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16 jaar geleden 
Het is nu zondagavond en ik kruip achter 
mijn laptop voor mijn bijdrage aan deze 
Piot. Over 3 dagen rijd ik voor de laatste 
keer voor een Piotvergadering naar 
Herberg t Witte Paard. Alweer 16 jaar 
geleden werd ik gebeld door Joris Wassink 
met de vraag of ik de redactie van de PIOT 
wilde versterken. Ik weet niet of dit gelukt 
is, maar wat ik wel weet is dat ik in die jaren 
ontzettend veel plezier heb gehad. Wat zijn 
er veel mensen die met passie hun sport 
of hobby uitoefenen, dat ik daar een kijkje 
mocht nemen, vond ik erg interessant.

De piotvergadering was altijd een uitje 
op zich. Tijdens een van de eerste 
vergaderingen die ik meemaakte was 
Huub afwezig. Dat was bijzonder. De 
kaassouffles  kwamen op tafel. We lezen 
elkaars bijdrage en geven zo nodig 
commentaar of we vullen elkaar aan. 
Vervolgens bepalen we de inhoud van het 
volgende nummer en verdelen de taken. 
De profielschets was mijn favoriete item. 
Waarom? Omdat je dan naar een persoon 
gaat om hem of haar aan de hand van 
de standaardvragen wat beter te leren 
kennen. Gezellig een praatje onder het 
genot van een kop koffie.

Het uitwerken van de profielschets kost 
natuurlijk ook maar weinig tijd. En tijd 
is kostbaar; te weinig uren in een dag, 
te weinig dagen in de week om te doen 
wat ik allemaal had willen doen. Eén van 
de redenen dat ik stop met de PIOT. Tijd 
creëer je door keuzes te maken. Ik kies 
nu voor mijn werk en mijn gezin.

Vorige week zaterdag sloot ik mijn 
reeks van uitjes met de redactie af met 
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16 JAAR GELEDEN 

Paintball. Na elke kogel werd ik banger 
en nadat onze vlag veroverd was, besloot 
ik dat ik bij de volgende veldslag niet 
meer mee zou doen. Er werd me vurig 
beloofd dat de vijanden niet meer op 
mij zouden schieten, ik mocht me zelfs 
als eerste in het veld verstoppen om 
vervolgens alleen nog maar te hoeven 
aanvallen. Vanachter een houten 
schuurtje probeerde ik dapper en moedig 
mijn taak uit te voeren. Ik speelde mijn 
eigen spel en probeerde wat bomen te 
raken. Mijn overgebleven kogels schonk 
ik aan Stefan en Johnny die vervolgens 
met z’n tweeën nog even oorlogje gingen 
spelen terwijl de rest toekeek. De vorige 
uitjes vielen bij mij meer in de smaak. 

Paardrijden, laser gamen, roeien onder 
leiding van Raymond Prins op de Baakse 
Beek, duiken, quad rijden bij Johnny 
in de wei, varen op de Amsterdamse 
grachten met schipper Toon Molleman, 
waterskiën, rondje Historie van Groenlo, 
karten, kleiduivenschieten.

Meestal eindigen we altijd weer bij 
Herberg t Witte Paard, daar waar we 
thuis zijn en 10 keer per jaar samen 
komen. Samen vergaderen, samen 
lachen, samen een borrel, samen nooit 
meer een portie kaassouffles gehad. Ik 
trakteer vanavond. Bedankt. 

Wendy Seesing
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Zoals u weet kent de Piot een aantal 
vaste onderdelen. De profielschets, 
het redactiewoord, de column en 
het interview of sfeerverslag van een 
evenement. In een redactievergadering 
wordt er, naast het bespreken van het 
geschreven werk, een keuze gemaakt 
voor de profielschets en het interview, 
c.q. sfeerverslag. Dit verloopt met 
wisselend succes. Er zijn vergaderingen 
dat dit zeer snel gaat. Vaak omdat 
iemand al een idee had en dit direct 
wordt omarmd. Andere momenten zitten 
we tot laat in de avond te bedenken wie 
of wat we in de Piot aan bod zullen laten 
komen. En altijd komen we er uit. De 
laatste keer was het erg snel, want ons 
jaarlijkse Piot-uitje was aanstaande en 
ik heb aangeboden een sfeerverslag te 
maken van ons middagje Paintball.

