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WEGKAPITEIN
“Wil i’j gin wegkapitein wodd’n, dit joar. 
‘K heb der nog eene neudig.” Aldus 
Velocé voorzitter Jacco van Wijngaarden. 
Wegkapitein. Dus geen kapitein 
op het water, maar op de weg. Het 
tegenovergestelde van de stratemaker op 
zee, zeg maar. De vraag kwam niet eens 
onverwacht. Sinds een aantal jaren fiets 
ik trouw op de mountainbike met Velocé 
mee. Met name op de woensdagavond, als 
we ‘maar wat in het rond’  fietsen, omdat 
er dan geen georganiseerde tochten zijn, 
is het hebben van een wegkapitein wel 
handig. De wegkapitein fietst voorop, weet 
de weg, of verzint deze ter plekke, en houdt 
in de gaten of iedereen mee kan komen, 
want: samen uit, samen thuis. Onderweg 
afvallen is er niet bij, tenminste, niet van de 
groep. Kilo’s mag natuurlijk wel.  Bovendien 
waarschuwt de kapitein voor overstekende 
paaltjes, geeft hij op tijd aan wanneer er 
links of rechtsaf geslagen wordt, en let 
hij op het verkeer, zodat mensen die wat 
verder naar achteren in de groep fietsen 
en daarom wat minder overzicht hebben, 
geen brokken maken en waarschuwt hij 
wandelaars dat we er aan komen.  Dat 
laatste is met die ipods van tegenwoordig 
nog best lastig. Zo heb ik al eens een hand 
op de schouder van een hardloper gelegd 
die voor ons uit rende op een smal paadje, 
en ondanks gebel en geroep maar in de weg 
blééf lopen. Het leverde de beste man een 
hartverzakking op, maar ja, je moet wat. Die 
zet de ipod de volgende keer waarschijnlijk 
wel wat zachter.

Voor al die signalen richting de groep 
maakt de wegkapitein gebruik van vooraf 
afgesproken handgebaren. Handgebaren 
waarvan wandelaars soms weer denken 
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WEGKAPITEIN

dat die tegen hun gericht zijn, hetgeen weer 
ergernis tot gevolg heeft. Het is wat, met al 
die gebruikers op de paden.

Velocé heeft een flink aantal wegkapiteins 
nodig. Er wordt namelijk in principe in 
4 groepen gefietst. Niet alleen is één 
grote groep in het verkeer lastig, soms 
zelfs ronduit gevaarlijk. Maar ook het 
niveauverschil van de leden onderling 
maakt dat óf de mindere goden zich over 
de kop zouden fietsen omdat ze niet willen 
toegeven dat het tempo te hoog ligt, óf 
de snelle jongens zitten zich te vervelen 
en krijgen het koud. Want: Samen uit, 
samen thuis, weet u nog?  Daarom zijn er 
dus 4 groepen, die allen een verschillend 
tempo aan houden. Deelnemers aan de 
woensdagavond tochten mogen zelf op die 
avond beslissen met welke groep ze mee 
willen en zo heeft iedereen een prettige 
avond. En om nu ook de wegkapiteins eens 
de mogelijkheid te bieden om een keer niet 
voorop te moeten fietsen, streeft Velocé 
naar het hebben van 8 kapiteins. Dan kan er 
eens gewisseld worden en bovendien hoeft 
een kapitein dan niet elke woensdag op te 
komen draven.

“I’j wet oaveral ok nog wal aardig de weg, 
dus…” vervolgde Jacco. Nu valt dat nog wel 
tegen. Ik verdwaal regelmatig als ik weer 
eens op de bonnefooi aan het rondstruinen 
ben. Maar ik heb de afgelopen jaren wel alle 
tochten die ik achter de Velocé kapiteins 
aan ben gefietst, op mijn GPS opgenomen, 
zodat ik inmiddels een bonte verzameling 
van de mooiste atb tochten kris kras door 
de achterhoek heb. En als er dan op een 
zondagmorgen eens geen kapiteins zijn, 
laad ik een tocht in de GPS en neem het 
voortouw. Daar was Jacco wel eens bij 

en daarom kwam de vraag niet geheel 
onverwacht. Zitten er nadelen aan het zijn 
van wegkapitein? Zeker. Je moet voorop 
fietsen, da’s een nadeel. Maar, je kunt het 
tempo bepalen, da’ s een voordeel. En als 
je het goed doet, zijn je volgers tevreden 
en dankbaar, da’s ook een voordeel. 1-2.  
“Jacco, ik doo’t wal!

Kapitein Johnny. 

Ps, mocht je een van mijn tochten zelf eens 
willen fietsen, je kunt ze gratis downloaden 
van www.gpsies.com, zoek op gebruiker 
JohnnyCuppers
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Het emailadres piot@hetnet.nl voor 
het aanleveren van kopie is verval-
len. U dient uw bijdragen in te stu-
ren naar het volgende emailadres: 
h.wopereis@chello.nl 

De redactie



Het is alweer 2 jaar geleden dat er 2 
redactieleden van de Piot om tafel zaten 
met de voorzitster van PaasPop Sabine 
Onstenk. Toen had ze een groot verhaal 
te vertellen over de nieuwe opzet van 
PaasPop. Het kon niet op de ‘ouderwetse’ 
manier verder. Er waren nieuwe ideeën 
bedacht, om PaasPop weer nieuw leven 
in te blazen. 

