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Coöperatief
 
Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn, maar RKZVC heeft sinds kort verlichting op 
haar hoofdveld. Volgens “kenners” zelfs “de mooiste van de Achterhoek”. Met deze 
verlichting is de club in staat om de belasting van de verschillende velden beter te ver-
delen, waardoor met name ook het 2e veld het gehele seizoen goed bespeelbaar blijft.

Om deze verlichting te financieren is, naast een succesvolle loterij en medewerking van 
diverse bedrijven en instellingen, een aanvraag ingediend bij het coöperatiefonds van 
de Rabobank. Deze aanvraag is gehonoreerd, wat betekent dat RKZVC is genomineerd. 
Een prijs van minimaal € 2.000,- en maximaal € 8.000,- valt er te verdienen, afhankelijk 
van de uitslag van de stemming op de afdelingsbijeenkomst van de Rabobank-leden.
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Op deze avond bepalen de leden van de 
Rabobank wie er met de hoofdprijs naar 
huis gaat en wie er met minder genoegen 
moet nemen. Naast RKZVC zijn de vol-
gende organisaties genomineerd: Spirit’90 
(aanschaf turnvloeren), Stichting Fietspa-
den Lievelde (aanschaf maaizuigcombi-
natie), Stichting Kerkepaden Mariënvelde 
(aanschaf houtversnipperaar en cyclo-
maaier), Corsovereniging Veur Mekare 
(aanschaf onderstel) en Stichting vrienden 
Antoniushoeve (aanschaf rolstoelbus). 
Elke organisatie en dorp doet zijn uiterste 
best om zoveel mogelijk “aanhang” te mo-
biliseren voor deze avond om zodoende 
zo veel mogelijk stemmen te vergaren. 
Volledig legaal en niets mis mee. Als pen-
ningmeester van RKZVC doe ik daarom 
graag mee aan dit “charmeoffensief” en 
“misbruik” ik dit redactiewoord door een 
beroep te doen op uw medewerking en 
steun. De maatschappelijke relevantie van 
sommige andere genomineerden is mis-
schien wat groter, maar wat is erop tegen 
om op te komen voor het “eigen” belang en 
de club waaraan ik mijn hart heb verpand?

Om te mogen stemmen dient men lid 
te zijn van de Rabobank. Personen die 
reeds lid zijn ontvangen automatisch een 
uitnodiging voor deze avond. Bent u nog 
géén lid en wilt u de nominatie van RKZVC 
steunen, wordt dan lid van Rabobank 
Achterhoek-Oost. Dit kan eenvoudig via 

hun website of ga even naar hun kantoor 
in Lichtenvoorde of Groenlo. Er zit helaas 
één addertje onder het gras. Om lid te 
kunnen worden dien je minimaal 3 dien-
sten (betalen, sparen, lenen, beleggen, 
hypotheken, verzekeren, mobiele dien-
sten) bij de Rabobank te hebben. Man 
en vrouw kunnen wel beide lid worden/
zijn, maar voor een inwonend kind met 
bijvoorbeeld alleen een betaalrekening 
is een lidmaatschap “helaas” niet weg-
gelegd. Daarnaast is het ook niet (meer) 
mogelijk om per machtiging (volmacht) te 
stemmen. In voorgaande edities van de 
ledenbijeenkomsten schijnt hierin een le-
vendige “illegale” handel te zijn geweest.

Wilt u RKZVC (en Zieuwent) steunen, 
wordt lid van de Rabobank Achterhoek-
Oost en ga naar de afdelingsbijeenkomst 
op maandagavond 21 november a.s. bij 
’t Zwaantje in Lichtenvoorde. Het is ove-
rigens geen straf om te gaan. De verzor-
ging van de inwendige mens is meer dan 
goed geregeld. Ik heb mij de laatste 15 
jaar één keer verslapen. Dat was nadat 
we (lees “een groot aantal Zieuwentena-
ren”) een paar jaar geleden de nominatie 
van Jong Nederland (’t Gilde) steunden 
voor de aanschaf van nieuwe tenten voor 
haar jeugdkampen. De avond was een 
groot succes (1e prijs). De ochtend erop 
was het wat minder.

Huub Wopereis
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Van 7 okt tot 16 okt was het de week van de Scheidsrechters. We hebben een 
interview gehouden met een aantal scheidsrechters uit Zieuwent, namelijk met 
Tonnie, Vincent, Ismay en Noreen.

SCHEIDS!!!
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Voorstellen:
Tonnie: Ik ben Tonnie Krabbenborg 
van Jennekes, 57 jaar. In 1973 ben ik 
begonnen met handbal en ongeveer 5 
jaar later ben ik trainer geworden. Toen 
was er ook al het probleem van te weinig 
scheidsrechters en kwam er eens een 
scheidsrechter niet opdagen en zo ben 
ik daar ook ingerold. Het fluiten doe ik nu 
ongeveer 30 jaar.
Ongeveer 10 jaar geleden ben ik ook 
gaan fluiten voor voetbal. Dus ik fluit 
vaak zaterdags voor handbal en zondags 
voor voetbal.
Vincent: Ik ben dus Vincent Krabben-
borg, Grobben en dit jaar 50 geworden. 
Ik ben wat later met volleybal begonnen, 
want ik moest eerst de HAVO afmaken. 
Toen ik eenmaal bij volleybal was ben 
ik ook vrij snel gaan fluiten, omdat ook 
bij ons een gebrek aan scheidsrechters 
was. Ook ben ik nog trainingen gaan 
geven en ben coach geweest. Waar-
schijnlijk zal ik voor de rest van mijn leven 
scheidsrechter blijven.

