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Feestje
Wanneer ik van mijn werk naar huis rijd en overal langs de kanten opgestapelde 
takken en boesken zie liggen met op de achtergrond tulpen en krokussen, dan voel 
je Pasen dichterbij komen. Eind april pas Pasen is wel even wennen. Nog geen witte 
aanhanger van de paasvuurbouwers in de wei te zien, maar het programma voor de 
tent is inmiddels al lang bekend. Laat Guus er maar een mooi spektakel van maken. 
Ik luister op honderd meter afstand vanuit mijn bed wel mee en zet het raam een 
beetje open (of op z’n Zieuwents: los). Wanneer het dan een uur of drie is geworden 
moet je zorgen dat je raam dicht zit, want menig lallend groepje gebruikt de weg 
dan als openbaar toilet of afvalbak, gepaard  gaande met een zangkwaliteit die iets 
minder is dan de uren daarvoor.
Die lallende groepen zullen dit jaar een attractie minder hebben op de terugweg, 
want Bongers als pauzeplek zal niet meer gaan.
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Je weet dat het gesloopt gaat worden. Je 
zit er al maanden op te wachten en je kijkt 
ernaar uit, want de verloedering was me-
nigeen een doorn in het oog. En dan is het 
zover en komen grote machines het terrein 
op rijden en maaien in de gauwigheid een 
paar muren om alsof het niets is. We kun-
nen nog een blik werpen op hoe het eens 
was. De deur naar het toilet, gordijnen voor 
het raam en muurschilderingen in het café.  
Wanneer de zon hoog aan de hemel stond 
veroorzaakte Bongers een grote schaduw op 
de Dorpsstraat. Toch een raar gevoel daar nu 
te fietsen in de zon. 
Wanneer het dadelijk Pasen is en ik een 
bescheiden feestje vier omdat we 12 en een 
half jaar getrouwd zijn, zullen we terugdenken 
aan Bongers, waar we destijds een wat groter 
feest gaven. 
Alleen al het feit dat dit jubileum er aan zit te 
komen, drukt mij met de neus op de feiten dat 
ik ouder word. Zelf vind ik me nog altijd jong, 
maar jongeren op mijn werk plaatsen mij in 
een ander hokje, een rare gewaarwording. 
Maar wat is oud? Op je 63e een kind ter 
wereld brengen moet tegenwoordig kunnen 
schijnt het. Ze zal er wel jong van geest bij 
blijven. Mij gaan dit soort dingen veel te ver. 
Ik kan me niet voorstellen dat moedernatuur 
de dingen zo zou regelen. Misschien begin 
ik toch oud te worden, daar ik deze gedach-
tegang niet meer zo zie zitten?

In ieder geval allemaal een goed Pasen toe-
gewenst en op de terugweg “zuuver vanuut 
de hals”.

Tanja Huinink.

(en zie daar, de witte aanhanger is inmiddels 
geplaatst!)

Een passie voor de Passie.
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Een passie voor de Passie.
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Op vrijdag 22 april zitten we in de kerk en gaan kijken en luisteren naar de Johannes-
Passion van Johan Sebastian. Voor wat meer achtergrond- en inhoudelijke informatie 
hebben we een gesprek met Cilia Stortelder en Emile Engel. 

Wat zegt Wikipedia over de Johannes-Passion:
Bach schreef de Johannes-Passion in 1724 in drie maanden tijd. Op 7 april van dat 
jaar, Goede Vrijdag, werd de Johannes-Passion voor het eerst uitgevoerd in de Ni-
colaïkirche in Leipzig. Een jaar later verving hij het openingskoor door een ingetogen 
koraalbewerking, waarschijnlijk omdat er kritiek op de (te uitbundige) muziek was 
gekomen. Bach bleef wijzigingen aan de Johannes-Passion aanbrengen, zodat er 
tegenwoordig vier verschillende versies bestaan (naast die uit 1724 en 1725 is er 
ook een versie uit 1728 en 1749). Vlak voor zijn dood begon Bach aan een nieuwe 
versie, die hij niet heeft kunnen afmaken.
De Johannes-Passion wordt vaak vergeleken met de Matthäus-Passion, die Bach 
enkele jaren later zou schrijven. In vergelijking met de Matthäus-Passion, is de 
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Johannes-Passion muzikaal wat feller, 
maar tegelijkertijd ingetogener. Zijn voor 
de Matthäus-Passion twee orkesten en 
twee koren nodig: bij de Johannes-Pas-
sion volstaat een klein orkest en koor.
Bach volgt vrijwel letterlijk de teksten 
van het Evangelie volgens Johannes. 
Op twee plaatsen brengt hij een kleine 
toevoeging uit het Evangelie volgens 
Matteüs aan (het wenen van Petrus 
nadat de haan gekraaid heeft en het 
scheuren van het voorhang in de tempel, 
de aardbeving, het splijten van de rotsen 
en de opstanding van de gestorvenen na 
de dood van Jezus). Hierdoor ligt het ac-
cent in de Johannes-Passion minder op 

het lijden van Jezus. Jezus komt meer 
over als een krachtige persoonlijkheid 
die een boodschap te vertellen heeft dan 
als het trieste slachtoffer in de Matthäus-
Passion. Veel aandacht wordt besteed 
aan de beschrijving van het proces van 
Jezus.

Volgens Emile Engel, de dirigent, maar 
ook groot initiator en drijfveer van de 
Johannes-Passion in Zieuwent zit het 
verschil ook daarin dat in de bijbel het 
verhaal van de evangelist Johannes 
vooral meer beschouwelijk van aard is 
en het verhaal van Mattheüs wat directer 

en invoelbaarder is geschreven. 

