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Wolken boven 
Zieuwent…
Het eindsignaal klinkt, verslagenheid en 
verdriet overheerst. Niet alleen bij de 
spelers, merk ik meteen. Wanneer ik rich-
ting de parkeerplaats loop, kom ik een 
Domhofje tegen, hij wijst naar de lucht en 
zegt: “Kijk, donkere wolken boven Zieu-
went”. Ik kijk omhoog en zie inderdaad 
even de zon achter de wolken verdwij-
nen. Afgelopen zondag speelde RKZVC 1 
de wedstrijd in de nacompetitie om de-
gradatie te voorkomen. Ze verliezen met 
2-3 van HC `03, degradatie is een feit. Ik 
was naar het voetbalveld gegaan om mijn 
broer Dennis nog een keer te zien schit-
teren in het eerste elftal van Zieuwent. 
Het is namelijk zijn laatste seizoen. Wat 
jammer dat hij toch niet mee kon doen, in 
verband met een blessure aan zijn pols. 
Mijn broers staan verslagen op het veld, 
moeder kan niks meer zeggen, zusje 
veegt de tranen weg, en volgens vader 
ligt het aan de scheidsrechter. Mijn enige 
broer die niet op het veld is, laat via Twit-
ter wat van zich horen. “@RKZVC; kom 
op jongens, 1 stapje terug is 2 vooruit.” 
Ik zie voor me hoe hij op dat moment zit 
te genieten bij de BBQ. Hij snijdt worst-
jes in stukjes voor zijn kinderen, draait de 
speklapjes om, drinkt een slokje bier en 
kijkt tevreden omhoog. Blij met de wol-
ken die de sterke zonnestralen even af-
zwakken. De andere twitterberichten ne-
geert hij. Zelf ga ik snel naar huis om nog 
even te genieten van een ijsje op het ter-
ras. Ik bedenk me dat ik zomerstop heb. 
Geen gezeur van Johan Derksen op de 
maandagavond, geen van der Gijp met 
dat vreselijke lachje, geen urenlange tele-
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Wolken boven Zieuwent…

tekstsessies, geen man naast me die niet 
kan slapen omdat hij de wedstrijd aan het 
overspelen is. Ik hoorde hem vanmiddag 
zeggen tegen iemand: “De komende 5 
jaar train ik Fem, met Wendy in de bege-
leiding.”
Wanneer ik op maandagmorgen naar 
mijn werk rij, zie ik in de Waareise nog 
maar één wolkje boven een huis hangen. 
Ze verdreef in haar eentje de grote don-
kere wolken boven Zieuwent. De roze 
wolk voor baby Noor! 

Wendy Seesing

Wijziging in 
de redactie.
Gedurende meer dan 14 jaar, om precies 
te zijn 145 (!) nummers, heeft Norbert 
Doppen de opmaak van de PIOT ver-
zorgd. Elke keer weer een terugkerende 
vrijwillige verplichting en regelmatig een 
race tegen de klok om de deadline voor 
drukkerij Westerlaan te halen als andere 
redactieleden hun bijdrage aan de (te) 
late kant aanleverden of omdat het wach-
ten was op een actueel stuk dat nog mee 
moest in de eerstvolgende uitgave. 

In verband met andere drukke werk-
zaamheden heeft hij helaas besloten om 
te stoppen. Wij zijn hem dankbaar voor al 
zijn tijd, energie en specialistische kennis 
die hij in de PIOT heeft gestoken. Uiter-
aard gaat het primair om de inhoud, maar 
het oog wil ook wat. Vormgeven is een 
vak apart dat vaak wordt onderschat. De 
lay-out bepaalt in hoge mate het leesple-
zier.

We prijzen ons gelukkig met het feit dat 
Romeo Delta, in de persoon van Chris 
Nijhof, de werkzaamheden van Norbert 
wil overnemen en vanaf dit nummer de 
opmaak verzorgt.

