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DELEN
Steeds vaker zie je in openbare ruimtes (kroeg, kantine, openbaar vervoer, enz.) dat
meerdere aanwezigen niet mondeling maar per “telefoon” met elkaar communiceren
en/of zich afzonderen en diep verzonken zijn in hun iPhone. De contacten verlopen
per “telefoon” via sociale netwerken als Hyves, Facebook, Linkedin en Twitter. De
iPhones zijn (mede door hun toegang tot het wereldwijde internet) verworden tot
supercomputers op miniformaat met intelligente logische software en onvoorstelbare
mogelijkheden.
Onwillekeurig gaan mijn gedachten terug naar mijn eerste ervaringen op computergebied. In de beginjaren 80 was ik een van de eerste Nederlanders die mocht werken
met een Personal Computer. Een IBM (met een Intel 8088 processor) ter waarde
van 16.000 gulden aangeschaft door maatschap Gynaecologie van het Koningin
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en worden er zelfs revoluties mee aangezwengeld. Ook RKZVC gaat mee in
de vaart der volkeren en heeft inmiddels een eigen Twitteraccount. Altijd
leuk om te weten dat de F4 pupillen
(die een moeilijke eerste seizoenshelft
hebben gekend) na een herindeling van
de competitie onlangs met 25-0 hebben
gewonnen.

Juliana Ziekenhuis in Hengelo (O). Aan
mij de eer om voor die computer een
softwareprogramma te schrijven voor de
spermabank waarbij de anonimiteit van
de zaaddonoren gewaarborgd moest
worden (wat overigens tegenwoordig
een achterhaalde gedachte begint te
worden). Nog meer achterhaald is het
toenmalige interne werkgeheugen van
32 Kb (100 miljoen x minder dan een
huidige gemiddelde PC) waarin het
programma moest worden gepropt. Het
was ook de tijd dat we op excursie gingen
naar het Spittaal ziekenhuis in Zutphen,
alwaar ze een zogenaamde “Winchesterschijf” hadden aangeschaft met een
toenmalige onvoorstelbare opslagcapaciteit van 10 Mb. Iedereen dacht daar tot
in lengte van dagen voldoende aan te
hebben. Tegenwoordig passen daar net
3 PIOT’s in PDF-formaat op.

Moest je vroeger muziek in de vorm
van een singeltje, LP of CD kopen (of
kopiëren met een bandrecorder of cassetterecorder) en afdraaien op speciale
apparatuur, tegenwoordig kun je overal
(via de computer) luisteren en genieten
van de muziek die je horen wilt. Ik ben
zelf ontzettend gecharmeerd van “Spotify”. Een simpele overzichtelijke site met
een database van meer dan 10 miljoen
muzieknummers en voor minder dan €
5,- per maand (zonder reclame) in principe voor alle wereldburgers toegankelijk.
Niets downloaden, maar gewoon online
luisteren naar bijna alle muziek die ooit
gemaakt is. Alleen jammer dat bijvoorbeeld de nummers van Pink Floyd niet
beschikbaar zijn, maar dat is een kwestie
van tijd. (David Gilmour en Roger Waters zullen het voor de verandering wel
weer eens niet eens zijn met de rechten
en de financiële vergoedingen.) De basisgedachte achter de site van Spotify
spreekt mij aan en heeft de toekomst.
Niet hebben of bezitten, maar delen. Een
kerstgedachte in februari.

Terug naar het heden. Iemand die niet
Twittert schijnt wereldvreemd te worden.
Jan en alleman doet mee aan deze
“mondiale babbelbox”. Een fenomeen
met twee dimensies. De eerste dimensie,
dat bijna alle informatie complete flauwekul is en dat het waarheidsgehalte niet
wordt onderzocht, blijkt geen beletsel te
zijn voor de enorm groeiende populariteit. Niks mis met Social Talk en het delen
van elkaars bevindingen en gevoelens,
maar heeft men niets anders te doen dan
te melden (en door anderen te lezen) dat
er vanavond spruitjes worden gegeten?
De andere dimensie heeft meer impact.
Dankzij Twitter worden miljoenen mensen “real-time” op de hoogte gebracht
van belangwekkende gebeurtenissen

Huub Wopereis
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Echte clubliefde bestaat nog
regioteam uit Doetinchem. We zoeken
een staanplaats aan de reling van de tribune op, vanwaar we alles goed kunnen
zien. Inmiddels komen er steeds meer
supporters, waardoor de plekken aan de
reling al ras op zijn en laatkomers een
plek op de tribune in moeten nemen, ook
al staand, om over ons heen te kunnen
kijken. Iedereen is hieraan gewend, want
als je niet vooraan gaat staan, kun je de
helft van het veld niet goed overzien,
maar ik blijf hier een a-sociaal gevoel
aan overhouden. Wat jammer dat de
architect van het Sourcy hier indertijd niet
genoeg over heeft nagedacht. Sourcy is
voor de passieve sporter een kl- zaal.
Nadat de beide ploegen zich aan het
publiek hebben voorgesteld, wat met
name Mark zeer waardeert, begint de
wedstrijd. Pacelli, of Wessels Keukens
HV Pacelli zoals men dit seizoen vanwege haar nieuwe sponsor heet, staat

