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HOERA, HOERA, HOERA!.
Met een blik op de wekker weet ik dat ik me niet nog een keer omdraai, want ik wil er op 
tijd uit. Nu is uitslapen al helemaal niet mijn ding, maar zo af en toe tot  8:30 blijven liggen 
is voor mij erg knap. Maar nu niet, ik wil eruit, aankleden, ontbijten en de hond uitlaten, 
zodat ik zo snel mogelijk voor de buis kan plaats nemen. Ik kan er niets aan doen, maar 
ik ben gek op ons koningshuis, met alles wat daarbij hoort. En nu ga ik het meemaken 
in mijn leven, we krijgen een koning. Als kind kan ik mij vaag de inhuldiging van Beatrix 
herinneren. Volgens mij kregen we een mok met daarop de afbeelding van Juliana en 
Beatrix. Nu is voor mij dus de 3e monarch aan de macht en ook hierna, zal er opnieuw 
een vrouw, koningin zijn. Toch bijzonder. Vol trots bekijk ik het paar wanneer de abdicatie 
getekend wordt en verslind ik elk detail van de jurken en het pak van Willem-Alexander. 

correspondentie: tel. 0544 35 1964 E:h.wopereis@chello.nl 06 12844614

I n h o u d
P3 Ik wil ik er wel alles uithalen wat erin zit . P11  Profielschets P15 Rkzvc

D 2   k a m p i o e n  P 1 6  F i e t s  F i t  P 1 9  a b o n n e m e n t e n  Z T V 

P20 Aanbieding ztv P21  Tohp 2 kampioen (2x) P21 Tohp 2 rayonkampi-

oen P23 Tohp-1 : 2e plaats voor het jongensvolleybalteam  P24 Zieuwent-

live.nl P26 Evenementenagenda P26  “kap-de-cupcake” P27  Muntjes

4 0 e  j a a r g a n g ,  N u m m e r  8  2 1  m e i  2 0 1 3 ,  n r  3 5 9  o p l a g e  8 9 0 

Redak t ie :  :  Mark  Lankve ld ,  Johnny  Cuppers ,  Wendy  Sees ing , 

N i e n k e  K r a b b e n b o r g ,  Ta n j a  H u i n i n k ,  S t e f a n  B e e r t e n ,  H u u b 

Wo p e r e i s  F r e e l a n c e :  “ D e  B o e z e m v r i e n d e n ” ,  M a d d y  H u l s h o f

8

April 2013.indd   1 13-5-2013   17:10:26



2     

geval ook dit stukje koningshuis. Voordat 
we straks een mix zijn geworden van alle  
mensen en culturen, dat het niet meer uit-
maakt of je in Azië of Zuid-Amerika woont.

Wij kunnen trots zijn op deze koning en 
koningin die naar mijn idee heel goed 
weten wat hun verantwoordelijkheden zijn. 
En wat was het een groot compliment voor 
ons allemaal dat het zo’n mooi feest heeft 
kunnen zijn. Zoveel mensen, ook vooral 
veel jonge mensen op de Dam. Oranje rook 
als teken van feest en op de aangewezen 
demonstratieplekken kind nog kraai.

En inmiddels is het mei. Het historisch 
moment is de boeken in gegaan. Tijdens 
mijn zitting in de redactie van de Piot zal 
zo’n moment niet meer voorkomen. Een 
ander historisch moment hopelijk wel. 
Want RKZVC 1 is kampioen en promoveert 
naar de 3e klasse. Volgend jaar rond deze 
tijd weer een historisch moment? Hoera, 
hoera, hoera?

Tanja Huinink. 

Vergaap ik mij aan alle versieringen in de 
kerk, de loper, de hoeveelheid aan bloe-
men en al het oranje van de mensen. Maar 
het is niet alleen het uiterlijk.

Het heeft me ook geraakt hoe Willem-
Alexander in het interview uitleg gaf aan 
zijn taak als koning. Hij zei daarin zo mooi 
dat niet hij dit kiest, maar wij als volk in deze 
democratie, kiezen deze regeringsvorm 
en dit koningshuis. Nederland laat al jaren 
zien dat het kan en dat het iets extra’s kan 
betekenen. Economie en handel draaien 
hier waarschijnlijk beter door. Netwerken 
is juist in deze tijd een belangrijke pion. En 
dat dit koningschap overgaat door familie-
lijnen i.p.v. gekozen personen vind ik hele-
maal niet erg. Ik koester dit stukje cultuur. 
Tegenwoordig reizen we overal naartoe om 
in alle werelddelen zoveel mogelijk historie, 
natuur en cultuur te bekijken en vinden we 
alles zo enorm bijzonder. Waarom kunnen 
we dan zo ontevreden praten over onze 
eigen historie en cultuur? Laten we vooral 
koesteren wat er overal op de wereld zo 
bijzonder is en voor Nederland in elk 

Het emailadres piot@hetnet.nl voor het aanleveren van kopie is vervallen. U dient 
uw bijdragen in te sturen naar het volgende emailadres: h.wopereis@chello.nl 

In verband met de vakantie van Chris Nijhof (onze huisvormgever) is deze PIOT 
opgemaakt door Norbert Doppen, waarvoor onze hartelijke dank.
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INTERVIEW MET LISA TE MOLDER

Dit keer een interview met Lisa te Molder. Zij is een regionaal talent in het hardlopen. 
Sinds een maand is ze samen met haar vriend Maikel Toebes een hardloopgroep 
gestart in Zieuwent, PerfectRunning. 

bij de Spar in Zieuwent. Mijn grootste 
hobby is atletiek en dan vooral het hard-
lopen. Verder houd ik van stappen met 
vriendinnen. 

Ik wil ik er wel alles uithalen  
wat erin zit .