De redactie

Het emailadres piot@hetnet.nl voor 
het aanleveren van kopie is vervallen. 
U dient uw bijdragen in te sturen naar 
het volgende emailadres: 
h.wopereis@chello.nl 

De redactie
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Om 7 uur gaat mijn wekker. Niets bijzon-
ders, ware het niet dat het zondagmor-
gen is. Het is lang geleden dat ik zondags 
op dat tijdstip ben opgestaan. Vandaag 
wordt door Stichting Fratsen de wan-
deltocht “Dwars deur Söwent” georga-
niseerd en ik heb me voorgenomen om 
deel te nemen en 24 kilometer te gaan 
wandelen.

Ik heb zelfs nieuwe wandelschoenen 
gekocht (de huidige zijn nagenoeg ver-
sleten) en speciale wandelsokken aan-
geschaft. De nieuwe schoenen laat ik bij 
nader inzien staan (ze zijn nog niet vol-
doende ingelopen), maar de nieuwe sok-
ken trek ik wel aan. Voor Є 18,- (het kost 
wat, maar dan heb je ook wat) wil ik géén 
onnodige blaren.

De “langeafstandlopers” mogen vanaf 
08.00 uur vertrekken, dus om kwart voor 
acht loop ik richting het Sourcy Center. 
Tot mijn verbazing kom ik de eerste wan-
delaars al tegen. In gezwinde pas zijn zij 
al begonnen aan hun tocht. Navraag bij 
de organisatie leert mij dat deze fana-
tiekelingen al om 07.30 uur ongeduldig 
stonden te trappelen bij de start. Men 
heeft ze nog een kwartiertje tegenge-
houden, maar vervolgens, om de goede 
vrede te bewaren, toch maar eerder dan 
gepland laten gaan.

Ik drink eerst rustig een kop koffie en be-
gin om 08.15 uur aan mijn tocht. In totaal 
zullen vandaag 350 wandelaars, verdeeld 
over 4 verschillende afstanden, deelne-
men. Toch loop ik het eerste uur helemaal 
alleen en zie alleen in de verte enkele 
deelnemers. Iedereen wandelt ongeveer 
in hetzelfde tempo en niemand komt mij 

achterop. Ik geniet van de ochtendstilte. 
Het is fris, maar droog en dus ideaal wan-
delweer.

De tocht voert via de kerkenpaden links 
langs Marienvelde richting Halle, met als 
hoogtepunt een pas aangelegd natuur-
gebied dat ik nog niet kende. Een ver-
schralingproject met een schitterende 
kronkelende beek. Na een korte (rook)
pauze, en een bakje koffie voor slechts 
Є 0,50 op de rustplek, gaat het verder 
met een saai rondje achterlangs Halle. De 
terugweg verloopt via de prachtige Har-
reveldse en Zieuwentse kerkenpaden. Dit 
is voor mij bekend wandelterrein, maar 
het blijft mooi.

Wandelen is een perfecte manier van 
relaxen. Langzaam trekt het landschap 
aan je ogen voorbij, je lichaam doet een 
matige fysieke inspanning terwijl je rustig 
kunt nadenken en je gedachten worden 
geordend.

Om 12.30 uur zit de tocht erop. Ik meld 
me netjes af bij de organisatie, maar dat 
blijkt een overbodige actie. Niemand zit 
te wachten op mijn terugkomst. Na een 
warm bad, om de toch wat verstramde 
spieren rust te geven, kijk ik terug op een 
zeer geslaagde ochtend.

Als ik wandel is dat meestal op een zater-
dag- of zondagmiddag met een omweg 
van circa 10 kilometer naar de kroeg. 
Zondagsmorgens (zonder horecabe-
stemming) is ook ontspannend.

Huub Wopereis 

Wandelen
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In een van mijn eerdere stukjes voor de 
Piot heb ik beloofd om bij de volgende 
fietstocht die Veloce zou gaan organi-
seren te helpen als vrijwilliger. Het hele 
jaar profiteer je als mountainbiker na-
melijk van prachtige tochten die andere 
clubs voor je uitzetten, waardoor ik dan 
ook een morele verplichting voelde dit 
ook eens terug te doen. Vandaar dat ik 
mij tijdens de Veloce jaarvergadering on-
middellijk aanmeldde toen vrijwilligers 
gevraagd werden om te helpen bij de Ve-
loce ATB tocht, die op 13 mei gehouden 
zou gaan worden.