Het afgelopen handbalseizoen kende
voor de dames van Pacelli 1 een bloedstollende finale. Pas op de laatste wedstrijddag wisten de dames het degradatiespook te ontlopen. Men stelde onder
leiding van, toen nog interim, trainster
Hedwig Arink het klassenbehoud veilig.
De neerwaartse spiraal waarin men leek
te zijn aanbeland, werd doorbroken. Het
nieuwe seizoen is inmiddels al weer flink
op streek, tijd voor Piot om eens te gaan
kijken hoe de zaken er nu voor staan.
Als Mark en ik de tribune van het Sourcy
Center beklimmen voor de wedstrijd Pacelli – Regioteam Cad2M is er nog niet
veel publiek. In de zaal daarentegen, is
het een drukte van belang. Met name
de tegenstander is met veel mensen
vertegenwoordigd. Dat blijkt ook uit het
programmaboekje. Waar Pacelli het met
10 speelsters doet, staan er maar liefst
17 speelsters op het programma bij het
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op een 7e plek in de competitie met
13 punten. Het regioteam heeft 1 punt
meer en bezet de 5e plek. Pacelli zou bij
winst goede zaken doen en dat is aan
de meiden te merken. Een explosieve
start heeft tot gevolg dat men al snel
een doelpunt of 4 voor staat. Maar dan
komt het regioteam in haar spel. De
Doetinchemmers lijken wat creatiever
en vinden keer op keer een gaatje in
de Pacelli defensie. Met name op de
verdekte, onderhandse worpen van de
aanvoerdster en op de aanvallen over
de zijkanten moet Pacelli het antwoord
schuldig blijven. Een ruststand van 8-12
is het gevolg. ‘In al die jaren dat ik ben
komen kijken, hebben ze nog nooit een
wedstrijd gewonnen!’ geeft Mark de
burger moed. Ik heb ze echter al die

keren dat ik ben komen kijken, nog nooit
zien verliezen. Ik ben dan ook benieuwd
wiens karma sterker is. Dat van Mark
of dat van mij. Maar eerlijk gezegd heb
ik er ook niet veel vertrouwen in. Dat
regioteam speelt goed, snel, creatief en
hard, tot op het randje, soms ook er over.
De tweede helft blijken de kaarten, tot
mijn verbazing, echter volledig anders
geschud. Pacelli verdedigt 2 klassen
beter, waardoor we de soepel lopende
aanvallen van Cad2M niet meer zien.
Bovendien ranselt keepster Merel de ene
na de andere bal er uit. Pacelli krijgt het
eerste kwartier geen doelpunt meer tegen, zodat de achterstand al snel in een
14-12 voorsprong is omgebogen. Die
twee punten voorsprong weet men vast
te houden tot aan het einde, eindstand

4

Wat heeft Hedwig Arink met handbal?

18-16. Met name de volwassen manier
waarop de dames hun voorsprong professioneel naar het einde slepen, valt me
op. Ik herinner me van het vorig seizoen
wedstrijden waar men naar het einde toe
als een kip zonder kop bleef aanvallen,
wat tot menig tenenkrommende eindfases leidde. Vandaag was hiervan geen
sprake, de ploeg lijkt volwassener dan
vorig seizoen. Tijd om de verantwoordelijke hiervoor eens aan de tand te voelen.
Mark en ik zoeken een rustig plekje in de
kantine en als trainster Hedwig overige
pers, speelsters en supporters te woord
heeft gestaan, komt ze bij ons zitten.

Ik handbal al vanaf mijn 9e. Als 15 jarige
deed ik af en toe mee met dames 1,
vanaf mijn 17e zat ik er definitief bij en
dat bleef zo, behoudens een tussenstop van 2 jaar, tot mijn 30ste. Daarna
gestopt, totdat het in 1998 weer begon
te kriebelen en ik bij dames 3 begon.
Dat duurde niet lang. Marloes Wensink
ging voor langere tijd naar het buitenland en toen werd ik weer voor dames 1
gevraagd. Zodoende maakte ik de promotie in seizoen 2001-2002 mee, naar
wat toen de 2e divisie heette. Ik wilde
eigenlijk stoppen, maar die promotie was
natuurlijk ook wel weer een prachtige uitdaging, dus ging ik door, totdat ik in 2004
definitief stopte met aktief handballen en
een jeugdtrainerscursus heb gedaan. Als
jeugdtrainster ben ik met de C1 in 20052006 kampioen geworden, met de B1 in
2008. Verder was ik vanaf 2005 4 jaar
assistent trainer bij de afdelingsselectie
oost (GLD en OV, red). Die meiden zijn
ingedeeld in 2 leeftijdsgroepen en spelen
naast reguliere wedstrijden een keer per
jaar om het Nederlands kampioenschap
in Amsterdam. Uit die groep worden de
besten geselecteerd voor de Nederlandse selectie. Tenslotte ben ik vanaf
2008 trainster bij het CHS in Raalte. Dit is
een talentencentrum/handbalschool voor
meiden in de leeftijd van 10 tot 18 jaar.
En nu dus hoofdtrainster van Pacelli 1.