Op zaterdagmiddag komen we bij ons 
redactionele zenuwcentrum bij elkaar, 
waarbij ik het natuurlijk heb over het Witte 
Paard. Inge verwelkomt ons met een kop 
koffie en een gebakje. Een bijzondere 

start van een sportieve middag. Ach, of 
je dat gebakje vooraf neemt of achteraf, 
het zal qua calorieën aan het eind van 
de rit niet veel uitmaken, toch?

Al snel stappen we op de fiets en gaan 
richting de Domme Aanleg. Onderweg 
hebben we een primeur, want hadden we 
al eens een uitje waarbij een redactielid 
met een sparta-met  mee reed. Deze 
middag is één van ons met een fiets met 
elektrische trapondersteuning. Of het 
door deze fiets kwam of door andere 
factoren, feit is wel dat we als groep 
(sport)redacteuren behoorlijk uitéén 
gereden aankwamen in Barlo. Daar 
werden we direct het bos ingestuurd. 
Dus koud van de fiets konden we er 
direct weer op en ging het richting het 
bos waar het Paintball plaats zou gaan 
vinden, vanuit de Domme Aanleg een 
paar honderd meter richting Vragender.

In het bos aangekomen hijsen we ons 
in leger-overalls. Opvallend is dat de 
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overalls legergroen zijn en bijna niet 
gekleurd door de verfballetjes, die 
er vast al veel op afgevuurd zijn. Als 
we in het pak zitten en allen eerst een 
handtekening zetten op een document, 
waarbij we vooral zeggen zelf 
verantwoordelijk te zijn voor geleden 
schade, krijgen we een masker. Dit 
gaat ons beschermen tegen te grote 
impact van verfballen in het gezicht. 
Dit masker bedekt het gezichte van kin 
tot gemiddelde haargrens en loopt van 
oor tot oor. Dit geeft enerzijds een veilig 
gevoel. Je voelt je beschermd door het 
masker, maar het is ook een voorbode 
van iets unheimlichs. Schijnbaar moeten 
we ons beschermen tegen iets ‘zeer 

gevaarlijks’ en iets van spanning is toch 
wel voelbaar. Dan krijgen we allen een 
wapen. Het moment waarop we hebben 
gewacht? Als we in twee groepen zijn 
verdeeld en we de simpele regels krijgen 
uitgelegd, gaan we ‘the battlefield’ op. 
Een stuk bos afgezet door groene 
doorzichtige netten, van die fijne netten 
die volgens mij bij koeienstallen worden 
gebruikt, vormen het slagveld.
De vlaggen die we op elkaar moeten 
veroveren worden aan weerszijden 
verstopt en een “beginnen maar” klinkt 
onheilspellend van de spelleider.

Schoorvoetend gaan we op elkaar 
af. Dat wil zeggen, elke groep heeft 
iets afgesproken over aanvaller of 
verdediger zijn. Als verdediger lig je in 
dekking, terwijl je als aanvaller ‘gedekt’ 
de vijand dient te benaderen. Dit is toch 
een spannend gevoel. Als je helemaal 
geen idee hebt waar de vijand zich 
bevindt, kunnen ze op heel veel plekken 
zijn. Pas als er geschoten wordt verraadt 
deze zich. 
Of je geraakt bent is niet erg twijfelachtig. 
De verfballen komen duidelijk over. Om 
op je overall uit elkaar te spatten, moeten 
ze toch een flinke impact hebben. En 
dat hebben ze. De verfplekken die op 
de overalls ontstaan zijn sneller weg 
dan de blauwe plekken die ze achter 
laten op de huid. Vooral daar waar de 
kleding het lichaam strakker omspant 
laten de balletjes fikse sporen achter. 
Ook het hoofd is minder beschermd dan 
je zou willen. Verschillende keren komen 
de strijders met opgeheven hand, ter 
verduidelijking dat ze uit het spel zijn, 
met de andere wrijvend over het hoofd. 

