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Waar ging het 
mis?
Op 30 juni speelde RKZVC (aange-
vuld met enkele regionale spelers) 
een oefenwedstrijd tegen FC Twente. 
Een mooie dag. Prachtig weer, veel 
doelpunten, een perfecte organisatie 
en geen vervelende incidenten. Ech-
ter, het aantal bezoekers viel “vies” 
tegen met als gevolg dat er, ondanks 
een flinke sponsoring van een groot 
aantal bedrijven en “Sponsorbunde-
ling Zieuwent”, geld bij moest. Geen 
onoverkomelijk bedrag, maar toch 
wezenlijk.

In de voorbereiding is contact ge-
weest met verenigingen die vorig jaar 
een wedstrijd hebben gespeeld tegen 
FC Twente en de bezoekersaantal-
len waren veelbelovend. Tijdens het 
vooroverleg met de Gemeente Oost 
Gelre sprak een vertegenwoordiger 
van Twente uit dat er altijd minimaal 
drie à vierduizend toeschouwers af-
komen op een soortgelijke wedstrijd. 
Een reden voor de gemeente om de 
wedstrijd als evenement te betitelen, 
met als gevolg allerlei dure organi-
satorische maatregelen. Denk daar-
bij ondermeer aan het inhuren van  
externe bewakers, een uitgebreid 
verkeers- en parkeerplan en een aan-
gepast drankbeleid.
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Waar ging het mis?

De gehele organisatie werd afge-
stemd op 3.000 bezoekers en de ver-
wachtingen waren hooggespannen. 
De begroting liet zien dat het “Break 
Even Point” bij 1.600 bezoekers lag, 
dus als penningmeester van RKZVC 
maakte ik mij géén enkele zorg.

De werkelijkheid was anders. Met 
ongeveer 1.100 betalende toeschou-
wers werden de (overbemande) en-
treekassa’s gesloten. Waar bleven 
de beloofde en verwachte toeschou-
wers? Dat 4 dagen ervoor Twente 
ook al speelde tegen WVC was be-
kend, maar had dit zoveel impact? 

Op een zaterdagmiddag om 16.00 
uur spelen leek ons een ideaal tijd-
stip en zou in ons voordeel zijn. RK-
ZVC speelde met gastspelers van 
verschillende omliggende vereni-
gingen en dat zou extra bezoekers 
trekken. Op een enkeling na heb ik 
ze niet gezien. In Lichtenvoorde bij 
Longa’30 hadden ze, in verband met 
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het overlijden van clubicoon Walter 
te Brake, hun hoofd niet staan bij 
een vriendschappelijk potje voetbal 
in Zieuwent. Meer dan begrijpelijk. 
Waar waren alle echte (in rood en 
wit geklede) Twente-supporters die 
met bussen vol zouden komen? Is de 
afstand te groot of brak het feit dat 
FC Twente op donderdag 5 juli een 
Europa-League-thuiswedstrijd tegen 
“UE Santa Coloma” speelde (met ook 
een tientje als entreeprijs voor vol-
wassenen) ons op? Is FC Twente al-
leen populair in Enschede en naaste 
omgeving en heeft het niet de brede 
uitstraling van bijvoorbeeld Ajax en 
Feijenoord? Komen voetballiefheb-
bers voornamelijk af op persoonlijke 
vedetten en namen (die bij FC Twente 
ontbraken)? Was de vroegtijdige uit-
schakeling van het Nederlands elftal 
op het Europees Kampioenschap in 
ons nadeel en is men (tijdelijk) voet-
balmoe? Of was het gewoon “Wish-
ful Thinking”? De waarheid zal wel 
ergens in het midden liggen en een 
combinatie van factoren zijn.

De financiële tegenvaller werpt voor 
mij natuurlijk een grauwsluier over de 
wedstrijd, maar aan een oplossing 
wordt inmiddels gewerkt. Gelukkig 
bestaat het leven niet alleen uit finan-
ciële resultaten. RKZVC (en Zieuwent) 
hebben aan positieve PR gedaan. 
Met dank aan UEFA-scheidsrechter 
Bas Nijhuis mocht Dennis Krabben-
borg is zijn afscheidswedstrijd sco-
ren tegen FC Twente. Hebben meer 
dan 1.000 voetballiefhebbers een 
prima middag gehad. Is het hartver-

warmend om mee te maken dat een 
kleine 100 vrijwilligers zich belange-
loos inzetten om deze wedstrijd or-
ganisatorisch perfect te laten verlo-
pen en ben ik blij daaraan ook mijn 
steentje te hebben mogen bijdragen.