Zo hebben ze voor een andere tent 
gekozen, de Megatent (bekend van de 
zwarte cross), i.p.v. de ‘schuurtenten’.  
Het ‘rondje van de zaak’ was een 
nieuw initiatief voor de ondernemers in 
Zieuwent. Ze gingen een samenwerking 
aan met het VARA programma 3voor12 
en de Paas-Partout werd in het leven 
geroepen.

Nu 2 jaar later zitten Mark en ik weer 
om de tafel met Sabine. Dit jaar zijn er 
weer een aantal belangrijke en grote 
wijzigingen voor PaasPop Zieuwent.

Zitten jullie nu op hetzelfde punt als 2 
jaar geleden?
Nee, wij zitten niet op hetzelfde punt, maar 
er zijn wel een aantal overeenkomsten. 
We zijn er achter gekomen dat je elk 
jaar moet vernieuwen. Succes is geen 
garantie voor de toekomst. Daar zijn 
we nu wel achter. Al 34 jaar wordt 
PaasPop georganiseerd. Het is lastig 
voor een bestuur om los te laten wat 
je altijd gedaan hebt. Dit doe je steeds 
beetje bij beetje. Het belangrijkste is dat 
we ‘gewoontes’ los moeten laten. Zo 
hebben we nu anderen mensen om hulp 
gevraagd. Om eens mee te praten en te 
denken over bepaalde onderwerpen. Ik 
denk dat we daar 2 jaar geleden nog niet 

rijp voor waren. Zij zien dingen vanuit een 
ander perspectief en dat kan bij ons de 
ogen openen. Zo zijn we ook bij ander 
festivals in de regio gaan kijken hoe zij 
het aanpakken. Hier leren we veel van.

Wat zijn de grootste veranderingen 
dit jaar?
De grootste verandering is de 
samenwerking met Paasvuur. Het 
is eigenlijk raar dat we al jaren twee 
evenementen naast elkaar hebben 
tijdens Pasen. Daar is nooit wat mee 
gebeurd. Wij hebben de laatste jaren er 
wel over gesproken en vermoedelijk is 
dat de jaren daarvoor ook wel genoemd, 
maar er is nog nooit iets concreets mee 
gedaan. Nu gaan we samen beginnen, 
dat is wel aftasten wie wat wil.

Het paasvuur komt nu op een nieuwe 
locatie, tegenover de PaasPop tent. We 
denken dat de sfeer dan beide ten goede 
komt. De straat (Rouwhorsterdijk) is dan 
de afscheiding. De mensen kunnen op 
straat en op het PaasPop terrein naar 
het paasvuur kijken. Het terrein wordt 
sfeervol aangekleed met als thema hout, 
zodat het vanaf het paasvuur doorloopt 
naar het PaasPop terrein. Natuurlijk 
hopen we op mooi weer, want dan kan 
het echt buiten gevierd worden, daar 
komt namelijk ook een tap te staan.
 
Brandtechnisch gezien staat het 
paasvuur wat verder van bebouwing 
dan voorheen. Toen stond het Sourcy 
Center een stuk dichterbij. Gelukkig 
zijn de vergunningen verkregen om het 
paasvuur op de nieuwe locatie te mogen 
bouwen.
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De kindervoorstelling wordt dit jaar 
ook verplaatst. Dit vond altijd op de 
zondagmiddag plaats. Nu zal het vroeg 
in de avond op zondag plaatsvinden. 
De voorstelling begint rond 19:00 uur 
en daarna zal alles verplaatst worden 
richting het paasvuur die daarna wordt 
ontstoken. Voor kinderen zal er op het 
PaasPop terrein wat te doen zijn. Ook 
hier zal veel met hout gewerkt worden.

Op zondag is de entree vrij. Dit is uniek, 
we hebben het er al jaren over gehad. 
Nu gaan we het gewoon doen. Normaal 
gingen we uit van een x aantal bezoekers, 
die een bepaalde entree moesten 
opbrengen i.v.m. de programmering. 
Nu hebben we de vrije entree als basis 
gebruikt en zijn van daaruit verder gaan 
kijken voor programmering e.d. De 
zaterdag en de maandag hebben nog wel 
entree, maar die hebben we iets verlaagd.

Het ‘rondje van de zaak’ blijft bestaan. 
Dit is ontstaan om te kunnen netwerken 
met de ondernemers uit Oost-Gelre en 
hun werknemers. Tijdens deze informele 

bijeenkomst zal gastspreker Gert Jacobs 
(ex-wielrenner) een presentatie houden:  
“Zonder meesterknecht geen succes”. 

Maar ook hier hebben we een paar 
veranderingen doorgevoerd. Zo zal “rondje 
van de zaak” plaatsvinden in een ‘eigen 
tent’ (podium 2). Hier zal zaterdagavond 
geen programmering zijn, zoals vorig 
jaar. Toen werd vanaf een bepaalde tijd 
het “rondje van de zaak” als het ware 
afgebroken doordat er bands kwamen 
optreden en er weinig ruimte meer was 
om te bijpraten. Dit wordt allemaal door de 
ondernemersvereniging georganiseerd. 
PaasPop stelt de faciliteiten beschikbaar. 