Natuurlijk heb ik het hier over de 
kwetsbare kant van het spel. Want het is 
ook enigszins beangstigend om te zien 
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met welk een plezier eenieder zijn of 
haar geweer leegschieten op de ander. 
Hierbij is geen onderscheid te maken 
tussen mannen en vrouwen. Opgejaagd 
worden is spannend, maar jagen is 
gewoon lekker. 

De middag verloopt redelijk goed. 
Twee mensen kregen behoorlijk hard 
een verfballetje tegen het hoofd. En ik 
zelf werd, wegrennend omdat ik zwaar 
onder vuur werd genomen, verrast door 
een touw. Ik bleef al rennend met mijn 
keel achter het touw haken en maakte 
een klassieke smak met mijn rug op de 
grond. Het vel van mijn keel geschraapt, 
maar gelukkig heb ik hier niet al te veel 
hinder van ondervonden.

Na vier rondes hadden de meesten het 
wel gehad en werd de hunkering naar 
een staakt-het-vuren groter. De twee 
grootste enthousiastelingen konden 
echter nog niet helemaal stoppen en 
omdat er nog balletjes over waren, 
volgende er een tweestrijd met de rest 
op de tribune. Het gaat er verschrikkelijk 
aan toe. De bomen om de twee mannen 
heen kleuren steeds onnatuurlijker en 
het gaat op het scherpst van snede. 
Gelukkig is aan de andere kant van 

het ‘koeiennet’ de vrede al snel weer 
getekend en kunnen we ons opmaken 
voor een soldatenmaaltje bij Beneman 
in Vragender. Als heuse militairen krijgen 
we ons eten opgediend in een schuur. 

Uiteraard eindigt ook deze avond weer 
bij Inge. De vrede is wedergekeerd en 
we zijn klaar voor weer een heel jaar 
redactioneel werk.

Mark.
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ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info

Dag Datum Aanvang Activiteit
Wo. 13 nov. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

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

Za. 16 nov. 19.30 uur Wessels Keukens/Pacelli 1 – SecoDak/Dalfsen 1

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

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

Zo. 24 nov. 10.30 uur Sinterklaasintocht (vanaf de basisschool).

Vr. 29 nov. 20.00 uur “Vrouwencafé”  : Het Witte Paard.

Zo. 1 dec. 14.00 uur RKZVC 1 – DCS 1 (speelronde 11).

Ma. 2 dec. 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Wo. 4 dec. 20.00 uur PIOT : kopie inleveren.

Za. 7 dec. 19.30 uur Wessels Keukens/Pacelli 1 – Keukenland/Wijhe ’92 1

Zo. 8 dec. 14.00 uur Ruurlo 1 – RKZVC 1 (speelronde 12).

Ma. 9 dec. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 11 dec. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Vr. 13 dec. 19.30 uur ’t Hoenderboom + Sprenkelderhoek : Kruisjassen

Zo. 15 dec. 14.00 uur RKZVC 1 – Vorden 1 (speelronde 13).

Ma. 16 dec. 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Do. 19 dec. ………. VVZ : Kerstviering.

Za. 21 dec. 19.30 uur Wessels Keukens/Pacelli 1 – Auto van Ewijk/LHC 1

Vr. 27 dec. ………. ’t Hoenderboom : Stamppot kaarten : HWP

Zo. 4 mei ………. Stg. Fratsen : Wandeltocht “Dwars deur Zowent”.

Zo. 21 sep. ………. Stg. Fratsen : Vertelfestival

13 t/m 15 juni  Jong Nederland ’t Gilde : Klein Kamp.

