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Wens
 
Onze woonkamer was tot een paar weken geleden roze gekleurd dankzij alle 
kaartjes, ballonnen en slingers. Dit alles moest uiteindelijk plaats maken voor de 
kerstboom met bruine kerstballen en witte lichtjes. Geen Jozef en Maria, geen her-
ders en schapen, geen koningen, wel een kerstkindje. Je zou haar ook een engeltje 
mogen noemen. Tussen de kerstkaarten hangt nog 1 tekening die me herinnert aan 
die heerlijke roze tijd. Deze tekening is afkomstig van een meisje uit groep 7, en ik 
vind het de meest bijzondere tekening die ik ooit gekregen heb. Toen zij een paar 
jaar geleden bij mij in groep 3 zat vroeg ze me of ik in haar vriendenboekje wilde 
schrijven. Een soort profielschets voor kinderen om elkaar beter te leren kennen. 
Achter de vraag “wat is je grootste wens” schreef ik toen: Geheimpje! Dit oplettende 
meisje kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen en vroeg me naar mijn geheim. 

cor respondent ie :  te l .  0544 35 1964 E:p io t@planet .n l

5
38e jaa rgang ,  Nummer  5  29  januar i  2011 ,  n r  372  op lage  860 

Redaktie: Mark Lankveld, Johnny Cuppers, Wendy Krabbenborg, Norbert  

Doppen, Huub Wopereis, Nienke Krabbenborg, Tanja Huinink, Stefan Beerten. 

Free lance,Toon Molleman en Johan Stortelder Mario Wopereis en Pieter Molleman 

I n h o u d

P 1   W e n s   P 2   S t u u r m a n  P 5  P r o f i e l s c h e t s  P 7  S c h i j n -

w e r p e r s  P 1 0  E v e n e m e n t e n a g e n d a  P 1 1  E p i l o o g



2     

Hans Wossink, de stuurman van het 
vlaggenschip van RKZVC. Adjunct 
directeur van de Diekmaat in Neede, 
getrouwd en vader van 3 kinderen.
Een gesprek met hem over heden en 
verleden en waar zijn passie voor het 
voetbal vandaan komt.

Hans, we weten dat jouw voetbal cq. 
trainerscarrière een lang verleden 
kent. Hoe is het begonnen en waar 
ben je overal geweest?

Stuurman

“als mijn wens is uitgekomen, zal ik het 
je vertellen”, zei ik tegen haar. Toen ik in 
oktober afscheid nam van school om van 
mijn verlof te gaan genieten zat er tussen 
de mand met cadeautjes een tekening. 
Op die tekening zag ik mezelf, Dennis 
en een baby. “ Ik denk dat je wens is 

uitgekomen”, stond erop geschreven. 
Nou, Marleen, je hebt het heel goed ge-
raden, mijn wens is uitgekomen. Ik ben 
dolgelukkig met de kleine Fem!
Voor het komende jaar wens ik je heel 
veel geluk en gezondheid toe. Misschien 
heb jij wensen..  ik hoop dat ze uitkomen!
Wendy Seesing

Alles is begonnen in Varsseveld. Vroe-
ger waren we ongeveer buren van de 
Hiddink’s en later zijn we verhuisd en 
woonden zo bijna naast het voetbalveld. 
Als ’s avonds de lichten op het voetbal-
veld aangingen was ik uit de huiskamer 
verdwenen. Op zich vreemd want wij 
hadden helemaal geen voetbalfamilie. 
Op een gegeven moment heb ik de 
Varsseveldse hoofdmacht gehaald als 
keeper. Als je dan in het 1e speelt ben je 
ook vaak jeugdtrainer. Dit ging me aardig 
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Stuurman

af en na een tijdje kon ik jeugdtrainer 
worden bij Sp. Lochem. Met het A elftal 
heb ik in 1984 in de A-i klasse (verge-
lijkbaar met 2e Divisie nu) gespeeld en 
TC2 gehaald. Op een gegeven moment 
was dat niet meer te combineren met het 
voetbal bij SC Varsseveld. Hiermee ben 
ik toen gestopt. Na 3 maanden dacht ik 
“wat heb ik gedaan” en heb me snel weer 
aangemeld. Toen was er ondertussen al 
een nieuwe keeper aangesteld en heb ik 
mij verassend genoeg als speler terug-
geknokt in Varsseveld 1. Dit heb ik nog 
tot mijn 30ste volgehouden. Daarna ben 
ik 8 jaar bij Sp. Neede geweest. Eerst 3 
jaar als jeugdtrainer van de A en B en nog 
eens 5 jaar als trainer van het 1e elftal. 

