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SPORTGEDRAG
Waarom kunnen mensen niet meer 
fatsoenlijk naar een sport kijken? Dat 
vraag ik me de laatste week echt af. 
Zaterdags was ik bij een incident bij 
het volleybal, waarbij (een deel) van 
het publiek zich bemoeide met de 
scheidsrechter. Het gevolg: weer een 
scheidsrechter minder. Dit is niet fijn 
voor een vereniging, omdat er al een 
tekort aan scheidsrechters is. 

Maandags wordt het duidelijk dat een 
grensrechter van de voetbalclub Bui-
tenBoys uit Almere door jongeren na 
de wedstrijd in elkaar is geschopt en 
geslagen, wat hij uiteindelijk met de 
dood heeft moeten bekopen. 

Wat is er toch aan de hand? Kunnen 
mensen niet meer aanmoedigen? We-
ten ze zelf alles beter? 

Ik snap, in het vuur van de wedstrijd, 
dat je het niet eens kunt zijn met een 
beslissing van de scheidsrechter of 
een grensrechter. Dat meld je dan 
vaak ook of je laat je frustratie blijken. 
Na de wedstrijd wordt er nog soms 
over gepraat, maar dan is het ook 
klaar. Dat deze grensrechter na de 
wedstrijd in het nauw werd gedreven 
en daar is toegetakeld is toch absurd?

Het zijn vrijwilligers die zich graag in-
zetten voor een vereniging, ouders, 
buren of sportliefhebbers. Het zijn ook 
gewoon mensen en die kunnen ook 
fouten maken of verkeerde beslissin-
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gen nemen. Waar is het respect voor 
deze mensen? Zonder deze vrijwil-
ligers kan er niet eens een wedstrijd 
worden gespeeld, dan zou er hele-
maal geen competitie zijn in de ama-
teurwereld. 

Ik maak me wel zorgen waar dit heen 
gaat. Dit waren nog jongeren, 15/16 
jaar, B-jeugd. Wat is er misgegaan? 
De opvoeding, ouders of geen ou-
ders? Een kind wordt volgens mij niet 
zo geboren, maar gemaakt. En waar 
dat aan ligt? Zeg het maar: de com-
puterspelletjes, televisie, thuissitua-
tie, cultuur….. Ik heb geen idee. Maar 
het lef om iemand zo in elkaar trappen 
praat niemand goed.

Ik hoop dat mensen nadenken voor 
ze een scheidsrechter of grensrech-
ter uitschelden en welke gevolgen dat 
kan hebben. En als ze dan nog menen 
alles beter te weten, zou ik zeggen: 
Ga er zelf staan! Word zelf scheids-
rechter!
Want de beste stuurlui staan aan wal!

Nienke Krabbenborg
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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

Al jaren is er in Zieuwent een Nieuw-
jaarsparty. En al even zoveel jaren is 
dit georganiseerd door de stichting 
Fratsen. Zij hebben, naast alle andere 
evenementen, ook altijd zorg gedra-
gen voor een nieuwjaarsfeest in de 
geest van de reden van hun bestaan. 
Zij proberen kleur te geven aan het 
dorpse leven en doen dit altijd op een 
verfrissende en sprankelende manier. 
Zo maakten zij van de nieuwjaarsfees-
ten altijd net iets anders dan andere 
soortgelijke feesten. Het vergde veel 
voorbereiding en creativiteit. Door ve-
len werd het gewaardeerd, maar ook 
dit feest werd onderhevig aan de sleet. 
Uiteindelijk heeft de stichting Fratsen 
besloten dat dit feest niet langer geor-
ganiseerd kon worden op oude voet. 
Laurens Berendsen van het parochie-
huis was inmiddels gewend geraakt 
aan het feest en wilde het graag conti-
nueren. Hij ging op zoek naar een nieu-
we groep enthousiastelingen en kwam 
zo terecht bij Lars Krabbenborg. Dit 
was niet helemaal toevallig want Lars 
was mede verantwoordelijk van een 
hernieuwde oprichting van een carna-
valsvereniging in Zieuwent.

Op weg naar het Witte Paard kom ik 
langs het parochiehuis en zie er een 
aankondiging van het aanstaande 
nieuwjaarsfeest. Als je niet beter wist 
zou het business-as-usual zijn. Maar 
ik weet beter. Ik zie het logo van de 
stichting Fratsen niet, dus er waait een 
nieuw briesje tenminste op 1 januari 
door het parochiehuis. Ik heb een ge-
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sprek met drie jongens die zich (mede) 
verantwoordelijk maken voor het or-
ganiseren van de party. Lars Krabben-
borg, Stefan Beerten en Dion Humme-
link. Zij waren het die het er vier jaar 
over hadden gehad dat er eigenlijk ook 
een carnavalsvereniging moest komen 
in Zieuwent. Ook al was het al een aan-
tal keren geprobeerd, zij waren op zoek 
naar de manier van organiseren dat het 
wel zou lukken.