Noreen: Ik ben Noreen Schotman en 
ben 21 jaar. In december 2008 ben 
ik afgefloten. Dat betekent dat ik het 
scheidsrechtersdiploma heb gekregen. 
Bij handbal moest ieder team een aantal 
scheidsrechters afleveren. Dit was een 
opdracht van de bond (NHV). Ik zat toen 
nog bij de A-jeugd en zijn bijna met de 
hele A aan de opleiding begonnen. Ik 
floot  zelfstandig, maar tegenwoordig fluit 
ik met Ismay als duo.
Ismay: Ik ben Ismay Bokkers, ook 21 
jaar. Ik heb heel iets later dan Noreen 
het diploma gehaald. Bij de A zijn wij de 
enige 2 die het diploma hebben gehaald. 
Een aantal vond het echt niet leuk om 
te doen en zijn gestopt met de cursus.

Onze conclusie is dus dat er bijna altijd 
een gebrek is aan scheidsrechters, 
vroeger was dit zo en nu nog steeds. 
Waarom is dat zo?
Ismay: ik denk dat veel mensen het eng 
vinden om scheidsrechter te zijn. Dat er 
teveel op ze afkomt.
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Vincent: Ja dat denk ik ook. Je wilt proberen foutloos te fluiten. Je moet op 
veel dingen letten, de bal, de techniek van het spelen, de positie van de 
spelers. Dat is soms heel lastig. Hoe hoger de klasse is hoe makkelijker het 
fluiten wordt, vind ik. 
Je bent een eenling, als het niet goed gaat heb je het gauw gezien. 
Tonnie: Bij voetbal geldt dat ook. Al denk ik wel dat je bij voetbal nog meer 
een eenling bent dan bij handbal en volleybal. Bij voetbal zijn de waarden 
en normen ver onder het niveau als ik dat vergelijk met handbal. Ik weet niet 
hoe dat met volleybal is.
Vincent: dat valt erg mee. Er is in zekere zin wel respect voor de scheids-
rechter. Ik ben zelf ook wel eens hard geweest tegen een scheidsrechter. Je 
moet fouten durven te maken, maar ook beslissingen durven te nemen. Wij 
zijn allemaal amateurs en doen dit ook voor ons plezier.
Noreen: Bij handbal krijg je veel positieve feedback als scheidsrechter. Niet 
alleen maar negatieve. Je wordt opgenomen door de mensen. Dat motiveert 
mij juist weer om door te gaan. 

Hebben jullie  een scheidsrechterscursus gevolgd?
Ismay: Ja dat hebben we en dat was saai. We hadden 1 avond theorie en 4 
avonden les en daarbij moet je dan nog minimaal 8 wedstrijden fluiten.
Vincent: Ik heb heel lang geleden een cursus gehad in Laren. Dat waren 2 
avonden met een examen. Nu zijn er opleidingen binnen een eigen vereniging, 
waarbij je wordt beoordeeld door daarvoor aangewezen scheidsrechters. Ook 
is er sinds kort een digitale toets op de site van de bond (NEVOBO) dan mag 
je de lagere klassen fluiten.
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Tonnie: voor handbal heb ik 7 avonden en 2 zaterdagen cursus gehad dat 
werd afgesloten met een examen. Dan ben je scheidsrechter 2 dat inhoudt 
dat je de 1e en 2e klasse mag fluiten. 
Voor voetbal heb ik 10 jaar geleden eerst de basiscursus gedaan. Dat waren 
6 avonden en een examen. Later heb ik nog meer cursussen gehad. Freek 
Toebes is nu ook begonnen aan de opleiding. Ik evalueer dan met hem. Bij 
handbal is er veel meer begeleiding, dat mis ik bij voetbal. Bij voetbal spreek 
je de raporteur die je beoordeeld helemaal niet. Hii mag niet eens in de kleed-
kamer komen. Dat vind ik een zwakte van de KNVB.
 
En als er spelregels veranderen?
Vincent: Wij krijgen vaak een ‘opfriscursus’ in het begin van het seizoen. Dan 
komen we met de scheidsrechters bij elkaar en bespreken we de nieuwe 
regels. 
Ismay: 1 keer in de 4 jaar zijn er nieuwe regels. Dat is na de Olympische 
Spelen. Daar testen ze die dan uit en dan worden ze doorgevoerd. Vorig jaar 
hebben we een theoretische bijeenkomst gehad in Groenlo.
Tonnie: Bij voetbal gaat het voornamelijk via de KNVB site. Daar komen dan 
de veranderende regels op te staan. Ongeveer 3 jaar geleden hebben we een 
bijeenkomst gehad, omdat er toen meerdere nieuwe regels waren. De KNVB 
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is natuurlijk een heel groot orgaan, dus gaat er meer via de site. 