Op een gegeven moment wil je dan toch 
iets anders en ga je verder kijken dan Sp. 
Neede. Toen kwam vanuit Zelhem de 
vraag en heb ik daar 2 jaar lang het 1e 
getraind. Daarna ben ik 3 jaar bij Markelo 
geweest en 1 jaar in Ruurlo. Na 2 jaar de 
leiding te hebben gehad over Brummen 
1, waar we overigens boven in de 3e 
klasse meedraaiden, werd ik door Sc. 
Varsseveld gevraagd. Dit was voor mij zo 
bijzonder dat ik geen nee kon zeggen en 
ben daar 4 jaar trainer geweest. Met als 
hoogtepunt uiteraard de promotie naar 
de 2e klasse.

Hierna heb ik nog 2 jaar Concordia Wehl 
getraind en het team van de 4e naar de 
3e klasse geloodst. Toen ik bekend had 
gemaakt dat ik zou stoppen kwam RK-
ZVC met de vraag of ik niet hier trainer 
wilde worden. Het eerste verkennende 
gesprek met de Technische commissie 
verliep naar wens en een gesprek met de 

spelersgroep volgde. Dit ging ook prima 
en daarom heb ik besloten te tekenen.

Is er nog iets dat verschilt tussen 
clubs die je eerder gehad hebt en 
RKZVC, wat maakt RKZVC sterk?

Ja als je goed kijkt naar de clubs die ik 
getraind heb dan valt op dat het eigenlijk 
allemaal om echte dorpsclubs gaat. De 
mentaliteit en betrokkenheid spreekt mij 
aan. Bij een club in de “stad” kan het ver-
loop groot zijn. Op zondagmiddag staan 
in Zieuwent een grote groep supporters 
naar het voetbal te kijken en kennen de 
supporters alle spelers. Ik heb eens een 
keer tegen SML (Arnhem) gevoetbald. 
Hier stond 24 man langs de kant en 
vroegen ze aan elkaar wie die linkerspits 
was. Dat is niets voor mij.

RKZVC kenmerkt zich door ambitie. In 
een eerste gesprek met “de jongens” 
kwam ter sprake dat RKZVC bijna tot 
het meubilair van de 4e klasse behoort. 
Iedereen sprak uit dat hier verandering 
in moet komen. Dat doet mij deugd. 
Kijk ook naar de jongens die studeren. 
Ze komen dinsdagavond extra terug uit 
Tilburg, Zwolle en Nijmegen om een 
anderhalf uur te trainen, dat is toch ge-
weldig. Die betrokkenheid, dat kenmerkt 
RKZVC.

Heb jij je eigen speelwijze?

Ik heb zeker mijn eigen favoriete speel-
wijze, maar dit moet natuurlijk wel stro-
ken met de spelersgroep die je hebt. Kijk, 
ik voetbal graag met een teruggetrokken 
middenvelder. Die hebben we gevonden 
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in de vorm van Michiel Krabbenborg. 
Ook voetbal ik graag 4-3-3. Dan moet 
je wel over goede aanvallers kunnen 
beschikken. Gelukkig hebben we daar 
geen gebrek aan! 

Hoe zorg je dat je beter bent en/of 
blijft dan de concurrentie?

Goed en scherp trainen. De dingen waar 
je goed in bent verder ontwikkelen. Veel 
trainers benadrukken het negatieve en 
gaan alleen daar op trainen. Ik denk 
dat het juist goed is het positieve beter 
te maken. Dan word je vanzelf beter in 
het minder goede. Ik train veel op han-
delingssnelheid. Vaste aanvalspatronen 
behoren daar ook bij. Wij moeten het 
bijvoorbeeld niet van fysiek voetbal 
hebben. Dit is een logisch gevolg als 
je grotendeels “kleine” jongens hebt. 
Fysiek voetbal probeer je te voorkomen 
door een hoge handelingssnelheid, een 
goed positiespel en snel de bal rond 
laat gaan.