Dit jaar zullen we ook weer overstappen 
naar andere tenten. De grote ‘megatent’ 
wordt weer vervangen door blauw/witte 
tenten van Visser, alleen dit jaar met een 
gecoat dak. We gaan weer terug naar de 
‘90’s. Toen was het ook allemaal kleiner 
en gezelliger. De tenten hebben ongeveer 
een capaciteit van 1000 man/avond. 
Hierdoor hopen we dat de tenten voller 
zijn en dat het gezelliger wordt. 
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Kun je ons iets vertellen over de 
programmering?
We zijn weer terug gegaan naar regionale 
bands. Dus inderdaad geen grote namen. 
We hebben wel geluk bij Jett Rebel, die 
hadden we al geboekt voordat ze landelijk 
doorbraken. We hebben op save gespeeld. 
Als we nu ongeveer 2000 bezoekers 
hebben zijn we rond. Dit betekent dat 
ons budget ook is gehalveerd, mede door 
de verlaagde en vrije entree. Daardoor is 
er minder speling in de programmering. 
Wij zijn blij dat we dit zo hebben kunnen 
neerzetten qua programmering. Als je de 
lijn volgt van de afgelopen jaren, hebben 
we het nu niet zo gek gedaan. Iedereen 
zoekt naar een nieuw concept.

Zondag staat de zeer jonge coverband 
The Young Beethoven op het 
programma. Het is een complete show 
dat zij gaan opvoeren. Zij nemen zelf 
allerlei apparatuur mee die zorgen voor 
een unieke podiumopstelling. Het is niet 
zomaar een coverband. Verder zou op 
zondag de wanden van podium 2 eruit 
kunnen als het weer het toelaat. Dan staat 
dit in verbinding met het buitenplein.

Maandag is het feest! Aan dit concept 
hebben we weinig veranderd. De 
maandag dat gaat goed, dus houden 
we het bij 1 podium. Op deze dag staat 
o.a. Hou Holland Live op het podium. 
Dit heeft niets te maken met het 
televisieprogramma Ik hou van Holland. 
Dit is een goede coverband die alleen 
een repertoire spelen van Nederlandse 
bodem. Dat betekent niet dat ze 
Nederlandstalige nummers zingen, maar 
nummers van Nederlandse artiesten.

Wat is volgens jullie het kantelpunt?
Tot 2001 ging het in een stijgende 
lijn met PaasPop. Na het ‘MKZ jaar’ 
werd dit steeds minder. Wij denken 
dat concurrentie een grote rol speelt. 
Afstand is nu niets meer. Mensen gaan 
heel makkelijk naar Amsterdam voor een 
concert van een band. PaasPop is niet 
uniek meer. We zeggen al jaren: “Voorbij 
de IJssel is alles anders”. Dan maakt het 
niet meer uit wat de entree kost of wat 
men voor een biertje moet betalen. 
Maar het zou een cultuurshock zijn als 
er geen PaasPop meer in Zieuwent zou 
zijn. Dat vindt iedereen ook jammer. We 
zijn heel blij met de betrokkenheid van 
Zieuwent. 
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Zijn er achter de schermen nog 
veranderingen?
Daar vindt ook verkleining plaatst. De 
‘café tent’ waar de artiesten na het 
optreden heen gaan om nog wat de 
drinken wordt nu opgebouwd in de 
schuur van Beerten. Doordat we ook 
minder grote namen hebben, hebben de 
bands ook minder eisen. We komen niet 
meer zulke aparte eisen tegen zoals wel 
eens was bij bekende artiesten. 
Ook voor de vrijwilligers is het een 
omschakeling. We hebben in de 
vergadering uitleg gegeven hoe we tot dit 
zijn gekomen. Zij zien ook in dat dit niet 
langer op dezelfde manier kon doorgaan, 
dat er veranderingen moesten komen. 
Voor een aantal vrijwilligers die al jaren 
helpen is dit natuurlijk ook weer wennen. 
Het vinden van vrijwilligers wordt ook 
steeds lastiger, net zoals voor de meeste 
verenigingen. We hebben nog niet tekort, 
maar nieuwe zijn altijd welkom. Wij 
denken dat het voor mensen lastig is om 
3 dagen intensief bezig te zijn en dan is 

het weer ‘klaar’. 
Het nieuwe drankbeleid?
Wij, als PaasPop, hebben altijd duidelijk 
aan het beleid meegewerkt. Dat zullen 
we nu ook weer doen. Boven de 18 pas 
alcohol. Jongeren kunnen weer een 
bandje halen als ze boven de 18 zijn. Er 
lopen ook weer controleurs door de zaal 
en we maken gebruik van ID-swipers. 
Hiermee kan men zien of een ID kaart 
klopt. Het beleid is duidelijk en hard. 
Wordt je onder de 18 betrapt met alcohol, 
dan is het eruit. 
In de tent mag ook niet gerookt worden. 
We hebben geen aparte rokerstent.
Dit wordt gecontroleerd door instanties. 

We hebben nu een breuk met het 
verleden gemaakt. Ik ben echt benieuwd 
hoe dit gaat werken. We horen gelukkig 
weer veel positieve geluiden. 
Ik heb er in ieder geval veel zin in! Tot op 
PaasPop, 19-20-21 april.

Mark en Nienke.
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ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum Aanvang Activiteit
Wo. 9 apr. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Do. 10 apr. ………. VVZ : Reisje.

Zo. 13 apr. 14.00 uur RKZVC 1 – Doetinchem 1 (speelronde 23).

Zo. 13 apr. 19.30 uur NOIR : Evensong : Werenfriedus Kerk.

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

Vr. 18 apr. 20.00 uur Stichting PaasPop-Klassiek : Matthäus Passion.

Za. 19 apr. 19.15 uur Ondernemersvereniging : “Rondje van de Zaak”.

19 t/m 21 april  PaasPop Zieuwent.

Zo. 20 apr. 20.00 uur Paasvuur Zieuwent.

Zo. 27 apr. 14.30 uur DCS 1 – RKZVC 1 (speelronde 24).

