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De 100 
ste dag

Het is woensdag 3 april. Twee dagen 
na PaasPop. Terwijl UPC onderweg 
is om de plek van een kabelbreuk te 
bepalen (ik heb als gevolg van graaf-
werkzaamheden voor het nieuwe 
dorpsplein geen signaal meer en ben 
dus zonder TV en internet digitaal 
afgesloten van de buitenwereld) laat 
ik mijn gedachten gaan over het ver-
leden, heden en toekomst van Paas-
Pop.

Als vrijwilliger en ex-bestuurslid ligt 
dit popfestival mij na aan het hart. 
Mijn ziel en zaligheid heb ik erin ge-
stoken en hoewel ik organisatorisch 
en coördinerend aan het afbouwen 
ben (het stokje is doorgegeven aan 
de volgende generatie) blijf ik emo-
tioneel nog zeer sterk betrokken. Ik 
ben ongetrouwd en heb geen natuur-
lijke kinderen. PaasPop is nog steeds 
mijn geesteskindje. Een geweldige 
club vrijwilligers (een geoliede ma-
chine) probeert elk jaar voor een 
groot publiek een 3-daags muziek-
feest te organiseren en het is een 
waar genoegen om een schakeltje 
in deze sterke ketting te mogen zijn. 
Een bron van positieve energie en ei-
genwaarde.

Na jaren van groei wordt het sinds 
2002 steeds moeilijker om een groot 
publiek aan te spreken. De bezoe-
kersaantallen lopen terug. Al jaren 
wordt er gediscussieerd over de 
mogelijkheden om deze trend te 
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De 100ste dag

doen laten keren en wordt het beleid 
hierop aangepast. De meningen en 
gedachten over oorzaken en oplos-
singen zijn echter divers. Natuurlijk 
wil iedereen graag veel goede en van 
naam bekende bands zien tegen een 
lage entree- en muntprijs. Helaas is 
dat een illusie en moeten er keuzes 
gemaakt worden.

Een complexe mix van (maatschap-
pelijke) veranderingen heeft mijns 
inziens geleid tot de huidige situatie. 
Het gaat in dit verband te ver om alle 
aspecten te benoemen en mogelijke 
conclusies te trekken, laat staan een 
eenduidige oplossing. Ik weet het 
helaas ook niet. Toch waag ik mij 
aan een kleine onvolledige toelich-
ting. Toen PaasPop begon waren wij 
uniek. Tegenwoordig is er elk week-
end wel ergens wat te doen wat er 
min of meer op lijkt. De gages van 
bekende bands rijzen door de markt-
werking (vraag en aanbod) de pan 
uit en zijn alleen nog op te brengen 
door grote festivals met veel bezoe-
kers uit een potentiële achterban 
van honderdduizenden inwoners die 
een entree willen en kunnen betalen 
van “pak hem beet” meer dan veer-
tig euro. Het demografische gebied 
waaruit PaasPop vist is veel kleiner. 
99% van alle bezoekers kwamen en 
komen met de fiets of taxi. We zijn 
zeer regionaal en dat is nooit anders 
geweest. Daarnaast heeft “de jeugd” 
minder te besteden en/of maakt an-

dere financiële keuzes, wat noopt tot 
laagdrempeligheid.

Het is een open deur, maar hoe je 
het ook wendt of keert, PaasPop zal 
iets betaalbaars moeten aanbieden 
en wat nieuws verzinnen om het po-
tentiële publiek aan te spreken. Dat 
hoeft niet persé alleen een compleet 
ongesubsidieerd popfestival te zijn. 
Of er nu wel of geen tentamens zijn, 
of het nu wel of niet te koud, te nat of 
te warm is, of er nu wel of niet wordt 
gevoetbald. In de “mindsetting” ho-
ren met Pasen de PaasPop-tenten 
“the Place to be” te zijn. Ik wens het 
jonge bestuur veel wijsheid in het 
maken van de juiste keuzes. Paas-
zaterdag 19 april 2014 is de 100ste 
festivaldag in de geschiedenis en ho-
pelijk aanleiding om te proosten op 
een lange toekomst.

Huub Wopereis 

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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Een nieuw balspel heeft zich aange-
diend in de regio: bubbelbal. De nieu-
we manier om een potje te voetballen 
op een hilarische manier. BubbelBal is 
sinds vorig jaar te doen in Nederland. 
In Zieuwent zit een van de initiatiefne-
mers: Mart Schutten. 

Wie ben je?
Ik ben Mart Schutten
en nog net 23 jaar, 
zoon van Ferdinand 
en Marion Schutten. Ik ben gymdocent 
in Doetinchem en heb de opleiding 
sport en beweging gevolgd. Sinds dit 
seizoen voetbal ik bij HSC 21 in Haaks-
bergen. Hiervoor heb ik natuurlijk bij 
RKZVC gevoetbald, maar ook bij Lon-
ga’30, De Graafschap en AZSV. Sinds 
kort woon ik op mezelf in een nieuw-
bouwwoning bij Bongers. Samen met 
Koen Garritsen ben ik de organisator 
van BubbelBal.