Emile studeerde piano aan het Twents 
Conservatorium te Enschede en koor-
directie in Utrecht. Emile’s leven staat 
totaal in het teken van muziek. Naast 
pianodocent hij dirigent van het symfonie 
orkest “De Muze”aan de Muzehof. Ook is 
hij dirigent van het koor Concentus Cant-
zione te Zutphen, Vocaal Ensemble Ex 
Arte uit Enschede, het jongenskoor Boys 
from Town te Zutphen, het Liemers Man-
nenkoor en het Eibergs Mannenkoor. Hij 
werkt samen met orkesten van naam 
als Concerto d’Amsterdam, Il Concerto 
Barocco en Die Neue Ruhr Kammerp-

hilharmonie. Hij maakt ook deel uit van 
het Simeonkwartet, een pianokwartet dat 
zich toelegt op het uitvoeren van muziek 
van de Nederlandse componist Simeon 
ten Holt. 
“Dat Nederland zo verzot is op de Mat-
theüs- en Johannes-Passion is niet gek”, 
volgens Emile, “Bach is een genie. Wat 
hij met muziek niet allemaal heeft kun-
nen weergeven. Als je de muziek toe-
laat komt het heel diep binnen. Verder 
ondersteunt hij het verhaal met allerlei 
genialiteitjes, zoals bepaalde loopjes 
en bijvoorbeeld dat alles wat Jezus zegt 
altijd hoog wordt gezongen”.
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Bach schreef de Johannes-Passion in 1724
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Op het podium staan het koor van Emile, 
Ex Arte, een 25-hoofdig koor, gewend 
aan het zingen van liederen uit de Barok 
en Renaissance, maar ook moderner 

werk staat op het repertoire. Een heerlijk 
koor dat de lat hoog wil leggen en graag 
het beste uit zichzelf haalt, volgens Emi-
le. Het is moeilijk om zijn enthousiasme 
te beschrijven bij binnenkomst over de 
meest recente repetitie voor de Passie. 
“Het ging fantástisch” zijn z’n letterlijke 
woorden.

Voor het koor zien we het orkest. Emile 
werkt voor de Passie graag met orkest 
“il Concerto Barocco”. Zij spelen op 

instrumenten die in de 17e of 18e eeuw 
zijn gebouwd, of historisch getrouwe 
replica’s van zulke instrumenten. Deze 
instrumenten zijn besnaard en gestemd 
zoals in die tijd gebruikelijk was, dus zo-

als Bach ze ook hoorde. “Deze mensen 
spelen de Passion vaak. Toch staan er 
ook voor het orkest repetities gepland. 
Eén op een zaterdag, één op de dag van 
te voren en één samen met de solisten 
op de vrijdag van de uitvoering” zegt 
Emile. “Los van het feit dat ze de passie 
kennen, is het van groot belang om de 
boel bij elkaar te brengen. Ze moeten per 
slot van rekening wel zo spelen als ik het 
wil hebben. Zowel orkest als koor vinden 
het fijn om de gesel er over te leggen. Ik 
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Als je de muziek toelaat  
                          komt het heel diep binnen.
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heb wel eens gehad dat ik bang was of 
ik niet te streng was geweest en te direct 
naar individuele zangers en muzikanten, 
maar na afloop kreeg ik dan te horen dat 
ze erg fijn hadden gerepeteerd”. 

Als Emile op het podium staat op Goede 
vrijdag is er al 2 jaar aan voorbereiding 
geweest. “Als ik een goed orkest wil 
hebben en goede solisten, zal ik op tijd 
mensen moeten benaderen. Er worden 
zo veel passies uitgevoerd in Nederland 
en steeds meer organisaties  willen op 
Goede vrijdag, dat je wel op tijd moet 
beginnen met organiseren. We zijn ook al 
bezig voor volgend jaar en het jaar er op”.

Het idee voor de Johannes-Passion in 
Zieuwent kwam van Emile. Maar om het 
te organiseren kwam hij bij Cilia terecht. 
Cilia Stortelder was jarenlang voorzit-
ter van Stichting PaasPop en heeft het 
evenement helpen worden wat het nu is; 

een stevig geworteld muziekspektakel op 
de Nederlandse popkalender.
“Ik ken Emile al heel lang. Op de mid-
delbare school zat ik bij hem in de klas. 
We hebben altijd contact gehouden. 

Toen Emile bij me kwam omdat hij graag 
de Johannes-Passion wilde uitvoeren 
in de Zieuwentse kerk, was ik meteen 
enthousiast. Ik moest eerst wel op 
stage. Ik wist niets van Johannes- of 
Mattheüs-Passion. Samen met Tonnie 
Peters (met ons drieën organiseren we 
de Zieuwentse Passie) ging ik verschil-
lende Passies beluisteren. Vooral het feit 
dat het alleen maar luisteren was, viel 
me tegen. Ik dacht; daar moet toch meer 
mee te doen zijn. Je zit daar maar in zo’n 
koude, te fel belichte kerk, naar iets té ver 
weg te kijken. Dat moet anders kunnen”.
De ervaring met PaasPop kwam hier 
goed van pas. “Met de belichting van 
Frontline, met Jannes Hummelink ach-
ter de knoppen, creëren we een heel 
toepasselijke sfeer. De sfeerinvloeden 
van de popmuziek komen in de kerk 
goed uit de verf. Daarnaast maken we al 
vanaf het begin gebruik van screens die 
vanuit elke positie in de kerk goed zijn 

te zien, zodat de passie niet alleen een 
feest is voor je oren, maar ook prettig 
voor het oog. Onze samenwerking met 
de ZSOM, de ziekenomroep Groenlo, 
is geweldig. Zij hebben drie camera’s 

Als je de muziek toelaat  
                          komt het heel diep binnen.

            De sfeerinvloeden van de popmuziek  
komen in de kerk goed uit de verf
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in de kerk en een regiewagen erbuiten. 
Hiermee zijn ze in staat om prachtige 
close-ups te maken van alles wat op het 
podium gebeurt”.

Emile is blij met de screens. “De spelers 
reageren er goed op en voelen zich nog 
meer uitgedaagd. Ze hebben zelfs aan-
dacht voor schmink, omdat ze zo vol in 
beeld zijn. Het geheel is net niet té. Het 
is een mooie aanvulling en maakt het niet 
overdreven. De aandacht is vooral voor 
het muzikale, de Passie”.

