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Kom op nou!!!
Ik ben sinds kort leider van de C1 van RKZVC, erg leuk om te doen. 
Ik ben ook al eens leider geweest van mijn eigen zoon, maar dat vond ik niet zo 
geweldig. Ik was veel strenger en bozer op hem dan op de rest. Dit was overigens 
omgekeerd ook zo. 
Telkens als ik coach moet ik terugdenken aan die ene keer dat ik moest optreden als 
coach bij mijn dochters volleybalwedstrijd. Tijdens een toernooi deden de meisjes 
het niet eens zo slecht, maar desondanks was ik toch streng en joeg en schreeuwde 
de meiden met gefronste wenkbrauwen naar nog hogere doelen, dacht ik.
Tot de meisjes tegen de meiden van KSH moesten spelen. Een beslissende wedstrijd 
die bepaalde of TOHP óf KSH het toernooi zou gaan winnen. Ik zweepte de meiden 
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op en was behoorlijk gespannen, zelfs 
een beetje opgefokt. Aan de andere kant 
van het veld herkende ik Maike Eiting, 
een oud-leerling van me en toen nog een 
zeer jonge coach van de KSH-meisjes. 
Tijdens de wedstrijd die behoorlijk gelijk 
op ging werd ik steeds zenuwachtiger 
en drukker en dit had uiteraard ook zijn 
weerslag op de kinderen. Mijn gezicht 
stond bij elke fout op onweer en dit had 
als resultaat dat ik van de meisjes regel-
matig een boze blik terug kreeg. 
Aan de andere kant stond Maike te coa-
chen, overigens met het scorebord non-
chalant over haar linkerarm. De score 
hield ze ook nog bij. Geen boze blikken 
bij fouten, geen verwijten. Ze zei niet één 
keer een zin als: ‘je moet zo gaan staan’ 
of “sla eens goed door”. Ze bleef enkel 

en alleen feitelijk. “Als je achter de bal 
gaat staan, sla je het rechtuit” en “Had 
de bal ook opzij gekund?” Het is niet 
moeilijk te raden dat de meisjes van 
KSH uiteindelijk aan het langste eind 
trokken. Ze waren vele malen rustiger 
en gedisciplineerder in hun spel. Naast 
goede en vakkundige training heeft dit, 
in mijn ogen, vooral ook te maken met 
de manier van coaching. Terugverwij-
zend op wat geleerd is bij de training 
en boven alles feitelijk en gestoeld op 
logica.
Ook nu valt me soms de boosheid en 
frustratie van de coaches op. Terugden-
kend aan Maike, ga ik proberen om een 
positieve en logische leider te zijn. Zal 
me niet altijd mee vallen.

Mark

E v e n e m e n t e n a g e n d a
Dag Datum Aanvang Activiteit
Zo. 28-aug 14.00 uur Stichting Fratsen : "Kleintje Koepel".
Zo. 4-sep 14.00 uur VDZ 1 - RKZVC 1 : Speelronde 1.
Vr. 9-sep 21.30 uur Het Witte Paard : "Hardstile-Avond" m.m.v. DJeroen.
Zo. 11-sep 14.00 uur RKZVC 1 - Neede 1 : Speelronde 2.
Zo. 18-sep 14.00 uur Ruurlo 1 - RKZVC 1 : Speelronde 3.
Wo. 21-sep 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.
Zo. 25-sep 14.00 uur RKZVC 1 - FC Trias 1 : Speelronde 4.
Za. 1-okt 19.30 uur Stichting Fratsen : Avondschoolreisje.
Zo. 2-okt 14.30 uur DVC'26 1 - RKZVC 1 : Speelronde 5.
Vr. 7-okt 20.00 uur Het Witte Paard : "Vrouwencafé".
21 en 22 oktober Stichting Fratsen : Timmerdorp 10 jaar.
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Voor “waarschijnlijk” de achtste keer (de organisatie Stichting Fratsen is niet geheel 
zeker van de telling) vond op zaterdagavond 13 augustus j.l. weer de traditionele 
Openlucht Bioscoop plaats. Voor de PIOT aanleiding om eens te gaan kijken.

