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Hoogspanning
Hooggespannen waren de verwach-
tingen tijdens de nacompetitie, toen 
RKZVC als trotse 3e klasser aan 
moest treden tegen HC 03 uit de 4e 
klasse, met als inzet een plek in de 
3e klasse voor seizoen 2012-2013. 
HC 03 wist echter als winnaar uit 
het tweeluik tevoorschijn te komen 
waardoor RKZVC degradeerde naar 
4C. Hooggespannen waren de ver-
wachtingen deze zomer opnieuw, 
toen bleek dat, ondanks deze de-
gradatie, diverse talentvolle spelers 
na een avontuur elders, gezamenlijk 
besloten om dit seizoen voor RKZVC 
uit te komen. De verwachtingen ble-
ven hooggespannen tijdens de voor-
bereiding, toen bleek dat gerenom-
meerde tegenstanders, waaronder 
Longa 30, het uitermate moeilijk had-
den tegen dit nieuwe RKZVC. 

Nu, na 4 wedstrijden, staat RKZVC op 
plek 9, met 4 punten. Leken de hoog-
gespannen verwachtingen na de eer-
ste wedstrijd, waar Dinxperlo met 6-1 
achteloos werd weggepoetst, nog te 
worden ingelost, het verlies tegen 
Reunie (2-0), het gelijke spel tegen 
BonBoys (0-0) en daarna vooral het 
verlies tegen Etten (2-0) maakten dat 
zich een gevoel van zware teleurstel-
ling meester maakte van supporters, 
spelers en begeleiding. 

Heeft RKZVC te hoog van de toren 
geblazen, toen men stelde dat men 
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Het is maandagavond 24 september en 
om 20:00 uur staat de wedstrijd ZVZ-1 
tegen Morado CF 1 uit Nijmegen op het 
programma voor de zaalvoetballers uit 
Zieuwent.
Het kan maar zo zijn dat menigeen in 
Zieuwent niet eens weet dat we daar 
teams van hebben. Goed mogelijk, 
want zoveel staat er niet over be-
schreven en ook de website (www.
ZVZ-Zieuwent.nl)  over de club is nog 
maar net in de lucht. Toch hebben ze 
4 teams die deelnemen, waarvan het 
1e team zelfs op een behoorlijk niveau 
meedraait, nadat ze enkele jaren ach-
ter elkaar kampioen wisten te worden, 
zodat ze nu uitkomen in de Topklasse. 
Hierboven zitten enkel nog de Ere- en 
Eerste- divisie.

Wat betreft de voorbereiding van een 
wedstrijd, is het niet te merken dat er 
op zo’n hoog niveau gespeeld gaat 
worden, want sommige spelers komen 
rustig na half 8 het Sourcy binnenlopen 
om vervolgens nog even aan de bar 
wat te kletsen of te drinken, waarna 
men om 19:45 uur naar de kleedka-
mer gaat. Ook het publiek is dan nog 
in geen velden of wegen te zien. De 
tegenpartij is al lang klaar en staat te 
popelen om het veld te betreden.
De jongens van Zieuwent, een groep 
vrienden die ooit samen is begonnen 
met het zaalvoetbal en bijna allemaal 
deze sport naast het veldvoetbal  beoe-

Hobbyen Op 
Hoog Niveau

Hoogspanning

met dit elftal binnen een jaar terug 
zou moeten kunnen keren naar de 3e 
klas? Moeten de verwachtingen wor-
den bijgesteld? Is het team mentaal 
wel opgewassen tegen de hoge ver-
wachtingen? 
Als je kijkt naar het spel dat bij tijd 
en wijle op de mat wordt gelegd, 
flitsende combinaties, one touch 
football, aanval na aanval, dan kan 
het niet anders dan dat de hoogge-
spannen verwachtingen ooit ingelost 
gaan worden. Met elke domper die 
de jonge selectie te verwerken krijgt, 
zal de mentale weerbaarheid groei-
en. Totdat het moment komt dat men 
niet meer van streek raakt door een 
onverwachte achterstand, zoals bij 
Reunie en Etten gebeurde. En als dat 
moment daar is, zal RKZVC niet meer 
te houden zijn!
Hopelijk is dat moment al aanstaan-
de zondag, als koploper Witkampers 
bij RKZVC op bezoek komt. Als u dit 
leest, is die wedstrijd al gespeeld, 
en kan het tij al gekeerd zijn. Mocht 
dit niet het geval zijn, dan kan het de 
volgende wedstrijd gebeuren. Of die 
daarna. Ik heb er een rotsvast ver-
trouwen in! Seizoen 2012-2013 wordt 
een prachtig seizoen voor RKZVC! 
Dat kan! Dat moet! Dat zal!