In 2011 organiseerden ze een weder-
opstandingfeest. Deze werd door veel 
mensen bezocht en was meteen al 
een succes. Uiteindelijk hadden ze een 
groep bij elkaar van 22 man die samen 
de raad van 11-te-veel zouden worden. 
De carnavalsvereniging was geboren. 
Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat 
alles mag en niets moet. Niet te veel 
organiseren, alles wat ze doen probe-
ren ze met veel plezier te doen en alles 
moet vooral een feest zijn.
In de praktijk betekent dit dat de vrijdag 
voor carnaval het hoogtepunt vormt. 
Dan worden, tijdens het feest in Zieu-
went, de prins en zijn adjudant bekend 
gemaakt en voor de rest van het week-
end wordt het feest vooral op vreemde 
bodem gevierd. Vrijwilligheid hierbij is 
belangrijk, benadrukken de jongens, 
“niets moet en alles mag”. 
Ook niet onbelangrijk, de raad van 
11-te-veel organiseert ook altijd het 
kindercarnaval. Een feest waar niet al-
leen de kinderen veel plezier aan bele-
ven, maar de raad zelf ook.

Maar nu dan de stap naar het nieuw-
jaarsfeest. Hoe kwam deze tot stand?
Lars: “Ik ben benaderd door Laurens 

Berendsen. Hij wist van onze organisa-
tie van carnaval in Zieuwent en vroeg of 
wij niet wilden nadenken over de orga-
nisatie van een nieuwjaarsfeest bij het 
parochiehuis. Het was oktober en we 
hadden voor deze organisatie nog zo’n 
zes weken. Niet veel tijd voor mensen 
die nog nooit een Nieuwjaarsparty heb-
ben georganiseerd”.
Stefan en Dion vullen aan; “We heb-
ben alle jongens bij elkaar geroepen en 
met ons allen afgevraagd wat we moe-
ten doen. De eerste gedachte was ’we 
doen het, natuurlijk, voor Zieuwent en 
voor het verhogen van de leefbaarheid 
in Zieuwent’, maar dan komen toch 
ook de twijfels. ‘Kunnen we het wel, 
halen we ons niet te veel op de hals?’, 
maar we besluiten te vertrouwen op 
onze energie en jonge ervaring. Doen 
wat altijd al een succes voor ons was, 
namelijk iedereen laten doen waar hij of 
zij goed in is.

Dion; “Belangrijk besluit was wel dat 
we het voor het parochiehuis willen 
organiseren, maar we doen het wel als 
individuen en niet als ‘de Eumkes’. We 
willen als vereniging geen enkel risico 
lopen en bewijzen als een soort vrien-
dengroep een dienst aan de gemeen-
schap.



Bij het eerste overleg kwamen er met-
een twee namen voor muziek naar vo-
ren. Premium met roots in Harreveld 
en de disco-kings. Bij navraag bleken 
beide te kunnen en zij zullen dan ook 
hun opwachting gaan maken op 1 ja-
nuari. Hier hebben we wel erg veel ge-
luk mee gehad. Volgens ons een top-
combinatie, voor jong en oud. Voor ons 
erg belangrijk, dat iedereen in Zieuwent 
plezier aan dit feest kan beleven. 

We zijn in drie werkgroepen uiteen ge-
gaan; PR, muziek en aankleding. Wat 
betreft de aankleding, we hebben lang 
gesoebat over wel of geen gala. Gala 
maakt voor sommige mensen te stijf, 
maar weer anderen vinden het prettig 
dat het feestelijk is. We hebben ge-
meend een soort tussenvorm te be-
denken. Wel netjes, maar niet te strak. 
Dus geen gala, maar wel een feest met 
bijpassende kleding. Een colbert is dan 
al voldoende. We denken dat iedereen 
zich hier prettig bij kan voelen en toch 
nog kan dragen wat bij hen past.

De PR draait op volle toeren. De aloude 
middelen, zoals posters en aanplakbil-
jetten hangen reeds rond. Niet alleen 
in Zieuwent, maar we willen ook ander 
dorpen enthousiast maken voor ons 
feest. Ook zij zijn welkom in het paro-
chiehuis. We zijn dus ook druk aan het 
folderen in Mariënvelde, Harreveld en 
Beltrum bijv.
Ook de moderne media spelen een 
grote rol. Facebook, twitter. Het zijn die 
middelen die passen bij onze groep en 
op de groep mensen die we ook wil-
len bereiken. We willen graag dat alle 
leeftijd blijven komen en dat betekent 
vaak dat ouderen ook moeten blijven 
komen, maar we maken ons ook zeker 
zo veel zorgen over de komst van de 
jongeren. Want ook zij bleven afgelo-
pen jaren weg. We denken dat we met 
de nieuwe media deze groepen kunnen 
bereiken en proberen hen ook zo te en-
thousiasmeren voor ons feest.

