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De neefjes Robbe (links) en Tygo (midden) Dictus uit Achtmaal vinden de op afstand bestuurbare miniatuur vrachtwagen die te zien is 

op het dorpsfeest maar wat interessant. Robbes broertje Jurre heeft minder belangstelling. foto René Schotanus/het fotoburo 

 

ZUNDERT - Keurig opgesteld in rijen van drie staan 21 mannen in een weiland. 

Ze zijn allemaal gehuld in een witte polo en blauwe trainingsbroek. Ze beoefenen ritmische gymnastiek, 

maar dan in slowmotion. Dat was één van de eerste dingen die bezoekers van het dorpsfeest in Achtmaal 

gisteren te zien kregen. Althans, degenen uit de richting van café Den Thuur. De mannen waren één van de 

vijf veteranenclubs die dit jaar acte de présence gaven op het dorpsfeest.  

 

Erg veel bekijks trokken hun verrichtingen niet. "We doen het eigenijk vooral voor onszelf", vertelt Tonny 

Verhoeven (67) van de veteranensport uit Zundert en Sprundel. De animo onder de veteranenclubs zelf 

neemt volgens haar elk jaar af. "Er is zoveel te doen tegenwoordig." Verhoeven sluit zelfs niet uit dat de 

veteranensport binnen afzienbare tijd uitsterft. "We krijgen er amper jongeren bij. Dat is ook niet erg. Als 

we het maar gezellig hebben met elkaar."  

 

Gezelligheid was er gisteren volop tijdens het dorpsfeest. De meeste bezoekers grepen de talloze kraampjes 

aan om een rondje door het dorp te maken en zich op de hoogte te stellen van het laatste nieuws. Zo wordt 

een optreden van Eigenwij(f)s spontaan onderbroken als een echtpaar met een grote ooievaar langsloopt. 

"Oooh, wat is het geworden? Is het allemaal goed gegaan?", vragen ze. Het echtpaar vertelt geduldig dat het 

en meisje is geworden en dat het goed gaat. Om het hele verhaal een meter verderop weer uit de doeken te 

doen, want ook daar staan dorpsgenoten. En die willen het allemaal horen. 
 


