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De paden op.

Ik ben meer een ochtend- dan een avondmens. Vooral in de weekenden, waar uitslapen 
logisch lijkt, ben ik juist eerder wakker dan normaal. Dit is niet altijd zo geweest. Ik weet 
nog dat ik op zondagmorgen wel eens vloekend  uit het raam keek als de mountainbikers 
zich onder mijn slaapkamerraam  verzamelden voor de rit die, in mijn ogen, ’s nachts 
om 08.00u begon. Ik kom die zelfde fietsers nu ook zondags op datzelfde tijdstip tegen, 
maar dan heb ik er al een wandeling op zitten van zo’n anderhalf uur. 
Ik heb wandelen altijd erg suf gevonden, Niets leek me zo saai als tergend langzaam 
op een eindeloos lijkend lange weg niets te zien veranderen. Misschien heb je er de 
leeftijd voor nodig of de rust, weet ik veel, maar tegenwoordig kan ik enorm genieten 
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ware toe. Prachtig vind ik dat. Hierbij kan 
ik me voorstellen dat er vroeger dagloners 
waren die onder hele andere omstandighe-
den en met hele andere zorgen, toch ook 
even hebben genoten van het vriendelijke 
geruis van de ‘peppels’. Wat zou ik op zo’n 
moment graag met een tijdmachine een 
eeuw terug willen kijken hoe Zieuwent er 
toen uit zag.
Vanmorgen heb ik een kwartier langs de 
Baakse beek staan kijken hoe een water-
hoentje met een nest aan het bouwen was. 
Het nest was ter hoogte van de ijsbaan, 
maar het hoentje, zoekend naar de juiste 
takjes, zwom tot onder de brug door. En 
met het takje, erg onhandig met zwem-
men, weer helemaal terug. Wat een mon-
nikenwerk. Dan lijkt het schrijven van een 
stukje voor de Piot, mijn doel voor vandaag, 
opeens veel minder moeilijk.
Als ik thuis kom is de rest van het gezin 
ook op of wakker. We dekken samen de 
tafel en gaan met ons allen ontbijten. Als 
ultiem gevoel nog even radio4 op en mijn 
zondagmorgen is perfect. Heerlijk.

Als je nou niet zo vroeg uit bed bent, gaat 
of wilt. Er zijn in de regio veel tochten 
die worden ‘uitgepijld’ en die je door de 
mooiste plekjes van de achterhoek leiden. 
Bijvoorbeeld zondag 6 mei in Zieuwent. Je 
kunt kiezen voor een tocht van 6, 12, 18 of 
24 kilometer. De kans dat je daar mensen 
tegen komt is wel iets groter dan vroeg 
in de ochtend, maar ook dat heeft zo z’n 
charmes.

Mark

van de rust die ik ervaar. Vooral op zondag. 
Zaterdags is het ook al erg vroeg gedaan 
met de rust. Het lijkt dan wel of auto’s meer 
geluid maken dan door de week. Dit kan 
natuurlijk ook komen omdat op zaterdag 
bijna iedereen met een aanhanger rijdt.
Op zondag is het stil. Meestal kom ik he-
lemaal niemand tegen. Vooral in de winter 
en vroeg in het voorjaar is het geweldig 
om de wereld van nacht naar dag te zien 
en te horen veranderen. Als ik nog in het 
ochtendschemer loop en ik hoor boven 
me de ganzen overtrekken, met hun her-
kenbare geroep, dan slaat mijn fantasie 
altijd een beetje op hol. Ik sta dan in de 
lucht te kijken zonder dat ik iets zie, maar 
ik hoor dat de ganzen er zijn en dat ze het 
naderende voorjaar aankondigen. Zoiets 
moet het ook zijn geweest toen mensen 
in de achterhoek, in ’44/’45, de Britse 
vliegtuigen over hoorden komen, vliegend 
richting Duitsland. Ook die mensen hebben 
naar de lucht gekeken, maar niets gezien. 
Waarschijnlijk met een gemengd gevoel 
van onrust over de macht van het geronk 
van de toestellen, maar ook overtuigd van 
en verheugd over de naderende vrede. 
Ik weet ik sla door, maar ja, op dit vroege 
zondagmorgenmoment ziet niemand me 
en is de wereld even van mij. Misschien 
komt het door mijn vak, maar als ik door 
het Otterspad loop en ik kom vlak bij de 
Ottersweg in de buurt van de ‘peppels’, 
dan doet me dat wat. Ik ben altijd gek 
geweest van de populier. Bij het minste 
zuchtje wind laat het zijn karakteristieke 
geluid horen. De bomen zingen je als het 



