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PEGELS
Elk jaar zo vlak voor de herfstvakantie, 
komt Huub met een overzicht van alle 
sponsoren van de Piot. Tijd voor onze 
jaarlijkse gang langs onze geldschieters, 
met de vraag of ze ook het komende 
jaar weer een financiële bijdrage willen 
leveren aan het tot stand komen van 
10 Piots. Elk jaar zie ik hier weer een 
beetje tegen op. Ik heb altijd het idee 
dat mensen helemaal niet op het gezeur 
om geld zitten te wachten. Zeker met de 
crisistijd in het achterhoofd en de vele 
ontslagen en faillissementen in Nederland 
voor ogen, kan het niet anders zijn dan 
dat mensen er vooral niet op zitten 
wachten om ook nog te doneren voor een 
plaatselijk sport- en cultuurblad. Maar elk 
jaar is het tegendeel waar. Ik wordt altijd 
door iedereen vriendelijk ontvangen en 
doorgaans duurt een bede niet langer 
dan enkele seconden. De adverteerder 
is vooral tevreden en continueert weer 
voor een jaar onze overeenkomst en ‘tot 
volgend jaar’.

In zo’n jaar wordt me ook wel duidelijk 
waarom. In sporthal, op sport- en 
hobbyvelden, bij voorstellingen en 
uitvoeringen, langs crossterreinen, overal 
kom je deze sponsoren tegen. Is het niet 
als sporter zelf, dan wel als hartstochtelijk 
toeschouwer, vaak behoren ze zelfs 
tot de meer fanatieke supporters. 
Ook actief binnen verenigingen en bij 
randvoorwaardelijke werkzaamheden 
kom je ze veel tegen. Leider, vrijwilliger, 
bestuurslid, monteur, ouder, in vele 
hoedanigheden dragen ze op actieve 
wijze bij aan de gemeenschap. Ze 
zijn begaan met de sport en cultuur 
in Zieuwent en pakken de kans om 
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dit middels advertenties langs de 
velden, op sporttenues en andere 
advertentiegeschikte plekken te uiten. En 
gelukkig dus ook in onze Piot.

Het schrijven voor ons sportblad is 
ietwat ambivalent. Natuurlijk doen we 
het voor onszelf. We vinden het gewoon 
leuk om gedachten op papier te zetten, 
mensen naar de voorgrond te krijgen 
en een inkijkje te geven in het leven van 
mensen die sport en cultuur in Zieuwent 
op hun manier beleven. Het is ook niet 
voor niets dat de houdbaarheidsdatum 
van de redactieleden doorgaans 
erg ver in de toekomst liggen. Blijft 
staan dat de schrijvershobby ook wel 
een meer dwingend karakter heeft. 
Redactievergaderingen zijn altijd gezellig 
en het bekijken en beschrijven van sport 
en cultuur is natuurlijk leuk, maar het 
vraagt ook iets van je. Niet alleen tijd en 
aandacht, maar soms ook een kwetsbare 
opstelling. Je laat jezelf en je kleur zien. 
Maar hier krijgen we vaak weer erg goede 
reacties op. Mensen waarderen onze 
inzet en geven dat ook aan. Dit voelt altijd 
erg goed.

We hopen dat de Piot geen 
houdbaarheidsdatum heeft en altijd voor 
iedereen een welkome toevoeging is bij 
de rest van het mediageweld. We zullen 
met alle plezier voor de lezer op zoek 
gaan naar de passie van de mensen uit 
Zieuwent, maar realiseren ons terdege 
dat wij weliswaar de Piot maken, maar 
dat het de sponsoren zijn die ons het 
werk mogelijk maken. Waarvoor onze 
welgemeende dank.

Mark

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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Afgetrainde lichamen, zwiepende 
touwen, blik op oneindig, de wil om 
het te kunnen, het T-shirt kleddernat 
en dikke eeltplekken in de handen… 
Welkom in de wereld die survival heet.

Want survival is een sport die niet alleen 
door mensen in Beltrum gedaan wordt, 
maar ook hier in Zieuwent is er een aantal 
die hier aan meedoet. En wel bij S.S.H. 
(Stichting Survival Harreveld). Zowel 
jeugd als volwassenen. Begin september 
is het, op een zaterdagmiddag, dat 
Ingmar Groot Kormelink tijd heeft voor 
een gesprek en uitleg geeft over wat 
hem beweegt binnen deze sport. Ingmar 
die overigens van oorsprong komt uit 
Groenlo, maar al vanaf ’98 in Zieuwent 
woont en getrouwd is met Chantal en 3 

kinderen heeft, waarvan Jelle en Eva ook 
besmet zijn geraakt met de survivalsport. 
Naast zijn drukke baan voor een Engels 
bedrijf dat technische kunststoffen maakt 
voor de voedingsindustrie, waarvoor hij 
veel naar het buitenland moet, zijn het 
gezin en de sport de drie belangrijkste 
pijlers in zijn leven.