Welke teams mag je fluiten?
Tonnie: Bij handbal mag ik alles fluiten en bijna overal. Binnenkort moet ik in 
Schiedam fluiten. Voor voetbal fluit ik groep 3. Dan mag ik de 2e klasse fluiten 
en lager. Ook de reserve hoofdklasse valt hierin. Ik fluit wedstrijden binnen 
een cirkel van 100 km van Zieuwent. 
Vincent: Sinds dit jaar is de codering van de scheidsrechters voor volleybal 
weer veranderd. Ik mag de 1e klasse en lager fluiten. Als je hoger gaat flui-
ten moet je ook steeds verderop. Dat doe ik niet, ik doe het voor Zieuwent. 
Wel fluit ik ook bij KSH (Harreveld) en Marvo (Mariënvelde), omdat we als 
verengingen samenwerken.
Ismay en Noreen: Wij fluiten in de regio 3e/4e klasse. Apeldoorn is het verste 
weg waar we heen moeten om te fluiten. Wij willen nog een cursus gaan doen 
die opleidt voor het fluiten van wedstrijden met een koppelgenoot (Handbal-
Scheidsrechter 3). Dan mogen we 1e en 2e klasse in de regio gaan fluiten. 
Daar zit meer uitdaging in.

Zit er verschil in het fluiten van junioren- of seniorenteams?
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Vincent: jeugd fluit ik eigenlijk niet, alleen 
in ‘noodgevallen’. Ik vind dat soms wel 
lastig, want bij sommige jeugd teams 
zijn de regels anders (versoepeld) en dat 
weet ik dan niet altijd zo goed. Vaak fluit 
ik Dames 1, dat durft of kan niet iedereen. 
Je moet de wedstrijd aanvoelen.
Ismay: De jeugd wordt vaak door een 
verenigingsscheidsrechter gefloten. Zij 
hebben dan een spelleiderscursus gehad 
en mogen tot de B-jeugd fluiten. Vaak is 
dit iemand die zaaldienst heeft. Dus als 
een van ons zaaldienst heeft, fluiten we 
nog wel eens jeugd. 
Noreen: Ik merk wel verschil tussen ju-
nioren en senioren. Vooral in het tempo 
en de techniek.
Tonnie: In Zieuwent hebben we een 
goede A- en B-jeugd. Dit zijn vaak hele 
mooie wedstrijden. De jongsten (E- en 
F-jes) heb ik nog nooit gefloten. Ik ben 
daar denk ik ook teveel scheids voor. 
Regels kun je niet altijd toepassen bij 
de jeugd, dat werkt soms gewoon niet. 
Maar andersom geldt dat ook, je kunt 
niet iedere scheidsrechter bij de A-jeugd 
neerzetten.

Welke eigenschappen heeft een goede 
scheidsrechter?
Vincent: Omgaan met stress 
Ismay: Niet van alles wat aantrekken.
Tonnie: Een goede scheids is iemand 
die niet opvalt in het veld en dat is soms 
heel moeilijk.
Noreen: Kunnen accepteren dat je fouten 
maakt en niet bang zijn.
Vincent: Ook moet je proberen neutraal 
te blijven.
Noreen: Klopt, je merkt meteen of iemand 
een thuisfluiter is.
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Vincent: Ik vind het ook een voordeel dat je zelf de sport nog beoefend. Je 
bent beter op de hoogte van wat er speelt. Ook moet je er constant bij blijven. 
Je kunt niet even een andere kant opkijken.
Tonnie: De scheids moet zelf veel geconcentreerder zijn dan de spelers. Je 
moet de wedstrijd kunnen lezen. En bij handbal heb je een voordeel als duo-
fluiter. De een is de doelscheids en de ander de veldscheids. Samen kun je 
toch meer zien als alleen.

De leuke en minder leuke kanten van het fluiten?
Ismay: Het leuke vind ik dat de mensen plezier hebben in hun sport en het 
minder leuke het commentaar van alle partijen.
Noreen: Het leuke vind ik de leidersrol, dat je de leiding hebt over de wedstrijd. 
Ook ik vind het commentaar het minst leuk. Vaak is het emotie en is het na 
de wedstrijd weer goed. Van het publiek vind ik toch moeilijker. 
Tonnie: Het mooie vind ik om een leuk potje te kunnen fluiten en tussendoor 
goed contact te hebben met de spelers en weer met 22 man eindigen. Het 
mindere vind ik dat als je zelf weet dat je het goed hebt gedaan, maar door 
het publiek de grond wordt ingeboord. 
Vincent: Ik ben de ‘baas’ tijdens de wedstrijd, klaar. Mijn beslissing geldt. Dat 
vind ik het leukst, het leiden van de wedstrijd. Maar als het fluiten tijdens een 
wedstrijd niet goed ging, dat vind ik minder leuk.

Hoe zie je de rol als scheidsrechter?
Vincent: Ligt aan het niveau dat je moet fluiten. Als je heel technisch fluit 
bij lagere klassen, kun je soms aan het fluiten blijven. Dan fluit je echt een 
wedstrijd kapot. Je moet het aanvoelen, de balans proberen te zoeken. Hoe 
hoger het niveau, hoe meer je technisch af kunt fluiten.
Ismay en Noreen: Eerst de touwtjes aantrekken en dan laten vieren, dat is 
het beste. Maar dat lukt niet altijd. Dat merk je wel aan de spelers. Vaak ga 
je strakker fluiten, door meer te straffen door bijv. 2 min straftijd of een gele 
of rode kaart.
Vincent: Bij volleybal bestaan ook wel een gele en rode kaart, maar die wor-
den bijna nooit getrokken. Ik heb ze vaak ook niet bij me, dan liggen ze in 
een koffertje.
Tonnie: Ik probeer in de eerste 10 min de lijnen uit te zetten. Dan weten de 
spelers meteen wat ze aan je hebben. Ik heb al eens in de 1e minuut een 
gele kaart getrokken, dat was in Arnhem. Bij de B-categorie (4e, 5e, 6e, 7e 
klasse) heb je ook nog 5 min straftijd. Laten fieren tijdens een wedstrijd kan 
altijd nog. Het ligt ook aan de sfeer van de wedstrijd hoe ik fluit.

