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It giet net on! 

Het ijs is weer verdwenen, Willy klein Holkenborg heeft de veegmachine, waarmee 
fanatiek keer op keer het ijs schoongeveegd werd, weer opgeborgen en Jopie Eekelder 
heeft de schaatsen weer in het vet. De dames van de koek en zopie hebben stiekem 
de laatste Mars snel zelf opgegeten onder het motto; ”anders geet ja toch kapot” en 
het keetje waarin de bezwete schaatsers genieten van een kopje snert is weer netjes 
schoongemaakt.
Waar Nederland een week geleden nog in spanning wachtte op het “It giet oan” werd het 
“it giet net on”. Waar vorige week menig fanatiek schaatser nog hoopte op een kruisje, 
is deze nu verder weg dan ooit. 

co r respondent ie :  te l .  0544 35 1964 E:p io t@planet .n l

7
39e jaargang,  Nummer  7  25 februar i  2012,  n r  384 op lage 860 

Redaktie: Mark Lankveld, Johnny Cuppers, Wendy Seesing, Norbert  

D o p p e n ,  H u u b  W o p e r e i s ,  N i e n k e  K r a b b e n b o r g ,  Ta n j a  H u i -

nink, Stefan Beerten. Free lance, Mario Wopereis en Pieter Molleman 
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De sluizen zijn weer open, het water stroomt weer. Het ijs smelt sneller dan ooit en op 
de plekken waar dat nog niet het geval is, brengt een ijsbreker een einde aan de laatste 
illusies van schaatsend Nederland.
De schepen varen weer, zelfs over het Twente kanaal. De handschoenen kunnen weer 
in de la en de muts wordt nog even uitgewassen. De pindakaas potten waar de vogels 
zich afgelopen weken in vastvraten kunnen weer in de kast en de pinda’s mogen we nu 
vrijdagavond zelf weer opeten.
Langzaam zal de temperatuur stijgen en de zon zal langer over ons dorp stralen. Trainen 
voor voetbal zal niet langer meer een straf zijn en plezier hebben in het jezelf voortbe-
wegen op de fiets, wordt ook weer voorstelbaar. 
Het is lang genoeg koud geweest, van mij mag het weer zomer worden!
Stefan Beerten

Rondje Zieuwent
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Rustig inlopen tot aan de parkeerplaats 
van RKZVC en hierbij kan je nog praten 
tijdens het lopen”.

Zo begon de uitleg van Nicolet Remeeus, 
toen ik namens de Piot aan den lijve 
mocht ondervinden hoe een hardloop-
sessie in elkaar zou zitten.
Op donderdag 9 februari om 19:00 uur 
stond ik paraat, dik ingepakt, maar ook 
niet teveel, want ja je krijgt het vast gauw 
warm tijdens het lopen. Samen met 2 
anderen, Miranda en Paulien, die elke 
week deze looptraining volgen, begin-
nen we aan de tocht der tochten.  (tja 
de Friesche Elfstedentocht ging net aan 
onze neus voorbij).

Ik was best een beetje gespannen. Zou 
ik het volhouden? Haak ik al na een paar 
honderd meter af? Of is een beginners-
groep appeltje eitje? Van tevoren had 
ik geen flauw idee hoe ik mijzelf moest 
inschatten tot anderen. Ik loop wel eens 
een rondje voor mezelf, maar dat is 
slechts 3 a 4 kilometer en in hetzelfde 
tempo. Gewoon meelopen en ik zie wel. 
Dat inlopen inclusief praten onderweg, 
werd al gauw: laat de ander maar praten, 
ik luister wel. Het tempo lag toch ietsje 
hoger dan ikzelf hanteer. Ik was dan ook 
blij dat ik de lampen van het voetbalveld 
zag. Even pauze en weer op adem ko-
men. Op deze plek werd het belang uit-
gelegd van de oefeningen die we deden. 

