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Onderwerp
Met 7 mensen in de redactie ben je elk 7e nummer aan de beurt voor het redactiewoord. Piot
verschijnt 10 keer per jaar, dus heb je 8 á 9 maand om na te denken over je volgende, column
achtige stukje. Tijd genoeg dus. Zou je zeggen. Gedurende die 9 maand maak je van alles
mee. Vaak ook dingen waarvan je denkt, dat is wat voor het redactiewoord. Maar als het dan
zover is ben je veel alweer vergeten. Mijn afgelopen 9 maanden stonden in het teken van
het vliegbrevet. Ik besloot, ongeveer een jaar geleden, eens werk te maken van een langgekoesterde wens: leren vliegen. Waarom toen en niet eerder, of later, weet ik zelf ook niet.
Feit is dat wat emails over en weer naar Air Stadtlohn resulteerden in les 1. In de afgelopen
Piot’s heb ik u deelgenoot gemaakt van sommige van mijn belevenissen tijdens de opleiding
en daarom wil ik van de gelegenheid gebruik maken u mede te delen dat de examenvlucht
inmiddels is geweest, en met succes: ik heb het vliegbrevet gehaald! HOERA! Mochten er
mensen zijn die denken, goh, ik zou wel eens mee willen, schiet me gerust aan. Ik ben van
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plan regelmatig een stukkie te gaan vliegen.
Niet alleen om de 12 verplichte uren per jaar
vol te maken, maar omdat het gewoon schitterend mooi werk is.
Naast vliegen stond de afgelopen 9 maand
in het teken van RKZVC. De club waar ik een
groot deel van mijn vrije tijd met veel plezier
in steek. Als voorzitter en als lid van diverse
commissies, waaronder de verlichtingscommissie. Met name om het laatste was veel te
doen. Op de ledenvergadering werd besloten
om te proberen verlichting op het hoofdveld
te realiseren. Dit om alle velden s’avonds
te kunnen gaan gebruiken zodat elk lid
voldoende ruimte en tijd krijgt om te kunnen
trainen en bovendien alle velden even zwaar
worden belast, waardoor ze kwalitatief gelijk
blijven. Kunstgras (ca € 450.000,-) zou helemaal ideaal zijn, maar gezien de financiële
toestand bij de gemeente lijkt dit voor een
vereniging als RKZVC een brug te ver. Om
middelen voor deze verlichting te verkrijgen
besloot de verlichtingscommissie een loterij
te organiseren en alle leden te vragen te
helpen met de verkoop van de 3000 loten. De

gedachte hierbij was dat vele handen licht
werk maken. RKZVC heeft dik 300 leden,
dus dat zou 10 loten per lid betekenen. Helaas is inmiddels gebleken dat deze vlieger
niet geheel op is gegaan. De leden wisten
slechts 1500 loten aan de man te brengen,
hetgeen wat tegenvalt. Het lijkt er dan ook
op dat deze actie niet voldoende op gaat
leveren om de verlichting aan te schaffen
en er vervolgacties nodig zullen zijn.
Zijn er verder nog interessante onderwerpen
voor dit stukje? Het zou over de kerkverlichting kunnen gaan, of over het nieuw
geplande plein in Zieuwent, over het gebrek
aan scheidsrechters, over de samenwerking
met vv Marienveld, over het betalen van
spelers bij amateurverenigingen, over spelers die op zeer jonge leeftijd al bij Twente
gaan trainen, of over het kampioenschap
dat RKZVC 1 nu op de valreep lijkt te gaan
missen. Allemaal prima onderwerpen. Maar
ik moet over 9 maand alweer, dus deze
onderwerpen bewaar ik liever voor later.
Veel plezier met het lezen van deze Piot.
Johnny
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Kromme benen
Zaterdag 9 april gaan Johnny en ik op weg naar Dalen. Dit ligt net een eindje boven Coevorden, dus we hebben nog een stukje voor de boeg. Hier wordt dit weekend het NK turnen (de Bondskampioenschappen) gehouden voor de derde divisie junioren en senioren.

3

ziele waardoor Loraine een jaar niet
heeft geturnd. Toch bleef ze zeuren om
te mogen turnen. Uiteindelijk werd VGV
in Varseveld gebeld en daar mocht ze
een proeftraining doen en met succes.
Ze mocht bij de vereniging komen. Het
eerste jaar heeft ze vooral krachttraining
gedaan en alles af moeten leren wat ze
niet goed deed. Drie jaar geleden is ze
begonnen met het turnen van wedstrijden. En nu al voor de tweede keer op
het NK. Haar moeder vindt het achteraf
wel jammer dat ze een jaar niet heeft
geturnd, daarin heeft ze wel wat achterstand opgelopen.
Dit is het NK voor de 3e divisie. Bij de
junioren doen de 36 beste van Nederland
mee en ook bij de senioren geldt hetzelfde, dit is vanaf de 4de klas voortgezet
onderwijs. Hier turnt ook een meisje van
VGV mee, Elske Domhof uit Harreveld.
Ze delen vandaag samen de coach. Dit is
voor Loraine wel vervelend, want ze zijn
steeds tegelijk aan de beurt. Haar eigen
trainer zit dit weekend helaas in Berlijn
bij het EK turnen. De wedstrijd gaat over
4 toestellen: vloer, sprong, brug en balk
en de beste hiervan is de Nederlands
Kampioen.
Het is 5 uur en de wedstrijd begint met
een officiële opening waarbij iedereen
netjes achter elkaar komt oplopen. Na
het openingswoord gaat iedere groep
naar het toestel waar ze moeten beginnen. Dit gaat ook weer heel gedisciplineerd achter een jurymeisje aan. Bij elk
onderdeel moeten ze zich weer netjes

