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In de buurt van Lunteren staat een nieuwe keet. Sinds een

jaar zitten daar 12 jongeren. Eén van hen, Peter (21 jaar)

wil wel een keer tekst en uitleg geven. Wat is de lol van

een keet, wat is de rol van alcohol en hoe zorg je voor el-

kaar?

Een hok bouwen

“We zaten steeds met onze vriendengroep bij iemand

thuis. Dat was op een gegeven moment niet meer leuk. We

hebben toen op Marktplaats een bouwkeet gevonden en

die hebben we opgeknapt. We hebben er een mooi vloertje

in gelegd, een bar in getimmerd en alles netjes geschil-

derd. Nu hebben we ons eigen hok. Acht jongens en vier

meiden komen hier samen. Waar we in het weekend zitten

en op woensdag komen we het schoonmaken.” 

“De regel is dat alleen onze vriendengroep komt en verder

niemand, behalve als we hier een verjaardag vieren. We

willen graag met de eigen mensen zitten en geen vreemd

volk. Zeker nu niet, nu er corona heerst. We hebben in het

voorjaar meteen een bestrating gemaakt en een grote vuur-

ton aangeschaft zodat we zoveel mogelijk buiten kunnen

zitten. “

Je wilt dat lekkere gevoel steeds weer terug!

“Alcohol maakt het gezelliger in de keet, je komt wat snel-

ler los. Het haalt wat remmingen weg. En als je eenmaal

dat gevoel kent, dan wil je dat terug. Je kan van heel hard

sporten ook wel in een euforische stemming komen, maar

dat is anders. Als je als opvoeders steeds maar zegt dat al-

cohol slecht is, dan worden jongeren nieuwsgierig. Je kan

veel beter vertellen dat het leuk is, maar dat je wel jouw

grenzen moet kennen. Want eerlijk is eerlijk, alcohol kan

het ook een stuk minder leuk maken. Als je denkt dat dron-

kenschap leuk is, dan ben je vast nog een jonge puber. 

Ik kan heel zachtaardig worden van alcohol, maar ik kan er

ook agressief van worden, niet dat ik dan iemand ga slaan,

maar ik ga dan verbaal stevig los. Achteraf gezien heb ik

daar dan wel spijt van. Vorig jaar heb ik nog iets heel stoms

gedaan. De volgende ochtend zag ik dat op een filmpje dat

één van mijn vrienden had gemaakt, en toen schoot het me

ook weer te binnen. Ik hoef hier niet te vertellen wat het

was. Maar blijkbaar doe je dat soort gekkigheid als je

drinkt.”

Op elkaar letten

“In de keet drinken we meestal samen op, dus weten we

ook al snel dat iemand sneller gaat dan de rest. Maar

omdat alcohol heel verschillend kan vallen, kan het wel

eens gebeuren dat iemand zich toch heel anders gaat ge-

dragen. Omdat we elkaar goed kennen valt dat gedrag ook

al snel op. Dan spreken we zo iemand met zijn allen aan.

Zelf heb je het niet in de gaten. Als ik wat meer drink, dan

denk ik op zo’n moment dat ik nog niet zo dronken ben,

maar achteraf was het toch wat erger dan ik dacht. Als je

elkaar niet kan bijsturen, dan moet je niet aan een keet be-

ginnen. Wij zijn al jaren een hechte vriendengroep, wij dur-

ven dat te doen. “

Dan pakken we zijn sleutels af!

“Wij komen bijna allemaal op de fiets. We weten ook best

dat je eigenlijk niet mag fietsen als je dronken bent, maar

het wordt meer gedoogd en bovendien kun je er geen ern-

stige verkeersongelukken mee veroorzaken. Als iemand

echt te veel heeft gedronken, dan brengen we hem naar

huis of blijft hij hier slapen. Als we hier in de keet merken

dat iemand nog achter het stuur wil stappen als hij te veel

heeft gedronken, dan pakken we zijn sleutels af. 

Ik kom zelf wel een enkele keer met de auto, dan moet je

eigenlijk niet drinken. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat

ik dan helemaal niet drink. Ik ben hier wel eens weggegaan

met vier bier op, maar daar had ik dan we de hele avond

over gedaan. Een glas bier wordt door je lever in anderhalf

uur afgebroken, dus als ik dat bier tussen acht en twaalf

opdrink dan valt het wel mee. Ik denk dat ik dan nog goed

kan rijden, ik doe het dan ook bewust rustig aan. Ik heb

collega’s die wel met veel drank op achter het stuur stap-

pen en dan jagen als gekken. Dat is echt belachelijk. Je re-

actievermogen is slechter, je inschattingsvermogen ook,

levensgevaarlijk.”

Wat gebruiken jullie nu in de keet?

“Om te beginnen geen drugs, alleen maar alcohol, dat is

ook een drug en misschien wel slechter voor je lijf` als je

het vergelijkt met sommige andere middelen. Maar al die

andere middelen die willen we hier echt niet. We horen wel

veel om ons heen dat jongeren drugs gebruiken, zeker in

Lunteren.  Ik denk dat we een stuk of acht tot twaalf bier-

tjes op een avond drinken. Per maand gaan er hier gemid-

deld twaalf kratjes doorheen. Deze maand komen we daar

niet helemaal mee uit. Wellicht heeft dat te maken met het

vieren van de Oud Lunterse Dag bij de keet. Iedereen was

in kledendracht, en we deden OudHollandse Spelen. De

zakken van het zaklopen liggen nog op het terras.”

En als je nog maar 15 bent?

“Dan ben je nog heel jong, dan weet je nog niet dat heel

dronken worden voor iedereen vervelend is. Dat geldt ook

voor jezelf. Mijn advies is dan ook: Gebruik je verstand.

Denk na over de vraag of dat wat vandaag leuk is, achteraf

gezien nog steeds zo’n goed idee is.  Dronken zijn is niet

stoer, als je grenzen kent en je kunt je daaraan houden,

dan ben je pas echt een kerel.“

(Peter is niet de echte naam van deze jongeman, de naam

is wel bekend bij de redactie.)

Door Luuk Miedema, 
preventie alcohol&drugsProbleem’n? Poar neem’n!  

Alcohol als voorwaarde voor gezelligheid?

“Als je elkaar niet kan bijsturen, dan moet je
geen keet beginnen.”