De boodschap van de jongens is hel-
der. Als je zin hebt om in een onge-
dwongen sfeer, in een gezellige ambi-
ance het nieuwe jaar te beginnen, met 
al je buren, vrienden, dorpsgenoten en 
velen meer, kom dan naar het grote 
feest in het parochiehuis op 1 januari. 
Er kan veel en er moet niets.

Als ik terug loop naar huis zie ik de pos-
ter weer voor het raam van het paro-
chiehuis. Er waait nieuwjaarsdag een 
nieuwe wind door het parochiehuis. 
Nog meer Oud op Nieuw. Je kunt zeg-
gen wat je wilt, maar Zieuwent bruist.

Mark
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ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info

Dag Datum Aanvang Activiteit

Di. 1 jan. 20.00 uur Nieuwjaarsgala : Parochiehuis.

Wo. 2 jan. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Zo. 6 jan. 13.00 uur RKZVC : Snertloop + nieuwjaarsreceptie.

Ma. 7 jan. 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard

Wo. 9 jan. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard

Vr. 11 jan. 19.30 uur Kaarten “’t Hoenderboom” + “Sprenkelderhoek.”

Za. 12 jan. 10.00 uur Jeugdvoetbaltoernooi + Sourcy Center Sportnacht

Ma. 14 jan. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Ma. 14 jan. 20.00 uur Zaalvoetbal : ZVZ1 - HHC1 : Sourcy Center. 

Wo. 16 jan. 20.00 uur PIOT : kopie inleveren.

Ma. 21 jan. 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Za. 26 jan. 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis

Zo. 27 jan. 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis

Ma. 28 jan. 20.00 uur Zaalvoetbal ZVZ1 - Walk Inn Boys1 : Sourcy.

Za. 2 feb. 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis

Zo. 3 feb. 14.30 uur Bon Boys 1 - RKZVC 1 (speelronde 14).

Zo. 3 feb. 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis

Ma. 4 feb. 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Wo. 6 feb. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Vr. 8 feb. 19.30 uur Kaarten “’t Hoenderboom” + “Sprenkelderhoek.”



Hij is topscoorder van het eerste elftal! 
Lloyd Boerboom, 27 jaar, komt uit Ter-
borg en is voor de liefde in Zieuwent 
komen wonen. Hij woont samen met 
Kim Beening boven het schildersbe-
drijf aan de Dorpsstraat. Sinds 2 jaar 
voetbalt hij als centrumspits bij RK-
ZVC 1. Hij heeft het enorm naar zijn zin 
bij de vereniging. Het is volgens hem 
een hechte, warme club, waar hij zich 
al snel thuis is gaan voelen. Lloyd is 
werkzaam als schilder bij zijn schoon-
vader Jos Beening. Naast veldvoetbal 
doet hij aan zaalvoetbal in ZVZ 2.

Meest favoriete sport:
Voetbal. Voor ik bij RKZVC kwam, 
voetbalde ik bij vv Terborg en SDOUC.
 

Minst favoriete sport:
Schaken en al dat soort sporten.

Mooiste sportherinnering:
De promotie naar de 4e klasse met 
vv Terborg. Ik scoorde toen het win-
nende doelpunt.

Favoriete sportman/vrouw:
Zlatan Ibrahimovic.

Lekkerste eten:
Gamba’s, zalm en Indische hete kip.

Welk t.v. programma moet onmid-
dellijk van de buis:
Al die Amerikaanse series.

Beste boek/schrijver:
Ik lees bijna nooit, maar met mijn 
verjaardag kreeg ik het boek “Ik, Zla-
tan”. Erg mooi om te lezen.

Mooiste Film:
“Million Dollar Baby” en “Gladiator”. 
Wat films betreft heb ik een brede 
smaak.

Politieke kleur:
Rechts van het midden.

Beste Nederlandstalige lied:
Het liedje “One chance”, van Lange 
Frans en Glennis Grace.

Meest afschuwelijke cadeau dat je 
ooit kreeg:
Die moet ik nog krijgen!

Grootse miskoop:
Mijn allereerste auto, een Peugeot 106, 
daar heb ik veel te veel voor betaald.

Profielschets
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Omscholen tot:
Dat heb ik pas gedaan! Ik was lasser, 
nu ben ik schilder en dat bevalt me 
heel goed.

Tent opzetten in:
Doe mij maar gewoon een hotel.

Ben je al wel eens aangehouden 
door de politie:
Niet aangehouden maar de politie 
heeft wel eens bij ons op de stoep 
gestaan. Ik was echt een bengel toen 
ik een jaar of 8 was. Samen met wat 
vriendjes gooiden we met stenen ra-
men in, van een oud gebouw.

Hekel aan mensen die:
Niet eerlijk zijn, liegen, en mensen die 
uit de hoogte doen.

Uit bed te halen voor:
Laat mij maar lekker liggen, of je 
moet met een heel lekker ijsje of 
toetje komen.

Waar droom je over:
Ik zie wel wat er op mijn pad komt. 
Als ik iets wil, kan ik heel impulsief 
reageren.

