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In deze nieuwsbrief kan ik er niet 
omheen: VOETBAL is wat 
de klok slaat. Ook ik heb iets te 
schrijven over deze mondiale tak 
van sport.


Bij een doordeweekse 
voetbalwedstrijd in Malang, 
tussen de plaatselijke Arema FC 
en Persebaya uit Surabaya, zoiets 
als een derby tussen Cambuur en 
Heerenveen, kunnen we op zijn 
minst vraagtekens zetten bij het 
inzetten van traangas door de 
lokale politie na de verloren 
wedstrijd om de fans te 
verdrijven. Volgens ooggetuige 
kwamen tientallen mensen om in 
het gedrang zoekend naar een 
uitgang op en rond het veld. 
Velen van hen zijn overleden door 
zuurstofgebrek en verdrukking. 
De geëmotioneerde aangeslagen 
voorzitter van de club uit Malang 
kwam al héél snel, daags na het 
drama, al dan niet gedwongen 
door hogerhand, met een 
verklaring dat “hij” de volledige 
verantwoordelijkheid voor wat er 
gebeurd is op zich nam….. 131 
doden, ruim 300 gewonden, 
waaronder een groot aantal 
kinderen. De roep naar “USUT 
TUNTAS”  een grondig onderzoek 
is wat je hoort tussen emotie en 
verdriet, maar vooral na het 
onverantwoord optreden van de 
politie die wederom de dans 
schijnt te ontspringen. 


Met het naderen van 
internationale voetbal 
evenementen heeft de 
Indonesische president Jokovi 

inmiddels opdracht gegeven deze 
voetbal Arena volledig te slopen.

Het bezoek aan het stadion zal ik 
voorlopig niet vergeten.


Mede omdat wij ons in Europa in 
een krimpende markt bevinden en 
op dit moment niet meer willen/
kunnen betalen, zijn de Hout-
prijzen vanuit Azië redelijk stabiel, 
al wordt de wens/druk vanuit die 
hoek om wat procenten méér 
steeds sterker. Niet echt 
verwonderlijk, want ook daar zijn 
de kosten van energie en 
levensonderhoud het laatste half 
jaar behoorlijk gestegen. Nadat 
de Rederijen hun zakken de 
afgelopen 3 jaar extreem hebben 
gevuld, zijn Container prijzen 
gelukkig de laatste maand 
behoorlijk gezakt en terug naar 
een 
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Dit laatste zal ons als 
houthandelaren zeker nieuwe 
impuls geven voor het komend 
jaar en onze concurrentie positie 
ten opzichte van “alternatieven” 
doen versterken.


Er rest ons slechts weinig tijd 
voordat 2022 ook van de 
kalender verdwijnt. 


Een jaar gedomineerd, beïnvloed 
en overschaduwd door de inval 
van Rusland in Oekraïne. 

Spanningen in het verre Oosten 
rond Taiwan, opwarming van de 
aarde, massale toestroom van 
vluchtelingen richting Europa 

op zoek naar een beter bestaan. 
Oplopende kosten van energie en 
dagelijks onderhoud, welke 
uiteindelijk ons allen zullen raken. 
We gaan een onzekere toekomst 
tegemoet. Laten we hopen dat 
regering en machthebbers zich 
laten inspireren door liefde en 
verbondenheid in plaats van 
angst en macht, zodat onze 
UNIEKE 
DEMOCRATIE een 
veilige thuisbasis kan blijven.


Met de feestdagen voor de deur 
bedankt MOC haar relaties voor 
het vertrouwen. 
Onze productie voor 2023 wensen 
we SAMEN MET U op 
een verantwoorde manier verder 
uit te breiden. “VAN” o.a. wit-
gegronde artikelen, Boeidelen, 
Glaslatten en ABC, Solid & FJL 
productie zowel standaard als 
“custom request products”, 
Thermotreated-wood “TOT” Teak 
specials.

vr gr Watse Tigchelaar
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