Ook de inzet van de vrijwilligers van 
PaasPop en hun ervaring zijn een wel-
kome aanvulling. Emile: “de voortva-
rendheid van de vrijwilligers is geweldig. 
Het eerste jaar was tijdens de generale 
repetitie het podium te klein. Ik maakt  me 
zorgen voor de avond, maar ondertussen 
waren de bouwers het podium al aan het 
vergroten. Prachtig was dat”.
 
Waarom de Passie in Zieuwent? 
Emile wil het dan eerst over de cultuur in 
Zieuwent hebben; “in Zieuwent komt ont-
zettend veel van de grond. Jullie zijn een 
uniek dorp, met een bloeiend sportief en 
cultureel leven. Er wordt veel georgani-
seerd, maar ook veel bezocht. Iedereen 
is er aan gewend, maar het is niet voor 
niets dat Zieuwent de Kathedraal van 
de Achterhoek heeft, een sporthal, sport 
op een hoog niveau en een festival als 
PaasPop. In dit dorp moet ook ruimte 

zijn voor de Johannes- of volgend jaar 
de Mattheüs-Passion”.
Cilia vult aan; “Het feit dat je met vrijwil-
ligers zoveel gedaan krijgt, is fantastisch. 
Naast subsidies de reden dat we de prijs 
van de kaartjes zo laag kunnen houden. 
Voor € 25,= naar de Johannes-Passion is 
echt spotgoedkoop, als je het vergelijkt 
met andere passies, waar de prijzen be-
ginnen bij € 55,=. We zijn erg blij dat we 
de prijs zo laag kunnen houden en zijn 
al die vrijwilligers daar dankbaar voor”.
Een andere reden voor de Passie in 
Zieuwent is de kerk. “Niet alleen de 
uitstraling en de sfeer die geweldig zijn, 
maar bovenal de akoestiek. Die is ver-
bluffend. De spelers van de Passie zijn 
er ook altijd weer dol op. De Passie komt 
in de Zieuwentse Kathedraal helemaal 
tot zijn recht en daagt de spelers uit om 
alles van zich te vergen. Dit ga je als 
publiek merken”.
Cilia: “Het eerste jaar waren er veel men-
sen uit Zieuwent en nabije omgeving. 
De afgelopen jaren liepen de aantallen 
dorpsgenoten wat terug. Jammer want 
we hebben ook echt de bedoeling om de 
Johannes-Passion voor de mensen uit 
de omgeving te organiseren. We hebben 
voorlichting gegeven op het Marianum 
en wat drempels bij leerlingen weg kun-
nen halen en ook is er contact geweest 
met mensen bij Zieuwent Live. Als je zo 
bedreven bent in het maken van muziek, 
mag het meemaken van de Passie niet 
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ontbreken”.
“Soms hebben mensen ook het idee dat de Passie iets elitairs is, enkel voor 
mensen die er verstand van hebben, maar dat is verre van waar. De Passie 
is er voor iedereen, voor een ieder die in vervoering wil raken”. ”  
Cilia: “We krijgen elk jaar de kerk vol. We hoeven niet meer mensen te trek-
ken, maar we zouden wel graag willen dat mensen uit Zieuwent en omgeving 
blijven ervaren hoe toegankelijk de Passie is. Maar vooral ook hoe geweldig”. 

Dus kijk alvast op de site van de Passie op www.paaspopklassiek.nl om in 
de sfeer te komen. Je kunt er de kaarten bestellen. Tevens kun je een arran-

gement nemen. Je krijgt dan een driegangen diner bij Inge inclusief drank, 
vooraf aan de Johannes-Passion. Tijdens het eten krijg je uitleg over de Passie 
door Emile. Daarnaast gereserveerde plekken in de kerk met een kussen.
De kaarten zijn ook gewoon te koop bij meerdere verkooppunten in de ge-
meente, waaronder de Spar.

Cilia en Emile hopen dat de Passie weer zo’n succes gaat zijn als de afgelopen 
jaren, maar dan dit jaar vooral ook voor onze plaatsgenoten. 
Wij hopen met hen mee en zullen in ieder geval van de partij zijn. De 22e 
met een kussen onder de arm naar de kerk. Komt er wel een extra avond bij 
aan het toch al lange Zieuwentse PaasPopWeekend, maar er komen ook wel 
weer rustige weekends voor in de plaats, al is dat in Zieuwent nooit zeker.

Huub en Mark.
   

“het idee dat de Passie iets elitairs is ‘
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P R O F I E L S C H E T S
“Hoe meer Domhofjes er rond lopen, hoe beter!” zegt Luuk als ik hem feliciteer.  

Luuk Domhof is ondernemer van het bedrijf De Timp. Hij is 34 jaar en getrouwd 

met Marijke Domhof en vader van de jongens; Hannes, Jaap en 

Rein. In september verwach- ten ze hun 4e kindje. 

Meest favoriete sport:  Jagen: Ik ben een jager in hart en nieren!

Minst favoriete sport:  Ik heb voor alle sporten wel belangstelling; 
ieder mens mag doen wat hij leuk vindt. 

Mooiste sportherinnering:  De wijnfeesten met het 5e! 

Favoriete sportman/vrouw:  Ik heb bewondering voor iedereen.

Lekkerste eten:  Gamba`s met knoflook.

Welk TV programma moet onmiddellijk van de buis: 
 GTST; dat wil Marijke vaak kijken, maar 

ik vind er niks aan. Alle soaps mogen wat 
mij betreft van de buis.

Beste boek/schrijver:  Ik lees veel. Het laatste boek dat ik heb 
gelezen was:’ Er komt een vrouw bij de 
dokter’ van Kluun. Prachtig geschreven, 
daar was ik wel een beetje kapot van. 
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Mooiste film:  Schindler`s List en Dantes Peak. 
Politieke kleur:  een heel stuk rechts van het midden. 

Beste Nederlandstalige lied:  Het lied dat gezongen werd door familie en 
vrienden tijdens onze bruiloft: ‘Ik geloof’ 
van Boudewijn de Groot. En GVD van 
Normaal vind ik ook een mooi nummer. 

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg: 
 Ik ben altijd blij met wat ik krijg.

