatselijke hondenclub. De kleedkamer binnengekomen, brak ons het 
zweet al uit. Geen angstzweet, maar zweet door een op hol geslagen thermostaat. Na de opgieting 
begonnen we dan ook aan onze cooling-down. Dat het spreekwoord “stront op eigen grond” niet in 
Yannicks vocabulaire voorkomt, bleek wel uit het feit dat hij zich prinsheerlijk nestelde op het toilet in 
de kleedkamer van VVG. Hilariteit alom, toen de heren van VVG de kleedkamer binnenstapten en 
Yannick nog niet was uut-e-dretten. 



 
 

Onderwijl togen Marc en Sjoerd af richting de bestuurskamer voor het nodige “papierwerk”. Het werd 
bijna letterlijk papierwerk aangezien het internet er even uit lag. Marc, als voormalig vennoot van 
Dema Solutions, was het kunstje echter nog niet verleerd en wist de PC weer gangs te krijgen. 
Ondertussen werden we op de bon geslingerd met een tweetal consumptiebonnen voor een kop 
koffie. We hadden de eer om tijdens het invullen van het wedstrijdformulier een graantje mee te 
pikken van de bevlogen speech van de leider van VVG 3: “we spelen ons eigen spel en gaan voor de 
3 punten”. Geen speld tussen te krijgen. 

Onze mannen betraden het veld en roken, zoals ze slechts 2 keer per seizoen ruiken: wasverzachter 
van Angeline Cornielje. Een genot voor je neushaartjes. De wedstrijd van vandaag stond onder leiding 
van ome Jeroen en vanaf de 1e minuut was het een taaie pot voor ons onder toeziend oog van oud-
vedette van het derde, Stef van Keulen (met nageslacht). VVG gaf goed partij en liet zich niet 
eenvoudig aan de kant zetten door de groen-witten. Niek R. probeerde Martijn met een tikkie terug in 
verlegenheid te brengen, maar Martijn liet zich niet verleiden. Na enkele kansjes over en weer werd 
Etten sterker en liet o.a. Harry na om voor de 2e week op rij te scoren. Toen Yannick in de 16 meter 
onderuit werd geschoffeld, mocht Rob vanaf 11 meter aanleggen om ons in het zadel te helpen. Hij 
tilde ons echter over het zadel heen door de pingel te missen. Rob had inmiddels op advies van de 
scheidsrechter 10 minuten pauze gehad en ook Bas solliciteerde hierna, maar werd niet gehoord.  
Ruststand: 0-0 tot teleurstelling van enkele meegereisde fans uit Etten, waaronder niemand minder 
dan Billie Joel. 

De 2e helft moest er uit een ander vaatje getapt worden en dat gebeurde gelukkig ook. Etten begon 
sterker te worden en dat leverde steeds meer kansen op waardoor de muur van VVG toch een keer 
geslecht zou moeten worden. Na een charge verdienden we wederom een “penantie”.  Dit keer ging 
Boet achter de bal staan en hij was trefzeker: 0-1. Niet veel later moest VVG 10 minuten met 10 man 
verder i.v.m. een verwensing in de richting van de scheids. Dat moment bleek beslissend te zijn 
aangezien onze mannen 2 keer wisten te scoren: Rob maakt met een droge knal zijn fout goed en 
Chiel tikte bij de tweede paal de 0-3 binnen. Niek R. – gewisseld, maar weer ingebracht na een 
blessure van Tim – stond met een prachtige pass aan de wieg van deze 0-3. Gebeurde er verder nog 
wat in het tweede bedrijf? Niet veel, nou ja Jozuf stuurde zijn tegenstander het bos in met een panna, 
Jurgen liet wederom zien dat voetbal met emotie gepaard gaat en Bas werd door de tegenstander 
voor kraai uitgemaakt nadat hij zijn basstem weer opzette. Coen wees mij er nog op dat het 
vermeldenswaardig is dat hij slechts 1 minuut in het veld stond toen de ban werd gebroken. Bij dezen. 
 
Conclusie: teu-je pot, moar 3 punten in de tes. De muziek werd uiteraard weer aangeslingerd en met 
Andre Lon werd menig rughaartje in de watten gelegd. Bij Kösters Theet – dit keer met een 
verrassende out-of-bed-look – werd nog even genoten van de zegetocht van Feyenoord. Zondag 26 
maart staat de wedstrijd tegen Silvolde op het program: bij winst gaan we met rasse schreden richting 
het kampioenschap! 