Ma. 28 apr. 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Wo. 30 apr. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

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

Zo. 4 mei 14.00 uur RKZVC 1 – Ruurlo 1 (speelronde 25).

Ma. 5 mei 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Zo. 11 mei 14.00 uur Vorden 1 – RKZVC 1 (speelronde 26).

Wo. 14 mei 19.00 uur VVZ : Mariahulde + gezellige avond.

Zo. 18 mei 10.00 uur Fietstocht buutvereniging Zegendiek.

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

Vr. 20 juni 20.00 uur Zieuwent Live!

21 t/m 22 juni  Kermis Zieuwent.

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

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

24 en 25 oktober  Stg. Fratsen : Houtdorp.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info



Paplepel
de paplepel zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   
[‘paplep   l] met de paplepel ingegoten  
(van jongs af aan bijgebracht en 
ingeprent) `Vrijwilligerswerk is mij met de 
paplepel ingegoten.` ...

Een aantal jaren ben ik leiding geweest 
bij het Gilde, zoals ooit mijn ouders 
zijn begonnen bij de KPJ en de Greune 
Zwaluwen. Ook bij het vertelfestival en het 
houtdorp heb ik me meerdere jaren ingezet 
en ontzettend genoten van de kinderen, de 
activiteiten en de leiding. Soms ook lastige 
vraagstukken, dus daardoor echt een 
uitdaging! Toen ik nog bij het Gilde zat was 
ik bezig met mijn opleiding Maatschappelijk 
Werk en Dienstverlening op Hogeschool 
Saxion in Eèènske. Netjes onderweg 
van project naar verslag, naar toets, 
naar college, bleek je ook een paar “vrije 
studiepunten” te moeten verzamelen. Dit 
kon door vrijwilligerswerk te doen. Lastig! 
Daar heb ik toch helemaal geen tijd voor 
naast studie, stage, bijbaan én het Gilde. 
Wat is het Gilde vroegen medestudenten? 
Na een uitleg in geuren en kleuren vroegen 
ze zich af of dat mijn bijbaantje was. Nee, 
betaald krijg ik niet. Maar is dat dan niet 
gewóón vrijwilligerswerk, vroegen ze zich 
af. Mmm ja ik denk het wel! Bleek ik daar 
dus naast alle plezier en leuke contacten 
ook nog vrije studiepunten voor te kunnen 
krijgen! Vrijwilligers, Zieuwent staat er bol 
van. Dat je “gewoon” iets voor een ander 
doet is iets dat in mijn ogen hoort bij het 
dorp waar ik in opgegroeid ben.

Ik heb ons eigen Zieuwent later nog 
geregeld aangehaald als voorbeeld in 
werksituaties. In het sociale domein 

waar binnen ik alweer een jaar of 4 
werkzaam ben, worden er allerlei mooie 
termen aan verbonden. We moeten 
uitgaan van eigen kracht, burgerkracht, 
noaberschap en de burger is aan zet. 
Lastige situaties moeten we kunnen 
oplossen in een familienetwerkberaad of 
eigenkrachtconferentie. We moeten op 
zoek naar sleutelfiguren of buurtnetwerken. 
Vaak denk ik, dat doe ik toch al? De 
hulpverlening in de wijk krijgt nu termen als 
generalist, wijkcoach, gebiedsmakelaar 
of buurtcoach. Dat allemaal om het 
wijkgericht werken/het nieuwe werken/
welzijn nieuwe stijl, vorm te geven. Er 
moet meer gebruik gemaakt worden van 
de nulde lijn, het voorliggende veld; van 
vrijwilligers. Ik heb vaak genoeg gezegd: 
“In Zieuwent gebeurd dat al volop.” Of: 
“In Zieuwent had ik wel geweten wie ik 
daarvoor moet hebben!”

Ik besef me echter ook dat dit makkelijk 
gezegd is als je eenmaal geboren 
en getogen Zieuwentse bent en het 
vrijwilligerswerk met de spreekwoordelijke 
paplepel ingegoten hebt gekregen. Dat 
Zieuwent niet het makkelijkste dorp is 
om in te burgeren en daarom ook bij ons 
mensen buiten de boot vallen, snap ik 
ook. De verbondenheid is groot waardoor 
het: “Woar is die dan van? Wat mot dat 
hier? - gehalte” ook behoorlijk aanwezig 
is. Ik werd me hier pas écht bewust van 
toen ik jaren geleden serieuze verkering 
kreeg met Sil, eene ut Lechtenvoorde. 
Na 3 weken fietste hij over het schoolpad 
langs het bankje bij school en hoorde hij 
een oud vrouwtje tegen een ander oud 
vrouwtje zeggen: “Kiek, he geet weer 
noar zien dearntjen hen in ‘t Brook!” Dat 
jaren later een buurmeisje verschrikt bij 
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Sil komt informeren waarom de verkering 
met mij uit was is hier ook een prachtig 
voorbeeld van. De verklaring was namelijk 
simpelweg dat Sil een andere auto had 
gekocht (en dat ze daarom zijn opvallende 
rode Volkswagen niet meer langs zagen 
rijden). Minder leuk waren de verscheidene 
opmerkingen tijdens de kermis: “Wat mot 
i-j dan hier? Kom i-j hier of kom i-j d’r eene 
ophaal’n?” Toen bleek dat we hier kwamen 
wonen en Sil inmiddels zelfs voetbalt in 
Zieuwent heeft ontzettend veel veranderd. 
Dat ik voor een tijdje terug een keer 
gehoord heb: “Wie is dan toch die vriendin 
van Sil van Doorn?”, is voor mij het teken 
dat het inburgeren inmiddels wel goed zit.