En vandaag mogen namens de redactie 
Nienke en ondergetekende hier een 
kijkje bij nemen. Wat is survival eigenlijk, 
buiten het beklimmen van een paar 
touwen aan een boomtak? Hoe zitten 
trainingen en wedstrijden in elkaar en 
wat beweegt je om zo de strijd met 
jezelf aan te gaan en grenzen te willen 
verleggen? Kan iedereen dat?
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Nou, om maar met de deur in huis te vallen: 
nee! Maar met goede techniektraining 
en doorzettingsvermogen kom je heel 
ver en dan zal blijken of de sport echt 
iets voor je is.

Denk ik nog dat ik best een beetje sportief 
ben met mijn handbalachtergrond 
en hardlopen, is dit na een traininkje 
kijken meteen een illusie armer. Diepe 
bewondering voor wat ik daar in het 
trainingsbosje op ’t Hulshof in Harreveld 
zag. Het begint al met al die onderdelen 
die in het bos staan opgesteld. Kilometers 
touw, boomstammen en netten staan 
kriskras opgesteld. Er is een ronde van 
300 meter uitgezet, maar overal waar 
je maar kijkt hangt wel iets horizontaal 
of verticaal in de bomen. Het wordt me 
al gauw duidelijk dat je hier, zonder dat 
je ook maar iets van technieken weet in 
de touwen, snel klaar bent. Simpelweg 
omdat je geen idee hebt hoe je naar 
de overkant kan komen. Tijdens het 

bekijken van een jeugdtraining op 
zondagochtend (waarvan Ingmar ook 
één van de 11 jeugdtrainers is, die om 
beurten trainingen verzorgt), begrijp ik 
dat technieken als “de apenhang” en 
“de voetklem” één van de belangrijkste 
technieken zijn die je als basis moet 
beheersen om de hindernissen goed te 
kunnen doen.

Tijdens die jeugdtraining zie je bij 
Ingmar al de liefde voor de sport. De 
groep kinderen die voor het merendeel 
bestaat uit jongens, maar toch ook uit 
een aantal meiden vliegen meteen al het 
bos in om een beetje “warm” te klimmen. 
Na het warmlopen neemt Ingmar twee 
nieuwelingen mee om ze meteen de 
basistechnieken te leren. Met veel geduld 
en aanwijzingen laat hij de kinderen door 
verschillende hindernissen gaan, waarbij 
het hardlopen tussen de hindernissen 
niet vergeten wordt. En ik dus ook met 
een bungelend fototoesteltasje om mijn 
schouder van armoe mee dribbelen om 
niet teveel achterop te raken.

DRIE KEER JEZELF TEGEKOMEN 

4



5

En tijdens de volwassentraining, een 
week later, is het al niet veel anders. 
Ik voel me voor het eerst zelfs wat 
onbeholpen. Natuurlijk mag ik in 
trainingskleren verschijnen. En dat is niet 
het probleem, de schoenen en kleding 
liggen thuis in de kast, maar ik had de 
onderdelen al lang gezien. Nee, ik houd 
mijn gewone “kloffie” aan en observeer 
dit keer wel.

Ook de volwassenen starten met een 
aantal kilometers hardlopen, buiten 
het terrein. Daarna even inklimmen 
om warm te worden, gezamenlijk 
enkele grondoefeningen doen, waarbij 
opdrukken voor iedereen een makkie 
blijkt te zijn. Nou, daar was ik al afgehaakt 
waarschijnlijk. (Ahum, als ik opdruk, doe 
ik dat op handen en knieën.). Er volgen 
een aantal oefeningen van een kwartier, 
waarbij je in principe vrij bent om te 
kiezen bij welke hindernis in het bos je 
die oefening doet. Het valt mij op, dat 
iedereen een enorme zelfdiscipline heeft. 
Je kan een oefening doen op eigen tempo 
en je haalt er ook wel de mensen uit die 
zeer fanatiek trainen om goed te kunnen 
presteren bij de komende wedstrijd, 
maar ook de mensen die recreatief bezig 
zijn, doen dit voor de volle honderd 
procent. Niemand die de kantjes eraf 
loopt, hijgend aan de kant moet staan 
om bij te tanken, of halverwege de 
touwen naar beneden komt omdat hij/zij 
het niet volhoudt. Wat je ziet is: tanden 
op elkaar, blik gericht op het einde van 
de hindernis met een overtuiging dat 
het gaat lukken, zweetdruppels die 
veelvuldig de bosgrond vochtig houden, 
gespierde armen, maar ook blikken van 
waardering naar elkaar en respect hoe 
ieder op zijn niveau heel serieus bezig is 
de oefeningen te doen.