Ben je zelf ook iemand van de regeltjes?



10     

Ismay: In de klas wel. Ik zit op de 
PABO en dan moet je je aan regels 
houden. 
Vincent: Thuis ben ik zeker geen 
scheidsrechter

Tonnie: Ieder huis/gezin heeft zo wel 
zijn eigen regels en daar moet ik me 
wel aanhouden. Sommigen hoor ik 
wel eens langs de kant zeggen over 
een scheidsrechter: “Hij heeft thuis 
zeker niets te zeggen”. Ik denk ook 
dat scheidsrechter zijn een voordeel 
kan hebben bij de opleiding zoals bij 
Ismay of andersom.

Zijn er nog ambities of verbeter-
punten voor jezelf?
Ismay en Noreen: Vanavond hebben 
nog 1,5 uur met Tonnie een video-
bespreking gehad. Om een gefloten 
wedstrijd te evalueren en kijken waar 
we ons kunnen verbeteren. Daar is 
nog genoeg voor te vinden, want 
we zijn nog maar net begonnen. En 
we willen nog een volgende cursus 
volgen.
Vincent: Verbeterpunten zijn er altijd. 
Het is nooit perfect, je kunt niet 100% 
fluiten. Het kan altijd beter. Ambities 
heb ik niet. Ik fluit 1e klas en dat vind 
ik voldoende.

Tonnie: Ambities zijn er niet echt 
meer. Ik heb eigenlijk alles wel bereikt 
wat ik wilde. 2 jaar geleden hoopte ik 
nog dat ik categorie 2 bij het voetbal 
zou kunnen fluiten, maar dat ging 
niet. En inderdaad verbeterpunten 
zijn er altijd. Ik probeer elke keer 
neutraal te beginnen. Bij handbal ben 
ik een voorstander van koppelfluiten. 
Lijkt mij ook een goed idee voor voet-
bal. Je kunt niet alles zien, met twee 
personen zie je toch meer. Misschien 
gaat dan ook de agressie wat meer 
uit het spel.

Scheidsrechters krijgen vaak kri-
tiek, hoe gaan je daarmee om?
Noreen: Ene oor in en het andere oor 
weer uit. Dat lukt niet altijd hoor.
Vincent: Bepaalde kritiek is best wel 
terecht, maar het meeste is vaak een 
hoop gebrul en gebater.
Tonnie: Ik zeef (filter) heel erg. Vaak 
kijk ik waar de bestuurders van de 
vereniging zitten en spreek hen wel 
eens aan om het publiek te kalmeren 
als het nodig is. Als de coach/trainer 
rustig is dan is het op het veld ook 
vaak rustig. Dan is het al 3-0 voor 
de scheids.
Vincent: Na de wedstrijd zijn de men-
sen vaak wat afgekoeld en komen ze 
eventueel nog excuses brengen.
Tonnie: Dan kun je ook nog wel eens 
spelregels uitleggen. Bij voetbal is 
dan niet zo. Je bent nog meer een 
eenling. De scheidsrechter gaat echt 
niet makkelijk een kantine in na de 
wedstrijd. Je voelt aan de wedstrijd 
wel of dat mogelijk is ja of nee.
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Het opmerkelijkste dat je ooit hebt 
meegemaakt?
Tonnie: Dat was bij Victoria ’28. Met 
de rust stonden ze 2-0 achter. Een 
wisselspeler komt naar mij toe en 
zegt: “U fluit goed, als dat zo blijft 
dan krijgt u van mij een biertje”. Ze 
verloren met (ik geloof) 4-1, maar nog 
voordat ik de kleedkamer in was had 
ik al een biertje van de spelers. Dat 
doet je goed.
Vincent: Als scheidsrechter kan ik 
me niet iets bedenken, maar als 
speler speler zelf blijft me 1 ding bij. 
In Velswijk zat het publiek ongeveer 
in het veld met een flesje bier. De 
sfeer werd steeds grimmiger. Voor 
ons gevoel had de scheids ook al wat 

‘gesnoven’ en al een paar biertjes op. 
Hij zal wel moed ingedronken heb-
ben. Maar dat was een hele aparte 
wedstrijd.
Ismay: Dat was tijdens een wedstrijd 
Winterswijk - Beltrum. Die had ik al-
leen gefloten. De eindstand was 4-4. 
Dat is dus echt geen handbal uitslag. 
Ik dacht tijdens die wedstrijd gooi die 
bal er nou eens een keer in.
Noreen: Dat was tijdens één van mijn 
eerste wedstrijden. Toen heb ik een 
rode kaart getrokken voor een coach. 
Ik was heel verbaasd over mezelf, dat 
ik dat had gedaan.

