
1     

Voornemens? 

Wees een goede week verder en we hebben kerst voor de deur. Een wat minder onbe-
zorgde dit jaar, met alle verhalen rondom de recessie die op dit moment in volle gang is 
en als een westerstorm over ons land trekt. Tijd om terug te blikken, of juist de tijd om 
vooruit te kijken.
Om ondanks alles toch nieuwe plannen voor de toekomst te  maken, op persoonlijk vlak, 
op sportgebied of noodgedwongen op de arbeidsmarkt. Tijd ook voor ons als redactie-
leden om dit te gaan doen.
Hieronder treffen we in dit nummer een verzameling verhalen aan van ieder van ons, 
een terugblik, een weerspiegeling van het afgelopen jaar op sportgebied en wellicht ook 
toekomstgerichte verhalen. 
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Wanneer ik van achter mijn computer naar 
buiten kijk, zie ik een bord in de tuin, met 
daar op: Te Koop, staan. Voordat zo’n bord 
er staat gaat er heel wat aan vooraf. En 
dat is precies waar wij het afgelopen jaar 
voornamelijk mee bezig zijn geweest.

Of het komt doordat je een dierbare in 
de afgelopen jaren bent kwijt geraakt, of 
doordat je de leeftijd van 40 jaar nadert, 
maar ergens is het zo dat ik de laatste 

Een roze  
ochtend-
zon…
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jaren wel vaker merk dat ik dingen anders 
ga relativeren. Ik kan niet zeggen dat ik in 
een mid-life crisis ben, zoals ik soms ook 
om me heen hoor, integendeel, ik voel me 
een rijk en tevreden mens, die eigenlijk 
helemaal niets te klagen heeft.
Maar soms heb je van die dagen dat je 
je afvraagt:  “Waar doen we het allemaal 
voor?”
Simpel gezegd: je wordt geboren, je groeit 
op, maakt van alles mee en uiteindelijk ga 
je dood. En het stukje: je maakt van alles 
mee, is voor sommigen heel erg veelzeg-
gend, voor anderen juist nauwelijks. Wan-
neer je geen geschiedenis hebt geschre-
ven in je leven, zoals een vooraanstaand 
politicus of uitvinder in de 18e eeuw, dan is 
de kans zeer groot dat na 100 jaar niemand 
meer weet wie je bent of was. Of misschien 
al wel eerder. Wat maakt het dan allemaal 
uit? Wie ben ik, wat wil ik en wat wil ik niet? 
En heb ik wel wat te willen?
Als het leven zo simpel is, waarom doen 
we dan soms zo moeilijk?

Ik dacht dat ik ook altijd vrij simpel en 
duidelijk kon zijn, maar gaandeweg kwam 
ik erachter dat ik soms vreselijk moeilijk 
doe over de kleinste dingen. Bijvoorbeeld 
wanneer iemand mij een kerstkaart had 
gestuurd, die net voor 24 december nog 
in de bus viel en waarvan je wist, dat jij 
diegene geen kaart had gestuurd en het 
ook nog eens te laat bleek te zijn om er 
over de post een terug te sturen. Wat 
maakt het eigenlijk uit? Over 100 jaar is er 
niemand meer die mij ooit die niet terug-
gestuurde kerstkaart nog verwijt. Zouden 

er überhaupt nog kerstkaarten verstuurd 
worden over 100 jaar?

Wat mij wel uitmaakt, is hoe ik de tijd die 
ik op aarde ben, doormaak. Nu ik er toch 
ben, kan ik net zo goed gaan genieten van 
die herfstwind die om het huis blaast. De 
opkomende, roze zon die ik zie, als ik de 
hond ’s morgens uitlaat, een stralende lach 
van een kind die na veel uitleg de som op 
school snapt en zo meer van die talloze, 
kosteloze momenten waarvan ik geniet.
Steeds meer besef ik dat geluk in simpele 
dingen zit. Ik probeer die simpele dingen 
wat meer op te zoeken. En wij hebben 
daarom een bord in onze tuin. Op zoek 
naar simpel geluk, dat wij hopen te vinden 
in een huisje buitenaf. Waar ik dan droom 
over een wijds uitzicht over de weilanden, 
met datzelfde roze zonnetje, het liefst 
onder het genot van een mok verse koffie 
en een koekje erbij.  Of doe ik dan weer 
zo moeilijk?

Tanja Huinink.
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2011,  
het jaar  
van de 
vrijwilliger.
Dacht ik dat we eindelijk van dat jaarlijkse 
opstel over ieders vakantie af waren, 
krijgen we de opdracht allen onze kerst-
gedachte op papier te zetten! Wie mij een 
beetje kent, weet dat ik nogal nuchter in 
het leven sta. Een kerstgedachte is dan 
ook niet echt mijn ding. Natuurlijk vind 
ook ik het belangrijk om minimaal eens 
per jaar eens even stil te staan bij wat 
we eigenlijk allemaal aan het uitspoken 
zijn en vooral, of we met alles wat we het 
afgelopen jaar hebben uitgehaald, wel op 
de goede weg zijn. Maar vaak zijn deze 
gedachten zeer persoonlijk van aard, of 
hebben ze betrekking op het bedrijf dat ik 
leid en zijn ze daarom niet geschikt om in 
een huis aan huis blaadje rond te sturen. 
Wat wel kan, is schrijven over je hobby's 
en daar heb ik er gelukkig nogal wat van. 
Wat dit jaar voor mij natuurlijk uniek 
maakte, was het verkrijgen van het 
vliegbrevet. Dinsdag 19 april haalde ik 
het begeerde papiertje en sindsdien 
heb ik rondvluchten boven met name 
Zieuwent gemaakt met nu al ongeveer 
50 verschillende mensen, die allen blij 