19 t/m 23 juli  Jong Nederland ’t Gilde : Groot Kamp.

24 en 25 oktober  Stg. Fratsen : Houtdorp.
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Team dames 1 van de Zieuwentse Ten-
nis Vereniging, wie kent ze niet? In het 
voor- en najaar voor dag en dauw op pad 
om de eer van ons dorp en de vereniging 
te verdedigen. Schitteren op de banen 
van Arnhem, de regen en wind trotseren 
op de banen in Groenlo maar ook onze 
meerdere erkennen in het Doetinchemse 
65+ team.

Zaterdag 12 oktober, de laatste speeldag 
van de najaarscompetitie van 2013. Hek-
kensluiter Gendt komt op bezoek in Zieu-
went. Aan Corinne, Karin, Lianne en Tanja 
de taak om het kampioenschap binnen te 
slepen. De zenuwen spelen de 
dames vandaag parten want 
wat is toch ook al weer de 
toegangscode van het 
clubgebouw? Eenmaal 
binnen wordt tijdens de 
koffie bepaald wat de 
teamsamenstelling gaat 
worden voor vandaag.

Onder het oog van het publiek en de vier 
niet spelende teamgenoten Astrid, Kim, 
Yvonne en Moniek worden 4 partijen ge-
speeld en binnen 3 uur is de buit binnen; 
een 4-0 overwinning! Chapeau dames! 

Met hetzelfde aantal punten als de dames 
uit Doetinchem (kampioen) en Duiven zijn 
we in de eindstand helaas slechts derde 
geworden. Dit omdat het onderlinge re-
sultaat bepalend is. Maar we zijn dicht-
bij!! Voor volgend seizoen kan de platte 
wagen vast besteld worden!

Namens dames 1 van ZTV
Astrid klein Goldewijk
Corinne Ebbers
Karin Wopereis
Kim ter Bogt
Lianne Wekking
Tanja Huinink
Yvonne Overkamp
Moniek Theissen.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 05-10-2013 : RKZVC E4 – Longa E7 : 2 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Mark en Yob.
MOOISTE DOELPUNT: Mark.
MOOISTE MOMENT: Combinatie verdediging : Luuk / Sven / Jesse.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Luuk.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-10-2013 : RKZVC E4 – Witkampers E3 : 0 – 13
DOELPUNTENMAKERS: -----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT:  Goed keeperswerk van Haico. Het samenspel wordt steeds 

beter.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pim Teunissen : goede verdediging.

Datum : wedstrijd : uitslag 19-10-2013 : Varsseveld E5 – RKZVC E4 : 3 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Yob (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Yob.
MOOISTE MOMENT:  1e Helft sterk gespeeld en de penalty’s waren allemaal erg 

goed.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Heiko goed gekeept. Bijna alle penalty’s eruit gehouden.

Datum : wedstrijd : uitslag 28-09-2013 : RKZVC F1 – SDOUC F1 : 12 – 3
DOELPUNTENMAKERS:  Finn Eekelder (7x), Ryan Payers (3x), Dico Stegers (1x) en 

Jens Taken (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Schot van Ryan vanaf linkerflank draaiend in rechter krui-

sing.
MOOISTE MOMENT:  Doelpunt van Jens Taken die zijn eerste competitiedoelpunt 

maakte.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ryan Payers.

Datum : wedstrijd : uitslag 05-10-2013 : RKZVC F1 – Zelos F1 : 4 – 5
DOELPUNTENMAKERS: Pepijn Vosters (1x) en Ryan Payers (3x).
MOOISTE DOELPUNT:  De 4-4 van Ryan, van afstand geschoten, één streep boven 

in de goal.
MOOISTE MOMENT: Pepijn zijn eerste competitiegoal seizoen 2013-2014.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pepijn Vosters.