Wij gaan hier naartoe omdat er namelijk
een Zieuwentse meid meedoet, de 13
jarige (als de Piot uitkomt 14 jarige) Loraine Heutinck. Vorig jaar deed Loraine
ook mee aan het NK turnen. Ze is toen
kampioen op het onderdeel vloer geworden en in het totaal klassement, dus op
alle vier onderdelen, is ze 7e geworden.
Dat was een hele goede prestatie en nu
maar hopen dat ze het weer zo goed
doet.
’s Middags vertrekken we met nog twee
vriendinnen van Loraine, omdat de
andere twee auto’s met supporters al
vol zaten. Om 5 uur begint de wedstrijd
en voor die tijd krijgen ze een half uur
om in te turnen. Iets over half 5 zijn we
gearriveerd bij de sporthal. Het is een
grote drukte, de auto’s staan al ver voor
de sporthal in de berm geparkeerd.
Toch vinden we een plekje dicht bij de
ingang, dat scheelt al weer lopen. Op de
tribune vinden we al gauw de rest van
het supportersgezelschap: pa Eric & ma
Marieke, tante Monique, neefje Tom en
de rest van de vriendinnengroep.
De turnsters zijn al begonnen met inturnen. Het is wel een grappig gezicht,
allemaal in een lange rij op de vloer en
dezelfde warming-up uit voeren. Het
lijken net een stel kangaroos die achter
elkaar aan springen.
Ondertussen krijg ik wat uitleg over turnen en de wedstrijd van pa en ma Heutinck. Loraine is op haar 5e begonnen
met turnen bij Spirit’90 in Lichtenvoorde.
Helaas ging die vereniging al snel ten
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aanmelden bij de jury van het betreffende onderdeel en na de serie ook
weer afmelden.
Loraine heeft nummer 485 en moet
beginnen op haar meest favoriete
onderdeel: de vloer. Hier was ze vorig
jaar kampioen op geworden. Ze is als
5e aan de beurt. De muziek start, die
ze samen met haar trainer heeft uitgekozen. Ik vind het er allemaal mooi en
strak uitzien. Haar vader zegt dat aan

haar lichaamstaal te zien is, dat ze
niet tevreden is, We zullen het wel
merken. Het duurt een tijdje voordat
de punten op het bord komen te
staan. Een score van 10.933, oeih
dat is wat aan de lage kant. Om in
de top te komen moet je toch wel
een gemiddelde van hoog in de 11
tot laag in de 12 hebben. We kijken
het filmpje nog eens terug gekeken,
maar kunnen niet ontdekken waar
het fout ging. We zullen het straks
wel horen. Nu is het belangrijk dat
ze doorzet, laat zien hoe sterk ze
mentaal is. Maar volgens pa is het

Concentratie
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Wissel-spagaatsprong
dan de brug.
Het duurt lang voordat de jury de administratie op orde heeft. Eindelijk kan ze
beginnen. Ze begint op de lage legger
en gaat via de bovenkant naar de hoge
legger. Daar draait ze rond en maakt de
afsprong. Het gaat supersnel. Ik kan het
nauwelijks volgen. Het aantal punten dat
ze hiermee haalt is 11.300, waarmee ze
nu in de tussenstand op een 12de plek is
gekomen. Er is misschien toch nog een
kans om de top 10 te halen.
Of turnen een dure sport is? Dat ligt
eraan wat je duur vindt, zegt Marieke.
De contributie is vrij prijzig, ongeveer €
600,- per jaar. Verder heb je 1 turnpakje
per jaar nodig. Dus dat valt wel mee.
Loraine traint natuurlijk veel, namelijk 9

een echte Heutinck, dus ‘emperig’. Monique en Marieke knikken instemmend.
We moeten wachten tot alle turnsters
zijn geweest. We merken op dat bij de
senioren niet iedereen meer geschikt is
voor een turnpakje.
Het volgende onderdeel is sprong. Dit
mag je twee keer uitvoeren en de beste
oefening telt. Ze neemt een hele lange
aanloop en maakt een soort overslag.
De score hiervoor is 11.550, waardoor
ze na twee onderdelen op een 17de plek
staat. Het schema verloopt strak, elk onderdeel duurt ongeveer 3 kwartier. Voor
de turnsters is dit ook best lang wachten
tussendoor. Loraine zit samen met Elske
en de begeleiders te wachten tot ze weer
naar de volgende ronde kunnen. Dat is
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er ook niets aan doen. Het ligt aan haar
vader, die heeft ook kromme benen.
Alle turnsters komen weer gezamenlijk
op en gaan weer netjes in de rij staan.
Ze gaan direct over op de uitreiking. De
Nederlands Kampioene komt van de
verenging Flikflak uit Den Bosch. Als de
uitreiking is geweest komt de top 10 op
het scherm te staan en wij zien vanaf
de tribune dat Loraine toch nog 9de is
geworden! Zelf heeft ze het helemaal
niet door totdat wij door hevig zwaaien
en wijzen haar aandacht naar het scherm
krijgen. Ze lijkt het niet te snappen of
te geloven. Tijdens de gezamenlijke
aftocht ziet ze het dan toch en zoekt ze
naar Elske. Ze is helemaal blij, ze had
niet gedacht dat ze toch nog bijde top
10 eindigde.
Over twee weken staat de volgende
finale alweer op stapel. De finale turnen
van Oost-Nederland (Gelderland en
Overijssel). Wij wensen haar hierbij en
bij het vervolg van haar turncarriëre veel
succes.

uur in de week. Dat is ook het maximale
wat ze mag van haar ouders. Ze traint
3x3 uur per week, 2 keer ’s avonds van
half 5 tot half 8 en op zaterdag van 9 tot
12. Meestal moet ze meteen na school
door naar de training en kan ze pas laat
in de avond eten.
En dan het laatste toestel de balk. Dat
wordt zeker spannend, want als je van
de balk afvalt dan gaat er meteen een
hele punt van je score af. Dit is Loraine
vorig jaar overkomen. Ze was dat seizoen nog niet van de balk gevallen,
maar uitgerekend met het NK gebeurde
het wel, waardoor ze 7de werd. Nu gaat
het prima, ze blijft staan. Het ziet er allemaal heel mooi en sierlijk uit. En dan
de concentratie voor de afsprong. Het
zit erop. Ze heeft een score behaalt van
11.700 punten. Nu maar wachten op de
einduitslag en prijsuitreiking.
Ondertussen heeft Marieke de coach
gesproken. Op de vloer heeft ze de
‘wissel-spagaat-sprong’ met een krom
been ingezet. Dat wordt zwaar gestraft:
0.90 punten aftrek. Volgens Eric kan ze

Nienke en Johnny
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TOHP 1e jongensteam
Tohp heeft weer een jongens team. Dit is

begonnen op niveau 4 van het Cool Moves

vele jaren binnen de volleybal niet geweest.