Wanneer was je voor het laatst bang:
Ik ben niet snel bang.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Gelukkig, ik ben nog niet grijs.

Welke zin of welk woord gebruik je 
te veel:
Dat zou ik niet weten.

Wie zou je nog willen ontmoeten:
Hans Teeuwen, ik heb al zijn dvd’s.

Wat zou je geen 2e keer doen:
Degraderen met een elftal! Dit is me 
voor het eerst overkomen met RK-
ZVC, niet fijn, want ik kan echt niet 
tegen mijn verlies.

Beschrijf je zelf in 5 woorden:
Sociaal, competitief, koppig, vrien-
delijk, eerlijk.

Lloyd, bedankt voor je gastvrije ont-
vangst. Heel veel succes met RK-
ZVC, hopelijk een kampioenschap! 
Verder wens ik je veel geluk in Zieu-
went samen met Kim!

Wendy Seesing.

Dit is de laatste PIOT die in het 
weekend (met name op zaterdags) 
verschijnt. Vanaf het volgende num-
mer worden de PIOT’s op dinsdags 
of woensdags bezorgd. Wij willen 
iedereen bedanken die heeft mee-
gedacht over het “bezorgingsvraag-
stuk” (zie desbetreffend artikel uit 
de vorige PIOT). Tevens bedanken 
wij alle Gelderlanderbezorgers (en 
met name de familie Domhof en 
Willie Bekken) die in de afgelopen 
40 jaar voor de verspreiding hebben 
gezorgd.

De redactie.



De helft van de competitie zit er 
al weer op. Als er op dit moment 
van schrijven naar buiten wordt 
gekeken, kun je je niet voorstellen, 
dat het witte biljartlaken ooit groen 
is geweest. Persoonlijk smacht ik nu 
al weer naar het groene exemplaar, 
maar het zorgt er wel voor, dat er tijd 
is voor een tussenbalans. Hierbij een 
korte terugblik van de RKZVC-teams 
tijdens de eerste maanden.

Het 1e is na een uitstekend begin 
eerst behoorlijk in prestaties 
teruggevallen, maar heeft dit 
gelukkig weer opgepakt. Een serie 
van 7 overwinningen op rij zorgt er 
voor, dat er weer wordt gedroomd 
van een promotie naar de 3e klasse. 
Deze weg is echter nog lang, want de 
geschiedenis leert, dat ‘we’ niet al te 
sterk uit de winterstop komen, terwijl 
er natuurlijk met Witkampers en de 
Bon Boys behoorlijke kapers op de 
kust liggen. Het 2e blijft verbazen. 
Na een prima debuutseizoen in de 
1e klasse is er opnieuw sprake van 
een uitstekende middenmootpositie. 
In de beker wordt er zelfs een 
stukje geschiedenis geschreven 
met overwinningen op enkele 
hoofdklassers. Het 3e voldoet prima 
aan de verwachtingen. Goed voetbal 
leverde 9 zeges, 1 gelijkspel en 
slechts 1 nederlaag op, waarmee de 
koppositie is behaald. Misschien zit 
een feestje er in ?! 

Het 4e begon matig aan de competitie, 
maar heeft inmiddels  de subtop weer 
bereikt. Het 5e en 6e hebben een 
kleine metamorfose ondergaan. Beide 
teams bivakkeerden traditioneel 
altijd in de onderste regionen, 
maar dit seizoen kan er regelmatig 
een overwinningsbiertje worden 
gedronken. Een verdienstelijke 
middenmootpositie levert voor beide 
elftallen dan ook een dankbare blik 
op de ranglijsten op.

De A1 doet het uitstekend met een 
prima 3e plek. De samenwerking 
van onze B-spelers met KSH leidt 
voorlopig helaas nog niet tot veel 
overwinningen, terwijl C1 iets lager 
staat dan was verwacht. C2 doet 
het naar behoren. De D1 heeft zich 
in de middenmoot genesteld, de 
D2 in de subtop, terwijl de D3 zelfs 
het najaarskampioenschap mocht 
vieren, complimenten!

De E1 staat niet op een gewenste 
plek, maar spreekt in de zware 
hoofdklasse wel degelijk een woordje 
mee. E2 heeft qua verliespunten een 
prima 2e plek behaald, terwijl E3 
en E4 een redelijke seizoenshelft 
kenden, wat echter niet altijd tot 
overwinningen leidde. Dit laatste 
geldt ook voor de F2, F3 en F4. De F1 
behaalde een prima subtoppositie. 
Tenslotte gaat er na de winterstop 
zelfs een F5 aan de competitie 
deelnemen, terwijl de groep “mini’s” 
op zaterdag blijft groeien.

RKZVC HALFWEG
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De organisatie van de club blijft 
op volle toeren draaien. Er worden 
door de activiteitencommissie, de 
VTZ en het jeugdbestuur continu 
diverse activiteiten voor jong en 
oud georganiseerd, waarbij de ene 
keer het voetbal voorop staat, maar 
vooral en vaak ook het plezier. Het 
bestuur zit ook niet stil. Er dienen 
nieuwe trainers aangesteld te 
worden, er is een nieuw beleidsplan 
in voorbereiding en er dienen nieuwe 
kantinebeheerders gevonden te 
worden. Wordt het ooit rustig?