Vertel eens wat over jezelf:
Ik ben Lisa te Molder, ben 21 jaar en 
woon aan de Schoppenweg bij mijn ou-
ders. Ik zit in het 2e jaar van de Pabo in 
Doetinchem. Verder werk ik op zaterdag 
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Hoe ben je aan hardlopen begonnen?
Ik deed aan volleybal en dansen. Een 
keer heb ik een hardloopwedstrijd van 
2 km meegelopen met mijn vader en de 
buurman. Tijdens deze wedstrijd werd 
ik gescout door het Running Team Ach-
terhoek (RTA). Ik ben gevraagd om daar 
te komen trainen. Ik heb een paar keer 
meegetraind en toen werd ik gevraagd 
door het team. Ik was 14 jaar toen ik daar 
begon. 2 keer per week moest ik naar 
Gendringen om op de atletiekbaan bij At-
letico ’73 te trainen. Ook deden we daar 
oefeningen met hordes voor de lenigheid 
en core stability oefeningen voor de 
spiergroepen. Naast de 2 trainingen op 
de baan volgde ik het trainingsschema 
die ik vooral liep op de kerkepaden.

Hoe ging het verder bij RTA?
Het 1e jaar bij RTA was vooral een basis 
leggen en de techniek van het lopen on-
der de knie krijgen. Toen ik 15 jaar was 
hoorde ik bij de meisjes B (junioren) en 
daar heb ik mijn eerste NK gelopen, de 

3000 meter. Ik was als 16e geplaatst voor 
deze wedstrijd, maar eindigde als 6e. 
Dat was voor iedereen heel verrassend.
Toen ik 17 was zat ik bij de meisjes A. 
Daar werd ik op het NK baan 5 km derde 
en won een bronzen plak. In september 
het jaar daarop won ik bij het NK 10 km 
ook een bronzen plak. Dat zijn mijn beste 
prestaties geweest in mijn juniorentijd. 
Ook behaalde ik vaak een 1e plek bij 
de Gelders/Overijsselse crossen in de 
winter.

Begin 2012 lag ik er een jaar uit door 
een knieblessure. Ik ben daar aan ge-
opereerd omdat er teveel kraakbeen los 
zat rondom mijn knie. Helaas duurde het 
herstel langer dan verwacht door een 
ontsteking in de knie.

Nu zit ik bij de senioren. Ik ben overge-
stapt naar een andere trainer, namelijk 
Jos Sasse uit Harreveld. Daar kan ik nu 
lekker op zondag op de fiets heen om de 
trainingsschema’s te bespreken en de 
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trainingen te evalueren. De samenwer-
king verloopt heel goed. Daarnaast ga ik 
nog steeds 2x per week naar Atletico’73 
om te trainen met de andere atleten van 
het Running team. Dit is een goede keus 
geweest. 

Afgelopen winter heb ik een goede basis 
kunnen leggen en ook ben ik net terug 
van trainingskamp. Daar zitten we een 
hele week met alle atleten van verschil-
lende atletiekclubs. We trainen 2 keer 
per dag en doen daarnaast nog kracht-
trainingen. Je focust de hele week op de 
trainingen en je hebt voldoende rust om 
bij te komen.  
De blessure aan mijn knie heeft wel een 

grote invloed op me gehad. Hardlopen 
was altijd een heel belangrijk item in mijn 
leven en toen ik niet kon trainen kwam ik 
er achter dat er meer belangrijke dingen 
in het leven zijn dan alleen maar hard-
lopen. Ik vind het belangrijk dat ik me 
studie afrond en ook regelmatig leuke 
dingen kan doen met mijn vriendinnen 
en vriend. 

Ik wil ik er wel alles uithalen wat erin zit 
en heb zin in de aankomende wedstrij-
den. Vrijdag 11 mei loop ik de 5 km op het 
Nederlands studenten kampioenschap in 
Groningen. Dit zijn leuke wedstrijden om 
je te meten met de rest van Nederland. 
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Wat is het mooiste dat je hebt meegemaakt?
Dat was de 1e bronzen medaille die ik in Utrecht met het NK heb gewonnen. 
Ik was goed in vorm en tijdens de wedstrijd voelde ik dat ik kans had op een 
medaille. Dat resulteerde in een 3e plek en dat gaf een heel voldaan gevoel 
voor al die trainingen die je erin stopt. Ook de 2e bronzen medaille op de 10 
km was een mooi moment.

Ik stond aan de start naast Lornah Kiplagat, de snelste hardloopster van  
Nederland op de tien kilometer. Toen het startsein klonk, sprintte ze weg. Toen 
dacht ik wel: “Nou Lisa, je weet weer waar je staat”.

In april ben je begonnen met PerfectRunning. Hoe ben je op dit idee gekomen?
Voor mezelf had ik dit idee al lang bedacht. Vaak vroegen mensen me bij de 
Spar hoe ik dat toch doe met het hardlopen en of ik ze niet kon helpen. Op 
dat moment had Nicolet Remeeus ook een hardloopgroep opgezet en dat 
vond ik prima. 