Volleybal. De trainer van dit team is Ben Mas-

Op de ouderavond voor de jeugdteams werd

sop. Zijn begin-doel was om eerst een goed

door 1 van de ouders dit idee naar voren

team te vormen, waarbij het volleybalspel op

gebracht; waarom beginnen jullie niet met

de 2e plaats kwam. Na dit jaar kunnen wij dan

een jongens team? Na enig overleg hebben

ook zeggen dat dit uitstekend gelukt is. Dit

we besloten om het te proberen. Op school

was geen makkelijke klus maar het resultaat

zijn er affiches opgehangen en een oproep

is er wel naar. Daarnaast konden we altijd

in de kerkklok geplaatst. Er kwamen meteen

rekenen op 2 vaders die de taak als coach

al 6 aanmeldingen, genoeg om een team te

op zich hebben genomen: Gaby de Jongste

beginnen. Aan het eind van het seizoen op 6

en Nico van Boeckel.

april 2010 zijn ze begonnen. Eerst een paar

Het seizoen is dan ook prima verlopen. Het

proeflessen om te kijken of ze het wel leuk

begin was best pittig maar daarna ging het

vinden, anders hoef je in het nieuwe seizoen

goed. Ze zijn dan ook in een poule van 8

niet te starten. Maar de jonge heren waren

teams op een prachtige 2e plek geëindigd.

erg enthousiast en wilden graag verder. Al

Wij van het jeugdbestuur willen hen dan ook

snel kwamen er nog 3 jongens bij en een

feliciteren met deze prachtige plaats!

compleet team stond er. De jongens zijn

Jeugdbestuur Tohp

Staande vlnr: Ben Massop- Wout Beutink- Morten Boerman- Rodrigo Krabbenborg
2e rij
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vlnr: Demi Bokkers- Nico van Boeckel- Bram van Ostayen- Ruben Heutinck- Anita

Krabbenborg Liggend vlnr: Arthur de Jongste – Joey Lageschaar

Velocé
Toerclub Velocé Zieuwent organiseert
jaarlijkse Oost Achterhoek tocht 29 mei.
TC Velocé gaat op zondag 29 mei nieuwe toertochten organiseren vanuit Sourcy
Center, Zegendijk 3a, Zieuwent.
TC Velocé is erin geslaagd de Oost Achterhoek tocht uit te zetten door ons kenmerkende Zieuwent, over slingerende landweggetjes en mooie paden. Geschikt voor het
gezin, de race en ATB. Deelnemers van de gezinstocht maken een keuze uit 25 en 40
kilometer. Ook voor mensen op de elektrische fiets is deze tocht goed toegankelijk.
Onderweg is een oplaadpunt bij de pauzeplaats. Inschrijven van 11.00 – 14.00 uur.
De race tochten gaan door het oostelijke deel van de Achterhoek met afstanden
variërend van 80, 100 en 120 kilometer. Met de ATB tocht rijdt u een pittige tocht
door een bosrijke omgeving, keuze 40 en 60 kilometer. Voor de kinderen is er 30
kilometer route. De inschrijving voor de race en ATB tocht zijn van 8.00 - 10.00 uur.
Nieuwe tochten
Dit jaar zijn er vernieuwde tochten en alle parkoersen zijn door de vrijwilligers geheel
bewegwijzerd en uitgepijld. Op de pauzeplaats ontvangt u een consumptie. Na afloop
is er een douchegelegenheid in Sourcy Center en is er een afspuitplaats voor de
fiets. Een ruime parkeergelegenheid is aanwezig. Kom op 29 mei naar de toertochten van TC Velocé en ontdek de Achterhoek op een sportieve, aangename manier.
Informatie
Houd onze website in de gaten, www.tcveloce.nl
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P R O F I E L S C H E T S
Margret Klein Holkenborg (Hospels) is 44 jaar, ze woont samen met Gerben
Voors en is moeder van Tristan, Jacob en Mathilde. Margret is werkzaam als
innovatieadviseur bij Syntens.

Sinds kort is ze lid van het Zieu-

wents Belang.

Meest favoriete sport:

Ik vind fietsen, roeien en schaatsen leuk
om te doen. Voordat ik kinderen kreeg,
was ik een fanatieke sporter. Ik wil het
graag weer oppakken.

Minst favoriete sport:

Dammen, ze noemen het een sport, maar
ik vind het meer een spelletje.

Mooiste sportherinnering:

Ik heb een keer de Elfstedentocht geroeid.
Met 9 meiden 24 uur lang in een boot,
een prachtige ervaring.

Favoriete sportman/vrouw:

Ik kies iemand om zijn persoonlijkheid,
naast zijn/haar prestatie. Bettine Vriesekoop of Erik Hulzebosch; zij blijven lekker
normaal.

Lekkerste eten:

Vrienden van ons kunnen heerlijke lam
rack maken. Zelf maak ik graag pizza`s
volgens het recept van Jamie Oliver.
Heerlijk!

10

Welk TV programma moet onmiddellijk van de buis:
Eigenlijk kijken we nu al een paar weken
geen tv, omdat mijn dochter Mathilde
het kaartje van het kastje kwijt heeft
gemaakt. Ik ben de talentenjachten helemaal zat. Ook programma`s als Oh Oh
Cherso vind ik vreselijk.
Beste boek/schrijver:

Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige lied:

‘Eten, bidden, beminnen’ is het laatste
boek dat ik gelezen heb. Een prachtig
verhaal over een zoektocht van iemand
naar zichzelf. Ook ‘de Alchemist’ van
Paulo Coelho vond ik een mooi boek.
Mooiste film: ‘The Shawshank Redemption’, een prachtige film, briljant gespeeld.
Groen, ik stem op partijen die sociaal zijn
en duurzaamheid uitdragen.
Dochters van Marco Borsato

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
Ik vind eigenlijk altijd alles wat ik krijg
prima, zelfs die kabouter daar op het terras. Ik vind hem foeilelijk, maar hij staat
er nog steeds.
Grootste miskoop:

Een soort tafel van de Ikea die je op bed
kunt schuiven, zodat je in bed kunt koffiedrinken. Het ding werkte voor geen
meter, dus snel op Marktplaats verkocht.

Omscholen tot:

Ik zou wel wat meer van techniek willen
weten.

Tent opzetten in:

De tuin van vrienden.

Ben je wel eens aangehouden door de politie:
Ja, twee jaar geleden in Harreveld, je
mag daar 30, ik reed 50, maar echt niet
gevaarlijk. Die bon vond ik kinderachtig,

11

maar vooral heel zuur op notabene mijn
verjaardag.
Hekel aan mensen die:

Zichzelf boven anderen stellen.

Uit bed te halen voor:

Als er iets met iemand aan de knikker is.
Als ik moet helpen, kun je me altijd bellen.

W
aar droom je over:

Ik hoop hier oud en grijs te worden, en ik
zou nog wel iets meer met deze boerderij
willen doen. Behalve wonen bedoel ik. Ik
weet nog niet precies wat.

Wanneer was je voor het laatst bang:

Ik weet nog precies wanneer ik verschrikkelijk bang ben geweest.. Het was op 6
oktober 2001 toen we gingen parapenten. Ik hing in de lucht en vond het te eng.
Ik doe het nooit meer weer.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:

Ik lijk op mijn vader.