Rest mij om iedereen namens RKZVC 
fijne feestdagen en een gelukkig & 
sportief 2013 te wensen.

René Doppen

FLESSENACTIE T.B.V. 
JEUGD RKZVC

Binnenkort zal de jeugd van RKZVC 
weer haar jaarlijkse flessenactie 

houden.
Na de kerstdagen, op  donderdag 

27 december vanaf  9.30 uur komen 
de jongens bij u aan de deur, met de 
vraag of u nog lege statiegeldflessen 

heeft. De opbrengst van deze actie 
is bestemd voor activiteiten die 

voor de jeugd van RKZVC worden 
georganiseerd. Wij hopen dat we 
net als de voorgaande jaren weer 

op veel flessen mogen rekenen. 
Alvast bedankt, namens de jeugd van 

RKZVC !

Jeugdbestuur RKZVC

9



Zaterdag 12 januari wordt de 23e 
Sportnacht gehouden van 18.00 uur 
tot zondagmorgen c.a. 02.30 uur. Een 
sportnacht die jaarlijks door de vele 
sportactiviteiten veel deelnemers 
en toeschouwers trekt. Naast het 
senioren zaalvoetbal, waaraan 15 
teams deelnemen is er een X-treme 
Bowlingtoernooi waar 15 teams van 
zowel dames- , heren- of mixteams 
aan mee kunnen doen en een Dart 
toernooi voor personen vanaf 16 jaar. 
Verder is er weer een Kruisjas- en 
Klaverjasmarathon. Dus zal het weer 
een sportnacht worden die bolstaat 
van de vele sporten, waar veel 
aantrekkelijk prijzen te winnen zijn.
Senioren Zaalvoetbal, waaraan dus 
15 teams kunnen deelnemen, begint 
om 18.00 uur.
Hiervoor geldt, wees er snel bij want 
de ervaring is dat de belangstelling 
erg groot is en na deze aankondiging 
binnen een week zal zijn volgeboekt 
met teams uit de gehele regio.

De finale rondes hiervoor zijn c.a. 
02.00 uur Inschrijfgeld Є35 per team.
Mocht het aantal snel bereikt zijn, 
dan wordt het mogelijk uitgebreid 
met een Speedsoccertoernooi van 
19.00 uur tot ook circa 02.00 uur, 
afhankelijk van de deelname.

X-treme Bowling alweer voor 
de achtste maal voor de bowling 
liefhebbers. Een competitie waaraan 
15 teams van 5 personen kunnen 
deelnemen. Vaak samengesteld uit 
vrienden- familie- of buurteams. 
Vooral de gezelligheid spreekt hier 
de deelnemers enorm aan. Dus 
wees er snel bij, want vol is vol. Deze 
competitie start om 20.00 uur en duurt 
tot c.a. 01.00 uur. Het inschrijfgeld 
bedraagt Є20,- per team. Een team 
bestaat uit vijf personen. En zijn 
prachtige prijzen te winnen.

Kruisjas- en klaverjas Marathon 
Vanwege het enorme succes in 
de voorgaande jaren (c.a. 250 
deelnemers) wordt er ook dit 
jaar weer de Kruisjasmarathon 
in de Lounge gehouden en de 
Klaverjasmarathon in de wintertuin. 
Beide marathons starten om 20.00 
uur tot c.a. 02.00 uur. Er worden 6 
rondes gespeeld tegen steeds een 
ander koppel. Elk vol uur start een 
nieuwe ronde, zodat men tussendoor 
de gelegenheid heeft naar andere 
sportactiviteiten te kijken of wat te 

23e SPORTNACHT WEER MET 
VEEL  ACTIVITEITEN.
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proeven van de gezellige sportnacht 
sfeer in de overvolle kantine en 
voor een hapje. Er zijn weer vele 
aantrekkelijk prijzen te winnen, naast 
de geldhoofdprijzen van resp. 100 
en 50 Euro. Door de uitbreiding van 
onze gemeente bereiken we een veel 
groter potentieel kaartliefhebbers 
en hopen daarom op een nog 
grotere deelname. Vooral omdat 
veel kaartliefhebbers zo’n marathon 
als uitdaging zien. Het inschrijfgeld 
bedraagt Є10 per paar.