Grootste miskoop:  Hagel 5

Omscholen tot:  Ik zou me niet willen omscholen, omdat 
ik doe wat ik leuk vind. Maar als het zou 
moeten, zou ik wel als jongeren begelei-
der willen werken. 

Tent opzetten in:  De Heurne bij boer Jan!

Ben je wel eens aangehouden door de politie: 
 Ja, alcohol-, gordel- en  snelheidscontrole. 

Hekel  aan mensen die:  Die wat anders zeggen dan wat ze eigen-
lijk denken.

Uit bed te halen voor:  een patatje met!

Waar droom je over:  over jagen en over Marijke.

Wanneer was je voor het laatst bang:  Ik ben niet snel bang, maar een jaar 
geleden was Rein erg ziek. Toen we met 
hem naar het ziekenhuis reden en ik in 
de achteruitkijkspiegel Rein zag liggen in 
de auto was ik bang. Hij zag er zo ziek 
uit…

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:  “waar komen die groeven vandaan, je 
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wordt ouder papa!”
Welke zin of welk woord gebruik je te veel:  GVD

Wie zou je nog willen ontmoeten:  Bennie Jolink, ik zou graag eens met hem 
op jacht gaan. 

Wat zou je geen tweede keer doen:  Ik heb eens een keer iemand veroordeeld, 
terwijl ik er later achter kwam dat hij er 
niks aan kon doen. 

Beschrijf jezelf in 5 woorden:  recht door zee, eigenwijs, levensgenieter. 

Bedankt Luuk!!

Zomertennissen
Wil jij deze zomer blijven sporten? Dat kan bij ons. Meld je aan bij de 
Zieuwentse Tennis Vereniging en kom 3 maanden lang onbeperkt tennissen 
voor maar € 35,00. 

Bij voldoende aanmeldingen is het eventueel mogelijk om ook 1 of meerdere 
tennislessen te volgen. De vereniging beschikt over rackets en ballen waar, 
indien nodig, gebruik van kan worden gemaakt. Je maakt zelf de keuze voor 
de maanden (mei-juni-juli of juni-juli-augustus).

Heb je interesse stuur dan een mail naar ztv@hetnet.nl. Voor meer info zie 
www.ztv-zieuwent.nl.
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Vandaag staat de 300 km solotocht op de rol. Het laatste verplichte nummer, voor-
dat ik ‘zur Prüfung’ kan. Bij vliegschool Air Stadtlohn hebben ze hiervoor een tocht 
welke ze ‘das Grosse Dreieck’ noemen. Na de start in Stadtlohn gaat het allereerst 
richting het radiobaken Hamm. Daarna zuidwaarts naar vliegveld Arnsberg waar 
een landing moet worden uitgevoerd. Dan noordwaarts naar vliegveld Damme, ten 
noorden van Osnabrück, daar ook landen en tenslotte terug naar Stadtlohn. De 
hele tocht is 175 zeemijlen lang, oftewel zo’n 320 km, dus net iets meer dan de 
vereiste 300 km. Ik schat dat ik voor de hele onderneming zo’n 3 uur nodig zal 
hebben. Het weer is echter goed en ik heb, zoals altijd, later op de dag geen af-
spraken meer, dus alle tijd als ik om 13.00 uur het kantoortje van Christa, secre-
taresse van Air Stadtlohn, binnenstap. De ontvangst is, zoals altijd, hartelijk. Mijn 
vliegleraar Ali blijkt in de lucht te zitten. Geeft niet, ik heb mijn vlucht weliswaar 
deels gisterenavond al voorbereid, maar de invloed van de wind kan ik nu pas 

Das Grosse Dreieck



15     

berekenen. Het weerbericht geeft aan dat er op 2000 voet hoogte (600 m), de kruis-
hoogte welke ik vandaag moet aanhouden, een wind uit 200 graden (Zuid-Zuidwest) 
zal waaien en deze zal 15 knopen sterk zijn. Het zicht belooft met meer dan 10 km 
uitstekend te zijn. Ideaal voor deze lange tocht. Als ik de te vliegen koersen heb 
bepaald door rekening te houden met de wind, de magnetische afwijking van de 
aarde en de afwijking van het kompas in de Cessna, hoor ik over de radio in het 
kantoor dat Ali de landing inzet. Mooi, dan zal hij er zo zijn om mijn vliegplan te 
voorzien van zijn handtekening en kan ik weg. Christa stelt me voor om alvast het 
vliegtuig te gaan checken. De D-EECV staat voor de hal geparkeerd. De check 
levert geen bijzonderheden op. Er zitten twee schroefjes van de motorkap los, maar 
die zijn snel vastgedraaid. Ik zal wel moeten tanken. Er zit nog ongeveer 50 liter in 
en met een verbruik van 35 L/uur kom ik er aan te kort. Terug in het kantoor blijkt 
Ali ook terug. Hij is met een barograaf aan het prutsen. Deze stille getuige zal van-
daag mijn enige passagier zijn. Het apparaatje registreert de vlieghoogte aan de 
hand van de luchtdruk. Als ik terug ben is het de bedoeling dat de grafiek een mooie 
strakke lijn laat zien, liefst zonder pieken en dalen, anders moet de tocht over. Met 
Ali neem ik de route nog even door, en dan kan het gebeuren. Stadtlohn Info, zo 
heet de toren van vliegvelden zonder radar, geeft aan dat baan 29 in bedrijf is. Die 
29 staat voor de baan die richting koers 290 graden ligt. Die laatste 0 laten ze er af, 
voor het gemak. Ik taxi naar de pomp, en gooi de tanks vol. 200 Liter, goed voor dik 