Datum : wedstrijd : uitslag 12-10-2013 : Longa F2 – RKZVC F1 : 0 – 6
DOELPUNTENMAKERS: Ryan Payers (4x) en Finn Eekelder (2x).
MOOISTE DOELPUNT:  Vanaf de aftrap door samenspel ontvangt Finn de bal die 

door een schijnbeweging de keeper op het verkeerde been 
zet en scoort.

MOOISTE MOMENT: Passeerbeweging van Collin Baks die net naast schoot.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ryan Payers.

Datum : wedstrijd : uitslag 26-10-2013 : RKZVC F1 – Vorden F1 : 3 – 4
DOELPUNTENMAKERS: Jens Taken (2x) en Ryan Payers (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Ryan Payers gaat 3 man voorbij en schiet de bal snoeihard 

in de goal.
MOOISTE MOMENT:  Finn Eekelder passeert een aantal verdedigers en legt de 

bal breed op Jens Taken die scoort.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pepijn Vosters.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-10-2013 : RKZVC F2 – Eibergen F2 : 0 – 2
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Het team F2 een topprestatie geleverd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Douwe Stoltenborg. Geweldige vooruitgang geboekt.

Datum : wedstrijd : uitslag 26-10-2013 : Vosseveld F1 – RKZVC F2 : 11 – 0
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT:  Douwe kan de bal niet tegenhouden, maar dan komt reser-

vekeeper (wissel) snel het veld in en houdt de bal tegen. 
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Lars Blankenborg. Hij staat wissel als keeper, maar ziet de 

bal in de goal gaan en denkt dat gaat niet gebeuren, rent het 
veld in en ramt de bal weg.

Datum : wedstrijd : uitslag 28-09-2013 : Dinxperlo F2 – RKZVC F3 : 3 – 9
DOELPUNTENMAKERS: Kay (5x), Hannes (2x), Mart (1x) en Gijs (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Kay Wolterink.
MOOISTE MOMENT: Mik te Plate als aanvoerder, en eerste officiële wedstrijd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Hannes Domhof speelde een uitstekende pot voetbal.

Datum : wedstrijd : uitslag 05-10-2013 : Concordia W. F5 – RKZVC F3 : 1-14
DOELPUNTENMAKERS: Kay (7x), Gijs (4x), Hannes (2x) en Lars (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Kay maakte de mooiste. Lobje over de keeper.
MOOISTE MOMENT: Goed samenspel van iedereen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lars Kolkman.
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Datum : wedstrijd : uitslag 12-10-2013 : RKZVC F3 – Longa F6 : 3 – 4
DOELPUNTENMAKERS: Kay (2x) en Gijs (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Gijs knalt de bal keihard in de hoek.
MOOISTE MOMENT: Hannes wou wisselen. Hij moest nodig plassen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Kay Wolterink.

Datum : wedstrijd : uitslag 19-10-2013 : AD ’69 F2 – RKZVC F3 : 0 – 6
DOELPUNTENMAKERS:  Kay Wolterink (2x), Hannes Domhof (2x), Ruben Klein Hol-

kenborg (1x) en Dani Krabbenborg (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Dani Krabbenborg. Weergaloos schot in de bovenhoek.
MOOISTE MOMENT: Het hele team werkte hard voor elkaar.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Onze gastspeler van de F2 Dani Krabbenborg.

Datum : wedstrijd : uitslag 26-10-2013 : Winterswijk F7 – RKZVC F3 : 2 – 8
DOELPUNTENMAKERS: Gijs (4x), Kay (3x) en Mart (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Gijs neemt de bal vanaf 20 meter in één keer op de slof en 

knalt hem erin.
MOOISTE MOMENT: De corner van Gijs, Kay knalt de bal in één keer in de goal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Gijs Niënhuis.