Op vrijdag 4 mei begeef ik me dan ook 
richting ‘t Witte Paard, want op die avond 
zullen de taken worden verdeeld. Ik ver-
wacht een presentatie van de race-, de 
ATB- en de gezinstocht, uitleg over wat er 
zo al voor werkzaamheden zijn en daarna 
het indelen van de aanwezige vrijwilli-
gers. Dit blijkt echter een naïeve gedach-
te te zijn. Als ik het oude café binnenkom, 
zie ik een compleet draaiboek op de bea-
mer met de diverse werkzaamheden en 
daarachter zijn ook al een groot aantal 
namen van vrijwilligers ingevuld. Het is 
natuurlijk niet de eerste keer dat Veloce 
deze tochten organiseert.
Mensen voor het uitzetten, controleren 
en opruimen van de diverse tochten blij-
ken ook al min of meer vast te staan en 
hun namen worden in rap tempo ingevuld 
in de open velden. Slechts hier en daar 
ontbreekt nog iemand. De lege plekjes 
vult voorzitter Jacco van Wijngaarden 
door min of meer mensen aan te wijzen. 
Hij kent zijn pappenheimers en het lijstje 
raakt in rap tempo vol. Het begint er op te 
lijken dat hij mij helemaal niet nodig heeft, 
maar als er op het laatst nog iemand ont-

breekt voor de controle en het ophalen 
van de pijlen van de race tocht op Zon-
dag, ziet Jacco mij en krijg ik de vraag of 
ik dat niet wil doen. Het is wel niet helpen 
bij de ATB tocht, wat ik graag wilde, maar 
‘met de auto rond knappen’ kan ik ook 
wel. Ik ga dus akkoord, hoewel ik hierbij 
aan moet tekenen dat ik niet de indruk 
had dat ik veel keus had. Daar zorgden de 
dwingende ogen van Jacco wel voor.
Ik hoef dus alleen op zondag aan de slag, 
maar omdat ik nieuwsgierig ben hoe dat 
uitzetten van de ATB tocht precies in zijn 
werk gaat, vraag ik Richard Hendriksen, 
die een sectie gaat doen, of ik zaterdag 
met zijn groepje mee kan als ‘waarne-
mer’. Prima, vertrek om 13:00 u bij Inge, 
met Richard, Stef Hoitink en sectieleider 
Hans Rietberg. Met de auto naar een 
kruispunt bij Wolversveen, om van daar-
uit per mountainbike de sectie in te rich-
ten. De ATB tocht is ongeveer 60 km lang, 
verdeeld in 4 secties van 15 km. Hans 
heeft de 2e sectie gekregen, kris kras 
door het Hengelse Zand, een van mijn fa-
voriete ATB gebieden. Het café van Appie 
Happie te Veldhoek is het einde van die 
sectie en tevens de pauze plaats.

Veloce vrijwilliger
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Als we de fietsen van de auto’s hebben 
gehaald, krijg ik van Hans meteen een rol 
plakband om mijn stuur, en een pak oranje 
A5-jes met een dikke zwarte pijl erop, in de 
hand gedrukt. “A’j toch met goat, ku’j ok 
wal helpen.” Stef en Richard zijn al begon-
nen met pijlen plakken op bomen, waarbij 
het plakband rond de boom moet worden 
gerold om de pijl goed vast te kunnen 
zetten. Het zogenaamde boomknuffelen 
komt hier goed van pas. ‘Het idee is om 
vóór, in en na een bocht een pijl te plak-
ken’. Hans en ik fietsen vast verder naar 
de volgende bocht om daar duidelijk te 
maken waar het morgen naar toe moet. 
Tijdens het plakken worden we weer in-
gehaald door Stef en Richard, en zo gaat 
het om en om richting het Hengelse Zand.