Hedwig, gefeliciteerd met de
overwinning. Tevreden?
Heel tevreden. Niet alleen met de punten, maar ook de manier waarop we de
tweede helft hebben gespeeld. En het
feit dat we van het regioteam hebben
gewonnen. Is toch een speciale tegenstander.
In welk opzicht?
Het regioteam is indertijd ontstaan uit 4
achterhoekse clubs, die de handen ineen
sloegen om zo op hoog niveau te kunnen
handballen. Pacelli heeft indertijd mee
onderhandeld, maar zijn onze eigen weg
ingeslagen. Het regioteam legt de nadruk op het aantrekken van speelsters,
terwijl wij denken dat de jeugdopleiding
belangrijker is. Zeker op de langere termijn. Dat wij nu van hen winnen doet me
bijzonder goed.
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Je bent als interim trainster bij dames
1 begonnen midden in vorig seizoen.
Hoe was dat?

tussen trainer en speelsters. Ik ga al
sinds jaar en dag met jeugdspelers om
en wist de juiste snaar te raken.

De eerste wedstrijd vond ik doodeng! Ik
kende de meiden natuurlijk wel, ik heb
ze bijna allemaal in de jeugd wel gehad,
maar dit was toch Pacelli 1. Volle bak op
de tribune en we stonden er niet best
voor, verloren ook nog eens dik. Maar
gaandeweg het seizoen bleek dat ik wat
verbeteren kon, we begonnen wedstrijden te winnen.

Waar ligt het plafond van deze groep?
Hoog. Waar precies moeten we afwachten. De sfeer is goed, men is leergierig.
Tactisch kan ik ze nog wel het een en ander leren. Dat zag je ook deze wedstrijd.
De ingestudeerde aanvalspatronen van
het regioteam werden onvoldoende door
onze speelsters gelezen. Ik kreeg ze dit
tijdens de eerste helft ook niet aan het
verstand. Er werd onvoldoende geluisterd. Gelukkig kon ik het ze in de rust
uitleggen, zodat de angel er na rust bij
het regioteam uit was en ons spel beter
tot zijn recht kwam. Door deze overwinning kunnen we met vertrouwen de rest
van het seizoen uitspelen en krijgen we
tijd om verder te groeien. We moeten
met name tijdens uitwedstrijden met
meer zelfvertrouwen spelen. En als we

Waarom lukte jou, wat Henk Bloemendaal niet lukte?
Henk is een goede trainer, laat ik dit
voorop stellen. Maar Henk moet een
volwassen ploeg hebben. Hij had moeite
met de soms zeer jonge speelsters, die
vaak meer hebben aan een begrijpende
arm om hen heen, dan aan allerlei tactische aanwijzingen. De klik was er niet

6

de ploeg dan bij elkaar kunnen houden,
kunnen we misschien volgend jaar mee
gaan strijden om de prijzen.

een feit dat meiden op jonge leeftijd
uitvliegen vanwege bijvoorbeeld studie
en zelden daarna terugkeren. Ook wordt
er aan onze goede speelsters getrokken.
Zo ben ik aan een kant blij dat Merel in
Utrecht waar ze studeert bij een profclub
keeperstraining krijgt, beter dan wij zelf
zouden kunnen, maar aan de andere
kant is ze door diezelfde club ook al benaderd om daar te komen spelen. Maar
als je voldoende aanwas vanuit de jeugd
hebt, kun je dit proberen op te vangen.

Dus je blijft bij Pacelli 1.
Ja, het contract is verlengd. Ik heb er
veel plezier in.
Hoe ziet je verdere trainerscarrière
er uit?
Als ik klaar ben bij het eerste, ga ik
terug naar de jeugd. Ik zal Pacelli nooit
verlaten. Mocht ik merken dat er iemand
nodig is bij het eerste met meer handbal
bagage dan ik heb, dan maak ik daar
graag plaats voor. Daar heb ik geen
enkele moeite mee. Onze jeugdafdeling
is zo belangrijk, ook, of, met name voor
het eerste. Wil je als kleine vereniging
dit niveau vasthouden en uitbouwen,
moet je een constante stroom jonge
speelsters hebben. Het is nu eenmaal