Johnny Cuppers
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fenen, knallen nog even gauw een paar 
ballen op Job Hummelink de keeper en 
tevens aanvoerder. De warming-up van 
de jongens uit Nijmegen bestaat uit in-
geoefende systeempjes tussen spelers 
en enkele spelers die de keeper warm-
spelen.

Het fluitsignaal klinkt, ten teken dat de 
wedstrijd zo gaat beginnen. Bijna non-
chalant lopen de Zieuwentsen naar hun 
plek in het veld of de bank, terwijl de te-
genstander nog gauw het inspeelshirt 
verwisselt voor het wedstrijdtenue.

Dan begint de wedstrijd. Hoe prach-
tig om te zien hoe “onze” jongens su-
persnel de bal weten te bemachtigen. 
Door op tempo elkaar ballen weten toe 
te spelen. Schijnbewegingen maken, 
zodat men passeert alsof het niets is. 
Ze laten rap voetenwerk zien en onder-
tussen hebben ze oog voor elkaar, om 
net die ene pass te spelen, waardoor 
de ander kan scoren. In mum van tijd 
staan we voor. Maar het tempo blijft. 
Spelers wisselen continue van positie 
om zo de tegenstander achter hen aan 
te laten lopen. Daar waar men de bal 
toch onverhoopt kwijt is geraakt, scha-
kelt men meteen naar de verdediging 
over. Echt gevaarlijk kan de tegenstan-
der niet eens worden. Steeds zijn ze 
een stap te laat. Met de rust is het dan 
ook al 5 – 1 voor ZVZ Zieuwent.

Na de rust speelt men met dezelfde 
tactiek verder, echter controleren ze 
de wedstrijd wat meer en laten hier en 
daar wat vieren als het gaat om de fi-
nishing touch. De 6 – 1 is dan ook een 

eigen doelpunt. Later volgt er nog 1 
doelpunt, het enige in de 2e helft, die 
door eigen score gemaakt is en zo win-
nen ze met 7 – 1. Een overwinning die 
makkelijker was, dan van tevoren ge-
dacht, blijkt later als we aan tafel zitten 
met Job en leider Henri Weikamp.

Dit jaar topklasse, nadat we vorig jaar 
gepromoveerd waren, toevallig samen 
met het team waar we vanavond tegen 
speelden. Vorig jaar was dit nog een 
zwaar bevochten wedstrijd. Dit was 
vandaag heel anders. Na 3 wedstrijden 
is het misschien nog moeilijk om in te 
schatten waar ZVZ zal kunnen eindi-
gen, maar volgens Job is dit wel de top 
voor hen. 
Tot nu toe hebben ze 1 wedstrijd verlo-
ren, 1 gewonnen en 1 gelijk gespeeld. 



Het doel zal ook zijn om zich in deze 
klasse te kunnen handhaven. Door 
thuis de wedstrijden te winnen en uit, 
daar waar het lukt, ook nog wat punten 
te pakken. Dit moet lukken, denkt men.
En die uitwedstrijden zijn op Ruurlo 
na niet altijd naast de deur. Twello, Nij-
megen, een paar keer in de buurt van 
Apeldoorn en tot slot Lelystad. 

Voor deze groep jongens, die dit er 
“even” bij naast doen, betekent dit 
soms een intensieve week, ook al traint 
men niet apart in de zaal. Trainen is er 
al bij RKZVC met de bijbehorende wed-
strijden op zondag en daarnaast dus 
een hele avond weg voor ZVZ. Henri 
spreekt ook de waardering uit voor de 
fijne open communicatie en samen-
werking die verleend wordt, wanneer 
een zaalvoetbalwedstrijd gepland staat 
op een trainingsavond van het 1e elftal 
van RKZVC.

