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“Hij staat en ik
 sta ook…”
Nog één keer, dat kan nog toch? Nog 
één keer Epke Zonderland en zijn 
Olympische spelen in Londen.

Net terug van vakantie, de wasma-
chine op volle toeren, slaapzakken 
luchten en overal rommeltjes die nog 
even opgeruimd moeten worden. 
Tuurlijk kan ik weer een legenda-
risch verhaal schrijven over mijn ka-
noavontuur, dit keer in de Vogezen, 
maar dat haalt het nooit bij de euforie 
die loskwam na de finale aan de rek-
stok bij het mannen turnen tijdens de 
Olympische Spelen.

De t.v. stond al ruim van tevoren op 
Nederland 1 ingeschakeld en het vo-
lume op hoog. Ik was er klaar voor, 
niet te veel meer praten, want ik wil-
de geen enkel commentaar vooraf, 
tijdens en na de oefening missen. 
Je voelde al de spanning daar bij 
de commentatoren, de turners die 
binnenkwamen en het publiek. Mijn 
hartslag ging ook omhoog en met iet-
wat zweterige handen tuurde ik strak 
vooruit.
“Kom op, Epke, niet weer van die 
stok glijden”. Op tafel zie ik 2 waxine-
lichtjes staan. Zal ik ze aansteken ten 
teken van geluk voor Epke? Tijdens 
de finale van het WK voetbal hielpen 
ze ook niet… dus laat maar, ik heb 
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“Hij staat en ik sta ook…”

ook geen zin meer om naar de keu-
ken te lopen om de lucifers te pak-
ken. Mis je immers maar zo weer 10 
seconden, nietwaar.

De oefening van de Duitser Hambu-
chen is klaar en met een score van 
16.400 wordt de druk flink opgevoerd 
om daar met een technisch hoog-
standje bovenuit te komen. Maar 
Epke wil 3 vluchtelementen achter 
elkaar laten zien, zonder daar een 
reuzendraai voor de snelheid bij tus-
sendoor te doen. In een filmpje van 
een training zagen we alvast hoe dat 
zou moeten gaan. Mijn god, kan hij 
dat echt? Nu, onder deze omstandig-
heden?

Ik verschuif al naar het voorste punt-
je van de bank, want inmiddels staat 
Epke daar klaar om te beginnen aan 
zijn oefening. “Kom op Epke, je kan 
het”, roep ik zachtjes in mezelf.
Ik probeer rustig te blijven, maar met 
het commentaar van Hans van Zetten 
op de achtergrond lukt dat absoluut 
niet. Die man kan zo praten dat je je 
adem al inhoudt tijdens de oefening. 
Zijn commentaar: “ Nu komt het, de 
3 vluchtelementen, daar is de 1e en 
de 2e en de 3e , jawel hij heeft het 
geflikt. Maar we zijn er nog niet, het is 
nog niet gedaan. Dit is belangrijk, hij 
kan doorgaan en dan is alles belsis-
send de afsprong. Een dubbele salto, 
the flying Dutchman… 

HIJ BLIJFT STAAN, HIJ STAAT, HET 
IS ONGEKEND. Hij staat en ieder-
een staat en ik sta ook…” Inderdaad 
ik stond ook, met twee armen in de 
lucht te schreeuwen dat hij het ge-
daan heeft.

Bizar toch dat je zoveel sympathie, 
trots en spanning kunt voelen voor 
een man uit het Friese dorp Lemmer, 
die even een paar minuten op t.v. is. 
Dat je je mentaal zo kunt overgeven, 
dat alle adrenaline door je lichaam 
stroomt. Een gelukzalig moment.
Voor mij was dit het hoogtepunt van 
een hele lange sportzomer. 
In Zieuwent staat iedereen klaar voor 
een nieuwe competitie, of dat voet-
bal, tennis, of wat dan ook is. Ik hoop 
dat het net als bij Epke mag aflopen 
met een fantastische euforie! Spor-
ters, trainers/leiders, vrijwilligers en 
supporters, heel veel succes en ple-
zier gewenst.