Welke zin of welk woord gebruik je te veel:
Dat heb ik even aan Gerben gevraagd.
Hij zegt: “Gerben!!”. Volgens mijn zoon
Tristan zeg ik altijd: “Jongens, computer
uit.”
Wie zou je nog willen ontmoeten:

Mijn vader, dan zou ik hem vragen of hij
er soms voor gezorgd heeft dat ik hier nu
zo woon.

Wat zou je geen tweede keer doen:

Parapenten!

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Eerlijk,

ik ben een bouwer, ik ben een verbinder,
intuïtief en een buitenmens.

Margret, bedankt voor het gezellige gesprek.
Veel succes met de verbouwing van jullie
prachtige huis aan de Kunnerij!
Wendy Seesing
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Spanning, spanning, spanning.

Het is alweer een tijdje geleden, dat er iets te lezen viel over het wel en wee van
ZVC, de plaatselijke voetbaltrots. De grote lijnen zijn waarschijnlijk wel bekend, maar
behalve het 1e kent onze vereniging natuurlijk meer teams. Het vlaggenschip zelf
zit op het moment van typen in een spannende periode. Na de winterstop kende
dit elftal enkele ups, maar helaas ook meerdere downs. De stand van zaken is nu,
dat de 3e plek onze stek is, terwijl er nog 2 wedstrijden te gaan zijn. 2x winst kan
de 3e klasse betekenen, maar wellicht ook niet. In dat geval is in ieder geval wel
de nacompetitie bereikt, wat nieuwe kansen betekent. Spanning !
Het 2e staat 2e in de 2e klasse en dat blijft een prestatie van formaat. Als nieuweling
gewoon bij de 2e teams van topclubs als Babberich, SDOUC en DCS staan is toch
niet niets. Ook het 3e doet het na de winterstop zeer acceptabel tussen diverse ‘2e
teams’ met een 4e plek als voorlopig resultaat. De lagere teams draaien traditioneel
mee in de middenmoot van de 7e klasse en dat is eigenlijk een prima gegeven.
De jeugd blijft binnen deze club toch een paradepaardje, hetgeen in de vorige PIOT
al is beschreven m.b.t. de verrichtingen van onze plaatsgenoten elders in deze
regio. Feit is, dat de A1 in de 1e klasse een verdienstelijk woordje meespreekt,
ondanks ook hier een pittige bezetting. De B1 speelt in de 2e klasse en hun positie
in de subtop mag toch prijzenswaardig genoemd worden. B2 heeft te maken met
haar bijna traditionele probleempjes, maar eerlijk gezegd lijkt hun plezier nog niet
echt te lijden onder de lage klassering. De C1 speelt ook op 2e klasse-niveau en
vrij opvallend is toch de prestatiecurve na de winterstop. Een stijgende lijn is het
bewijs, dat er vooruitgang wordt geboekt, hetgeen ook geldt voor de D1. Na een
aarzelend heeft dit elftal een prima positie in de middenmoot bereikt tussen teams
als Silvolde, Varsseveld en Dinxperlo. De E1 wint gewoon de helft van haar wedstrijden in de hoofdklasse en de F1 staat ook in de subtop. Al deze vermeldingen
betreffen verrichtingen van onze ‘prestatie-teams’. Het zegt vanzelfsprekend vrijwel
niets, maar we hopen met al deze bevindingen toch, dat we enigermate verzekerd
zijn van een continuering van de ZVC-prestaties op korte en lange termijn.
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Zeker niet minder belangrijk zijn de andere teams binnen iedere leeftijdsklasse. Ook
hier wordt uiteraard geprobeerd zo goed mogelijk te presteren, maar deze resultaten
zijn net even iets minder belangrijk, dan bij de eerdergenoemde teams. Wat dit betreft
is het iedere zaterdagochtend een genot te kijken naar de verrichtingen hiervan.
De inzet en spelvreugde druipen er echt vanaf. Complimenten voor alle leiders, die
hieraan hun steentje bijdragen. Natuurlijk wil iedere voetballer wel winnen en dat
lukt ook nog eens veelvuldig. De E3 is zelfs glorieus kampioen geworden, hulde
! Alle overige teams doen goed mee in hun eigen klasse van de D2 tot en met de
F4, dus spelvreugde blijkt prima te kunnen worden gecombineerd met resultaten.
Of is het andersom ?!
Verder wordt er op vele fronten hard gewerkt aan de voorbereidingen voor komend
seizoen. Er wordt natuurlijk geprobeerd om ieder team van het 1e tot de mini-F een
zo goed mogelijk kader te geven, wat toch behoorlijk wat organisatie vergt. Ook zijn
de voorbereidingen voor het internationale D-jeugdtoernooi in volle gang, waarbij
het deelnemersveld ieder jaar weer aansprekender lijkt. Tenslotte leeft ook de
verlichtingsactie nog aan alle kanten. De stand van zaken is vrij redelijk, maar nog
niet afdoende om morgen alvast te beginnen met het aanleggen van de gewenste
verlichting, wat toch echt in het belang van de hele club is. De loting is al over enkele
weken, dus : spanning.
Al met al zorgt al het bovenstaande ervoor, dat het nooit saai is. Dit was echter ook
niet echt de bedoeling, toch………..?
René Doppen
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Pacelli : seizoen 2010-2011
Op 2 april had Pacelli weer seizoensafsluiting en werd er nog eens terug
gekeken naar het afgelopen seizoen.
Allereerst wil ik degenen die deze
avond hebben georganiseerd bedanken. Vanuit het bestuur heeft Marieke
dit op zich genomen en samen met
Miranda en Marliek heeft ze deze
avond georganiseerd. Dit is ook
zoals we het als bestuur graag zien;
vanuit alle geledingen van de vereniging wordt er samengewerkt. Ook al
weet ik niet precies wat ons allemaal
te wachten staat, het zal zeker een
mooie avond worden en daarvoor
nogmaals onze hartelijke dank.
Zoals al vele jaren het gebruik is,
staan we bij de laatste thuiswedstrijd
van dames 1 even stil bij wat er het
afgelopen seizoen is gebeurd. Ook,
proberen we voor zover dat mogelijk
is, kort vooruit te kijken naar wat er
komen gaat.
Het seizoen 2010-2011 was nog
maar nauwelijks begonnen toen we
te maken kregen met het overlijden
van Berry. 27 september kregen we
het bericht dat Berry na een slopende