Darten:
Ook dit jaar is er weer een Dart Toer-
nooi. Dit jaar georganiseerd door 
Peter Wolters van de dartvereniging 
uit Harreveld. Gespeeld wordt op 
normale wedstrijdborden en de spel-
soort is 501, dubbel uit. Dit toernooi 
start om 20.00 uur en duurt afhanke-
lijk van de deelname tot maximaal 
01.00 uur. Er wordt gespeeld met een 
winnaars en verliezersronde. En er 
zijn vele geldprijzen te winnen. Het 
inschrijfgeld bedraagt Є8 per deelne-
mer. Opgave kan ook nog tijdens de 
sportnacht tot c.a. 20.00 uur of online 
via: pam30@online.nl 

Publiek en sfeer:
Mede dankzij het talrijke publiek dat 
jaarlijks de gezellige sfeer van deze 
sportnacht wenst te proeven, belooft 
het weer een geweldig sportspekta-
kel te worden met zeker nog meer 
deelnemers dan de afgelopen ja-
ren en ook steeds meer deelnemers 
uit de regio. Kortom een geweldige 
sportnacht die door zal gaan tot in 
de late uurtjes.

Opgave en Informatie: Voor opgave 
voor alle onderdelen kan men terecht 
bij: info@sourcycenter.nl of tel 352222.
Of zie www.soourcycenter.nl en ver-
volgens de link naar sportnacht.

Voor meer informatie: Sourcy 
Center Zieuwent tel. 352222. 



Het is zondagmiddag 4 november 
15.00 uur en helaas begint het te 
regenen. Wij zijn net uitgespeeld en 
gedouched en zitten klaar om de 
laatste (spannende?) finale van de 
clubkampioenschappen te gaan kij-
ken. Met een kop koffie en een plak 
cake erbij wordt er naar buiten gelo-
pen en op buienradar gekeken; kan 
er wel of niet gespeeld worden?
Iedereen heeft wel een mening:” kom 
op we zijn toch geen watjes, nu is er 
een boel publiek” maar ook “ik zie 
niks met die bril in de regen, met nat-
te ballen kuj neet tennissen”etc.
De organisatie laat de beslissing 
over aan de spelers. Ze wachten tot 
het iets droger is en gaan dan toch 
beginnen met de partij. Helaas is de 
spelvreugde maar van korte duur 
want na zo’n 10 minuten spelen komt 
het met bakken uit de lucht vallen. 
Weer buienradar erbij en als blijkt dat 
het nog wel een uur aanhoudt be-
sluiten ze de finale een andere dag 
te spelen; na overleg en het raadple-
gen van de agenda’s wordt dinsdag-
avond afgesproken.

De een gaat dan toch nog maar naar 
het feestje toe, de ander besluit zich 
eerst te douchen omdat hij die och-
tend ook al een finale had gespeeld. 
De koffie is ondertussen vervangen 
door een wijntje en de zoutjes staan 
op tafel. Ook een paar kaarsjes aan 
voor de sfeer; buiten is het al zo 
somber en donker….. Gezellig, er 
komen nog enkele speelsters binnen 
(voor de prijsuitreiking…??) en we 
schuiven de tafels aan elkaar zodat 
iedereen fatsoenlijk kan zitten. Effen 
checken hoe het in Gendringen gaat: 
gelukkig Zieuwent staat met 2-0 voor.

Nadat de dorpse nieuwtjes zijn be-
sproken (de trouwerij van Jelle en 
Lianne, het feest bij de Timp etc) 
komt het gesprek weer terug op ten-
nis. Er worden nog enkele partijen 
nabesproken; spannende uitslagen 
verteld (beslissing in de tie break met 
14 – 12!!!), mooie rally’s in beeld ge-
bracht en de gevolgen (enorme blau-
we plek op het been) van een harde 
tennisbal getoond.

Ook komt ter sprake dat het leden-
aantal terugloopt; hoe komt dit? Ie-
dereen heeft er wel een mening over; 
te weinig PR, er zijn zoveel sport-
mogelijkheden in Zieuwent; tennis is 
vaak een 2e sport, de markt is ver-
zadigd, aantal kinderen is minder en 
men is (te) druk met andere dingen. 
Het is goed om het er met elkaar 
over te hebben en kritisch naar de 
vereniging en de organisatie te dur-
ven kijken; wat zijn onze beperkingen 
maar vooral ook wat is onze kracht 
en  waar liggen wel mogelijkheden.
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Even stopt de discussie want Hedwig 
doet een rondje in en er moet gezon-
gen worden ter ere van haar verjaar-
dag! Yes, de wedstrijd in Gendringen 
is afgelopen en RKZVC wint met 2 – 1 !
Weer serieuzere zaken: wat is onze 
doelgroep, waar liggen mogelijk-
heden voor nieuwe leden: je zult je 
sowieso aan moeten passen als ver-
eniging en “op maat” dingen moeten 
aanbieden. Is de zomer een optie? 
Moet je zomerleden werven /zomer-
lessen aanbieden en zo iedereen 
(jeugd en volwassenen) de kans ge-
ven om kennis te maken met deze 
leuke sport als de andere sporten 
(voetbal, handbal, volleybal) zomer-
stop hebben? Zou je overdag voor 
de jonge huisvrouwen (dertigers) een 
plek moeten creëren als hun kroost 
op school zit?