Wat is BubbelBal?
BubbelBal is voetballen met een ‘Bub-
bel’. Dit is een grote plastic bal waar je 
in zit. Het grote verschil met voetbal: 
Beuken mag! Het is te vergelijken met 
zaalvoetbal en speedsoccer, alleen hier 
mag je wel contact hebben met elkaar. 
Je botst tegen elkaar, zonder je te be-
zeren. Vaak wordt er de eerste 30 sec 
geprobeerd te voetballen en daarna is 
het vooral elkaar opzoeken en wordt er 
minder aandacht aan de bal besteed. 
Echt veel spelregels zijn er niet. Alleen 
als iemand op de grond ligt, mag je niet 
doorgaan met beuken. Doordat je in de 

3

Op het moment dat koningin Beatrix op 
30 april 2012 om 10 uur afstand doet 
van de kroon, gaan wij beginnen aan 
onze laatste Koninginnedagspelen. 
Net als onze koningin vinden wij dat 
het tijd wordt voor nieuwe frisse ideeën 
en geven het stokje over aan ..............? 
Wie of welke vereniging wil de kroon-
prins worden voor alle Zieuwentse 
kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar? 
Meedraaien en meekijken tijdens 
onze laatste spelen is mogelijk, tips 

over het verkrijgen van subsidies is 
vanzelfsprekend. Wij kiezen in dit 
jaar een andere locatie en gaan net 
als de koningin niet het dorp/land in. 
De spelen vinden plaats op het gras-
veld achter (of in) de Waareise en du-
ren tot 11.30 uur. 

Heb je belangstelling, dan kun je 
contact opnemen met:
Stichting Jong Nederland Zieuwent 
‘t Gilde, Anita Domhof: E-mail: info@
jnzieuwent.nl of telefoonnummer: 
375486 

BUBBELBAL

KONINGINNEDAG



plastic bal zit is het hilarisch om tegen 
elkaar aan te stoten. Dit is een balspel 
waarbij het vooral om het plezier en de 
gezelligheid gaat en niet om de presta-
tie. Wij organiseren het vooral als ac-
tiviteit voor bedrijfsuitjes, kinderfeestje, 
familiedag enz. 

Hoe zijn jullie op het idee gekomen 
om dit te organiseren?
We hadden een You Tube filmpje ge-
zien in november 2012. Dat was echt 
mooi. Dit balspel werd vooral al gedaan 
in de Scandinavische landen. Een oud-
teamgenoot van Koen was hier al mee 
bezig in Breda. Hij zocht nog meer men-
sen om deze balsport te promoten. We 
hebben een paar ballen op proef gehad 
en er een pilot mee gedraaid. Hier heb-
ben we een promotiefilmpje van ge-
maakt. We hebben toen zelf 10 ballen 
gekocht van Bumpers uit Denemarken. 
Het hoofdkantoor zit in Amsterdam, dus 
daar hebben we ons aangemeld. Verder 
zijn we eigenlijk een zelfstandige onder-
neming. Hierna hebben we de eerste 
activiteiten gedaan met wat neefjes en 
buurkinderen. En nu hebben we al on-
geveer 40 opdrachten gehad.

Hoe kom je bij deze samenwerking?
Ik ken Koen Garritsen (29 uit Beltrum) 
van HSC 21 waar we samen spelen. Ik 
denk dat ik hem net 2 of 3 weken kende 
toen we het filmpje zagen. Koen heeft 
een tijd profvoetbal gespeeld, ook bij 
Jong Oranje. Nu volgt hij een opleiding 
en zag kans om dit met BubbelBal te 
combineren. Zelf doe ik dit naast mijn 

andere werk. Samen kunnen we veel 
mensen bereiken. Hij heeft veel con-
necties in de voetbalwereld en ik via 
mijn werk als sportleraar. 

Voor welke doelgroep is BubbelBal 
bedoeld?
Dit kan door heel veel mensen ge-
speeld worden, ook voor kinderfeest-
jes. Wij houden ongeveer 8/9 jaar aan. 
Zij gaan vaak rollen met de bal en dan 
gaat het nog niet zo hard. Bij volwas-
senen doen we meer met voetbal erbij. 
Wij verhuren de ballen met ons als lei-
ding erbij. Dit om overzicht te houden 
of het allemaal goed gaat. Ook kunnen 
wij het leuker maken door er allerlei 
spelelementen aan toe te voegen. Met 
kinderfeestjes spelen wij soms ook zelf 
mee. Dat vinden kinderen heel leuk. 