Huub Wopereis



“De wereld hangt van toeval aan el-
kaar”, zegt de één. “Nee”, zegt de 
ander, “het is allemaal voorbestemd”. 
Ikzelf ben de ene keer wat meer (bij)
gelovig, om de volgende keer weer 
lekker rationeel te zijn.

Maar goed, toeval of niet, tijdens de 
feestavond voor de vrijwilligers en 
gastouders van het D-pupillen toer-
nooi, hadden ze ook een heuse lo-
terij met prominente Zieuwentena-
ren die de prijzen trokken. En ik was 
toch maar mooi de winnaar van twee  
entreekaartjes voor de wedstrijd  
RKZVC-FC-Twente. 

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen 
dat ik nooit het plan had om er heen 
te gaan en ik was ook al stiekem aan 
het nadenken wie ik wél blij kon ma-
ken met de kaartjes. 
Toch vroeg ik me ook wel af waarom 
de wedstrijd zo weinig aantrekkings-
kracht op me uitoefent. Ik ga regelma-
tig op zondagmiddag naar het eerste 
kijken. Wat maakt dit dan minder aan-
trekkelijk? Ten eerste hou ik van een 
echte strijd, dus vriendschappelijke 

wedstrijden bekijken, ik heb er een 
broertje dood aan. Komt nog bij (sorry 
fans van Twente) dat ik weinig op heb 
met de vereniging FC Twente. Komt 
mij toch iets te veel over als een pro-
vincieclubje. Het heeft voor mij niet de 
uitstraling die Feyenoord of zelfs Ajax 
op me hebben. Nee nogmaals, ik was 
waarschijnlijk niet gegaan.

Maar ja, wat wil nou het toeval (heb je 
‘m weer). We wilden gaan paragliden 
in Borculo en ik zou daar een sfeer-
verslag over schrijven voor de PIOT. 
Tot ik 2 dagen ervoor wordt gebeld 
met de boodschap dat er de komende 
dagen te veel wind staat en dat ons 
vliegweekend tot nader order wordt 
uitgesteld. Balen natuurlijk. Maar bij-
komend nadeel, we hebben ook geen 
onderwerp voor de PIOT. Huub, ook 
niet dom, wijst me erop dat ik kaart-
jes heb van RKZVC-FC Twente. Ik 
kan daar mooi een sfeerverslag over 
schrijven. 

En zo fiets ik, bij toeval, met mijn zoon 
op de zaterdagmiddag van de 30e 
juni, om kwart voor vier naar ‘de greu-
ne weide’ voor een prachtige voet-
balmiddag. De zon staat hoog aan de 
hemel en de muziek galmt al door het 
dorp. (Het is maar goed dat Henk en 
Ans het geluid niet altijd zo goed in 
orde hebben, anders gaat Zieuwent 
daar ook nog een keer over klagen)
De geoliede vrijwilligersmachine draait 
klaarblijkelijk al weer op volle toeren. 
Ik kom langs het weiland van Benno 
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Voorhuis, dat voor dit soort doelein-
den altijd dient als extra parkeerruim-
te. Het is prachtig strak gemaaid, bijna 
strakker dan het hoofdveld. De grote 
poort is vandaag de toegangspoort 
en vier vrijwilligers controleren en ver-
scheuren mijn kaartje. De mensen die 
dit doen zijn niet meteen de geijkte 
voetbalvrijwilligers. Sterker nog, ik zie 
ze voor het eerst op het voetbalveld. 
Later wordt me duidelijk dat er een 
samenwerking plaats heeft gehad met 
de stichting PaasPop en nu kon ik de 
kaartcontroleurs ook beter plaatsen. 
Ik loop verder het terrein op. Naast de 
koffie van Henk, dit keer in een prach-
tige koffiekraam, met vrouwelijke be-
diening, staat nog een aantal tenten 
op het veld. Plekken genoeg voor het 
verkrijgen van een drankje. De orga-
nisatie is duidelijk ingesteld op het 
duurdere publiek, want overal hangen 
bordjes dat er niet betaald kan worden 
met briefjes van 100 of 200 euro. Ik wil 
een geintje uithalen met Hedwig Heu-
tinck en wil mijn bestelde biertjes be-

talen met een briefje van 500. En wat 
wil het toeval? Heb ik er net op dat 
moment geen bij me. Het bier is lekker 
op deze warme zaterdagnamiddag en 
dat vinden er klaarblijkelijk meer. De 
hele middag stroomt het gerstenat 
weelderig.