Ik weet het niet; ik denk dat overal 
een kern van waarheid in zit…. Voor 
meer PR hoop ik in ieder geval nu de 
eerste aanzet te hebben gegeven. 
Wat ik wel zeker weet is dat De Zieu-
wentse Tennisvereniging een goed 
georganiseerde vereniging is met 
een gezellige club mensen die graag 
een balletje over het net slaan. Een 
keer per jaar vechten ze dan onder-
ling uit wie zich de kampioen van de 
club mag noemen; op verschillende 
niveaus en verschillende onderdelen 
(dames en heren dubbel, mixdubbel 
en enkel).

Benieuwd wie dit het komende jaar 
zijn? Kijk op www.ztv-zieuwent.nl!

Sportieve groeten, Ingrid Rouwhorst

Zaterdag 8 december hadden de 
mini’s hun eerste toernooitje in Zieu-
went. Ze waren met 10 meiden en 
hebben met twee teams gespeeld. 
Sommigen zitten er net een paar 
weken op, maar wat waren ze fa-
natiek met zijn allen. Er werd goed 
overgespeeld en ze hebben mooie 
doelpunten gemaakt. Ook konden 
ze zich tussendoor laten schmin-
ken. We hadden hele mooie prinses-
sen en lieveheersbeestjes in de zaal 
rondlopen. In de zaal konden ze ook 
nog lekker spelen met de bal en in 
de touwen. Na de wedstrijdjes kon-
den ze nog penalty’s schieten op de 
keepsters van dames 1 en van de A1, 
Merel en Liran. 

Groetjes de jeugdcommissie van 
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Hallo allemaal,

Zaterdag 3 november 2012 moesten 
wij voor dag en dauw uit bed want we 
gingen iets leuks doen. We kregen 
via onze handbalvereniging Pacelli 
een uitnodiging voor de Kinder Sport 
Parade omdat het NOC/NSF in 2012 
het 100 jarig jubileum viert. Met twee 
teams, 15 meiden richting Papendal. 
Met een pendelbus naar het sportter-
rein. We kregen een warming-up van 
Vivienne van Zappsport. Daarna kon 
je allerlei sporten uitproberen zoals 
atletiek, wintersporten, turnen, judo-
ka, hockey, schaatsen, streetdance, 
basketbal, fietsen, steppen, tennis-
sen dus veel te veel om alles uit te 
proberen in één dag. Tijdens atletiek 
heeft Pien aan het jeugdjournaal een 
interview gegeven en de rest van de 
meiden kwamen mooi in beeld.
Tijdens de lunch keken we naar een 
spectaculaire show van trampoline-
springers vanuit onze oranje zitzak-
ken. 

Toen verder met sporten en het ont-
moeten van allerlei bekende Neder-
landers, zoals Erica Terpstra, Mark 
Huizinga, Epke Zonderland, Prins 
Willem-Alexander, Barbara de Loor, 
Maartje Paumen, Marloe van Rhijn. 
Enkele meiden hebben onze Prins 
een hand kunnen geven. Aan het 
eind gaf Ralf Mackenbach een mini-
concert en kregen wij een medaille. 
Wij vonden het een superleuke dag 
en het mag van ons elk jaar wel weer 
terugkomen. 

Groet, Sarah en Ilse en natuurlijk de 
rest die mee is geweest.

PS we hebben natuurlijk ook een he-
leboel mooie foto’s gemaakt!

PACELLI : KINDER SPORT PARADE



Als u dit leest, is de wereld dus niet 
vergaan op de magische datum 
21.12.2012. Ik hoop dat u er blij 
mee bent. Ik schrijf dit stukje in de 
onwetendheid of het ooit wel gelezen 
zal worden, misschien brandt het 
wel eeuwig in de hel, samen met de 
andere 820 PIOTs, de boekjes voor 
de Kerst-nachtviering, de plannen 
voor de nieuwe dorpskern en nog veel 
meer aardse zaken. Gelukkig lig ik er 
niet wakker van.

Fijn dat u er nog bent! Dan kunnen we 
nu over naar de enige echte belangrijke 
vraag: ‘Wat eten we met Kerst?’. Ik 
ben dol op koken. Om naar te kijken. 
Op tv. Mijn lievelingsprogramma, 
Junior Masterchef, combineert twee 
interessegebieden: kinderen en 
koken. Man, in dit leven red ik het 
niet meer om ooit nog zo te kunnen 
koken als deze kinderen. Mijn held 
is de 10-jarige Xander van Texel: 
‘andere kinderen gebruiken wel eens 
iets uit een zakje, maar dat doen 
wij niet op Texel. Ik hou van verse 
streekproducten’. Hop en daar gaat-
ie weer: een onwillige roodbaars van 
15 kilo in de houdgreep ontgraten 
of een koraalblauwblesschaap 
uitbenen, op dusdanige wijze dat je 
aan het restmateriaal nog een leuk 
dekbed overhoudt. Aan Xander’s 
haar is te zien dat er gewerkt wordt 
onder pure Neanderthalige noeste 
omstandigheden op het eiland: het 

staat steil door de zoute windkracht 8. 
Wind waait altijd op Texel, dat weten 
we allemaal.