Waar kun je BubbelBal spelen?
Dat kan eigenlijk overal. In een zaal 
maar ook zeker buiten. We hebben 
het zelfs al een keer in de sneeuw 
gespeeld. We hebben een aantal sa-
menwerkingsverbanden zoals met 
het Sourcy Center en de Waltakke in 
Lochem. Zij promoten dit voor ons op 
hun site en kunnen dat aanbieden. Wij 
komen dan daar met onze ballen. In het 
Sourcy Center gebruiken we de grote 

BUBBELBAL
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zaal en de speedsoccerhal. Maar we 
hebben het ook al buiten op een gras-
veld georganiseerd. Het is ook mogelijk 
om zelf een locatie te regelen en dan 
komen wij daar naar toe. Nu het steeds 
bekender wordt door vooral mond op 
mond reclame, worden we ook verder 
weg gevraagd. We zijn al in het top-
sportcentrum in Almere geweest en 
hebben we nog 2 opdrachten staan in 
Rotterdam. Op deze manier krijgen we 
gauw bekendheid. 

Hoe ziet een BubbelBal eruit?
De Bal is een grote ronde plastic bal, 
waar je in kunt. Aan de boven en onder 
kant zit een opening. De Bal draag je 
eigenlijk als een soort rugzak en bin-
nenin aan de voorkant zitten 2 hendels 
waarmee je de Bal ook nog eens vast-
houdt. Bij kinderen komt de Bal vaak 
tot over de knieën, dus zij kunnen er 
niet zo hard mee rennen. Bij volwas-
sen komt de bal boven de knie, zodat 
ze iets makkelijker kunnen bewegen. 
De Bal is van dik plastic gemaakt, maar 
het kan zeker scheuren. Daarom is het 
belangrijk dat tijdens het spel men niet 
tegen scherpe randen of voorwerpen 
aankomt. Het mooie van de Bal is dat 
als je valt, je superzacht valt en er wei-
nig van ziet. Door de openingen kun 
je genoeg lucht krijgen. Als je fana-
tiek bent kun je het best warm krijgen 
in een BubbelBal, dus zweten is bij dit 
spel geen uitzondering. 

Komen er veel blessures voor?
BubbelBal spelen is best intensief en 
voor sommigen best zwaar. Vaak spe-
len we 4x4. Met 5x5 wordt het aardig 
vol in het veld. Een beetje ruimte om te 

rennen en elkaar uit te dagen is wel fijn. 
Het spel wordt wel met meerdere men-
sen gespeeld. Vaak wordt er gewisseld 
en gerouleerd omdat ze dan om en om 
weer op adem kunnen komen.
Het spel is niet echt blessuregevoelig. Je 
bent goed ingepakt. Schaafwonden ko-
men wel eens voor van het vallen op de 
grond. Het ligt er natuurlijk ook aan hoe 
fanatiek je bent. Daarom hebben we wel 
de regel dat als er iemand op de grond 
ligt, je niet mag doorbeuken. Want juist 
dan kunnen er wel blessures ontstaan.

Hoe zie je jezelf over 5 jaar met 
BubbelBal?
Dat kan ik nu nog niet zeggen. Het is 
niet een eenmalig iets, maar hoe het 
verder gaat is moeilijk te zeggen. We 
zijn wel bezig met meer ideeën uit te 
werken wat we hierbij kunnen gaan 
combineren. Natuurlijk wil ik wel verder 
met het bedrijf en gaan we kijken wat 
we nog meer kunnen aanbieden. Een 
activiteitencentrum lijkt mij wel heel 
gaaf. We zien wel wat er van komt. Bin-
nen een aantal weken komt onze web-
site www.bubbelbal.nl ook online en 
kunnen we nog meer mensen bereiken.

Nienke en Stefan.
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VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd : uitslag 23-02-2013 : Sparta 2 - TOHP 2 : 1 - 2
WEDSTRIJDVERLOOP:  Spannende wedstrijd, we waren goed aan elkaar ge-

waagd.
MOOISTE MOMENT:  Toen we achter stonden, en door goed 3x samen te 

spelen weer voor kwamen.
Man v.d. WEDSTRIJD:  Sam Raben, ze kreeg een bal hard in haar gezicht en 

speelde toch gewoon door!

Datum : wedstrijd : uitslag 23-02-2013 : TOHP 2 - Marvo’76 : 3 - 0
WEDSTRIJDVERLOOP:  Door goede opslagen konden we veel punten verdie-

nen.
MOOISTE MOMENT:  Veel moeilijke ballen door steengoede acties van alle 

vier de spelers steeds weer teruggespeeld.
Man v.d. WEDSTRIJD:  Romy Haen, Isa Teunissen, Sam Raben en Tess Pen-

terman.

Datum : wedstrijd : uitslag 02-02-2013 : TOHP 2 - Wivoc : 2 - 1
WEDSTRIJDVERLOOP:  Spannende wedstrijd. De tegenstander slaat hard op 

maar gelukkig hebben wij de mascotte en dextro!!
MOOISTE MOMENT:  Het in 3 keer overspelen en daardoor extra bonuspun-

ten verdienen. Deze hadden we hard nodig.
Man v.d. WEDSTRIJD: Hele team: Isa, Romy, Merit, Tess en Sam.