Tanja Huinink.
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Op vrijdag 20 juli was ik op weg naar 
het feest bij ons ´in de achtertuin´, de 
Zwarte Cross. Ik had afgesproken om 
´s middags te gaan kijken naar het de-
buut optreden van de Zieuwentse Jan 
Willem Kolkman. Hij gaf een optreden 
in de nieuwe tent, de dancetent. Dit op-
treden had hij gewonnen door mee te 
doen aan een remixwedstrijd. Er moest 
een remix gemaakt worden van het 
nummer: “Ik bun een zwarte crosser”.

Toen ik aankwam bij de dancetent was 
Jan Willem al begonnen. Ongeveer 
30 mensen stonden te kijken in de 
tent die gemaakt was van pallets. Hij 

draaide allerlei dancenummers die hij 
zelf had gemaakt of gecomponeerd. 
Er kwamen steeds meer mensen kij-
ken en natuurlijk dansen in de tent. Na 
een klein uur kwam er iemand van de 
organisatie en die beduidde dat Jan 
Willem nog langer mocht doorgaan, 
voordat de volgende dj begon. 
Na een kleine 5 kwartier werd hij af-
gelost door de volgende dj. Kort na 
het optreden sprak ik Jan Willem kort 
even. Het ging prima maar hij was 
best zenuwachtig geweest voor aan-
vang van de set. Het verdere gesprek 
hebben we in Zieuwent een vervolg 
gegeven.

JWKTJE op de Zwarte Cross



Wie is Jan Willem Kolkman?
Jan Willem Kolkman is de zoon van 
Jos en Ciel Kolkman (Harmes) en 
woont op de Wilgendijk. Hij is 21 jaar 
en studeert CMD (Communicaton 
& Multimedia Design) aan de Hoge-
school Arnhem Nijmegen. Hij heeft 2 
zussen.
Door zijn zus is hij aan de bijnaam 
JWKTJE gekomen. Hij had de hulp in-
geroepen van zijn zus voor het opzet-
ten van zijn eerste mailadres, lang ge-
leden. Zij heeft deze naam gebruikt. 
Nu gebruikt Jan Willem het ook als 
naam voor zijn YouTube Site (www.
youtube.com/jwktje). 

Hoe ben je  in de muziek gekomen?
Net zoals bijna iedereen ben ik ook 
begonnen met blokfluit. Nog voordat 
ik daarmee klaar was, ben ik piano 
gaan spelen. Ik heb 8 jaar klassieke 
piano les gehad bij Hugo van ’t Hooft. 
Daarna ben ik lessen modern key-
board gaan volgen in Lichtenvoorde. 
Hier ben ik na een tijd mee gestopt, 
omdat ik het meest op gehoor speel. 

Noten lezen verleer ik eigenlijk. Ik luis-
ter net zolang tot ik de goede noten 
heb. In het laatste jaar van de key-
boardlessen ben ik ook begonnen 
met mijn eerste bandje ´Blank Note` 
samen met een paar kameraden. Dat 
was voor de hobby en heeft enkele ja-
ren bestaan.
Sinds 2,5 jaar speel ik bij de band First 
Million. Daar ben ik eigenlijk ingerold. 
Ze hadden een gitarist nodig. Ik kende 
een paar jongens van die band en ben 
mee gaan oefenen, alleen dan op pi-
ano en niet op gitaar. Dat beviel goed 
en sindsdien zit ik bij die band.

Afgelopen jaar is het idee voor de 
band El Jando geboren. Mijn zus Han-
neke zit in de organisatie van ´klein-
tje Koepel´. Zij had nog ´een gat´ over 
in de programmering van de muziek 
en vroeg of ik nog iets kon doen. Sa-
men met twee vrienden (Ludo en El-
jon) hadden we altijd al het idee om 
wat elektronische covers te spelen 
met instrumenten (wat normaal dj´s 
doen). We hebben 2 keer geoefend 
en een half uur opgetreden bij kleintje 
Koepel. We zijn hiermee doorgegaan 
en ook eigen nummers gaan maken. 
In februari dit jaar wonnen we de pu-
blieksprijs van ‘Slag Om PaasPop’ en 
mochten optreden op PaasPop. In 
mei hebben we de finale gewonnen 
van ‘Orkaan van het Oosten’.