Toen ik gevraagd werd om bij de Piot te 
gaan heb ik eerst nee gezegd, omdat 
ik daar toch helemaal geen tijd voor 
heb. Stefan Beerten wist me, tijdens het 
5 jarig bestaan van het Bruntjes café, 
echter te overtuigen dat ik het niet om de 
tijdsinvestering moest laten. Ik was even 
gestopt met het doen van vrijwilligerswerk 
en “iets met een paplepel” maakte dat ik 
toch toegehapt heb. Het leuke contact dat 
ik er nu al aan heb, belooft veel goeds.

Elske
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 08-03-2014 : Lochem E7 – RKZVC E4 : 2 – 0
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Diverse goede reddingen van de keeper.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Twan.

Datum : wedstrijd : uitslag 15-03-2014 : RKZVC E4 – Longa E10 : 7 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Jesse, Pleun, Yob en Mark.
MOOISTE DOELPUNT:  Yob; prachtig afstandsschot, maar de andere goals logen er 

ook niet om.
MOOISTE MOMENT: Eindelijk een partij gewonnen .. pfff. Zeker verdient.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jesse; prachtig technisch spel en de scheids prima gefloten.

Datum : wedstrijd : uitslag 22-02-2014 : RKZVC F1 – Witkampers F1 : 5 – 3
(1/4 finale beker.)
DOELPUNTENMAKERS:  Dico Stegers (1x), Ryan Payers (1x), Finn Eekelder (2x) en 

Pepijn Vosters (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Vanaf doelman Jelte Beerten werd de bal samengespeeld 

over rechts waarna Finn een man passeert en op Dico past, 
die hem in de hoek schiet.

MOOISTE MOMENT:  Eindsignaal waardoor de ½ finale van de beker werd gehaald.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Totale teamprestatie !

Datum : wedstrijd : uitslag 12-03-2014 : RKZVC F1 – Silvolde F1 : 3 -3
DOELPUNTENMAKERS: Finn Eekelder (2x) en Dico Stegers (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Finn Eekelder die alleen doorkomt en de bal in de lange 

hoek schuift.
MOOISTE MOMENT:  De 3-2 voorsprong. Helaas werd deze in de laatste minuut 

teniet gedaan.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ryan Payers.

Datum : wedstrijd : uitslag 15-03-2014 : Terborg F1 – RKZVC F1 : 2 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Finn Eekelder (1x) en Ryan Payers (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Een 1-2 tussen Ryan en Finn waarin de laatste doorloopt en 

de bal voor de goal breed legt op Ryan, die hem inschiet.
MOOISTE MOMENT: Een schitterende eerste speelhelft.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ryan Payers.
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Datum : wedstrijd : uitslag 22-02-2014 : RKZVC F2 – Meddo F1 : ? - ?
DOELPUNTENMAKERS: Lars.
MOOISTE DOELPUNT: Lars.
MOOISTE MOMENT: Goal Lars.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jonah.

Datum : wedstrijd : uitslag 08-03-2014 : RKZVC F2 – FC Grol F3 : 1 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Tjebbe.
MOOISTE DOELPUNT: Tjebbe.
MOOISTE MOMENT: Goal Tjebbe.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tjebbe.

Datum : wedstrijd : uitslag 22-03-2014 : RKZVC F2 – Longa F6 : 5 – 1
DOELPUNTENMAKERS:  Tjebbe te Molder (2x), Djervi Baks (2x), Dani Krabbenborg 

(1x) en Longa F2 1x.
MOOISTE DOELPUNT:  Tjebbe te Molder, door Lars Blankenborg assist, 3 man 

voorbij links openen en diagonaal in de rechter bovenhoek, 
van kastje naar de muur.

MOOISTE MOMENT:  Tjebbe te Molder maakte een schitterende panna, Longa 
het bos ingestuurd.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Iris, het slot op de deur achterin.

Datum : wedstrijd : uitslag 22-02-2014 : RKZVC F3 – Grolsche Boys F1 : 0 - 7
DOELPUNTENMAKERS: Géén van RKZVC.
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Moppen tappen in de rust.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Joost Hendriksen heeft goed gefloten.

Datum : wedstrijd : uitslag 08-03-2014 : DEO F2 – RKZVC F3 : 5 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Lars Kolkman (Bruntjes).
MOOISTE DOELPUNT:  Lars Kolkman gaat solo van achteren naar voren en knalt de 

bal keihard in de hoek.
MOOISTE MOMENT: Solo van Lars.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Gastspeler Stein Onstenk.

Datum : wedstrijd : uitslag 15-03-2014 : RKZVC F3 – Grol F4 : 2 – 4
DOELPUNTENMAKERS: Hannes Domhof en Gijs Niënhuis.
MOOISTE DOELPUNT: Ze waren allebei hatstikke mooi.
MOOISTE MOMENT:  De vrije trap van Hannes, de goeie voorzet van Lars, de 

mooie goals.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Hannes Domhof.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
Datum : wedstrijd : uitslag 22-03-2014 : Reunie F3 – RKZVC F4 : 1 -3
DOELPUNTENMAKERS: 3x Denzel.
MOOISTE DOELPUNT: De 3e “bevrijdende” goal van Denzel.
MOOISTE MOMENT:  Het eindsignaal, na een goede wedstrijd van iedereen en 

een “gevecht” van een wedstrijd de 3 punten.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Tim heeft eerst gevoetbald met de F2, toen nog spelen met 

de F4. Geweldig gedaan.