Ik kreeg een relatie met Maikel Toebes uit Silvolde. Ik kende hem van Atle-
tico’73, hij doet aan sprinten en speerwerpen. Hij heeft sport, gezondheid en 
management aan de HAN gestudeerd. Samen wilden wij toch dit plan verder 
gaan uitwerken en hebben een beleidsplan voor de kamer van koophandel 
geschreven. Samen hebben wij deze hardloopcursus opgezet. We zijn druk 
geweest met het maken van allerlei schema’s en de cursus in elkaar zetten. 
Dit heeft goed uitgepakt. Door reclame te maken hadden we voor onze eerste 
cursus al 27 aanmeldingen. 
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Wat houdt PerfectRunning in?
We zijn gestart met een beginners-
groep voor het hardlopen. Wij leggen 
vooral de nadruk op de gezondheid 
en het technisch goed leren lopen. 
Voor wie dat wil kunnen we ook nog 
op de voeding letten. Tijdens de trai-
ning beginnen we met oefeningen 
voor de benen, billen, buik en rug. 
Daarna gaan we verder met de loop-
scholing waarbij aandacht besteed 
wordt aan techniek en coördinatie. 
Daarna start de looptraining, we 
lopen vaak over de kerkepaden. Dit 
gebeurd volgens schema’s die door 
ons geschreven zijn. Het voordeel is 
dat er in een groep getraind wordt, de 
mensen stimuleren elkaar en hebben 
plezier tijdens het lopen. 
Iedereen is welkom op deze cursus. 
We zijn in april gestart met 2 begin-
nersgroepen die in 1 groep door-
stromen naar de gevorderden. We 
starten in juni weer met een nieuwe 
beginnersgroep. Deze zomercursus 
begint op 10 juni tot 25 juli. Voor meer 
informatie: www.perfectrunning.nl 

Wat is je droom/toekomstbeeld?
Voor mij is dat vooral afstuderen aan 
de Pabo en dan ook als juffrouw voor 
de klas te staan. Zeker willen we 
ook met PerfectRunning verder, het  
enthousiasme van iedereen is erg 
leuk om te horen en wij hebben 
er ook veel plezier in. Het is op dit 
moment een hot item, gezondheid 
en hardlopen. Veel mensen zijn hier 
mee bezig. Op eigen loopgebied wil 
ik zo doorgaan met de trainingen en 
hoop ik dit seizoen op een persoonlijk 
record op de vijf en tien kilometer. 

Ik wens je heel veel succes met het 
NK!

Nienke Krabbenborg
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VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 27-04-2013 :  
Ruurlo E4 – RKZVC E4 :  3 – 2

DOELPUNTENMAKERS: Ivar (2x)
MOOISTE DOELPUNT: 2e Goal, geweldige voorzet van Bram, prima 

ingekopt door Ivar.
MOOISTE MOMENT: Dat Pelle, het broertje van Pim, een corner-

bal opnam.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Auke, prima reddingen vooral toen ze met 3 

man op hem afkwamen, maar hield het doel 
schoon.

Datum : wedstrijd : uitslag 06-04-2013 :  
Vosseveld F1 – RKZVC F1 : 3 – 8

DOELPUNTENMAKERS: Ryan (3x) en Devin (5x)
MOOISTE DOELPUNT: Alle 7 goals in de 2e helft, om de 3-1 rust-

stand om te zetten in 3-8 eindstand.
MOOISTE MOMENT: Actie en aanval via Devin, die de bal daarna 

in de kruising schiet.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het gehele team. Goed samengewerkt om 

deze topper te winnen.

Datum : wedstrijd : uitslag 13-04-2013 : 
RKZVC F1 – Silvolde : 9 – 4

DOELPUNTENMAKERS: Devin Haen (8x) en Ryan Payers (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Alle 9 goals waren mooi.
MOOISTE MOMENT: Goede cornerbal van Ryan en Devin kopt 

hem goed in. Onhoudbaar.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ryan Payers.

De momenten van de pupillen
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Datum : wedstrijd : uitslag 20-04-2013 : 
RKZVC F1-Concordia Wehl F2 : 7-0

DOELPUNTENMAKERS: Devin Haen (4x), Ryan Payers (1x), Finn 
Eekelder (1x) en Willem Domhof (1x).

MOOISTE DOELPUNT: Aanval via links met Devin, die precies op 
tijd afspeelt op Ryan, die hem intikt. “Aan-
val” uit het boekje.

MOOISTE MOMENT: De hele 2e helft. De jongens hebben 
geweldig gevochten om de winst te beha-
len.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Stijn Immink.

Datum : wedstrijd : uitslag 24-04-2013 :  
DZC F4 – RKZVC F1 : 0 – 8

DOELPUNTENMAKERS: Ryan (1x), Merijn (1x), Finn (2x) en Devin 
(4x).

MOOISTE DOELPUNT: Alle 8 mooi.
MOOISTE MOMENT: Weer de “nul” gehouden.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Stijn Immink.

Datum : wedstrijd : uitslag 27-04-2013 :  
RKZVC F1 – v.v. Dieren F2 : 3 – 11

DOELPUNTENMAKERS: Devin (2x) en Ryan (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Alle 3 mooi goed uitgespeeld.
MOOISTE MOMENT: v.v. Dieren was bang voor Devin. Daarom 

werden er 3 spelers opgezet om hem te 
stoppen.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Hele team goed gespeeld, maar de te-
genstander was gewoon iets beter.

Datum : wedstrijd : uitslag 04-05-2013 :  
Ajax B. F1 – RKZVC F1 : 3 – 10

DOELPUNTENMAKERS: Ryan Payers (3x) en Devin Haen (7x).
MOOISTE DOELPUNT: Corner, op maat aangegeven door Ryan; 

onderkant paal ingekopt door Devin.
MOOISTE MOMENT: Penalty gestopt door Daan Rouwhorst. 

Katachtige reflex bij de bal onder in de 
hoek.
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MAN v.d. WEDSTRIJD: Pepijn Vosters.

Datum : wedstrijd : uitslag 06-04-2013 :  
RKZVC F5 – AD’69 F4 : 8 – 0

DOELPUNTENMAKERS: Denzel (1x), Hannes (1x), Kay (1x), Gijs 
(1x), Roel (2x) en Lars (1x).

MOOISTE DOELPUNT: De ene goal was nog mooier dan de an-
dere.

MOOISTE MOMENT: Denzel legt de bal panklaar voor Sam.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Keeper; de nul gehouden.