Johnny en Nienke
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Sourcy Sportnacht
Nieuwjaars Jeugdvoetbaltoernooi en Sourcy Center Sportnacht
Zaterdag 7januari – Zondag 8 januari

De 22e Sourcy Sportnacht op 7 en 8 januari start dit jaar reeds  s’morgens met de-
Nieuwjaars Jeugdvoetbaltoernooien die toegankelijk is voor alle jeugd vanaf 10 jaar.
Om 10.00 uur tot c.a 18.00 uur wordt er een speedsoccervoetbaltoernooi gehou-
den voor de D en E jeugd in de Speedsoccerhal en hieraan kunnen 15 teams 
deelnemen,verdeeld over drie poules.
Om 12.00 uur start het Zaalvoetbal-Toernooi voor de B en C Junioren en hier kunnen  
10 teams aan deelnemen.
Zoals U weet bevat het Speedsoccerveld kunstgras en daarom is dit toernooi voor die 
jeugd een leuke invulling van de winterstop.
Uitnodigingen voor deze jeugdtoernooien gaan naar alle verenigingen in de regio en 
de verwachting is dat de wens om hieraan deel te nemen weer groot zal zijn.
De organisatie voor dit jeugdvoetbal berust bij RKZVC Jeugdbestuur.
De kosten voor het zaalvoetbaltoernooi als het speedsoccertoernooi bedragen € 25 
per team.
De Sportnacht start om 18.00 uur met het Seniorenzaalvoetbal en hieraan kunnen net 
als in voorgaandejaren 15 teams aan mee doen.
Mocht hiervoor de belangstelling weer zo groot zijn als voorgaande jaren,wordt er over-
wogen dit uit te breiden met een speedsoccertoernooi,als ze daaraan mee willen doen.
Voor beide toernooien is dan de finale gepland om 02.30 uur.
Deelname kosten voor beide toernooien is voor de senioren € 35 per team.
Voor de organisatie van het senioren voetbal zorgt de zaalvoetbalver. ZVZ.

Om 20.00 uur starten in de Sportnacht ook de vaste onderdelen als Kruisjassen ,Kla-
verjassen ,Darten  en Bowling
Omdat het aantal deelnemende teams bij het zaalvoetbal en speedsoccer beperkt is 
en om te voorkomen dat we diverse Zieuwentse teams bij hun aanmelding moeten 
teleurstellen,zoals voorgaande jaren bij de senioren zaalvoetballers en door de te ver-
wachte grote belangstelling voor het jeugdzaalvoetbal- en speedsoccertoernooi,daarom 
nu reeds deze aankondiging in de Piot.
Verdere mededelingen over de bijzonderheden van deze sportnacht volgen in de 
volgende Piot en andere media.
Wel kan men zich vanaf nu reeds opgeven voor de diverse voetbaltoernooien en wel 
via e-mail  info@sourcycenter.nl.
Daarbij dient men dan te vermelden aan welk tornooi men wenst deel te nemen en in 
welke leeftijdscategorie bij de jeugd.
Niet mogelijk is het met een team aan zowel zaalvoetbal en speedsoccer mee te doen.
Voor overige informatie kunt U bellen met B.ten Bras tel 351257 of het Sourcy Center 
tel 352222.
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RKZVC - tussenstand

Het is alweer een tijdje geleden, dat 
er iets gelezen kon worden over de 
stand van zaken van RKZVC. De 
laatste bijdragen gingen over de suc-
cessen, die vorig seizoen behaald 
werden. Het grootste klapper werd 
natuurlijk gemaakt door het 1e, dat 
zich na 22 jaar weer in de 3e klasse 
wist te spelen na een daverende 
climax tegen Brummen. Een andere 
topprestatie werd door het 2e ver-
zorgd, dat voor de 3e keer in een 
korte periode wist te promoveren.

Momenteel staat in die hogere klas-
sen de vlag er logischerwijs iets 
anders voor. Het 1e staat na 8 
wedstrijden bij de ondersten. Dit lijkt 
ietwat tegenvallend, maar niets is 
minder waar. Het verschil in hande-
lingssnelheid blijkt dermate groot te 
zijn, dat onze (veelal jonge) spelers 
daar duidelijk aan moeten wennen. 
Waar in de 4e klasse nog wel eens 
een foutje gemaakt kon worden, daar 
wordt dit nu direct afgestraft. Als we 
dus leren van deze wedstrijden, dan 
kan het alleen maar beter gaan. Het is 
overigens verder ook nog eens geen 
schande om als dorpsclub te verlie-
zen van regionale topverenigingen 

als DVC, WVC en Pax, die vele malen 
ons Zieuwents ledenbestand hebben.
Het 2e leert snel en doet het iets beter 
in de middenmoot. In de 1e klasse 
moeten erg veel kilometers gemaakt 
worden, zowel op als naar het veld. 
Dit laatste wordt schijnbaar ook ge-
bruikt om het voetbal te bespreken, 
want er zijn inmiddels toch enkele 
fraaie resultaten behaald. Het 3e is 
met ingang van dit seizoen begon-
nen om (nog) meer prestatiegericht 
te werken om de vele jeugdspelers 
ook in dit team te laten wennen aan 
het gewenste nivo. Dit gaat voorlopig 
prima ; de trainingsopkomst is goed, 
terwijl ook de resultaten veelbelovend 
zijn. De lagere teams hebben hun 
traditionele ups en downs en hebben 
vooral veel (voetbal)plezier. Zoals 
het hoort !

De A1 speelt onder de bezielende 
leiding van de nieuwe trainer Moham-
med Faris nog steeds in de 1e klasse. 
Ondanks het doorstromen van enkele 
talentvolle spelers naar de 1e selectie 
zijn hier de vorderingen toch zicht-
baar. Er is iedere wedstrijd sprake 
van een gezond portie werklust, 
terwijl ook het voetbal steeds beter 
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wordt. De B1 spreekt haar woordje 
mee in haar competitie onder leiding 
van de nieuwe oudgediende Frank 
Pfeiffer en wil dit uiteraard tot het 
eind vol blijven houden en misschien 
zelfs……
De C1 was in eerste instantie te hoog 
ingedeeld, want in een lagere klasse 
blijkt ook dit team echt wel te kunnen 
voetballen. Onze D1 doet het boven 
verwachting. Ondanks het vertrek van 
een 3-tal spelers naar FC Twente en 
De Graafschap doet dit elftal in de 
kopgroep mee.
De E1 staat zeer verdienstelijk in de 
middenmoot van (nog steeds) de 
hoofdklasse, terwijl de F1 haar puntjes 
pakt om ook een prima positie in die 
middenmoot te behouden. Absoluut 
niet minder belangrijk zijn de andere 
jeugdteams, die op papier niet als 
‘prestatie-gericht’ te boek staan. 
Zonder uitzondering worden mindere 
resultaten opgevolgd door overwinnin-
gen en is bij echt ieder team een mid-
denmootpositie het voorlopige gevolg.