De passie waarmee deze kinderen 
helemaal in dat eten zitten vind ik zo 
ontroerend. Iets doen wat je wilt en 
kunt en dat ook een ander plezier 
doet: daar verdwijnt de tijd. Dan moet 
ik altijd hevig slikken, als mensen iets 
doen waardoor ze de tijd vergeten. 
Mijn eigen kooksels mogen nog net 
de benaming ‘warm eten’ dragen, 
maar dan houdt het ook op. Vraag 
mijn kinderen maar. Zij kunnen veel 
beter koken dan ik, net als de meeste 
andere moeders. Want dat moeders 
creatieve koks zijn, zie ik ieder jaar 
weer als de kooksels en baksels voor 
het ‘kerst-diner’ van de basisschool 
binnengebracht worden. Dampende 
kleurrijke schalen vol lekkernijen. En 
als dan ’s avonds het licht gedempt is, 
en de kinderen zitten dicht bij elkaar 
aan de lange tafels met hun mooiste 
kleren en hun glanzendste ogen, dan 
wordt er samen gegeten. Het kind 
wiens ouder de warme pannenkoeken 
heeft gebracht is even de held van de 
groep ‘heeft mijn moeder gemaakt’. 
Want hoe mooi, kleurig, voedzaam, 
handzaam de andere gerechtjes ook 
zijn: iedereen wil pannenkoek.

Alles is goed in de door kaarslicht 
verlichte klassen, waar iedereen mooi 

De co lumn
DIKKE PLAKKEN
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is, en iedereen pannenkoeken lust. De 
vrede hangt er zo zwaar, dat je er bijna 
plakken van kunt snijden. Wij hebben 
niks te klagen in dit dorp, met deze 
kinderen. Dat is niet in alle plaatsen 
zo. De 15-jarige jongens die een 
grensrechter doodschopten kunnen 
ook wel een plak vrede gebruiken. In 
het weekend van 8-9 december was er 
geen amateurvoetbal: tijd om samen 
te komen en te kijken wat nodig is: 
bezinnen. Zalvende KNVB-mannen  
‘we moeten met z’n allen zorgen voor 
normen en waarden’. Geloof me: als 
iemand zegt ‘met z’n allen’ dan bedoelt 
hij vooral dat jij moet veranderen, hij is 
zelf al goed genoeg. Veel interessanter 
is het om jeugdspelers zelf aan het 
woord te laten. Zij weten vaak haarfijn 
de vinger op de zere plek te leggen, 
je hoeft alleen maar te luisteren. Een 
gemiste kans van RKZVC, zij vonden 
dat bezinning vooral thuis moest 
plaats vinden in de gezinnen. De 
plaatselijke voetbalclub hing rustig in 
de touwen; als een school die haar 
kinderen sneeuwvrij geeft in een 
zwarte wereld. Jammer-de-pammer: 
juist als het goed gaat moet je mensen 
samenbrengen. Niet met zalvende 
woorden maar met bossen stiften, 
grote doeken, verf, post-it briefjes, 
foto’s, vlaggen, tekenpapier, muziek. 
Materiaal om je te uiten. Had het laten 
gebeuren. Nu lijkt de agressie onder 
15- en 16-jarigen een ver van mijn 
Zieuwent-show. Wat natuurlijk niet zo 
is. Waarom gebeurt het hier niet? Laat 
zien en wees bewust. Je eigen plak 
vrede hoeft niet bij jezelf te blijven, 
delen is beter. Iets doen wat je wilt 

en kunt en dat ook een ander plezier 
doet: daar verdwijnt de tijd. Dan is 
vrede niet ver weg. Amen.

NB
Mijn favoriete tv kok is de prachtige 
Nigella Lawson. Zij laat zien hoe je in 
eigen keuken heel eenvoudig in weinig 
tijd voor je gezin heerlijke maaltijden 
kookt. Met Kerst zet ik ook mijn 
lievelingsrecept van Nigella weer op 
tafel

DIKKE PLAKKEN 
Voor 4 personen: 
- 8 grote aardappels 
– 2 uien 
– 2 tentjes knoflook 
– olijfolie 
– peper/zout 
– 400 gram groente (diepvries of vers) 
– 2 handjes chips of doritos’- kaas

Was de ongeschilde aardappels en 
snij ze in dikke plakken, ieder plak snij 
je 4 kwarten.
Snij de uien in dikke plakken. Plet de 
knoflook. Aardappels; ui en knoflook 
in een ovenschaal of blik. Ruim 
olijfolie, peper en zout erover. Dan op 
200 graden 1 uur in de oven.
Kook de groenten 5 minuten, voeg 
deze na 45 minuten toe aan de 
ovenschaal, strooi er vervolgens de 
doritos en kaas overheen. Nog een 
kwartiertje in de oven en direct op 
tafel! 
Lekker met dikke plakken ham. 

Fijne Kerst! 

Maddy Hulshof.
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