Alsof het niets is, moeten ze hierna 
een kwartier lang steeds een minuut bij 
een hindernis trainen. Daarna wordt er 
gefloten en moet je de volgende hindernis 
pakken. Hierbij is het aan henzelf of ze 
de volle minuut in de touwen bezig zijn 
of maar een halve minuut, om zo nog 
een adempauze te hebben. Uiteindelijk 
heeft iedereen zo 15 hindernissen 
gedaan in een kwartier. En ik maar kijken 
hoe eenvoudig sommigen als lenige 
katten van het ene element vloeiend 
overgaan in een andere. Deze keuze is 
aan jezelf, om onderdelen los van elkaar 
te doen of ze juist over te laten vloeien, 
zodat het een combinatiehindernis 
wordt. Dit laatste is iets wat Ingmar juist 
aantrekt. Hij is iemand die het van de 
hindernissen moet hebben en minder 
van het loopwerk. Natuurlijk kijken 
we wat meer naar de “Zieuwentsen”, 
vandaag. Naast Ingmar waren ook 
Richard Klein Goldewijk (“Tillas”) en 
Werner Kolkman er. Ook Stijn Elferink 
is voor velen geen onbekende. Aan het 
einde van de training praat men nog wat 
na, trekt men veelal een droog shirt aan 
en gaat men naar huis.
 
En Ingmar, nee, die gaat niet naar 
huis, die heeft nog een klusje op het 
programma staan in Lichtenvoorde. 
Want dat het een druk baasje is, dat 
werd ons tijdens het gesprek dat we 
vooraf hadden al wel duidelijk.
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Tijdens dit gesprek vertelt hij dat hij deze 
sport pas zes jaar beoefend. Als kind 
heeft hij altijd geturnd, maar eenmaal 
in de puberteit was dit niet een sport 
waarbij hij zich nog prettig voelde. Toch 
is het atletische wel iets wat je terugziet 
bij het survival en dat komt hem goed 
van pas. Je hoeft in deze sport niet 
heel sterk te zijn, maar behendig en 
atletisch zijn is misschien nog wel meer 
van belang. Mensen die denken dat 
ze op kracht wel even een parcours 
kunnen lopen, komen vaak bedrogen 
uit, aldus Ingmar. Je spieren houden het 
niet zolang vol en zullen verzuren. Je 
moet veel gebruik maken van de goede 
technieken. De voetklem dus, zodat je 
armen kunnen uitrusten. Daarnaast is 
conditie ook erg belangrijk. 

Ingmar traint dan ook heel wat. Hij 
gaat twee keer per week trainen in het 
survivalbos van de vereniging, daarnaast 
gaat hij twee keer in de week een ronde 
van vijftien kilometer hardlopen en nog 
een keer fietsen. De ronde hardlopen in 
Zieuwent is ook niet over de weg, maar 
een soort bootcamp, door weilanden 
en sloten. Soms neemt hij van huis een 
bijl mee om in een bosje onderweg een 

omgevallen stammetje nogmaals door 
te hakken en twee kilometer mee te 
sjouwen op de nek, om hem vervolgens 
in een ander bosje weer neer te leggen. 
Of een week later het stammetje op de 
terugweg mee te nemen, zodat er thuis 
weer een blokje hout in de vuurkorf kan. 
Ook lantaarnpalen en naamborden zijn 
niet veilig, deze gebruikt hij onderweg 
om in te klimmen of een “borstwaartsom” 
te maken. Iemand die zo fanatiek bezig 
is met zijn sport, zou je bijna een “freak” 
kunnen noemen. Op mijn vraag of hij 
dit ook zo ziet, antwoordt hij, dat het 
inderdaad een soort verslaving is en dat 
anderen het zeker zo zullen noemen. 
Maar hij voelt er zich prima bij.

