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ZIEUWENTSEWEG
Je leidde me van Zieuwent naar 
Lichtenvoorde en weer terug
Met een gangetje van 80, heel erg vlug.
Ik hing in je bochten, genoot van je kracht
het mooiste was je, in het holst van de 
nacht.

Mijn auto wist precies waar in de bocht ik 
gas moest geven,
Ook werd netjes het bultje bij de boom bij 
Schotman vermeden.
Ter hoogte van Bomers ging mijn voet van 
het pedaal,
Zodat ik Zieuwent binnenkwam zonder al 
te veel kabaal.

Toen kwam er iemand die twijfelde aan 
jouw,
ging het allemaal niet ietsjepietsje te gauw?
De hamer viel, het besluit werd genomen,
Het zou veranderen, om jouw in te tomen.

Toen kwamen er machines, die waren 
zeker niet klein,
Nooit mag je nu meer jezelf zijn.
Je kregen bulten en een nieuw laagje zwart,
Ik zag je veranderen, een steek in mijn hart.

Straks ben je het podium van de mannen 
in blauw,
Die me flitsen, ook al ga ik maar iets te 
gauw.
Zieuwentseweg op jouw heb ik leren 
rijden,a
Ik zal proberen me niet door je te laten 
verleiden.

Stefan Beerten
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Het emailadres piot@hetnet.nl voor 
het aanleveren van kopie is vervallen. 

U dient uw bijdragen in te sturen 
naar het volgende emailadres: 

h.wopereis@chello.nl 

De redactie

MEDEDELINGEN 
VAN DE  REDACTIE
In de uitgave van mei jongstleden heeft u 
in haar eigen redactiewoord kunnen lezen 
dat Nienke Krabbenborg is gestopt als re-
dactielid. Jammer maar helaas. Wij willen 
Nienke bedanken voor alles wat ze voor de 
PIOT heeft betekend. We zullen haar spon-
tane rationele onbevangenheid en inbreng 
missen, echter denken in de persoon van 
Nienke Hulshof een waardige opvolgster te 
hebben gevonden. In de profielschets in dit 
nummer kunt u nader kennismaken met de 
nieuwe Nienke.

De “Boezemvrienden” hebben in het vo-
rige nummer hun afscheid als columnisten 
aangekondigd. Wij bedanken hen voor hun 
bijdragen en originele mening en kijk op de 
dingen in Zieuwent. Hun anonimiteit is niet 
langer gewaarborgd. Op enkele foto’s in 
deze PIOT zijn ze te zien. De “onderhande-
lingen” met hun mogelijke opvolger(s) zijn 
in volle gang.

De redactie.



Ieder jaar gaan we er met de redactie van 
de Piot, inclusief de columnisten, op uit 
om iets sportiefs of cultureels te gaan 
doen. Dit jaar stond het ook in het teken 
van afscheid nemen. Afscheid van onze 
boezemvrienden, na jaren trouwe dienst 
op onze laatste pagina’s. We schenken 
ook altijd aandacht aan de activiteit in 
ons blad. We delen de ervaring met onze 
lezers in de hoop dat ons enthousiasme 
aanstekelijk werkt en we mensen op een 
idee brengen.

Soms heb je van die voor de hand liggende 
dingen, dat je ze bijna niet ziet. Zo stelde 
Johnny gekscherend voor om te gaan 
wadlopen, omdat hij een advertentie 
zag staan over een hotel in Pieterburen. 
Tegen zijn verwachting in werd het met 
veel enthousiasme ontvangen, vooral 
ook om het feit dat het een uitje zou 
worden met een overnachting. Altijd leuk.

We hebben bedacht dat het geinig zou 
kunnen zijn als we een schrijfestafette 
zouden opstarten. Iedereen schrijft een 
gedeelte van de beleving en we plakken 
het als één verhaal aan elkaar. Voor mij 
(Mark) het begin.