Maar Pacelli zal ook een aanzuigende
werking hebben?
Zonder meer. Maar als speelsters van
buitenaf op latere leeftijd komen, hebben
ze vaak de boot gemist. Onze jeugdopleiding is een van de beste die er is,
gestoeld op supersnel, zeer technisch
handbal en zo willen we ook met het
eerste spelen. Als je dit niet van jongs af
aan hebt geleerd, is het moeilijk om aan
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te klampen. Gevolg hiervan is dan weer
dat ons A-team te weinig weerstand heeft
in de competitie met leeftijdsgenoten,
waardoor het leerproces stagneert.
Ook daarom halen we soms zeer jonge
meiden al snel bij het eerste. Zodat ze
doorleren. Vanavond zag je dat onze
opbouw verzorgd werd door maar liefst
3 A-speelsters. In de eerste plaats omdat
ze het kunnen en in de tweede plaats
omdat ik op dit moment geen andere
heb. Martine Knippenborg is weliswaar
hersteld van haar knieblessure, maar
ik vond deze wedstrijd niet geschikt om
haar weer te laten beginnen. Het regioteam staat bekend als harde ploeg en
dat bleek vanavond.
Handbal is een blessuregevoelige
sport.
Dat valt best mee. Het is soms hard,
vanavond was daar een voorbeeld van,
maar over het algemeen is het met een
paar blauwe plekken wel klaar. Wel maak
ik me zorgen over de vloer van het Sourcy. Er raken op dit moment een meer dan
gemiddeld aantal sporters geblesseerd
aan enkel- en kniegewrichten. Niet alleen
bij ons, maar ook bij onze tegenstanders
en ook bij andere sporten. Het lijkt er op
dat de vloer haar dempende karakter
kwijt is en ook stroever is dan zou moeten. Sourcy is op de hoogte van onze
twijfels. Ik hoop dat hier op korte termijn
naar gekeken wordt.
Trainen jullie veel?
De meeste van onze jeugdspelers
trainen minimaal 2 keer in de week en
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we veel geleerd. Wisten wij veel hoe er
binnen de handbal werd gedacht over
taktiek, techniek, speelsystemen en opleiding. We kwamen razend enthousiast
terug bij Pacellien kregen de ruimte om
onze opgedane kennis in de praktijk te
brengen en uit te bouwen. En je ziet aan
de samenstelling van ons eerste dat het
ons geen windeieren heeft gelegd.

sommigen gaan daarnaast ook nog 1
keer in de week naar de handbalschool in
Raalte, waaraan ik ook verbonden ben.
Met het eerste elftal trainen we 3 keer in
de week. Twee keer in de zaal en één
keer in het krachthonk. Voor dit laatste
kunnen we in de daluren terecht in de
fitness afdeling van Sourcy. Dit jaar op
maandagavond. Sourcy heeft de meiden
hierbij vooral in de eerste weken prima
begeleid. De meiden die in Nijmegen
wonen kunnen daar bij Sports Palace
terecht, zodat ze niet hoeven te reizen.
Daar zijn we zeer blij mee.

Hoe zie je de toekomst van het handbal?

Wij handbalden in de Hamalandhal. De
sfeer was wat minder, ondanks dat we in
de 1e klasse speelden. Alleen de echte
handbalsupporters zag je op de tribune.
Dat is met de komst van Sourcy veel beter geworden. We hebben nu een breder
publiek. Verder trainden we minder. Maar
wij handbalden dan weer wel op straat.
‘Thuus de planken uut de’n end’ndeure
gooien.’ Dat zie je tegenwoordig niet
meer. Kinderen zitten meestal binnen,
achter de computer.

De belangstelling voor het handbal loopt
terug. Hockey en damesvoetbal worden
steeds populairder en dit lijkt ten koste
te gaan van het handbal. Bovendien
zie je dat steeds meer clubs de jeugd
verwaarlozen. Bijzonder jammer. Bovendien is handbal relatief duur, vanwege
bijvoorbeeld zaalhuur en de relatief
grote reisafstanden. Al is dit laatste een
kwestie van wennen, vind ik. Het is te
hopen dat het Nederlands handbalelftal
eens op een groot tournooi hoge ogen
gaat gooien. Dat zou de sport een boost
kunnen geven. Voor Pacelli zie ik de
toekomst echter rooskleurig tegemoet.
De wereld zal nog veel van ons horen.

Je hebt de Pacelli jeugdopleiding helpen opbouwen. Hoe ging dat precies?

Hedwig, bedankt voor je tijden we wensen je veel succes toe met je Pacelli.

Als speelster van het eerste word je al
snel gevraagd om jeugd te gaan trainen.
Maar wij hadden eigenlijk geen idee wat
we aan het doen waren. Een aantal meiden, Cindy Wissink-Ponds, Ilse EverinkStoltenborg, Annet Hummelink en ik zijn
toen een opleiding tot jeugdtrainster
gaan volgenen tijdens die cursus hebben

Johnny Cuppers en Mark Lankveld.

Hoe zag dit er in jouw tijd uit?
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P R O F I E L S C H E T S

André Hendriks. Hij woont al jaren samen met Mirjam Wopereis aan de dorpsstraat, samen met de kinderen Anna en Sam. Van beroep is André tuinman en
werkt bij Rentray in Rekken in ‘het groen met jongeren’. Hij is voorzitter van de
EHBO Zieuwent-Mariënvelde en verder zit hij nog in het bestuur van IVN OostAchterhoek, een vereniging voor natuur- en milieueducatie. Hier organiseert hij
bijv. wandelingen in de na-

tuur. Een andere hobby van

André is beeldhouwen.

Meest favoriete sport:

Voetbal om naar te kijken (de Graafschap)
en om te doen is dat mountainbiken bij
Velocé.

Minst favoriete sport:

Ik doe eigenlijk niets wat ik niet leuk vind.
Maar ik houd niet van motorsport. Dat
is slecht voor het milieu, maar ik heb er
niets op tegen dat sommigen dat wel
doen.

Mooiste sportherinnering:

Dat is heel divers. Elke week is er wel
een mooi moment. Zelf heb ik de ronde
van Vlaanderen gefietst, dat was ook
heel mooi. Ik vind alle sportherinneringen
mooi.
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Favoriete sportman/vrouw:

Coen Moulijn samen met Ove Kindvall, dat
was het duo van Feyenoord in de jaren
70. Zij zorgden samen voor de mooie
doelpunten. Ik heb er nog een foto van
in de keuken.