3     

Daar waar de hele economische wereld 
zich de laatste tijd enorme zorgen maakt 
over de crisissituatie en er om ons heen 
steeds vaker verhalen dichtbij komen 
van mensen die helaas kunnen vertrek-
ken bij een bedrijf, voelde ik mij binnen 
het onderwijs altijd nog vrij zeker van 
mijn baan. 
Maar ook hier is slecht weer op komst. 
De komende jaren wordt krimp voor-
speld. Kinderaantallen gaan drastisch 

zakken. Banen liggen op de tocht, scho-
len gaan op de schop.
Fuseren en creatief denken komt nu om 
de hoek kijken.
Wat betekent dit voor Zieuwent? En 
met name, wat betekent dit voor onze 
sportverenigingen en hun jeugdbeleid?
Zien zij dit ook aankomen? Hoe bereiden 
ze zich hierop voor? Is er sprake van 
samenwerking? Hoe is de toekomst?

Heeft de jeugd de toekomst of 
heeft de toekomst de jeugd?
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Op de vooravond van het verschijnen 
van de Elna met dito-onderwerp, zitten 
wij aan tafel met mensen die binnen 
hun vereniging raakvlak hebben met 
de jeugd. 
Jeugdvoorzitter bij voetbal: Manfred 
Harbers, lid van de technische com-
missie en jeugdtrainster bij handbal: 
Annet Hummelink, voorzitter en penning-
meester bij volleybal: Nico van Boeckel, 
trainster en lid jeugdbestuur volleybal: 
Paula Cuppers en lid jeugdcommissie 
tennisvereniging: Astrid Klein Goldewijk.

De feiten komen snel boven tafel. Er 

wordt krimp verwacht. Op dit moment 
zitten er nog ongeveer 300 leerlingen 
op de basisschool, maar dit zal dalen 
tot ongeveer 200 in 2020. Binnen alle 
verenigingen is dit al doorgedrongen. 
Niemand denkt meer dat het hen niet 
treft. Iedereen is ervan doordrongen dat 
we nu nog kunnen anticiperen op de 
situatie. En is ieder binnen z’n eigen ver-
eniging al wel bezig met samenwerken.

Misschien hebben we als Zieuwent het 
geluk dat we niet het kleinste kerkdorp 
zijn en dus andere dorpen om ons heen 
hebben die nu al in nijpende situaties 
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terechtkomen. Zo ontspringen we de 
dans een beetje. Kijken we naar Mari-
envelde, die al jaren samenwerkt met 
de jeugd binnen voetbal. Samen komen 
teams tot stand en wordt er met de ac-
commodatie samen gedaan. Harreveld 
is wellicht de volgende die een samen-
werking tegemoet ziet met Zieuwent. 
Dit geldt tevens voor de volleybal. Ook 
hier is er samenwerking tussen dezelfde 
dorpen. Handbal ziet ook in, dat je door 
samen te werken sterker komt te staan.  
Zieuwent en Groenlo hebben inmiddels 
al gezamenlijke teams en waarom ook 
niet? Het doel is hetzelfde.
Tennis onderscheidt zich van de anderen 
in die zin, dat tennis meestal een 2e sport 
is voor een kind, naast voetbal, handbal 
of volleybal. Maar ook zij werken samen 
met omliggende kerkdorpen en Beltrum. 
Lichtenvoorde niet, deze vereniging is 
zelf groot genoeg.

Wanneer er straks echt samenvoeging 
is van verenigingen dan is dit soms voor 
het dorp een identiteitsverlies. “We gaan 
toch niet naar Zieuwent?” Soms zal er 
eens tweestrijd ontstaan, maar toch zal 
samenwerken de oplossing zijn.

Aan tafel komen we erachter dat we 
destijds van geluk mochten spreken dat 
Zieuwent veel heeft kunnen bouwen. De 
Haare en later de Steege en Anton Mol-

lemanhof. Dit zorgt nu voor een stukje 
behoud en leefbaarheid in Zieuwent. En 
die willen we voor de toekomst graag 
behouden. Iedereen is ervan overtuigd 
dat we samen de sporten voor Zieuwent 
moeten behouden. Een breed aanbod 
is goed voor ons dorp, net als diverse 
winkels en andere stichtingen en ver-
enigingen. Dat maakt Zieuwent leefbaar 
en daardoor komen mensen graag naar 
Zieuwent en willen ze er blijven wonen. 
Binnen je vereniging moet je zorgen 
voor goede kwaliteit en niveau bij de 
trainingen en wedstrijden. Zo houd je ook 
aanloop van omliggende verenigingen.

Het wij-gevoel in ons dorp is groot. De 
jeugd moet straks de kar gaan trekken. 
Blijft die jeugd in Zieuwent? Blijft men 
lid? Kan een KNVB bijvoorbeeld hier 
op landelijk niveau ook nog een rol van 
betekenis in spelen?
Zij zouden ervoor kunnen zorgen dat 
wedstrijden van B-jeugd op zo’n tijdstip 
worden gepland dat werken op zater-
dagen mogelijk wordt en leden dus niet 
hoeven op te zeggen.