Datum : wedstrijd : uitslag 02-02-2013 : KSH - TOHP 1 : 1 - 2
WEDSTRIJDVERLOOP:  Wedstrijd ging gelijk op. Bram van Ostayen had veel 

mazzel ballen.
MOOISTE MOMENT:  Het onverwachte mooie blok van Rodrigo Krabben-

borg.
Man v.d. WEDSTRIJD:  Nico van Boeckel, Bram van Ostayen, Rodrigo Krab-

benborg en Femke Heutinck.

Datum : wedstrijd : uitslag 16-03-2013 : KSH - TOHP 3 : 0 - 2
 1e set 15-25 : 2e set 13-16
WEDSTRIJDVERLOOP: De wedstrijd ging heel goed.
MOOISTE MOMENT: De superrrr goeie opslagen van Esra van het Hooft.
Man v.d. WEDSTRIJD: Esra van het Hooft en Rinske klein Holkenborg.



Datum : wedstrijd : uitslag 16-03-2013 : Bovo 6 - TOHP 3 : 1 - 1
1e set 25-15 : 2e set 16-19
WEDSTRIJDVERLOOP:  In de 1e set waren we nog niet echt wakker. In de 2e 

set speelden we alles of niets.
MOOISTE MOMENT:  Met de koppen tegen elkaar aan gebotst, maar er 

werd wel gescoord.
Man v.d. WEDSTRIJD: Sabine Rooks en Nina Jansen.

Datum : wedstrijd : uitslag 23-03-2013 : TOHP 3 - Blok’71 3 : 1 - 1
1e set 25-20 : 2e set 4-22
WEDSTRIJDVERLOOP:  De 1e set ging super goed, we speelden goed sa-

men. De 2e set waren we in slaap gevallen, het was 
ook nog zo vroeg. Het liep van geen meter, alles ging 
mis.

MOOISTE MOMENT:  De achterwaartse toets van Nina Jansen, hoog over 
het net en ook nog een punt.

Man v.d. WEDSTRIJD: Rinie Hummelink, heeft superrrr goed gefloten!

Datum : wedstrijd : uitslag 23-03-2013 : Favorita 3 - TOHP 3 : 1 - 1
1e set 25-21 : 2e set 11-13
WEDSTRIJDVERLOOP:  Het ging gelijk op, de opslag had beter gekund maar 

dat gold ook voor de tegenstander.
MOOISTE MOMENT:  Rinske kl. Holkenborg en Sabine Rooks gingen vaak 

op dezelfde bal af, ze knalden bijna tegen elkaar 
aan. Gelukkig werd de bal wel goed gespeeld.

Man v.d. WEDSTRIJD: Floor Boschker en Sabine Rooks.
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•  De tweede competitiehelft is moei-
zaam op gang gekomen en toch 
zien we het einde van dit seizoen al 
snel naderen.

•  Bij een afsluiting van een voetbal-
seizoen, wordt traditie getrouw 

door de activiteiten commissie op 
2e pinksterdag een verenigingsdag 
georganiseerd. 

•  Een onderdeel van deze feestelijke 
en actieve dag is de bekendmaking 
van De Speler en De Topscoorder 

RKZVC JEUGD : SCOREN DOE JE SAMEN

VOLLEYBAL : TOHP



ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info

Dag Datum Aanvang Activiteit
Zo. 21 april 09.00 uur Velocé : Oost Achterhoek Tocht : Soury Center.

Zo. 21 april 14.00 uur RKZVC 1 - MEC 1 (speelronde 17).

Ma. 22 april 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Zo. 28 april 14.00 uur  TVO 1 - RKZVC 1 (speelronde 21).

Di. 30 april 10.00 uur Jong Nederland : Koninginnedagspelen.

Wo. 1 mei 20.00 uur PIOT : kopie inleveren.

Zo. 5 mei ??? Stg. Fratsen : Wandeltocht “Dwars deur Söwent”.

Zo. 5 mei 14.00 uur RKZVC 1 - KSV 1 (speelronde 22).

Vr. 31 mei 20.00 uur Zieuwent Live! : Feesttent “Mollemanweide”.

1, 2 en 3 juni  Kermis Zieuwent.

Vr. 7 juni 20.00 uur “Vrouwencafé” : Het Witte Paard

Zo. 15 sep. 13.00 uur Stg. Fratsen : Vertelfestival : Sportveld Waareise.

25 en 26 oktober  Stg. Fratsen : Timmerdorp.
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RKZVC JEUGD : SCOREN DOE JE SAMEN

van het jaar voor elk team.
•  Nieuw dit jaar zal de bekendmaking 

zijn van: Jeugdteam van het Jaar.
•  Juist om aan te geven dat het bij 

de voetbalsport gaat om een Team-
prestatie kiezen we bewust voor 
deze nieuwe uitverkiezing

•  De prijs voor De Speler van het jaar 
blijft.

•  De prijs van de topscoorder zal 
plaats maken voor een eervolle 
vermelding van de speler met het 
aantal doelpunten.

•  Het verkozen Jeugdteam van het 

Jaar zal beloond worden met een 
prijs voor elke speler.

•  Wij hebben de trainers en leiders 
van elk team gevraagd om een 
team te nomineren, met de bijbe-
horende argumenten.