Lekkerste eten:

Pizza met salade. Dit krijg ik elke dinsdag,
want dan moet ik voor mijzelf “koken”. Ik
ging vroeger ook vaak naar de pizzeria.

Welk t.v. programma moet onmiddellijk van de buis:
Geen één, van mij mag iedereen kijken
wat hij/zij wil.
Beste boek/schrijver:

Ik lees heel weinig boeken, hooguit 1 boek
per jaar op vakantie en dan is het vaak
ook nog voor het werk. Het laatste boek
dat ik heb gelezen was: “Echte mannen
eten geen kaas” van Maria Mosterd. Dit
sluit goed aan bij mijn werk. Verder lees
ik wel veel natuurtijdschriften.

Mooiste film:

Dat is de Nederlandstalige film Noordelingen. Maar ik kan ook kijken naar een
goede actiefilm.

Politieke kleur:

SP, gewoon SP

Beste Nederlandstalig lied:

Ik luister nooit Nederlandstalig. Ik hou
van harde muziek, zoals Rammstein
of Metellica, dat hebben ze niet echt in
Nederland. Maar als ik er dan toch een
moet noemen is dat hand in hand, kameraden………
Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
Ik zal het echt niet weten, ik ben een
dankbaar mens.
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Grootste miskoop:

Ik koop bijna nooit iets, kan me zo ook
niets bedenken.

Omscholen tot:

Ik heb me al een keer omgeschoold. Om
te kunnen werken met deze jongeren
zoals ik dat nu doe, heb ik een aantal
cursussen moeten volgen.

Tent opzetten in:

Frankrijk, daar gaan we elk jaar naar
toe. Maar het kan ook in Texel of ergens
anders aan de kust . Verder gaan we
tussendoor weekendjes weg.

Ben je al wel eens aangehouden door de politie:
Jazeker! Op school/werk, we waren met
een aantal jongens een vuurtje aan het
stoken in het bos (snoeihout verbranden),
maar dat mocht toch helemaal niet. Ik gaf
zeker niet het goede voorbeeld.
Hekel aan mensen die:

al mijn bier opdrinken, nee, ik heb eigenlijk
geen hekel aan mensen. Anders kun je,
denk ik, niet het werk uitvoeren dat ik doe.

Uit bed te halen voor:

NIETS!

Waar droom je over:

Ik zou het niet durven zeggen. Als ik wakker wordt, is de droom alweer weg.

Wanneer was je voor het laatst bang:

ik ben niet vaak bang, maar lang geleden
was ik dat wel. Dat was op vakantie in
de Himalaya in Nepal. Ik stond boven op
een berg en schreeuwde naar de jongens
beneden. Een heleboel gemzen renden
op dat moment weg. Dat veroorzaakte
een lawine aan keien die ik om mijn oren
kreeg. Het duurde wel een kwartier lang.
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Wat denk je als je in de spiegel kijkt:

Ik kijk niet vaak in de spiegel en dan denk
ik vaak niets. Misschien toch wel: “het
wordt er niet jonger op, er komen steeds
meer wijze rimpels bij”.

Welke zin of welk woord gebruik je te veel:
Het komt allemaal goed………. En dat is
vaak dan ook nog zo.
Wie zou je nog willen ontmoeten:

Daar sta ik nooit bij stil, geen flauw idee.
Ik heb niet specifiek iemand die ik nog
graag wil ontmoeten.

Wat zou je geen 2e keer doen:

Gaan werken als uitzendkracht bij Roemaat, het koelhuis in Harreveld. Als
vegetariër zijnde vlees inpakken, nee.
Maar ik had toen geld nodig.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:

Koel, georganiseerd chaotisch, makkelijk,
rustig, ochtendhyper.