en enthousiast weer uitstapten. Voor 
sommigen was het de eerste keer dat ze 
vlogen en ik ben er toch wel een beetje 
trots op dat ik het was die de luchtdoop 
voor ze mocht verzorgen. Er waren er 
zelfs enkelen die applaudisseerden op 
het moment dat we de landingsbaan 
weer raakten! Dat gaf veel voldoening 
en hier ga ik het komende jaar dan ook 
beslist mee door. Even lekker weg van 
alles, het vrije luchtruim kiezen en de 
zaken letterlijk en figuurlijk even van 
bovenaf bekijken. Mocht u een keer mee 
willen, geef even een belletje, dan maken 
we een afspraak.
Een tweede grote hobby van me is voet-
balclub RKZVC en met die club ging het 
dit jaar uitstekend. Natuurlijk was daar 
de promotie van de hoofdmacht naar 
de zo vurig gewenste 3e klasse, een 
klasse waar we voorlopig een meer dan 
redelijk figuur slaan tegen clubs die qua 
ledenaantal zonder uitzondering allen 
vele malen groter zijn dan wij. Maar ook 
de promotie van het 2e naar de 1e klas 
was een hoogtepunt, waarmee RKZVC 
maar weer eens bewees dat Zieuwent 
een echt sportdorp is. Echter, het ab-
solute hoogtepunt vond ik dit jaar de 
realisatie van de schitterende verlichting 
op het hoofdveld! Waar er heden ten 
dage nogal eens getwijfeld wordt aan de 
bereidheid van mensen om zich als vrij-
williger in te zetten voor verenigingen en/
of goede doelen, bewees dit project dat 
het tegendeel nog altijd het geval is. Heel 
Zieuwent en omstreken kreeg te maken 
met de loterij ten bate van deze verlich-
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ting, en velen deden mee. Als sponsor 
van prijzen, als lotenver- en koper, als 
commissielid, als graver van sleuven 
en als elektricien. Velen kochten een of 
meerdere loten, waardoor de loterij een 
groot succes werd en de verlichting kon 
worden gerealiseerd. Heel bijzonder 
was het natuurlijk dat de hoofdprijs op 
een lot van mijn ouders viel en nog meer 
bijzonder dat zij de prijs terug gaven aan 
de vereniging. RKZVC is echter heel 
Zieuwent dank verschuldigd in deze en ik 
hoop dat we nog tot in lengte van dagen 
mogen genieten van wedstrijden onder 
deze prachtige verlichting, die volgens 
'insiders' tot de mooiste in de Achterhoek 
behoort. 
Mountainbiken is een derde hobby. Dit 
seizoen heb ik al verschillende mooie 
toertochten door de achterhoekse natuur 
mogen fietsen. Nu is mountainbiken een 
individuele sport maar ook hier is inzet 
van vrijwilligers onontbeerlijk. Velen zijn 
nodig om de tochten voor te bereiden, 
uit te pijlen, af te zetten, toestemming 
voor overgang te vragen, inschrijvingen 
te regelen en pauze plekken te beman-
nen. En dit allemaal om al die individuen 
een mooie tocht aan te kunnen bieden. 
Natuurlijk kun je er ook op eigen houtje 
op uit trekken, maar dan zul je nooit al die 
mooie plekken vinden die je tijdens een 
georganiseerde tocht voorgeschoteld 
krijgt. Tot nu toe ben ik als mountainbiker 
slechts profiteur van dit alles geweest, 
mede omdat de Zieuwentse tocht altijd 
samenviel met de verenigingsdag van 
RKZVC of uitgerekend met nacompe-

titiewedstrijden van het eerste, maar ik 
beloof Veloce dat ik het komende jaar 
zal proberen mijn steentje als vrijwilliger 
bij te dragen.
Voor 2012 hoop ik dan ook dat Zieuwent 
opnieuw kan rekenen op de inzet van 
vele vrijwilligers op vele verschillende 
terreinen. In een tijd waar je wordt dood-
gegooid met berichten over Eurocrisis, 
dalende beurs, falende banken, geld dat 
minder waard wordt is een ding zeker: 
Vrijwilligers waren, zijn en blijven onbe-
taalbaar! Daar kan de waarde van de 
euro niets aan veranderen! 
Goh, toch nog een kerstgedachte!

Johnny Cuppers.
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Kerst- 
gedachte 
Het was mijn idee om alle redactiele-
den een stuk te laten schrijven over 
de kerstgedachte. “Wat nou kerst-
gedachte?”, denk ik de afgelopen 
dagen meerdermalen? Mijn huis ligt 
vol met gele stickerblaadjes waarop 
staat geschreven wat ik allemaal 
nog moet doen. Vroeger draaide ik 
mijn hand daar niet voor om, maar 
met dochterlief in de box wordt het 
allemaal anders. Af en toe kijkt ze 
me vragend aan wanneer ik door 
het huis heen stuif. Het ene moment 
in de weer met cadeautjes en rollen 
inpakpapier, het andere moment komt 
er een boodschappenkrat gevuld 
met leerlingmappen voorbij. Tijdens 
het verschonen van haar luier ben 
ik aan het rijmen en aan het dichten. 
Drukke tijden thuis en op school. 
Terwijl ik samen met haar op de bank 
kruip geef ik haar een Nijntjeboekje, 
zodat ik tijd heb om mijn kookboek 
te bestuderen. Dit jaar ben ik aan de 
beurt om de hele familie Krabbenborg 
een kerstdiner voor te schotelen. 
Wat maak je voor 10 volwassenen, 
4 kinderen en 5 pamperkontjes? Hoe 
krijg ik al die mensen samen aan een 
prachtig gedekte tafel met kaarsjes, 
wijnglazen en mooi opgepoetst be-

stek? Eigenlijk wil ik nog wel naar de 
kapper, eigenlijk wil ik nog wel nieuwe 
kleren en eigenlijk moet ik van Evy 
nog een rondje rennen. Door to do-
lijstjes te maken probeer ik orde in de 
chaos te scheppen. Ik tel de wijngla-
zen in de kast. Ik controleer of ik nog 
genoeg kaarsjes heb. Voordat ik naar 
de winkel ga, spreek ik met mezelf 
af dat ik niet langer dan 2 minuten 
met een persoon mag praten, omdat 
ik anders weer anderhalf uur in de 
supermarkt sta. Wanneer ik al mijn 
hersenspinsels aan mijn man vertel, 
vraagt hij me waar ik me toch zo druk 
over maak. “Gooi wat waxinelichtjes 
op een schaal, zorg voor genoeg wijn 
in de koelkast, bestel een salade, 
maak een pan soep en bak een rol-
lade. Met het bord op schoot smaakt 
dit alles prima!” Dit keer volg ik mijn 
man. Lang leve de kerstgedachte! 
Vrolijk kerstfeest!

Wendy Seesing 
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Even 
vrede.
Het is dinsdagavond 6 december. 
Sinterklaas heeft zijn rug nog niet 
gekeerd, of de kerstbomen (en dito 
verlichtingen) schieten als pad-
denstoelen uit de grond. Je bent 
nog misselijk van de pepernoten 
of je struikelt bij de SPAR al weer 
over de kerstkransjes en andere 
lekkernijen. Iedereen zal het weten 
of doet er aan mee. Binnenkort is 
het weer Kerstmis.

Eén keer per jaar gaan we, naast 
het gedenken van de geboorte van 
Jezus Christus, ons massaal bezin-
nen, lekker gezellig doen en elkaar 
de vrede wensen. De rest van het 
jaar hebben we daar blijkbaar geen 
tijd voor of vinden dat niet belang-
rijk en maken we het elkaar op 
deze wereldbol in de regel alleen 
maar lastig. Dit doet me denken 
aan een verbazingwekkend waar 
gebeurd voorval op kerstavond 
1914 ….