Rondje Zieuwent
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Technische handelingen om je loop te 
verbeteren. Dit hield in dat we over een 
korte afstand kikkersprongen maakten, 
of een huppelsprong. Maar ook de buik- 
en rugspieren werden getraind. Nog wat 
versnellingen en daarna in wandelpas 
en looppas naar de Anton Mollemanhof. 
Daar wachtte de volgende uitdaging. 
Drie rondjes lopen met steeds een pauze 
van 2 minuten ertussen. Hieraan kon je 
goed merken dat de anderen dit vaker 
hadden gedaan. Deze intervaltraining 
zorgt er juist voor dat je conditie vooruit 
gaat. Dit was voor mij flink doorzetten 
en zorgen dat ik mezelf niet stukloop op 
de anderen. Hier heb ik ervaren wat het 
verschil is in alleen een rondje hardlopen 
of onder begeleiding van iemand. Hoe 
fijn was het dat halverwege Nicolet daar 
stond en zei dat ik het goed deed. Dat 
klinkt kinderachtig, maar werkt wel. Met 
mijn nuchtere verstand dacht ik, ach dat 
heb ik niet nodig, maar stiekem voelde 
het prettig, dat stukje waardering. Toen 
het rondje was voltooid hoorden we in 
hoeveel minuten we dit hadden gedaan.  
Toch kicken wanneer de tweede ronde 
sneller gaat. Het laatste rondje werd ver-
groot, omdat nu de Steege erbij kwam. 
Kom op Tanja, je kunt dat best. Geluk-
kig was de uitbreiding van de Steege 
destijds niet groter gepland. En ook dat 
hield ik vol. Ik voelde me bijna trots. Op 
de terugweg naar het huis van Nicolet 
liepen we afwisselend rustig en met 
tempoversnelling. En voor ik het wist, 

waren we alweer aan de Boekelderweg. 
Ja, dat is voldoening. Ik heb het gehaald 
en ik ging niet af als een gieter.
Ik heb ervaren dat dit voor heel veel 
mensen een zeer prettige manier zou 
kunnen zijn, om het hardlopen vol te 
houden, maar ook om jezelf te verbete-
ren. Nicolet geeft oefeningen niet zonder 
reden. Ze loopt al 30 jaar hard en gaat 
ook nog eens 2 keer per week naar de at-
letiektraining. Dit alles heeft haar genoeg 
ervaring gegeven om de technieken door 
te geven.  Het was leerzaam en fijn voor 
mij om mee te mogen. Zou bijna gaan 
overwegen om donderdag weer te gaan.

Tanja
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Na het lopen praten we aan de keu-
kentafel in hun prachtige huis aan de 
Boekelderweg nog even na en leren we 
Nicolet beter kennen. 
Nicolet Remeeus is 46 jaar en woont 
samen met haar man, zoon en dochter 
sinds enkele jaren in Zieuwent. Toen 
ze 16 jaar oud was is ze begonnen met 
hardlopen op de atletiekbaan. Onder 
begeleiding van een trainer liep ik de 
400m en de 800m op de baan. Later 
begon ik ook marathons te lopen. Toen 
ik de eerste keer meedeed met een 
halve marathon dacht ik, nadat ik over de 
finish kwam: “dit doe ik nooit meer”. Maar 
toen een buurman me een paar maan-
den later vroeg om een hele marathon 
(42km) te lopen wilde ik het toch weer 
proberen. Ik vind het leuk om ergens 
voor te trainen. Het is fijn om te merken 
dat het steeds steeds makkelijker gaat, 
dat je steeds sneller gaat. Wanneer ik het 
moeilijk heb, probeer ik mezelf op te pep-
pen. Wanneer ik dan bijvoorbeeld achter 
iemand loop met een dikke kont moet ik 
hem of haar inhalen.  Ik vind mezelf slap 
als ik opgeef.  Ik doe alles op het gebied 
van atletiek. Hiervoor ga ik 2x per week 
naar de atletiekvereniging Atletico ‘ 73 
in Gendringen. Mijn doel is om zoveel 
mogelijk clubrecords te verzamelen. 
Er staan er al een heel aantal op mijn 
naam. 2 uur voordat een wedstrijd begint 
eet ik mijn laatste boterhammen en een 
banaan. Ik eet gezond, maar ik ben wel 
een snoepkous hoor. Ben dol op koek 