De verenigingen aan tafel zien het niet 
als oplossing om tot een omni-vereniging 
of club te komen. Dan kom je mischien 
tot 1 bestuur en kan het voor een nood-
lijdende vereniging financieel een oplos-
sing zijn, maar je hebt dan nog steeds 
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met krimp te maken en je wilt je sporten toch blijven behouden. De sporten zijn 
wel gebaat bij contact met andere verenigingen en juist niet bij een onderlinge 
concurrentiestrijd, vindt men.

Een ander soort druk die de komende jaren ook kan voorkomen is het vinden 
van kader. 
Volleybal ondervindt vooral op bestuurlijke functies een probleem, maar heeft 
dit opgelost door samen te werken met Harreveld en Mariënvelde. Daarnaast 
is er ook samenwerking met trainers, scheidsrechters, jeugd en ook met 
recreanten.
Handbal vindt meestal genoeg mensen, allen bij ‘t vinden van coaches is dit 
wel eens lastig, doordat trainsters ook zelf wedstrijden spelen en daardoor 
niet als coach kunnen fungeren bij een jeugdteam.
Tennis ervaart nauwelijks problemen en kan zelf uit de voeten met hun mensen.
Voetbal heeft naar verhouding veel meer jeugdleden dan senioren. Daardoor 
is het wel eens graven naar genoeg leiders en trainers. Maar gelukkig is de 
kermis nog voor de zomervakantie en worden de laatste mensen vaak onder 
’t genot van een biertje nog bij elkaar geronseld. Geen kader, geen sport 
mogelijk, dan ligt het bij de ouders. Er zijn soms ouders die de sport zien als 
een uurtje oppas. Liefst naderhand nog thuisgebracht ook.

Conclusie van deze avond is dat er tussen de verenigingen in Zieuwent een 
grote gunfactor  bleek te zijn voor elkaar. Samen pleit men voor ’t gemeen-
schappelijk belang in het dorp.
Laat de kermis maar weer komen, want om dit gemeenschappelijke belang 
rond te krijgen voor volgend jaar, heeft men vast nog wat biertjes nodig.

Namens Huub en mij, allen bedankt voor dit gesprek: Tanja.
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Stichting 
Jeugdwerk 

Zieuwent 
zoekt  

vrijwilligers                  

Al zo’n 15 jaar lang worden er avonden 
voor brugklassers georganiseerd. Op 
die manier kunnen klasgenoten van 
de basisschool, elkaar in het eerste 
jaar van het vervolgonderwijs op een 
informele manier blijven ontmoeten. 
Vele kinderen uit 
Zieuwent hebben de avonden bij ‘t 
Kevelder in het verleden bezocht en 
nog jaarlijks maakt een 
groep kinderen daar met veel plezier 
gebruik van. 
  
Laurens Berendsen en Bennie Beer-
ten hebben indertijd het initiatief ge-
nomen en zo’n 9 jaar geleden 
nam Benno Hulzink het stokje over. 
Eerst nog samen met Bennie en later 
alleen. Dankzij de inzet van
ouders kon er eens in de twee weken 
bij ‘t Kevelder een activiteit georgani-
seerd worden voor de 
brugklassers.  Doel van dit alles was 
om de jeugd in de leeftijd van 12 -13 
jaar iets te bieden. Zo 
konden klasgenoten van de basis-
school elkaar regelmatig blijven ont-
moeten, ook al gingen zij naar 
verschillende scholen.  In die jaren 
was er financiële steun van de kerk, 
waardoor het mogelijk was 
enkele activiteiten te organiseren. 

Een jaar of 5 geleden is voor deze ac-
tiviteiten bij ‘t Kevelder een stichting 
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opgericht. Dit was de geboorte van 
“Stichting Jeugdwerk Zieuwent”.  Als 
stichtingsbestuur traden  Martin Huls-
hof, Peter Klein Goldewijk en Benno 
Hulzink aan.  Door onder de vlag van 
JOW (jongerenopbouwwerk) Oost-
Gelre te opereren kon er subsidie van 
de gemeente worden verkregen en 
kon de jeugd meer geboden worden.  
Op dit moment wordt er elk school-
jaar, van september tot juli , eens in 
de drie weken op zaterdagavond iets 
georganiseerd. De jeugd zelf bepaalt 
mede de invulling van die avonden.  
Favoriet zijn : samen naar de film, 
zwemmen naar Bahia, Speedsoccer  
en natuurlijk  de dropping. 
Vrijwilligers gevraagd
Inmiddels zijn de kinderen van het 
huidige bestuur op een leeftijd dat 
ze geen gebruik meer maken van het 
aanbod van stichting jeugdwerk en 
daarom is het tijd om het stokje door 
te geven. Het bestuur doet hierbij 
een beroep ouders wiens kinderen 

de basisschool nu of in de komende 
jaren verlaten en of mensen die het 
leuk vinden om zich in te zetten voor 
deze groep jongeren. Het huidige 
bestuur wil deze nieuwe leden nog 
wel blijven ondersteunen door onder 
andere het maken van de begroting 
en de subsidie bij de gemeente aan 
te vragen. 