De eerste wereldoorlog is 5 maan-
den aan de gang en in Noordwest 
Europa is een patstelling ont-
staan. Duitsers aan de ene kant 
en Franse en Engelse soldaten 
aan de andere kant zitten tot aan 

hun enkels in de modder en onder 
erbarmelijke omstandigheden in de 
loopgraven. Daartussen een stuk 
niemandsland dat stinkt van de lij-
kenlucht. Via collectieve zelfmoord-
aanvallen proberen beide partijen 
een stukje land te veroveren wat 
niet lukt. Een onvoorstelbare situ-
atie dat mijn bevattingsvermogen te 
boven gaat. (In de film “All quiet on 
the Western Front” krijg je overigens 
een goed beeld van de situatie en 
sfeer tijdens die loopgravenoorlog.) 
Op die bewuste kerstavond 1914 
vindt op verschillende plekken aan 
het front een kortstondige verbroe-
dering plaats tussen beide partijen. 
Er worden liederen gezongen, de 
elkaar naar het leven staande solda-
ten schudden elkaar de hand, delen 
sigaretten, schnaps en chocolade en 
er worden zelfs foto’s uitgewisseld. Er 
was even vrede op aarde. Een beetje 
kameraadschap en menselijkheid 
voor alle soldaten die in dezelfde 
ellendige levensomstandigheden en 
doodsdreiging leefden. De geweren 
en kanonnen verstomden voor enkele 
dagen, maar de legerleidingen waren 
fel tegen deze ‘pax noel’. Een spon-
taan bestand was uiterst ongewenst 
en tastte de discipline aan: de sol-
daten konden immers gaan denken 
dat de vijand ook maar een mens 
was. De afloop is bekend. Er volgen 
nog 4 jaar van massaslachting met 
miljoenen onschuldige doden voor 
er uiteindelijk vrede wordt gesloten 
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en er een tijdbom is gelegd voor een 
volgende (tweede) wereldoorlog.

We leven nu in een andere tijd. In de 
afgelopen 100 jaar is de wereld een 
stuk kleiner geworden, maar ik blijf 
het (af)vragen. Waarom is het niet 
altijd Kerstmis ….. ?

Huub Wopereis

Kerst- 
inkopen.
De kerstdagen komen er alweer 
aan. Wat gaat een jaar toch weer 
snel voorbij. Elk jaar denk ik dat 
weer opnieuw. Dat was weer een 
jaar waarin allerlei dingen zijn 
gebeurd, leuke en minder leuke 
dingen. Jeetje wat gaat de tijd 
toch snel. Zeker nu ik ´s morgens 
in het donker naar het werk ga en 
ook weer in het donker terug kom. 
Maar ´s avonds lekker bij onze 
houtkachel voor de televisie zitten 
geeft mij toch een lekker warm en 
een knus gevoel. Er moet nog van 
alles gebeuren voordat het kerst is. 
Overal worden al langzaam de 
kerstbomen opgetuigd, komen er 
lampjes in de tuin. De meest fraaie 
creaties komen in de tuinen te 
staan. Van een in lampjes gehuld 
rendier met arrenslee tot compleet 
omgetoverde tuinen in allerlei 
kleuren. 
Zelf zal ik het houden bij het optui-
gen van een mooie kerstboom in 
de woonkamer en misschien bui-
ten nog een enkel lampjesslinger 
en een stukje op tafel. Vorig jaar 
heb ik in de opruiming (ik blijf een 
Nederlander) mijn hele kerstuitzet 
gekocht. Ik was op deze ´derde 
kerstdag´ zeker niet de enige die 
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dat verzonnen had. Wat een drukte 
in het tuincentrum. Ik heb mijn ogen 
uitgekeken wat mensen dan allemaal 
meenemen. Compleet nieuwe kunst-
bomen gaan er mee op de speciale 
winkelwagen, scheelt natuurlijk een 
stuk in de kosten. Geweldig om te 
zien wat voor een smaakverschillen 
de mensen hebben. Gelukkig maar, 
anders waren die knalroze kerstbal-
len die daar lagen nooit verkocht. En 
dan heb ik het nog niet eens over al-
lerlei ´prullaria´ die er dan nog liggen 
om het huis op te sieren. Alles voor 
de helft of nog minder.
Zelf liep ik natuurlijk ook met een 
winkelwagen vol kerstbalen, lampjes, 
piek, slingers en nog veel meer naar 
buiten. 
Ik heb de decoratie dus al even bin-
nen, maar de grootste inkopen voor 
kerst moet nog komen: de kruide-
niersboodschappen!! De folders met 
al het lekkers liggen alweer een tijdje 
in de brievenbus. De openingstijden 
van de supermarkten worden al aan-
gepast voor de kerst, zodat iedereen 
wanneer hij of zij dat wil de bood-
schappen kan inslaan. De afspraken 
wie wanneer waar komen eten wor-
den gemaakt en de boodschappen-
lijstjes worden ook opgesteld. Een 
paar dingen worden alvast in het 
voren gekocht, maar de grootste bulk 
zal toch een of twee dagen voor kerst 
moeten gebeuren. Tenminste dat idee 
heb ik altijd als ik al die mensen zie 
voor de kerstdagen. Winkelwagens 

afgeladen vol met eten en drinken 
gaan richting de parkeerplaats en 
verdwijnen in de kofferbak van de 
auto. Zelfs de meeste mannen gaan 
dan mee om te helpen (vaak voor het 
sjouwen van bier). Ik ben benieuwd 
wat ik zal gaan doen. Ik weet dat ik 2e 
kerstdag de schoonfamilie op diner 
krijg en dat ik het nodige in huis zal 
moeten hebben. Ook maar net zoals 
iedereen de zaterdag voor kerst naar 
de supermarkt gaan?

Nienke
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Tijd van 
verlich-
ting.
Als docent geschiedenis word ik er 
telkens weer op gewezen hoe weinig 
kinderen weten van het geloof, de 
Bijbel en van de kerk en haar ritue-
len. De meeste leerlingen horen het 
verhaal van Pasen van mij voor het 
eerst. En de naderende kerst wordt 
ook maar door weinigen op Christe-
lijke waarde geschat. Dat Jezus is 
geboren weten ze nog wel en ook 
het verhaal van de kerststal klinkt de 
meesten bekend in de oren. Maar als 
er dan een adventskrans in de aula 
hangt vraagt menigeen zich toch af 
wat dat voor ding is en waarom er 
maar één lampje brandt. 
Bijna niemand, ook van mijn jon-
gere collega’s niet, weet dat het 
een aankondiging is van de komst 
van kerst. Vier zondagen voor kerst, 
elke zondag een lichtje er bij voor de 
aankondiging van de komst van ‘het 
licht der wereld’. Een mooie periode 
waarin steeds meer mensen hun licht 
niet alleen in de boom binnen han-
gen, maar ook steeds meer buiten. 
Ik vond het vroeger echt kersttijd als 
bij de melkboer de kerstlampjes in 