Datum : wedstrijd : uitslag 13-04-2013 :  
Longa F8 – RKZVC F5 : 2 – 2

DOELPUNTENMAKERS: Roel en Lars.
MOOISTE DOELPUNT: Roel Aagten; na een corner van Gijs 

kopte Roel de bal er goed in.
MOOISTE MOMENT: Samen goed tikwerk.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Gijs Niënhuis.

Datum : wedstrijd : uitslag 20-04-2013 :  
Meddo F3 – RKZVC F5 : 1 – 3

DOELPUNTENMAKERS: 2x Kay Wolterink en 1x eigen doelpunt 
van Meddo.

MOOISTE DOELPUNT: Eigen doelpunt van Meddo.
MOOISTE MOMENT: 2 Spelers te laat en geen tenue.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Huib; 2 penalty’s gestopt.

Datum : wedstrijd : uitslag 27-04-2013 :  
RKZVC F5 – FC. Eibergen : 0 – 8

DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: Penaltyschieten; de penalty van Dani 

strak recht boven in.
MOOISTE MOMENT: Gijs moest op de kappersstoel zitten. 

Raymond en Elles gefeliciteerd namens 
RKZVC F5.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Johah en Marick van de mini F. Passen 
zich moeiteloos aan bij de F5.
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Meest favoriete sport:
Henk: Bijna alle sporten en dan met name 

voetbal.

Ans: Turnen.

Minst favoriete sport:
Henk: Alle vechtsporten.

Ans: Dat geldt ook voor mij.

Mooiste sportherinnering:
Henk: De vroegere volleybaltoernooien met 

de familie.

Ans: De voetbaltoernooien van de vroegere 

KPJ. Als veldvulling had ik dikke lol.

PROFIELSCHETS
Na 20 jaar stoppen Ans en Henk te 
Molder als kantinebeheerders bij 
RKZVC. Ans (59 jaar) is naast haar 
kantinewerk vrijwilligster bij de Antoni-
ushoeve in Lichtenvoorde en Henk (62 
jaar) werkt bij Kramp in Varsseveld. Zij 
zijn de trotse ouders van Jan en Bart 
en grootouders van 2 kleinkinderen.
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Favoriete sportman/vrouw:
Henk: Sven Kramer.

Ans: Epke Zonderland.

Lekkerste eten:
Henk: Stamppot van “moos” (boerenkool).

Ans: Stamppot van zuurkool.

Welk tv-programma moet onmiddellijk van de buis:
Henk: Paul de Leeuw.

Ans: RTL Boulevard met Albert Verlinden.

Beste boek/schrijver:
Henk: De Millennium Trilogie van Stieg Larsson.

Ans: De boeken van Evelien van Martin Bril.

Mooiste film:
Henk: De verfilmingen van de Millennium Trilogie.

Ans: Sophie’s Choice (met Meryl Streep).

Politieke kleur:
Henk: In het midden.

Ans: Rechts van het midden.

Beste Nederlandstalige lied:
Henk: “Brabant” van Guus Meeuwis.

Ans: “Höndje deur de plee” van Boh Foi Toch.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
Henk: Een Wc-bril als verjaardagscadeau (in de oude 

zat een barst).

April 2013.indd   12 13-5-2013   17:10:29



13     

Ans: Géén. Alles is goed bedoeld. 

Grootste miskoop:
Henk: Géén.

Ans: Diverse kledingstukken.

Omscholen tot:
Henk: Nergens. Ik vind het goed zo.

Ans: Iets in de verpleging of de zorg.

Tent opzetten in:
Henk: Absoluut géén tent.

Ans: Helemaal nergens.

Ben je wel eens aangehouden door de politie:
Henk: Nog nooit.

Ans: Paar keer een alcoholcontrole. Uiteraard niet 

gedronken.

Hekel aan mensen die:
Henk: Roddelen.

Ans: Te snel oordelen.

Uit bed te halen voor:
Henk: Doe maar liever niet.

Ans: Liever niet.

Waar droom je over:
Henk: Ik herinner mij mijn dromen niet.

Ans: Dat geldt ook voor mij.
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Wanneer was je voor het laatst bang:
Henk: Bang zijn heeft geen zin. Het wordt er niets 

anders van.

Ans: Ik ben niet zo gauw bang.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Henk: Hoogste tijd om een nieuwe te kopen (spiegel).

Ans: Ik kan nog wel een paar kilo missen.

Welke zin of welk woord gebruik je te veel:
Henk: “Kan niet …”

Ans: “Eh …”

Wie zou je nog willen ontmoeten:
Henk: Paul de Leeuw. Kan ik hem de waarheid  

vertellen.

Ans: Matthijs van Nieuwkerk..

Wat zou je geen 2e keer doen:

Henk: Trouwen (positief bedoeld).

Ans: Naar de kostschool (meisjesinternaat in 

Groenlo) gaan.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:

Henk: Eigenwijs, goede omgang met mensen.

Ans: Rustig, niet snel van streek.

Huub Wopereis
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Zaterdag 27-04 konden we kampioen 
worden, we moesten dan zelf winnen 
van Ajax B.
en onze concurrent Grol zou punten 
moeten verspelen en dat deden ze, 
ze verloren.
Nu was het aan ons om de zenuwen 
in bedwang te houden en te strijd 
aan te gaan.
We hebben de vele toeschouwers, 
een spannende wedstrijd laten zien!

We speelden goed samen en kregen 
een paar kansen, naar 10 min. Scoor-
den we de 1-0
En vlak voor rust de verdiende 2-0. 
Na rust werd de spanning bij ons 

RKZVC - D2  KAMPIOEN

groter en daardoor scoorde  Ajax B. 
de 2-1 maar vlak daarna maakten 
we gelukkig de 3-1. Ajax B. maakte 
nog de 3-2 maar werden verder niet 
meer gevaarlijk en onze jongens 
speelden het professioneel uit. Het 
laatste fluitsignaal klonk en toen was 
de ontlading groot.