De grens 

Road to championship: Etten schudt Silvolde overtuigend van zich af 

Vandaag was een mooie pot om te zien. 6-2 winst !! Volgende week kilder uit ! Makkie ! 

Groetjes Martijn. 

Hieronder volgt een korte aanvulling op het uitgebreide verslag van Martijn. In het weekend dat de 
klok verzet werd en we met frisse moed de zomertijd in zijn gegaan, stond de wedstrijd tegen onze 
directe belager – Silvolde 4 – op het programma. De uitwedstrijd wisten we – in afwezigheid van 
topscorer Boet – met 1-4 te winnen. Dat biedt perspectief voor de toekomst! 

Dit keer een kort weekoverzicht. Op woensdag werd de VW – of zoals Hitler het in 1934 noemde: 
“Kraft durch Freude-wagen” – van Yannick buiten zijn medeweten om via Facebook voor een prikkie  



 
 

verkocht, op vrijdag was Koning Willem-Alexander bij de kick-off van de 4e editie van het “Oranje 
Fonds Groeiprogramma” waar ook enkele spelers van het derde al vanaf de eerste editie steevast aan 
meegroeien en op zaterdag verloor Oranje van het altijd lastige Bulgarije waarna Sjaak Swart de 
Bulgaren degradatie toewenste. 

Op vrijdag 24 maart bereikte ons het droevige bericht dat oud-bestuurslid en erelid Theo Wellink is 
overleden. Theo heeft als klusjesman zeer veel voor de club betekend en hierbij brengen wij dan ook 
ons welgemeend condoleances over naar zijn vrouw Thea en verdere familie. De wedstrijd van 
vandaag werd dan ook begonnen met 1 minuut stilte en we droegen rouwbanden. 

De omstandigheden waren er naar om er een leuke pot voetbal van te maken. De “mannen” werden 
tijdens de warming-up in ademnood gebracht door de gelijknamige titel van dé hit van het befaamde 
trio Linda, Roos en Jessica. Hoofdschuddend werd de warming-up ingezet, maar de kopjes gingen al 
gauw omhoog toen Kösters Theet favoriet “Missisippi” uit de geluidsboxen schalde. We begonnen de 
wedstrijd met de volgende 11 talenten: Martijn, Tim, Jozuf, Niek, Bas, Niek W., Jürgen, Harry, Boet, 
Chiel en Rob. Yannick en Coen startten op de bank. 

De wedstrijd stond onder leiding van Leo met vandaag 3 assistenten, waaronder Melle Wolters. Vanaf 
de aftrap nam Etten het initiatief hoewel Silvolde gebrand was om ons vandaag pijn te doen. Via onze 
“Fußball-Stürmers“ werd er direct gevaar gesticht in de achterhoede van Silvolde. Algauw leidde dit tot 
een prima goal van Boet: 1-0. Ondertussen had Bas de grootste moeite om de bal binnen te houden 
doordat hij zijn schoenen verkeerd-om aan had. Driemaal is scheepsrecht dus werd besloten om 
enkel nog via de rechterflank op te bouwen. Dit tafereel leidde tot hilariteit op onze reservebank waar 
ook Jens zich inmiddels had genesteld met zijn speelgoedhondje op batterijen. 

Dat onze grensrechter weinig (bal)gevoel heeft, werd vandaag weer eens pijnlijk duidelijk. Een bal die 
achter de boarding belandde, werd door de grens over een afstand van 15 meter teruggeschoten, 
maar belandde jammerlijk tegen de boarding. Met paaltjesvoetbal was het ongetwijfeld een voltreffer 
geweest. Al met al een leermoment: schoenmaker blijf bij je leest en houd het maar bij vendelzwaaien. 

Naarmate de wedstrijd vorderde kreeg Etten meer grip op de wedstrijd. Silvolde had inmiddels met 
een schot net naast onze goal een waarschuwing afgegeven. Op slag van rust wist Chiel te profiteren 
van gerommel in de verdediging en tikte de 2-0 binnen. Een mentale mokerslag voor onze gegner. 