Ik zag op het trainingsveld een route 
afgezet met rood-wit lint. Ik kon niet 
meteen bedenken wat daar moest 
gebeuren. Zou het bedoeld zijn voor 
Stefan Beerten, opdat hij met zijn klei-
ne trekkertje waar hij drank mee aan 
de man brengt langs het veld, weet 
hoe hij het veld weer moet verlaten? 



Of zou het toch echt een looproute 
zijn waar de spelers tussendoor moe-
ten lopen om het veld te bereiken? Ik 
hoop het eerste, maar ben bang voor 
het laatste. Als Stefan het veld op een 
heel andere wijze verlaat dan tussen 
het lint, zie ik inderdaad de spelers 
achter de tent langs, over het trai-
ningsveld uiteindelijk naast de tribune 
het hoofdveld betreden. Wat betreft 
dat hoofdveld, ik neem meteen mijn 
woorden terug over het gras in verge-
lijking met Benno’s weide. Wat ligt het 
hoofdveld er enorm strak bij. Ik hoor-
de achteraf dat Twente de nodige ei-
sen had neergelegd over de conditie 
van het veld. Maar toch, petje af voor 
de mannen die dit voor elkaar hebben 
gekregen. Het lag er grandioos bij.

Over het verloop van de wedstrijd valt 
weinig spectaculairs te zeggen. De 
eerste actie van Michiel, hernieuwd in 
Zieuwentse dienst, mocht er zijn (hij 
zette 2 man op het verkeerde been) en 
ik hoorde dat Sjors een speler had ge-
poort. Het mooist voor de emotionele 
bezoeker (en wie is dat niet) was mis-

schien wel de penalty die Zieuwent 
meekreeg. Dennis scoorde vanaf de 
stip en gaf Zieuwent een afscheids-
cadeautje. Prompt kreeg hij in de rust 
een cadeau terug. Na jaren in het eer-
ste te hebben opgetreden, maakt hij 
plaats voor de jongere garde en werd 
er op waardige wijze stilgestaan bij dit 
memorabele moment. 

Uiteindelijk werd het 1 – 14 voor de 
tukkers. Na het eindsignaal was het 
eigenlijk ook al snel weer rustig op ‘de 
greune weide’. 

Al met al vond ik het een gezapige 
middag, hoewel het met een biertje in 
de hand en tussen Zieuwentenaren al-
tijd goed toeven is op het veld. Er was 
weinig beleving en ik had niet meteen 
de indruk dat ik naar de top van de va-
derlandse competitie stond te kijken. 
Ik denk toch dat voor meer mensen 
geldt dat Twente iets minder tot de 
verbeelding spreekt dan Feyenoord 
(nou vooruit, of Ajax). De opkomst van 
publiek viel wat tegen, het voetbal was 
aardig maar zonder veel bezieling, 
echt aansprekende namen stonden 
niet in het veld, kortom het was het nét 
niet. Jammer voor de mensen die hun 
nek er voor uitsteken en je mag hopen 
dat ze dit blijven doen. 

Als Feyenoord ooit weer komt, koop 
ik direct een kaartje. (Misschien zelfs 
wel voor Ajax).