André bedankt voor dit interview
Nienke Krabbenborg
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RKZVC na de winterstop
Gelukkig, we voetballen weer. Na een periode van sneeuw, kou, vorst en dus harde
velden zijn we weer enkele weken aan het spelen. Ieder team doet in de winterstop
uiteraard zijn best om in conditie te blijven en aan teambuilding te doen, maar het
‘normale’ ritme van trainen/spelen blijft voor een voetballer het lekkerste.
Het eerste heeft een prima overwinning en een jammerlijke nederlaag achter de rug
na de succesvolle hoogtestage in Schotland. Het jonge team staat aan kop en zal
er uiteraard alles aan doen om dit vast te houden. Tegelijkertijd weet je, dat je als
koploper dé te kloppen ploeg bent en er dus verwoed jacht op je gemaakt wordt.
Dit vereist iedere wedstrijd naast je talent ook vastberadenheid en dus karakter om
je hiertegen te wapenen. Wellicht dat op dat vlak nog winst te behalen is………
Het tweede blijft het goed doen en staat nu zelfs op een 2e plek, dat op het eind
van het seizoen goed zou zijn voor een plek in de nacompetitie, complimenten.
De overige teams speelden inmiddels ook enkele wedstrijden en de resultaten zijn
daarbij nogal wisselend.
Alle teams spelen dan ook in de middenmoot.
Wat voor het 2e geldt is ook van toepassing op de A-jeugd. Ook dit team is gepromoveerd en speelt mede door het aanwezige talent een woordje mee als verdienstelijk
middenmoter. De B- en C-jeugd zijn ook goed bezig en opvallend daarbij is, dat elke
leeftijdsgroep wel enkele talenten herbergt, waarmee in principe de lange termijn
gewaarborgd zou dienen te zijn.
Bij de pupillen is dit nog iets ‘erger’. We hebben zowel in de D, E als F schijnbaar
goed werk gedaan met zijn allen. Het is namelijk zo, dat er zowel aangekondigd als
ongenodigd nogal gescout wordt bij RKZVC. Dit is natuurlijk van alle tijden, want
enige tijd geleden speelden enkele ‘local heroes’ al bij de betaald voetbal-clubs. Ook
op dit moment spelen er bij de jeugd van FC Twente en Graafschap spelers, die
hun basis bij RKZVC hebben gelegd en als de schijn niet bedriegt, dan komen er
komende seizoenen nog enkele plaatsgenoten bij. Als we dan ook nog constateren
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dat bij andere regionale clubs meerdere Zieuwentse jongens hun sporen verdienen,
dan mogen we daar als dorpje zo alles bij elkaar best trots op zijn.
Het bestuur zit in zo’n periode natuurlijk ook niet stil. De meeste energie zit momenteel in de actie t.b.v. de verlichting voor het hoofdveld. Het wordt waarschijnlijk een
geweldig gebeuren op zondag 29 mei, want de voortekenen zijn zeer behoorlijk.
Er bestond zo links en rechts eerst misschien nog enige twijfel over het inhoudelijke
plan, maar ondertussen is alle scepsis overwonnen en leeft het aan alle kanten.
Verder zijn de vele commissies volop bezig. Het huidige seizoen krijgt natuurlijk de
meeste aandacht, maar ook de voorbereidingen voor de langere termijn zijn al opgestart. Ieder team dient weer een goede trainer en de juiste begeleiding te hebben
etc. De sponsoring vereist permanente aandacht en organisatorisch zijn we eigenlijk
constant bezig met verbeteringen. Zo wordt er uitgebreid met een nieuwe berging en
zal het trainingsveld worden vergroot. Nieuw is tenslotte, dat RKZVC door de KNVB
is geselecteerd als ‘pilot-club’ om een niet-commerciële voetbalschool te initiëren.
Hierover worden de betrokkenen uiteraard vanzelf geïnformeerd.
Al met al leeft het dus aan alle kanten. We zijn benieuwd naar de ontwikkelingen,
waarbij ons vlaggenschip (het 1e) traditioneel het meest in de picture staat, dus
mannen ; succes !
René Doppen
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Het is gelukt!!
Een tijdje terug hebben wij een oproep gedaan in de piot en om een shirtsponsor
gevraagd.Miranda Payers van "Random Haarmode" reageerde enthousiast op onze
oproep en zie het resultaat. De shirts werden begin januari overhandigd en Miranda
kreeg een bos bloemen van ons.Natuurlijk zijn we hier erg blij mee en zullen we ze
met trots dragen.
Foto: Jeannette (coach) Elke, Jana,(C2) Sarah, Anouk, Noelle, Miranda (Randon
Haarmode) Jonna, Carmen, Isabel en Nardi. Helaas ontbreekt Luuk op de foto.
Groetjes C3 HV Pacelli.
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De momenten van de pupillen
VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd : uitslag
WEDSTRIJDVERLOOP:

MOOISTE MOMENT:
VROUW vd WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag
MOOISTE PUNT:
MOOISTE MOMENT:

VROUW vd WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag
MOOITSTE PUNT:
MOOISTE MOMENT:

VROUW vd WEDSTRIJD:

11-12-2010 : KSH 1 - TOHP 2 : niveau-4
1e set 25-12 : 2e set 23-23
De eerste set met 12-25 verloren. De 2e set
goed teruggevochten maar helaas was bij
23-23 de tijd om. Bij een gewonnen wedstrijd
had de vader van Silke Hoenderboom beloofd
om patat te bakken, maar helaas ging dit aan
onze neus voorbij.
Het goede spel van iedereen.
Maaike te Molder. Speelde voor het eerst op
ni-veau 4 mee en dit ging heel goed.
15-01-2011 : TOHP 1 - KSH 1 : niveau-2 :
6-0
Alle 6 punten.
We waren wat te laat aangekomen maar toch
al-lemaal super gemotiveerd. Mooi veldverdeling en goede opslagen en vangballen.
Nina Janssen, Renee de Jongste, Sam Raben
en Tess Penterman.
15-01-2011 : TOHP 1 - Favorita 3 : niveau-2
:1-2
Na een lange balwisseling terugkomen naar
1-2.
Mooie spannende wedstrijd, komen eerst met
0-2 achter, maar door het goede samenspel
komen we terug naar 1-2 en zelfs bijna naar
een gelijkspel maar de tijd was om.
Sam Raben.
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Datum : wedstrijd : uitslag
MOOISTE PUNT:
MOOISTE MOMENT:

VROUW vd WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag
1e set 11-25 : 2e set 9-25
MOOISTE PUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN vd WEDSTRIJD:
Datum : wedstrijd : uitslag
1e set 25-21 : 2e set 25-13
WEDSTRIJDVERLOOP:
MOOISTE MOMENT:

MAN vd WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag
MOOISTE PUNTEN:
MOOISTE MOMENTEN:
VROUW vd WEDSTRIJD:

15-01-2011 : Favorita 4 - TOHP 2 : niveau-3
:3-4
De 3-0 achterstand ombuigen naar de overwinning.
Een grote beer ging als mascotte mee. We
begon-nen met een achterstand maar daarna
ging het roer om. Joyce Wopereis zorgde
voor tactische ballen in de hoeken. Isa Teunissen plaatste de bal scherp achter het net
en Sabine Rooks serveerde loeihard.
Merit Beuting. Ondanks vermoeidheid door
haar eigen verjaardag de vorige dag speelde
ze koel-bloedig!
08-01-2011 : Brevolk 4 - TOHP 3 : niveau 4
Er waren veel mooie punten deze wedstrijd.
De opslagen van de jongens waren heel goed
ge-plaatst.
Wout Beuting.
08-01-2011 : TOHP 3 - Blok 71 : niveau 4
De concentratie was bij iedereen goed en het
overspelen lukte prima.
Een lange rally, door beide teams werd er goed
opgelet, de ballen werden goed geplaatst en
de communicatie was top!
Bram van Ostayen. Prima reddingen van
Bram.
29-01-2011 : Vollverijs 2 - TOHP 2 : 1 - 1
Doordat het team hele goede opslagen had,
kon-den ze de punten binnenhalen.
De vele korte rally’s doordat er goed werd
samen-gespeeld.
Silke Hoenderboom, Yasmin Krabbenborg,
Femke Heutinck, Anne ten Have en Maaike
te Molder.
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VOETBAL : RKZVC
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:

MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:

MAN v.d. WEDSTRIJD:

05-02-2011 : RKZVC F3 - Grol F8 :
2-1
Toon van Boekel (2x).
De 2e goal: na een solo vanaf het middenveld al-leen op de keeper af een
snoeihard schot in de hoek.
Het eindsignaal. Na veel druk van Grol
toch de bal weg kunnen werken.
Bram Steegers.
12-02-2011 : Ruurlo F4 - RKZVC F3 :
9-2
Syl Doppen (2x).
Alle 2 even mooi.
Het eindsignaal. Want het was berekoud weer met regen. Iedereen had
het koud.
Syl Doppen.
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Hardlopen in Zieuwent
Op de dinsdag- en/of donderdag-avond wil ik twee loopgroepen starten.Een
loopgroep voor beginners en een voor gevorderden. De groep voor beginners
heeft een rustig opbouwend schema. Voor de meer ervaren lopers bestaat
de training vooral uit interval.
Start trainingen:
dinsdag 8 maart 19.00 uur.
Informatie: nicolet@remeeus.eu of tel. 487317.
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Schutterij St. Sebastiaan
Zieuwent-Mariënvelde
Schutterij St. Sebastiaan ZieuwentMariënvelde
De lente komt er weer aan en wordt er
dus weer druk geoefend door de schutterij om u enkele nieuwe nummers te
kunnen laten horen.
Op 19 maart is de schutterij uitgenodigd
door de Malletband SMD uit Doetinchem
voor een Lenteconcert. De samenwerking tussen Zieuwent en Doetinchem
bestaat al geruime tijd. Enkele jaren geleden was er ook al een samenwerking
tussen de verschillende verenigingen en
werd er toen een concert in het najaar
gegeven met de naam het sprokkelconcert. SMD Doetinchem vond het wel
weer tijd om de samenwerking nieuw
leven in te blazen en weer een concert te
organiseren. De samenwerking bestaat
dit jaar uit Malletband SMD Doetinchem,
Muziekvereniging Jubal Varsseveld, Muziekvereniging De Eendacht Hummelo
en Schutterij St. Sebastiaan ZieuwentMariënvelde. De bedoeling is dat de
vereniging om beurten enkele nummers
ten gehore brengen en aan het eind van
de avond zullen alle verenigingen samen
enkele nummers spelen. Komt u allen
naar Partycentrum De Veldhoen, Keppelseweg 420 in Doetinchem (Langerak),
entree = gratis.

Geen concours dit jaar voor de schutterij. De data van dit evenement vielen
voor ons zo ongunstig, dat wij hebben
besloten ons hiervoor niet op te geven.
Het koningspaar, Jan Cuppers en Els
Waalderbos, zullen met een delegatie
de Kringdag de Liemers gaan bijwonen,
zodat ze toch mee kunnen maken hoe
zo’n dag verloopt. Ook zullen ze meedoen aan het vogelschieten dat daar
georganiseerd wordt.
De dag zal begint om 09:30 uur voor
genodigden en om 11:00 uur voor het
publiek met de opening, marswedstrijden
en defilé. Om ca. 14:30 uur beginnen de
overige wedstrijden, waaronder dus ook
het vogelschieten voor koning en koningin. Om 17:45 uur zal de prijsuitreiking
plaatsvinden. Het geheel vindt plaats aan
de Kampsingel in Zevenaar.
In samenwerking met de harmonie
wordt op dit moment gewerkt aan een
programma voor enkele klassen van de
basisschool. De bedoeling is dat harmonie, schutterij en deze klassen met
elkaar een concert gaan doen. Hoe en
wanneer dit concert is, zal u op termijn
bekend gemaakt worden.
Wij hopen u op één van deze evenementen te mogen begroeten of tijdens één
van de kermissen weer te zien.
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E ve n e m e n t e n a g e n d a
Dag

Datum

Aanvang

Activiteit

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 basisschool kinderen.