Datum : wedstrijd : uitslag 22-03-2014 : Witkampers F4 – RKZVC F5 : 8 – 0
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: De penalty’s na afloop van de wedstrijd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ties Kampshof.

Datum : wedstrijd : uitslag 08-03-2014 : Keijenburgse Boys F2 – RKZVC F5 : 4 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Jordi ter Bogt en Sep Spieker.
MOOISTE DOELPUNT: Jordi ter Bogt.
MOOISTE MOMENT:  Dat Emiel (keeper) bij het penaltyschieten weigerde de bal 

terug te geven.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sil Voogel.

Datum : wedstrijd : uitslag 15-03-2014 : RKZVC F5 – Grol F8 : 1 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Twan Hulshof.
MOOISTE DOELPUNT: Twan Hulshof.
MOOISTE MOMENT: Doelpunt van Twan bovenin de kruising.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ties Kampshof.
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Afgelopen najaar is er voor het eerst bij 
RKZVC een meisjesteam gestart. In het 
najaar hebben ze alleen getraind, maar 
na de winter doen ze ook in de competitie 
mee, waarbij ze direct ook maar de 
eerste wedstrijd wonnen. Sinds kort zijn 
ze volledig in een nieuw tenue gestoken 
door maar liefst drie sponsoren. 

WD Kozijnen is gespecialiseerd in 
het leveren en monteren van houten-, 
aluminium-, en kunststof kozijnen en 
vliesgevels. Dit doen zij voor zowel 
de zakelijke als de particuliere markt. 
WD Kozijnen biedt een totaalpakket 
rond kunststof en aluminium kozijnen, 
kunststof ramen, deuren, schuifpuien, 
schuifdeuren, tuindeuren, dakkapellen, 
vliesgevels, entreepuien en winkelpuien.

MGZ Montage, dat zijn wortels heeft in 
Lichtenvoorde, staat al jarenlang bekend 
bij particulieren en het bedrijfsleven. Of 
het nu gaat om een dak, de montage van 

dak- en wandsystemen of het inrichten 
van een koel- of vrieshuis; voor MGZ is 
geen opdracht te groot, maar ook zeker 
geen klus te klein. 

Café De Tolhut is een herberg met een 
historie aan de weg van Mariënvelde 
naar Ruurlo. Rond 1500 moet men op 
deze plaats al tol van passanten hebben 
geïnd, omdat het aan een oude handels-
weg lag. Je kunt er in een eenvoudige 
omgeving aardig eten en drinken met een 
goede service.

Samen met deze 3 sponsoren wil dit 
team onder de bezielende leiding van 
Iris en Samantha  hun weg vinden in 
het Achterhoekse Meidenvoetbal. De 
voortekenen wijzen erop, dat dit goed 
gaat komen. 100% enthousiasme, 
talent en een gigantische hoeveelheid 
inzet zorgen ervoor dat RKZVC ook hier 
een woordje mee zal spreken. Meiden: 
succes !

DRIE SHIRTSPONSORS 
VOOR RKZVC MEIDEN D1



Vandaag interviewen we de twee meest 
begeerde vrijgezellen van Zieuwent. 
Afgelopen carnaval hebben zij de scepter 
overgenomen en zijn zij de nieuwe Prins 
en Adjudant van Carnavalsvereniging “De 
Eumkes”. Prins Wout Eekelder is in het 
dagelijks leven Fysiotherapeut bij Sjaak 
Jansen. Daarnaast voetbalt hij bij de 
helden van RKZVC 2. Erwin Krabbenborg, 
de Adjudant van de Eumkes, werkt bij Ter 
Linden en is daar projectmanager. Ook hij 
voetbalt bij RKZVC.

1. Meest favoriete sport: 
Wout: Dat is “nog” voetbal. Begin ook 
veel plezier te krijgen in Survival.
Erwin: Daar sluit ik mij volledig bij aan.

2. Minst favoriete sport:
Wout: Vrouwenvoetbal, ik vind dat het 
een mannensport is.
Erwin: Kogelstoten bij vrouwen, die zien 
er niet uit.

3. Mooiste sportherinnering:
Wout: Promotie naar de 3e klas tegen 
Brummen en het kampioenschap van het 1e.
Erwin: Vorig jaar het kampioenschap bij 
RKZVC 3.

4. Favoriete sportman/vrouw:
Wout: Sven Kramer, dat is echt een 
complete sportman.
Erwin: Wout Eekelder, dat is echt een 
complete sportman.

5. Lekkerste eten:
Wout: Hollandse pot, vooral knakworsten 
vind ik erg leker.
Erwin: Hollandse pot, vooral pizza!

6. Welk t.v. programma moet 
onmiddellijk van de buis:
Wout: “ik heb het nog nooit gedaan” , 
zelden zo een slecht programma gezien.
Erwin: Adam zoekt Eva, dat raakt kant 
noch wal.

7. Beste boek/schrijver:
Wout: Dan Brown, Da Vinci code.
Erwin: Ik lees geen boeken.

PROFIELSCHETS
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8. Mooiste Film:
Wout: Alles van Quintin Tarantino, 
bijvoorbeeld Pulp Fiction.
Erwin: Gran Torino met Clint Eastwood.

9. Politieke kleur:
Wout: Roze.
Erwin: Oranje.

10. Beste Nederlandstalige lied:
Wout: Acda en de Munnik, geen speciaal 
nummer.
Erwin: Als het gras twee kontjes hoog is.