5 uur vliegen. Hoef ik me vandaag in ieder geval over brandstof geen zorgen te 
maken. Na het tanken gaat het richting ‘piste 29’. Nog even de verplichte checks 
voordat ik de baan op rol, kijken of er niet toevallig net een vliegtuigje aan het landen 
is en dan: ‘Delta, Echo Echo Charly Victor rollt auf, Piste 29’. De toren bevestigt 
deze informatie met het mededelen van de wind: 240 um 10. Dus een beetje zijwind, 
maar het meeste komt recht van voren. Dat helpt met starten. Vliegtuig uitlijnen, een 
laatste check en volgas. Het vliegtuigje maakt snelheid en bij ongeveer 60 knopen 
vliegen we. Ik laat de snelheid nog wat oplopen, waarna ik wat harder aan het roer 
trek. De hoogte loopt nu snel op. Bocht naar rechts, verder klimmen, weer naar 
rechts en dan, als de hoogtemeter 2000 voet aangeeft, gas terug en het vliegtuig 
zo trimmen dat het mooi horizontaal vliegt, zodat ik in principe alleen maar kleine 
correcties hoef te maken. De koers richting radiobaken Hamm is 104 graden. De 
frequentie van het baken had ik beneden al ingesteld. Ik hoef nu alleen de koers 

De check levert geen bijzonderheden op.  
                  Er zitten twee schroefjes  

van de motorkap los
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nog maar in te stellen en te controleren of het baken wel aktief is. Dit gebeurt 
door het afluisteren van de morsecode die het baken zendt, in het geval van 
Hamm 4 x kort, 2x lang, 2x lang (HMM). De code klopt, ik kan het baken 
gebruiken. Op de meter staat de naald iets rechts van het midden, dus zit ik 
wat te ver naar links. Even bijsturen totdat de naald exact in het midden staat 
en nu is het zaak deze daar te houden totdat het baken in zicht komt. De 
hoogtemeter geeft nog braaf 2000 voet aan, dus kan ik nu even van het uitzicht 
genieten. Het zicht is inderdaad goed, maar in de verte lijkt het toch wat mis-
tig. Het is verrassend te zien hoe je beneden denkt dat het geweldig weer is, 
maar zodra je wat in de hoogte zit valt dit vaak toch tegen. Maar voor vandaag 
zal het hopelijk genoeg blijken. Naast navigeren op het radiobaken moet ik 

ook op zicht navigeren. Op de kaart die ik bij me heb, heb ik gisterenavond 
de koers ingetekend en dit was de basis van het vliegplan. Het eerste stuk 
naar Hamm is 33 mijl (61 km) en om nu te zorgen dat je er niet na 60 km 
achter komt, dat je volledig verkeerd zit, heb ik dat stuk in drieën geknipt. Het 
eerste stuk is 8 mijl, tot de autobaan A31. 8 mijl is ongeveer 5 minuten, dus 
5 min nadat ik op koers ging, moet ik boven die autobaan zitten. Het is ver-
rassend te zien hoe nauwkeurig dit klopt. Boven de autobaan noteer ik de tijd 
en tel ik het volgende stuk er bij. Dit stuk is 8 minuten lang, tot autobaan A43. 
Dan nog 8 minuten tot aan het baken. Ook die tijden worden genoteerd. Het 
baken is wat moeilijk te zien, maar ik weet dat er een oude, wit geschilderde 
molen zonder wieken dicht bij staat, en die molen is altijd goed te zien. Ik had 
natuurlijk ook het ingebouwde GPS systeem van de Charly Victor kunnen 
gebruiken, maar ik heb vorige keer gemerkt dat het gepruts aan dat appa-
raatje ten koste gaat van de aandacht voor de hoogtemeter en de ouder-
wetse koppelnavigatie. En die laatste twee moeten vandaag juist optimaal 
zijn om deze vlucht tot een succes te maken. Vandaar dat ik de GPS niet heb 
ingesteld, maar slechts af en toe het digitale landkaartje gebruik om even te 
spieken. Bij het radiobaken aangekomen blijkt dat ik een iets te zuidelijke 
koers heb gevlogen, want de molen staat een eind links van me. Stukkie 
afgesneden dus, maar goed, rechtsom naar koers 162 richting Autobahnkreuz 
Werl, de poort naar vliegveld Arnsberg. Er komt inmiddels wat meer thermiek, 
waardoor de hoogtemeter nogal eens wat boven, dan weer wat onder de 2000 

 Stukkie afgesneden dus
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voet zit. Ik slaag er volgens mij echter telkens weer in om de afwijking binnen 
de perken te houden. Boven de plaats Hamm aangekomen wordt het tijd om 
Arnsberg op te roepen. ‘Arnsberg info, Delta Echo Echo Charly Victor’. Arns-
berg antwoord met: ‘Delta, Charly Victor?’ De verkeersleider gebruikt de af-
korting van mijn kenteken, dus ik mag dat nu ook: ‘Delta Charly Victor, Ces-
sna 172, VFR aus Stadtlohn, 5 minuten Nordlich des Platzes, Flughöhe 2000 
Fuss, zur Landung.”. De verkeersleider weet nu wat voor vliegtuig er aan 
komt, een Cessna type 172, dat ik op zicht vlieg (Visual Flight Rules), dat ik 
uit Stadtlohn kom, het nog 5 minuten duurt voordat ik bij hem ben, op een 
hoogte van 2000 voet vlieg en dat ik wil landen. En dat weet niet alleen hij, 
maar ook eventuele andere piloten die in de omgeving rondvliegen. Zo weten 
we van elkaar wie waar ongeveer zit. Arnsberg antwoord met: ‘Delta Charly 
Victor, zur Piste 23 bitte’. Dat had ik wel verwacht. Als de wind hier net zo 
waait als in Stadtlohn is dat de meest voor de hand liggende richting van de 
baan. Zou de wind van de andere kant komen, zou ik naar piste 05 gestuurd 
zijn. Dit is dezelfde baan, maar dan vanuit de andere kant aangevlogen. 
Richting 23 komt mij wel goed uit want Arnsberg heeft geen makkelijke baan. 
De lengte is voldoende maar de baan ligt op een berg, 800 voet hoog en is 
niet vlak, maar stijgt eerst 30 voet, waarna ze weer wat afloopt. Als je van de 

andere kant komt moet je aan het begin landen, want anders valt de baan 
onder je weg waardoor je landing gemakkelijk mislukt. Maar vandaag kom ik 
van de goede kant en dan helpt de helling bij het remmen. De aanvliegroute 
naar de baan is ook kritisch, er moet vrij nauwkeurig tussen de dorpjes door-
gevlogen worden om geluidsoverlast te voorkomen. En als laatste loopt er 
nog een weg net voor het begin van de baan langs, zodat je niet te vroeg te 
laag mag zitten. Je zou eens een vrachtwagen kunnen raken. Maar alles gaat 
goed en even later sta ik bij de vliegleiding in het kantoortje de landingsrech-
ten à raison de 5 euro af te rekenen. Stempeltje van Arnsberg in mijn piloten-
logboek en op het vliegplan, en de tocht kan verder gaan. De start in Arnsberg 
is wat eng, omdat je de tweede helft van de baan vanwege het verval niet 
ziet, maar ik blijk nog voor de knik al te vliegen. Hoogte winnen en de afvlieg-