Ma.

7-mrt

20.00 uur

Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard

Vr.

11-mrt

20.00 uur

Kaartavond van de gezamenlijke buurtverenigingen : Parochiehuis.

Za.

12-mrt

19.30 uur

Pacelli / Wessels Keukens 1 - Haarle 1 : Sourcy Center.

Zo.

13-mrt

14.00 uur

Ulftse Boys 1 - RKZVC 1 (speelronde 16).

Ma.

14-mrt

20.00 uur

RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Zo.

20-mrt

14.00 uur

RKZVC 1 - Vosseveld 1 (speelronde 17).

Ma.

21-mrt

20.00 uur

Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Wo.

23-mrt

20.00 uur

PIOT : kopie inleveren.

Zo.

27-mrt

14.00 uur

Vorden 1 - RKZVC 1 (speelronde 18).

Wo.

30-mrt

20.00 uur

Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard

Vr.

1-apr

20.00 uur

"Vrouwencafé" : Het Witte Paard.

Za.

2-apr

19.30 uur

Pacelli / Wessels Keukens 1 - Kwiek/GIBO 3 : Sourcy Center.

Ma.

4-apr

20.00 uur

Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard

Zo.

10-apr

14.00 uur

RKZVC 1 - Ajax Breedenbroek 1 (speelronde 19).

Ma.

11-apr

20.00 uur

RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Ma.

18-apr

20.00 uur

Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

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.

11 en 12 juni
Vr.

24-jun

Wessels Tournament : Internationaal D-jeugd voetbaltoernooi.
20.00 uur

Zieuwent Live.

25, 26 en 27 juni

Kermis Zieuwent.

2, 3, 4, 5 en 6 juli

Jong Nederland : Groot Kamp.
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Het wordt nu toch wel eens tijd om het
heetste hangijzer van de PIOT tegen
het daglicht te houden: De profielschets; een weergave van een spec-

gekozen favoriete schrijver, dat de
bladvering over de grond schraapt.
Vele goed gevulde enveloppen worden nonchalant toegestopt door de

taculair interview met uitbundige en
onverwachte vragen, confronterend
en recht voor de raap! Het allergrootste geheim van de smid is natuurlijk
het antwoord! Onnavolgbaar wordt de
lezer geregeld in spanning gehouden
over de gedachte bij een bepaald
antwoord. Als bliksemschichten gaan
ze door je hoofd “Hoezo”, “Waarom”,
“Met welke jus?”. Dan stel je je voor
hoe zo’n interview plaatsvindt. Wij
zien Nienke, Tanja of Wendy al
roerend vanachter een glas thee en
een blocnote sappige antwoorden uit
vooraanstaande Söwentsen trekken.
Of Huub, die als een ware rechercheur een 100 watt bureaulamp in
iemands ogen drukt en vraagt of dit
wel echt zijn allermooiste film is. De
vraag over het lekkerste eten schijnt
zo veel invloed te hebben op wat
er zaterdag gegeten wordt, dat die
ingevuld wordt in samenspraak met
Louis van de Spar om de winkel extra
gevuld te hebben.
Voor publicatie gaat er een telefoontje,
tegen forse betaling uiteraard, naar
het rayonhoofd van de Bibliobus. De
speciaal
gehuurde aanhanger voor achter de
bus wordt zó volgestouwd met boeken
van de

lokale middenstand, mochten de
geinterviewden zo vlot geen miskoop herinneren. Dan is Mark de
beroerdste niet om een artikel van
de directe concurrent in te voeren.
Hoeveel relaties zijn inmiddels niet
ernstig bekoeld door het benoemen
van juist het cadeau van de partner
als het meest afschuwelijke? Voor de
statistieken is het soms geruststellend
dat er wel een uitleg bij een antwoord
zit. Van alle sporten zijn blijkbaar de
vechtsporten het minst favoriet. Het
is dan heerlijk en tenenkrommend
tegelijk dat iemand probeert haar/zijn
mening te verklaren, maar alleen laat
zien geen enkele kennis van de sport
te hebben. We eisen dan ook een
eerlijk antwoord bij de politie-vraag.
Iedereen is toch al wel eens met te
veel drank op, te hard, door rood,
tegen de rijrichting in, na bedreiging
van een ambtenaar in functie, met
een gestolen voertuig, volgepakt met
drugs en/of met een ontvoerde baliemedewerker in de kofferbak door een
voorpui van een juwelier gereden? We
zijn toch allemáál in 5 woorden: aardig,
sociaal, behulpzaam, sympathiek en
vriendelijk.
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Pieter & Mario

Schetsend profiel