Dus kampioen worden is een makkie?

Nee absoluut niet. Het is volledig afhan-
kelijk van hoe je de winterstop uit komt. 
Als je de eerste paar wedstrijden kunt 
winnen dan maak je een goede kans. 
Ik weet nog dat ik vorig jaar tekende 
toen RKZVC op een 2e plek stond in 
de winterstop. Aan het eind zat ik thuis 
te hopen dat ze in de 4e klasse zouden 
blijven. Het kan snel lopen maar zoals 
het er nu naar uit ziet zijn er 4 ploegen 
die om de 1e plek gaan strijden en wel: 
Sp. Lochem, Sc. Eibergen, Bon Boys en 
RKZVC. En dan hoop ik natuurlijk dat wij 
aan het langste eind zullen gaan trekken.

Hans, bedankt voor dit gesprek. We 
hopen dat we jou en je manschappen 
volgend jaar in de 3e klasse mogen 
bewonderen!

Tanja en Stefan
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P R O F I E L S C H E T S

Angela Krabbenborg is 44 jaar, getrouwd met Marco Krabbenborg en moeder 

van dochter Anne en zoon Jan. Zij is beleidsmedewerkster milieu bij de gemeente 

Aalten en tevens werkzaam op hun eigen wormkwekerij aan de Koolsweg. Angela 

zit in het bestuur van Zieuwents Belang waarbij zij zich voornamelijk bezighoudt 

met de uitwerking van het dorsplan en dan met name de herinrichting van de 

dorpskern. Tevens zit zij in de activiteiten-commissie van Pacelli en de zeskamp-

commissie van buurtvereniging Zegendiek.

Meest favoriete sport: Volleybal en door mijn dochter handbal.
 
Minst favoriete sport: Boksen. Dom elkaar in elkaar slaan.
 
Mooiste sportherinnering: Het kampioenschap van mijn volleybal-

team in de beginjaren tachtig.
 
Favoriete sportman /
sportvrouw: Ik waardeer iedereen die zich maximaal 

inzet. Het niveau maakt niet uit. Op elk 
niveau kan het maximale worden gepres-
teerd.

 
Lekkerste eten: Hazenbiefstuk met aardappeltjes en 

rauwkost.
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Welk Tv-programma moet er onmiddellijk van de buis:  
Al die zogenaamde talentenjachten als 
“Popstars” en “Voice of Holland”.

 
Beste boek/schrijver: De Millennium trilogie van Stieg Larsson.
 
Mooiste film: Mooiste film weet ik niet, maar de indruk-

wekkend-ste film vind ik “Schindler’s List” 
van Steven Spielberg.

 
Politieke kleur: Rechts van het midden.
 
Beste Nederlandstalige lied: “De vlieger” van André Hazes.
 
Meest afschuwelijke ca-deau dat je ooit kreeg:  

Elk ontvangen cadeau is leuk. Het is fijn 
als je iets persoonlijks krijgt.

 
Grootste miskoop: Ik zou het niet meer weten. Ik ben positief 

ingesteld en dus vergeten.
 
Omscholen tot: Niets. Ik ben tevreden met wat ik doe.
 
Tent opzetten in: Liever géén tent. Lekker met de caravan 

ergens in Nederland waar wat te beleven 
is.

 
Ben je wel eens aangehouden door de politie:  

Ja, omdat ik een vuil smerig onleesbaar 
nummer-bord had op onze terreinauto. 
Na een schoonmaakbeurtje ontliep ik 
de bekeuring.

 
Hekel aan mensen die: Niet echt zijn. Zich anders voordoen dan 

ze werkelijk zijn en dus ook niet eerlijk 
zijn.

 
Uit bed te halen voor: Marsepein.
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Waar droom je over: Ik slaap lekker en kan me geen specifieke 

droom herinneren.
 
Wanneer was je voor het laatst bang: Toen onlangs met al die gladheid onze 

zoon Jan SMS-te “Ik ben geschept door 
een auto, maar het doet niet zo’n zeer.” 
Gelukkig viel het achteraf al-lemaal mee.