Op ‘t Zand aangekomen ben ik de weg al 
snel kwijt door alle gedraai links en rechts-
om. De heren lijken echter precies te we-
ten waar het naar toe moet. Jaren ervaring 
op ‘t Zand betaalt zich hier uit. Toch raken 
ook zij na een aantal kilometers verward. 
‘Moesten we hier nu links of rechts???” 
Hans start zijn fietscomputer met GPS op, 
waarin hij de tocht heeft staan. Lang leve 
de techniek? Helaas, de computer ver-

toont kuren, heeft moeite de satellieten te 
vinden die hij nodig heeft om zijn positie te 
bepalen. Dan maar op de oude manier. Ri-
chard fietst weg om even later terug te ko-
men. ‘Wi’j mot hier links, a’w rechts goat, 
komme wi’j op hetzelfde stukke terugge.’ 
OK, linksaf dan maar. En zo gaat het kris 
kras door ‘t Zand. Dit is zonder twijfel het 
mooiste stuk van de tocht. Smalle paadjes, 
heuveltjes, vals plat, heuvelruggen, heide, 
bos, stukkie motorcrossbaan. Ik geniet 
met volle teugen van dit prachtige bos.
 
Na 2 uur plakken, wenden en keren, berei-
ken we de Veldhoek, het einde van sectie 
2, begin van sectie 3. De heren van sectie 
3 zijn inderdaad ook begonnen, want we 
zien de feloranje pijlen al van ver. Ons werk 
voor vandaag zit er op, dus we fietsen te-
rug naar het begin van sectie 2, fietsen 
op de auto, en terug naar Zieuwent. Mor-
genvroeg zullen Stef en Hans voor dag en 
dauw sectie 2 opnieuw fietsen om te con-
troleren of de pijlen nog goed hangen. Je 
hebt altijd grapjassen die pijlen weghalen 
of andersom hangen. Richard, die mor-
gen niet kan, zal worden vervangen door 
Steve Holkenborg, Ik zou zelf morgen ook 
wel weer graag meegaan, maar ik moet 
om 7:00 uur met Maarten Voogel de race-
tocht controleren. Misschien ook wel leuk.

De volgende dag sta ik dus om vijf voor 
zeven achter het huis van Hans te Molder, 
de leider van de racetocht. Hij heeft nog 
een aantal pijlen die we mee moeten ne-
men. Ook zij zijn bang voor vandalisme, 
en hebben daarom niet alle pijlen ge-
plaatst. Door de tocht zo hier en daar te 
onderbreken voorkom je dat onverlaten 
de tocht kunnen volgen en zo al je pijlen 
zouden kunnen jatten. Het lijkt mij wat 
overdreven, maar we zullen zien. Maarten 
komt inmiddels de bocht omgereden, en 
samen laden we de resterende pijlen in. 

Veloce vrijwilliger
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De race tocht gebruikt andere pijlen dan 
de ATB tocht. Deze staan op een stalen 
paaltje, dat je in de grond kunt drukken. 
Ik vind ze wel wat klein en onopvallend, 
zeker vergeleken met de feloranje ATB pij-
len. Hans vraagt ons de pijlen ruim voor 
een afslag te plaatsen. Racefietsers gaan 
nu eenmaal harder dan ATB-ers, hebben 
dus meer tijd nodig om te kunnen reage-
ren. Maar het ATB credo, vóór, in en na de 
bocht, wordt bij de race niet gehanteerd. 
Eén pijltje ruim voor de bocht is volgens 
Hans genoeg. De racers krijgen de tocht 
ook nog op papier mee. 
Maarten blijkt gisteren de 80 km route te 
hebben uitgezet met Bart Roelofs. De lus-
sen die van de tocht een 120 km tocht ma-
ken, zijn uitgezet door Hans zelf met Joop 
Schotman. Maarten drukt mij het papier 
van gisteren in de hand. Hij heeft een aantal 
kruisjes gezet bij punten waar hij geen pijl 
heeft geplaatst om redenen zoals eerder 
beschreven. Hij stelt voor dat ik de pijlen 
zoek, want hij weet waar ze staan. Prima. 
We rijden weg bij het Sourcy, richting Bel-
trum. Meteen al rechtsaf de Rouwhorster-
dijk op. Als ATB-er vind ik dat het vrij lang 
duurt voor ik het volgende pijltje vind, die 
ons linksaf de Hellerweg op stuurt. Maarten, 
die ook ATB-er is, heeft gisteren te horen 
gekregen dat Racers hier aan gewend zijn. 
Ok, linksaf de Hellerweg op. Even verderop 
kun je rechtsaf richting Herman Krabben-
borg, en als ATB-er zou ik hier pijlen heb-
ben gezet om duidelijk te maken dat dat 
niet moet. Bij de race geldt echter: Geen pijl 
= rechtdoor. Ok. De volgende pijl komt dan 
ook pas als we verderop naar links moeten 
de Maatweg op. Ik vind die pijl niet. Maar-
ten ook niet, dus ik heb er niet overheen 
gekeken. ‘Ja, ik zie hem toch!’ roept Maar-
ten. Ik zie hem in zijn achteruitkijkspiegel 
kijken. Hij rijdt achteruit, en daar vinden we 
de pijl achter een boom. Het werk van een 
grapjas. Uitstappen, pijl weer in het zicht 