Mark

Toeval of toch niet?
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Het emailadres piot@hetnet.nl voor 
het aanleveren van kopie is verval-
len. U dient uw bijdragen in te stu-
ren naar het volgende emailadres: 
h.wopereis@chello.nl 

De redactie
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Na een kleine 7 jaar en met meer dan 
30 columns op hun naam, hebben 
Mario Wopereis en Pieter Molleman 
aangegeven te willen stoppen met 
hun 2-maandelijkse bijdrage en kri-
tische bespiegelingen over het rei-
len, zeilen, denken en doen binnen 
de Zieuwentse gemeenschap. Ze 
zijn beiden inmiddels afgestudeerd, 
wonen elders in den lande en hun 
binding met Zieuwent wordt steeds 
minder, waardoor het schrijven van 
een plaatsgebonden column hun, 
naar eigen zeggen, steeds moeilijker 
afging. We kunnen dit uiteraard be-
grijpen en zijn hun dankbaar voor al 
hun tijd, energie en positief kritische 
bijdragen voor de PIOT

We prijzen ons gelukkig met het feit 
dat Maddy Hulshof zich bereid heeft 
getoond om de pennen van Mario 
en Pieter over te nemen. Maddy is 
voor de PIOT geen onbekende. In het 
“verre” verleden was zij namelijk al 
“regulier” redactielid. Dat ze schrij-
ven kan heeft ze ondermeer bewezen 
met haar onlangs uitgebrachte boek 
over autisme (“Dirigeren van de oce-
aan”). We hebben er alle vertrouwen 
in dat ze ook columns kan schrijven 
en laten ons verrassen.

De Redactie

Wijziging in 
de redactie
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RKZVC Seizoen 2011 – 2012
Het was in meerdere opzichten voor 
RKZVC toch een enigszins hectisch 
seizoen. Vooral voor het vlaggenschip 
(het 1e) was het natuurlijk spannend 
om na ruim 20 seizoenen in de 4e 
klasse nu eens een stapje hogerop te 
kijken of dat niveau voor ons kerkdorp 
haalbaar is. De afloop zal bekend zijn 
; het eindigde via een ietwat drama-
tisch slotstuk helaas met een degra-
datie naar de 4e klasse. Toch is er 
van geleerd en met een op het oog 
versterkte selectie zal geprobeerd 
worden het verloren gegane terrein 
zo snel mogelijk terug te winnen, om-
dat het toch tot de mogelijkheden zou 
moeten behoren met het aanwezige 
talent. 
Het 2e speelde ook weer een klasse 
hoger en behaalde daarin een prima 
middenmoot-positie, wat als een uit-
stekend resultaat betiteld mag wor-
den. Als je kijkt naar de tegenstan-
ders en dan vooral de grootte van de 
clubs waartegen je speelt, dan kun je 

alleen maar trots zijn op dit team en 
zijn staf. Bij het 3e werd er een start 
gemaakt met een prestatiegerichtere 
aanpak. Qua eindresultaat is het nog 
niet zichtbaar misschien, maar toch 
zijn hier stappen gemaakt. Komend 
seizoen zal dit met een ook hier be-
hoorlijk versterkte selectie, mede 
vanuit de jeugd, zijn vruchten hopelijk 
gaan afwerpen.
De lagere teams speelden bijna tra-
ditiegetrouw hun wedstrijden, waar-
bij winnen of verliezen alleen tijdens 
de wedstrijd zelf centraal staat. Ple-
zier staat voorop en dat was in ruime 
mate aanwezig. Het 5e en 6e bereik-
ten een  gebruikelijke “onderin de 
middenmoot”-positie, terwijl het 4e 
dit overtrof met een keurige 3e plek.

Bij de jeugd was er ook weer van alles 
te doen tijdens de drukte op de zater-
dagen. Bij deze lichtingen staat spel-
plezier en ‘leren’ centraal, waaraan 
ruimschoots werd voldaan. Onder de 
bezielende leiding van vele vrijwilli-
gers waren de prestaties wisselend, 
maar over het algemeen gingen de 
prestatiecurves wel degelijk omhoog. 
Voor de A1 was de 1e klasse net iets 
te hoog gegrepen, terwijl de B1 en C1 
prima wedstrijden met mindere resul-
taten afwisselden. De D1 behaalde 
een prima 2e plek in een klasse met 
alleen maar ‘grotere’ ploegen, waar-
bij hier ook nog eens meetelde, dat 
er sprake zou zijn van een nog betere 
selectie als de 3 spelers erbij waren 
geweest, die nu bij een BVO speelden. 
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De E1 sprak weer een redelijk woordje 
mee in de hoofdklasse, terwijl F1 zelfs 
voorjaarskampioen werd.
De prestatieteams deden het dus 
meer dan acceptabel, waardoor we 
weer alle vertrouwen kunnen hebben 
voor de iets langere termijn. De min-
der prestatiegerichte teams deden 
allemaal, wat hierboven al beschre-
ven stond ; plezier hebben en leren. 
Vaak werd hierbij gewonnen en soms 
verloren, maar de spelvreugde stond 
dus centraal. Binnen de jeugdafdeling 
is er prima samengewerkt met Ma-
riënvelde, wat komend seizoen een 
nieuwe impuls krijgt doordat al deze 
spelers nu lid zijn van RKZVC. Om het 
nog iets omvangrijker te maken wordt 
er komend seizoen zelfs een samen-
werkingsverband met KSH opgestart, 
aangezien bij beide verenigingen 
sprake was van een minder aantal 
spelers bij de B-groep.