Al met al gaat het prima. We moeten 
niet blind zijn voor de op papier iets 
mindere resultaten van ons vlag-
genschip. Leren en ontwikkelen zijn 
namelijk minimaal zo belangrijk. Dit 
geldt natuurlijk ook voor de jeugd-
teams, waarbij spelvreugde nog veel 
belangrijker is. Als dit echter gepaard 
gaat met prestaties en talentontwik-
keling, dan zijn we pas echt goed 
bezig.

Op bestuurlijk vlak is er sprake van 
relatieve rust. De lichtinstallatie, waar 
vorig seizoen veel tijd en energie 
inzaten functioneert meer dan ge-
weldig en zorgt daadwerkelijk voor 
de gewenste organisatorische ver-
beteringen binnen meerdere geledin-
gen. Verder wordt er op dit moment 
door vrijwilligers hard gewerkt aan 
de nieuwe berging, waarmee e.e.a. 
weer beter zal gaan. Tenslotte ; we 
zitten echt niet stil, want wie wil dat 
eigenlijk ?!

Bestuur RKZVC
René Doppen
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VOETBAL: RKZVC
Datum : wedstrijd : uitslag 24-09-2011 : Neede F1 - RKZVC F1 : 

1 - 6
DOELPUNTENMAKERS: Sem Wopereis (2x), Devin Haen (2x), 

Syl Doppen (1x) en Tijn Hoenderboom 
(1x).

MOOISTE DOELPUNT: Alle 6 even mooi.
MOOISTE MOMENT: Cornerbal van Devin in 1 keer erin via 

de keeper.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Niels Berendsen.

Datum : wedstrijd : uitslag 15-10-2011 : RKZVC F1 - Eibergen 
F1 : 2 - 0

DOELPUNTENMAKERS: Tijn Hoenderboom en Devin Haen.
MOOISTE DOELPUNT: Alle 2 even mooi.
MOOISTE MOMENT: Het eindsignaal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team: allemaal goed gevoch-

ten.

Datum : wedstrijd : uitslag 08-10-2011 : RKZVC F2 - FC Eibergen 
: 8 - 1

DOELPUNTENMAKERS: Naud, Thomas, Scott en Willem.
MOOISTE DOELPUNT: Thomas op Scott, Scott geweldig op 

goal.
MOOISTE MOMENT: Na de wedstrijd een zak chips.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team.

Datum : wedstrijd : uitslag 24-09-2011 : RKZVC F3G - Trias : 0 - 6
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Tractatie Bram P.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Maaike.

De momenten van de pupillen
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Muzikaal talent van Zieuwent opgelet!!

De voorbereidingen voor Zieuwent live! 

2012 zijn weer begonnen.

Op 8 juni 2012 zullen we voor de 6e 

keer een  muzikale avond verzorgen aan 

de vooravond van de kermis.

Ben jij degene met muzikaal talent, die 

het leuk lijkt om samen met een enthou-

siaste groep muzikanten mee te doen 

aan de volgende editie van Zieuwent 

live!, dan zijn wij op zoek naar jou! 

Dus kun je gitaarspelen, drummen, 

bassen, pianospelen, zingen of spe-

len op een blaasinstrument geef je 

op via www.zieuwentlive.nl 

Vanaf begin januari gaan we weer 

starten met de repetitieavonden.
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P R O F I E L S C H E T S
Deze keer een profielschets met Wilco Wopereis. Hij is 41 lentes jong, woon-
achtig in ons pittoreske dorp en loonadministrateur bij HSF Internationaal trans-
port. Tevens is Wilco fanatiek leider van RKZVC 2 en vervult binnen de zelfde 
club functie: Wedstrijdsecretaris. Tevens mag hij op de dinsdagavond ook nog 
een lekker balletje trappen bij de training voor de lagere elftallen.

Meest favoriete sport: Dat is een inkoppertje, voetbal!

Minst favoriete sport: Schermen, zelfs niet leuk om naar te kijken.

Mooiste sportherinnering: Seizoen 95 / 96 bij RKZVC 2. 22 wedstrijden 

met 54 punten. 1 punt tekort voor het kampi-

oenschap maar wat een sfeer!

Favoriete sportman/vrouw: Joey Belterman, vanaf de D-jeugd al bij twente/

heracles. Enorme drive. Word hoog tijd dat 

er weer een Zieuwentenaar in het betaald 

voetbal komt!

Lekkerste eten: Hollandse pot
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Welk t.v. programma moet onmiddellijk van de buis:

 Alles wat met Tell-Sell te maken heeft. Ver-

schrikkelijk, weg der met!

Beste boek/schrijver: Bittere kruid van Marga Minco, omdat ’t mos 

van school

Mooiste Film: Green Mile en Escape from Sobibor. Waar 

gebeurd en daardoor indrukwekkend.