Was in het verleden o.a. de “boomgaard van Frans Domhof”, de “Schoppe van 
Prins”, de “vijver bij Grotenhuis” en het “bos van Rondeel” de locatie, dit jaar vond 
één en ander plaats in de tuin van “Het Witte Paard”. Misschien niet de meest 
feeërieke plek in ons dorp, maar wel erg praktisch. Het regende namelijk bijna de 
gehele avond en het selecte gezelschap van circa 25 personen (dit soort activiteiten 
trekt nu eenmaal geen miljoenenpubliek) paste precies onder de daar permanent 
aanwezige hooimijtoverkapping. 

Openlucht bioscoop
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Droog en warm (het was windstil en 
niet koud) zittend met een biertje onder 
handbereik en voorzien van een over-
vloed aan “zelfgemaakte” hapjes kon 
worden genoten van een avondvullend 
bioscoopprogramma in de openlucht. 
Die hapjes zijn overigens een aparte 
vermelding waard. Stichting Fratsen 
door haar naam eer aan door namelijk 
geen geld als entréé te vragen. In plaats 
daarvan worden alle bezoekers geacht 
om zelfgemaakte hapjes mee te nemen. 
Dat niet alle hapjes persoonlijk waren 
vervaardigd (die van mij althans zeker 
niet, bij de SPAR zijn ze kant-en-klaar 
te koop) mocht de pret niet drukken. 
Schalen en bakken vol met gevulde ei-

eren, blokjes kaas, rolletjes ham, stukje 
metworst, olijven op een stokje en wat 
je nog maar meer kunt bedenken gingen 
onafgebroken in het rond.

De voorstelling was samengesteld uit 
3 verschillende blokken. Het eerste 
deel bestond uit een aantal historische 
Zieuwentse film- en TV-opnames. Zo 
zagen we Wilma Kolkman en Annemarie 
Hummelink een slordige 10.000 guldens 
winnen met het 5-letter-Lingo-spel on-
der de bezielende leiding van François 
Boulangé (met de prijsuitreiking vertelde 
hij er overigens niet bij dat hierover 
nog kansspelbelasting moest worden 
betaald). Het legendarische optreden 
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van Pastor Engelen tijdens de “Ziema-
dag” werd opnieuw aan de vergetelheid 
ontrokken. Zelfs Jos Kolkman (“Harms”) 
en Tone Waalderbos (“Saks”) bleken in 
het verre verleden te hebben gevoetbald 
(of deden daar op z’n minst een poging 
toe). De mooiste opnames waren, voor 
mij althans, die van een KPJ-16+ groep. 
Verkleed als indiaan mocht men één voor 
één met een zelf gemaakte handboog 
een pijl afschieten. Vol in profiel gefilmd 
zag ik een tiental jongens en meisjes 
van ongeveer 16 jaar die nu mannen en 
vrouwen zijn van circa 44 jaar. In 28 jaar 
verandert je uiterlijk en haardracht, maar 
niet je houding, gelaatsuitdrukking en ge-
zichtsmimiek. Een feest der herkenning.
Het tweede blok van deze avond is het 
eigenlijke hart van de openlucht bios-
coop en tevens de grootste zorg van de 
organisatie. De hoofdfilm. Vertoon een 
film die niet te lang duurt (maximaal een 
uur), die nog bijna niemand gezien heeft 
en die iedereen mooi (of op z’n minst 
indrukwekkend) vindt. Een praktisch 
onmogelijke opgave en de organisatie 
staat dan ook nadrukkelijk open voor 
tips, ideeën en suggesties. Vanavond is 
gekozen voor de film “Verre Vrienden” 
onder de regie van Marleen Jonkman. 
Een film met een hoog VPRO- en 
Filmhuisgehalte. Het voert te ver om 
hier een samenvatting van de inhoud 
te geven. Even “googlen” op internet 
geeft als resultaat een recensie met de 