ziekte was overleden. Hij was ruim 30
jaar bestuurslid van onze vereniging
waarvan verreweg het grootste deel
in de functie van voorzitter. We hebben veel aan Berry te danken en veel
van zijn ideeën zien we nog terug in
onze vereniging.
We hebben als bestuur toen besloten
om voorlopig met z’n zessen verder
te gaan en in alle rust te kijken naar
een mogelijk nieuw bestuurslid. De
bijzaken hebben maar even laten
liggen en we hebben ons vooral
bezig gehouden met de zaken die
prioriteit hadden. In het verloop van
het seizoen hebben we gelukkig de
in eerste instantie minder belangrijke
zaken weer op kunnen pakken en we
zijn nu weer ongeveer waar we willen
zijn. Dit is de reden dat een aantal
zaken wat langer geduurd hebben
dan we eigenlijk zouden willen.
We hebben een kandidaat benaderd
en we kunnen mededelen dat we
vanaf volgend seizoen weer een bestuur hebben van 7 personen. (mits
goedkeuring jaarvergadering)
Sportief gezien hebben we een goed
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seizoen gehad. Dames 1 heeft het
seizoen afgesloten in de sub top.
Thuis waren de dames bijna niet te
verslaan, de uitwedstrijden gingen
duidelijk minder, al werden ook hier
in de laatste fase van de competitie,
meer en meer punten gewonnen.
Het was het eerste volledige seizoen
van Hedwig en samen met Bart is
ze erin geslaagd om het, nog steeds
jonge team, verder te ontwikkelen.
Zeker gezien de vele blessures is
dit een prima prestatie. We zijn dan
ook erg blij dat we kunnen meedelen
dat Hedwig en Bart volgend jaar in
dezelfde rolverdeling verder gaan bij
dames 1. Ook vanuit de speelsters is
er aangegeven dat men graag verder
wil bij Pacelli.
Dit geeft ons als bestuur veel vertrouwen voor de toekomst. Dit mede
ook door de ontwikkeling van onze
jeugdspeelsters in de verschillende
jeugdteams. Er zit veel potentie op
het sportieve vlak.
Over de jeugd kunnen we in het
algemeen tevreden zijn. De B1- B2C1-C2-C3 en de D jeugd eindigden
allemaal in de sub top of middenmoot.
Zonder uitzondering was de klassering 3e, 4e of 5e. Er was veel spelplezier en in de verschillende teams
lopen vele talenten, die mogelijk over
een aantal jaren aankloppen bij het
eerste.
Dit gebeurt nu ook al en dit betekent
dat we langzaam maar zeker een

grotere groep senioren speelsters
krijgen die in aanmerking komen voor
dames 1 en 2. Dit betekent ook dat we
een bredere 2e selectie krijgen en dit
is ook zeker nodig. Bart Berenbroek
heeft dit seizoen diverse malen een
beroep moeten doen op jeugdspeelsters en niet zelden ging het 2e op
pad met meiden uit de B1 en B2.
Dit wetende is het dan ook een geweldige prestatie dat het team dit
seizoen 2e is geworden. AAC3 is al
jaren ongenaakbaar in deze klasse
met veel speelsters die op eredivisie
niveau hebben gespeeld. Dit team
zal komend seizoen een klasse hoger moeten spelen (vanuit de bond)
en daardoor ligt er voor het tweede
een mooie uitdaging voor komend
seizoen.
Bart Berenbroek heeft aangegeven
dat hij graag verder wil met het
tweede team, maar hij heeft als voorwaarde gesteld, dat er een bredere
selectie tot zijn beschikking krijgt. De
TC heeft gesprekken gevoerd met
de dames uit de A die volgend jaar
doorgaan naar de senioren en ook
met een aantal dames die eventueel
vervroegd overgaan naar de senioren. Dit ziet er allemaal goed uit en
we zullen zeer waarschijnlijk kunnen
voldoen aan de wens van Bart.
Dus ook voor het tweede zien we veel
mogelijkheden en zijn we tevreden.
Dan blijven er nog twee teams over,
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dames A en dames Recreanten. Deze
teams hebben het nog een beetje
beter gedaan want beide teams zijn
kampioen geworden. De recreanten
hebben gedurende het seizoen, veel
problemen gehad om voldoende
dames op de been te krijgen, maar
tijdens de kampioenswedstrijd bleek
dat er opeens 17 bloemen en attenties nodig waren om iedereen wat te
kunnen geven. Maar het plezier was
er niet minder om.
Er was toch wel spanning bij de
dames, want het duurde toch tot het
einde van de eerste helft voordat men
een redelijke voorsprong nam op de
tegenstander. Dit kwam waarschijnlijk
door de relatief volle tribune, want
voor de uitslag hoefde het niet meer,
de dames waren voor de wedstrijd
al kampioen. We hebben gehoord
dat men nog een aantal uren dit
kampioenschap heeft gevierd en ook
kwamen de eerste geluiden alweer
om volgend jaar toch weer door te
gaan. (dit evt. met een aantal dames
van Grol)
Dan nog dames A. Ook hier werd de
kampioenswedstrijd gespeeld terwijl
het team al kampioen was. De meiden hebben ervoor gekozen om dit
kampioenschap in een thuiswedstrijd
te vieren en zo stonden er afgelopen
zondag weer de nodige ouders en
andere toeschouwers op de tribune
om het team aan te moedigen. Het
werd een walk over en uiteindelijk

werd OBW met 28-2 naar Zevenaar
gestuurd. (OBW was toch de nr. 3 uit
de competitie)
We kunnen nog wel even over de verschillende teams blijven praten, maar
ik houd hier nu toch maar over op.
Dan nog even kijken naar andere
zaken die spelen;
Madelon Simons is sinds het begin
van het seizoen de verzorgster van
onze vereniging. Wij zijn hier zeer
tevreden over en hebben dan ook
voor het volgende seizoen de afspraak met Madelon gemaakt om op
dezelfde voet verder te gaan.
We hebben het afgelopen jaar weer
vele acties gehouden die ons weer
de nodige financiële mogelijkheden
geven. Wel hebben we voor het eerst
geen plantenactie meer gehouden.
De weerstand hiertegen werd steeds
groter en omdat de kermisactie een
prima vervanger is, hebben we dit
besluit in overleg met de activiteiten
commissie genomen.
Ook willen we nog graag onze dank
uitspreken naar alle vrijwilligers en
sponsoren. Jullie maken het mede
mogelijk dat er handbal gespeeld
wordt bij onze vereniging. Het is
voor ons wederom een blijk van een
enorme belangstelling en steun van
al deze mensen aan onze vereniging.
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We zijn als bestuur dus tevreden en hebben het volste vertrouwen in de toekomst. Er zijn veel goede handbalsters en in de jeugd barst het van het talent.
We hebben goede en enthousiaste trainsters en coaches en de betrokkenheid
van de ouders en supporters is groot.
Financieel zijn we gezond en we kunnen de contributies in vergelijking met onze
buurtverenigingen op een zeer acceptabel niveau houden.
We hopen dat we volgend seizoen op dezelfde voet verder kunnen gaan. Als
de blessures nu maar eens wegblijven dan kan het misschien een nog mooier
seizoen worden.
Wens ik verder iedereen een hele fijne vakantie toe.
Gr. Robert.