 
Wat denk je als je in de spiegel kijkt: Na de 40 volgen de rimpels wel heel erg 

snel……
 
Welke zin of welk woord gebruik je te veel:  

Toch … ?! (als overtuigend slotwoordje)
 

De aardigheid van wonen in een dorp 
als Zieuwent is, naast talloze andere 
zaken, het feit dat wij dorpelingen be-
schikken over een 'tam-tam'. Weinig 
blijft lang geheim, het geruchtencircuit 
draait meestal op volle toeren. Zo wordt 
menig redactievergadering afgesloten 
met: 'En? Wie heeft er nog een nieuwtje 
over Zieuwent?' Deze keer wist ik nog 
wel wat. Want een andere aardigheid 
van Zieuwent is dat mensen vaak lid 
zijn van meerdere verenigingen en veel 
verschillende hobby's hebben, en dat 

geldt zeker voor mij.
'RKZVC gaat een loterij organiseren, ten 
bate van verlichting op het hoofdveld.' 
Verbaasde blikken waren het gevolg. 

'Jullie hebben toch al 2 velden met 
verlichting? Waarom moet het hoofd-
veld nu ook verlichting?' 

Tja. Dat lijkt inderdaad wat veel van het 
goede. Maar als voorzitter weet ik de 
ins en outs. Ik weet hoeveel moeite het 
elk jaar weer kost om voor alle elftal-

RKZVC in de schijnwerpers
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len een plaatsje in de planning van het 
trainingsveld te krijgen. Dat is zelfs zo 
moeilijk dat we een aantal jaren geleden 
al hebben besloten om ook op het 2e 
veld te gaan trainen. Dit veld is echter 
eigenlijk bedoeld als wedstrijdveld, en is 
niet berekend op al die extra uren. Maar 
ja, RKZVC is een club met ambitie, zoals 
zoveel clubs binnen Zieuwent. Zieuwent 
staat toch bekend als sportdorp? Nou 
dan. Dus willen we dat elk lid minimaal 
2x per week kan trainen, en 1x per week 
op een, liefst mooi en strak, veld een 
wedstrijd kan spelen. Dat het 2e veld 
hieronder te lijden heeft, hebben we tot 
nu toe maar voor lief genomen. Ook met 
de gedachte in het achterhoofd dat er, 
met de privatisering van de velden die er 
aan leek te komen, misschien wel moge-
lijkheden zouden ontstaan die een kunst-
grasveld voor RKZVC tot gevolg zouden 
kunnen hebben. Daarmee zouden alle 
capaciteitsproblemen tot het verleden 
gaan behoren. Helaas is de privatisering 
definitief afgeketst. Sterker, de gemeente 
liet ons weten dat we volgens NOC-NSF 
normen voldoende hebben aan slechts 
een trainingsveld. RKZVC traint volgens 
de gemeente te veel!  Van de zijde van de 
gemeente hebben we dus de komende 
jaren niet veel verwachten op dit gebied. 
Als we wat willen, zijn we op onszelf aan-
gewezen. Maar dat zijn we in Zieuwent 
wel gewend. We hebben onze veldbe-
zetting eens goed bekeken, en daaruit 
bleek dat het trainingsveld inderdaad 
dubbel zoveel uren voor zijn kiezen krijgt, 
als eigenlijk kan. Dat veld is dan ook na 
een half seizoen zwart gespeeld. Het 
tweede veld gaat ongeveer 30% over het 

maximum, maar op het hoofdveld bleek 
nog reservecapaciteit te zitten! En hierin 
denken we de oplossing te hebben. RK-
ZVC is te klein om op eigen houtje een 
kunstgrasveld, kosten ca 400.000,- euro, 
aan te leggen, maar als het hoofdveld 
verlichting zou hebben, kunnen we de 
reservecapaciteit gebruiken om het 
2e veld te ontlasten. Dan houden we 
nog wel een 'zwart'  trainingsveld over, 
maar dan zal in ieder geval het 2e veld 
gedurende het seizoen in een goede 
staat blijven. Niet alleen tot vreugde en 
vermaak van de vele voetballers die er 
hun wedstrijden spelen, maar ook het 
jaarlijkse Wessels D-jeugd Tournament 
zal hiervan profiteren. Op de begroting 
van RKZVC is echter geen ruimte voor 
een dergelijke investering, dus daarom 
gaan we een loterij organiseren.