Verder stond bij RKZVC de opening 
van de nieuwe lichtinstallatie op het 
programma, hetgeen door echt ieder-
een als zeer positief wordt ervaren. 
Het heeft behoorlijk wat tijd en energie 
gekost, maar het eindresultaat mag er 
zijn. We kunnen er trots op zijn. Eén 
van de gevolgen hiervan is o.a., dat 
de jongste jeugd nu op dit hoofdveld 
kan trainen en dat zorgt binnen de 
hele club voor een veel betere bezet-
ting van de 3 velden.

Het seizoen werd naast de vereni-
gingsdag traditioneel afgesloten met 
het internationale D-jeugdtoernooi, 
dat opnieuw als een succes mag wor-
den betiteld. Toch was dit niet echt de 

afsluiting, want dit jaar stond er ook 
nog eens een wedstrijd tegen het gro-
te FC Twente op het programma. Een 
commissie van liefst 14 man zorgde 
ervoor, dat de organisatie nagenoeg 
perfect was, maar helaas viel de be-
langstelling enigszins  tegen. Het 
heeft RKZVC als club in ieder geval 
nog beter op de Achterhoekse kaart 
gezet, waar we als dorp trots op kun-
nen zijn.

Het is even windstil, maar achter de 
schermen is men alweer volop bezig 
geweest met de organisatie voor het 
komende seizoen. In onze presenta-
tiegids “De Voorzet” staat hieromtrent 
alle informatie. Hierin is ook te zien, 
dat het vinden van (jeugd)kader ieder 
jaar weer lastiger is. Toch gaan we er 
van uit, dat we opnieuw een spraak-
makend seizoen tegemoet gaan, 
waarin iedere actieve, maar vooral 
ook passieve voetballiefhebber weer 
plezier aan zal gaan beleven. 
Voor nu ; een prettige vakantie !

Bestuur RKZVC
(René Doppen)
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Elk jaar na de kermis mogen wij als 
eerste de, regionaal zeer bekende, 
profielschets van de koning en ko-
ningin afnemen! Ook dit jaar zijn de 
vogels weer naar beneden gekomen. 
Tijd om kennis te maken met deze 
twee hoogheden.

Koning Gilbert Raben is sinds een 
aantal jaar werkzaam als chauffeur 
in het openbaar vervoer. Daarvoor 
was hij bouwvakker. Als grote hobby 
heeft hij de motorcross en zijn vrouw 
(op voorgenoemde volgorde). Helaas 
kan hij deze sport niet meer zelf be-
drijven, wel loopt hij hard. “veural om 
op gewicht te blieven”.

Koningin Marieke Heutinck is interne 
accountant bij de Hameland. Heeft 
als hobby hardlopen. Dat gaat helaas 
ook niet meer actief en sinds die tijd 
is zij actief op de mountainbike.

Meest favoriete sport: 
Gilbert: Motorcross, en alles wat naar 

benzine stinkt. Helaas lukt dat zelf 
niet meer, “bun versletten”.
Marieke: Hardlopen maar sinds dat 
niet meer gaat, zit ik ook graag op de 
mountainbike.

Minst favoriete sport:
Gilbert: Denksporten.
Marieke: Boksen, elkaar een beetje 
voor de kop slaan.