Datum : wedstrijd : uitslag 28-09-2013 : RKZVC F4 – Winterswijk F8 : 9 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Denzel (8x) en Tim (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Tim, die na goed aannemen van de bal, de bal in de hoek 

schoot.
MOOISTE MOMENT: 2 Hattricks van Denzel, 3x scoren in een helft, in de 1e helft.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Stijn, ruimt alle ballen achter op en scoorde ook nog bijna.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-10-2013 : Rietmolen F2 – RKZVC F4 : 10 – 5
DOELPUNTENMAKERS: Denzel (2x), Kevin (2x) en Stijn (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Stijn, die van 20 meter afstand de keeper verraste en raak 

schoot.
MOOISTE MOMENT:  De sloot achter de kleedkamer was zeker zo interessant dan 

de bal of het veld.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Sam, hij zegt dat hij met aanvoerdersband een nog betere 

voetballer is.

Datum : wedstrijd : uitslag 26-10-2013 : RKZVC F4 – Neede F4 : 4 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Wietse (2x), Jens (1x) en Kevin (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Jens, kreeg de bal en schoot hem links in de hoek.
MOOISTE MOMENT:  Stijn zegt: “Na dat ik bij ZVC 1 heb gevoetbald gaat hij naar 

FC Twente want de voetbalschoenen heeft hij al.”
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Wietse. Denkt dat zijn vader en moeder nu wel trots op hem 

zijn, nu hij 2x heeft gescoord.
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VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd : uitslag 21-09-2013 : TOHP 1 – Longa ’59 2 : 0 – 3
WEDSTRIJDVERLOOP:  Voor Esra van het Hooft en Floor Boschker was dit de 1e 

keer dat ze niveau 5 speelden. In het begin waren ze een 
beetje zenuwachtig en was het wennen. Tijdens de wed-
strijd ging het steeds beter.

MOOISTE MOMENT:  De BIG smile van Floor, ze vond het zo leuk, en ze zei er 
achter aan en nu moet je wel wakker blijven in het veld want 
elk punt telt.

Man v.d. WEDSTRIJD:  Sam Raben, Isa Teunissen, Esra van het Hooft, Floor Boschker 
en Romy Haen, goed gespeeld in deze nieuwe teamopstelling.

Datum : wedstrijd : uitslag 21-09-2013 : Bovo – TOHP 1 : 0 – 3
WEDSTRIJDVERLOOP: De wedstrijd verliep goed, iedereen was er goed bij.
MOOISTE MOMENT:  De vele mooie duiken van Sam en Romy naar de ballen toe. 

Wat een knappe redding.
Man v.d. WEDSTRIJD: Isa Teunissen, heel rustig en mooi gespeeld.

Datum : wedstrijd : uitslag 05-10-2013 : Halle 1 – TOHP 2 : 1 – 2
 1e set 21-25 : 1e set 25-13 : 3e set 14-25
WEDSTRIJDVERLOOP:  Spannende wedstrijd, de opslag kon beter. 1e Set dik ge-

wonnen, de 2e set de aandacht er niet bij dus verloren. In de 
3e set ging het geweldig, vaak 3x gespeeld en er werd door 
de spelers zelf flink aangemoedigd.

MOOISTE MOMENT: De bal vlak achter het net, door Rinske van de vloer geplukt.
Man v.d. WEDSTRIJD:  Tess Penterman, Merit Beuting, Sabine Rooks en Rinske klein 

Holkenborg. Goed gespeeld in de nieuwe samenstelling.

Datum : wedstrijd : uitslag 05-10-2013 : Volga 2 – TOHP 2 : 0 – 3
 1e set 10-25 : 2e set 12-25 : 3e set 10-25
WEDSTRIJDVERLOOP:  De wedstrijd verliep langzaam, we hadden niet veel tegen-

stand. Daarom gingen wij ook slechter spelen. De aces wa-
ren nog het hoogtepunt.