Zo sta ik dus in mijn slaapkamer voor de 
kast te zoeken naar geschikte kleren om 
te gaan wadlopen. Ik lees ‘korte broek’. Dit 
lijkt me best koud, maar ik besluit te doen 
wat wordt voorgeschreven. Natuurlijk 
lees ik niet dat we daar schoenen gaan 
krijgen die Johnny heeft geregeld, dus 
ik ben onzeker op zoek naar geschikte 
schoenen, welke ik eigenlijk niet heb. 
Dus ik neem maar een beslissing, maar 
vind mijn keus niet geschikt. Uiteindelijk 
lig ik in bed met een ingepakte tas aan 
mijn voeteneind, waarbij ik twijfel of ik bij 
me heb wat nodig is.

3

WAD IS ER TE DOEN IN 
PIETERBUREN?



Wat een onrust en dan moet de vrijdag 
nog beginnen. We komen deze dag 
om 12.00u bij elkaar. Iedereen kan dat 
redden, behalve ik. Aanvankelijk moet ik 
les geven tot half drie, dus ziet het er naar 
uit dat ik helemaal niet op het wad kom. 
Maar uiteindelijk valt het besluit dat we 
om 13.00u vertrekken uit Zieuwent. Als 
dan ook nog met een roosterwijziging 
mijn lesdag tot 13.25u duurt, gloort er 
hoop aan de horizon. Als ik een beetje 
doorrij ga ik 16.30u het wad op net 
redden. Sterker nog, als ik de 2e jaars 
leerlingen zo ver krijg mijn les te volgen 
in de pauze en deze uit te stellen tot na 
mijn les, kan ik stoppen om 12.55u en zou 
ik met de anderen mee kunnen rijden. 
Samen uit is toch veel leuker. 

Dus met een hoeraatje van heb-ik-jou-
daar jaag ik naar Zieuwent en besef bij 
het zien van schoolgaande kindertjes 
dat het ook wel wat minder kan. Om 
13.03u kom ik strak van de stress aan 
bij Inge. Deze smeert gauw wat broodjes 
voor me en ik krijg zelfs nog een lekker 

probeerseltje van haar mee. Ik vouw 
mezelf op de achterbank van Maddy’s 
auto en daar gaan we op weg. Bij de 
rotonde van Beltrum verliezen we de 
aansluiting met de andere auto en zo 
gaan we tom-tommend op weg naar het 
hoge noorden. Geschatte aankomsttijd 
16.03u. Geweldig op tijd. Langzaam 
halen we zelfs wat tijd in en we besluiten 
onderweg een koffie-stop te maken. 
Koffie in een beker met een deksel en 
direct verder op weg.

16.10u komen we aan bij het hotel. 
Johnny staat ons al reikhalzend op 
te wachten. Snel omkleden, want we 
moeten om 16.30u bij de dijk aan de 
Waddenzee zijn en zo’n 40 mensen staan 
op ons te wachten. Na het omkleden en 
schoenen passen, krijgen we een stuk 
appeltaart mee, op de vuist en opnieuw 
in de auto op weg naar WAD??? Tot zover 
mijn bijdrage. Ik draag het stokje over 
aan Tanja.

En na een lange zit in de auto wordt het 
tijd om onze beentjes te strekken voor een 
flinke wandeling op het wad. Wij vrouwen 
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hebben tot in den treure nagedacht 
over welke combinatie aan kleding het 
beste zal zijn. We konden kiezen uit een 
zomeradvies of een winteradvies. Dus 
korte broek geldend tot half oktober, of 
lange broek. Zaken als, waar kleed ik me 
om, zie ik er zo nog een beetje op zijn 
voordeligst uit en zou het niet te koud 
zijn, is aan de mannen niet besteed.

Nadat we de video-instructie voor de 
hele groep gemist hadden, het was toch 
een erg lange reis, de koffie opslokten en 
het appelgebak al lopend opaten, gingen 
we met auto’s naar de dijk, alwaar we 
startten.