Mooiste sportherinnering:
Gilbert: Toch wel mijn motor-
crosskampioenschappen. Zowel re-
gionaal als nationaal kampioen ge-
worden in de 125 en 250cc. Dat is al 
wel een tijd geleden, ergens tussen 
’86 en ’93.
Marieke: Ik ben een keer 3e gewor-
den in Lichtenvoorde bij de Bren-
ninkmeijerloop. Zeer onverwachts en 
daarom voor mij heel bijzonder.

Favoriete sportman/vrouw:
Gilbert:  Jean-Michel Bayle in de ja-
ren ’80. Nu Jeffrey Herlings, ook een 
geweldige crosser.
Marieke: Loraine, mijn dochter, die 
turnt. Daar mag ik heel graag naar 
kijken.

Lekkerste eten:
Gilbert: Italiaans
Marieke: Ik sluit mij volledig bij de ko-
ning aan.

Welk t.v. programma moet onmiddel-
lijk van de buis:
Gilbert: Alle soapseries en alle recla-
me, is toch verschrikkelijk.
Marieke: Daar heb ik geen last van, 
dan “zap” ik wel.

Profielschets
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Beste boek/schrijver:
Gilbert: (nadat Gilbert het boek bo-
ven op moest zoeken) Levenslang in 
Thailand van Pedro Ruijzing. Dat is 
overigens ook het enige boek dat ik 
ooit gelezen heb.
Marieke: Ik lees alleen in de vakantie, 
ben nu met Zadelpijn en ander da-
mesleed aan het lezen. Een boek van 
Liza van Sambeek.

Mooiste Film:
Gilbert: Alles wat met Robert de Niro 
te maken heeft. Geweldige acteur.
Marieke: Iets detectiveachtigs, kan 
zo niets noemen.

Politieke kleur:
Gilbert: Het liefst door het midden 
maar ik nijg naar links.
Marieke: Altijd rechts van het mid-
den, totdat onze vier kinderen aan 
het studeren kwamen.

Beste Nederlandstalige lied:
Gilbert: Andre Hazes met “kleine jon-
gen”, heeft iets sinds ik vader ben.
Marieke: Dochters van Marco Bor-
sato, is heel herkenbaar.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit 
kreeg:
Gilbert: Cadeaus, die krijg ik nooit.
Marieke: Ik ben blij met alle cadeaus.

Grootse miskoop:
Gilbert: Geen idee
Marieke: Heel veel kleren die ik maar 
één keer aangehad heb.
Omscholen tot:
Gilbert: Heb ik al drie keer gedaan, 
“now vind ik t wal good”.

Marieke: Niet, ben een cijferfreak en 
dat zal ik ook altijd blijven.

Tent opzetten in:
Gilbert: Altijd richting het zuiden, lek-
ker warm en zwoel
Marieke: Cultuurrijk en warm land 
met een mooie natuur. En niet in Ne-
derland.

Ben je al wel eens aangehouden door 
de politie?
Gilbert: Te vaak, ik trek het aan. Zo-
wel in binnen- als buitenland.
Marieke: Voor een blaastest en een 
keer toen ik mijn rijbewijs vergeten 
was, toen heb ik al mijn charmes in 
de strijd gegooid. Toen was ik nog 
wel een stuk jonger.

Hekel aan mensen die:
Gilbert: Te laat komen.
Marieke: die menen dat ze meer zijn.

Uit bed te halen voor:
Gilbert: Laat mij maar liggen, behalve 
voor de kermis.
Marieke: Voor een gebakje, dat sla ik 
nooit over.

Waar droom je over:
Gilbert: Dromen doe ik niet, en an-
ders vergeet ik het.
Marieke: Laatst droomde ik dat ons 
gezin gezond zou blijven. Hopelijk is 
dat ook zo.

Wanneer was je voor het laatst bang:
Gilbert: Ben nooit bang geweest, tot 
nu toe.
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Marieke: Laatst met het ongeluk dat 
Joey gehad heeft. Bleek achteraf ge-
lukkig mee te vallen.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Gilbert: Gladde jongen
Marieke: Alweer een rimpeltje erbij, je 
wordt ouder mamma.

Welke zin of welk woord gebruik je te 
veel:
Gilbert: of niet..
Marieke: “Wanneer goat jullie de 
troep now weer eens opruumen”.