‘Delta Charly Victor, Cessna 172, VFR aus 
Stadtlohn, 5 minuten Nordlich des Platzes, 
Flughöhe 2000 Fuss, zur Landung.”. 



18     

route proberen te vinden. Er staat hier in het verlengde van de baan een 
ziekenhuis waar je beslist niet overheen mag. Ik zie het gebouw echter niet 
en stuur dus maar wat extra naar rechts, richting het plaatsje Wickede. 
‘Delta Charly Victor, bitte einen westlicheren Steuerkurs, um den Ort herum 
fliegen!’ klinkt het door de radio. De verkeersleider heeft gezien dat ik de 
route niet exact weet, en steekt een helpende hand toe. Ik roep ‘Verstanden’, 
en stuur wat meer naar links. ‘Guten Flug’ krijg ik nog te horen, terwijl ik met 
een grote boog in de richting van het Autobahnkreuz Werl stuur, waarna ik 
op koers richting Damme kan gaan. De hoogtemeter geeft inmiddels weer 
braaf 2000 voet aan. De 60 mijl naar Damme gaan middels de koppelnavi-
gatie. Er staat geen radiobaken dat ik op deze koers rechtstreeks gebruiken 
kan. Wel kan ik het baken van Osnabrück gebruiken als opvanglijn. Dit bete-
kent dat ik de meter zo gebruik dat de naald altijd rechts zal staan. Als deze 
in het midden komt, ben ik te ver naar het oosten afgedreven. Opnieuw noteer 
ik de tijden wanneer ik een stuk van de tocht heb voltooid. De Lippe, See 
Ennigerloh, rivier de Ems en dan doemt het Teutoburger Wald voor me op. 
Dit ‘Wald’ is een uitgestrekte heuvelrug, waarvan de toppen 1000 voet hoog 
zijn, terwijl de omgeving slechts 150 voet hoog is. Dit gegeven zorgt ervoor, 
in combinatie met de zuidenwind,  dat er een luchtstroom omhoog ontstaan 
is, en dat is te merken. Het kost me moeite om die 2000 voet vast te houden. 
Even dacht ik zelfs over de 2100 te zitten. Over de heuvel gaat het andersom, 
daar heerst een valwind. Tijdens de worsteling om hoogte te houden moet 
ook Damme nog opgeroepen worden, want ik ben er bijna. Damme meldt 
piste 29 in gebruik en dat ze een zuidelijke ‘Platzrunde’ hebben, maar dat had 
ik op de aanvliegkaart van Damme al gezien. Een Platzrunde is een circuit in 
de lucht op een hoogte van ca 1000 voet boven baanniveau, dat bestaat uit 

een ‘Gegenanflug’, hetgeen  een stuk parallel aan de baan is, echter tegen-
gesteld aan de landingsrichting, daarna gaat het  linksom, in de ‘Queranflug’, 
dus haaks op de baan, en tenslotte linksom in de ‘Endanflug’, oftewel het 
laatste stuk recht naar de baan tot aan de landing. Ze willen graag dat je dat 
circuit secuur vliegt, soms uit geluidsoverwegingen voor de buurt, maar ook 
om te voorkomen dat iedereen van alle kanten op de landingsbaan aan komt 
stormen. Ook heb je zo altijd eenzelfde starthoogte vanwaaruit je de landing 