'Hoe gaan jullie die loterij aanpakken?' 

Er worden 3000 loten gedrukt, twv  
€ 20,-. De hoofdprijs is een netto bedrag 
van € 5.000,-. Verder zijn er meerdere 
netto geldprijzen van € 1000,-, € 450,- 
en € 100,-. Daarnaast hebben we van 
diverse RKZVC sponsoren al toezeg-
gingen, zoals een mooie fiets van Paul 
Knippenborg, geldprijzen van aanne-
mersbedrijf Hummelink en Hoender-
boom, waardebonnen van cafetaria De 
Heer, schildersbedrijf Bevabro, Brink en 
Campman en de Spar, tuingereedschap 
van Wopa en Welkoop, een voetbal van 
Bennie ten Bras en vijf sporttassen van 
de Rabobank. Verder zijn er diverse 
sponsoren die hun medewerking heb-
ben toegezegd, zoals bijvoorbeeld  
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Romeo Delta en Westerlaan in de vorm 
van ontwerp en drukken van posters en 
loten. En zelf heb ik aangeboden om een 
rondvlucht boven Zieuwent te verzorgen. 
Als diegene dan tenminste met mij, als 
vers brevet houder, mee durft.

'Maar 3000 loten heb je nog niet zo-
maar even verkocht!' 

Nee, dat klopt. Als je dat in je eentje, of 
met een paar man moet doen, heb je 
daar een zware dobber aan. Daarom 
gaan we elk lid van RKZVC vragen om 
ons te helpen. RKZVC heeft 300 leden, 
allemaal met een kennissenkring, ook 
ver buiten Zieuwent. Als elk lid het voor 
elkaar krijgt om binnen zijn kring 10 loten 
te verkopen, zijn we ze zo allemaal kwijt! 

'Leuk bedacht, maar jullie gaan toch 
niet van een F-pupil vragen of die 
maar even 10 loten wil verkopen?' 

Nee natuurlijk niet. Dat zou zelfs niet mo-
gen. Je moet 18 zijn om een lot te mogen 
kopen of verkopen. Maar de ouders van 
die pupil mogen het natuurlijk wel. En 
we hopen dat ook zij hieraan mee willen 
werken. Tenslotte profiteert ook hun kind 
van de verlichting. En om te voorkomen 
dat gezinnen onevenredig veel loten 
zouden krijgen om te verkopen, hebben 
we besloten dat ouders met meerdere 
kinderen op voetbal niet meer dan 10 

loten krijgen om te  verkopen. Tenzij die 
kinderen 18 jaar of ouder zijn, natuurlijk. 
Meer verkopen mag natuurlijk wel. Daar 
hebben we zelfs drie prijzen op gezet. 
Diegene die de meeste loten verkoopt, 
wint € 100,-, de tweede € 75,- en de 
derde plek levert € 50,- op. 

'Wanneer gaat dit spelen?' 

De vergunning is binnen, de loten 
worden binnenkort gedrukt. We hopen 
medio februari te kunnen starten met 
de verkoop via onze leden. Die krijgen 
hier twee maand voor. Daarna leveren 
ze alle, hopelijk zoveel mogelijk lege, 
bonnenboekjes weer in. De trekking zal 
op de afsluitende verenigingsdag, te 
houden op 29 mei a.s door notaris Bas 
Schipper worden verricht.

'En als alles lukt? Wanneer staat de 
verlichting er dan?'

Als het allemaal gaat zoals wij ons voor-
stellen, en de gemeente meewerkt aan 
het verstrekken van de vergunning, dan 
kan RKZVC het komende seizoen licht-
wedstrijden op het prachtige hoofdveld 
spelen. Maar alles staat of valt natuurlijk 
met de motivatie van onze leden om 
loten te verkopen. We gaan een span-
nende tijd tegemoet!

Johnny Cuppers.



10     

E v e n e m e n t e n a g e n d a
Dag Datum Aanvang Activiteit
Za. 29-jan 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Zo. 30-jan 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Vr. 4-feb 20.00 uur "Vrouwencafé" : Het Witte Paard.