•  Uit de inzendingen zal op 2e pink-
sterdag het 1e Jeugdteam, van het 
seizoen 2012-2013 bekend worden 
gemaakt.

•  Benieuwd naar de winnaars ??
•  Kom 2e pinksterdag naar “De Greu-

ne Weide”

Jeugdbestuur RKZVC
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Toerclub Velocé Zieuwent heeft haar 
jaarlijkse ATB en racetocht weer op 
het programma staan, de Oost Ach-
terhoektocht. De datum is naar voren 
gehaald en deze vindt nu plaats op 
zondag 21 april a.s. Getraind of on-
getraind, amateurs of gevorderden 
iedereen kan zich opgeven voor deze 
tocht, die meandert door de Oost Ach-
terhoek. 
De afstanden voor ATB zijn 45 – 65 en 
race 80 – 100 – 120 kilometer. De or-
ganisatie heeft nieuwe lussen aan het 
parcours toegevoegd, zodat de tocht 
nog aantrekkelijker is geworden. 
De ATB route leidt via de Zieuwentse 
Kerkepaden, zandpaden en maïsvel-

den richting `t Hengelse Zand om via 
dit bos met een omweg weer in Zieu-
went te finishen. De racetocht gaat 
via kleine weggetjes naar Etten om 
de Oude IJssel over te steken. De 100 
en 120 kilometer gaan via Zeddam en 
Peeske bult naar de Duitse grens. De 
pauzeplek voor de drie afstanden is in 
Mechelen, waarna de routes slingeren 
in de richting van Aalten en Vragender 
om via Lievelde weer in Zieuwent te 
komen. De route is geheel uitgezet met 
pijlen en duidelijk aangegeven veilige 
oversteekplaatsen. 
De start is vanaf 9.00 uur in Sourcy 
Center, Zegendijk 3a te Zieuwent. Hier 
kan men zich inschrijven, met het snel-
le Scan & Go systeem, in het sportcafé. 
Ook tijdens de ATB route is een pau-
zeplek, waar u wat fruit krijgt om uw 
energievoorraad weer aan te vullen. 
Na afloop komt u weer terug in Sourcy 
Center waar gelegenheid is voor dou-
chen en een drankje te nuttigen om er-
varingen uit te wisselen. Tevens is er 
een afspuitplek voor de fietsen. 

Meer informatie op www.tcveloce.nl 

Oost Achterhoektocht Zieuwent
ZONDAG 21 APRIL
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 02-03-2013 : Ulftse Boys F1 - RKZVC F1 : 5 - 11
DOELPUNTENMAKERS:  Ryan Payers (3x), Stijn Immink (1x), Devin Haen (5x), 

Merijn Harbers (1x) en Finn Eekelder (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Dit waren er 2. Devin Haen van eigen helft ingeschoten en 

Ryan Payers van circa 15 meter 1 streep boven in de hoek.
MOOISTE MOMENT:  Willem ging alleen op de keeper af, maar werd zenuw-

achtig en schoot toen tegen de paal aan.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Willem Domhof.

Datum : wedstrijd : uitslag 09-03-2013 : RKZVC F1 - AZSV F2 : 8 - 3
DOELPUNTENMAKERS: Finn (1x), Ryan (1x) en Devin (6x).
MOOISTE DOELPUNT:  Goal van Devin van 20 meter na opzetten van een cor-

nerbal.
MOOISTE MOMENT:  Afronding van Finn na een mooie aanval via de buiten-

kant en een pass van Ryan.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Devin Haen.

Datum : wedstrijd : uitslag 23-03-2013 : RKZVC F1 - VVG’25 F1 : 5 - 0
DOELPUNTENMAKERS: Finn (1x), Ryan (1x), Devin (1x) en Stijn (2x)
MOOISTE DOELPUNT: Afstandschot van Stijn.
MOOISTE MOMENT:  Mooie aanval via rechts met Devin en daarna de af-

ronding en goal van Ryan (die was ook jarig).
MAN v.d. WEDSTRIJD: Stijn Immink.

Datum : wedstrijd : uitslag 30-03-2013 : RKZVC F1 - SC Rijnland : 4 - 3
DOELPUNTENMAKERS: Ryan (1x), Finn (1x) en Devin (2x)
MOOISTE DOELPUNT: De 4-3 van Devin.
MOOISTE MOMENT: Het eindsignaal.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Het hele team. Dit was een bekerwedstrijd en nu op 

naar de ½ finale.

Datum : wedstrijd : uitslag 09-03-2013 : RKZVC F2 - Grol F4 : 3 - 1
DOELPUNTENMAKERS: Job Goldewijk (2x) en Thijmen Rouwhorst (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Job Goldewijk: afstandschot.
MOOISTE MOMENT: De 2e helft: 3 goals in 5 minuten.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Twan Klein Goldewijk.