en in de winter drink ik elke dag warme 
chocolademelk met slagroom. Vorig jaar 
ben ik begonnen met het opstarten van 
een lopersgroep. Ik zag veel mensen in 
Zieuwent hardlopen en ik wilde graag 
het  enthousiasme van het rennen door-
geven. Ook vind ik het leuk om mensen 
wat techniek bij te brengen. Je maakt 
endorfine aan met hardlopen, wat ervoor 
zorgt dat je je lekker fit gaat voelen. Veel 
mensen beginnen met lopen omdat 
ze willen afvallen. Dat is prima. Na 40 
minuten lopen ga je vet verbranden. De 
verbranding gaat nog een tijdje door na-
dat je stopt met lopen. Als beginner krijg 
je een beginnersschema die je zelf moet 
afwerken.  Wanneer je 20 minuten kunt 
lopen, mag je starten in de groep. Het is 
belangrijk om rustig te beginnen, je moet 
je lijf laten wennen. Ook mag je je rug- en 
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Eumkesdorp

buikspieren niet vergeten te trainen. 
Wat je aantrekt maakt niet uit. Wel zijn 
goede schoenen belangrijk.  Bij warm 
weer is het belangrijk om geen katoen 
aan trekken, maar kleding die goed 
ventileert. Wanneer het koud is, is het 
handig om wat laagjes over elkaar te 
dragen, zodat je wat uit kunt trekken. 
De trainingen gaan altijd door, ook 
als het regent, want nat word je toch. 
Wanneer ik een keer niet kan, neemt 
mijn dochter het over. Afgelopen zo-
mer was het een keer 35 graden, dan 
is het niet lekker om te gaan lopen. 
Toen zijn we gaan speerwerpen. Ik 
probeer afwisseling te brengen in 
de lessen door verschillende oefen-
vormen te hanteren. De avonden 
zijn gericht op intervaltraining, daar 
word je sterker en sneller van. Een 
duurloopje kunnen de mensen dan 
voor zichzelf gaan doen. Ik stimuleer 
de mensen om aan wedstrijden mee 
te doen. Vaak zijn ze zenuwachtig, 
maar na afloop zijn ze heel trots op 
hun prestatie. Tijdens een wedstrijd 
moet je moe zijn wanneer je over de 
finish komt. Wanneer je denkt, och..
ik had nog wel een rondje gekund, 
heb je niet goed je best gedaan. De 
trainingen zijn op donderdagavond 
van 19:00 tot 20:00. Je bent van harte 
welkom!

(Wendy)
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Zoals in het vorige nummer te lezen 
was, proberen een aantal Zieuwente-
naren het carnaval in Zieuwent nieuw 
leven in te blazen. Eén van de leden 
van de 'raad van 11 te völle', zoals de 
raad van 22 zich noemt, is lid van de 
Piot redactie. In de redactievergadering 
voorafgaand aan dit laatste nummer 
vertelde Stefan, want die is het, en-
thousiast over de plannen. Sceptische 
blikken waren zijn deel. Want hoe vaak 
is het in Zieuwent al niet geprobeerd. 
Zo hadden we de 'Kniepwörme', opge-
richt door leden van het gilde, toen de 
'Schoemköppe' en later de 'Eumkes'. 
Geen enkele club hield lang stand. 
Zieuwent is dan wel katholiek, maar 
op de een of andere manier zijn wij te 
nuchter voor het carnaval. 'Moar disse 
keare dow't anders. Wi'j hebt leden 
van 18 tot 38 joar. Da's better' was 
Stefan's antwoord op de vraagtekens 
die de overige leden bij dit voornemen 
plaatsten. Misschien heeft Stefan gelijk, 
en lukt het deze keer wel, maar dan 
zullen ze toch eerst eens een originele 
naam moeten kiezen. Eumkesdorp. 
Dat is toch geen naam! De vorige club 
koos deze omdat een klein aantal 
vrijgezelle mannen elk jaar naar de 
kermis in Voor-Beltrum trok, alwaar 
ze verwelkomd werden met de tekst: 
'Doar he'j de eumkes uut Söwent ok 
weer!' Dus: 'De eumkes uit eumkes-
dorp'. Wat een armoe. Zet dat eens 
af tegen 'de Knunnekes uut Grol', een 