Za. 5-feb 10.00 uur Centrale aanmelddag Peuterspeelzalen.

Za. 5-feb 19.30 uur Pacelli / Wessels Keukens 1 - Regioteam CAD2M 1 : Sourcy 
Center.

Za. 5-feb 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Zo. 6-feb 14.00 uur RKZVC 1 - Sp. Lochem 1 (speelronde 13).

Zo. 6-feb 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Ma. 7-feb 09.00 uur Open dag Sint Jozefschool.

Ma. 7-feb 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard

Zo. 13-feb 14.30 uur Bon Boys 1 - RKZVC 1 (speelronde 12).

Ma. 14-feb 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 16-feb 20.00 uur PIOT : kopie inleveren.

Za. 19-feb 19.30 uur Pacelli / Wessels Keukens 1 - Dalfsen 2 : Sourcy Center.

Zo. 20-feb 14.30 uur Dinxperlo 1 - RKZVC 1 (speelronde 14).

Ma. 21-feb 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Ma. 21-feb 20.00 uur Jaarvergadering Sint Jozefschool.

Wo. 23-feb 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard

Za. 26-feb 20.30 uur Slag om PaasPop : Het Witte Paard

Zo. 27-feb 14.00 uur RKZVC 1 - Neede 1 (speelronde 15).

Za. 5-mrt 17.00 uur Carnavalsmiddag voor de basisschoo l kinderen.

Ma. 7-mrt 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard

Za. 12-mrt 19.30 uur Pacelli / Wessels Keukens 1 - Haarle 1 : Sourcy Center.

23, 24 en 25 april PaasPop Zieuwent.

Za. 30-apr 10.00 uur Koninginnendagspelen voor de basisschool.

Za. 30-apr 11.00 uur Fietstocht Feestcommissie.

Zo. 1-mei 11.00 uur Stichting Fratsen : wandeltocht "Dwars deur Söwent".

27, 28 en 29 mei Jong Nederland : Klein Kamp.

11 en 12 juni Wessels Tournament : Internationaal D-jeugd voetbaltoernooi.

Vr. 24-jun 20.00 uur Zieuwent Live.

25, 26 en 27 juni Kermis Zieuwent.

2, 3, 4, 5 en 6 juli Jong Nederland : Groot Kamp.

Epiloog
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Zo. 1-mei 11.00 uur Stichting Fratsen : wandeltocht "Dwars deur Söwent".

27, 28 en 29 mei Jong Nederland : Klein Kamp.

11 en 12 juni Wessels Tournament : Internationaal D-jeugd voetbaltoernooi.

Vr. 24-jun 20.00 uur Zieuwent Live.

25, 26 en 27 juni Kermis Zieuwent.

2, 3, 4, 5 en 6 juli Jong Nederland : Groot Kamp.

Epiloog

Zo’n tien jaar geleden begonnen we 
met het schrijven voor de PIOT. Toen 
schreven we nog voor iedere editie. 
Dat betekende 10 keer per jaar, ge-

wapend met twee halve liters, een 
kladblok en een bic-pen in het literair 
café aan de dorpsstraat 49 zitten. 
Eerst even ouwehoeren met (toen 
ook al) Inge, om vervolgens een tafel 
op te zoeken in de hoop dat er iets 
zinnigs uit de pen kwam. IJdele hoop. 
Op de van bier hard geworden matjes 
was het lastig schrijven, omdat de 
pen vaak door het papier in het hoog-
polige tafelkleed verdween. Enkele 
(destijds nog bruine) jongens en een 
hoop flauwekul later, gingen we dan 
huiswaarts met een van doorhalingen 
vergeven kladje, onderweg een munt 
opgooiend om te bepalen wie het 
deze keer mocht uitwerken. Nu, ruim 
50 gevulde achterste pagina’s verder 
zijn we toe aan onze laatste column. 
De eerste schreven we in 2001, bijna 
10 jaar geleden. Dat betekent dat we 
1/3e van ons leven een bijdrage heb-
ben geleverd aan Zieuwents enige 
echte sport & lifestylemagazine.
Eén van de zaken waar wij zelf het 
meest lol aan beleefden is de column 
over de taal die klussers spreken en 
de namen van de gereedschappen 
die zij gebruiken. Een wereld op 
zich. Verrukkelijke woorden als het 
zelftappertje, de hechtprimer, het 

kimbandje, voorstrijk, betonmortel, 
het poertje, rabatdelen, en natuurlijk 
de onontkoombare total station.
Columnist is een pretentieuze term. 