volgende conclusie “Verre Vrienden kun 
je maar beter hebben dan een goede 
buur. De film toont de individualisering 
van de samenleving en laat de levens 
van drie personages op slimme wijze 
kruisen. Het levert een interessante 
semi-mozaïekfilm.” Einde citaat.
Het is zo’n film met beelden die je bij-
blijven en die je aan het denken zetten, 
maar je weet niet precies waarom. Scè-
nes die indruk maken, maar op één of 
andere manier toch weer afstandelijk of 
ver van mijn bed zijn. Je vraagt je af “wat 
moet en/of kan ik er mee?” en toch ben 
je blij dat je de film gezien hebt.
Het derde en laatste blok van deze avond 
is een luchtige afsluiting met 2 grappig 
bedoelde filmpjes. Allereerst een oerou-
de filmopname uit het begintijdperk van 
“Laurel en Hardy” (Stan en Ollie, beter 
bekent als “De dikke en de dunne”), maar 
dan zonder de “De dikke”. Leuk voor de 
liefhebber, maar aan mij niet besteed. 
Het tweede filmpje (de titel is mij helaas 
ontschoten) geeft een aaneenschakeling 
te zien van domino-effecten gebaseerd 
op zwaartekracht. Knap en origineel 
gemaakt.
Het kijken naar films in de openlucht is 
weer eens wat anders. Ik kan me voor-
stellen dat niet iedereen in Zieuwent 
gecharmeerd is van zo’n avond, maar 
als je je openstelt voor de aparte sfeer 
en het verrassende aanbod, dan beleef 
je een ontspannende en gezellige avond.

Huub Wopereis
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Vallon Pont d’Arc

Wie kent die plaats nu niet in de Ardeche? 
Ben je ooit in de Ardeche in Frankrijk ge-
weest dan heb je vast dit pittoreske dorpje 
aangedaan.
Natuurlijk kun je er ook kanovaren en dat 
is nu precies wat wij gedaan hebben in 
onze vakantie.

Nu heb ik in het verleden al veel meer 
gekanood en ook rafting is me bekend, 
dus dit tochtje op laag water ging ik nogal 
nonchalant tegemoet. U raadt het al, het 
viel niet mee.

Eerst de gebruikelijke uitleg, peddels mee 
en jawel een zwemvest aan. Ik dacht: “Het is 
al zo warm, wat overdreven om in zo’n laag 
stroompje zo’n plakkerig vest aan te moeten”. 

Nadat de hele groep te water was, onze 
groep bestond uit zo’n 20 kano’s, kon het 
feest beginnen.
We waren niet de enigen op het water. Het 
leek zowaar op file-kanoën.  Links en rechts 
opletten waar je je peddel in het water steekt 
en van onder oppassen dat je niet blijft steken 
op rotsen.

Wat heerlijk dat er in de verte wat stroom-
versnellinkjes in zicht kwamen. Lekker met 
de punt van de kano vooruit, peddel rustig 
houden en waar nodig bijsturen. Met mijn 
dochter voorin, lagen we niet al te diep in het 
water, dus appeltje, eitje.
Na twee stroomversnellingen werden we mis-
schien wat overmoedig. Naast ons voer een 
kano met 2 jongens die een behoorlijk tempo 
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hadden. Ook wij zetten nog even de peddels 
goed verticaal in het water en gleden vooruit.
Wie zou er nu het eerst door die smalle 
stroomversnelling komen?
De jongens gingen vooruit, maar hun boot 
werd door de onze iets scheef aangetikt en zo 
gingen zij zijwaarts door de stroomversnelling 
en nog geen 2 seconden later werd ook onze 
kano van achter aangetikt, waardoor ook wij 
zijdelings naar beneden gingen en meteen 
daarna zoveel water binnenschepten, dat we 
omsloegen. Zo lagen we met z’n vieren te 
maaien met onze armen. Boven komen was 
een hele toer, steeds botste mijn hoofd tegen 
een voorbij varende kano. Nadat ik toch een 
enigszins claustrofobisch gevoel kreeg, kon 
ik eindelijk boven komen en naar lucht hap-
pen. Lang leve zo’n zwemvest. Ik zag vanuit 
mijn ooghoek dat ook mijn dochter door een 
omstander op de rotsen werd getrokken en 
dacht toen alleen nog; waar is mijn kano?
Al trillend en met inmiddels blote voeten 
probeerde ik over de rotsige ondergrond op 
een droge rots te komen. Dat lukte en daar 
stonden we dan, zonder kano en peddels.
“Die liggen aan de overkant op het strandje”, 

