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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 17 augustus 1986  was de vierde 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 Robert Mans 

 

Het programma van deze zeskamp bestond uit 3 dagen. Op vrijdag 15 augustus begon om 19.30 uur het 

wegen van de teams en aansluitend  de toutrekwedstrijden. Op zaterdag 16 augustus hadden de 

deelnemers van 13.00 – 15.00 uur repetitie met hun teams, 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 teamvoorstelling waarna de spelen begonnen. Na de spelen volgde 

nog een slotavond in de feesttent. In het programma-boekje vinden we zelfs nog een boodschap van de 

KPJ-geestelijke adviseur: Pastoor van Zeeland.  

 



 

Voor de zeskamp verscheen er ook een programmaboekje waarin ook interviews stonden met o.a. 

coaches. Voor de zeskamp van 1986 volgde er een interview met coach Bart Smeets: 

 

Hij was toen coach van de fanfaar.  

 

Kun je de verantwoordelijkheid als jongste coach wel aan?  

“Joa, tuurlik waal, zoevul verantwoordelijkheid zitj er neet aan. Det sjuuf ic haaf op de ploog”.  

 

Hoe ben je tot coach gekomen?  

“Ze hebbe mich gevroagdj, Jo Koppen dé angers coach waas is mît vakansie.” 

 
Krijg je ook adviezen van Jo, die al drie keer coach is geweest?   
“Joa, dê geuftj herstikke gooi advieze, zoe as techniese en taktiese tips.”  
 
Hoe ga je de jongens aanpakken? 
Optimaal traine, oefene met wuppe en zoëe en de wei in, det is ut belangriekste, genog konditie- en 
pauwertraining in ein fitnussentrum.”  
 

 
 
Al vaak gertraind?  
Nog gein eine kier, eedereen is nog op vekansie.   
 
Hoeveel weken van tevoren beginnen jullie met het eten van krachtvoer? 
Welk hrachtvoor? Twiëe daag van teveure sokkerwater en sokkerpille.  
 
Heb je nog speciale talenten in de ploeg zitten? (misschien de mascotte) 
Ehhh, Frank van Sjef van Vesterke zurgtj veur ein gooi motivatie in de ploeg. Ein mascotte mot nog 
gecomponeerdj waere. .  



 
Wie wordt er volgens jou nummer 1, 2 en 3?  
Ein: ehh, die ein buurt die veurig joar auch gewonne heet. Twiëe: Buurt Zuid Drie: De voetbalklup.  
 
Wat vindt je in het algemeen van de zeskamp? 
Geweldjig, groeëts det zoëe iets in zoëe ein klein durp kan, wonderfull.  
 
Zou je langs deze weg nog iets willen zeggen aan alle toeschouwers van deze zeskamp?   
Blieftj asjebleef achter de hêkke stoan; det maaktj ut gemikkeleker veur de speulers. Eederein mot de 
fanfaar aanmoedige.  
 
Na vier koppen koffie, zes koekjes en drie slagroomkoekjes, werd het voor de verslaggevers de hoogste tijd 
om thuis te gaan eten.  

 
 

De teams en hun coaches in 1986: 
1. Voetbalclub, Gerard Rietjens 
2. Fanfare, Bart Smeets 
3. Buurten Oost, Jos Mans 
4. Scouting, Hans Verdonschot 
5. Buurten zuid, Hen Neijnens 
6. Buurten Noord, Harrie Koppen 
7. Raad van Elf, Jan Geelen 
8. Jongerenkoor: Jack Moonen 
 
 
Interview met de coach van de scouting: Hans Verdonschot 
 
Hoe kwam je erbij om coach te worden?  
“Toen ze mich det vroage zoat ich in de Klak en ich haai d’r, geluif ich, eine te völ op.” 
 
Heb je de fanatiekste mensen van de scouting uitgekozen voor de zeskamp? 



Ich heb ’t geprobeerdtj, mér de beste haaie geine tieëd. Die moste traine veur de Olimpiese Speule.   
 
Hoe ga je ze aanpakken? 
Eederein mot persee ziene beste kantj loate zeen.  
 
Wat verwacht je van je team? 
De teamgeest is noëe nog good, de konditie auch, dus as slechtste zulle we neet eindige.  
 
Heb je ook echte talenten in je team? 
Leon Klaessen is mien geheim wapen. As ter g’t fout geit is hê neet mier te hoje en dan zurgtj hê det alles 
weer good geit.  
 
Waarom doen jullie eigenlijk mee? 
Jé, eine ziskamp is toch geweldjeig, det is gewoen oetdagendj.  
 
Denk je dat Scouting dit jaar eindelijk eens wint? 
Biëe Scouting is alles meugelijk, dus vol kans op un euverwinning..  
 
Welk dieet heb je voor de teamleden samengesteld?   
Viëef dage van te veure niks angers as “legmeel – extra”. Om ut aan de hinne te geve is toch neet zoëe 
rendabel mier.  
 
Wat zeg je op de dag van de zeskamp ’s morgens als je opstaat?  
Mam, ich heb good gesloape.  
 
Dit was vanuit “De Pellemershei” Hans van Hennekes” met zijn ideeën en verwachtingen over zijn team, 
aldus onze verlaggevers. 
 
 

 
 



Het derde en laatste interview was met ex-coach Frits Mennen (Frits van Pel) van de voetbalclub.  
 
wat houdt het coach zijn in? 
Van tevoren zorgen dat alles geregeld is en veel bellen om het team bij elkaar te krijgen, omdat veel 
mensen van buiten Tungelroy zijn.   
 
Kost het je veel tijd? 
Enkele avonden ben je ermee bezig en de hele zaterdag en zondag (de dag van de zeskamp).  
 
Wat vindt je van de opzet van de zeskamp?  
De opzet is goed, door de coaches-spelen is het nog mooier geworden. De coach is wat actiever en er 
heerst een betere sfeer in het team.  
 
Heb je leuke ervaringen van voorgaande jaren? 
De joker op de nek en nog de benen op de grond. De hele zeskamp is goed, vooral de zeephelling is erg 
lachwekkend.  
 
Hoe heb je het team de vorige keer aangepakt? 
Van te voren had ik iedereen goed ingedeeld en op zaterdag werd er nog wat geschoven.  
 
Is het coach zijn een belangrijke taak?  
Prima, en in de biertent was die nog beter.   
 
Wat zijn de verwachtingen? 
Bij sommigen waren de verwachtingen heel hoog, bij anderen hadden totaal geen verwachtingen 
(minimaal).  
 
Tenslotte wenst Frits de voetbalclub en tevens K.P.J. veel succes toe en nog enkele sportieve dagen.  
 

 
 
 