plaatsen en verder. De volgende pijl blijkt 
ook zoek. Maarten weet zeker dat hij deze 
100 meter voor de afslag richting de Bos-
laan heeft geplaatst. We stoppen en stap-
pen beiden uit om de pijl te zoeken. Hij blijkt 
in het weiland te liggen. Dezelfde grapjas?  
‘Als dat zo door gaat, zijn we nog wel even 
bezig.” Ik ben het met Maarten eens. Ik had 
een ontspannen ritje in de auto verwacht, 
maar dit kon nog wel eens een arbeids-
intensief morgentje worden. Zo gaat het 
verder richting Groenlo, Beltrum, Neede, 
Eibergen, Rekken, Meddo, Vragender, Bre-
devoort, Barlo, Harreveld, Marienvelde en 
dan terug naar Zieuwent. De tocht gaat over 
mooie, soms vers geasfalteerde wegen. 
Geen zandpaden, geen fietspaden. Het lijkt 
mij, als race-leek, wel een mooie tocht. Na 
3 uur optrekken, remmen, achteruit rijden, 
uit- en weer instappen, pijlen zoeken, ex-
tra pijlen plaatsen, en oplossingen zoeken 
voor het gebrek aan pijlen op het eind, zijn 
we terug bij het Sourcy Center. Daar is het 
inmiddels een drukte van belang. Een goed 
teken. Voorlopig zijn wij klaar. Hans te Mol-
der komt ook terug, en we spreken af om 
om 14:00 uur weer bij elkaar te komen om 
de pijlen weer op te gaan halen.

Ik loop Sandrino Beerten, projectleider 
ATB tegen het lijf. ‘Hoe gaat het? Goed?” 
“Het hele Hengelse Zand ligt er uit!” Wat? 
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Hoe kan dat? Het mooiste stuk van de tocht 
er uit??? “Een van de grondeigenaren heeft 
gisterenavond geëist dat we van haar stuk 
grond af bleven en heeft haar buren ook 
gemobiliseerd. Vanmorgen hebben we de 
tocht dus in moeten korten. De tocht is van 
een dikke 8 in een mager 4tje veranderd!” 
Hoe is dit mogelijk. Vorige week was er al 
een grondeigenaar in het Ruurlose Broek, 
die zijn eerder verleende toestemming in-
trok vanwege herten die kalfjes hadden 
gekregen, zodat een mooi stuk uit de tocht 
moest worden geschrapt, en nu dit? Ken-
nelijk is er wat ernstig mis gegaan in de 
communicatie naar de diverse landeigena-
ren, met dit als resultaat. Mijn inschatting 
vooraf, dat het wel ontzettend moeilijk zal 
zijn om te achterhalen van wie al die ver-
schillende percelen zijn, vooral in een bos, 
blijkt te kloppen: Er zaten een aantal stuk-
ken in de tocht over grond van mensen die 
vooraf niet om toestemming zijn gevraagd. 
En omdat dit vaker voor schijnt te komen, 
was er zaterdagavond en zondagmorgen 
niet meer aan te praten. Veloce heeft de 
pech dat zij kennelijk de druppel zijn ge-
weest die de emmer in ‘t Zand heeft doen 
overlopen. Spijtig. Een domper op een ver-
der met bijna 400 deelnemers geslaagde 
dag. Zouden de deelnemers er veel van 
merken? Misschien niet, maar deelnemers 
die bekend zijn met de omgeving zullen het 
wel vreemd vinden als ze merken dat de 
tocht vlak langs het Hengelse Zand komt, 
maar er niet door gaat. En hoe moet dat 
nu in de toekomst? Nooit meer door het 
Zand??? Met gemengde gevoelens stap ik 
om 14:10 uur (“Ik wilde nog even de start 
van de Formule 1 zien, sorry”) in de auto 
van Maarten om de racepijlen weer op te 
gaan halen. 