Na alle felicitaties in ontvangst te heb-
ben genomen ging het op de platte 
wagen door Zieuwent en Mariënvelde  
daarna hebben we nog een feestje 
gehad in de kantine.
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Op zondag 21 april is de ‘Oost Ach-
terhoek Tocht’  voor Racefietsers en 
ATB-ers gehouden. De tocht werd 
georganiseerd door onze Zieuwentse 
fietsclub, Veloce, waar ook ik lid van 
ben. Omdat ik de tocht graag wilde 
fietsen heb ik gezorgd dat ik deze 
keer niet op de vrijwilligerslijst van 
de organisatie terecht kwam. Zo 
heel moeilijk was dit niet: Tijdens de 
jaarvergadering een beetje achteraf 
gaan staan en voilá, overgeslagen 
bij het verdelen van de taken. Mooi. 
Op de vrijdag voorafgaand aan de 
tocht blijkt dat mijn fietsmaat, Robbie, 
niet van plan is om mee te fietsen. 
‘Ik heb zoaterdagoavend feest, dat 

FIETS 
FIT. 

EEN 
BLIJVERTJE
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wordt zundagmorgen niks.”  Hm. Als 
Robbie zegt dat het niks wordt, dan 
wordt het ook niks. Hem proberen 
over te halen werkt averechts, heeft 
geen zin. De tocht alleen fietsen kan 
natuurlijk wel, maar toch maar even 
een berichtje op Twitter gezet. Een 
reactie laat niet lang op zich wachten: 
“Half negen aanwezig, in combinatie 
met fiets-fit de tocht meemaken?” 
Het bericht komt van Fiets-fit goeroe 
Richard Hendriksen. Zij hebben de 
tocht kennelijk in hun cursus opgeno-
men. Misschien wel een aardig idee. 
Zelf heb ik jaren geleden ook de Fiets-
Fit cursus gevolgd en ik ben best 
benieuwd hoe het inmiddels met de 
cursus is. Ik meld hem dan ook dat ik 
mee zal gaan. “ Trek wat warms aan, 
gezien de verwachten gemiddelde 
snelheid.”  krijg ik als antwoord. Tsja. 
Er is nachtvorst voorspeld, het zal 
inderdaad niet erg warm zijn. En van 
de fiets-fit groentjes mag je natuurlijk 
geen topsnelheden verwachten. 

Iets voor half negen stap ik het Sourcy 
Center binnen om me in te schrijven 
voor de 45 km tocht. Richard en Paul 
Knippenborg, de andere cursusleider, 
zijn al bezig hun cursisten te helpen 
met inschrijven. Geen raketweten-
schap, maar dit is toch een van de 
voordelen van de Fiets-fit cursus. 

Als cursist hoef je het wiel niet op-
nieuw uit te vinden. Je wordt stap 
voor stap binnengeleid in de wereld 
van de ATB. Goed 9 uur is iedereen 
ingeschreven en staan we op de 
parkeerplaats klaar voor de start. 
De groep blijkt te bestaan uit een 
gemêleerd gezelschap. Twintigers, 
dertigers, veertigers, vijftigers. En 
zelfs een 63 jarige mevrouw, ge-
naamd Josephien. Paul geeft nog 
even wat tips voor onderweg en 
splitst de groep op in een snellere en 
minder snelle groep. Zelf neemt hij de 
snellere mee, Richard volgt met de 
iets minder snelle. Met de opmerking 
van Richard betreffende de kou in het 
achterhoofd besluit ik met de snelle 
groep mee te fietsen. Het gaat over 
het schoolpad richting het brook. Het 
valt mij op dat in de groep van Paul al 
mensen zitten die met clips fietsen. 
Dus met schoenen die vast klikken 
aan de pedalen. Toen ik op Fiets-fit 
zat, was daar geen sprake van. Toen 
fietste iedereen met normale pedalen 
en gymschoenen. 

De tocht gaat over B-weggetjes rich-
ting Ruurlo. Zo af en toe een zand-
weg, een leuk single trackje (paadje 
waar je niet naast elkaar kan fietsen) 
en over wat maaipaden langs wat 
sloten. Het tempo dat Paul aangeeft 
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is goed te doen. Zo rond de 20 km/u. 
De cursisten denken er net zo over, 
want er wordt nog volop gekeuveld. 
Paul vertelt dat hij nu vanaf 2007 de 
fiets-fit cursus organiseert samen 
met Richard. Eén in het voorjaar en 
één in het najaar. Ze zijn nu dus met 
de 13e cursus bezig. Dit betekent 
dat ze al zo ongeveer 400 cursisten 
gehad moeten hebben. Een respec-
tabel aantal. En nog altijd doet Paul 
het met veel plezier. ‘Mensen zijn 
altijd vrolijk en blij. De cursus wordt 
ook zeer gewaardeerd. Dat geeft 
veel voldoening”. We steken achter 
het kasteel van Ruurlo door richting 
Veldhoek, waar de pauze plaats is 
ingericht bij Appie Happie. Veloce 
heeft gezorgd dat de deelnemers hier 
van een natje en een droogje worden 
voorzien. En dat allemaal voor vier 
euro inschrijfgeld. Wat cursisten grij-
pen de pauze aan om Paul te vragen 
nog wat zadels en sturen te verstellen 
en zo hier en daar een los geram-
meld schroefje aan te draaien. Tsja. 
Als je cursusleider ook fietsenmaker 
is, kun je hier maar beter even van 
profiteren. Er blijkt er zelfs nog een 
de laatste 10 km met een nagenoeg 
lege achterband te hebben gefietst! 
‘Ik dacht al, wat doet die fiets raar!” 