prachtige verwijzing naar het verleden 
van Groenlo met het grolse kanon als 
middelpunt. Of 'de keienslöppers' uit 
Lichtenvoorde, verwijzend naar de 
Lichtenvoordenaren die lang geleden 
die grote zwerfkei naar het centrum 
van Lichtenvoorde sleepten. In Har-
reveld hebben we 'de Zandbieters'. 
Waar dat precies vandaan komt, weet 
ik niet, maar misschien is dit omdat de 
Harrevelders het in wedstrijden tegen 
Zieuwent nogal eens af moesten leg-
gen? Zou zomaar kunnen. Waarom de 
carnavalsvierders in Lievelde 'Nölepe-
ters' worden genoemd, is wel duidelijk, 
dacht ik zo. Een prima naam, die getuigt 
van een gezonde dosis zelfspot. 
Maar Eumkesdorp? Dat roept bij mij 
hele verkeerde associaties op. In een 
tijd dat de katholieke kerk danig onder 
vuur ligt vanwege allerlei onverkwikke-
lijke zaken die het daglicht niet konden 
verdragen moet je zo'n naam niet wil-
len. Bovendien, hoe ga je de dames 
noemen die lid willen worden? Eumke-
rinnekes, Eumkeressen, Tantemariekes 
in plaats van dansmarietjes? Ik zou het 
niet weten.Wat voor naam dan wel? 
Dat laat ik graag aan de raad van 11 
te völle over. Er zal in de Zieuwentse 
geschiedenis toch wel wat anders te 
vinden zijn dat als basis voor een carna-
valsnaam kan dienen dan het feit dat er 
vrijgezellen in het dorp wonen? Ik zou 
er een avondje aan wagen. Gelijk ook 
weer reden voor een feestje!
Johnny.

Eumkesdorp
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Douwe Hummelink is de nieuwe Prins Carna-
val. Hij is 22 jaar, verliefd op Jelke Rouwhorst 
en volgt een opleiding HTS-bouwkunde. Zijn 
hobby’s zijn gitaar spelen en computerspel-
letjes (XBox). Tevens is hij leider van de 
oud-ste groep van Jong Nederland (’t Gilde).

Meest favoriete sport: Wielrennen. Overigens alléén om naar 

te kijken. Lichamelijke inspanning is 

niet mijn ding.

 

Minst favoriete sport: Tennis. Ontzettend saai gekreun.

 

Mooiste sportherinnering: Toen we een paar jaar geleden voor 

het eerst tweede werden op het Ne-

derlands kampioenschap boerengolf.

 

PROFIELSCHETS
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Favoriete sportman /sportvrouw: Mijn vader. Twee keer per week stapt hij dap-

per op de wielrenfiets. Over zijn tempo heb 

ik mijn twijfels, maar dat maakt hem juist een 

held. 

 

Lekkerste eten: Wraps of burrito’s.

 

Welk Tv-programma moet er onmiddellijk van de buis:  

Alle slappe aftreksels van “Idols”  

(hoogst irritant).

 

Beste boek/schrijver: Ik lees (nog) géén boeken.

 

Mooiste film: “The Hangover” (De Kater).

 

Politieke kleur: D ’66

 

Beste Nederlandstalige lied: Er zijn helaas weinig Nederlandstalige Metal 

bands. Favoriet is de “De smeltende paasha-

zen” van “De Heideroosjes”.

 

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:  

Een steek en een capeje.
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Grootste miskoop: Hardloopschoenen.

 

Omscholen tot: Niet van toepassing. Ik ben blij met mijn hui-

dige opleiding en voor Prins Carnaval is géén 

opleiding nodig.

 

Tent opzetten in: Werchter (Torhout). Een 4-daags popfestival 

in België.

 

Ben je wel eens aangehouden door de politie:  

Meerdere malen (ik was nog jong en dwars): 

wild-plassen, vandalisme en blazen op de 

“Spartamet”.

 

Hekel aan mensen die: Zeuren en “Nöllen”.

 

Uit bed te halen voor: Als je me wakker kunt krijgen, voor van alles.