zei een mede-Nederlander. Ik werd gead-
viseerd om op een bepaalde plek te gaan 
staan en dan meer dan een meter  ver te 
springen om zo de stroming te ontwijken. En 
dan verder naar de overkant te zwemmen. Ik 
keek mijn dochter aan en vertelde haar dat 
het echt moest. Gelukkig sprong ze achter 
me aan en samen zwommen we naar onze 
kano, waar de peddels nog in lagen!
Meteen 10 meter verder hadden we als groep 
een pauzeplek en we meerden daar aan.
Ik ben nog even teruggelopen naar het spec-
taculaire punt, om te kijken hoeveel er nog 
meer zouden sneuvelen op dat punt. Maar 
helaas, ik heb niemand meer zien kantelen.
Leek het vanuit de kano een mega-stroom-
versnelling, vanaf de kant was het echt een 
lachertje.

En ik, ik heb tot een uur voor de piotverga-
dering zitten twijfelen of ik dit nu op papier 
ging zetten voor heel Zieuwent of niet. En zie 
daar het resultaat, want kanovaren blijft toch 
vooral erg leuk!
Tanja Huinink.
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P R O F I E L S C H E T S
Hanneke Kolkman, 24 jaar, is de dochter van Jos en Ciel. Ze werkt in de week-
enden bij Inge in het café of bij de Timp en is pas afgestudeerd als lerares 
basisonderwijs. Hanneke is secretaris van de Stichting Kleintje Koepel. Tijdens 
Kleintje Koepel bieden we regionale muzikanten een podium. Iedereen speelt 
enkel voor de ervaring en de lol, niet voor het geld. 

Minst favoriete sport: Paardensport, ik vind het echt stinkbeesten. 

Mooiste sportherinnering: Ik ben een keer samen met Thijs Rouwhorst 
2e geworden tijdens een kruisjasavond voor 
de Paasvuurbouwers.

Favoriete sportman/vrouw: Een heel aantal van mijn kameraden zaten 
twee jaar geleden samen in het 4e van RK-
ZVC. Dat vond ik leuk, dus in die tijd ben ik 
heel af en toe wezen kijken. Een buurman 
vroeg me destijds of ik al onterfd was, nu ik 
in de voetbalkantine kwam.. 
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Lekkerste eten: Mexicaans

Welk TV programma moet onmiddellijk van de buis:
 Al die talentenjachten, via die weg mogen 

mensen niet beroemd worden. 

Beste boek/schrijver: Boeken van Jacques Vriens

Mooiste film: The white cowboy.

Politieke kleur:  Behoorlijk links.

Beste Nederlandstalige lied: “ik kan het niet alleen”, van de Dijk, maar ik 
vind het alleen mooi als pa en ma het zingen. 
Ook het nummer van Normaal  ‘Hee hef ge-
liek” vind ik mooi.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
 Het beeldje bij mijn diploma-uitreiking.

Grootste miskoop: Ik geef niet zo ondoordacht geld uit, maar een 
dure mobiel zou niet aan mij zijn besteed, die 
laat ik regelmatig in het water of een toilet 
vallen.

Omscholen tot:  Lerares voortgezet onderwijs

Tent opzetten in: Slangenburg voor Groot Kamp, of in Bidding-
huizen voor Lowlands.

Ben je wel eens aangehouden door de politie:
 Ja, samen met Aafke toen we met de fiets 

waren. We wilden heel graag blazen, het was 
maar goed dat we niet met de auto waren. 

Hekel  aan mensen die:  Heel negatief zijn.
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Uit bed te halen voor: Een mooi feestje!

Waar droom je over: Over reizen, begin volgend jaar ga ik weer 
voor Edukans naar Malawi of Uganda.

Wanneer was je voor het laatst bang: Dat ben ik niet zo snel, maar toen mijn opa 
Kolkman in het ziekenhuis lag, was ik wel 
bang.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt: Dat ik nodig de spiegel een keer schoon moet 
maken.

Welke zin of welk woord gebruik je te veel: 
 “Ja”, want ik kan heel moeilijk nee zeggen. 

Wie zou je nog willen ontmoeten: Ik vind het altijd leuk om nieuwe mensen te 
ontmoeten. De meeste mensen boeien mij. 
Het gaat er mij niet om of iemand beroemd 
is.

Wat zou je geen tweede keer doen: Ethiopië doorreizen met een chauffeur die 
halfblind was en staar had aan zijn andere 
oog. Ook zat hij nog eens dronken achter 
het stuur, terwijl we reden over wegen met 
obstakels als overstekende mensen, gaten, 
ezels en rotsblokken.