de boom gingen. Weinig zo’n mooie 
boom gezien waar de lampjes zo 
mooi in zaten. Jammer dat het nu 
alleen nog een uil is. Ook de andere 
boompjes in de diverse tuinen  om 
kerst met elke passant te delen, vind 
ik erg sympathiek over komen. En wat 
betreft onze kinderen, komt het best 
goed. Het kerstverhaal komt wel op 
andere manieren tot hen.
Ik moet er ook elk jaar weer even 
goed op letten of de kinderen thuis 
het licht wel goed in orde hebben op 
de fiets. Als de tijd verzet wordt fiet-
sen ze opeens naar sport en gilde in 
het donker. Goede verlichting is dan 
onontbeerlijk. En hoe vaak ik niet 
de garage inloop om een eenzaam 
rood lichtje uit te doen. Was vroeger 
met een dynamo geen probleem, 
niet trappen betekende geen licht. 
Nu loopt er een batterij leeg en dat 
is zonde.
Het hoofdveld van RKZVC staat 
tegenwoordig meer dan geweldig in 
het licht. Ik kan me voorstellen dat 
het licht zo fel is dat het gras de hele 
winter gewoon doorgroeit. 
Maar bij licht in donkere tijden denkt 
iedereen in Zieuwent waarschijnlijk 
vooral aan de armetierige opbrengst 
van de verlichting rond de kerk. Ik 
weet dat mensen zich er erg druk 
voor hebben gemaakt en het spijt 
me dan ook erg dat ik moet zeggen 
dat ik het echt niks. Ik hoorde iemand 
zeggen dat het vooral een kwestie 
was van wennen en dat heb ik ook 
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geprobeerd, maar ik blijf denken bij 
de verlichte kerk dat het licht net aan 
is en dat het nog moet opwarmen of 
dat er enkele lampen rijp zijn voor 
vervanging.
Als we geluk hebben zijn de lampen 
in de grond een soort aankondiging. 
Elke week een lampje op het kerk-
plein er bij om aan te kondigen dat 
het ‘licht van Zieuwent’ in aantocht 
is. Lampen zoals we die hebben op 
het voetbalveld.
Mark

RK en 
RKZVC
Kerstmis is een christelijk feest waar-
mee de geboorte van “de heer” ge-
vierd wordt. Veel mensen, waaronder 
ikzelf, lijken dit vergeten. Voor veel 
mensen is het enigste dat ons doet 
herinneren aan ons geloof de kerk, 
die met haar hoogte fier over ons 
mooie Zieuwent uitkijkt. De Kathe-
draal van de Achterhoek die mensen 
uit alle windstreken naar Zieuwent 
laat komen. Al dan niet via de, in wijde 
omtrek bekende, kerkepaden. 
Ook de RK die voor de naam van 
onze plaatselijke voetbalclub staat 
doet ons herinneren aan gelovige 
tijden. Rooms Katholieke Zieuwentse 
Voetbal Club. Een luisterend oor aan 
de zijlijn leert ons dat emotie boven 
het geloof staan. Diverse niet christe-
lijke scheldwoorden vliegen over het 
veld. Ook het aantal voetballers dat 
een kerkmis bezoekt is nihil. Eerlijk-
heid gebied mij te zeggen dat ik ook 
nog nooit een Pastoor op het voet-
balveld heb zien lopen. Misschien 
is enige vorm van ontwikkelingshulp 
tussen beide disciplines niet geheel 
onnodig. 
Af en toe blijkt de kerk nog wel heel 
centraal te staan in voetbalvereniging 
RKZVC. Zo leeft het bijgeloof dat in 
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de 2e helft naar de kerk toe voetbal-
len meer doelpunten oplevert dan 
wanneer je er met de rug naar toe 
speelt. (Kleine kanttekening hierbij 
is dat in de eerste 45 minuten pro-
centueel gezien het meeste alcohol 
wordt afgebroken.) Ook wordt net 
voor kerstmis het voetbal tijdelijk stil 
gelegd zodat iedereen tijdens het 
kerstfeest voldoende tijd heeft om 
zich richting onze religieuze tempel 
te begeven. 
Als je je als voetbalvereniging zo 
openbaar opstelt mag er natuurlijk 
wel wat tegenover staan. Het spreek-
woord “water bij de wijn doen” is 100 
procent toepasbaar in dit geval. De 
kerk heeft namelijk de laatste doop-
viering, waarbij veel “voetbalvaders” 
hun kinderen hebben laten dopen, zo 
weten te plannen dat er op die datum 
niet gevoetbald hoefde te worden. Dit 
op verzoek van de spelers.
De kerk geldt overigens ook als voor-
beeld voor onze voetbalvereniging. 
Kort na het verschijnen van de, zeer 
vernieuwende, led verlichting bij 
de kerk werd er zowaar een heuse 
actie op touw gezet om het 1e veld 
in de lampen te zetten. Naast dat 
dit wenselijk is bij het voetballen 
van een wedstrijd op redelijk niveau 
heeft het ook een zeer toekomstge-
richte functionaliteit. Zo kan er, met 
de aanstaande privatisering in het 
achterhoofd, ook gemaaid worden na 
zonsondergang en is er genoeg tijd 
om te bidden voor het eten.
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VOLLEYBAL : TOHP

Datum : wedstrijd : uitslag 08-10-2011 : TOHP 1 - BOVO 1 :  0 - 2
1e set 12-25 : 2e set 18-21
WEDSTRIJDVERLOOP: De jongens moesten erg wennen aan 

de nieuwe regels. Er werd veel gepin-
geld en erg onrustig ge-speeld. Om 
de wedstrijd rust te geven, moeten ze 
vaker 3x spelen. Er moet meer gebruik 
gemaakt worden van de kwaliteit en 
kracht binnen het team, dat gebeurt 
nog te weinig.

Opmerking coach:  Heb geduld. ’t Komt goed !!!
MOOISTE MOMENT: De 2e set was in het geheel erg span-

nend.

Datum : wedstrijd : uitslag 08-10-2011 : VCV 2 - TOHP 2 : 3 - 0
1e set 25-16 : 2e set 25-6 : 3e set 5-1
WEDSTRIJDVERLOOP: Sterk begonnen, later lieten ze de con-

centratie wat schieten, maar ze hadden 
veel plezier.

MOOISTE MOMENT: Opslag van Joey Lageschaar, strak over 
het net, en een bal van Joey die een 
mooi punt maakte na-dat de bal goed 
was gegeven door Demi Bokkers en 
Rodrigo Krabbenborg.

MAN vd WEDSTRIJD: Rodrigo Krabbenborg.

Datum : wedstrijd : uitslag 29-10-2011 : TOHP 2 - Volga 2 : 0 - 2
WEDSTRIJDVERLOOP: De jongens probeerden veel 3x te spe-

len en verlo-ren hierdoor veel punten, 
maar met de goede op-slagen kwamen 
er weer wat punten binnen.

De momenten van de pupillen
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MAN vd WEDSTRIJD: Invaller Nico van Boeckel.

Datum : wedstrijd : uitslag 29-10-2011 : Longa 1 - TOHP 4 : 1 - 1
WEDSTRIJDVERLOOP: De 1e set verloren met 25-10. De 2e set 

na een achterstand van 18-7 toch nog 
gewonnen met ij-zersterk spel!

MOOISTE MOMENT: De vele mooie en goede opslagen.
VROUW vd WEDSTRIJD: Het hele team: Yasmin Krabbenborg, 

Maaike te Molder, Femke Heutinck, Joyce 
Wopereis en Re-nee Boscher.