E ve n e m e n t e n a g e n d a
Dag

Datum

Aanvang Activiteit

Zo.

8-mei

14.00 uur

27, 28 en 29 mei

RKZVC 1 - Gendringen 1 (speelronde 22).
Jong Nederland : Klein Kamp.

Zo.

29-mei

08.00 uur

Velocé : Oost Achterhoek Tocht.

Zo.

29-mei

09.45 uur

RKZVC : Verenigingsdag : vanaf 15.00 uur trekking loterij.

Wo.

1-jun

20.00 uur

PIOT : Kopie inleveren.

Vr.

3-jun

20.00 uur

"Vrouwencafé" : Het Witte Paard.

Vr.

17-jun

16.00 uur

Excursie Oudheidkundige Vereniging Zuwent.

Vr.

24-jun

20.00 uur

Zieuwent Live.

11 en 12 juni

Wessels Tournament : Internationaal D-jeugd voetbaltoernooi.

25, 26 en 27 juni

Kermis Zieuwent.

2, 3, 4, 5 en 6 juli

Jong Nederland : Groot Kamp.

Zo.

21-aug

13.00 uur

Stichting Fratsen : Vertelfestival 10 jaar.

Za.

1-okt

19.30 uur

Stichting Fratsen : Avondschoolreisje.

21 en 22 oktober

Stichting Fratsen : Timmerdorp 10 jaar.
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Zieuwent LIVE

Zieuwent Live : ‘De jeugd heeft de muzikale toekomst’
Vandaag zitten we aan tafel met vier jonge talentvolle muzikanten van Zieuwent
Live! De laatste jaren hebben we een
sterke stijging gezien van aanmeldingen
van muzikanten tussen de 14 en 17 jaar
oud. De hoogste tijd om twee maanden
voor het 5-jarig lustrum eens te gaan
praten met Laura Jansen: 15 jaar en
zangeres, Stijn Papen: 16 jaar en drummer, Chiem ten Have: 16 jaar en bassist
én Sjaak Kolkman: 17 jaar en saxofonist.
Op Sjaak na, doen ze allemaal voor het
eerst mee dit jaar.

Door: Sandra Jansen en Pim ten Have
Vraag 1:
Hoe ben je terecht gekomen bij Zieuwent Live! ?
Laura: Mijn moeder doet al een aantal
jaren mee en heeft mij enthousiast gemaakt.
Stijn: Ik hoorde het via vrienden, vind het
een heel leuk idee.
Vond het eerst best moeilijk of ik het kon.
Ik zit al heel lang op drummen en dacht
dus dat ik het toch wel heel leuk vond
om er wat mee te doen.
Chiem: Via mijn broer, die heeft mij verplicht om mee te doen.
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Sjaak: Ik ben gevraagd via de Harmonie om mee te spelen.
Vraag 2:
Wat vind je het leukste aan Zieuwent Live! ?
Laura: Het jammen na de officiële
repetitie en het samenspelen met
alle muzikanten van alle leeftijden.
Je leert heel veel nieuwe mensen
kennen.
Stijn: Gezellig met z’n allen repeteren.
Chiem: De variatie in de mensen en
hun muziek.
Sjaak: De gezelligheid en de afwisseling in nummers.
Vraag 3:
Wat leer je van Zieuwent Live! ?
Laura: Ik heb meerstemmig zingen
geleerd. Ik ben verschillende muziekstijlen gaan waarderen die ik normaal
gesproken niet zou luisteren of spelen, en daarnaast heb ik nog geleerd
hoe ik huisjes bouw van paaseieren
en satéprikkers!
Stijn: Hoe het spelen in een band is.
De maat vasthouden en goed timen.
Chiem: Je leert er nieuwe stijlen ontdekken en die later ook te bespelen.
Sjaak: In tegenstelling tot bij de harmonie moet je bij Zieuwent Live! veel
meer op je gevoel spelen.
Vraag 4:
Wat is het unieke aan Zieuwent
Live! ?
Laura: Het samen muziek maken

met mensen van alle leeftijden waar
je normaal niet mee in contact komt.
Je leert zo ook heel veel van elkaar.
Stijn: Met veel mensen samen en
uiteindelijk spelen voor een groot
publiek. Met een band lukt het niet
zo snel om voor groot publiek op te
treden.
Chiem: Dat een verschillende groep
mensen zo goed kan samenspelen.
Sjaak: (“Ja ze hebben alles alweer
gezegd…”) Dat mensen van jong en
oud samen tot iets moois komen.
Vraag 5.
Hoe zie je de toekomst van Zieuwent Live! ?
Laura: Het is een idee dat nog wel
een aantal jaren door kan gaan.
Stijn: Dit is mijn eerste jaar, dus het
mag nog wel een paar jaar doorgaan
van mij!
Chiem: Zonnig! (op het moment
van interviewen stormde het nogal
buiten..!)
Sjaak: Ik weet niet hoe lang ik zelf
nog actief mee ga doen, maar het is
een blijvend concept.
Vraag 6.
Heb je zin in Zieuwent Live! 2011?
Laura: Ja! Heel erg veel!
Stijn: Ja, enorm veel!!
Chiem: Zeker weten!
Sjaak: Ja, het wordt weer prachtig!
Door: Sandra Jansen en Pim ten
Have
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Pareltje

“Want dat hij kan groeien en dat het
dus goed komt met onze jongste
zoon, ondanks zijn beperkingen en
dankzij zijn talenten, daar vertrouwen
we op. Wat een bijzonder fantastisch
kind!”
… “jammer, het boek is uit” Het
laatste verhaal speelt nog een tijd
in mijn hoofd door en ik zie voor me
hoe Maddy en Ton buiten gaan kijken
waar het getrommel vandaan komt.
In november vertelde Maddy Hulshof,
mijn collega op school, me dat ze me
iets leuks te vertellen heeft. Maddy
leeft, Maddy bruist, Maddy zit nooit
stil, dus ik ben benieuwd naar wat ze
te vertellen heeft. “Ik heb een boek