Na de thee werden Coen en Yannick ingebracht. De thee was nauwelijks ingedaald of Rob Pastoor 
leek de wedstrijd te beslissen met een prima doelpunt: 3-0. Silvolde toonde echter veerkracht en niet 
veel later werd onze Wächter gepasseerd: 3-1. Silvolde drong vervolgens aan en Etten was het spoor 
even bijster. Bij een volgend afstandsschot vertoonde Martijn gelijkenis met een hertje die in de 
koplampen van een Fiat Seicento keek, maar godzijdank ging het schot naast. Inmiddels waren de 
groen-witten wakker geschud en werd de 4-1 genoteerd door een goal van Chiel. Chiel bekroonde niet 
veel later zijn beste wedstrijd van het seizoen met een 3e treffer waardoor de marge 4 werd. Toch wist 
Chiel niet in alle statistieken de overwinning te behalen aangezien hij zelf een panna uitdeelde, maar 
ook een keer zelf “gepanneerd” werd. 

Het verzet was gebroken en er gebeurde niet veel meer. Yannick mocht van geluk spreken dat zijn 
tegenstander 15 kilo was afgevallen waardoor hij geen 105, maar slechts 90 kilo op zijn rug hoefde op 
te vangen, Coen moest een (onbewuste) klap in het gezicht incasseren waarna de tegenstander de 
schade opnam en informeerde of hij er altijd zo slecht uitzag, Jozef speelde kruiwagentje met zijn 
tegenstander, maar mocht tot ieders verbazing doorgaan en Niek R. kende een prima invalbeurt. 

Jozef eiste sowieso een hoofdrol op in de slotminuten van deze wedstrijd door als een dolle stier in 
onze voorhoede ten strijde te trekken en een penantie te claimen. Hij kreeg echter nul op het rekest. 
Vermeldenswaardig is verder nog de prachtige lange trap van Martijn op Harry, die op zijn beurt Boet 
in stelling bracht en de 6-1 binnenschoot. De 6-2 van Silvolde noteren we voor de statistieken. 

 



 
 

Nadat de mannen van het 3e samen met Mieke Westerhof een dikverdiende gouden rakker hadden 
weggetikt, werden de voorbereidingen voor ons kampioenschap langzaam in gang gezet. Martijn en 
Yannick wierpen zich op om een (hapjes)schaal te regelen. Altijd mooi om te zien dat mensen van hun 
passie hun werk weten te maken. Volgende week wacht ons de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Kilder 
waarna voorzichtig een datum voor het festijn geprikt kan worden. 

De grens 

Etten VR1 – Halle VR1 

Zondag 2 april 

Een nieuwe voetbal zondag was aangebroken. Vol goede moed kwamen we aan op het voetbalveld. 
We hadden er zin in en wilde graag de drie punten in Etten houden. Na het gelijkspel van vorige week 
hadden we het vertrouwen weer terug. Hoe hoger de tegenstander staat, hoe beter wij voetballen. Het 
beloofde dus weer een fijne wedstrijd te worden. 

We begonnen goed aan de wedstrijd. Wilden de bal hebben en gingen ervoor. We wisten van te voren 
dat Halle een goed voetballende ploeg was. Dat bleek uiteindelijk ook weer zo te zijn. Toch werd er al 
snel gescoord door Halle. Na een geklungel in het veld aan onze kant kwam Halle er toch door heen. 
Toch pakte wij ons spel weer op en gingen wat beter ons eigen spel spelen. Ook wij kwamen een paar 
keer goed voor het doel van de tegenstander. Helaas ging de bal niet in het net. Dit lukte bij Halle wel, 
door dat wij niet scherp genoeg waren scoorde Halle helaas de 0-2. En om de eerste helft af te sluiten 
werd ook de 0-3 gescoord. 

In de rust zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd in onze tactiek. Het spel werd veranderd van 
4-4-2 naar 4-3-3. Dit met de bedoeling dat er iets meer aanvallend gevoetbald kon gaan worden. Dit 
pakte goed uit en zodoende kwamen wij ook beter in de wedstrijd. Wij kwamen vaker voor het goal en 
Halle kwam minder aan hun spel toe. De kansen waren gelijk en het spel ging gelijk op. Dit 
resulteerde na een tijdje in een goal door ons. Nienke kwam voor het goal terecht en schoot hem 
beheerst in het net. Ook na dit doelpunt bleven we er voor gaan. Wie weet was er toch nog wat te 
halen. Helaas viel de 1-3 te laat en hebben jammer genoeg weer 3 punten moeten weg geven. 

Toch gaan we vol goede moed naar de wedstrijd van volgende week tegen MEC/Bredevoort. De 
thuiswedstrijd is tegen MEC/Bredevoort gewonnen en is er dus weer een kans om de drie puntjes 
mee te nemen naar Etten. 

Nicolle Ikink 
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