Natuurlijk zitten er voor- en nadelen 
aan het bespelen van beide. Je con-
ditie is perfect. De jongens zijn echt 
topfit. Men is zo op elkaar ingespeeld, 
doordat ze zowel op het veld als in de 

zaal met hetzelfde clubje zijn. Blessu-
res kunnen helaas wat sneller aan de 
orde komen, doordat er fysiek veel van 
het lichaam gevraagd wordt. Daarom is 
het ook zo belangrijk dat er voldoende 
wissels op de bank zitten om snel door 
te kunnen wisselen. Het team bestaat, 
als ze compleet zijn, uit 11 spelers, 
waarvan 5 in het veld. Doorgaans heb-
ben ze Paul Knippenborg op de bank 
als begeleider. Vooral om de jongens 
wat kalmte te brengen, wanneer de 
wedstrijd wat heetgebakerd dreigt te 
worden, aldus Henri. Vooraf is er dan 
ook geen tactische bespreking.

Nee, dat leek ons wel duidelijk gezien 
de tijd van binnenkomst. Misschien wel 
een nabespreking, want naderhand 
waren de tegenstanders al bijna ver-
trokken, toen de jongens uit de kleed-
kamer kwamen. Maar ach…. wat zou 
het. Je moet weten wanneer je moet 
pieken, nietwaar. En dat zijn die 2 x 25 
minuten in de zaal en niet het uur er-
voor of erna.
Laat die jongens van ons, maar rustig 
nonchalant hun hobby erbij doen, dan 
komt dat dik voor elkaar in de topklas-
se dit jaar.

Bedankt voor een mooie avond voetbal 
en veel succes dit seizoen.

Johnny en Tanja.
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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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ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info

Dag Datum Aanvang Activiteit

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.

Za. 13 okt. 19.30 uur Pacelli 1 - Wasmeer 1 : Sourcy Center.

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.

Ma. 22 okt. 20.00 uur Rabobank Coöperatiefonds : HARMONIE

Zo. 28 okt. 14.00 uur Lochem SP 1 - RKZVC 1 (speelronde 8).

Wo. 31 okt. 20.00 uur PIOT : kopie inleveren.

Za. 3 nov. 19.30 uur Pacelli 1 - OBW 1 : Sourcy Center

Zo. 4 nov. 14.00 uur Gendringen 1 - RKZVC 1 (speelronde 9).

Ma. 5 nov. 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard

Wo. 7 nov. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Zo. 11 nov. 14.00 uur RKZVC 1 - TVO 1 (speelronde 10).

Ma. 12 nov. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Za. 17 nov. 19.30 uur Pacelli 1 - Wijhe ’92 1 : Sourcy Center

Zo. 18 nov. 14.30 uur KSV 1 - RKZVC 1 (speelronde 11).

Ma. 19 nov. 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.
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De laatste keer dat ik voor de PIOT iets 
schreef over muziek, is al weer een 
paar jaar geleden een optreden ge-
weest van ‘the bloody honkeys’. Inmid-
dels is deze, behoorlijk ruige en luide 
formatie ter ziele en zijn de muzikanten 
ieder huns weegs gegaan.
Hoog tijd dus voor mij om me weer 
eens te verdiepen in muzikale kunst 
in of uit Zieuwent. En wat wil het ge-
val? Alex Vreeman, mijn buurman van 
tegenover, organiseert met grote re-
gelmaat klassieke kamerconcerten 
voor een groep belangstellenden in zijn 
atelier, tegenwoordig ook koffiehuis. Ik 
ben al meerdere keren wezen kijken en 
luisteren en heb hier altijd veel plezier 
aan beleefd. 
Zo sta ik met Annemarie op zaterdag-
avond 15 september bij hem voor de 
deur. Alex benadrukt altijd dat we voor-
al niet op chique hoeven gaan, dus in 
kleding waar we ons gemakkelijk in 
voelen gaan we naar binnen.

In het verleden hadden hij en Saskia 
de ruimte ingericht als een klein con-
certzaaltje met de stoelen in rijen naast 
en achter elkaar. Dit keer hebben ze de 
inrichting gelaten zoals het is. Mensen 
zoeken met de setjes die in het koffie-
huis staan een goede plek met zicht 
op de hoek van de ruimte, waar straks 
de twee muzikanten en sopraan plaats 
zullen nemen. Stipt om acht uur neemt 