geschreven en ik heb een uitgeverij
gevonden die het uit gaat geven.” Dat
ze kan schrijven is mij niet onbekend.
Ze is immers hier bij ons bekend geworden door het schrijven van haar
verhalen in de PIOT. Toen al waren
haar verhalen krachtig en humorvol
en durfde ze haar mening te geven
over verschillende onderwerpen. Vol
trots mailde ik mijn collega-redactieleden een paar weken geleden dat
ik mee mocht naar de presentatie
van het boek: “Dirigeren van de
oceaan”. In dit boek wisselt Maddy
in vier hoofdstukken theorie over
autisme af met praktische verhalen
over zoon Gijs.
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Een week voor de presentatie kijk ik op de site
van Maddy. De titel van het boek wordt uitgelegd
in het verhaal op de site. Het ontroert mij en
vele anderen, zo lees ik in het gastenboek. Het
maakt me nog nieuwsgieriger naar het boek.
Op 6 april is het zover. Met een aantal collega`s
van school ga ik naar Auris in Houten. Buiten
op de parkeerplaats komen groepjes mensen
aangelopen; vriendinnen, collega`s en familie
van Maddy. Na enkele minuten komt ook Maddy
samen met ‘Gijs’, de hoofdpersoon uit het boek,
aangelopen. Wanneer ook de rest van haar
gezin er is gaan we naar binnen. ‘Gijs’ mag de
presentatie filmen, zijn pareltje. Allereerst neemt
Wilfred Woutersen, Ambulant begeleider voor
kinderen met autisme, het woord. Hij schreef
het voor- en het nawoord voor Dirigeren van
de oceaan. Wanneer hij zich even naar de
hoofdpersoon uit het boek wil richten is deze net
even naar het toilet. Daarna neemt Annemarie
Birnie van uitgeverij van Tricht het woord. Maddy
stuurde afgelopen zomer haar script naar verschillende uitgeverijen. Nadat Annemarie het
script had gelezen was ze meteen verkocht. Ook
andere uitgeverijen waren geïnteresseerd in het
boek, maar Maddy besloot met van Tricht te
gaan samenwerken. Annemarie heeft de eer om
het boek uit te reiken; het mooiste moment van
de middag. Maddy heeft het boek zelf nog niet
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gezien nadat het gedrukt is. We zien spanning in
haar ogen, maar wanneer het boek is uitgepakt
hoor ik de blijdschap en trots in haar stem. “Ja,
zo is het goed”. Het woord is aan Maddy. ‘”Ik
heb een boek geschreven waar ik zeven jaar
geleden naar op zoek was en dat niet bestond.”
Maddy had vele verhalen in haar hoofd, en
vond dat ze hier iets mee moest doen. Zonder
dat iemand het wist begon ze met schrijven.
Vele uren lang zat ze met gehoorbeschermers
van de ECB op haar oren te tikken achter de
computer. Haar kinderen vroegen zich op den
duur wel af wat ze toch aan het doen was.
Nadat Maddy al een heel aantal verhalen klaar
had, heeft ze het als eerste aan haar man Ton
verteld. Ton zit vol trots naar zijn vrouw te kijken
die prachtig staat te spreken. Van hem krijgt
ze een pen om nog meer verhalen te kunnen
schrijven. Ook Wilfred Woutersen heeft nog een
verrassing voor Maddy; hij laat de soundtrack
op Dirigeren van de oceaan horen. De middag
wordt afgesloten met een borrel en een hapje.
Het boek ligt sinds 7 april in iedere boekhandel,
maar is ook online te bestellen.
We nemen afscheid van een blije Maddy. Deze
prachtige ervaring, de presentatie van haar eigen boek, kan Maddy aanrijgen aan de ketting
van mooie herinneringen; haar pareltje!
Wendy Seesing
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De momenten van de pupillen
VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd : uitslag
WEDSTRIJDVERLOOP:

MOOISTE MOMENT:

VROUW vd WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag
WEDSTRIJDVERLOOP:

MOOISTE MOMENT:

VROUW vd WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag
MOOITSTE PUNT:

19-03-2011 : TOHP 1 - Wivoc 2 : 6 -1
Er werd door alle meiden goed gekeken
waar de lege plekken waren en daar werd
goed naar gespeeld.
Tijdens de opslag van de tegenpartij vroeg
ieder-een hoeveel ze voor stonden, en letten zodoende niet op.
Romy : ving veel ballen op haar knieën.
Renee : vangen ging heel goed.
Nina : zocht naar de lege plekken.
Sam : mooie opslag.
16-04-2011 : TOHP 1 - Wivoc 2 : 7 - 1
Tess Penterman stond een aantal keren
alleen in het veld en ving bijna alle ballen
zodat iedereen weer in het veld mocht. Het
waren vaak erg lange rally’s en er werd
goed naar de lege plekken gezocht.
De bal die uitging en op het hoofd van
Renee Jongste terecht kwam. Tot het
laatst bleef het spannend of we 1e waren
geworden, maar we wa-ren gedeeld 1e
maar Favorita had meer punten dan ons.
Jammer!
Het tempo zat er lekker in en iedereen
stond goed te spelen. Sam Raben, Tess
Penterman, Romy Haen, Nina Jansen,
Renee Jongste en Floor Bo-scher.
09-04-2011 : TOHP 2 - Bovo 8 (niveau 4)
1e set 21-25 : 2e set 25-13
De 1e set was spannend, lange tijd ging
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MOOISTE MOMENTEN:

VROUW vd WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag
WEDSTRIJDVERLOOP:

MOOISTE MOMENT:

VROUW vd WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag
1e set 25-15 : 2e set 15 - 16
MOOITSTE PUNT:
MOOISTE MOMENT:

MAN vd WEDSTRIJD:
Datum : wedstrijd : uitslag
1e set 7 - 25 : 2e set 12 - 25
MOOITSTE PUNT:

het gelijk op. Het mooiste punt was toen
we even voorkwamen, maar helaas toch
verloren.
Er zaten veel mooie en spannende momenten in, maar de opslagen waren toch
wel onze momenten, daar zijn de meeste
punten mee gescoord.
Alle dames hebben dit seizoen goed hun
best ge-daan, jammer genoeg zit het seizoen er weer op voor Yasmin Krabbenborg,
Femke Heutinck, Silke Hoenderboom,
Anne ten Have, Renee Boscher en Maaike
te Molder.
16-04-2011 : TOHP 2 - Brevolk : 5 - 3
Na 0-1 achterstand in no time een flinke
voor-sprong opgebouwd en gewonnen.
Het tempo lag erg hoog met een goed
resultaat.
Het ontvangen van de vaantjes en de lollies
omdat het de laatste wedstrijden waren
van dit seizoen.
Sabine Rooks, Isa Teunissen, Joyce Wopereis en Merit Beutink. Erg goed samen
gespeeld.
26-03-2011 : TOHP 3 - Grol 3 : (jongens)
Ze hebben allemaal mooie punten gescoord.
Meerdere mooie momenten door het goede
sa-menspel. Ruben gaf daarbij een aantal
zeer mooie voorzetten.
Ruben.
26-03-2011 : TOHP 3 - Favorita 3 (jongens)
Punt gemaakt door Rodrigo op aangeven
van Ru-ben.