11. Meest afschuwelijke cadeau dat 
je ooit kreeg:
Wout: Vakantie naar de Galapagos 
Eilanden. Vond ik niks aan. “Betje 
Schildpadden kieken”.
Erwin: Een beeldje van steen, “wol ok 
nog neet branden”.

12. Grootse miskoop:
Wout: Sneeuwkettingen, heb ik niet nodig 
gehad.
Erwin: Ik koop geen onzin.

13. Omscholen tot:
Wout: Project manager bij Ter Linden.
Erwin: Gynaecoloog, lijkt me prachtig.

14. Tent opzetten in:
Wout: Zuid Frankrijk, mooi omgeving.
Erwin: IJsland, lekker afzien!

15. Ben je al wel eens aangehouden 
door de politie?
Wout: Behalve een paar blaastesten niks 
bijzonders.
Erwin: Fietsen zonder licht, kwamen er 
met een paar fikse uitbrander vanaf. 

16. Hekel aan mensen die:
Wout: Mensen die lopen te zeuren.
Erwin: Mensen die andere mensen 
onrecht aandoen.

17. Uit bed te halen voor:
Wout: Feest met de Eumkes!
Erwin: Feest met de Eumkes!

18. Waar droom je over:
Wout: Feest met de Eumkes!
Erwin: Feest met de Eumkes!

19. Wanneer was je voor het laatst bang:
Wout: Feest met de… Nee ben niet snel 
bang. Had van de week wel goed de 
schrik erin toen ik een ree aanreed met 
de auto. 
Erwin: Ben ook niet zo snel bang.

20. Wat denk je als je in de spiegel 
kijkt:
Wout: Zonder baard geen Eumke!
Erwin: Mijn haargrens gaat naar achteren. 
Maar ja: “zon mooi gezicht heeft ruimte 
nodig”. 

21. Welke zin of welk woord gebruik 
je te veel:
Wout: In principe, “in principe”.
Erwin: “kan ik wal wachten”.

22. Wie zou u nog willen ontmoeten
Wout: Mijn collega heerser: Willem 
Alexander.
Erwin: Dan doe mij Maxima maar..

23. Wat zou je geen 2e keer doen?
Wout: Antwoord geven op deze vraag.
Erwin: Rauwe biefstuk eten, weken ziek 
van geweest.

24. Beschrijf je zelf in 5 woorden:
Wout: Ik kan slecht tellen.
Erwin: Eumkes bunt ok ole ole.

Prins Wout en Adjudant Erwin, bedankt 
voor dit verhelderende interview!

Stefan Beerten
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VOLLEYBAL : TOHP
15 februari Tohp MC1 tegen Longa
In het begin moesten ze erg wennen de 
meiden van Longa waren toch wel iets gro-
ter.
Eerste set ook verloren met 10-25 ze ston-
den dan ook stijf van de zenuwen : )
Een beetje moed inspreken en de tweede 
set ging wat beter, ze lachten weer en toch 
net verloren met 24-26.

De derde set WONNEN ze met 27-25. Wat 
waren ze blij ! Super spannend natuurlijk 
zeker voor de coaches en de fans op de 
tribune.

De hele wedstrijd werd er goed 3x ge-
speeld en zelf de tegenpartij gaf ons na af-
loop een compliment daarvoor. Vierde set 
jammer genoeg toch verloren met 19-25
Dames toch weer een puntje en super ge-
speeld op naar de volgende wedstrijd !

22 februari Tohp MC1 tegen Wivoc
De eerste set begonnen ze erg sterk en 
waren ze enthousiast. We verrasten de te-
genstanders door met 25-23 te winnen. De 
dames van Wivoc waren toch een stukje 
ouder en hadden niet gedacht dat we eni-
ge tegenstand zouden bieden. 
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Voor de meiden is het nog erg lastig om op 
het middenveld te spelen en links en rechts 
van je ook nog een wedstrijd gespeeld 
wordt. Met daarbij heel wat meer kabaal 
als bij ons. Dus word er tijdens de wedstrijd 
nog wel eens mee gekeken bij de buren en 
de coaches moeten  ze bij de les zien te 
houden. Ze proberen meer los te roepen en 
drie keer te blijven spelen.
Jammer genoeg verloren we de tweede en 
derde set met 18-25.
De vierde set weer vol goede moed be-
gonnen, maar raakte Sam geblesseerd en 
waren we alle concentratie kwijt. De laat-
ste set ook verloren, maar toch weer een 
puntje gepakt.
Goed gedaan Meiden.

15 maart Tohp MC 1 – VCV MC5    1-3
Op 15 maart speelde de meiden, Esra, 
Romy, Sabine, Floor,  Sam, Tess, Rinske, 
Isa en Merit tegen VCV MC5. Tohp MC1 
staat, één na laatste (11e plek),  en VCV 
staat op dat moment op de 6e plek.
Over de eerste set is weinig goeds te mel-
den, alleen dat ze die vrij snel verloren had-
den, in een (volgens mij) record tempo. 
Het leek erop dat de meiden, waarvan 
de meesten de avond ervoor een partijtje 
hadden gehad,  niet de alcohol, maar de 
‘chloordampen’ nog moesten ‘verdam-
pen’. Wij als toeschouwer/ouders zagen 
deze set maar als inspelen.…….

Vervolgens begonnen ze de 2e set, en 
stonden vrij snel voor. Er werden een aantal 
super rally’s gespeeld, soms met een leng-
te van meer dan 1 minuut. Ze speelden lek-
ker, en hebben bijna heeltijd de voorsprong 
kunnen behouden. De tegenstanders wa-
ren een beetje ‘uit het veld geslagen’. 