 

Waar droom je over: Dat ik moeiteloos overal goed in ben (zonder 

mij in te spannen.

 

Wanneer was je voor het laatst bang: Dat mijn eerste date met Jelke in duigen zou 

vallen, toen we terugkwamen van een etentje 

en de parkeergarage vroegtijdig op slot bleek 

te zijn.
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Wat denk je als je in de spiegel kijkt: Hadden mijn ouders niet iets meer aandacht 

kunnen besteden aan vormgeving en lay-out?

 

Welke zin of welk woord gebruik je te veel:  

Ieder indenkbaar scheldwoord.

 

Wie zou je nog willen ontmoeten: Ik zou nog wel eens een paar akkoorden willen 

spelen met James Heatfield (de frontman van 

“Me-tallica”).

 

Wat zou je geen tweede keer doen: Die opstandige pubertijd.

 

Beschrijf jezelf in 5 woor-den: Nuchter, eerlijk, schaamteloos, gemakzuchtig, 

zelfkennis.

De redactie (Huub Wopereis)
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Het blijven voor voetballers en de vele vrijwilligers daar rondom heen vreemde 
tijden. Rond de kerst is er de traditionele winterstop. Kort hieropvolgend is 
er dan in de regel een periode, waarin er met trainingen en nevenactiviteiten 
geprobeerd wordt de conditie en de sfeer in de juiste verhoudingen te krijgen. 
We zitten nu (medio februari) echter met enkele weken achter ons, waarin 
er eigenlijk helemaal niets gedaan kon worden. Om te voetballen cq trainen 
was het veel te koud en uiteraard de velden veel te hard. Er is daarom nu al 
enkele maanden lang in de zaal gevoetbald, gespeedsoccerd, gezwommen, 
snert gelopen, quizzen gespeeld etc.etc. Toch wordt ieder team geacht op 
hele korte termijn weer optimale prestaties te kunnen leveren op een groene 
mat, hoewel deze nu misschien wel weer te zacht is.

Ons eerste team heeft toch enkele wedstrijden op kunstgras kunnen spelen 
en (vooral) in de zaal getraind. In een tijdsbestek van 2½ maand moet nu het 
klassebehoud bewerkstelligd gaan worden. Dit moet toch normaal gesproken 
lukken. Aanvallend zat het al redelijk goed en verdedigend zal er toch geleerd 
zijn van de wedstrijden in de eerste seizoenshelft ?!  Het 2e heeft zelfs al 2 
competitie-wedstrijden gespeeld. Dit leverde 3 punten op, waarmee een prima 
stap is gezet in hun eventuele strijd tegen de onderste plekken.

De lagere elftallen en de jeugd hebben zich vooral beziggehouden met al-
ternatieve programma’s. Hierbij werd de teamspirit opgekrikt, maar iedere 
voetballer en vooral iedere voetballertje smacht echter naar een ‘normale’ 
ondergrond om zijn hobby op normale wijze te kunnen uitvoeren. Met alle 
respect voor de schaatsliefhebbers, maar voor een rechtgeaarde voetballer 
is deze periode niet de meest prettige.

Ook op bestuursniveau is het rustig. De gesprekken met de diverse trainers 
worden langzamerhand al wel opgepakt om de organisatie voor komend 
seizoen op orde te hebben. Verder zijn er altijd wel enkele aandachtspunten, 
maar ook hier geldt hetzelfde. Of we willen of niet ; het is winter(stop)………

René Doppen

Winterstop voor RKZVC-er



13     

E v e n e m e n t e n a g e n d a
Dag Datum Aanvang Activiteit

Za. 25-feb 19.30 uur Klankbeeld "Alles geet veurbie'j": Parochiehuis.

Za. 25-feb 20.00 uur Slag om PaasPop : Het Witte Paard.

Zo. 26-feb 14.00 uur RKZVC 1 - Ruurlo 1 (speelronde 14).

Wo. 29-feb 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

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

Vr. 2-mrt 20.00 uur Sprenkelderhook : onderling kaarten : Het Witte Paard.