Een Platzrunde is een circuit in de lucht



19     

in zet, zodat deze routinematig kan worden uitgevoerd. Ik ken dit circuit ech-
ter niet goed, want hier ben ik nog nooit geland, maar ik heb geluk. Ik zie een 
vliegtuig in de ‘Gegenanflug’ voor me. Daar kan ik mooi achteraan. De lan-
dingsvoorbereidingen worden gemaakt, mijn snelheid aanpassen, zorgen 
voor ongeveer 2 minuten tussen mijn voorganger en mij, en dan naar beneden. 
Alle 3 wielen raken deze keer ongeveer tegelijk de baan,  ik was wat te laat 
met achterovertrekken, schoonheidsfoutje. De vluchtleider vraagt wat ik kom 
doen. Ik meld hem dat ik een stempeltje kom halen, en wordt op de toren 
uitgenodigd. Leuk om dat ook eens te zien. Na het gestempel, en het voldoen 
van deze keer 4 euro landingsrechten zie ik dat het inmiddels al half 4 is. Het 
stuk naar huis is nog 60 mijl, dus ik besluit, ondanks de gezellige boel op de 
toren, maar snel weer verder te gaan. Na de start meteen linksom koers 240.  
Het zicht naar voren is inmiddels beroerd geworden. Ik blijk precies tegen de 
zon in te vliegen. Ik hoop maar dat eventuele tegenliggers mij tijdig zien. Zou 
eigenlijk wel moeten, zij hebben tenslotte de zon in de rug. Ik merk dat ik wat 
vermoeid ben van al dat gestaar op kompas en hoogtemeter. Om het me wat 
gemakkelijker te maken besluit ik de GPS toch maar te gaan gebruiken. 
Stadtlohn heeft als kenteken EDLS. Dit snel invoeren als bestemming, op 
‘Activate’ drukken en hopla, een streep op het digitale kaartje geeft aan waar 
ik heen moet. De tijden natuurlijk nog wel blijven bijhouden voor het vliegplan 
(en voor als de GPS onverhoopt uit zou vallen), maar ik heb nu toch wat meer 
tijd om me op de hoogte en de omgeving te concentreren. Kontrolepunten 
Bramsche, Kraftwerk Ibbenburen, weer de Ems, de Vechte en tenslotte de 
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autobaan A31 bij Ahaus glijden onder me heen. Ik meld Stadtlohn dat ik er 
aan kom en krijg baan 29 toegewezen. Als het zicht goed is, zou ik van hier-
uit het vliegveld eigenlijk al moeten kunnen zien, maar dat is met die zon voor 
me niet het geval. Ik besluit wat westelijk van de koerslijn te gaan vliegen, 
totdat ik boven Vreden zit. Dan doemt, links van me, ook het lichtbaken van 
het vliegveld op. Gelukkig. Linksom richting het kerkje van Stadtlohn dat nu, 
met de zon opzij, duidelijk zichtbaar is en dalen tot 1200 voet, de circuit-
hoogte. Boven de waterzuivering rechtsom in de ‘rechter queranflug’ en boven 
die grote fabriekshal weer rechtsom naar de baan. Dit stuk kan ik inmiddels, 
na dik 50 vlieguren en 200 landingen wel dromen. Er staat 10 knopen zijwind, 
maar ook dat is geen probleem meer. Links tegen de wind in kantelen, en met 
het richtingsroer het vliegtuig in de richting van de baan blijven sturen. Trek-
ken, eerst het linker wieltje op de grond, dan het rechter en tenslotte het 
neuswiel. Uitrollen, remmen, van de baan en terug naar de hal en kantoor. 
Opnieuw is de ontvangst hartelijk, en wordt de barograaf uitgelezen, een 
spannend moment. Was deze middag vergeefse moeite? Moet het over? 
Maar Ali is tevreden. Geen overmatige afwijkingen van de hoogte zijn gere-
gistreerd. De grafiek wordt voorzien van mijn naam en datum, en kan naar 
het examenbureau in Münster. De vlucht is een succes. Gelukkig, het was 
best stressen zo hier en daar. Nu het examen zelf nog.

Johnny Cuppers.
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Wat gebeurt er als je 5 jaar achter elkaar een grote groep muzikanten van jong tot oud (van 
14 tot 70 jaar) een half jaar lang iedere vrijdagavond in een klein oefenhok zet? Je krijgt 
een spectaculaire muzikale verbondenheid van muzikanten van alle leeftijden die samen zo 
gedreven zijn dat het er van af spat.  Of te wel Zieuwent Live!
De muziek knalt uit alle kieren en gaten van het hok en het is dan ook goed dat 1 x per jaar de 
deuren opengaan en alle muzikanten op het grote podium hun kunsten mogen tonen. Deze 
avond zal voor heel Zieuwent en omgeving  te zien en te horen zijn wat er zich de afgelopen 
maanden heeft ontwikkeld op muzikaal gebied. Het is dan niet moeilijk te constateren dat 
er een enorme saamhorigheid onder de muzikanten is en dat het plezier er van af straalt. 
Er heeft zich ook dit jaar weer een heleboel nieuw jong talent ontwikkeld . Maar ook de kwaliteit 
van de “oude rotten” is verbeterd. Hier en daar hebben muzikanten toch weer wat muziekles-
sen opgepakt en hebben ze ook van elkaar veel geleerd. De grote groep jonge muzikanten 
die zich de afgelopen jaren heeft aangemeld geeft wel aan dat het concept blijft leven. En ook 
een aantal “oud gedienden” konden het toch niet laten en keerden terug op het muzieknest. 
Er worden allerlei verschillende muziekstijlen gespeeld van Hollandse hits tot oude rock en 
natuurlijk populaire muziek van dit moment. Het mag allemaal. De muziekcommissie doet 
ieder jaar haar best een muzikaal programma te maken voor jong en oud. En dat is ook nu 
weer goed gelukt.
Dit jaar zal het lustrum spectaculair gevierd worden met een muzikaal feestje dat zijn weerga 
niet kent. Er zullen o.a. een aantal TOP nummers van de vorige jaren opnieuw ten gehore 
gebracht worden die door de jubilerende muzikanten zelf uitgekozen zijn en natuurlijk zult 
u ook weer verwelkomd worden door een welkomstband met een verassend nieuw thema.
Kom 24 juni as. vanaf 20.00 uur om dit feest samen met ons te vieren in de feesttent en zie 
hoe ontzettend veel enthousiast en bevlogen muzikaal talent Zieuwent Live! ook dit jaar weer 
op het podium heeft staan. Samen met u maken we er weer een TOP avond van!

 

Zieuwent Live!
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VOLLEYBAL : TOHP

Datum : wedstrijd : uitslag 19-02-2011 : Longa 1 - TOHP 1 : niveau-2 : 2 - 2
MOOISTE PUNT: 3 Spelers van Longa probeerden de bal te vangen, 

maar deze viel precies tussen hun in.
MOOISTE MOMENT: Eindelijk voorstaan tegen Longa.
VROUW vd WEDSTRIJD: Sam Raben. Ze ving vaak de bal 3x achter elkaar 

zodat er weer een speler in mocht.

Datum : wedstrijd : uitslag 19-02-2011 : TOHP 2 - Longa 2 : niveau-3 : 6 - 3
WEDSTRIJDVERLOOP: In de wedstrijd stond geregeld 1 speelster allen in 

het veld van TOHP. Mede dankzij het goede spel 
stond al snel het hele team er weer in.

MOOISTE MOMENT: Het eindsignaal!!!
VROUW vd WEDSTRIJD: Isa Teunissen, Joyce Wopereis, Sabine Rooks en 

Merit Beuting.

Datum : wedstrijd : uitslag 19-02-2011 : TOHP 3 - Favorieta 4 : niveau-4
1e set 25-24 : 2e set 11-12
MOOITSTE PUNT: Een bovenhandse boogbal van Nico van Boeckel.
MOOISTE MOMENTEN: De lange rally’s. De teams gingen gelijk op.
MAN vd WEDSTRIJD: Nico van Boeckel. Maakte een mooie “kopbal”.