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Idealistisch, flexibel, Bourgondisch, sociaal, 
ondernemend.    

De redactie (Wendy)
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Wat is vakantie?

De vakantie is weer achter de rug. 
Heel Nederland begint langzaam 
weer aan de normale dagelijkse 

sleur. Het schijnt dat we één van de 
reislustigsten zijn op aarde, zo niet 
de meest reislustigste. De Heilige 
koe wordt gestart en is natuurlijk het  
perfecte vervoersmiddel voor de wel 
verdiende vakantie. Heerlijk kilome-
ters maken langs die Autostrada en 
de Route du Soleil. Maar we zijn 
niet alleen. Nee precies als we op 
vakantie gaan, gaat ook een kwart 
van 16,7 miljoen Nederlanders. De 
bekende zwarte zaterdagen zijn het 
gevolg van deze massale uittocht. 
De één met een sleurhut en de ander 
vertrekt met schoonmoeder in de 
dakkoffer boven op zijn auto. Bij een 
ieder is het bekend, elke krant schrijft 
erover, maar toch staat het op die 
zwarte zaterdagen weer muurvast.
Maar wat is vakantie?? Voor de één 
is het 3 weken lang lui in de zon 
liggen en niets doen, of 3 dagen 
op de Zwarte Cross camping in de 
modder staan. Een ander geniet van 
veel musea bezichtigingen en  oude 
gebouwen bekijken. Actief bezig zijn 
samen met de kinderen, lekker eten 
en op z’n tijd een geweldige pot bier. 
Voor de handige Harry’s  en Truusjes 

onder ons geldt dat ze kiezen voor 
een klusvakantie. Voor ontspanning 
is geen tijd. Een snelle hap van de 

snackbar, een pizza uit de diepvries  
of toch een BBQ, als we ons iets meer 
tijd gunnen. Alles kan voor de nodige 
ontspanning zorgen, maar tevens ook 
een hoop stress veroorzaken.
Voor mensen die kiezen voor een 
vakantie richting de zon kan de 
complete voorbereiding, inclusief de 
daadwerkelijke vlucht, veel spanning 
opleveren. De niet al te handige klus-
sers krijgen daar in tegen ook mee te 
maken, wanneer een kamertje moet 
worden behangen. Relaties worden 
op de proef gesteld.
Natuurlijk hebben we ook nog een 
groep wie zijn of haar vakantie ziet 
om geld te verdienen, maar ook zo 
snel mogelijk wenst uit te geven tij-
dens de vakantieperiode. Met name 
de schoolgaande jeugd pakt deze 
periode aan om te gaan aardappelen 
rapen, aardbeien plukken, inpakken 
bij de Spar, schoffelen bij een plaat-
selijke hovenier of boomkweker, etc. 
etc. etc. Hierna volgt een weekje 
met vrienden of vriendinnen richting 
Terschelling, Renesse of een an-
dere jeugdcamping. Windschermen 
bouwen van lege bier kratten, liefst 
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Grolsch, want aan de kust of op het 
platte land kan het wel eens hard 
waaien. Een andere groep kiest 
ervoor om de gespaarde Euro’s te 
investeren in een busreis, om ver-
volgens meer dan 20 uur aan één 
gesloten richting Spaanse Costa’s 
te gaan. Uiteindelijk is de kans op 
mooi weer groter in 3 uur vliegen, 12 
uur in de auto of 20 uur reizen in een 
bus, dan met de boot in 45 minuten 
naar Terschelling. Iedereen beleefd  
zijn vakantie op zijn eigen manier. 
Hebben kinderen het naar hun zin, 
dan hebben de ouders ook genoten. 
Een doorslag gevende factor is in 
welke weersomstandigheden de 
vakantie genoten wordt. Bij thuis-
komst is het eerste wat men vraagt: 
“goeie vakantie gehad en goed weer 
gehad?” Voor ons is een geslaagde 
vakantie dus vooral mooi weer !!, met 
de nodige rust, vertier voor de kinde-
ren en goed eten en drinken, dan is 
iedereen blij en tevreden ouders en 
kinderen.
De Boezemvrienden