Johnny Cuppers.

Veloce vrijwilliger

Dit weekend is het kermis, met op zon-
dag het vogelschieten. Sinds vorig jaar 
worden de vogels gemaakt door Rob 
Wopereis, die het heeft overgenomen 
van zijn vader. Rob is 56 jaar en getrouwd 
met Thea. Samen hebben ze 4 kinderen: 
Dirk, Eva, Han en Cor. Hij is de eigenaar 
van Bouwbedrijf Wopereis, dat al van zijn 
opa is geweest. Sinds het jaar 2000 zijn 
ze gevestigd aan de Ruurloseweg. Ook 
geven ze samen workshops speksteen 
bewerken en hebben op campings aller-
lei activiteiten georganiseerd. 

Meest favoriete sport: Ik zal het niet we-
ten. Thea rijdt graag paard. Ik mag wel 
heel graag naar het springen kijken, Con-
cours Hippique.

Minst favoriete sport: voetbal. Veel din-
gen op televisie moeten wijken voor voet-
bal. Ik geef er ook niets om. Ik kwam een 
keer Cor ophalen van voetbal en er werd 
mij meteen gevraagd: “Wat mot i’j hier 
dan?” Ik heb me weer omgedraaid. 

Mooiste sportherinnering: Ik heb wel 
aan theater sport gedaan. Het mooiste 
wat ik heb meegemaakt was het Open 
Franse Kampioenschap eieren gooien. 
Je moet dan eieren overgooien en steeds 
verder uit elkaar gaan staan. Maar vooral 
het oefenen de dag ervoor was mooi, ze-
ker omdat we genoeg eieren hadden.

Favoriete sportman/vrouw: Dat is Willie 
Bekken, voor dag en dauw staat hij op 
om de kranten te bezorgen.

Lekkerste eten: Zalm met een lekker 
wijntje. Daarna komt gewoon erwten-
soep op een heerlijke winterse dag.

Profielschets
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Welk t.v. programma moet onmiddellijk 
van de buis: Ik kijk heel weinig televisie. 
Ik loop altijd rond, in de tuin of de weide. 
Televisie kijken kan ik in de Antoniushove 
nog wel.

Beste boek/schrijver: Ik zou het niet we-
ten. Ik lees ook bijna nooit. Kan nog geen 
bladzijde vol lezen. 

Mooiste film: One flew over the cuckoo’s 
nest.

Politieke kleur: Vanuit vroeger de SP. 
Die hadden een mooie poster met een 
koe erop en daarbij een schaars geklede 
dame. Maar dat wil niet zeggen dat ik 
daar bij blijf.

Beste Nederlandstalig lied: Dat is van 
onze Dirk. Frambozenvla van AC/Dixi

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit 
kreeg: Een bos bloemen, toen ik mijn 
duim eraf had gezaagd. Het voelde alsof 
ik gefeliciteerd werd. Ik wilde het direct in 
de prullenbak gooien. 

Grootste miskoop: Op een veiling in En-
schede, heb ik een aantal dingen gekocht 
van een failliete aannemer. Het was veel 
te duur, een stuk minder kwaliteit, veel te 
veel mensen en te grote vrachtwagens. Ik 
had niet de moeite genomen om te gaan 
kijken, dat was dom.

Omscholen tot: Dat doen we niet. Ik hou 
niet van school. Als ik dit bouwbedrijf 
niet had gehad, waren we misschien een 
camping begonnen in Frankrijk.

Tent opzetten in: Een hele gezellige om-
geving. Maakt niet uit waar.

Ben je al wel eens aangehouden door 

de politie: Jaaaa….. zovaak, vooral met 
de aanhangers, geen goede kentekens 
enz. Ik heb ze zelf ook al eens ‘aange-
houden’. Ze stonden voor de 3e dag te 
controleren bij Bongers. Dat vond ik niet 
nodig en heb ze dat ook gezegd. Ze kon-
den beter op de Ruurloseweg komen 
controleren. Maar dat vonden zij niet. 