Za. 3-mrt 19.30 uur Pacelli / Wessels Keuken 1 - AAC1899 2 : Sourcy Center

Zo. 4-mrt 14.30 uur FC Trias 1 - RKZVC 1 (speelronde 15).

Ma. 5-mrt 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjasavond : Het Witte Paard

Vr. 9-mrt 20.00 uur Kaarten voor alle buurten : Parochiehuis.

Zo. 11-mrt 14.00 uur RKZVC 1 - DVC'26 1 (speelronde 16).

Ma. 12-mrt 20.00 uur RKZVC : Kruisjasavond : Kantine

Ma. 12-mrt 20.00 uur Jaarvergadering van de Sint Jozefschool.

Za. 17-mrt 19.30 uur Pacelli / Wessels Keuken 1 - Regioteam CAD2M : Sourcy Center

Za. 17-mrt 20.00 uur Harmonie : Donateursconcert : Parochiehuis.

Zo. 18-mrt 08.30 uur Fiets-Fit-Moutainbike kennismakingscursus : Paul Knippenborg.

Zo. 18-mrt 20.00 uur Harmonie : Donateursconcert : Parochiehuis.

Ma. 19-mrt 20.00 uur Schutterij : Kruisjasavond : Parochiehuis.

Wo. 21-mrt 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Zo. 25-mrt 14.30 uur WVC 1 - RKZVC 1 (speelronde 17).

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

Wo. 28-mrt 20.00 uur Sprenkelderhook : Paasdecoratie maken : Locatie bij opgave.

Vr. 30-mrt 20.00 uur "Vrouwencafé" : Het Witte Paard.

Vr. 30-mrt 20.00 uur Sprenkelderhook : onderling kaarten : Het Witte Paard.

Za. 31-mrt 19.30 uur Pacelli / Wessels Keuken 1 - Angeren 1 : Soucy Center

Zo. 1-apr 14.00 uur RKZVC 1 - VIOD 1 (speelronde 18)

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

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

Vr. 6-apr 19.30 uur PaasPop-Klassiek : Matthäus Passion : Werenfrieduskerk.
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U I T N O D I G I N G

Op  Goede  Vrijdag 6 april organiseert  Paaspop  Klassiek  dit jaar de  Mat-
thäus  Passion  in  onze  kerk  in Zieuwent. Aanvang 19.30 uur
Als voorbereiding op Pasen kennen we natuurlijk het lopen van de kruisweg 
en de viering in de kerk ’s middags.
Dit concert is tevens een voorbereiding op Pasen: immers het verhaal dat 
wordt verteld door solisten, koor en originele barokinstrumenten, is het lij-
densverhaal.  Bezongen in koordelen, koralen en vertel-delen door solisten 
is het een prachtig ontroerend meesterwerk. De dirigent Emile Engel  die met 
zo’n 80 artiesten het concert verzorgt, komt uit Lichtenvoorde. Dit jaar zal ook 
een koor, geselecteerd uit leerlingen van groep 8 van de basisschool, aan 
deze productie meewerken door in het openingskoor een eigen rol  te zingen.
Tijdens  het concert is de wand achter het altaar verlicht met gekleurde lampen 
en zijn enorme beeldschermen, opgehangen om orkest, koor en solisten ook 
in de zijbeuken en vanaf verschillende plekken in het middenschip in close-
up te kunnen volgen. De opnames worden verzorgd door ZSOM en direct 
uitgezonden via deze schermen. Er zijn kussens verkrijgbaar om lekker te 
kunnen zitten. Ook mogen kussens van huis meegenomen worden. 
In de pauze is water en wijn ( hoe kan het ook anders in de kerk ) verkrijgbaar, 
naast natuurlijk koffie en thee.
Na het concert is het gezellig borrelen bij Het Witte Paard.
Bach’s passies worden op verschillende plekken in Nederland  uitgevoerd.
Dat dit nu ook in Zieuwent kan  en op zo’n professioneel niveau,  is iets waar 
we trots op mogen zijn. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Het Witte Paard en De Spar. De prijs is € 37,50
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Wij, C1, hebben een nieuwe shirtsponsor, “Autobedrijf Krabbenborg”. Wij zijn 
heel blij met onze shirtjes !! Wij bedanken Mike en Monique voor dit cadeau 
voor ons team.Voor en tijdens de wedstrijd waren er veel blessures. Voor de 
wedstrijd verdraaide Anne (onze keeper) tijdens het warm lopen haar knie. 
Isabelle viel toen in voor Anne.
De eerste helft verliep redelijk rustig. In de tweede helft viel Isabelle uit met 
een blessure aan haar pink. Toen heeft Tessa even gekeept. Iets later kregen 
wij een penalty omdat Suzan aan haar arm getrokken werd. Uiteindelijk stond 
Esmee in de goal. Ze stond fantastisch te keepen net als Tessa en Isabelle. 
Jonna, Jette, Suzan en Pien hadden een paar hele mooie doelpunten. Maar 
we hebben uiteindelijk wel verloren met 9-15, maar we moesten tegen de 
koploper. 