Datum : wedstrijd : uitslag 05-11-2011 : TOHP 4 - Sparta 2 
1e set 18-25 : 2e set 7-25 : 3e set 4-4
WEDSTRIJDVERLOOP:Het samenspel is nog wel moeilijk, de bal wil ook altijd 

middenin zijn en daar staat nou eenmaal 
niemand. In de 1e set ging het heel goed 
en ging het lang gelijk op..

MOOISTE MOMENT: Het enthousiasme als er een punt binnen 
is, en de goede opslagen.

VROUW vd WEDSTRIJD: Yasmin Krabbenborg probeerde het sa-
menspelen goed te motiveren.

Datum : wedstrijd : uitslag 05-11-2011 : Longa 2 - TOHP 5 : 1 - 1
1e set 25-19 : 2e set 13-14
WEDSTRIJDVERLOOP: Een wedstrijd wat mooi tegen elkaar op 

ging. Spannend. De coaches Ingrid en 
Monique pro-beerden er een gezellige 
boel van te maken.

MOOISTE MOMENT: Toen in de 2e set het fluitsignaal klonk.
VROUW vd WEDSTRIJD: Tess Penterman, ze is heel erg snel in het 

veld.
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Datum : wedstrijd : uitslag 05-11-2011 : Wivoc 3 - TOHP 6 : 1 - 1
1e set 10-25 : 2e set 25-15
WEDSTRIJDVERLOOP: De 1e set gewonnen door veel punten te 

maken met de opslag. In de 2e set was 
Wivoc iets sterker dan ons. Het was de 
1e keer dat zo’n toernooi in Zieuwent 
werd georganiseerd. Er kwamen veel 
opa’s en oma’s kijken, hierdoor waren 
de kinderen wel een beetje afgeleid.

MOOISTE MOMENT: De opslag van Floor Boscher was erg 
goed.

VROUW vd WEDSTRIJD: Romy Haen, blijft goed spelen en erg 
geconcen-treerd.

Datum : wedstrijd : uitslag 26-11-2011 : TOHP 2 - Bovo 3 : 1 - 2
WEDSTRIJDVERLOOP: Goede concentratie. Joey Lageschaar 

heeft weer mooie opslagen, strak over 
het net.

MOOISTE MOMENT: Opnieuw het blok van Rodrigo, de bal 
kwam kei-hard aan maar het blok was 
goed.

MAN vd WEDSTRIJD: Joey Lageschaar. De opslagen waren 
kanonsko-gels, meteoren of lekker 
simpel. Maar het scoorde!

VOETBAL : RKZVC
Datum : wedstrijd : uitslag 29-10-2011 : Ulftse Boys E5M - RKZVC 

E3G : 1-1
DOELPUNTENMAKERS: Roel: alleen op de keeper, links in de 

onderhoek.
MOOISTE DOELPUNT: Roel: één-tweetje met Pim en de 

scheidsrechter.
MOOISTE MOMENT: Jasper kwam gelukkig na het douchen 

met 1 ge-wone schoen naar buiten en 
1 sok.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Jord. Tussen al die uit de kluiten gewas-
sen dames (meisjes).
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Datum : wedstrijd : uitslag 12-11-2011 : RKZVC E3G - Varsseveld 
E8 : 8 - 2

DOELPUNTENMAKERS: Bram (4x), Jord (2x) en Roel (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Een schot van Roel Jansen via onder-

kant lat in de goal.
MOOISTE MOMENT: Jasper die als rechtsback op alle posi-

ties in het veld aanwezig is. 
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jord Waalderbos: geweldige passes 

en voorzetten en niet te vergeten de 
doelpunten.

Datum : wedstrijd : uitslag 05-11-2011 : Markelo F1 - RKZVC F1 
: 1 - 1

DOELPUNTENMAKERS: Tijn Hoenderboom.
MOOISTE DOELPUNT: Tijn Hoenderboom.
MOOISTE MOMENT: Stoppen van de penalty door Joël.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Thieme Terhaerdt.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-11-2011 : RKZVC F1 - WVC-SKVW-
W’wijk F2 : 4 - 1

DOELPUNTENMAKERS: Tijn Hoenderboom (2x), Sem Wopereis 
(1x) en Niels Berendsen (1x).

MOOISTE DOELPUNT: Alle 4 mooi goed uitgespeeld.
MOOISTE MOMENT: Meerdere momenten goed samenspel.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tristan Krabbenborg.

Datum : wedstrijd : uitslag 26-11-2011 : RKZVC F1 - Bon Boys 
F2 : 4 - 1

DOELPUNTENMAKERS: Joël Payers (2x), Tristan Krabbenborg 
(1x) en Syl Doppen (1x).

MOOISTE DOELPUNT: Joël Payers: goed doorgaan en hard 
ingeschoten.

MOOISTE MOMENT: De overwinning.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tristan Krabbenborg
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Datum : wedstrijd : uitslag 19-11-2011 : RKZVC F2 - Longa’30 
F3 : 3 - 0

DOELPUNTENMAKERS: Thomas Hendriksen (2x) en Willem 
Domhof (1x).

MOOISTE DOELPUNT: Thomas: strakke bal boven in de krui-
sing.

MOOISTE MOMENT: Radslag van keeper Jan Krabbenborg.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pim Kolkman.

Datum : wedstrijd : uitslag 05-11-2011 : Bredevoort F2 - RKZVC 
F3 : 0 - 8

DOELPUNTENMAKERS: Marijn Harbers (4x) en Bram Engelen 
(4x).

MOOISTE DOELPUNT: Slalom van Marijn.
MOOISTE MOMENT: De gehele wedstrijd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Marijn Harbers.
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PROFIELSCHETS

Hij heeft van zijn hobby zijn werk gemaakt!  
Hij geeft gitaarles aan leerlingen van alle 
leeftijden.  Nadat ik de website van deze man 
heb bekeken kom ik erachter hoe  veelzijdig 
hij is. Hij nam ooit als singer/songwriter een 
CD op, componeert/arrangeert, treedt op 
met verschillende bands, hij verzorgt akoes-
tische optredens en geeft workshops.  André 
Winkelhorst is 47 jaar en woont samen met 
zijn vrouw Yvonne en hun kinderen Lynn en 
Julian aan de Dorpsstraat in Zieuwent. 

Meest favoriete sport:  Voetbal! Zelf heb ik het niet lang gespeeld, 

nadat ik 2x hands had gemaakt ben ik ermee 

gestopt. Ik ben meer de man van de spandoe-

ken. 

Minst favoriete sport:  Ritmische sportgymnastiek, synchroonzwem-

men, onderwaterhockey...

Mooiste sportherinnering:  Toen onze dochter Lynn, tijdens het hand-

baltoernooi dit  jaar,  de winnende penalty 

scoorde voor het kampioenschap. Dat was 
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een geweldig moment!