MOOISTE MOMENT:  In alle 3 sets werd weinig 3x samengespeeld. In de laatste 
set tijdens de wedstrijd aan beide kanten 1x. Heel toevallig.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-10-2013 : TOHP 1 – Wivoc 2 : 2 – 1
WEDSTRIJDVERLOOP:  De eerste set door goede opslag gewonnen. Tweede set op 

het nippertje verloren. De 3e set is verdiend gewonnen door 
3x samen te spelen en zo dubbele punten te scoren.

MOOISTE MOMENT: De gezamenlijke duik na het behalen van een ace.
Man v.d. WEDSTRIJD: De jarige Isa Teunissen.
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Annelies Ebregt (62 jaar) woont samen 
met Bennie Stortelder (zoon van 
“Haverkamp Anneke” en “Holkenborg 
Frans”) net buiten de kom aan de 
Zieuwentseweg 73B. Ze hebben een 
dochter (Nikie) en een zoon (Roel). 
Annelies is afgestudeerd bioloog, 
maar werkt als zelfstandig grafisch 
ontwerpster. In deze hoedanigheid 
heeft zij haar bijdrage geleverd aan 
het ontwerpen en vormgeven van 
verschillende subonderdelen van ons 
nieuwe dorpshart en de kerkepaden

Meest favoriete sport:
Body Balance in het Sourcy Center met 
aansluitend een sauna. Alle spieren 
komen aan de beurt en je hele lichaam 
komt in balans: zowel letterlijk als 
figuurlijk.

Minst favoriete sport:
Tennis. Een aaneenschakeling van 
spelhervattingen en irritant gekreun.

Mooiste sportherinnering:
In mijn jeugd de onderlinge 
sportwedstrijden tussen de verschillende 
Arnhemse scholen

Favoriete sportman/vrouw:
Epke Zonderland. Een integere 
jongeman met een sympathieke 
uitstraling zonder sterallures.

Lekkerste eten:
Thais.

Welk TV programma moet 
onmiddellijk van de buis:
Next Top Model. In één woord walgelijk.

Beste boek/schrijver:
“Nooit meer slapen” van Willem Frederik 
Hermans.

Mooiste film:
“Siberiade”. Een filmhuisfilm die 
ontzettend veel indruk op mij heeft 
gemaakt.

Politieke kleur:
Rood.

Beste Nederlandstalige lied:
“Het Dorp” van Wim Sonneveld.

PROFIELSCHETS
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Meest afschuwelijke cadeau dat je 
ooit kreeg:
Drie zakdoekjes.

Grootste miskoop:
Een gebloemde lange broek. Een 
impulsaankoop op grond van de kleuren, 
maar nooit aangetrokken. 
Omscholen tot:
Geoloog.

Tent opzetten in:
Zuid-Frankrijk.

Ben je wel eens aangehouden door 
de politie:
Ja, in de jaren ’70 op een oude solex. Ik 
bleek niet verzekerd te zijn. Wist ik veel 
dat dat moest. Een forse bekeuring. Ik 
heb de solex moeten verkopen om de 
boete te kunnen betalen. 

Hekel  aan mensen die:
Arrogant zijn.

Uit bed te halen voor:
Een lekker vers broodje met Franse 
salami van slager Beerten.

Waar droom je over:
In een regelmatig terugkomende nare 
droom blijk ik elders nog een kamertje te 
hebben gehuurd waar ik nooit meer kom. 
Ik wil er niet heen, maar gevoelsmatig 
moet dat wel. Ik heb géén idee hoe een 
psychiater deze droom zal uitleggen.

Wanneer was je voor het laatst bang:
Op een kampeertrektocht in de wildernis 
van Canada hoorden we ‘s nachts van 
dichtbij vreemde geluiden. We vreesden 
voor een wilde beer.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Jeetje, wat zie ik er oud uit en wat voel ik 
me nog jong.

Welke zin of welk woord gebruik je te 
veel:
“Shit.”

Wie zou je nog willen ontmoeten:
Een hele oude vriendin uit mijn 
Nijmeegse studietijd.

Wat zou je geen tweede keer doen:
Het werk als bioloog opgeven.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Actief, sportief, natuurliefhebber, 
reislustig, gedreven.