Saskia het woord en kondigt het mu-
zikale duo aan. Het gaat om Cadencia 
met Sopraan Annette Weterings en op 
gitaar Leon Venderbosch. Deze laatste 
ken ik vooral van pop-podia waar we 
met veel ontzag naar het indrukwek-
kende gitaarwerk van hem hebben ge-
keken. Velen zullen hem vooral kennen 
van de KGB-band, waar hij de eerste 
gitarist was. Hij slaagde cum laude af 
aan het conservatorium. Als ik aan een 
tafeltje plaats neem en geniet van een 
‘latte macchiato’ ben ik toch vooral ook 
benieuwd hoe ik de klassiek-gitaar-
spelende Leon ga vinden. Eigenlijk 
weet ik het al wel. Zijn spel zal weer-
galoos zijn, of in ieder geval door mij 
gevonden worden. 
Op deze avond zal Cadencia een gast-
speler hebben in de figuur van Gert van 
Ruiswijk. Hij is van oorsprong accorde-
on speler, maar heeft zich de laatste ja-
ren, misschien wel ingegeven door het 
succes tijdens Maxima’s bruiloft, ver-
diept in de bandoneon. Het instrument 
waar Maxima de tranen de vrije loop 
liet en een verliefde hand van Willem-
Alexander op haar been voelde. Alle 
drie de muzikanten zijn verbonden aan 
de muziekschool in Winterswijk.

Het concert begint. Direct het eerste 
lied spelen de drie samen en in eerste 
instantie schrik ik wat van het scherpe 
geluid van de bandoneon. Het is na-

Spaans temperament, gewoon 
uit de buurt.
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tuurlijk mijn beleving, maar ik ben niet 
meteen verrukt. Annette zingt welis-
waar geweldig, maar van Leon ver-
neem ik nog niet veel, “wal beeld, maor 
geen geluud” zou je bijna kunnen zeg-
gen.
Als de bandoneon het tweede nummer 
aan de kant gaat en Cadencia met z’n 
tweeën verder gaat is er meer balans. 
Annette is erg goed bij stem vanavond. 
Je merkt dat ze de mensen in de ruimte 
enorm weet te raken met haar krach-
tige en toch fluwelen stem. Leon speelt 
ook fantastisch. Wat speelt die man 
enorm gemakkelijk en zo ongelofelijk 
subtiel. Licht en stevig tegelijk. Ik merk 
dat ik al schrijvend in superlatieven 
terecht ben gekomen, maar het klinkt 
dan ook geweldig wat ze ten gehore 
brengen. Los van de kwaliteiten van 
de twee afzonderlijk, is de keuze van 
het Spaanse temperament van de lie-
deren en het feit dat de gitaar en zang 
erg goed bij elkaar passen ook reden 
voor het succes. Als vlak voor de pau-
ze ook de bandoneon weer meedoet, 
klinkt ook dit opeens als een verrijking. 
De liederen waarbij het scherpe indrin-
gende geluid van het instrument een 
rol mag spelen, lenen zich hier ook veel 
beter voor. 

Ook na de pauze klinkt de passie voor 
de muziek door in het programma dat 
een duidelijk climax heeft. We worden 
door de Spaanse klanken, het vurige 

spel van Leon, de opzwepende stem 
van Annette en de indringende tonen 
van de Bandoneon naar een finale 
gebracht. Iedereen is verrast door het 
veel te vroeg naderende einde van 
deze avond. Als de laatste klanken 
vervagen is iedereen even beduusd 
en vervalt uiteindelijk in een groot ap-
plaus. Zelfs Saskia en Alex zijn verrast 
en moeten snel de gebruikelijke bloe-
men van achteren halen. Bloemen die 
de spelers meer dan verdiend hebben.

In het najaar gaat Maartje Waanders 
ook een concert geven bij ‘Zieuwent 
Treats’. Voor nieuwsgierigen en lief-
hebbers van goede klassieke muziek 
kan ik zeggen, hou de aanplakbiljetten 
bij de diverse etalages in Zieuwent in 
de gaten en ga gerust bij Vreeman naar 
binnen als het zover is.

Mark Lankveld

Foto: Kansloos?! Pagina 8
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Ruim 300 mensen hebben op 21 sep-
tember in Het Witte Paard genoten 
van een topavond en samen Є 8750,- 
opgebracht voor kansarme kinderen 
in Oeganda en Kenia. De organisatie 
had niet durven hopen dat het zo’n 
groot succes zou worden. 

Een uur voor aanvang waren plotse-
ling de kaarten op en Kansloos?! dus 
officieel uitverkocht. Bezoekers vul-
den de zaal al snel en genoten van 
een aantal zeer goede optredens. Ie-
dereen die het podium besteeg deed 
dit geheel belangeloos, net als alle 
anderen die aan deze avond hebben 
meegewerkt.