Dit was werkelijk het omgekeerde van de 
eerste set.  Dat hadden ze niet verwacht. 
Tot het 23-23 werd. Toen maakten ze het 
nog even flink spannend, maar in alle rust 
werd deze set uitgespeeld, en beloond met 
een gewonnen set! Na 2 sets is het 1-1.

De 3e set starten ze met een dipje, en het 
verschil is al snel meer dan 6 punten. Toch 
komen ze terug met sterk gespeelde rally’s 
die beloond worden met meerdere punten 
achter elkaar (10), en een aantal  keren staat 
het geluk aan onze zijde. It’s all in de game. 
Dan wordt het 21-20. Bloedstollend span-
nend weer!! Niet alleen de meiden zweten, 
ook op de tribune zitten wij,  op het puntje 
van de bank. Maar dan….helaas……de 
tegenstander heeft net iets meer rust. Het 
wordt 24-26. Dit was ook weer een super 
set om te zien!

In de 4e set slaat de vermoeidheid toe bij 
een aantal speelsters. Een aantal momen-
ten is het nog flink spannend, maar helaas 
is deze ook verloren. Eindstand 1-3. Desal-
niettemin, is er weer een mooie, leerzame 
wedstrijd gespeeld. Als je zo speelt tegen 
een team, die 5 plaatsen hoger staat, kun-
nen jullie je zeker laten zien! Wordt ver-
volgd!!

VOLLEYBAL : TOHP
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Wanneer kinderen een deel van je leven 
gaan uitmaken, kom je automatisch met de 
aloude kinderliederen of beter “lievelings-
liedjes” in aanraking. Wie kent ze niet? “Jan 
Huigen in de ton”, “Klein klein kleutertje”, 
“Moriaantje”, “Alle eendjes”, “Hansje Pans-
je kevertje” en ga zo maar door.

In een groen groen groen knollen knollen-
land, daar zaten twee haasjes heel parmant. 
En de één die blies de fluite fluite fluit en de 
ander sloeg de trommel. Toen kwam op-
eens een jager jagerman en die heeft er één 
geschoten. En dat heeft toen naar men den-
ken denken kan, de ander zeer verdroten.

Aan dit kinderlied moesten wij meteen den-
ken, toen op 17 maart jl. tijdens de jaar-
vergadering van de FC en Zieuwents Be-
lang, de gruwelijke jachtpraktijken rondom 
onze Zieuwentse kerkenpaden werden 
geschetst. Het lied “Groen Knollenland” 
is eigenlijk ook een bruut kinderlied. Een 
haas wordt doodgeschoten, net of het de 
normaalste zaak van de wereld is. Wil je 
dat je kinderen bijbrengen? Het afschieten 
van dieren? Aan de jager zal het niet liggen, 
die weet best wel wat hij doet. Hij heeft vast 
en zeker een jachtakte en laat één haas in 
leven. Hij zorgt voor de juiste stand in het 
wilde dierenrijk van onze mooie Achterhoek. 
Welke haas heeft hij nu eigenlijk geschoten?

Wij constateren dat kinderliederen geda-
teerd zijn en niet passen in de huidige tijd. 
Zo ook “het jagen” is gedateerd en past niet 
langer in onze huidige samenleving. Is het 
jagen nog nodig in onze natuurgebieden?

Tegenwoordig staan de jagers met opval-
lende oranje hesjes op hoeken van de lan-
derijen om het losgekomen wild te schieten. 
Nog laffer is het om rondom een maïs land 
te gaan staan, waar alleen de eerste rijen 
maïs zijn weggemaaid. Stuur er een paar 
honden in en knallen maar! Is dat sport? 
Vroeger waren de jagers met hun leger-
groene kleding bijna onherkenbaar. Er wa-
ren bijna geen maïs velden. Het jagen was 
toen een echte sport. Tegenwoordig kan je 
zeggen dat de hazen ook wel dom zijn, door 
je te laten afschieten door een jager met een 
opvallend oranje hesje. Laat staan een fluit 
of een trommel te gebruiken om je schuil-
plaats te verklappen. Wij denken dat de 
nieuwe haasjes een vergelijking maakt, met 
een kind dat naar school fietst. Die hebben 
voor de veiligheid in het verkeer ook een op-
vallend hesje aan. Super goed want gezien 
is gezien worden! Wanneer het jonge haasje 
iemand met een hesje ziet, ziet hij er geen 
jager in en dus geen gevaar. Algauw is hij 
toch het haasje, wanneer de jager hem op 
de korrel neemt.

Wij denken zelf dat de opvallende oranje 
hesjes bittere noodzaak zijn. Niet alleen in 
het verkeer maar ook voor het steeds ouder 
wordende en uitstervende jagers generatie. 
Op latere leeftijd worden de ogen slechter 
en is de kans dat het wild half wordt geraakt 
steeds groter. Of de kans is aanwezig dat 
een mede jager wordt geraakt. Wij zijn het er 
zeker mee eens, dat jagen rondom natuur-
gebieden, verboden zou moeten worden. 
Het zou pas een echte sport zijn wanneer 
de jagers hun hesjes aan de wilgen zou-
den hangen. Beter is nog de hesjes aan de 
schoolkinderen af te geven. Dan ben je als 
jager pas echt met veiligheid bezig.   

De Boezemvrienden

De co lumn
DE VEILIGE JAGER