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



De intocht van Pieten in Zieuwent staat op 
24 november a.s. gepland.

Dit jaar waarschijnlijk zonder Sinterklaas. 
Sinterklaas heeft het namelijk helemaal ge-
had, met dat gedram en gezeur over zijn 
zwarte rakkers. De Sint had zeker niet ge-
dacht, dat een welvarend land als Neder-
land, met slimme intelligente mensen, het 
prachtige Sinterklaas feest, dat voor kinde-
ren is bestemd ter discussie gaat stellen. 
Vandaar dat Zieuwent dit jaar op de hete 
pepernoten moet zitten. 

Het witte paard wordt niet meer opgeza-
deld en zeker niet voor een stelletje van die 
oproerkraaiers. Als we niet oppassen, slaat 
het witte paard op hol. Voorkomen is beter 
dan genezen, zal de Sint wel gedacht heb-
ben. Wat voor een chaos zal het worden nu 
de blanke gezagvoerder noodgedwongen 
verstek laat gaan? 

Hoofdpiet Pedro, van Pedro’s Deurenspe-
ciaalzaak, heeft dit jaar de befaamde deur-
klinken in handen. Hij zal in het Parochie-
huis de kindertjes toespreken. Of is het dit 
jaar gepland in Bruntjes Café? 

Social Media Pieten René en Joris, hebben 
de juiste informatie niet ontvangen, zodat 
zowel op de website van de “Feestcom-
missie” als van “Zieuwent.info”, nergens 
is te vinden waar deze jaarlijkse feestelijke 
gebeurtenis wordt gehouden. Volverwach-
ting kloppen de hartjes van onze kindertjes, 
maar waar is het feest nu? 

Bakker Piet Jos, heeft zijn banketstaven, 
marsepein varkens, chocolade pretletters, 
speculaas harten en gewilde kruidnoten 
in overvloed ingevlogen en uitgestald voor 
een schappelijk prijsje in zaal 3 van het Pa-
rochiehuis. De tandartsen Waanders & Ver-
hagen lachen zich in het vuistje in zaal 1. 

De co lumn
PIETEN INTOCHT
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Al die zoetigheid betekent dat menig gaatje 
weer gevuld moet worden.

Parochiehuis Piet Laurens, heeft géén ranja 
ingeslagen en de kinderen hebben géén 
geld voor een glaasje fris. De wc’s wor-
den veelvuldig bezocht. Niet alleen om te 
plassen maar ook om het vocht weer aan 
te vullen. De aanwezige kinderen zullen 
van de spanning en spelactiviteiten gaan 
zweten en zijn niet langer meer in toom te 
houden. De Pieten worden gek van al het 
geschreeuw!    

In zaal 2 van Bruntjes staat Slager Piet Her-
man, met zijn koud en warm vlees buffet. 
De Pieten hebben natuurlijk trek na een dag 
van kinderen vermaken. De miscommuni-
catie is compleet, want de vaders en moe-
ders staan in Bruntjes met een halve liter 
in de hand een broodje warm vlees weg te 
kanen. Hun eigen vlees en bloed is toch in 
goede handen van de Pieten? 

Of zijn ze indirect rijp voor alles wat Sinter-
klaas in ons Parochiehuis heeft verboden. 

Station Piet Lowie heeft zelfs zijn Spar 
treintjes ingezet, om kinder-Piet-polonaise 
enigszins in goede banen te leiden. De kin-
dertjes spelen er op los en kennen geen 
tijd. Maar de pappa’s en mamma’s wel. Na 
een middagje van plezier, vertrekt iedereen 
voldaan en met rode oortjes huiswaarts. De 
Pieten vinden bij Bruntjes uiteindelijk de 
hond in de pot. Ja,….. dat krijg je als je een 
blanke de Zwarte Piet wilt toespelen. 

Geef ons maar Sinterklaas!

De Boezemvrienden 
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