Je bent bekend geworden door een 
remix. Hoe is dat gelukt? 
In het verleden maakte ik al meerdere 

4

JWKTJE op de Zwarte Cross



5

videoclips met muziek bestaande uit 
8 bit-toontjes. De videoclips die ik 
maakte zette ik op YouTube en daar 
keken misschien een paar duizend 
mensen naar. In het begin van dit jaar 
heb ik een 16 bits remix gemaakt van 
het nummer Levels van Avicci. Het 
geluid klinkt als de Nintendo-spelle-
tjes van de jaren 90. Op school is dit 
idee ontstaan. Met de band wilden wij 
dit nummer coveren en waren dat aan 
het uitzoeken. Ik kwam erachter dat 
de notenwisseling anders was dan wij 
speelden op dat moment. Dit heb ik 
uitgezocht op de computer. Hier heb 
ik een filmpje bijgemaakt en dit op 
YouTube gezet. De Amerikaanse dj 
Porter Robinson heeft deze video via 
You Tube gedeeld en ik heb contact 
met hem gehad via Twitter. Al snel 
heeft Avicii dit gezien en vond het ook 
mooi, maar helaas heb ik geen reac-
tie van hem gehad. Maar hierdoor zijn 
veel volgers van Avicci het filmpje ook 
gaan bekijken en hebben heel veel 
mensen over de hele wereld dit ge-
zien. Mijn YouTube kanaal is nu meer 
dan 5 miljoen keer bekeken. Ik heb 
hierover heel veel positieve reacties 
gekregen en dat is toch heel leuk. 

Hoe ben je bij de remix wedstrijd van 
de zwarte cross gekomen?
Mijn vader heeft een oproep voor deze 
remix wedstrijd gezien in een nieuws-
brief. Omdat er voor het eerst een 
dancetent kwam op de zwarte cross, 
werden de producers van NEW (Nieu-
we Electronische Waar) uitgedaagd 
om het lied “Ik bun een zwarte cros-
ser” van de Motorbond te remixen. 

Samen met Ludo ben ik een bassline 
en een melodie gaan schrijven. We 
waren uiteindelijk een van de twee 
winnaars. Maar we mochten niet met 
de band optreden, omdat het om een 
dj wedstrijd ging en alles in een dj set-
ting was. Ik heb met de band overlegd 
en ik mocht daar gaan staan als dj. Ik 
heb 2 weken lang nieuwe nummers 
geschreven en geremixed. Ik had voor 
2/3 deel eigen werk, voor de overige 
nummers heb ik er andere nummers 
van dj’s bij betrokken. Ik had mezelf 
voorbereid op ongeveer 40 minuten 
speeltijd. Maar ik heb uiteindelijk bij-
na 70 minuten gedraaid. Ik moest wel 
gauw andere nummers uit mijn eigen 
muziekbibliotheek er bij trekken om-
dat ik hier niet op gerekend had. 

Hoe vond je het optreden op de 
zwarte cross?
Ik werd kort aangekondigd door de 
vorige dj. Ik had bewust geen micro-
foon meegenomen. Ik wil niet lullen, 
maar juist draaien. Voor die tijd was 
ik best gespannen. Ik was niet bang 
om op het podium te staan, maar 
meer de spanning om op de appara-
tuur te vertrouwen die daar staat. Het 
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ging helemaal goed en dan zakt de 
spanning snel weg. Na een kwartier-
tje deed ik mijn vest uit. Dat was niet 
voor de warmte, maar de tafel trilde 
door de muziek. Daardoor begonnen 
de knopjes op het paneel zelf iets te 
draaien en dat gaf kleine storingen. 
Door het vest trilde de tafel niet meer. 
Het was fijn om te horen dat ik nog 
langer mocht spelen. Het was heel vet 
om daar te staan. Ik zie het me vol-
gend jaar niet nog een keer doen. Kijk 
wel welke nieuwe dingen er op mijn 
pad komen. 
Hoe ziet jouw toekomst eruit?
Ik wil eerst mijn HBO diploma behalen. 