Suzan & Freek openden Kansloos?! 
met een prachtige akoestische live 
set, gevolgd door Steamroller die er 
een paar tandjes gas en gezonde 
hoeveelheid blues bij deed. El Jan-
do kreeg met hun mix van ‘vanalles 
waarop je uit je dak kan gaan’ het 
publiek al mooi enthousiast, zodat 
ze bij afsluiter DJeroen helemaal los 
konden gaan. 

Tussen de optredens door vond er nog 
een kleine veiling plaats met als hoog-
tepunt een huiskamerconcert van de 
band Premium, dat voor Є 560,- onder 
de hamer ging. De opbrengst bestaat 
verder uit de entree, drankverkoop, 
patat/snack verkoop, vrije gift en ove-
rige donaties. De zaal aankleding ge-
maakt door de groepen 8 uit Harreveld 

en Zieuwent bracht uiteindelijk samen 
ook nog eens Є 100,- op.
 
Vrijdagavond werd om 01:30 uur een 
tussenstand van Є 6880,- bekend 
gemaakt, dat door natellen en enkele 
extra donaties achteraf gegroeid is 
tot Є 8750,-. Dit bedrag gaat naar 
Edukans, een organisatie die zich in-
zet voor onderwijs aan kansarme kin-
deren in ontwikkelingslanden. Er is 
gekozen voor de volgende projecten 
van Edukans: onderwijs en rehabili-
tatie voor straatkinderen in Oegan-
da, mobiel onderwijs aan nomaden 
kinderen in Kenia en twee projecten 
die de kwaliteit, toegankelijkheid en 
relevantie van het onderwijs verbe-
teren in rurale gebieden van Kenia. 
Volgend jaar volgt er verslaglegging 
van wat deze projecten bereikt heb-
ben met dit geld. 

Kansloos?! bedankt alle bezoekers, 
bands, donateurs en iedereen die op 
wat voor manier dan ook heeft bij-
gedragen aan het grote succes van 
deze mooie avond.
Kansloos?! werd onder andere mede 
mogelijk gemaakt door: Het Witte 
Paard Zieuwent, evenementenser-
vice de Timp, Klumperink licht en ge-
luid, Nijenhuis ICT, RS vormgeving, 
Frontline, BHV Display, ijsboerderij ‘t 
Kempke , de Vitaminebar, Vishandel 
Bomers en bouwbedrijf Wopereis.

De organisatie van Kansloos?!

Kansloos?! Є 8750,-
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 15-09-2012 : RKZVC E4 - WSW E7 : 2 - 5
DOELPUNTENMAKERS: Ivar en Scott.
MOOISTE DOELPUNT:  Ivar: een geweldige voorzet van Naud, die Ivar in één 

keer binnenschoot.
MOOISTE MOMENT:  De vele reddingen van keeper Toon, die af en toe de 

vele toeschouwers een hartverlamming verzorgde 
maar toch goed redde.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Pim: een geweldige verdediger, die ook graag aanvalt.

Datum : wedstrijd : uitslag 22-09-2012 : Trias E10 - RKZVC E4 : 7 - 3
DOELPUNTENMAKERS: Scott, Bramen en Jacob.
MOOISTE DOELPUNT:  Bram, die uit een goede voorzet van Maaike de bal in 

de hoek schoot.
MOOISTE MOMENT:  Doelpunt van Jacob, die via een één-tweetje met 

Scott, zijn eerste doelpunt scoorde.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Renee, die achter in de verdediging uitstekend haar 

mannetje stond.

Datum : wedstrijd : uitslag 01-09-2012 : RKZVC F2 - Lochem F2 : 1 - 9
DOELPUNTENMAKERS: Job.
MOOISTE DOELPUNT: Job.
MOOISTE MOMENT: Keeperswerk van Wiebe.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Twan.

Datum : wedstrijd : uitslag 15-09-2012 : Vios B. F1 - RKZVC F2 : 3 - 0
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Hele goede reddingen van Pleun.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pleun Boschker.

