KPJ DORPSZESKAMP 12 AUG 1984
Uit het programmaboekje
Door Paul Lammeretz

De dorpszeskamp die in Tungelroy in de jaren tachtig van de vorige eeuw (zo’n dertig jaar geleden) werden
georganiseerd waren verbroederingsfeesten. Bijna heel Tungelroy deed mee en men kende vele teams. De
KPJ Dorpszeskamp van 12 augustus 1984 was de derde dorpszeskamp die er werd georganiseerd, voor het
eerst in 1981. Sportieve spelers, een goed lachs publiek en een tikkeltje zon, dat waren de benodigdheden
voor het welslagen van deze happening. De voorzitter van deze zeskamp was Jan Smeets.
Het programma van deze zeskamp bestond uit 2 dagen. Op zaterdag 11 augustus hadden de deelnemers
van 13.00 – 15.00 uur repetitie met hun teams, om 18.00 uur was er een jongerenmis en om 20.00 uur
begonnen de coachesspelen in de feesttent aan de Kemperveldweg met aansluitend muziek van DJ Michel.
De zondag erop begon men met een défilé door Tungelroy waarna de spelen begonnen. Na de spelen
volgde nog een slotavond in de feesttent.

Programmaboekje

Voor de zeskamp verscheen er ook een programmaboekje waarin ook inteviews stonden met o.a. coaches.
Voor de zeskamp van 1984 volgde er een interview met ex-coach Moöne Thieu:
Voordat wij iets gevraagd hadden had Thieu zijn woorden al klaar. “Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen.
Hier Nel weet het beter, zij is mijn rechterhand”. (ondertussen leunde hij op zijn “Hoeëireek, want hij was
in de “mooshoof” bezig).
Wat houdt het coach zijn in?
Ik was blij dat ik het mocht doen, niemand anders wilde het doen.
Kost het veel tijd?
Och ja, zo na het werk, om een uur of 7, wat trainen. Jos Mans die wist het wel en dat was voor mij
gemakkelijk.
Wat vindt je van de opzet van de zeskamp?
Herstikke good.
Zou je het graag anders willen zien?
Maar nee, het was goed. Er waren wel wat zware spelen bij, maar die jongeren konden dat wel aan. Ik
vond het zelfs nog leuk dat ze me in het water gooide.
De regelmaat van de zeskamp, om de 2 jaar, is die goed?
Ich weit het neet, ich weit het neet, mer om eder joar……, ich weit het neet.
Heb je leuke ervaringen gehad?
Ja, allemaal leuke, eigenlijk geen minder leuke ervaringen meegemaakt. Ik heb “ kromp gelaige” toen ze
over het water moesten met het touw. Het touwtrekken was miljaars spannend.
Hoe was de aanpak?
Die was ter royaal tegenaan. We hebben vaak getraind, wel een keer of tien. Elke week ging os Nel kiene,
en ik ging traine.
Is coach zijn een belangrijke taak?
Ik was er trots op, dat ik onder het team zowat de baas was.
Had je talenten in het team, en wat deed je met de minder talentvolle?
Och ja, je moet er wat van maken, je moet er van houden. Maar talentloze………..? hebbe we gein gehadj.
Hoe was het met de conditie van je team?
Deze was erg goed. Ik heb 9 jaar lang kinderen opgevoed, maar dit team luisterde beter.
Hadden jullie ook een lijfspreuk?
Nee, die hadden we niet, we deden het met tellen.
Wat waren de verwachtingen?
Ja, ja, verwachtingen ………..die hadden we niet, we motte der wat van make, ze deeje dan auch allemoal
good hun best.
HERSTIKKE GOOD

Interview met de coach van de fanfaar: Jo Koppen
Voordat we iets gevraagd hadden zei onze coach Jo al: “Joa mer, joa mer, zoe eine wasliest.” Maar het was
toch oké hoor dat we hem voor dit grandioze festijn wilden interviewen.
Wat houdt het coach zijn in?
Het lijden van de groep (het lijden werd door hem nog eens extra bekrachtigd door er een lange IJ van te
maken.
Hoe ben jij tot coach gekozen?
Er werd gevraagd wie dit wilde doen en Jo wilde dit wel.
Waarom wilde je dat?
Der waas nemes angers.
Kost het veel tijd?
Och ja, ik heb nu al twee jaar ervaring.
Wat vindt je van de opzet van de dorpszeskamp?
Het is een prachtig dorpsgebeuren, “zeeer good”.
Wat zou je er graag anders aan willen zien?
Ich zooj het echt neet weete, waat er zoe angers most. Ich vonj het prima.
Wat vindt je van de regelmaat zo om de 2 jaar?
Elk jaar zou teveel van het goede zijn, te veel gevraagd van de organisatie. Om de 2/3 jaar is prima, dan het