Favoriete sportman/vrouw:  Julian, omdat hij ondanks tegenslagen toch 

iedere keer op niveau terug weet te komen.

Lekkerste eten: Je kunt beter vragen wat ik niet lekker vind. 

Indisch is favoriet, lekker pittig.

Welk TV programma moet onmiddellijk van de buis: 

 In het Nederlands vertaalde Amerikaanse 

series waar na iedere zin wordt gelachen.

Beste boek/schrijver: Mag het ook een PDF-bestandje zijn? Ik lees 

graag gitaartheorie.

Mooiste film: Millennium Trilogie en The Bourne Identity

Politieke kleur:  Ik geloof meer in de mensen dan in de politiek.

Beste Nederlandstalige lied: “Hier” van Bløf en liedjes van De Dijk.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:

 Ik ben toch altijd blij met alles wat ik krijg!

Grootste miskoop: Ongetwijfeld een fiets :-) Ligt niet aan de fiets 

hoor. Ik hou gewoon niet zo van fietsen.

Omscholen tot: Niet! Ik doe mijn hele leven al datgene wat ik 

zou willen doen.

Tent opzetten in: Noorwegen, Ierland, Zweden of Schotland; 

wel graag met mooi weer..

Ben je wel eens aangehouden door de politie:

 Ja, ik reed door Duitsland en werd daar ge-

controleerd op rode diesel.
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Hekel  aan mensen die: Ik draai het liever om, ik hou erg van mensen 

die hun nek uitsteken, die staan voor iets. 

Uit bed te halen voor: Voor bijna alles, ik hou niet zo van slapen. Ik 

ga te laat naar bed en sta te vroeg weer op.

Waar droom je over: Ik droom niet veel. Wanneer ik ergens over 

droom, probeer ik dit te realiseren.

Wanneer was je voor het laatst bang: Ik ben niet snel bang, maar ik kan me voor-

stellen dat ik bang zou worden als er iets met 

mijn kinderen aan de hand zou zijn. 

Wat denk je als je in de spiegel kijkt: Dat ik er zo langzaamaan anders uit begin te 

zien dan 20 jaar geleden. Maar dat moet ik 

accepteren en het weerhoudt me niet om te 

doen wat ik graag wil doen.

Welke zin of welk woord gebruik je te veel:

 “Doen we!”

Wie zou je nog willen ontmoeten: Ik zou iedere uitgesproken persoon wel willen 

ontmoeten. Johan Derksen bijvoorbeeld.

Wat zou je geen tweede keer doen: In m’n korte broek in een ijskoud Noorwegen 

aan een wandeling beginnen.

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Proactief, duidelijk, verantwoordelijk, inventief, 

speels.

Wendy Seesing

Nieuwjaarsfeest
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Nieuwjaarsfeest Fratsen ter afsluiting 10-jarig jubileum

Stichting Fratsen sluit haar 10-jarig Jubileumjaar op 1 januari 2012 af met haar jaar-
lijkse Nieuwjaarsfeest. Dit maal pakken wij enorm uit en wordt het, in het kader van 
dit 10-jarig jubileum van Fratsen, een echt knalfeest. U bent dit keer bovendien vrij 
in uw kledingkeuze! Wilt u in “Gala”, kom dan zeker in “Gala”! Heeft u iets anders 
moois in de kast hangen of wilt u ons uw favoriete houthakkersblouse niet onthou-
den, trek dat dan aan! Wij zijn alvast weer zeer benieuwd naar de verschillende 
uitdossingen. Wij wachten, in dit kader, overigens nog steeds op de eerste “Pino” 
op ons feest….. U hoort het, er is geen excuus om op 1 januari 2012 om 20.00 uur, 
niet in het Parochiehuis te zijn. 

Zoals het zich op dit moment laat aanzien, zal de zaalaankleding ronduit verrassend 
en ongeëvenaard zijn. We gaan qua zaalinrichting namelijk enkele opmerkelijke 
fratsen uithalen….

Nieuwjaarsfeest
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De muzikale bijdragen zijn deze editie weer om van te smullen! Neem nu bij-
voorbeeld Spawn. Dit is een energieke skarockband uit de Aalten. Door hun 
vrolijke en energieke optredens kreeg de band snel een goede naam binnen 
en buiten de Achterhoek. 

In oktober 2005 bracht Spawn haar debuutalbum ‘’Spawntaneous’’ uit. Het 
debuut werd goed ontvangen door de media. Het werd bij het Nationaal Pop 
Instituut zelfs uitgeroepen tot de CD van de maand. De band kreeg aandacht 
op verschillende radiostations en TV-zenders. Zo werd de videoclip van het 
undergroundhitje “Spam” wekenlang uitgezonden op de toenmalige, landelijke 
muziekzender TMF. 

Veel zeggend is de titel van hun tweede album: Hos-drop-los. Dit album is 
een gevarieerde, rockende plaat geworden waarbij er naast de opzwepende 
ska-klanken ook plaats is voor reggae-invloeden en verassende uitstapjes. 
Reacties uit de media (o.a. festivalinfo.nl) op deze plaat: “Na het luisteren van 
Hosdroplos is het meer dan duidelijk geworden waarom de Achterhoek hen 
al op handen draagt, voor deze opzwepende ska is geen zaal te groot. Laat 
Spawn maar komen! “. Dat wordt, of je nu wil of niet, beentjes van de vloer!

El Jando is een band uit de achterhoek die dansbare energieke electro rock 
speelt. De band bestaat uit voormalig leden van de coverband Blank Note. 
Na de stop van Blank Note begonnen zij aan iets totaal anders. Naast het 
spelen van House-, Techno- en Dubstep-covers, experimenteren zij met een 
geheel eigen geluid. Wij voorspellen u alvast, dat na het oefen-kippenhok 
en het Parochiehuis in Zieuwent, de grotere nationale podia zullen lonken! 

DJ Adema zal op 1 januari meermalen het uiterste van zijn publiek vergen, als 
hij zijn naald op weer zo’n fantastisch feestkneiter laat zakken. U bent alvast 
gewaarschuwd, want dat wordt onherroepelijk feest in de “tent”. 

U leest het, het aanstaande Nieuwjaarsfeest wordt gekenmerkt door onze 
lijfspreek: “serieus waar het kan en melig waar het moet”! 
Kaarten zijn à €10 (“geen fratsen dat scheelt”) verkrijgbaar bij Parochiehuis en 
de Spar in Zieuwent. Pak snel deze kans en sluit samen met ons de afgelopen 
10 jaar Fratsen op een fantastische wijze af!

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

Za. 17-dec 20.00 uur Harmonie Zieuwent-Mariënvelde : Kerstconcert : Parochiehuis.

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

Ma. 19-dec 20.00 uur Schutterij St Sebastiaan : kruisjasavond : Parochiehuis.

Wo. 28-dec 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Za. 31-dec 09.00 uur Pacelli : Oliebollenactie.

Zo. 1-jan 20.00 uur Stichting Fratsen : Nieuwjaarsfeest : Parochiehuis.