Het zou zonde zijn, nu alles organi-
satorisch en financieel goed geregeld 
is, om deze voorziening voor de 
schoolverlaters  van Zieuwent verlo-
ren te laten gaan. Er is onderdak (’t 
Kevelder), er is  subsidie en de jeugd 
is enthousiast. Nu nog vrijwilligers 
die deze voorziening mee in stand 
houden. …

Wil je meer weten, of meehelpen de 
stichting overeind te houden, neem 
dan contact op met Benno Hulzink 
via tel. 0544- 351457 of mail naar  
fam.hulzink@chello.nl.



9     

Het voetbalseizoen loopt ten einde. 
Waar het seizoen voor sommige 
clubs als een nachtkaars uit gaat, 
omdat ze zich al veilig hebben 
gespeeld, of omdat ze niet langer 
kunnen strijden om de bovenste plek-
ken, is het tegendeel bij RKZVC aan 
de hand. Het slot van de competitie 
wordt bloedstollend spannend! Als u 
dit leest, kan RKZVC al veroordeeld 
zijn tot het spelen van nacompetitie 
om in de 3e klasse te mogen blijven. 
Maar misschien hebben ze de voor-
laatste wedstrijd tegen Groessen 
gewonnen en verslikte concurrent vv 
Doetinchem zich in Erica, waardoor 
alles pas op 6 mei, de laatste wed-
strijddag, wordt beslist. 
Mocht RKZVC nacompetitie moeten 
spelen, dan is men vrijgesteld van 
de eerste ronde. De tweede ronde 
wordt in het pinksterweekend ge-
houden, uit- en thuiswedstrijden op 
zaterdag 26 en maandag 28 mei. 
De tegenstander zal Witkampers uit 
Laren of HC’03 uit Drempt zijn. De 
winnaar van die twee wedstrijden 
zal op zondag 3 juni aantreden voor 
de finale van deze nacompetitie, met 

als hoofdprijs het laatste ticket voor 
de 3e klas in 2012-2013. Potentiële 
tegenstanders zijn nog onbekend. 
Ook dit beloven bloedstollend span-
nende wedstrijden te worden. Mocht 
RKZVC zich weten te handhaven, 
zal het feest zijn tot in de late uurtjes. 
Maar ook als we het niet redden, 
zullen we met opgeheven hoofd de 
3e klasse verlaten, wetend dat we er 
alles aan gedaan hebben en met de 
belofte dat we zo snel mogelijk terug 
zullen keren.
Tussen al dit geweld door, wordt op 
zaterdag 26 en zondag 27 mei voor 
de 10e keer het internationale Wes-
sels Tournament voor de D-jeugd 
(onder 12 jaar) op het sportpark van 
RKZVC georganiseerd. Een gran-
dioos deelnemersveld belooft ook 
hier spannende wedstrijden op hoog 
niveau. Kijk op www.wesselstourna-
ment.com voor alle ins en outs.
En dan, als klap op de vuurpijl, komt 
het grote FC Twente op zaterdag 30 
juni naar Zieuwent om op ‘de Greune 
Weide’ een oefenduel af te werken 
tegen RKZVC! Wie de wedstrijd van 
RKZVC tegen Feyenoord in 1998 

RKZVC leeft! Beleef het!
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W e s s e l  K e u k e n s  s p o n s o r t  
Landelijke Scheidsrechters Handbal
De beide heren waren naarstig op zoek naar een sponsor voor hun presentatiekleding 
voor hun wedstrijden. Zij komen namelijk het hele land door. Zij vonden Wessels Keu-
kens bereid om hun kleding te sponseren. De beide heren willen Wessels Keukens 
in naam van Marian Hagen hiervoor hartelijk danken en hopen er nog lang plezier 
van te hebben.
(de heren Lucas van Tricht en Tonnie Krabbenborg)

nog in het geheugen heeft, weet wat voor prachtige happening dit kan gaan 
worden. Dat mag u absoluut niet missen! Deze wedstrijd begint om 16:00 
uur. Houdt de website www.rkzvc.nl in de gaten voor nieuws omtrent deze 
wedstrijd. Zieuwent kan trots zijn op haar bruisende voetbalclub. RKZVC leeft 
aan alle kanten! Kom kijken, beleef het mee!

Johnny Cuppers. 
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Geschikt of ongeschikt!