Hekel aan mensen die: Zelf zeggen dat 
ze goud eerlijk zijn. Dat zijn vaak de ‘cri-
minelen’. 
 
Uit bed te halen voor: Een leuk feestje, 
daar houd ik wel van. 

Waar droom je over: Droom ik wel? Goh, 
nee, ik zou niet weten waarover ik droom. 
Ze eindigen toch vaak verkeerd en dan 
ben je weer wakker.
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Wanneer was je voor het laatst bang: 
Vorig jaar nog, toen ik met nog iemand 
bijna klem kwam te zitten tussen twee 
stellingen met allemaal platen die we niet 
meer konden houden en tegen onze be-
nen aandrukte. Gelukkig kwam er net ie-
mand binnen op dat moment. 

Wat denk je als je in de spiegel kijkt: Een 
echte vent, ruikt naar cement.

Welke zin of welk woord gebruik je te 
veel: No is’t good e’west. Dat heb ik van 
mijn moeder. Zij zei dat ook altijd. 

Wie zou je nog willen ontmoeten: Maxi-
ma, ten eerste omdat ze mooi is en ten 
tweede omdat ik denk dat ze heel wat 
bijzonders te vertellen heeft. 

Wat zou je geen 2e keer doen: Naar 
school gaan, daar heb ik een gruwelijke 
hekel aan.

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Actief, 
Creatief, sociaal (heel aardig), behulp-
zaam en vrolijk.

Rob dank je wel voor dit interview 

Nienke Krabbenborg

Profielschets

ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info

Dag Datum Aanvang Activiteit

Vr. 8 juni 20.00 uur Zieuwent Live!

 9, 10 en 11 juni  Zieuwentse Kermis.

Vr. 15 juni 09.00 uur Open Coffee Oost Gelre : Het Witte Paard.

Za. 30 juni 16.00 uur RKZVC - FC Twente

 7, 8, 9, 10 en 11 juli  Jong Nederland : “Grootkamp”.

Wo. 11 juli 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Vr. 3 aug. 20.00 uur “Vrouwencafé” : Het Witte Paard.

Za. 18 aug. ? Stichting Fratsen : Openluchtbioscoop.

Zo. 2 sept. 13.00 uur  Stichting Fratsen : Vertelfestival :  

“De Waareise”.

Za. 6 okt. ? Stichting Fratsen : Avondschoolreisje.

 21 en 22 oktober  Stichting Fratsen : Timmerdorp.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 24-04-2012 : RKZVC F1 - SC Neede F1 : 2 - 1

DOELPUNTENMAKERS: Syl Doppen en Tijn Hoenderboom.

MOOISTE DOELPUNT: Alle 2 even mooi.

MOOISTE MOMENT: Bijna kampioen !

MAN v.d. WEDSTRIJD: Joël, Thieme, Niels, Sem, Syl, Devin, Tijn, Tristan.

Datum : wedstrijd : uitslag 05-05-2012 : RKZVC F1 - WSW W’wijk : 4 - 0

DOELPUNTENMAKERS: Tijn Hoenderboom (3x) en Tristan Krabbenborg (1x).

MOOISTE DOELPUNT: Tristan: afstandschot in de kruising.

MOOISTE MOMENT: Einde wedstrijd. Kampioen !!!

MAN v.d. WEDSTRIJD: Joël, Thieme, Tristan, Syl, Devin, Sem, Niels, Tijn.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-05-2012 : HSC F1 - RKZVC F1 : 2 - 8

DOELPUNTENMAKERS:  Tijn Hoenderboom (4x), Devin Haen (3x) en Syl Doppen (1x).

MOOISTE DOELPUNT: Alle goals waren mooi.

MOOISTE MOMENT: Ongeslagen kampioen. 8x Winst en 1x Gelijk.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Tijn Hoenderboom.

Datum : wedstrijd : uitslag 28-04-2012 : RKZVC F2 - AZVC F7 : 3 - 1

DOELPUNTENMAKERS: Ivar te Molder (2x) en Naud Gebbink (1x).

MOOISTE DOELPUNT: Naud: vanaf zijkant een bekeken balletje over de keeper.