nieuwe er niet vanaf. “ut mot leuk blieve.”
Wat zijn zo je ervaringen, heb je er wat aan over gehouden?
Nee, ik heb er geen moment van geleden. “Nonde knetter, waal , toen det ze de coaches in det koad water
goeëdje.”
Hoe is de indeling van de spellen verlopen?
Vlekkeloos, prima verlopen.
En, hebben jullie al vaak getraind?
Nee, nog geen enkele keer, maar ik zeg tegen hun: “Jongens, trainjt good, det deut eure coach auch.”
Hoe ga je ze aanpakken?
Adem met die jongens (!?)
Hoe zijn jullie andere jaren geëindigd?
Urruges wieët achteraan.
Zie je het coach zijn als een belangrijke taak?
De zaak een beetje regelen, oppeppen.
Wat zeg je op de dag van de zeskamp als je ’s morgens opstaat?
Hihihi hi eh eh eh hihihi, noeë geit ut gebeure.
Hoe maak je reclame voor je team?
Natuurlijk met de luchtreclame: Fanfare St. Jan, der hoog op!
Welk voedsel moet er in de tent aanwezig zijn voor de energie van je team?
Komkommer en een beetje tomaat en de mayonaise.
Wat doe je met de minder talentvolle in je team?
Diej zêt ich veurop.
Heb je talenten?
Mer joa, allemoal. De eine is dôh good in, de angere auch en zoeë…
Hoe is het met de conditie van je team gesteld?
Ze laupe wiej haaze.
Een lijfspreuk, hebben jullie die ook?
Ja: “Loek tor et merlo”!!! (of zoiets, dit buitenlands kon de verslaggever niet helemaal volgen). Maar
gelukkig kwam de Nederlandse vertaling er gauw achteraan: “Ik worstel en kom boven”.
Hoe is de teamgeest?
We zijn nog niet bij elkaar gekomen.
Wat zijn de verwachtingen voor 12 augustus?
Det we gein modderfiguur sloan en achteraaf kinne zegge: “hihi, dit waas netjes”.

Het derde en laatste interview was met Harrie van Dirriks vanne Road van Elluf.
wat houdt het coach zijn in?
Daar zeg je me wat. Laten we het zo stellen: “Dich duist ’t zoemer veur de joeks”.
Hoe ben jij tot coach gekomen?
er was eens een vergadering waarop ik niet aanwezig was. Toen moest er gestemd worden en ik werd tot
coach gekozen.
Kost het je veel tijd?
Nee, het kost me géén tijd.
Hoe vindt je de opzet van het zeskampgebeuren?
Herstikke good, boete medels good. Laat me zeggen: “Die opzet vindt ik goed, ’t is er om rijker van te
worden, of niet soms?’
Wat vindt je van de regelmaat, zo om de twee jaar?
Met al die dingen tegenwoordig is het als in de “kersetieëd”. Als jullie het om de 2 á 3 jaar doen, houdt het
zijn belangstelling.
En, hebben jullie al getraind?
Nee. Dat zullen we ook niet doen, dat hebben we nog nooit gedaan en dat zullen we ook deze keer niet
doen.
Hoe denk je het team aan te pakken?
“Good aanpakke”. Och loat os zoeë zaige: Ein bitje serieuze aanpak, mer aivegood oet de losse handj”.

Wie bepaald e indeling van e spellen?
Ik laat de spellen copiëren, zodat ze die kunnen inzien. Ieder moet maar zien waar hij graag aan mee doet.
Ik denk wel dat we een week van tevoren bij elkaar moeten komen.
Vindt je coach zijn een belangrijke taak?
Ich bin ut leever neet as waal, ich bin d’r niks mit verierdj.
Wat zeg je op de morgen van zeskamp?
Harries’s vrouw Mia schreeuwt vanuit de keuken: “waas ich d’r mer noeëts aan begonne”. Harrie neemt al
vlug zelf weer het woord in handen en zei: “Loat os der merg et van make”.
Hoe krijg je de leden van je team bij elkaar?
Er gewoon achteraan gaan, ja.
Welk eten moet er aanwezig zijn om je team een goede voeding voor de zeskamp te geven?
Ik neem aan dat ze thuis nog gegeten hebben, maar het zal afhankelijk van het weer zijn, wat je in de tent
moet hebben. “Anges me reine dikke herst”.
Zijn er talenten in je team en wat doe je met de talentloze?
Nou, zo te zien zijn er geen echte talenten tussen, maar we doen zomaar mee, voor de joeks.
Hebben jullie ook een teamspreuk?
Loat goan, loat goan, wai kriege niks gedoan.
Hoe is het met de conditie van het team gesteld?
Och, laat ons zeggen: we hebben er niks aan gedaan.
Hoe is het met jullie teamgeest. Hebben jullie er een?
Daar gaan we vanuit.
Wat zijn je verwachtingen van de zeskamp?
Twieëdje helluft middenmoat.
En als laatste voegde Harrie er nog aan toe:
“BITJE OAJHOERE EN NEET TE STIEËF!