Politieke kleur: Links van het midden

Beste Nederlandstalige lied: Wind en zeilen van Splitsing 

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:

 Schoenen, lelijk en te klein

Grootse miskoop: Opel Vectra, van BMW naar Opel. Wat een 

stug ding.

Omscholen tot: Iets in de muziek. Ik heb er absoluut geen 

talent voor maar dat lijkt me wel wat.

Tent opzetten in: Ben geen campeerder maar als het moet weer 

op het Oranjekamp dat ieder EK/WK weer 

opgezet word. Wat een ambiance!

Ben je al wel eens aangehouden door de politie?

 Nee nog nooit
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Hekel aan mensen die: Liegen

Uit bed te halen voor: RKZVC 2 en ak mot pissen

Waar droom je over: Ben een “vasten sloaper”. An dromers hej 

niks!

Wanneer was je voor het laatst bang: Bijna aanrijding in Vragender met een mais-

wagen. Op het werk trilde ik nog van schrik.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt: De inhamme(r)tjes worden steeds groter!

Welke zin of welk woord gebruik je te veel: 

 Is dat zo?

Wie zou u nog willen ontmoeten Rene van der Gijp, of hij in het echt ook zo 

grappig is.

Wat zou je geen 2e keer doen? Dronken teamgenoten naar huis brengen 

tijdens voetbalweekendjes. Doar woj zelf 

onbedoeld slachtoffer van!

Beschrijf je zelf in 5 woorden: Secuur,sportief,rustig,punctueel,betrouwbaar

Wilco bedankt voor dit interview,

Stefan 
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Wat is de Oost Gelre Battle?

Terwijl andere mensen in Zieuwent aan het feesten waren tijdens het avondschool-
reisje, verjaardag of tijdens de thuiswedstrijd van Pacelli waren er gelukkig ook 17 
liefhebbers om op 1 oktober Zieuwent te vertegenwoordigen tijdens de Oost Gelre 
Battle in de grote tent op de markt in Lichtenvoorde. En niemand had achteraf spijt, 
want het was reuze gezellig. 

Tijdens de battle strijden alle plaatsen van Oost Gelre tegen elkaar. Alleen Lievelde 
en Vragender deden niet mee, omdat ze geen mensen voor het team konden vinden. 
Achteraf had het misschien wel gekund, want Groenlo was ook maar met 9 man. 
De onderdelen waren kennisquiz, sumo worstelen, touwtrekken en verschillende 
minute to win it spellen zoals appels stapelen, chocoladekoek eten zonder je handen 
te gebruiken en servet met de mond uit de fles halen waarbij de knieën niet op de 
grond mogen komen. 

Oost Gelre Battle
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Bij veel spellen zoals sumo, touwtrekken, appels, servet en chocolade werden 
we 4de. Voor de 1ste plaats net niet goed genoeg, maar zonder meer had-
den we het leukste team met spelers van 18 tot 50 jaar met zowel dames als 
heren. Behalve Mariënvelde en Zieuwent hadden andere teams vrijwel alleen 
heren. Battle Force Söwent had zonder meer de mooiste t-shirts, gesponsord 
door Sponsorbundeling Zieuwent. 

Harreveld had het hele survivalteam uitgenodigd en dat was te merken. 
Uiteindelijk waren zij de gelukkige winnaars en mochten zij met de wisselbeker, 
vat bier en de 1000 euro voor het goede doel, het dorpsplein in Harreveld, in 
ontvangst nemen. Zieuwent werd verdienstelijk 5de, maar de verschillen tus-
sen de nummers 1 en 6 waren erg klein. Helaas, met de spellen waren we deze 
keer minder gelukkig. Zaterdag 6 oktober 2012 hebben we een nieuwe kans!

Namens Battle Force Söwent,
René Spekschoor
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E v e n e m e n t e n a g e n d a
Dag Datum Aanvang Activiteit

Za. 5-nov 19.30 uur Pacelli / Wessels Keuken 1 - SDOL 1 : Sourcy Center

Zo. 6-nov 14.00 uur RKZVC 1 - PAX 1 : Speelronde 9

Ma. 7-nov 20.00 uur Paasvuurbouwers : kruisjasavond : Het Witte Paard

Za. 12-nov 21.00 uur
"Het Witte Paard : optreden Jolly Good Company en 
Spike Drives Bluesband."

Zo. 13-nov 14.00 uur Groessen 1 - RKZVC 1 : Speelronde 10

Ma. 14-nov 20.00 uur RKZVC : kruisjasavond : Kantine

Za. 19-nov 19.30 uur Pacelli / Wessels Keuken 1 - Wesepe 1 : Sourcy Center

Za. 19-nov 20.00 uur Jong Nederland : Playbackshow : Parochiehuis.

Zo. 20-nov 11.00 uur Intocht van Sinterklaas (van Basisschool naar Het Witte Paard)

Zo. 20-nov 14.00 uur RKZVC 1 - Erica '76 1 : Speelronde 11

Ma. 21-nov 20.00 uur Schutterij St Sebastiaan : kruisjasavond : Parochiehuis.

Ma. 21-nov 20.00 uur Rabobank Coöperatiefonds : 't Zwaantje Lichtenvoorde

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

Vr. 25-nov 21.00 uur Het Witte Paard : Grolsch Speciaal Bier Avond.

Za. 26-nov 20.00 uur Plateau "De verandering" : Parochiehuis.

Zo. 27-nov 20.00 uur Plateau "De verandering" : Parochiehuis.