Daarnaast werk ik op projectbasis bij 
Willem Berendsen Schoppensnieder. 
Ik wil zeker meer met muziek doen. 
Ik heb geen flauw idee wat het wordt, 
maar misschien een EP maken, dat 
lijkt me wel wat. Ik ben nu nog steeds 
bezig om eigen nummers te maken 
op de computer en die dan online zet-
ten. En natuurlijk verder gaan met de 
bands waar ik bij speel.
Mijn droom: Ooit nog een keer op 
Lowlands spelen dat zou prachtig 
zijn, in welke formatie dan ook. 
Ik had Orkaan van het Oosten, Paas-
Pop en de Zwarte Cross ook nooit 
verwacht. Het overkwam me gewoon, 
maar het was wel geweldig om te 
doen. Wie weet komt er nog meer…..

Jan-Willem, dank je wel voor dit in-
terview. Ik wens je heel veel succes 
en plezier in de muziekwereld met al-
les wat nog gaat komen. En dat jouw 
eigen YouTube kanaal nog heel vaak 
bekeken mag worden.

Nienke Krabbenborg

JWKTJE op de Zwarte Cross



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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ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info

Dag Datum Aanvang Activiteit

Zo. 26 aug. 14.30 uur “Kleintje Koepel” : Het Witte Paard.

Zo. 2 sep. 13.00 uur Stichting Fratsen : Vertelfestival : “De Waareise”.

Zo. 2 sep. 14.00 uur RKZVC 1 - Dinxperlo 1 (speelronde 1).

Ma. 3 sep. 20.00 uur Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Zo. 9 sep. 14.00 uur Reunie 1 - RKZVC 1 (speelronde 2).

Zo. 16 sep. 14.00 uur RKZVC 1 - Bon Boys 1 (speelronde 3).

Vr. 21 sep. 20.30 uur Kansloos?! Feest : Het Witte Paard.

Zo. 23 sep. 14.00 uur Etten 1 - RKZVC 1 (speelronde 4).

Wo. 26 sep. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Zo. 30 sep. 14.00 uur RKZVC 1 - Witkampers 1 (speelronde 5).

Ma. 1 okt. 20.00 uur Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Vr. 5 okt. 20.00 uur “Vrouwencafé” : Het Witte Paard.

Za. 6 okt. ? Stichting Fratsen : Avondschoolreisje.

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

Zo. 7 okt. 14.30 uur MEC 1 - RKZVC 1 (speelronde 6).

Ma. 8 okt. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Zo. 14 okt. 14.00 uur RKZVC 1 - AD’69 1 (speelronde 7).

Ma. 15 okt. 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

19 en 20 oktober  Stichting Fratsen : Timmerdorp.



In deze PIOT een profielschets met 
Ido “Hospels” klein Holkenborg. Ido 
is 47 jaar, getrouwd met Dianne van 
“n Tolder”. Heeft 3 kinderen, Arjan 
van 15, Elke van 12 en Renske van 
9. In het dagelijkse leven is hij melk-
veehouder. Daarnaast voetbalt hij 
op zondagmorgen in RKZVC 6 en is 
hij sinds ongeveer een jaar actief bij 
de Feestcommissie.

Meest favoriete sport:
Alle teamsporten met een bal. Denk 
daarbij aan Handbal, volleybal en 
voetbal.

Minst favoriete sport:
Als je je een beetje verdiept zit in elke 
sport wel iets moois.

Mooiste sportherinnering:
Wij zijn een keer met de jeugd van 
handbal kampioen geworden. Ook 
het kampioenschap met het 6e en-
kele jaren geleden was geweldig.

Favoriete sportman/vrouw:
Epke Zonderland, 4 jaar geleden ge-
vallen en dan zo terug komen. Alles 
of niets turnen en op het juiste mo-
ment pieken.

Lekkerste eten:
Lasagne á la Dianne. Maar een bief-
stukje gaat er ook wel in.