 

Groetjes van de hele C1 Pacelli uit Zieuwent.

PACELLI
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Manic Monday

Bedeesd komen ze binnen gestrom-
peld, de ogen iets drukkend door de 
felle lichten in de donkere tent; de 
helden die het aandurfden om op de 

morgen eerst zich nog te tonen op de 
sportvelden. Ietwat onwennig wordt 
de buidel met munten verder aan-
gevuld.  De omgeving kijkt smalend 
toe hoe het eerste biertje met een 
azijnzuur gezicht weggehakt wordt. 
Oud vertrouwd: De Paaspop Maan-
dagmiddag. De nieuwelingen haal je 
er net zo makkelijk tussenuit als de 
oud gedienden. Suède schoenen en 
maagdelijk witte hemden, petjes en 
sjaaltjes tegenover de vonkenvan-
gershirtjes, houthakkershemden en 
verzopen schoeisel. Waar iedereen 
op de 2 voorgaande avonden nog iets 
van een dansje waagt of een gesprek 
aangaat, laat staan de muzikale uit-
spattingen van die avonden volgt, is 
het die maandag ‘een geheel ander 
spelletje rummikub dat er gespeeld 
wordt’. Even de regels in het kort voor 
diegene die de afgelopen (ruim 30!) 
jaren op een andere planeet gewoond 
hebben. Een biertje nuttigen mag, je 
haalt bier per 2 a 3 treefjes tegelijker-
tijd met een zo groot mogelijk aantal 
bier tussen de treefjes in. Dames 
biedt je niets te drinken aan, je drukt 
ze een tot de nok toe gevuld glas 
met Tonino in de handen. Circuleren 
er meer dan 3 halflauwe harken per 
neus in de directe omgeving, wijk dan P
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eventueel uit naar die nare kleine fles-
jes. Bewegen in de tent blijft  beperkt 
tot deinen op de vierkante meter en 
een enkel ommetje om wat overtollig 

vocht te lozen en om wat hartkleppen-
vet naar binnen te werken. En voor 
de rest is het ongegeneerd genieten. 
Het drie dagen durende schouwspel 
speelt zich af voor de nuchtere ogen 
van een grote schare vrijwilligers. En 
als de laatste gasten op maandag-
middag de tent uitgeveegd zijn en 
de sneltaps van de Grolsch kunnen 
bijkomen, vieren de vrijwilligers even 
hun eigen verdiende beruchte feestje.  
Het is dan ook een must om die da-
gen eens aan de andere kant van 
de tap te beleven, iedere helpende 
hand is welkom. Paaspop is veel 
meer dan een muzikale 3-daagse, 
het is een evenement waar je bij wil 
zijn en onderdeel van uit maakt. Door 
het festival in eigen hand en beheer 
te houden, hangt er een sfeer als bij 
een uit de hand gelopen feest bij de 
buren. Maar dan zonder die klagende 
buurvrouw in een setting waar je niet 
constant over de reclameborden 
struikelt. We raden dan ook ieder-
een aan om de dagen voor Paaspop 
extra rustig aan te doen op het werk, 
je niet overdreven uit te sloven in de 
sportschool en die studie, ach die blijft 
ook na Pasen wel weer bestaan. Het 
aftellen is begonnnen…