Datum : wedstrijd : uitslag 22-09-2012 : SDOUC F2 - RKZVC F1 : 0 - 16
DOELPUNTENMAKERS:  Finn (3x), Stijn (1x), Marijn (2x), Devin (4x), Ryan (5x) en 

Willem (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  2x Marijn: beide keren van de achterlijn hoog inge-

schoten.
MOOISTE MOMENT: Terugspeelbal op Daan. Enigste bal in de wedstrijd.
Man v.d. WEDSTRIJD: Willem Domhof.



Hij is vader van Julia en Emiel en 
vriend (niet getrouwd) van Nata-
scha. Werkzaam bij ATAG, daardoor 
veelwetend over CV’s en sinds hij 
buitenaf woont op en top boer. Hij 
is de ‘jongste’ aanwinst binnen het 
bestuur van rijvereniging Zieuwent-
Harreveld en zelf ook veel bezig met 
en op het paard.
Maar voor ons van de PIOT is Nor-
bert Doppen vooral scheidend ‘ma-
ker’ van ons blad. Vele jaren heeft hij 
de PIOT opgemaakt, maar nu gaat 
hij andere dingen doen en moeten 
we afscheid van hem nemen.

Meest favoriete sport:
Meeste waardering voor de turnsport; 
combinatie van conditie, souplesse, 
talent, toewijding, doorzettingsver-
mogen en daar bovenop heb je ook 
nog eens ongelooflijk veel lef nodig!

Minst favoriete sport:
Opel Corsa 1.6 sport.

Mooiste sportherinnering:
Als favoriete sportman genoemd 
worden in de PIOT!

Favoriete sportman/vrouw:
Ik heb niet zoveel met sporters.

Lekkerste eten:
Stamppot met hachee van mijn moeder.

Welk t.v. programma moet onmid-
dellijk van de buis:
Geen, we hebben een afstandsbe-
diening.

Beste boek/schrijver:
Weet het niet, ben bezig met de auto-
biografie van Steve Jobs.

Mooiste Film:
Ontdekking van de Hemel (boek kwam 
ik niet door maar de film was top).

Politieke kleur:
Paars, ben groot fan van het polder-
model.

Beste Nederlandstalige lied:
De Dijk; een man weet niet wat hij 
mist.

Meest afschuwelijke cadeau dat je 
ooit kreeg:
Toen ik nog een kindje was: “zachte 
cadeaus”.

Grootse miskoop:
Suzuki GSX 750R, ik lag een aantal 
dagen later in het ziekenhuis …..

Omscholen tot:
Elke drie maand ergens anders een 
maatschappelijke stage.

Tent opzetten in:
Aan het circuit op Franco Champs.

Profielschets
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Ben je al wel eens aangehouden 
door de politie:
Ja, ik mocht op de Twenteroute niet, 
met de motor, rechts inhalen … etc.

Hekel aan mensen die:
Rechts inhalen.

Uit bed te halen voor:
Raspatatje met.

Waar droom je over:
Al mijn dromen zijn al uitgekomen 
behalve één: een keer als transport-
middel; met het paard naar het werk.

Wanneer was je voor het laatst bang:
Toen Natascha van het paard is ge-
vallen.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Waar is de gel?

Welke zin of welk woord gebruik je 
te veel:
??? 5 euro ?

Wie zou je nog willen ontmoeten:
De kids op hun 50ste verjaardag.

Wat zou je geen 2e keer doen:
Niet naar mijn voorgevoel luisteren.

Beschrijf je zelf in 5 woorden:
Ik was eerder veel leuker.

Norbert niet alleen bedankt voor 
deze profielschets, maar ook voor al 
die jaren prachtig werk.

Mark Lankveld.

Tijdens de laatste mooie dagen van 
de zomer keken we met vertedering 
naar onze jongste zoon die zich met 
zijn bijna 190 cm. lange lijf regelmatig 
uitstrekte op het gazon. Starend in het 
gras, verzonken in het gazon. Dichter-
lijk bijna. Bijna. Veel tijd om weg te dro-
men heb je niet als je buitenaf woont. 
Er moeten dingen gezaagd; paaltjes 
gezet; doorgeknaagd elektra hersteld 
en gazon gemaaid. Althans tot nu, 
want het gazon liet zich niet maaien 
maar als kamerbreed tapijt oprollen. 
Kunstgras, maar dan echt. Huh? En 
daar kwam jongste zoon – prins van 
het detail- op de proppen ‘ik denk dat 
het komt door de larven onder het 
gras, van de rozenkever. Ik heb het 
al opgezocht’. Ogot, hij had zich dus 
helemaal niet filosofisch zitten ontwik-
kelen tussen de grassprieten maar zijn 
oog voor detail had allang de veran-
dering gezien waar wij op ons gemak 
in Lafuma-stoelen bovenop zaten: het 
gras werd opgevroten. Van onder af 
vernietigd door blanke gekrulde glui-
perige wormen, dol op graswortels. 
De verbinding tussen gras en grond 
vraten ze ertussen uit zodat hun lijf 
nog walgelijker kon groeien, 4 jaar 
lang. Waar geen verbinding is gaat 
bijna alles dood.