Welk t.v. programma moet onmid-
dellijk van de buis:
Zolang ik de afstandsbediening maar 
heb….

Beste boek/schrijver:
Boeken lees ik niet. Wel mag ik graag 
tijdschriften zoals “De boerderij” le-
zen. Ook lees ik vaak de krant.

Mooiste Film:
Ja, moeilijk te kiezen. Films als 
“Green Mile” met een uitgesproken 
karakter vind ik mooi.

Politieke kleur:
Blijft twijfelen, zowel links als rechts 
zie ik positieve punten.

Beste Nederlandstalige lied:
De avond van Boudewijn de Groot. 
Emotie in een lied, dat vind ik mooi.

Profielschets
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Meest afschuwelijke cadeau dat je 
ooit kreeg:
Zou het niet weten.

Grootse miskoop:
Elektronische schuifmaat, 3 jaar in de 
kast gelegen en toen ik hem wou ge-
bruiken waren de batterijen leeg. 

Omscholen tot:
Niet, loat mien moar achter miene 
beesten anlopen!

Tent opzetten in:
Geen tent opzetten, ik wil graag een 
goed bed!

Ben je al wel eens aangehouden 
door de politie:
Wal eens vaker als ene keer. Maar na 
het hanenladen was wel het mooist. 
Toen dachten ze dat we inbrekers 
waren. Door de geur die vrij kwam 
geloofden ze ons.

Hekel aan mensen die:
Ik heb geen hekel aan mensen, ieder-
een mankeert wel wat.

Uit bed te halen voor:
Als de nood aan de man is, anders 
laat me maar lekker liggen.

Waar droom je over:
Ik droom wel maar weet nooit waar 
over. 

Wanneer was je voor het laatst 
bang:
Echt bang? Dat kan ik mij niet meer 
herinneren.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Ik mot mien weer scheren!

Welke zin of welk woord gebruik je 
te veel:
Joa Joa…

Wie zou je nog willen ontmoeten:
Nelson Mandela, Na 27 jaar onterecht 
in de gevangenis zitten weer probe-
ren het land op de rails te krijgen.

Wat zou je geen 2e keer doen:
Ik doe geen gekke dingen.

Beschrijf je zelf in 5 woorden:
Rustig, gemeudelijk, eigenzinnig, niet 
ijdel.

Ido, bedankt voor dit gesprek en voor 
de koffie, met melk van “eigen land”.

Stefan Beerten
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In ‘t Witte Paard te Zieuwent zetten 
zich dan tientallen mensen belan-
geloos in voor kansloze kinderen in 
Afrika. Het moet een topavond wor-
den vol muziek, feest, gezelligheid en 
genot waarbij de bezoekers eens niet 
alleen voor hun eigen plezier genie-
ten, maar ook om kinderen in Oegan-
da en Kenia naar school te krijgen.
 
Vera Rikkerink en Hanneke Kolk-
man zamelen, in samenwerking met 
De Timp en ‘t Witte Paard, op deze 
avond geld in voor verschillende 
projecten van Edukans. Vera gaat in 
oktober naar Kenia met de onder-
wijsexpeditie van Edukans, en Han-
neke is in mei terug gekomen van 3,5 
maand ontwikkelingswerk voor Edu-
kans in Oeganda. Deze organisatie 
gelooft in investeren in onderwijs, als 
duurzame ontwikkelingshulp en richt 
zich vooral op onderwijs aan kans-
arme kinderen in samenwerking met 
de lokale bevolking. 

Tot nu toe kunnen we bekend maken 
dat de volgende acts zich belange-
loos voor deze benefietavond inzet-
ten:
* Suzan en Freek
* El Jando
* DJeroen
* Er lopen ook  nog gesprekken met 
enkele andere topartiesten…

Rick Klumperink verzorgt het geluid 
zonder factuur te sturen…
Martijn Verhoeven van Verhoefun zal 
deze avond als spreekstalmeester 
fungeren en zet zich vol overgave 
Kansloos?! in.