25

MOOISTE MOMENT:
MAN vd WEDSTRIJD:
Datum : wedstrijd : uitslag
1e set 15 - 25 : 2e set 15 - 25
MOOITSTE PUNT:
MOOISTE MOMENT:

MAN vd WEDSTRIJD:
Datum : wedstrijd : uitslag
1e set 25 - 14 : 2e set 17 - 19
MOOITSTE PUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN vd WEDSTRIJD:

Ondanks het verlies meerdere mooie momenten,
waaronder de goede opslag door Morten.
Rodrigo.
09-04-2011 : WIVOC 4 - TOHP 3 (jongens)
3 Punten gemaakt door Demi.
Demi, Joey, Arthur, Ruben, Bram en Nico, ze hebben allemaal goed samengespeeld. De redding
door Demi was het mooiste moment.
Demi.
09-04-2011 : TOHP 3 - Longa ’59 4 (jongens)
Punt redding door Joey.
Het achteroverspelen door Ruben.
Joey.

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:

26-03-2011 : Reunie E5 - RKZVC E4 : 1 - 9
Jarno (3x), Bram (2x), Roel (2x), Rijk (1x) en Jord
(1x).
Schot van Jarno op goal gestopt door de keeper,
met knie door Roel gescoord.
Jasper streek zijn haren glad met speeksel en hij
huilde omdat hij niet kon scoren en opa en oma
uit Borculo toeschouwer waren.
Teun als mascotte met alle toeters en bellen van
RKZVC.
02-04-2011 : RKZVC E4 - Ruurlo E5 : 13 - 2
Jord (4x), Rijk (3x), Bram (2x), Chiel (1x), Remco
(1x), Jarno (1x) en Boet (1x).
Chiel: na 4 pogingen 1 meter voor de goal een
keihard schot onder in de hoek.
Remco na diverse passeerbewegingen een voortreffelijk schot op goal.
Boet Stortelder als gastspeler.
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Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:

MAN v.d. WEDSTRIJD:

09-04-2011 : RKZVC E4 - Bredevoort E3 : 4 - 0
Rijk, Roel, Jasper en Jord.
1 - 0 : Rijk na mooi driehoekje snoeihard ingeschoten.
Jasper vliegt na zijn allereerste doelpunt zijn moeder in de armen.
Roel.
09-04-2011 : RKZVC F3 - Kl.Dochteren F3 : 4 - 2
Myrthe Spexgoor (2x) en Syl Doppen (2x).
Alle 4 even mooi.
De 1e goal van Myrthe: goed doorgegaan na
een schot, de keeper liet los en Myrthe met een
punter-tje raak!
Myrthe Spexgoor.

TOHP 2 eerste in poule G.
Nadat ’s avonds zich door ziekte Merit Beuting had afgemeld, werd ’s morgens de snelle en
handige middenaanvalster Tess Penterman toegevoegd aan de selectie van Tohp 2.
Na een kleine achterstand in het begin van de eerste wedstrijd begon de opslag steeds beter
te lopen. De wedstrijd tegen Wivoc 5 werd daardoor gewonnen met 4-3.
De tweede wedstrijd werd met twee vingers in de neus gewonnen van Sparta 2 met 8-2.
De laatste wedstrijd tegen Vcv 4 was een strijd tussen nog twee ongeslagen teams. Het ging
gelijk op maar door snel toets- en vang volleybal werd de strijd door Tohp gewonnen met 5-4.
De overwinning was mooi!!!!
Nadat de beker in ontvangst was genomen werden de rotondes onderweg allemaal twee
keer genomen.
Vrouwen van de wedstrijd: Tess Penterman, Sabine Rooks, Isa Teunissen en Joyce Wopereis.
Mooiste moment: Toen we de beker aanraakten.
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Thuis, op het werk, op school, onder-

te over. Op Nederland.fm kun je gewoon

weg, al filerijdend in de auto; overal

nog inschakelen op Arrow Classic Rock

kun je ervan genieten en je er hélemaal

en via “torrents” is bijna alle muziek gra-

kapot aan ergeren; luisteren naar de

tis voorhanden. Buiten dit relatief nieuwe

radio. Waar in de jaren ’60

medium genaamd ‘Internet’ blijven we

zeezender Radio Veronica draaide

toch afhankelijk van de radiostations in

wat je wilde horen en Hilversum I en II

de Ether. Gelukkig zijn er genoeg die

draaide wat je

de welbekende middelvinger opstaken

moest horen, is tegenwoordig het schip

en dachten ‘dit moet beter kunnen’. Een

zoek. Alle grote radiozenders betalen

ware revival van piratenzenders in met

bakken met geld om ons de meest

name het oosten van ons landje zorgt er-

onbehoorlijke bagger door het trommel-

voor dat je met name in het weekend op

vlies te stouwen. En het liefst zo vaak

elke frequentie wel iemand anders in het

mogelijk, want dat levert geld op. Nie-

dialect een plaatje hoort aankondigen. In

mand luistert toch vrijwillig naar die

navolging van bekende zenders uit de

gesynthesizede combi van kattengejank

vroege jaren ’80 als Radio Milano en Ra-

en dat melkbussengerammel? Je zal

dio Decibel proberen vele kleine piraten-

maar gewend zijn aan je 6cd-wisselaar

zenders uit de handen te blijven van het

die louter en alleen automatisch onder-

Agenstschap Telekom. Ook wij hebben

broken wordt voor het filenieuws en dan

onze lokale helden, radio Testarossa,

opeen dag noodgedwongen de radio

die we, tijdelijk legaal, bezig zagen op

inschakelt en binnen een kwartier Justin

het Paaspop gebeuren. De ontvangst in

Bieber, de 3Js en Lady Gaga als een

de ether was, zoals vanouds, tepelhard

permanente déjà vu zich in je oorschelp

en de vele Nederlandse, maar vooral

nestelt. Iedereen heeft z’n voorkeur,

Duitse kwalitatief hoogstaande Schla-

helaas ook die door de platenbaas grof-

gers vlogen de lucht door. Piratenradio

betaalde DJ. En als uitsmijter vinden die

is Spass Machen en daarvoor wijken wij

platendraaiers het ook ontzettend lekker

graag even van onze eigen stijl af. Ach,

om zichzelf te horen tetteren. Kon er

en zijn de inhaak-levensliederen niks

ook nog wel bij. Gelukkig, oplossingen

voor jou, dan luister je toch gewoon niet!
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Mario & Pieter

Méér Ether in de Ether

