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Probleem’n? Poar neem’n!

Door Luuk Miedema,
preventie alcohol&drugs

Avondklok geldt ook voor keten
Wat moeten we nu?
Sinds het voorjaar van 2020 zijn de meeste keten in het buitengebied dicht. Soms komen jongeren nog wel bij elkaar in kleinere groepen. Hoe doe
je dat als er een avondklok is? We spraken tientallen jongeren en ouders.

Dicht, open en weer dicht
Toen Nederland in het voorjaar van 2020 in een intelligente
lockdown ging, sloten de meeste keten hun deuren. Met
vijftien mensen in een hok, alcoholdrinken en met harde
muziek, dat was vragen om problemen. Langzaam maar
zeker leek het gevaar een beetje geweken dus na de zomer
kwamen veel jongeren toch weer bij elkaar in de keten. Ouders vonden dat een goed idee, want jongeren zaten overal
en nergens, soms in grote groepen. Toen kwamen echter
de Covidbesmettingen in de jongerengroepen in de keet.
Dus gingen ze weer dicht, of kwamen jongeren in kleine
groepjes bijeen. Nu is er de avondklok, hoe pak je dat dan
aan?
De vroege vogels
“We beginnen wat eerder!” klinkt het vanuit Lunteren, dat
betekent een verlengde vrijdagmiddagborrel, zaterdagmiddag samen komen en zondagmiddag. En dan goed op de
klok letten want voor je het weet is het negen uur. Niet dat
iedereen komt, want het besef dat je niet met vijftien man
bij elkaar moet zitten, dat zit er bij de meeste jongeren wel
in.
De doorzetters
Een paar andere jongeren verder naar het noorden van de

Ouders en jongeren zoeken oplossingen

gemeente hebben een andere oplossing. “We blijven tot

Ouders hebben dubbele gevoelens. Een ouder zegt het zo:

beetje lol maken, staat bij iedereen hoog op de agenda.

half vijf.” Dat is wel een lange zit. En meer dan vijf mensen

“We zijn blij dat we nu weten dat ze voor negen uur thuis

Samen carbidschieten met oud- en nieuw was voor velen

zijn er dan ook niet. Maar zo kun je nog wel samenkomen.

zijn, we liggen dan niet de halve nacht te wachten tot ze

de laatste activiteit.”

“Je bent alleen de volgende dag niks meer waard, maar ja

weer thuis zijn. Maar we zien ook dat het nu wel tijd wordt

je moet iets voor je vrienden over hebben.”

voor andere oplossingen.” Er zijn al tientallen oplossingen

Wachten op betere tijden

bedacht en veel jongeren vinden ook alternatieve activitei-

De komende maanden kunnen de keten nog niet open.

De sluipers

ten. Een paar ouders hebben een oude kar gekocht en daar

Voor jongeren blijft dat lastig. Ze zien wel dat er gezond-

Een groep wat jongere keetbezoekers beweegt zich door

wordt een huifkar van gemaakt. Een keet is totaal gesloopt

heidsrisico’s zijn, maar ze zien ook weinig licht in de tun-

het buitengebied op fietsen en scooters. Zij zitten niet in

en helemaal opnieuw opgebouwd. Een keet is online ver-

nel. Het lijkt wel of de maatregelen niet helpen. Een

de keet, want dat mag niet. Maar ze zoeken elkaar wel

dergegaan, maar toen het onderwijs ook online ging was

keetbezoeker zegt het zo in een telefoongesprek: “Als het

thuis op in groepjes en fietsen in de loop van de avond naar

dit snel afgelopen, zoveel beeldschermtijd daar werd ook

toch niet helpt, dan kun je net zo goed nu al bij elkaar gaan

huis. “Je moet goed kijken of er niemand rijdt. Als er iets

niemand gelukkig van.

zitten en wachten totdat de meeste Nederlanders een keer
corona hebben gehad.”

rijdt, is het politie of toezicht. Dus als je goed oplet, dan
kom je wel thuis zonder gepakt te worden. Je moet dat ook

Sport

weer niet te vaak doen, want op een keer gaat het mis.”

De komende tijd mogen jongeren tot 27 jaar weer buiten

Iedereen doet zijn best. De meeste jongeren willen ook hun

sporten. De voetbalclubs kunnen dus weer gaan trainen.

ouders en grootouders beschermen, maar het piept en

Minder drinken

Dat geeft alweer veel mogelijkheid tot ontmoeting. Maar

kraakt wel onder de jongeren.

Voor alle jongeren geldt dat ze elkaar minder zien. Daar

wie gewend was om naar de sportschool te gaan, moet nog

worden ze niet vrolijk van. Maar het betekent dus ook dat

even wachten.

ze minder alcohol drinken. Dat is wel gezondheidswinst,
maar helpt nog niet veel bij de overtuiging dat iets minder

Anne Jan Odinga, preventiewerker in het buitengebied, is

alcohol goed is voor een mens. “Dat halen later wel weer

nu met verschillende groepen keetbezoekers activiteiten

in.” Is de meest positieve opmerking die daarover te horen

rond de keet aan het plannen. “Mountainbiken, boogschie-

was.

ten, wellicht een bootcamp, er is veel mogelijk in samenwerking met Sportservice of met lokale ondernemers. En
er is veel enthousiasme. Met de eigen groep weer een
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