Waarom is een column een column?
Waarom zijn columnisten, columnisten?
Columns kunnen persoonlijk, politiek of 
anderszins kritisch zijn. Altijd hebben ze 
tot doel de lezer te emotioneren: te laten 
lachen, tot denken aan te zetten of boos te 
maken. Columnisten zijn dus personen die 
met enige regelmaat een artikel schrijven 
in een krant of plaatselijk streekblad, met 
als doel een gesprek op gang te brengen of 
een persoonlijke visie door te geven. (citaat 
Wikipedia)
Wanneer onze column van de Boezem-
vrienden, “De Feestcommissie ……… Een 
Zieuwent Belang?” (zie Piot 39e jaargang nr. 
7) wordt gezien en gelezen als schofferen en 
afbranden van vrijwilligers, dan heeft men 
de column niet begrepen. 
Wij, de Boezemvrienden waarderen name-
lijk alle vrijwilligers van o.a. alle verenigingen 
en organisaties die ons dorp rijk is en zullen 
de laatsten zijn deze vrijwilligers te schof-
feren of af te branden. (zie Piot 39e jaargang 
nr. 3 “Vrijwillig vrijwilliger!)
Wij proberen aan te zetten tot nieuwe 
ideeën, iets los te maken bij de mensen en 
dat is dit keer gelukt. Wij hopen wel, hier-
mee het brandje te hebben geblust. Feit is 
dat columnisten achter hun eigen column 
staan, maar geen grip hebben op de lezers 
die oordelen. En dat is wat ons betreft prima.
  
De Boezemvrienden
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Meisjes TOHP 4 kampioen.

Zaterdag 21 april moesten de meiden, Romy, Sam, Tess, Isa en Merit hun laatste 
wedstrijden van dit seizoen spelen. En als ze beide wedstrijden zouden winnen 
konden ze kampioen worden. Dus….. vol spanning gingen ze richting Varsseveld!

De 1e wedstrijd moesten ze tegen Favorita 5 spelen en die maakten het hun zeer 
moeilijk. Na een aantal sterke opslagen van Favorita kwam TOHP achter te staan 
met 12-6 ( de dames zagen het al niet meer zitten, het score bord was belangrijker 
dan wat er in t veld gebeurde ). Maar ze hebben zeer sterk teruggevochten en 
toch deze set nipt gewonnen met 25-23! De volgende set was weer zeer spannend 
maar na 25 minuten spelen stonden ze gelukkig weer net voor! Dus de 1e wedstrijd 
hadden ze binnen!  Dit gaf in elk geval zelfvertrouwen.
Nu mochten ze even uitrusten, eten, drinken en kletsen. Op naar de volgende en 
laatste wedstrijd. Deze moesten ze tegen Brevolk. Deze wedstrijd ging gelukkig wat 
gemakkelijker. Door goede opslagen en zeer goed samenspel van alle 5 meiden 
wonnen ze deze wedstrijd met gemak. Na 25 minuten brak het gejuich los want 
de beker was binnen!!

Ze kregen allemaal een roos,  vaantje, een lolly en natuurlijk, de Troffee!
Hierna gingen ze als verrassing met z’n allen naar het Sourcy om een patatje te 
eten. En zaterdag 28 april mogen ze meedoen met de rayonkampioenschappen in 
Varsseveld.
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VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 24-03-2012 : RKZVC F1 - SDOUC F1 : 8 - 4
DOELPUNTENMAKERS: Tijn Hoenderboom (4x), Sem Wopereis (2x), 

Syl Doppen (1x) en Devin Haen (1x). 

MOOISTE DOELPUNT: Kopbal van Sem in de kruising.

MOOISTE MOMENT: Omschakeling na de 4-4. Er werd binnen 5 

minuten 3x gescoord (7-4).

MAN v.d. WEDSTRIJD: Tristan Krabbenborg.

Datum : wedstrijd : uitslag 31-03-2012 : Grol F2 - RKZVC F1 : 3 - 3
DOELPUNTENMAKERS: Tijn Hoenderboom (2x) en Devin Haen (1x).

MOOISTE DOELPUNT: Alle 3 goed uitgespeeld en gemaakt.

MOOISTE MOMENT: Na goed verdedigen en goed aanvallen eindelijk 

de verdiende 3e goal.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Thieme Terhaerdt.

Datum : wedstrijd : uitslag 14-04-2012 : RKZVC F2 - DEO F1 : 1 - 2
DOELPUNTENMAKERS: Scott Temming.

MOOISTE DOELPUNT: Scott Temming.

MOOISTE MOMENT: Onhoudbare bal toch door Jan overgetikt.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Jan Krabbenborg.

Datum : wedstrijd : uitslag 21-04-2012 : RKZVC F3G - Grol F7G : 2 - 1
DOELPUNTENMAKERS: Bram Engel (2x).