Als alle malheur is verholpen en 
een cursist waarvoor het toch wat te 
hard ging aan de groep van Richard, 
die inmiddels ook is gearriveerd, is 
toegevoegd, gaat het verder richting 
het Hengelse Zand. Helaas is de 
organisatie er niet in geslaagd om 
toestemming van de grondeigenaren 
te krijgen om de prachtige single-
tracks in het bos in de tocht op te 
mogen nemen. Het gaat dan ook via 
brede zandpaden richting Wolvers-
veen, circuit de Kappenbulten en 
Halle, alwaar het meest technische 
deel van de tocht, in een bosje met 
veel hoogteverschillen, moet worden 
bedwongen.  Ik besluit een gaatje te 
laten vallen, want meestal stokt het 
wel ergens, en dan valt de boel over 
elkaar heen. Zo ook deze keer. Het is 
echter geen cursist, maar een andere 
deelnemer die een boomstronkje over 
het hoofd ziet waardoor het voorwiel 
onder zijn fiets vandaan slaat en hij 
op de grond lazert. Zijn maten kunnen 
maar ternauwernood voorkomen dat 
ze over hem heen fietsen. Gelukkig 
krabbelt hij overeind en kan hij verder. 
De fietsfitters komen ongeschonden 
het bosje door. De cursus blijkt al ef-
fect te hebben. Het laatste deel van 
de tocht gaat richting Marienvelde, 
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over het nieuwe stuk natuur langs 
de veengoot en van daaruit richting 
de kerkepaden die naar Zieuwent 
terug leiden. De cursisten beginnen 
van trots te glimmen. Ze hebben de 
45 km er bijna op zitten, een afstand 
waar ze 4 weken geleden als een 
berg tegenop keken. Als we de par-
keerplaats bij het Sourcy opdraaien 
zie ik dan ook niets dan zeer tevreden 
en blije gezichten. Ik kan me goed 
voorstellen waar Paul en Richard 
hun motivatie vandaan halen om de 
cursus te blijven organiseren. Nog 2 
zondagen te gaan. Volgende week 
opnieuw naar het Hengelse Zand, 
maar nu wel over de prachtige single 
tracks, en de laatste zondag naar de 
Lochemse Berg. Ik zou er jaloers van 
worden.

En daarna? Als de cursus af is? Het 
antwoord wordt duidelijk als ik even 
later lekker in het zonnetje op het ter-
ras van Inge zit, met 8 andere Veloce-
ers die de tocht hebben gereden. 7 
van hen zijn ex-Fiets-Fitters, de 8e 
is Richard...

Johnny Cuppers
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ZTV wil graag iedereen in de gelegenheid  
stellen om kennis te maken met de tennissport.

• Mogelijkheid om onder leiding van 
een professionele trainer tennisles 
te volgen.

• Voor KNLTB leden is het mogelijk 
om deel te nemen aan KNLTB com-
petities.

Kijk op onze website www.ztv-
zieuwent.nl of voor inlichtingen en 
aanmeldingen:
Mark Vredegoor:  
telefoon 06 – 12508888
Hedwig Heutinck: 
telefoon 0544 – 352029
Marieke Krabbenborg  : 
telefoon 06 – 36425380

ABONNEMENTEN 
AANBIEDING ZTV

Dit hebben wij u te bieden:
• Een kleine gezellige tennis- 

vereniging.
• Heren- en dames kleedruimte.
• Clubgebouw met overdekt terras.
• Twee kunstgrasbanen met  

verlichting.
• Zieuwent Open toernooi.

Uniek aanbod voor alle sportliefheb-
bers, recreanten, jeugd, voetbal-
lers, handballers, volleyballers, etc.

• Jaarabonnement € 130,00 per 
jaar, eerste jaar 50% KORTING 
(minimaal 2 jaar lidmaatschap.

• Studentenlidmaatschap € 20,00 
per jaar.

• Jeugdlidmaatschap € 45,00 per 
jaar.

• Zomerlidmaatschap € 25,00 per 
drie maanden (lidmaatschap per 
3 maanden (mei, juni en juli).
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13-04-2013 : 

TOHP 2 KAMPIOEN (2x)

Wij Tess, Romy, Merit, Isa en Sam zijn 13-04-2013 voor de 3e keer achter 
elkaar kampioen geworden. Nu ook in niveau 5. Dit hadden we niet kunnen 
bedenken, we zijn namelijk een niveau hoger gaan spelen. De eerste wed-
strijden waren best moeilijk, hoewel het later soepeler ging. Toen we nog 1 
wedstrijd moesten spelen stonden we 2,5 punt voor op het 2e team, Wivoc 
uit Winterswijk. Die zijn ook heel goed. Deze wedstrijd was moeilijk en écht 
heeeeeeeeel spannend!! De eerste set verloren we, om vervolgens 2 sets te 
winnen. De coaches vonden deze de bloedstollenste wedstrijd van het seizoen.

De laatste wedstrijd 13-04-2013 hebben we gespeeld in Lichtenvoorde. Het 
was nog wel heel spannend, want we moesten alles winnen. We stonden 2,5 
punt voor op Wivoc. Die zat ons heel dicht op de hielen. Gelukkig hadden we 
een goede dag en zijn we voor de 3e keer op rij KAMPIOEN geworden!!! Aan 
het eind kregen we een beker, snoep, 2 foto lijstjes in hartjes EN we gingen 
bij de Leeuw papat eten.