Do. 1-dec 18.00 uur Het Witte Paard : "Aanschuiven bij Inge".

Vr. 2-dec 20.00 uur Het Witte Paard : "Vrouwencafé".

Zo. 4-dec 14.00 uur RKZVC 1 - VDZ 1 : Speelronde 12

Ma. 5-dec 20.00 uur Paasvuurbouwers : kruisjasavond : Het Witte Paard

Wo. 7-dec 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Zo. 11-DEC 14.00 uur Neede 1 - RKZVC 1 : Speelronde 13

Ma. 12-dec 20.00 uur RKZVC : kruisjasavond : Kantine

Za. 17-dec 19.30 uur Pacelli / Wessels Keuken 1 - Lettele 1 : Sourcy Center

Zo. 18-dec 15.00 uur Uitvoering van "The Messiah" in de Werenfrieduskerk.

Ma. 21-dec 20.00 uur Schutterij St Sebastiaan : kruisjasavond : Parochiehuis.

Vrijwillig vrijwilliger!
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Vrijwillig vrijwilliger!

We slaan de Gelderlander van 21 ok-
tober open en zien naast de artikels 
van De Graafschap en Longa ’30 een 
groot stuk over de Zieuwentse broers 

Mart en Jens Schutten. Een mooi 
stuk waarin de broers zich uitspreken 
over elkaars voetbal kwaliteiten, met 
de nodige humor en scherpte. Steeds 
vaker lezen wij positieve berichten in 
de krant, de Piot, de Elna en Achter-
hoek Nieuws over onze plaatselijke 
sport helden. Denk hierbij aan Bern 
Hummelink, de Gebroeders Stork-
horst, Lynn Knippenborg, de Gebroe-
ders Belterman, Sander Eekelder, 
Bryan Voorhuis, Loraine Heutinck, de 
Gebroeders Krabbenborg en de Ge-
broeders Knippenborg etc. etc. etc. 
Als Zieuwentenaar krijg je een warm 
en trots gevoel wanneer je iets leest 
over onze toppers in de sportwereld.      

Ook ging op vrijdag 21 oktober 
Houtdorp van start met als thema 
“Söwentse karmisse”. Twee dagen 
lang kan de plaatselijke jeugd zich 
uitleven met hout, hamer en spijkers, 
om zo de mooiste kermis attracties 
dicht te timmeren en op te verven. 
Met kunst en vliegwerk werd een 
bank, een glijbaan, een Cake Walk, 
een touwtje-trek-kraam op de meest 
kunstzinnige manieren in elkaar 
getimmerd.

Houtdorp geeft ieder kind een lach 
en een creatieve impuls waar je jaren 
van kan genieten en profiteren.  

Op diezelfde 21 oktober zien we 
bij De Wereld Draait Door, één van 
onze plaatselijke muziekhelden Bob 
Hogenelst. Achter zijn drumkit laat 
hij Nederland even zien, waar de 
band Automatic Sam met de overige 
bandleden toe in staat is. Menig huis-
kamer hebben ze op hun grondvesten 
doen trillen met hun nummer “Keep 
on Shaking”. Wie Bob door de jaren 
heen een beetje heeft gevolgd, weet 
dat hij de opening van Zieuwent Live! 
voor zijn rekening heeft genomen met 
het nummer “Hier” van Bløf. Verder 
ook nummers als “Black Betty” van 
Ram Jam en “Ik leef niet meer voor 
jou” van Marco Borsato geweldig 
heeft neergezet. De Herman Brood 
academie lonkte en in diverse cover-
bands zoals “Gewoon Normaal” laat 
hij ook nog eens zien dat hij naast 
drums o.a. ook gitaar, mondharmo-
nica en zang beheerst. Hoe veelzijdig 
kan je zijn?    

Sport, spel en muziek geven mensen 
voldoening. Maar dit is alleen moge-
lijk wanneer er ouders en vrijwilligers 
zijn, die zich geheel belangeloos in-
zetten. Wij als “De Boezemvrienden” 
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hebben ervaren dat in Zieuwent, het 
vrijwilligers werk met de paplepel 
wordt ingegoten. Daarom spreken we 
onze waardering uit voor de bestuur-
ders, trainers, leiders, verzorgers, 
organisatoren en overige vrijwilligers 
van alle verenigingen en organisaties 
die ons dorp rijk is. In het bijzonder 
gaat onze waardering uit naar Stich-
ting Fratsen met al hun geweldige 
initiatieven voor jong en oud. Voor nu 
en voor de toekomst, dat ze nog vele 
nieuwe fratsen mogen organiseren. 
Tevens een blijk van waardering aan 
alle muzikanten, zangers en zange-
ressen, jong en oud van Zieuwent 
Live!. Ook dit jaar hebben ze weer 
een sfeervolle vrijdagavond op de 
planken gezet tijdens de kermis. 
 
 
De kracht van een Zieuwentse vrijwil-
liger is: altijd voor elkaar klaar staan, 
zorgen voor leefbaarheid en zorg 
dragen voor een goede sfeer. Wat 
krijg je daar voor terug? Het applaus 
van het publiek, de glimlach van een 
kind en een hossende massa men-
sen. Vrijwilliger zijn, hoeft zeker geen 
verplichting te zijn. Als je het maar 
met plezier doet want wie zijn steentje 
als vrijwilliger bijdraagt, kan zomaar 
de Carnaval in Zieuwent, nieuw leven 
inblazen.
Chapeau aan alle vrijwilligers!
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