MOOISTE DOELPUNT: 1e Doelpunt van Bram Engel.

MOOISTE MOMENT: Het samenspel tussen Marijn Harbers en Bram 

Engel.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Luuk te Molder.

De momenten van de pupillen
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8 juni 2012 zal al weer voor de 6e keer Zieuwent Live! op het podium staan 
in de Mollemansweide aan de vooravond van de kermis. 
Ook dit jaar werd er weer opnieuw gekeken of er nog genoeg animo van de 
muzikanten is om tot deze muzikale avond te komen. Want zonder muzikanten 
natuurlijk geen Zieuwent Live! Al snel blijkt dat er weer genoeg aanmeldingen 
binnen komen. Opnieuw ook weer een heel aantal nieuwe jonge gezichten. 
En daar zijn we als bestuur erg blij mee. 

De eerste avond dat we bij elkaar komen worden er door het bestuur een 
aantal nummers voorgesteld en verdeeld. Na wat verlegen handjes hier en 
daar lukt het om de nummers te verdelen onder de muzikanten. 
De eerste repetitieavond  is het dan opnieuw voor alle partijen spannend. 
Want je weet van elkaar nog niet wat je kan en mag verwachten en welk 
talent er in iemand schuilt. 
 Tijdens deze avond zijn de wangetjes rood, klotsen de oksel en trillen de 
handjes, want zeker voor de nieuwkomers is het met de billen bloot. Je moet 
laten zien wat je kunt. Een van de nieuwkomers kwam zich de eerste avond 
bij ons verontschuldigen dat ze het nummer nog niet helemaal uit het hoofd 
kende. Dat hoefde natuurlijk ook nog helemaal niet, we hadden nog een half 
jaar te gaan. 
De tweede oefenavond is de spanning al ietsjes minder en gaande weg begint 
het nog leuk te worden ook. De ervaren muzikanten gaan voorzichtig hier en 
daar wat tips geven en langzaam aan begint het al echt een mooi stukje mu-
ziek te worden. In het hele oefentraject volgen dan nog een aantal avonden 

Z I E U W E N T 

LIVE! 

2012
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waarbij er telkens nieuwe nummers verdeeld worden. Sommigen zijn door de 
muzikanten zelf aangedragen. Zo halverwege de rit zijn alle nummers bekend 
en is het repeteren in volle gang. Iedere vrijdagavond in de prachtige nieuwe 
locatie aan de Wilgendijk.

Naar mate de tijd verstrijkt worden de nummers geëvalueerd. Lopen de num-
mers, is het haalbaar voor de muzikanten of moet er nog wat extra’s gebeuren. 
Hier en daar wordt er nog een extra achtergrond koortje of percussie toege-
voegd. Er wordt nog een laatste hitje verwerkt in het programma. En als dan 
het programma helemaal klaar is begin je de spanning te voelen onder de 
muzikanten. De laatste puntjes moeten nog op de i gezet worden. De setlist 
wordt samengesteld, akkoorden moeten kloppen, songteksten geleerd. Er 
moet nagedacht worden over het licht en geluid, de podiumopstelling, de 
aankleding van het podium, de PR, de sponsoring, de soundcheck.

Wij zijn er van overtuigd dat we weer een spetterend programma hebben 
samengesteld in samenwerking met de muzikanten en dat er dit jaar weer 
een verfrissend “nieuwe” Zieuwent Live! op het podium staat met niet alleen 
veel nieuwe jonge gezichten, maar ook een jong programma, met natuurlijk 
de gouwe ouwe, maar dit jaar ook veel jonge muziek!!
Het begint van alle kanten te kriebelen, het is al bijna…. 8 juni 2012, Zieuwent 
verwacht weer veel van ons, want we hebben de afgelopen jaren toch heel 
wat laten zien. Voor de nieuwe muzikanten is de spanning groot, en wij als 
“oude rotten” weten nu al stiekem dat zij de avond van hun leven gaan heb-
ben!! En U ook!!
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Meest favoriete sport: Voetbal, dat is me met de paplepel inge-

goten. Ik vind het een mooie teamsport 

en een goede uitlaatklep voor emoties.

Minst favoriete sport: Worstelen, ik zie het nut er niet van in.

Mooiste sportherinnering: Alle kampioenschappen. Maar vooral 

die met RKZVC 2. Toen promoveerden 

we van de 3e naar de 2e klasse KNVB. 

Ongekend voor Zieuwent.

Favoriete sportman/vrouw: Sven Kramer, zo’n blessure en dan fe-

nomenaal terugkomen. Kan zich goed 

focussen. Echt knap.