Wie zou u nog willen ontmoeten
Gilbert: Anouk, de zangeres, lijkt me 
wel een “lekker wijf”.
Marieke: De koningin, omdat wij nu 
collega’s zijn.

Wat zou je geen 2e keer doen?
Gilbert: Het hele circus in de kerk. 
Dopen e.d..  Wordt van alles voorge-
logen vind ik.
Marieke: Een vouwwagen kopen, wat 
een dom ding. Hij is overigens nog te 
koop….

Beschrijf je zelf in 5 woorden:
Gilbert: Open, vrolijk, luisterend oor, 
lief en barmhartig.
Marieke: Eerlijk, lief, spontaan, ge-
dreven en vrolijk.

Koningspaar der Zieuwentenaren, 
bedankt voor dit gezellige interview!

Profielschets
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Afgelopen zaterdagavond stond 
de bekerfinale van het district Oost 
op het programma. De dames had-
den zich geplaatst voor deze finale 
door in de spannende halve finale te 
winnen van Lettele, 18-6. Het werd 
daardoor dezelfde finale als in 2011, 
ook toen stonden beide ploegen te-
genover elkaar. Wesepe was toen de 
winnaar. Beide ploegen spelen vol-
gend seizoen in de nieuwe Landelijke 
Hoofdklasse.

Vanaf het beginsignaal liet het team 
van Wesepe zien waarvoor men 
naar Gorssel was gekomen, winnen. 
Pacelli liep al snel tegen een 5-1 ach-
terstand aan. De dames maakten te 
veel fouten en maakten een zenuw-
achtige indruk. Het team kon aanval-
lend niet echt poten breken en het 
hoge tempo van Wesepe in de eerste 
helft leidde tot een 14-9 voorsprong.

Na rust kreeg Pacell in de defensie 
meer controle op het aanvalsspel 
van Wesepe. De ploeg kreeg meer 
kansen. Na 10 minuten spelen stond 
het scorebord op 17-10. Hierna kreeg 
Pacelli iets meer vat op de wedstrijd 
en werd de score teruggebracht tot 
18-13 waardoor het gat steeds over-
brugbaar leek.
Maar helaas was de keepster van 

Wesepe een behoorlijke sta-in-de-
weg. In deze periode waarin het bij 
Wesepe even niet lekker meer liep, 
miste Pacelli kans op kans. In de 
slotfase herpakte Wesepe zich en 
zette het team van Hedwig Arink de-
finitief op achterstand.

Helaas deze bekerfinale niet gewon-
nen, maar de dames kunnen terugkij-
ken op een goed seizoen 2011-2012. 
Volgend seizoen dus weer een nieu-
we uitdaging in de nieuwe Hoofd-
klasse! 
Tevens willen wij namens het bestuur 
de hoofdsponsor Wessels/Keuken, 
alle overige sponsoren en supporters 
bedanken voor het afgelopen sei-
zoen en iedereen een hele fijne zo-
mer toewensen.

Bestuur Wessels/keukens HV Pacelli

Wesepe – Wessels Keukens 
HV Pacelli (14-9) 23-14
Zieuwentsen verliezen bekerfinale in Gorssel



14

ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info

Dag Datum Aanvang Activiteit

Vr. 27 juli 20.00 uur ’t Hoenderboom : Kaartavond voor alle  

                           inwoners van Zieuwent : Het Witte Paard.

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

Wo. 15 aug. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Za. 18 aug. ? Stichting Fratsen : Openluchtbioscoop.

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

   “De Waareise”.

Za. 6 okt. ? Stichting Fratsen : Avondschoolreisje.

6 en 7 oktober TOHP : Rommelmarkt. Het Witte Paard.

21 en 22 oktober Stichting Fratsen : Timmerdorp.