Thuis zagen we op de computer ook 
allerlei filmmateriaal van wedstrijden 
van zijn kinderen en van de opbouw van 
hindernissen voor een wedstrijd. Want 
buiten het feit dat Ingmar zelf fanatiek 
traint bij de vereniging en jeugdtrainer 
is, zit hij ook nog in het jeugdbestuur 
en behoort hij bij de bouwersgroep die 
hindernissen bedenkt en bouwt voor een 
wedstrijd. Dit laatste is ook iets wat niet 
maar zo gedaan is. Het duurt ongeveer 
vijf weken voordat een heel parcours 
voor een wedstrijd klaar is. Daarna komt 

DRIE KEER JEZELF TEGEKOMEN 
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men van de bond om het parcours te 
controleren op veiligheid.

Wedstrijden zijn verdeeld in verschillende 
klasses. Voor de jeugd natuurlijk, maar 
vanaf 18 jaar hoor je bij de volwassenen 
en start je in de BSC (basic survival 
circuit), een run van ongeveer 8 km. 
Hierna komt de RUC (running up circuit), 
een run van 12/13 km en tot slot de 
TSC (top survival circuit), run van 20 
km. Tijdens de runs staan ongeveer 
60 hindernissen opgesteld. Een aantal 
elementen komen steeds terug tijdens 
wedstrijden: horizontale elementen, b.v. 
de apenhang. Verticale elementen, b.v. 
de swingover, waarbij je met behulp van 
een voetklem in een touw of buis omhoog 
klimt en bovenaan over een balk duikelt. 
De lastenloop, b.v. met drie klinkers of 
een stuk boomstam een paar kilometer 
lopen. Boogschieten, kanovaren of 
sleetje prikken als water-element.

Ingmar zelf loopt nu voor het derde jaar 
mee in de RUC bij de veteranen (boven 
de 40 jaar). Zijn doel is om na 3 jaar 

blessurevrij deze wedstrijden te hebben 
gedaan, mee te doen bij de TSC. En ook 
nu tijdens ons gesprek valt op wat een 
enorme gedrevenheid achter deze man 
schuilgaat. Hij plant voor zichzelf de weg 
uit, stelt zichzelf doelen en gaat altijd 
tot het uiterste. Een wedstrijdseizoen 
loopt van september tot en met juni/juli 
en verenigingen in Nederland en België 
schrijven wedstrijden uit. Daaraan kan 
je deelnemen. Zo zijn er ongeveer 12 
wedstrijden in een jaar, waarvan 1 het 
NK is. Tijdens wedstrijden kun je punten 
verdienen. De eerste loper die binnen is 
krijgt 1000 punten en elke minuut die je 
later binnenkomt is twee punten aftrek. 
Je moet uiteraard wel alle hindernissen 
hebben gehaald, want anders knippen 
ze je polsbandje, die je bij aanvang van 
de run om krijgt af en eindig je achter 
de laatste loper die wel het polsbandje 
behouden heeft. 

Wanneer je in de eindklassering mee wilt 
doen, moet je zorgen dat je in een jaar 
met minimaal zes wedstrijden meedoet. 
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Ingmar probeert er met zoveel mogelijk 
mee te doen. In ieder geval probeert hij 
ze allemaal een keer gelopen te hebben, 
zodat hij weet hoe een vereniging zijn 
run uitzet en hij dus voor een volgende 
keer goed voorbereid is. Runs hier in de 
buurt zijn:  Harreveld natuurlijk, Beltrum, 
Dinxperlo, Gendringen en Neede. 
Tijdens het klassement van afgelopen 
jaar is Ingmar zelfs 4e geworden in zijn 
klasse en als we Chantal geloven, had 
het niet veel gescheeld of hij was derde 
geworden. Ook zijn zoon Jelle: 9e op het 
NK, 5e plaats in Beltrum en dochter Eva: 
4e in Beltrum en 3e in Harreveld, volgen 
vader nu al in de voetsporen.

Toch blijkt dat je altijd je eigen lichaam 
in acht moet houden of je dit kunt 
volhouden. Je lichaam is een bepaalde 
training gewend en voor Ingmar is het 
de kunst om goed te luisteren en niet 
te forceren. Zo heeft hij in het verleden 

tijdens een wedstrijd in Leeuwarden 
een schouderblessure opgelopen, puur 
uit gedrevenheid en de wil om het tot 
het einde toe vol te houden. Dit is toen 
gelukt, maar kostte vier maanden tijd 
van herstel. Hier heeft hij van geleerd. 
Blessurevrij trainen en wedstrijden doen 
is een doel geworden, alvorens te kunnen 
overstappen naar het hoogste niveau.