PROFIELSCHETS
Dit keer een profielschets met Sander 
Kolkman. Sander is 40 jaar en daar-
van al 7 jaar gelukkig getrouwd met 
Noëlle. Samen met zijn vrouw woont 
hij in Mariënvelde maar gelukkig wel 
aan de Zieuwentse kant. Jarenlang 
mocht hij uitkomen voor het vlaggen-
schip van RKZVC. Nu doet hij het iets 
rustiger aan en neemt hij, na een paar 
jaar in het 2e gevoetbald te hebben, 
RKZVC 3 op sleeptouw. Ook is hij de 
vertrouwde omroeper tijdens het Wes-
sels Tournement.
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Lekkerste eten: Kipfilet met roomsaus ál la Sander Kolkman. 

Moet ik hem wel zelf klaarmaken!

Welk t.v. programma moet onmiddellijk van de buis:

 (echt) scheiden, word je geholpen om uit elkaar 

te gaan, te bizar voor woorden.

Beste boek/schrijver: Waarom vrouwen mannen haten van Stieg 

Larsson.

Mooiste Film: The Longest day vind ik wel mooi, maar ik kijk 

bijna geen films.

Politieke kleur: Iets rechts van het midden

Beste Nederlandstalige lied: Vader Abraham met smurfenlied. Doet me 

denken aan een teamgenoot van me in RK-

ZVC 2.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:

 Zou het niet weten..

Grootse miskoop:  Hot-tub, hartstikke mooi ding maar een beetje 

duur voor een plantenbak. Ik gebruik hem 

nooit! Dus als iemand nog een hot-tub wil, hij 

is te koop. 
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Omscholen tot: Makelaar, maar dat is niet zo handig in deze 

tijd.

Tent opzetten in: Geen tent voor mij.

Ben je al wel eens aangehouden door de politie?

 Ja, buiten bij de kroeg. Met het vriendelijke 

verzoek om te vertrekken. Ik was vervelend 

blijkbaar.

Hekel aan mensen die: Achter de ellebogen zijn.

Uit bed te halen voor: Niks, laat mij maar lekker slapen.

Waar droom je over: Voetbal, fantastische goals en ontiegelijk veel 

mooie vrouwen.

Wanneer was je voor het laatst bang: Met RKZVC 2 toen we zondagmorgens op weg 

waren naar 3 punten. Zo’n idioot uit petjesland 

wou ons afsnijden op de snelweg. We zijn de 

eerste de beste parkeerplaats opgedraaid en 

hebben maar even gewacht.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt: Moet ik me weer scheren?!

Welke zin of welk woord gebruik je te veel:

 Kom op!
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Wie zou u nog willen ontmoeten

 Bert van Marwijk, vind het knap hoe hij het 

Nederlands elftal op de been houdt. Als hij 

niet thuis is ga ik wel naar Johan Cruijff. 

Wat zou je geen 2e keer doen? Trouwen, deze bevalt me prima!

Beschrijf je zelf in 5 woorden: Ik ben Sander Kolkman Bruntjes

Sander, bedankt voor het spraakmakende interview!

Stefan 
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Zondag 13 mei organiseert TC Velocé de Oost Achterhoektocht. Genieten 
van de omgeving per racefiets, ATB of met het gezin. Fietsen is makkelijk, het 
verbetert je conditie, houdt je op gewicht en fietsen maakt je fitter. Genoeg 
redenen om mee te doen aan deze tocht. Voor moeder is het extra leuk, zij 
betaalt geen inschrijfgeld. TC Velocé is erin geslaagd de Oost Achterhoektocht 
uit te zetten in, door en vanaf ons kenmerkende Zieuwent. De gehele tocht 
is gepijld, door onze vrijwilligers. Deelnemers van de gezinstocht maken een 
keuze uit 20 en 45 kilometer. Ook voor mensen op de elektrische fiets is deze 
tocht goed toegankelijk. Onderweg is een oplaadpunt bij de pauzeplaats. 
Inschrijven van 11.00 – 14.00 uur. De race tochten gaan door het oostelijke 
deel van de Achterhoek met afstanden variërend van 80, 100 en 120 kilo-
meter. Met de ATB tocht rijdt u een pittige  tocht door een bosrijke omgeving, 
keuze uit 45 en 65 kilometer. De inschrijving voor de race- en ATB tocht is 
van 8.00 - 10.00 uur.

Jeugd Mountainbike Clinic Kanjers voor Kanjers. Gratis deelname.
De Stichting Kanjers voor Kanjers organiseert deze dag de eerste van een 
reeks Jeugd Mountainbike Clinics voor kinderen van 6 – 18 jaar. Deze clinic 
is van 9.00 – 11.30 uur. Inschrijven om 8.30 uur. Wil je meedoen, maar heb 
je geen mountainbike of helm, Kanjers voor Kanjers beschikt over een aantal 

Act ieve  Moeder da g  met  
g r a t i s  d e e l n a m e  a a n  
O o s t  A c h t e r h o e k t o c h t .
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mountainbikes en helmen, zodat jij ook kan deelnemen. Kijk op hun website 
voor meer informatie www.kanjersvoorkanjers.nl Fietsen is cool!