Zaterdag 20 april mogen alle teams die het eerst zijn geworden naar Groenlo, 
om daar tegen elkaar te spelen.  Als het zo doorgaat, lezen jullie vast nog wel 
meer van ons…………We gaan er het komend seizoen weer flink tegen aan.
Wordt vervolgd……………
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Tohp 2  
rayonkampioen niveau 5 volleybal

Nadat wij,  Merit, Tess,  Sam, Isa en Romy vorige week 1e waren geworden 
in onze eigen poule, mochten we afgelopen zaterdag meedoen met de ray-
onkampioenschappen in Groenlo.
Na een nacht van weinig slaap door een slaapfeestje en de spanning be-
gonnen we aan de poulewedstrijden. De 1e wedstrijd tegen Grol verliep 
gemakkelijk en we wonnen met 3-0. Toen kwam de wedstrijd tegen Bovo en 
die liep iets anders we kwamen achter en verloren met 2-1. De 3e wedstrijd 
tegen Marvo moesten we winnen om door te gaan naar de halve finales, na 
een spannende gelijk oplopende strijd wonnen we deze wedstrijd met 2-1.
In de halve finales kwamen we tegen de meiden van Longa 59 te staan die 
wel een kop groter dan ons waren, dus we zagen t al niet meer zo zitten. 
Maar door goed samenspel en te gaan voor elke bal wonnen we deze wed-
strijd zelfs met 2-0.
In de finale kwamen we de meiden van Bovo weer tegen. We zaten nog  vol 
energie van de vorige wedstrijd en gingen voor de beker. Nadat we de 1e 
set verloren, knokten we terug en wonnen we met 2-1.
Dit hadden we aan het begin van de middag nooit verwacht, maar het is ons 
toch gelukt!
Tess, Romy, Merit, Isa en Sam
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Zaterdag 13 april ’s morgens komen we 
weer bij het Sourcy bij elkaar voor het 
laatste toernooi van dit seizoen. Toch 
wel iets gespannen werd er met elkaar 
besproken dat ze misschien wel 2e zou-
den kunnen worden die dag. Ze staan 
er goed voor! Op naar het toernooi in 
Lichtenvoorde!

De eerste wedstrijd was tegen Volga 
-1.  Er werd goed gespeeld door beide 
partijen met goede opslagen en leuke 
rally’s. Het werd 2-0 voor TOHP. Dat waren de eerste punten van die dag.
 
Daarna volgde de wedstrijd tegen de koploper, te weten VCV-1. Ook nu 
waren de jongens enigszins gespannen. Weer werd er door de beide teams 
goed gespeeld waardoor het een mooie wedstrijd werd om te zien. De men-
tale ondersteuning door onze coaches zorgde voor de juiste inzet. Om en 
om werden de punten over de beide teams verdeeld en uiteindelijk werd de 
wedstrijd afgesloten met een keurige 1-1.
 
Al met al is hiermee door het jongensteam een geweldige prestatie neergezet, 
een welverdiende 2e plaats in dit seizoen! Nu mag dit team op zaterdag 20 
april meedoen aan de halve finale van de regio-kampioenschappen die wor-
den gehouden in de sporthal in Groenlo. Ook dat beloofd weer een speciale 
dag te worden. 
 
Onze felicitaties gaan uiteraard uit naar het jongensteam dat bestaat uit de 
beide coaches: Nico van Boekel & Gaby Jongste en de teamleden: Bram 
van Ostayen, Arthur Jongste, Nico van Boekel, Rodrigo Krabbenborg, Femke 
Heutinck en Yasmin Krabbenborg. 

TOHP-1 : 2E PLAATS VOOR HET 
JONGENSVOLLEYBALTEAM
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Nog een paar nachtjes slapen en dan 
is het weer zover. Dan mogen wij als 
Zieuwent Live! weer de aftrap doen 
voor 3 geweldige kermisdagen.

We realiseren ons dondersgoed dat 
de verwachtingen weer hoog zijn. 
Kunnen we dit jaar weer het niveau 
halen van vorige jaren. Zullen de 
lange repetitieavonden niet voor niets 
zijn geweest. Zal het publiek ons weer 
in hun armen sluiten.  

Toch durven wij volmondig “JA” te 
zeggen. Ja, het niveau is er weer. Ja, 
het is weer een prachtig repertoire 
met ware pareltjes ertussen en Ja, 
het beloofd weer een feestje worden.  
Ook dit jaar weer met nieuwe gezich-
ten en nieuwe talenten. Zieuwent 
Live! blijft vernieuwen en verjongen 
en dat juichen wij alleen maar toe! 

Zieuwent Live! heeft ook dit jaar 
weer een programma samengesteld 

voor jong en oud. We starten met de 
prachtige klassiekers, bouwen op 
naar een weergaloos meezing - en 
dansfestijn en sluiten af met de knal-
lers van deze tijd.  

Terug van weggeweest is dit jaar de 
welkomstband. Unieker dan ooit. Ze 
zullen je zeker verrassen met een 
repertoire dat je niet verwacht van 
een welkomstband. Het dreigt een 
waar spektakel te gaan worden. Dat 
mag je zeker niet missen!

Wij zijn er helemaal klaar voor, we 
kunnen het echter niet zonder jullie! 
Zonder publiek geen feestje. Wil je 
er 31 mei ook bij zijn, dan zijn de 
kaartjes in de voorverkoop te koop 
bij De Spar, Het Witte Paard en Het 
Parochiehuis à € 6,50. Aan de kassa 
€ 8,00. De feesttent  in Mollemans-
weide is vanaf 20.00 uur geopend.

ZIEUWENTLIVE.NL
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E v e n e m e n t e n a g e n d a
Dag Datum Aan- Activiteit

Za. 25 mei 10.15 uur Excursie oudheidkundige vereniging.

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

1, 2 en 3 juni Kermis Zieuwent.

Wo. 5 juni 20.00 uur PIOT : kopie inleveren.

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

Zo. 15 sep 09.00 uur Velocé : Van Wijnen veldtoertocht.