Datum : wedstrijd : uitslag 02-03-2013 : RKZVC F3G - Bredevoort F2G : 4 - 0
DOELPUNTENMAKERS:  Heiko Karnebeek (2x), Dico Stegers (1x) en Jesse Vos 

(1x).
MOOISTE DOELPUNT: Jesse Vos.
MOOISTE MOMENT:  De redding van keeper Douwe Stoltenborg. Hierdoor 

hebben we de nul gehouden.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Jesse Vos: door een mooie actie, ook al kwam daar 

geen doelpunt uit.

Datum : wedstrijd : uitslag 09-03-2013 : DZSV F4G - RKZVC F3G : 2 - 3
DOELPUNTENMAKERS: Dico Stegers (1x) en Heiko Karnebeek (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Dico Stegers.
MOOISTE MOMENT:  Douwe Stoltenborg scoorde als keeper met de pe-

nalty’s.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sven Baks: was belangrijk als laatste man.

Datum : wedstrijd : uitslag 02-03-2013 : RKZVC F5 - Rietmolen F2 : 2 - 8
DOELPUNTENMAKERS: Hannes Domhof en Kay Wolterink.
MOOISTE DOELPUNT: Kay: strak onder de lat. Goaltjesdief.
MOOISTE MOMENT: De teamfoto.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sam Domhof.

Datum : wedstrijd : uitslag 09-03-2013 : Witkampers F6 - RKZVC F5 : 7 - 1
DOELPUNTENMAKERS: Kay Wolterink.
MOOISTE DOELPUNT: Kay Wolterink.
MOOISTE MOMENT: Denzel stopt vele penalty’s.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Denzel Hendriks.

Datum : wedstrijd : uitslag 16-03-2013 : RKZVC F5 - Grol F8 : 2 - 5
DOELPUNTENMAKERS: Lars Kolkman (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Lars Kolkman.
MOOISTE MOMENT:  Na een solo van Gijs werd hij onderuit geschoffeld en 

kreeg een vrije trap.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lars Kolkman.

Datum : wedstrijd : uitslag 30-03-2013 : Eibergen F9 - RKZVC F5 : 1 - 7
DOELPUNTENMAKERS: Kay (4x) en Denzel (3x).
MOOISTE DOELPUNT: Kay Wolterink.
MOOISTE MOMENT: In 30 seconden 3x op de paal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Kay Wolterink.
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Eind vorig jaar hebben we de hulp 
ingeroepen bij VVN wat te doen met 
onze jeugdleden, welke zonder enige 
vorm van verlichting ons voetbal-
complex bezoeken of verlaten. Zij 
verwezen ons door  naar de regionale 
politie. Al vorens onze jeugdleden op 
hoge kosten te jagen, eerst de politie 
maar eens polsen wat de bedoeling 
is. Na een goede deal met deze ster-
ke armen van de wet, zijn onze leden 
ingelicht over wat er ging gebeuren.

Het volgende bericht 
ontvingen wij op 17 maart 
ter afsluiting van deze actie
De “donkere dagen” liggen inmid-
dels achter ons. Ik heb gevraagd of 
mijn team met regelmaat de con-
trole van fietsverlichting nabij de 
voetbalvereniging mee wilde nemen 
in de surveillance. Er is door col-
lega’s en door mij gecontroleerd op 
gebruik van fietsverlichting. Helaas 
is er mede door het mindere weer 
minder gecontroleerd dan voorgeno-
men. Zo is een grotere controle door 
12 studenten niet doorgegaan i.v.m. 
de sneeuwval op dat moment. Toch 
wilde ik je nog even laten weten wat 
de resultaten waren.
Voor zover ik weet is er geen lid van 
de vereniging bekeurd voor fietsen 
zonder verlichting. Zelf heb ik enke-
le jongens zien fietsen zonder licht, 
maar deze waren jonger dan 12. Dit 

houdt in dat ze niet bekeurd kon-
den worden. Deze zijn toen gewaar-
schuwd en de week erop zag ik ze 
weer. Allen hadden  keurig het licht 
aan. Het viel me ook op dat er redelijk 
wat jonge leden een opvallend hesje 
aan hebben. Dit zorgt ervoor dat ze 
nog beter gezien worden. 
Ik hoop dat we komend jaar enkele 
controles kunnen inplannen, zodat 
we mee kunnen dragen aan de vei-
ligheid van o.a. de leden van RKZVC. 
Het lijkt mij een goed idee om naast 
het repressieve deel ook preventief 
iets te doen met de verenigingen in 
de gemeente. Hoe of wat wil ik over-
leggen met de taak accenthouders 
verkeer in Achterhoek Oost.

Met vriendelijke groet, 
Rene ten Bruin

Politie | Eenheid Oost | District Noord- en Oost 
Gelderland | Achterhoek Oost 
Bezoekadres: Schatbergstraat 3, 7131 AN en 
Lichtenvoorde
Postadres: Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn
T 0900-8844

Wij bedanken de politie voor hun me-
dewerking, 

Jeugdbestuur RKZVC

RKZVC JEUGD : 
VOETBAL EN VEILIGHEID
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Donderdag 28 maart was de beslis-
sende wedstrijd voor team 9 om het 
kampioenschap in 3c klasse c3 vei-
lig te stellen. Deelnemers team 9 zijn 
André Schuirink, Tom de Jongen, B. 
Baks en J. Rouwhorst. Met de we-
tenschap dat men bij 30 behaalde 
wedstrijdpunten het kampioenschap 
niet meer kon ontglippen werd het 
een spannende wedstrijd.