MOOISTE MOMENT: Bal van Toon, waardoor Naud kon scoren.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Naud Gebbink.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-05-2012 : Trias F5 - RKZVC F2 : 0 - 3

DOELPUNTENMAKERS: Ivar te Molder (2x) en Willem Domhof (1x)

MOOISTE DOELPUNT: Ivar te Molder: door de benen van de keeper.

MOOISTE MOMENT:  Het hele jaar geweldig gespeeld. Jongens bedankt voor  

geweldig jaar namens leiders en trainers.



Wie in Zieuwent over het Pinksterweekend 
spreekt, spreekt over het Wessels Tourna-
ment. Dit jaar voor de 10e maal georgani-
seerd voor D-pupillen met Europese allure. 
Hierdoor is het toernooi hoog aangeschre-
ven, zeker gezien de sterke bezetting. De 
jeugdvoetballers laten zien waarvoor ze 
naar Zieuwent zijn gekomen. Om te voet-
ballen en om te winnen. Alles wat anders 
is betekend teleurstelling, voor jezelf maar 
ook voor je eigen team. Tranen biggelen 
over de wangen wanneer er is verloren. 
Dit wil je niet, dit wil je als team niet. Toch 
zullen er altijd verliezers zijn, wanneer er 
wordt gewonnen. PSV heeft gewonnen.

Een prachtige zon aan de hemel
Het 1ste elftal van RKZVC degradeert op 
de 2e Pinksterdag naar de 4e klasse. Zo-
als men vorig jaar promoveerde naar de 
derde klas, door in de blessure tijd de win-
nende goal te maken, kreeg men dit jaar 
een koekje van eigen deeg. In de slotmi-
nuut scoort tegenstander HC ’03 en met 
1 doelpunt verschil is degradatie een feit. 
Professioneel als de club zich wil voor 
doen, gaat in een mum-van-tijd een droom 
in rook op. De ambities om 2e klasse te 
spelen, “Working on a Dream” zoals een 
mooie video op de website weergeeft, is 
even verder weg dan ooit. Teleurgestelde 
bestuurders, vrijwilligers en zeker de vas-
te supporters zoeken steun om het verlies 
te verwerken. HC ’03 heeft gewonnen. 

Dat het 1ste elftal degradeert ligt natuur-
lijk niet (alleen) aan de laatste 2 beslis-
singswedstrijden. Tot aan de winterstop 

ziet het allemaal redelijk tot goed uit. In 
de wandelgangen hoor je vaak negatieve 
berichten over een wedstrijdverloop, de 
opstelling, de beleving, de blessures, de 
onderlinge samenwerking en de coaching 
vanaf de bank. Pech komt zo nu en dan 
ook om de hoek kijken en allemaal weten 
we hoe het wel moet. Maar de spelers die 
op het veld staan, die moeten beter we-
ten! Zorg ervoor dat je voor elke wedstrijd 
fit bent en dat je niet met de zondagoch-
tendglorie je bed inschiet met de kop vol 
drank. Jullie spelen voor een club ge-
naamd RKZVC en wel in het 1ste elftal. Dit 
is het visitekaartje van RKZVC en wellicht 
van Zieuwent. Diegene die daar in mogen 
spelen zouden trots moeten zijn en zich er 
van bewust moeten zijn wat er op het spel 
staat. Iedere week weer. Het is niet dat 
één persoon, bijvoorbeeld de keeper, de 
schuld kan krijgen dat een wedstrijd wordt 
verloren. Nee..., verliezen doe je als team.

Binnen dit elftal zijn er gelukkig een hand-
je vol wie de verantwoording wel nemen 
en de schouders eronder zetten. Zij zullen 
net als iedereen begrijpen dat:
1.  we volgend jaar ook een jonge ploeg 

hebben;
2.  we genoeg talent in huis hebben en 

ook erbij krijgen;
3.  we opnieuw kunnen gaan bouwen aan 

het collectief, het team;
4.  we dit verlies als club gaan overwinnen;
5.  we opnieuw voor het kampioenschap 

gaan;
6. RKZVC weer heeft gewonnen.

De Boezemvrienden

De co lumn
Degraderen doe je als team!
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