Ma. 2-jan 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjasavond : Het Witte Paard

Do. 5-jan 18.00 uur Het Witte Paard : "Aanschuiven bij Inge".

Vr. 6-jan 20.00 uur Sprenkelderhook : Onderling kaarten : Het Witte Paard.

Zo. 8-jan 13.00 uur RKZVC : Snertloop + Nieuwjaarsreceptie : Kantine.

Ma. 9-jan 20.00 uur RKZVC : kruisjasavond : Kantine

Wo. 11-jan 20.00 uur PIOT : kopie inleveren.

Ma. 16-jan 20.00 uur Schutterij St Sebastiaan : kruisjasavond : Parochiehuis.

Vr. 20-jan 20.00 uur Sprenkelderhook : Schietavond : Parochiehuis.

Za. 21-jan 19.30 uur Pacelli / Wessels Keuken 1 - Overwetering 1 : Sourcy Center

Wo. 25-jan 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Za. 28-jan 19.30 uur Pacelli / Wessels Keuken 1 - Dalfsen 2 : Sourcy Center

Do. 2-feb 18.00 uur Het Witte Paard : "Aanschuiven bij Inge".

Ma. 6-feb 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjasavond : Het Witte Paard

Za. 11-feb 19.30 uur Pacelli / Wessels Keuken 1 - HaSTU 1 : Sourcy Center

Zo. 12-feb 14.00 uur RKZVC 1 - Ruurlo 1 (speelronde 14).

Ma. 13-feb 20.00 uur RKZVC : kruisjasavond : Kantine

Za. 18-feb ? Jong Nederland : Kindercarnaval.

7, 8 en 9 april PaasPop Zieuwent

Ma. 30-apr ? Jong Nederland : Koninginnedagspelen.

1, 2 en 3 juni Jong Nederland : "Kleinkamp".

Vr. 8-jun 20.00 uur Zieuwent Live!

9, 10 en 11 juni Zieuwentse Kermis.

7, 8, 9, 10 en 11 juli Jong Nederland : "Grootkamp".
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22e Sportnacht weer 
met veel activiteiten.
Zaterdag 7 januari wordt de 22e 
Sportnacht gehouden van 18.00 uur 
tot zondagmorgen c.a. 02.30 uur.
Een sportnacht die jaarlijks door de 
vele sportactiviteiten veel deelnemers 
en toeschouwers trekt.Naast het 
senioren zaalvoetbal,waaraan 15 
teams deelnemen is er een X-treme 
Bowlingtoernooi waar 15 teams aan 
me kunnen doen en een Dart toernooi 
voor personen vanaf 16 jaar. Verder 
is er weer een Kruisjas- en Klaver-
jasmarathon.
S’Middags beginnen al de beide 
jeugdvoetbal toernooien voor de D 
en E junioren in de speedsoccerhal 
en zaalvoetbal voor de B en C junio-
ren.Maar liefst resp. 15 en 10  teams 
kunnen hieraan meedoen.
Nieuw bij voldoende aanmelding 
hierbij is een Bowling toernooi voor 
meisjes van 12 tot 16 jaar.
Dus  zal het weer een sportnacht 
worden die bolstaat van de vele 
sporten,waar veel aantrekkelijk prij-
zen te winnen zijn.

Senioren Zaalvoetbal,waaraan dus 
15 teams kunnen deelnemen begint 

om 18.00 uur.
Hiervoor geldt wees er snel bij want 
de ervaring is dat de belangstelling 
erg groot is en na deze aankondiging 
binnen een week zal zijn volgeboekt 
met teams uit de gehele regio.
De finale rondes hiervoor zijn c.a. 
02.00 uur Inschrijfgeld € 35 per team.
Mocht het aantal snel bereikt zijn 
,wordt het mogelijk uitgebreid met 
een Speedsoccertoernooi van 19.00 
uur tot ook circa 02.00 uur,afhankelijk 
van de deelname.

X-treme Bowling alweer voor de 
zevende de maal voor de bowling 
liefhebbers.Een competitie waaraan 
15 teams van 5 personen kunnen 
deelnemen.Vaak samengesteld uit 
vrienden- familie- of  buurteams.
Vooral de gezelligheid spreekt hier de 
deelnemers enorm aan.
Dus wees er snel bij,want vol is vol.
Deze competitie start om 20.00 
uur en duurt tot c.a. 01.00 uur.het 
inschrijfgeld bedraagt 10 Euro per 
team.
En zijn prachtige prijzen te winnen.

Kruisjas- en klaverjas Marathon 
Vanwege het enorme succes in de 
voorgaande jaren(c.a. 250 deel-
nemers) wordt er ook dit jaar weer 

22e Sportnacht
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de Kruisjasmarathon in de Lounge 
gehouden en de Klaverjasmarathon 
in de wintertuin.
Beide marathons starten om 20.00 
uur tot c.a. 02.00 uur.
Er worden 6 rondes gespeeld tegen 
steeds een ander koppel.Elk vol uur 
start een nieuwe ronde,zodat men 
tussendoor de gelegenheid heeft 
naar andere sportactiviteiten te kijken 
of wat te proeven van de gezellige 
sportnacht sfeer in de overvolle kan-
tine en voor een hapje.
Er zijn weer vele aantrekkelijk prijzen 
te winnen,naast de geld hoofdprijzen 
van resp. 100 en 50 Euro.
Door de uitbreiding van onze ge-
meente bereiken we een veel groter 
potentieel kaartliefhebbers en hopen 
daarom op een nog grotere deel-
name.
Vooral omdat veel kaartliefhebbers 
zo’n marathon als uitdaging zien.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10 per 
paar.

Darten:
Ook dit jaar is er weer een Dart Toer-
nooi.Dit jaar georganiseerd door Dart-
vereninging De Boer uit Harreveld
Gespeeld wordt op normale wedstrijd-
borden en de spelsoort is 501,dubbel 
uit.
Dit toernooi start om 20.00 uur en 
duurt afhankelijk van de deelname 
tot maximaal 01.00 uur
Er wordt gespeeld met een winnaars 
en verliezersronde.En er zijn vele 

geldprijzen te winnen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 8 per 
deelnemer.
Opgave kan ook nog tijdens de sport-
nacht tot c.a. 20.00 uur.

Publiek en sfeer:
Mede dankzij het talrijke publiek dat 
jaarlijks de gezellige sfeer van deze 
sportnacht wenst te proeven,belooft 
het weer een geweldig sportspekta-
kel te worden met zeker nog meer 
deelnemers dan de afgelopen jaren 
en ook steeds meer deelnemers uit 
de regio
Kortom een geweldige sportnacht die 
door zal gaan tot in de late uurtjes.