Na 2 winstpartijen had men al 24 pun-
ten te pakken en moest onze eerste 
man André Schuirink de zege veilig 
stellen met minimaal 6 punten. Echter 
de tegenspeler gaf zich niet zo maar 
gewonnen en het koste veel inspan-
ning en concentratie om de laatste 
6 punten te behalen. Een zucht van 
verlichting ging er door het team toen 
andré zijn 30ste carambole scoorde 
en daarmee de 6 punten behaalde en 
daarmee de titel veilig stelde.

Woensdagavond moest de strijd ge-
streden worden in de C1 klasse tus-
sen kevelder 1 en kevelder 2. Deel-
nemers van team 1 zijn: T Bongers, J 
Stortelder, L v Schie en J Rosendahl.

Deelnemers van Team 2 zijn: P Heu-
tinck, M Nijenhuis, A ten Barge en L 
Spieker.

Beide teams waren in de race om als 
eerste te eindigen echter Kevelder 1 
begon in deze met een voorsprong 
van 2 punten.

Bij een gelijk makende uitslag was 
dus Kevelder 1 verzekerd van de 
hoofdprijs en wel kampioen in de c1 
klasse en was ook de concurrentie 
niet meer in staat om deze eindstand 
te verbeteren.

Op beide avonden memoreerde de 
voorzitter Bennie Beerten dat op de 
jaarvergadering werd gesteld dat het 
wel weer eens tijd werd voor een titel 
plaats.

Dit heeft toch zijn vruchten afgewor-
pen.

Met de felicitaties en bloemen wer-
den beide teams geprezen voor hun 
inzet en hier komt zeker nog een ver-
volg op.

Alvast namens bestuur en alle leden 
van biljartvereniging ‘t kevelder profi-
ciat met het behaalde resultaat.

Bestuur Biljartvereniging ’t Kevelder.

KAMPIOENEN TEAMS KEVELDER
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Jos Rouwhorst, Spieker Jozef. Was 
vertegenwoordiger van veevoeders, 
hoofdzakelijk voor Beusink in Lievel-
de. Beëindigde zijn werkzame carri-
ère als verkoper bij Röeling in Wehl. 
Is nu de voorzitter van vereniging 
Kevelder. Vierde onlangs zijn 60-ja-
rig jubileum bij de harmonie en was 
daarvan 27 jaar voorzitter.

Meest favoriete sport:
Biljarten, ik speel sinds mijn VUT. 
Hiervoor had ik nog nooit een queue 
aangeraakt. 

Minst favoriete sport:
Vechtsporten, ik heb er niets mee dat 
mensen elkaar beschadigen.

Mooiste sportherinnering:
Ik ben meer van de cultuur. De uitwis-
seling van de harmonie met 2 Ameri-
kaanse bands in 1985. De optredens 

van ‘the youth of America string or-
chestra’ en ‘the youth of America 
concert band’ in de Zieuwentse kerk 
waren echt onvergetelijk. De diri-
gent was een man van 160 kilo. Op 
weg naar de kerk hing de hele auto 
scheef.

Favoriete sportman/vrouw:
Bij gebrek aan een sportieve held 
kies ik voor een muzikale favoriet; 
André Rieu.

Lekkerste eten:
“Stipearpels” met kip.

Welk tv-programma moet onmid-
dellijk van de buis:
Alles waarin gevochten wordt. Er is 
veel te veel geweld op tv. Daarom kijk 
ik er ook weinig naar.

Beste boek/schrijver:
Ik ben niet zo’n lezer. De meeste boe-
ken die ik gebruik gaan over de com-
puter, omdat ik computerles geef aan 
senioren.

Mooiste film:
Natuurfilms.

Politieke kleur:
Midden, ik heb niets met extremen.

Beste Nederlandstalige lied:
Ik kan vaak leuke liedjes mee neu-
riën, maar ken er geen apart bij naam 
die er uit springt.

Meest afschuwelijke cadeau dat 
je ooit kreeg:
Ik kan me er geen herinneren.

Profielschets
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Grootste miskoop:
Ook hier kan ik me er geen van herin-
neren.

Omscholen tot:
Iets met computers. Ik zou nu waar-
schijnlijk iets in de ict hebben ge-
daan.

Tent opzetten in:
Nergens. Maar een hotel in een 
fietsgeschikte omgeving, graag. De 
“Drauerrad-route” in Oostenrijk was 
geweldig, 300 km langs de rivier de 
Drauer van hotel naar hotel. Zou ik 
morgen zo weer doen.