Datum : wedstrijd : uitslag 26-02-2011 : TOHP 3 - Brevolk 4 : niveau-4
1e set 25-17 : 2e set 25-23
WEDSTRIJDVERLOOP: Er werd goed samengewerkt door de jongens. 

Er waren vele lange rally’s. Dit vond het publiek 
prachtig om te zien.

MOOISTE MOMENT: De spannende 2e set toch nog winnend afsluiten.
MAN vd WEDSTRIJD: Wout Beuting en Demi Bokkers. Super goede op-

slagen waardoor ze vele punten hebben gescoord.

De momenten van de pupillen
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VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 09-02-2011 : Vosseveld E3 - RKZVC E4 : 1 - 20 
DOELPUNTENMAKERS: Jarno (6x), Jord (5x), Rijk (4x), Bram (1x) en Teun 

(1x).
MOOISTE DOELPUNT: Het 1-2-3-tje tussen Jarno, Jord en Bram; afgerond 

door Jarno.
MOOISTE MOMENT: Doelpunt van Teun. Het hele team was in extase.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Remco, als laatste man, de rots in de branding.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-03-2011 : Grol E10 - RKZVC E4 : 0 - 8
DOELPUNTENMAKERS: Bram (5x), Rijk (2x) en Jord (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Eén-tweetje tussen Roel en Bram.
MOOISTE MOMENT: Aktie van Chiel als keeper, die een keihard schot 

met de voeten tegenhield (het been trilt nu nog).
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jasper; ijzersterke rechtsback.

Datum : wedstrijd : uitslag 19-02-2011 : Reunie F3 - RKZVC F3 : 9 - 2
DOELPUNTENMAKERS: Syl Doppen (1x).
MOOISTE DOELPUNT: 1e Voorgoal; na goede hoekschop keurig inge-

schoten door een eigen speler van Reunie. 
MOOISTE MOMENT: Penalty’s.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Naud Gebbinck.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-02-2011 : Ulftse Boys F3 - RKZVC F4 : 0 - 25
DOELPUNTENMAKERS: Niels Berendsen (8x), Sem Wopereis (7x), Willem 

Domhof (5x), Marijn Harbers (4x) en Mick Wope-
reis (1x).

MOOISTE DOELPUNT: Marijn Harbers; combinatie over 4 schijven.
MOOISTE MOMENT: Grootste overwinning ooit!
MAN v.d. WEDSTRIJD: Marijn Harbers.
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Zo greun as grös

Het veurjaor steet veur de deure. Een 
nieuw begin een ni-je tied.
Het duurt niet lang, of ons Zieuwentse 
landschap met zijn buitengebied, wordt 
weer prachtig in kleur gezet voor een 

ieder die hiervan geniet. Zelfs op de 
Greune Weide kunnen we af en toe 
genieten van een prachtig schouwspel. 
Welk “kunstig” hoogstandje wordt er dit 
voorjaar op de Zieuwentse mat gelegd?

De natuur wordt groener, wij worden 
groener. Sommigen blijven zo groen als 
gras. Energie zuinig, duurzame energie, 
afvalscheiding, recycling wordt steeds 
meer onder de aandacht gebracht. 
Tocht geeft de burger hier niet altijd 
aandacht aan of vergeet soms zijn eigen 
milieu verantwoordelijkheid.Praten we 
over wit - groene geiten wollen sokken?

Groen glas op het fietspad, per ongeluk 
of systematisch bijna wekelijks met de 
nodige aandacht en precisie neerge-
legd. Twee greune glasbakk’n in het 
centrum van Zieuwent, wekelijks druk 
bezocht door alle rangen en standen 
van onze Zieuwentse bevolking. Met de 
nodige precisie wordt het groene, witte 
en bruine glas gescheiden.

Daar in tegen worden kunststof flesjes, 
blikjes en lege zakken chips onbewust 
overal rond geslingerd. Een patroon 
is niet te analyseren. Na verloop van 
tijd is het ook weer weg. Bepaalde 
burgers zien het weer als verplichting 
om dit vuil van een ander op te ruimen. 
Zelfs de jeugd wordt een aantal keren 
per jaar bijgeschoold om dit zwerfaf-

val op te ruimen. In Oost Gelre werd 
voor de derde keer de zwerfafvalactie 
“Natuurlijk Schoon” gehouden. Naast 
ruim 700 leerlingen deed ook Stichting 
Kerkepaden Zieuwent mee aan deze 

actie. Alleen maar lof voor deze groene 
burgers van jong tot oud. Het opruimen 
kost namelijk veel energie. Terwijl de 
vervuiler verantwoordelijk is. Vorig jaar 
werd met de zwerfvuilactie ruim 27.000 
kilo afval ingezameld. Deze 27 ton 
verspilde energie kunnen we toch veel 
beter gebruiken voor een kunstgrasveld 
in Zieuwent?

De H. Werenfridus kerk doet ook mee 
dit voorjaar. Ook hier is het vergroenen 
begonnen. Niet alleen door de natuur-
lijke algen, maar ook door de nieuwe 
energie besparende led verlichting. 
Met led zijn bijna alle kleuren van de 
regenboog mogelijk. Waarschijnlijk een 
keuze met voorbedachte rade, richting 
onze toekomst. 
De kerk werd jarenlang verlicht door 
grote energie slurpende schijnwerpers. 
Deze kun je schenken of voor een 
schappelijk prijsje laten overnemen door 
noodleidende verenigingen binnen onze 
eigen parochie. 
Zet nu RKZVC toch in de schijnwerpers 
!!! Voor de verlichting van het hoofdveld. 
Waar een loterij wel of niet overbodig 
voor is. 
 
Groen geeft vooral een associatie met 
fris en vers, en verder met prilheid en 
natuurlijkheid. Het is ook de kleur van 
de hoop en de vrede.
Toch om je RKGV* bij af te likken.
 
* RKGV = Rooms Katholieke Greune Vingers