We hadden effen geen tijd om ons 
in het larven-probleem te verdiepen. 
Er was een kermis die gevierd moest 
worden. En kermis duurt zalig lang als 
je lid bent van een wagenbouw-groep. 

De co lumn
HUILIE-HUILIE

11



Want natuurlijk gaat het niet om die 
bloemencorso-wagen met dahlias, de 
trut onder de bloemen. Onze wagen-
bouwgroep is gewoon een hangplek. 
Het verbindt jong met oud, ijzer met 
ijzer, papier met lijm. Er wordt feest 
gevierd, leed gedeeld, aan lange tafels 
met smerige handen gegeten, hard 
gelachen en gedronken. Je bent niet 
alleen, je kunt het niet alleen. Verbin-
den is feest. 

De dag erna was het 12 september: 
verkiezingen, en alles wat er gepeild 
en voorspeld was gebeurde niet. De 
kiezers hebben gezeefd en gefilterd. 
Wat overblijft zijn 2 sterke benen die 
weliswaar uit elkaar staan, maar daar-
door des te steviger. Weg met de klei-
ne pootjes en buitenbeentjes, die zor-
gen alleen maar voor oponthoud en 
stilstand. Een windvlaag op Prinsjes-
dag tilde het dode transparante haar 
op van de blanke man met het bruine 
hoofd die systematisch de verbinding 
tussen Nederland en de rest van de 
wereld had proberen weg te vreten. 
Het haar wilde weg van hier. Zelfs een 
5-jarige weet dat het slecht is voor je 
street-credit om steeds huilend te kla-
gen dat het niet eerlijk is dat-ie niet 
mee mag doen. Huilie huilie want ‘hij 
begon!’. Een kleuter weet wat telt: óf 
meedoen óf wegwezen. Ik hoop dat 
de 2 overblijvers 4 jaar meegaan. Want 
we zijn niet alleen, we kunnen het niet 
alleen. De basis van leven is verbin-
ding, zonder navelstreng ga je dood. 

Als er geen balans is, valt er altijd 
iets aan diggelen. In het mooie Haren 

voerden enkele dikke blanke gluipe-
rige wormen een leger meelopers aan 
tegen 15 man ME. Kapot, alles moest 
kapot en het liefst in brand. Totaal los, 
geen verbinding met de redelijkheid. 
De wereld moest versplinterd. Ik ken 
Haren goed, niks te beleven maar het 
is er prachtig. De saaiheid heeft er een 
ongelooflijk pak op zijn donder ge-
had. Een goede balans, dat kun je ge-
woon oefenen. Op school hebben we 
‘balans-borden’ een stevige kunststof 
halve bal waar je op gaat staan. Kleu-
ters begrijpen van nature dat je wel 
heel suffig bent als je in het midden 
gaat staan, dan kukel je eraf als er iets 
deining is. Nee, stevig met je benen 
een stukje uit elkaar staan, iets door 
de knieën, overal op voorbeid. Je kunt 
alles verbinden als er maar balans is.

Alles is verbinding, maar er moet wel 
plek voor zijn. Liefst een prachtige 
plek: een nieuw dorpsplein in Zieu-
went, dat doorgang met stilstand 
verbindt, natuur met cultuur, verleden 
met toekomst. Een plek om in het ‘nu’ 
te zijn. Waar misschien volgend jaar al 
de laatste repetitie voor de zomer van 
de harmonie kan zijn. Waar Bruntjes 
staat met koele drankjes. Waar geen 
woorden nodig zijn, alleen muziek. 
En mensen die ernaar luisteren, want 
muziek is op haar best als ze gehoord 
wordt. Verbinding in toonsoorten, met 
kruizen en mollen. Mollen zijn dol op 
bleke zachte glazige wormen. Blaos-
muziek, ik kan wel janken.

Maddy Hulshof
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