Ben je wel eens aangehouden 
door de politie:
Völ te vake. Kleine boetes voor kleine 
overtredingen. Heb één keer een flin-
ke boete gehad in Varsseveld. Ik reed 
100 waar ik 50 mocht. 100 gulden 
boete. Ik heb het voor laten komen bij 
rechter Pruim in Terborg. Ik vertelde 
dat ik er niet namens mezelf kwam, 
maar namens de harmonie. Omdat 
ik voor de vereniging op pad was en 
haast had, zouden zij mijn boete beta-
len. De rechter was gevoelig voor dit 
verhaal en deed er 50 gulden af.

Hekel aan mensen die:
Niemand. Iedereen heeft een eigen 
karakter, dat moet je respecteren. Al 
ligt de één je natuurlijk wel beter dan 
de ander.

Uit bed halen voor:
Het maken van muziek, een potje 
biljard of voor het leggen van een 
kaartje.

Waar droom je over:
Iedereen schijnt te dromen, maar ik 
kan me nooit herinneren wat ik ge-
droomd heb. Volgens mij droom ik 
niet.

Wanneer was je voor het laatst 
bang:
Als kind is al eens een keer de blik-
sem in ons huis ingeslagen en werd 
door een windhoos tegelijkertijd veel 
vernield. Ik heb daar een flinke poos 
angst voor storm aan over gehouden. 
Is ook wel weer over gegaan.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Je bent al aardig grijs.

Welke zin of welk woord gebruik 
je te veel:
Wil ’k maor zegg’n. Za’k maor zeg-
g’n.

Wie zou je nog willen ontmoeten:
Mensen die heel veel hebben gege-
ven voor anderen, zoals bijvoorbeeld 
moeder Theresa of Mandela.

Wat zou je geen 2e keer doen:
Militaire dienst, wat een verschrikke-
lijke tijd.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Zelfverzekerd (is wat anders dan ei-
genwijs), betrokken, sociaal, humo-
ristisch (ik ben gek op oude spreu-
ken), levensgenieter.

Mark Lankveld.



Op 23 en 24 maart jl. werden we mee-
genomen op een reis om de wereld. 
In het Parochiehuis heette Harmonie 
Zieuwent Mariënvelde ons van harte 
welkom op hun vlucht. Van Korea naar 
Hongarije, via Schotland naar ons ver-
trouwde Nederland waar de Holland-
se hits ten gehore werden gebracht. 
Daarnaast werden nummers van Cold-
play, Supertramp, Eric Clapton en Mi-
chael Jackson gespeeld. Je vertoefde 
in de film James Bond 007 en Guns ’N 
Roses passeerde ook de revue. Over 
revue gesproken? Was daarvoor Sem-
per Avanti ingeschakeld?

Als je jarenlang naar een uitvoering 
van de harmonie gaat of er zelf al 60 
jaar in “met toetjet”, dan kan vernieu-
wing juist een meerwaarde hebben. 
Semper Avanti breekt op zo’n avond 
wel iets, maar gaan al die toeters en 
bellen, niet ten koste van de harmonie 
muziek zelf? Of lullen wij nu ook al als 
oude mopperaars? 

Waarschijnlijk hebben de “Zieuwent-
se Mopperaars” op de zaterdag-
avond geheel niet vernomen, dat het 
orkest compleet werd stilgelegd. Als 
muzikant moet je ook kijken naar de 
reisleider Bart Klerken en doen wat 
hij aangeeft. De instructies werden 
netjes en gedisciplineerd opgevolgd. 
Zeker niet slecht voor een eerste keer.
Over mopperaars Gerard en André 

gesproken, waar waren jullie tijdens 
Paaspop Zieuwent een week later? 
Daar hadden jullie genoeg kunnen 
mekkeren!

Bij binnenkomst in de hoofdtent zien 
we podium 1, direct een hels hardrock 
kabaal, wat zelfs in de andere tent 
met podium 2, tot ontzetting van de 
bezoekers was. De avond beginnen 
met Hardrock, is als beginnen met “de 
zegen en wegzending” in de kerk.
Het weer heb je niet in de hand, maar 
aan warmte kan je wat doen. Dat het 
in de hoofdtent zeer koud en tochtig 
was, was een scheef contrast met 
tent 2, waar het aangenaam vertoeven 
was ondanks het prima op tempera-
tuur zijnde bier. Waarschijnlijk hadden 
we dit te danken aan “het rondje van 
de zaak”. Gewoon voor 236 bezoe-
kers, alles Business – Class.

Wanneer is het voorgekomen, dat er 
gestrooid moest worden om veilig bij 
de toiletten te komen? De koude wind 
waait door de Paaspop tent. Welke 
vlucht gaat het volgend jaar nemen? 
Wordt het Business – Class of Eco-
nomy – Class?
Als het aan ons ligt heeft Paaspop zijn 
laatste vlucht nog niet gevlogen.

Vraag gewoon Semper Avanti, voor 
meer entertainment tijdens de 3 daag-
se vlucht. 

De Boezemvrienden

De co lumn
HARMONIE AIRWAYS PAASPOP!
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