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

25 en 26 oktober Stg. Fratsen : Timmerdorp.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info

Wij zijn het zat! Wij worden er misselijk van! Wij denken dat er méér kan! 
In de zomer organiseren wij van het cupcake-front, een bijeenkomst voor 
vrouwen die
- méér kunnen dan cupcakes bakken en daarvan foto’s op facebook posten.
- een glasverzekering hebben in verband met het  breken van glazen plafonds
- niet houden van schilderen op nummer
- hun stem willen laten horen.
Dus alle Zieuwentse vrouwen die niet bang zijn hun licht te laten schijnen: 
hou ons in de gaten. In de tussentijd maken wij ons sterk voor het stellen van 
een leeftijdslimiet aan het bakken van cupcakes.
Hou je veilig en kap de cupcake. Wordt vervolgd ….

“KAP-DE-CUPCAKE”
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 Muntjes

Nu de Dorpsstraat niet langer de 
strenge rechtheid heeft van de 
aanwijsstok van de hoofdmeester 
van vroeger -die de jongens van 

de meisjes scheidde-, maar zich 
als een dansend haarlint door het 
dorp beweegt, is het bijna tijd om 
alles wat nieuw is te laten echoën  
door Zieuwent Live. Het dorp klinkt 
nooit meer hetzelfde, geluiden zijn 
aarzelend nieuw.  En als je dicht 
bij het watertappunt staat, hoor 
je misschien wel de roep van een 
ander volk. 
Hoe prachtig het witte beeld zijn 
armen spreidt als veilige omhelzing 
‘kom maar hier, leun op mij’. Hoe 

mooi het water in de fontein sierlijk 
omhoog nieuwe richtingen kiest om 
uiteindelijk toch weer terug te val-
len in de gracht waar het zich thuis 
voelt. Hoe statig de oude poort naar 
het nieuwe gedenkpark. Werkelijk 
een prijs waardig. Maar mijn ogen 
worden een beetje vochtig door 

de aanblik van de licht gekromde 
buis met de praktische laag- bij -de 
-grondse naam ‘watertappunt’. Het 
eerste ‘Join -the -pipe’ punt van 

Oost Gelre. Altijd vers koel water 
als je het nodig hebt.
Water….Onze kinderen hoef je niets 
uit te leggen over water. Sinds vorig 
jaar is er op de speelplaats van de 
basisschool een pomp. En liever 
nog dan het spel met het water, 
willen ze zelf het water omhoog 
pompen, met een krachtige slag zelf 
water toveren. In een lange rij staan 
ze te wachten tot het hun beurt is. 
Vijf keer mag ieder kind pompen, 
anders is de tijd alweer voorbij en 

moet er weer geleerd worden! Water 
is magie. Water is wonder. Zonder 
water is er niets. 
Met water dep je het mondje van 
de pasgeborene schoon, zodat het 
beter kan ademen. Eerst water, dan 
lucht. Met water verkoel je droge lip-
pen in de laatste levensfase. Heel 
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voorzichtig met een wattenstaafje. 
Pas als er geen lucht meer door 
hoeft, stopt het water. Water maakt 
de cirkel rond. 
Zonder water hoor je niet het ruisen 
van een stevige meibries, waait er 
geen populierenpluis, ruik je niet de 
zachte bloesems. 
Wel een geluk dat er bij de opening 
van het watertappunt, ook inder-
daad water uit de pijp kwam en 
geen ijsblokjes. Zo koud. Wat een 
verschil met de week erna. Toen 
stond ik ook bij een watertappunt. 
Zes uur vliegen hier vandaan,  een 
wereld van verschil. In Serrakunda 
– de grootste stad van Gambia-  
werd het 100ste watertappunt van 
Join-the-pipe- in gebruik genomen. 
De rijen die bij ons op school voor 
de pomp staan zijn werkelijk een 
pluisje in de wind vergeleken bij de 
rijen, rijen mensen voor wie schoon 
water goud is. Schoon water om de 
smaak van dwarrelende rode aarde 
weg te spoelen, schoon water op 
loopafstand! Schoon water ver-
bonden door een sociaal netwerk 
van kraanwater. Join-the-pipe wil  
de langste waterleiding ter wereld 
bouwen. Dat moet ons, kampioenen 
bierkrat stapelen, toch aanspreken. 
Daar moet ik aan denken als ik 
langs het watertappunt aan de rand 
van het dorpsplein fiets. Hoe, op 
nog geen werkdag vliegen hiervan-
daan, mensen ook water tappen uit 
een punt dat met ons is verbonden. 
Waar de wereld mooi, maar het 

leven hard is. In Gambia ontmoet-
ten we, via Marlies Papen, Wilfried 
Holthus. Hij werkt bij de gemeente 
Oost-Gelre, maar is een groot deel 
van zijn vrije tijd in Gambia om daar 
te werken aan ‘stichting Huis van 
Marabout’. Medicijnmannen vangen 
er in lemen hutjes verstotenen uit 
de maatschappij op. Vaak psychia-
trische patiënten –waar soms geen 
andere voorzieningen voor zijn dan 
kettingen om ze in ieder geval te 
laten aarden-, maar ook zwangere 
verstoten meisjes. Wilfried werkt 
er met zijn stichting al jaren om het 
welzijn te bevorderen van de men-
sen die werkelijk nergens anders 
een plek hebben. De ‘stichting huis 
van Marabout’ kan alleen werken 
door donaties. Hun eerste prioriteit 
is voldoende voedsel en schoon 
water. Voorwaardes om te leven. 
En ook daar is begonnen met de 
aanleg van een watertappunt. Het-
zelfde punt als in Zieuwent. Zo mooi 
ondergronds verbonden door water. 
Zou geluid zover kunnen dragen, 
dan waren we zelfs met woorden 
verbonden. Voor iedereen die nu 
wel graag wat muntjes in het wa-
tertappunt zou willen werpen: er is 
nog geen ondergrondse Zilvervloot 
die het geld daar kan brengen waar 
het water gaat stromen. De stichting 
heeft wel een bankrekening (www.
huisvanmarabout.nl)  Een muntje 
voor bier, een muntje voor de bots-
auto, een muntje voor schoon water. 
Proost!
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