Opgave en Informatie:Voor opgave 
voor  alle onderdelen kan men te-
recht bij:info@sourcycenter.nl  of tel 
352222 

Voor meer informatie  Sourcy Center 
Zieuwent tel. 352222 . 
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De trouwe, maar tevens kritische, Piot-lezer heeft inmiddels al lange tijd niets 
meer van de volleybal recreanten TOHP vernomen.
Dat had zo zijn oorzaken, die ik niet allemaal kan en mag benoemen.
Het had in ieder geval met het management van iedere speler te maken. Een 
ieder probeert het maximale eruit te halen, zowel financieel als ook media 
aandacht e.d.
Ook de sponsoren moet je natuurlijk niet vergeten. Die stoppen mega bedra-
gen in dit volleybalcircus en willen rendement zien.
Ook willen wij als recreanten wel eens een beetje rust om ons heen hebben. 
Want weet wel, dat we tijdens de wedstrijden volop aan de bak moeten, om 
de tegenstander angst aan te jagen, de volleybal roodgloeiend te spelen. 
De vele keiharde ballen, die de vloer en lichaamsdelen tarten. Kortom de 
tegenpartij compleet zoek te spelen en tot wanhoop te drijven. Alles onder 
het motto: WEL RESPECT MAAR GEEN GENADE.
Door jarenlange en fanatieke trainingen kunnen wij dit hoge niveau bereiken 

TOHP Recreanten
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en vasthouden, om uiteindelijk tot hemelse hoogte te stijgen, met een niet 
afnemende inzet.
De altijd tot de nok toe met supporters gevulde sporthal gaat finaal uit zijn dak, 
om ons sprankelend en verfrissend spel te kunnen en mogen aanschouwen. 
Busladingen vol toeschouwers dus, zorgen voor een verkeersinfarct in de 
regio, waar wij moeten spelen. Onder politiebegeleiding worden wij dan in 
geblindeerde SUV’s (om al die fotograven het extra lastig te maken)de arena 
binnengeleid onder een oorverdovend gejuich van de menigte buiten, die 
jammer genoeg geen tribunekaartje konden bemachtigen. Zelfs niet op de 
zwarte markt, of via Marktplaats.nl.
Ik heb mij laten vertellen, dat de wedstrijden beter bezocht en bekeken wor-
den, door de aanwezige televisie en de radioverslaggeving ter plekke, dan 
de Champions Leaque wedstrijdjes van het voetbal. Natuurlijk gaat het ook 
wel eens iets minder, maar dat is dan van te voren afgesproken. Dit gaat nu 
al jaren zo, dus werd het wel eens tijd voor nieuwe shirtjes. Die zijn tot op 
de draad versleten, maar nog steeds gekoesterd. Ze gaan daarom nu het 
museum in, waar ze dan achter dubbel gepantserd glas zijn te bewonderen. 
We hebben dus nieuwe shirtjes van een alweer nieuwe anonieme sponsor 
om al te grote bekendheid te voorkomen.
Toch blijven wij normaal benaderbaar, die een handtekening, gesprek en/
of discussie niet uit de weg gaan. Kortom geen sterallures, al zou je dat wel 
verwachten.
Piep, piep, piep, piep…….. Ik schrik wakker en sla met een klap de wekker tot 
stilte. Het is 6:45 uur woensdagmorgen. Tijd om op te staan, maar wel wetende, 
dat ik ’s avonds naar de sporthal ga om de volleybal weer ter hand te nemen.
Bovenstaand verhaal was een mooie droom en daarom een beetje aangedikt 
en over de top, maar wat zou het. Wat wel klopt is, dat volleybal een mooie 
sport is en zelf op hogere leeftijd nog steeds fanatiek beoefend kan worden. 
Wat ook 100%  klopt is, dat wij nieuwe shirtjes hebben en dat kun je op de 
foto zien.
Denk je nu, dat lijkt mij ook wel wat. Kom gerust vrijblijvend op de woensdag-
avond eens kijken. Wij trainen van half 9 tot ongeveer 10 uur. Gezelligheid 
staat voorop en dat gaat door tot in de kantine, waar het pilsje of tonino al 
staan te wachten, met of zonder bittergarnituur. De pinda’s en borrelnootjes 
mag ik natuurlijk niet vergeten, want die zijn service van de zaak.

TO(H)Pper Vincent
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Kerstcrisis

Onze goedheiligman is het land 
nog niet uit of Nederland maakt zich 
alweer klaar voor de kerstdagen. 
Terwijl de standaarddiscussie over 

de Sint met zijn roetzwarte pieten 
rustig overwaait, gloren er alweer 
nieuwe zorgen aan de horizon. Menig 
Nederlander maakt zich alweer druk 
om de stijgende prijs van onze oude 
vertrouwde blauwspar, want de im-
port vanuit sommige Scandinavische 
eilanden valt tegen door loodvergifti-
ging in de grond. 
Je zou toch zeggen dat er zaken 
zijn waar we ons beter mee bezig 
kunnen houden. Het was een roerig 
jaar, 2011. Nederland kampt met 
de grootste financiële crisis sinds 
de jaren dertig van de vorige eeuw 
en tegelijkertijd worden er miljarden 
naar Griekenland gestuurd. Het gaat 
allemaal ten koste van onze zuurver-
diende pensioenen, om over de be-
zuinigingen op de zorg, het onderwijs 
en cultuur maar te zwijgen. Onder-
tussen piekert Geert Wilders verder 
over de nog steeds toenemende 
immigratiestroom en de Islamisering 
van de Nederlandse samenleving. En 
terwijl Jan-Kees de Jager met zwe-
tende handjes onze euro boven water 
probeert te houden, grabbelde Marco 
van Basten ons tijdens de loting voor 
het EK ‘de poule des doods’ in. 
Toch lijkt de Nederlander zich al-
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lemaal niet zo druk te maken. Naar 
verwachting besteden we deze kerst 
net zoveel als vorig jaar, crisis of geen 
crisis. Het is in onze ogen pas weer 

crisis als er bloembollen op het menu 
staan en er verlekkerd word gekeken 
naar het huisdier van de buren.  En 
die Islamisering? Zolang Ibrahim Af-
felay ons aankomende zomer maar 
met een winnend doelpunt een ticket 
naar de halve finale bezorgt, moslim 
of geen moslim. We zien het in 2012 
allemaal wel.
De meeste problemen lijken aan de 
voormalige enclave Zieuwent voorbij 
te gaan en afgelopen zomer kon je in 
Zieuwent en omstreken al veel vaker 
een willekeurig persoon op een fiets 
met routekaart van de kerkepaden in 
het gezicht schreeuwen met: “E’j bunt 
ok neet van hier of wal”, en steeds 
meer zag je Achterhoekers tijdelijk of 
permanent ‘kieken of er elders ok nog 
wat te done is”.  Nu in de winter, zijn 
de voortuinen alweer mooi verlicht en 
op het kerkplein pronkt net als ieder 
jaar een prachtige boom die het ge-
hele dorp verlicht. Bij de Spar gaan 
de kerstkransjes als warme kerststol-
len over de toonbank en bij slager 
Beerten vliegen de kalkoenen de deur 
uit. We regelen het hier allemaal wel. 
En wat zwarte piet betreft; rendieren 
kunnen toch ook niet vliegen? 
Fijne feestdagen!