En zeker in ons dorp, waar hoofden 
en maaivelden nog altijd niet veel in 
hoogte dienen te verschillen, is enige 
bescheidenheid wenselijk. Toch 
probeer je mensen wel over iets (al 
dan niet zinnigs) na te laten denken, 
ergens toe aan te zetten. Niet dat dat 
helpt: Onze oproep om Bongers te 
kraken heeft tot op heden geen na-
volging gevonden, en het knipogende 
kersthert van Massop prijkt nog ieder 
jaar fier in des eigenaars voortuin. 
Maar wel is de kraan terug in de dou-
ches van Sourcy’s squashbanen! Een 
prestatie van wereldformaat, aldus 
ondergetekenden.
Na 10 jaar is de inspiratie allerminst 
opgedroogd. Er is altijd genoeg te 
beleven in het Las Vegas van Gel-
derland. Alleen krijgen we niet meer 
alle sappige details mee…
Door falende gewrichten (de tand des 
tijds knaagt aan ons allemaal) zijn we 
niet meer iedere zondag in de voet-
balkantine te vinden om de betere 
nieuwtjes op te pikken bij Ans of te 
zien welke babe Henk nu weer heeft 
aangenomen om de dorstige sport-
mannen op hun wenken te bedienen.
Door een baan (hoe deden die eeu-
wige studenten dat toch?) te ver van 
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Zieuwent zijn we minder lang en vaak 
in ons teerbeminde geboortedorp. 
Hierdoor zijn onze undercoveractivi-
teiten en stealthkwaliteiten drastisch 
ingeperkt. We hangen nooit meer 
met een bos wortelen op de kop op 
de groenteafdeling van de Spar rond, 
waardoor de laatste roddels uit de 
eerste, tweede dan wel derde hand 
ons nog zelden ter ore komen.
Doordat we op ons 29e/30e niet meer 
op íeder feestje aanwezig kunnen 
zijn (op een gegeven moment wordt 
het genant om álles af te schuimen), 
missen we ook een groot gedeelte 
van de borrelpraat. Doorgaans een 
rijke bron van informatie.
Kortom: Tijd voor een nieuwe lichting 
schrijfmensen. Dus begeef je je stel-
selmatig in bovengenoemde kringen, 
hou je van de Zieuwentse glamour, 
weet je alles van de nouveaux ri-
ches locale, de zielenroerselen in 
het verenigingsleven, de stand van 
de middenstand, een nepotistisch 
bolwerk in de kerk, de WikiLeeks-
kabel aan de Batsdijk, een ophanden 
zijnde maïsoproer, de terugkeer van 

de horlepiep, ken jij de helden van 
radio Testarossa, weet je waarom 
toeristen niet in de kerktoren mogen 
om van het adembenemende uitzicht 
te genieten, weet je dan toevallig ook 
waarom het toerisme niet op gang 
komt, weet je waarom mensen op 
de PVV stemmen terwijl ze nog nooit 
met een allochtoon in aanraking zijn 
geweest, weet je waarom de eenden 
op de Dorpsstraat staan en niet met 
hun kont in de vijver liggen, waarom 
de buurtbus vaak leeg is maar te-
genwoordig een zeer goede dienst-
regeling draait, waarom Zieuwent 
zo creatief en kunstzinnig is, waar 
precies in ’t Reulse Brook Osama bin 
Laden zit ondergedoken en heb je zin 
om iedere 10 weken een emotionele 
wind af te drukken op de laatste pa-
gina van de PIOT? Grijp dan je kans 
en bel Huub!
Omdat het de laatste column is, 
hebben we hem ook extra laat inge-
leverd… Nóg later dan gebruikelijk. 
Huub, Norbert, 50 maal bedankt voor 
alle geduld :-). Beste lezer, dank voor 
uw aandacht.

Toon en Johan