Tijdens deze avond zal geprobeerd 
worden een zo groot mogelijk deel 
van de opbrengst te doneren aan 
Edukans. Edukans zal ervoor zorgen 
dat het opgehaalde geld naar 3 ver-
schillende doelen gaat: de projecten 
die Vera in Kenia bezoekt, de school 
en dagopvang voor straatkinderen 
waar Hanneke heeft gewerkt en een 
derde Edukans project dat uitgeko-
zen is door iedereen betrokken bij de 
organisatie. 

Kaarten voor het Kansloos?! feest 
zijn vanaf 1 september te koop bij:
De Spar, Zieuwent, Het Witte Paard, 
Zieuwent en Café de Boer, Harreveld.
Voorverkoop: Є 5,- Kaarten aan kas-
sa: Є 7.50,- 
Ook kun je kaarten bestellen door 
een mail te sturen naar kanslooszieu-
went@gmail.com

Meer informatie zal volgen op  
www.zieuwent.info en in de Elna.

Wij zien jullie dus op 21 september 
om 20.30 uur bij ’t Witte Paard!

VOL = KANSLOOS VOL!

Kansloos?!
Vrijdag 21 september moet het gebeuren, een Kansloos?! feest.



Iedereen moet plassen, pissen of zei-
ken. In je droom, ’s morgens vroeg, 
tijdens de wandel-vier-daagse, op de 
kermis, de Zwarte Cross, tijdens een 
spannende wedstrijd of film op tv, tij-
dens de vakantie, op de camping, op 
het werk, enz. enz.
De mogelijkheden zijn legio, overal zijn 
voorzieningen getroffen. We kennen 
ons huistoilet, pispotten, pinkelpalen, 
toiletcontainers, plasmuren, dixi’s, de 
dikke wilg langs het kerkpad of een 
“kromm’n boom”. Je treft alles en al-
tijd in verschillende hoedanigheden 
aan. Dat heeft alles te maken met de 
gebruiker, de heer of dame in kwestie 
die zijn of haar blaas wenst te ledigen. 
Ook de gesteldheid van de gebruiker 
is van belang onder andere voor het 
mikgedrag en hebben we de handen 
wel of niet vrij? Daarom gaan wij nu 
even zeiken over de mannelijke zei-
kers in het algemeen.

Waarom koop je bier tijdens een eve-
nement, om het vervolgens in de 
pisbak of pinkelpaal te deponeren? 
Voor sommige kerels is het beter het 
“plastic bierglas” in de hand te hou-
den, om zo het gevoel te krijgen dat 
ze echt wel groot geschapen zijn. Wij 
hebben namelijk het vermoeden dat 
hun geslachtsdeel zo klein is, dat het 
leeg is voordat ze hem hebben gevon-
den. Conclusie,……… mannen kun-
nen ook zichzelf bezeiken. Sommige 
kerels kunnen het zolang ophouden, 
dat de spanning zo hoog oploopt, dat 
de spuitlans zo’n inwendige druk heeft 
bereikt, dat hij ongrijpbaar is en niet 
meer in bedwang is te houden. Met 
als gevolg meer onder als in de pot. 
Kunnen we dit betitelen als “wildplas-
sen”? Voor dit vergrijp kan je in onze 
gemeente Oost Gelre, een boete van 
Є 120,- krijgen!

De co lumn
Plassen, pissen of zeiken.
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Leeftijd speelt natuurlijk ook een rol. 
De kwalen die je krijgt, heb je mee te 
leven. Tijdens het mikken soms lastig 
maar voor het afschudden weer ide-
aal. Voor het mikken hebben sanitair-
boeren een nepvlieg of beter zeikvlieg, 
in de pispotten aangebracht. Dit om 
het voor de meeste mannen makkelij-
ker te maken. 

Kom heren, laat de concentratie tij-
dens of na de sportwedstrijden en het 
kaarten ook even doorwerken tijdens 
het toiletteren. Diegene die na U komt, 
kan dan ook eer van zijn werk maken. 
Wij denken dat onze Söwentse uitba-
ters hier ook blij mee zullen zijn.

Wat zit er eigenlijk bij de dames in de 
pot?

De Boezemvrienden
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Plassen, pissen of zeiken.