Op de slotvraag waarom het survival 
helemaal je van het is voor Ingmar, geeft 
hij dan ook aan dat het overwinnen van 
je eigen gestelde grenzen, voor hem het 
verschil maakt. Waar bij andere sporten 
soms ook uiterlijk en image in kleding 
meetellen, of dat je door een mening van 
een ander in één of ander team geplaats 
wordt, is het bij het survival echt iets 
wat je zelf doet. Jouw prestatie bepaalt 
jouw niveau. Lukt iets niet, dan kan je 
dat alleen jezelf verwijten en niemand 
anders. Dat trekt hem aan in de sport. 
Hij geeft aan beslist geen teamsporter 

DRIE KEER JEZELF TEGEKOMEN 



te zijn, omdat hij zich dan waarschijnlijk 
te snel stoort aan de inzet van anderen.  
Daar kan ik me bij het zien van deze 
training wel wat bij voorstellen.

Petje af voor zoveel zelfdiscipline en 
doorzettingsvermogen, waarbij je geniet 
van het jezelf tegenkomen bij wedstrijden, 
door weersomstandigheden, mentaal of 

fysieke tegenslag. De kick die daarop 
volgt wanneer het einddoel gehaald is.

Ingmar en alle leden binnen de vereniging 
S.S.H. veel succes in het nieuwe 
survivalseizoen. Wie weet: Zieuwent op de 
kaart met in de toekomst een eigen run?

Tanja en Nienke
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Willem Berendsen (“Schoppensnieder”) 
is bestuurslid van Kleintje Koepel! Ook 
is hij organisator van het Over De Top 
Festival.  Hij is 28 jaar en woont aan 
de Boersweg. Hij heeft een relatie met 
Marloes Gerritsen en is eigenaar van 
Schoppensnieder websites. Willem 
vertelt me tijdens ons gesprek in zijn 
gezellige woonkamer dat veel mensen 
uit Zieuwent hem al langer kennen van 
gezicht en uit verhalen. Zelf leert hij de 
laatste jaren steeds meer mensen uit 
Zieuwent kennen en daar geniet hij van.  
Meest favoriete sport:
Vroeger keek ik wel graag naar de 
Formule 1, maar dat doe ik nu niet meer.

Minst favoriete sport:
Boksen, ik begrijp niet wat mensen er 
voor lol in hebben om een ander aan de 
vlakte te slaan.

Mooiste sportherinnering:
Nederland behaalt finale WK 2010

Favoriete sportman/vrouw:
Inge de Bruin, ik vind het erg knap wat zij 
neerzette tijdens de Olympische spelen 
in 2000. 

Lekkerste eten:
Nasi, dat kan ik zelf ook goed maken. 
Meestal eet ik lekker bij mijn ouders.

Welk TV programma moet onmiddellijk 
van de buis:
Shownieuws!  Mensen worden in dit 
programma geschaad, dat vind ik 
tenenkrommend.

Beste boek/schrijver:
Qua schrijver kies ik voor Stieg Larsson. 
Maar het mooiste boek dat ik ook heb 
gelezen is de biografie van Steve Jobs. 

PROFIELSCHETS
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Het boek geeft de lezer een beeld van de 
man die de wereld aan zijn voeten kreeg 
met Apple. 

Mooiste film:
Daar hoef ik niet over na te denken; 
Schindler’s list

Politieke kleur:
Centrum Links, ik kan daar nog niet direct 
een partij aan hangen.

Beste Nederlandstalige lied:
Hilversum 3 van Herman van Veen. 
Vrienden van mij denken dat dit een 
grapje is wanneer ik het in de kroeg 
aanvraag, maar ik vind het gewoon echt 
heel mooi.

Meest afschuwelijke cadeau dat je 
ooit kreeg:
Ik heb er lang over nagedacht, maar ik 
zou het gewoon echt niet weten. 

Grootste miskoop:
Een apparaat van 2000 euro waarmee je 
16 mm films kunt inscannen. Ik dacht er 
heel veel mee te gaan doen, maar het is 
nog nooit gebruikt. En het is ook niet te 
verkopen… 

Omscholen tot:
Arts.

Tent opzetten in:
Ik heb nog nooit gekampeerd, maar 
Marloes wil volgend jaar graag kamperen 
in Frankrijk. 