Startlocatie
Locatie van vertrek en aankomst is; Sourcy Center, Zegendijk 3a, Zieuwent. 
Er is een ruime parkeerplaats met de mogelijkheid om de fiets af te spuiten. 
Ook is er een douchegelegenheid aanwezig. 

Scan & Go
Voor de eerste keer maakt TC Velocé gebruik van het Scan & Go systeem. 
Laat je NTFU ledenpas scannen en je hoeft geen briefje meer in te vullen bij 
de inschrijftafel; snel van start dus. 

Informatie
Uitgebreide informatie over deze Oost Achterhoektocht, op www.tcveloce.nl 
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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
Zo. 6-mei 08.00 uur Stichting Fratsen : "Dwars deur Zöwent" : Sourcy Center.

Zo. 6-mei 14.30 uur Erica '76 1 - RKZVC 1 (speelronde 22).

Zo. 13-mei 09.00 uur Velocé : Oost Achterhoek Tocht : Sourcy Center.

Za. 26-mei 09.00 uur Wessels Tournament : Internationaal D-jeugd voetbaltoernooi.

Zo. 27-mei 09.00 uur Wessels Tournament : Internationaal D-jeugd voetbaltoernooi.

Wo. 30-mei 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Vr. 1-jun 20.00 uur "Vrouwencafé" : Het Witte Paard.

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

Zo. 3-jun 15.00 uur 40 Jarig bestaan van buurtvereniging "'t Hoenderboom".

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".

Za. 18-aug ? Stichting Fratsen : Openluchtbioscoop : Tijd en locatie nog onbekend.

Zo. 2-sep 13.00 uur Stichting Fratsen : Vertelfestival : Sportveld de Waareise.

21 en 22 oktober Stichting Fratsen : Timmerdorp



24     

Vis moet zwemmen.

Al een aantal jaar worden de ker-
misdagen voorafgegaan door Zieu-
went Live. Heel muzikaal Zieuwent, 
lees: 3 families, staan een avond 

lang muziek te maken met een erg 
groot ‘wij’ gevoel. De goedgevulde 
zaal laat ogenschijnlijk de popula-
riteit zien van de avond. Vooraan 
in de zaal staan alle aanverwante 
familieleden goedlachs mee te dei-
nen op de muziek en halverwege de 
zaal slaat het om naar een grote vrij-
dagmiddagborrel. Alle gespreksstof 
wordt er 1 avond doorheen gejaagd 
en vanaf een uurtje of 11 is het de 
drank die ons 3 dagen dicteert langs 
vele kansloze hoogtepunten. Sinds 
die vrijdag er bij zit is het rekensom-
metje voor velen echter makkelijk 
gemaakt: 4 dagen is financieel en 
levertechnisch niet geheel verant-
woordt, dus wijkt de laatste avond. 
Voorheen was de maandagavond 
altijd 1 van heroïsche proporties, 
daar moest je bij zijn! Daar ge-
beurden de dingen waar je het nog 
jaren over had. Bankgitaar spelen, 
bankschuiven, bierestafettes, WC-
unitje kantelen, de zeskamp van de 
ochtend in het klein overdoen en 
meer van dat soort ongein. Maar 
nu valt de keuze om op vrijdag te P

ie
te

r &
 M

ar
io

beginnen en maandag af te haken 
ineens onder de gedoogconstructie. 
Het resultaat is een enkeling die 
zich op de been houdt in een half 

met dranghekken afgezette tent. 
De meeste helden van de zeskamp 
hebben na de ochtend hun laatste 
krachten gegeven voor een laatste 
vreugdeuitbarsting op de maan-
dagmiddag en mijden daarna elke 
vorm van alcohol voor een week. 
En daarmee heeft Zieuwent Live 
eigenhands de moderne tijden een 
handje geholpen en de maandag-
avond verdrongen. De traditionele 3 
volle kermisdagen zijn hiermee aan 
het wankelen gebracht en de maan-
dagavond lijkt het kind van de reke-
ning te worden. Daarom stellen we 
voor om op de maandag nog eerder 
te beginnen met de zeskamp, rond 
een uurtje of 6 in de ochtend. Dan 
zitten we tegen half negen in de tent 
en klokken we daar netjes om een 
uurtje of 7 uit om massaal in de rij 
bij de visboer aan te sluiten. En de 
volgende dag uitgebreid je collega’s 
op het werk lastig vallen met je kater 
met bijbehorende drankkegel en de 
sterk aangedikte verhalen over de 
Zöwentse karmisse.