Een dag later belde hij al, Piot-hop-
man Huub. Een dag nadat duidelijk 
was dat ik komend jaar de tijd neem 
om te schrijven. Hij herinnerde me fijn-
tjes aan de belofte die ik 10 jaar gele-
den deed toen ik stopte als redactielid 
bij de Piot: ‘als ik ooit niet meer op 
school werk, en je hebt iemand no-
dig, dan bel me maar’. Ik had er even 
niet meer aan gedacht, want zeg nou 
zelf: wie zit er nu te wachten op de 
meninkjes van een middelbare vrouw 
die doorgaans in morsig joggingpak 
in de Achterhoekse  outback zit te 
schrijven. Ik probeerde hopman Huub 
nog op andere gedachten te brengen: 
zoek iemand die in Zara-jurkjes de 
wereld over danst, of dan tenminste 
een 30-jarige die in de Amsterdamse 
grachten een fijn bootje heeft liggen. 
Maar nee, Huub bleef bij zijn verzoek 
dat ‘redactiebreed werd gedragen en 
waarvan de verwachtingen hoogge-
spannen waren’. Haha, altijd fijn dat er 
geen druk op ligt.

Natuurlijk wil ik het graag doen, maar 
niet nadat ik met mijn kinderen had 
overlegd (echte Söwentsen). Door-
gaans generen ze zich al voor mij als 
ik op een terras de ober wenk. Maar 
hun reactie was verfrissend: ‘als jij het 
wilt, moet je dat vooral doen’. Goed, 
de opdracht voor de stukjes op deze 
plek is lekker breed: het moet zijde-
lings met Zieuwent te maken hebben. 
Nou! Zo blijf ik komend jufvrij jaar in ie-
der geval betrokken bij het wel en wee 
van Zieuwent. Want ik ga de school-

kinderen missen, en mijn collega ’s 
ook. De Zieuwentse school is een plek 
waar fantastische dingen gebeuren. 
‘Ruimte om te groeien’ is het motto,’ 
een plek om talenten te ontwikkelen’. 
Vandaar dat de laatste schoolfeest-
dag een talentendag was. En jonge 
kinderen hoef je niks te vertellen over 
talent: zij hebben geen klappend pu-
bliek nodig of een schaal met alleen 
blauwe M-M’s, laat staan een geluks-
onderbroek of absolute stilte. Talent 
ontwikkelen is: willen combineren met 
kunnen en met nóg beter worden. 
Jonge kinderen geloven in zichzelf, 
pas als je je iets aan gaat trekken van 
de mening van de omgeving, verleg je 
het geloof in jezelf naar het geloof van 
de ander. En de ander heeft niet altijd 
het beste met jou voor. De ander vindt 
het misschien niet fijn dat jij zo lekker 
in je eigen zonnetje staat, dus gaat-ie 
ervoor staan. Sta jij in de schaduw. Er 
zijn mensen die het liefst in de zon van 
een ander gaan staan in plaats van op 

De co lumn
Dwaalspoor
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zoek te gaan naar hun eigen zon. Of ze 
laten je geloven dat jouw zon het mid-
delpunt van het heelal is en dat jij met 
een privé-jet naar Ibiza moet vliegen. 
Maar echt talent heeft niets van buiten 
nodig.

Talent: Kyteman op North Sea-jazz. 
Hoe hij met de beweging van een 
schouderspier zijn blazers in een an-
der ritme krijgt, als een alchemist bo-
ven zijn brouwsel. In je eigen zon ben 
je even los van de tijd, los van de ruim-
te, los van de meningen. De Olympi-
sche sporters: willen, kunnen en nóg 
beter willen worden. 

Ogot, Olympische Spelen, Erica Terp-
stra. Ooit heel lang geleden zwemta-
lent, daar drijft ze nog op. Erica was 
ontzet vorige week toen bleek dat 

ze als olievrouwtje was ingezet door 
Stork om de JSF (dat megadure ge-
vechtsvliegtuig dat wegens ‘niet kun-
nen vliegen’ ons per boot wordt toe-
gestuurd) door de VVD goedgekeurd 
te krijgen. Ze dacht dat ze gewoon 
voor de gezelligheid haring-happend 
op die luxe boot was gezet door de 
staalmagnaat. Dat is geen plank maar 
een MDF-vloerplaat voor je kop.

Wake-up Erica: voor ieder talent is een 
tijd. Ik onderga nog even deze spor-
tieve t-v zomer. Voor mij komt eind 
augustus het spel pas terug op de wa-
gen: de aanloop naar de verkiezingen 
van 12 september.
 
Maar ik dwaal af, en dat is eigenlijk 
ook wat ik u wens deze vakantietijd. 
Dwaal af en zoek de zon.

Maddy Hulshof
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