Ben je wel eens aangehouden door de 
politie:
Ik heb pas sinds ruim 2 jaar mijn rijbewijs. 
Ik ben aan de voorzichtige kant, dus daar 
hoeven ze me niet voor aan te houden. 

Hekel  aan mensen die:
Niet eerlijk zijn.

Uit bed te halen voor:
In principe voor veel! Als mijn broers me 
bijvoorbeeld ’s nachts bellen omdat ze 
ergens met een lekke band staan, haal ik 
ze op.

Waar droom je over:
Het uitbouwen van mijn bedrijf.

Wanneer was je voor het laatst bang:
Ik maak mezelf niet zo heel snel bang.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
“That’s me!” 

Welke zin of welk woord gebruik je te 
veel:
“Het punt is…”

Wie zou je nog willen ontmoeten: 
John de Mol:
Hij krijgt het voor elkaar om programma’s 
te bedenken waar de massa naar kijkt. 

Wat zou je geen tweede keer doen:
“Dingen die de eerste keer goed gingen”

Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Dit vind ik een hele lastige maar ik zal 
het proberen: “ondernemend, vrolijk, 
positief, sociaal, bescheiden”

Wendy Seesing
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 21-09-2013 : RKZVC E2 – Trias E4 : 1 – 5
DOELPUNTENMAKERS: Thomas.
MOOISTE DOELPUNT: Thomas.
MOOISTE MOMENT: Goal van Thomas.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Naud Gebbinck.

Datum : wedstrijd : uitslag 14-09-2013 : KSV E1 – RKZVC E3 : 3 – 3
DOELPUNTENMAKERS: Ivar te Molder.
MOOISTE DOELPUNT: Laatste minuut. Afstandsschot boven in de kruising.
MOOISTE MOMENT: De 3-3 in de laatste minuut.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Het hele team voor de inzet. Drie keer van een achterstand 

teruggekomen.

Datum : wedstrijd : uitslag 14-09-2013 : Trias E8 – RKZVC E4 : 9 – 0
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: ----------
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jesse Vos. Heel hard gewerkt.

Datum : wedstrijd : uitslag 21-09-2013 : Meddo E2 – RKZVC E4 : 0 – 7
DOELPUNTENMAKERS: Job (4x), Pleun (2x) en Jesse (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Jesse; afstandsschot.
MOOISTE MOMENT: Aan het einde, namelijk de 1e overwinning in de competitie.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Job; 4 goals.

Datum : wedstrijd : uitslag 14-09-2013 : RKZVC F1 – Trias F2 : 7 – 1
DOELPUNTENMAKERS:  Dico Steegers (3x), Finn Eekelder (2x), Jens Taken (1x) en 

Ryan Payers (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Links erlangs dribbelen, bal voor de rechtse leggen en 

schieten, bal in de kruising.
MOOISTE MOMENT:  Aanval van Finn naar Pepijn, door naar Ryan, goede voorzet 

op Finn en weer een doelpunt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Dico Steegers.

Datum : wedstrijd : uitslag 21-09-2013 : Gendringen F1 – RKZVC F1 : 5 – 4
DOELPUNTENMAKERS: Ryan Payers (2x), Finn Eekelder (1x) en een eigen doelpunt.
MOOISTE DOELPUNT:  Een schitterende aanval over rechts waarbij Ryan Payers 2 

personen passeerde en vervolgens de bal breed legde op 
Finn Eekelder die scoorde.



MOOISTE MOMENT:  Een uitstekende redding hoog rechts in de hoek door kee-
per Jelte Beerten.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Jelte Beerten.

Datum : wedstrijd : uitslag 14-09-2013 : Vios B. F1 – RKZVC F2 : 4 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Lars Blankenborg en Djervi Baks.
MOOISTE DOELPUNT: Djervi Baks; uit een combinatie (4 schijven) afronden.
MOOISTE MOMENT:  3-0 in de rust achter. Roel zegt “kom op, als hun er 3 kunnen 

maken kunnen wij er wel 4 maken”.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Iris Jansen; ze haalt veel ballen weg achterin.

Datum : wedstrijd : uitslag 21-09-2013 : RKZVC F2 – Winterswijk F2 : 0 – 3
DOELPUNTENMAKERS:  Met de penalty’s: Dani, Djervi, Tjebbe, Roel, Iris, Marick, 

Lars, Jonah en Douwe.
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT:  De jongens en meisje snappen de basisopstelling heel 

goed, het is een strijd om nr. 10 te mogen hebben.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Douwe Stoltenborg; middels een prachtige zweefduik een pe-

nalty gestopt. Douwe schiet zijn penalty ook tegen de touwen.

Datum : wedstrijd : uitslag 21-09-2013 : RKZVC F3 – Winterswijk F6 : 5 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Kay Wolterink (3x), Gijs Nienhuis (1x) en Hannes Domhof (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Kay Wolterink.
MOOISTE MOMENT: Mart trok een goede sprint van middenveld naar achteren.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Lars Kolkman haalt alle ballen achterin weg en knalt ze naar 

het middenveld en voorhoede.

Datum : wedstrijd : uitslag 07-09-2013 : Bon Boys F8 – RKZVC F4 : 7 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Denzel.
MOOISTE DOELPUNT:  Denzel; dribbelde vanaf de middellijn naar de goal en schoot 

hem erin.
MOOISTE MOMENT:  Dankzij Jens weten we precies hoe je varkens in en uit de 

vrachtwagen moet laden.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Huib had de zakken in zijn broek ontdekt en wist deze de 

hele wedstrijd goed te benutten, maar hij had wel lekker 
warme handen.

Datum : wedstrijd : uitslag 14-09-2013 : RKZVC F4 – Noordijk F2 : 12 - 0 
DOELPUNTENMAKERS: Tim (4x), Denzel (3x), Stijn (1x), Kevin (1x), Sam (1x) en Jens (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Een prima voorzet van Denzel die Kevin prima binnen-

schoot.
MOOISTE MOMENT:  De 2e helft; de “tips” in de rust werden goed opgevolgd wat 

resulteerde in beter samenspel na de rust.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Onze keeper Wietse; stond wortel te schieten in de goal, 

maar hield zijn doel schoon.
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Met lichte schaamte ga ik dit vertellen. Vo-
rige week, toen er aangebeld werd en ik 
opendeed, heb ik voor het eerst ‘nee’ ge-
zegd. Niet van harte maar wel vastberaden. 
Het ‘nee’ overkwam me niet, zal ik maar 
zeggen. Het zat er al een paar weken zon-
der dat ik het wist. En daarover straks meer.

Ik hou van spelletjes. Altijd al gedaan. Ik kan 
tegen mijn verlies en dat is maar goed ook 
want ik win zelden. Winnen of verliezen is 
niets anders dan het eind van het spel, en 
daar is het me juist om te doen: het spel. 
Hierop is echter één uitzondering: knik-
keren en knikkers. Ik hou van knikkers en 
had als kind knikkers die anderen ook wil-
den hebben. Zo werd ik eens als tien-jarige 
door een groep jongens naar de hoek van 
het speelplein gedreven, tegen de fietsen-
schuur. De muur was warm, ik voel het nog. 
Mijn klasgenoot, de grootste jongen van de 
school, eiste mijn knikkers op. Ik drukte het 
groezelige washandje -waar mijn moeder 
een gehaakt touwtje doorheen had gere-
gen- met twee handen tegen me aan. Hij 
stompte me met zijn rechtervuist hard in 

mijn maag en griste ondertussen met de 
andere hand de knikkerzak mee. Het was 
de eerste keer dat ik echt pijn voelde. En er 
kwam een nieuw inzicht: iemand wilde wel 
de knikkers, maar niet het spel. Ik was er 
beduusd van.

Steeds meer mensen worden steeds ar-
mer in ons land. Het geld klotst niet meer 
tegen de plinten. In de kranten gaat het 
over gezinnen die van 160 euro per maand 
hun boodschappen moeten doen. Zelf ken 
ik moeders die aan het eind van de maand 
iedere keer weer de beslissing moeten ne-
men of ze eten of medicatie kopen voor 
hun zorgintensieve kinderen. De medicijnen 
kosten 160 euro en moeten voorgeschoten 
worden.

160 Euro is precies het bedrag dat iedere 
voetballer van het eerste elftal van RKZVC 
moet ophalen. Althans dat kun je opma-
ken uit het schrijven waarmee deze spelers 
rond (moeten) gaan. Niet dat RKZVC geen 
sponsors heeft, oh nee. Er zijn er veel en 
ik heb er groot respect voor. Daar gaat het 

De co lumn
DE KNIKKERS, NIET HET SPEL
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ook niet om. Deze sponsoractie was extra: 
iedere eerste elftal speler moet 10 sponsors 
van 16 euro vinden. Mijn nekharen kwamen 
allereerst overeind toen ik de bewuste brief 
las en er op willekeurige plaatsen zelf ge-
puzzeld moest worden in de tekst omdat 
er letters ontbraken. Zo was er geld nodig 
voor de ‘presta  e/ present  e, zodat a  rac  
ef voetbal bekos  gd kan worden’. Zo’n slor-
dige brief zet bij mij alle zeilen de verkeerde 
kant op. Ik begrijp het niet, je wilt iets van 
mensen maar je neemt niet de moeite om 
er fatsoenlijk naar te vragen. Stomp en geef 
knikkers. 

Goed, daar had ik me nog wel overheen 
kunnen zetten, het is voor Zieuwent niet-
waar. Maar dan de reden van de benodigde 
extra 3000 euro. ‘Er zijn trainingstenues 
aangescha   en er is een trainingsweekend 
in Groenlo bekos  gd’. Mij ontgaat het nut 
van trainen in dezelfde tenues. Identieke 
shirt dragen tijdens een wedstrijd, dat be-
grijp ik: dat is gewoon handig voor de 
toeschouwers. Maar tijdens een training? 
Mijn man legde me geduldig uit dat dit het 
groepsgevoel ten goede kwam. Okay, maar 
waarom kunnen de spelers dan niet zelf 
(net als iedere andere sporter) hun eigen 
trainingskleding kopen, en spreek dan af 
dat je allemaal hetzelfde witte shirt van de 
Hema aanschaft (20 x 5 euro = 100 euro). 
En voor groepsgevoel heb ik op school hele 
klappers vol oefenvormen, die mogen best 
een keer geleend worden. En waarom is het 
gras in Groenlo groener? Er waren dus al 
een heleboel zaken die ik niet begreep.

Daar kwam nog iets bij. In mijn hoofd ra-
telde razendsnel een lijstje van mogelijk te 
benaderen mensen die het moeilijk zou-
den kunnen betalen, ook al was het maar 
16 euro. En die waarschijnlijk niet zouden 
weigeren. Stomp: en je geeft je knikkers af.

Ik vind RKZVC een fantastisch club, met 
geweldige sponsoren. Maar dit is te non-
chalant te veel geld vragen voor een te klein 
ledental. Het is niet meer van deze tijd. 

Vorige week maandag ging de deurbel. Of 
ik een donateurskaart voor RKZVC wilde 
kopen, net als de afgelopen jaren. Voor het 
eerst zei ik ‘nee’. Daarvan heb ik nu een 
beetje spijt. Want ook RKZVC is zieuwents 
belang. Maar je moet me niet drukken.

Maddy Hulshof

- ps: In februari mocht ik –toevallig- het stom-
pende klasgenootje uit mijn jeugd intervie-
wen. In het twee uur durende gesprek kon 
ik hem geen enkele keer betrappen op een 
greintje humor of zelfrelativering. :-)

- ps: uitermate vervelend lijkt het me als je niet 
de bevraagde bent maar de vrager moet zijn.



ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info

Dag Datum Aanvang Activiteit
5 tot en met 13 oktober ZTV : Zieuwent Open

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

Do. 10 okt. 16.30 uur VVZ : Herfstwandeltocht.

Zo. 13 okt. 14.00 uur RKZVC 1 – FC Eibergen 1 (speelronde 6).

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

Vr. 18 okt. 19.30 uur ’t Hoenderboom + Sprenkelderhoek : Kruisjassen

   (Dit is nog onder voorbehoud.)

Zo. 20 okt. 14.30 uur Pax 1 – RKZVC 1 (speelronde 1).

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

25 en 26 oktober  Stichting Fratsen : Timmerdorp.

Zo. 27 okt. 14.00 uur RKZVC 1 – Witkampers 1 (speelronde 7).

Wo. 30 okt. 20.00 uur PIOT : kopie inleveren.

Zo. 3 nov. 14.30 uur Varsseveld 1 – RKZVC 1 (speelronde 8).

Ma. 4 nov. 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Zo. 10 nov. 14.00 uur RKZVC 1 – FC Winterswijk 1 (speelronde 9).

Ma. 11 nov. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 13 nov. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Vr. 15 nov. 19.30 uur ’t Hoenderboom + Sprenkelderhoek : Kruisjassen.

Zo. 17 nov. 14.30 uur Doetinchem 1 – RKZVC 1 (speelronde 10).

Ma. 18 nov. 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.
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