Eerst liepen we door de kwelder een 
gebied wat drassig en zompig was, maar 
nog wel degelijk begroeiing had zoals de 
lamsoor en zeekraal. Daarna kwamen we 
rond 17:00 uur echt aan op het wad.

De schoentjes die we te leen kregen 
en nauwsluitend om de benen zaten 
bewezen hun dienst. Al snel zakten we 
tot aan de enkels zeker, in een dikke, 
stinkende sliblaag. Al glibberend en ons 
evenwicht houdend, liepen we voetje 
voor voetje verder. Door de rottende 
vegetatie in de bodem steeg de lucht 
omhoog doordat wij onze voeten erin 
verzetten. Gelukkig was daar ook de 
zilte zeelucht bij, die de gasbellen verder 
dreef. Van aardbeving was toen nog geen 
sprake.

Even, heel even, bekroop me de gedachte 
om een van onze mannen eens een flinke 
por te geven, maar met de wetenschap 
dat ik daarna de volgende zou zijn die 
languit en kopje onder in de drab zou 
worden geduwd, heeft me er toch van 
weerhouden. 

Verder en verder ging de tocht onder 
leiding van de twee gidsen. De 
zonnestralen konden nog net hun weg 
vinden tussen de wolken door en ik 
genoot daar ondertussen enorm van. Na 
zeker een uur lopen kwamen we op een 
zandbank, waar de grond ietsje steviger 
voelde en zagen we in de verte zowaar 
een zeehond zwemmen. Dat brengt 
heel verschillende reacties naar boven: 
“Aaah, kijk dan een zeehond, mooi hè? 
“ Tot reacties als: “ Woar is mien knuppel 
noe?”

Foto’s worden gemaakt, selfies en dan 
lopen we weer terug richting land. De 
zon gaat bijna onder, de schittering die 
zichtbaar wordt op het reliëf van het wad 
dat weer onderloopt is prachtig. 

We moeten voor de tweede keer door een 
diepe geul water en dat staat inmiddels 
tot aan ons kruis en bij sommige kleinere 
redactieleden tot aan hun navel. Rugzak 
afgeven aan grote “broer” en verder 
lopen. Of nee, allemaal het water in voor 
de groepsfoto, zelfs Huub kwam hiervoor 
opnieuw te water. 

Nog een keer de geul door, het slik met 
geur en slurpende, vacuümzuigende 
geluiden, door de kwelder en uiteindelijk 
de dijk over. Waar we onze kleding 
en voeten/benen konden afwassen 
onder een straaltje water. Een doucheje 
konden we na deze geweldige, sportieve 
groepswandeling wel gebruiken en dus 
gingen we op vuilniszakken zittend in 
de auto snel terug naar het hotel. In 
Pieterburen, bij de buren van Pieter.
Het slotwoord is aan Johnny.

Weer naar huis. Zaterdagmorgen. 
The day after the night before.
Na het wadlopen volgde natuurlijk een 
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gezellige avond tot in de kleine uurtjes, 
zodat iedereen er deze morgen bij het 
ontbijt wat brak uit ziet. De Piot heren, 
waaronder ondergetekende, hebben ‘de 
kop op huus an stoan’, maar daar willen 
de dames niks van weten. ‘We zijn nu in 
Pieterburen, dan MOETEN we nog even 
naar de zeehondencrèche van Lenie ’t 
Hart’. Geen praten aan, dus vooruit maar, 
even zeehondjes kijken.

We krijgen bij binnenkomst in de crèche 
een korte uitleg van de cyclus die de 
binnengebrachte zeehonden doormaken. 
Van intensive care, met veel verzorging, 
telkens een zwembadje verder totdat 
ze na een maand of 3 weer terug gezet 
kunnen worden op het wad. Het is een 
heel bedrijf. Er blijken op deze dag ca 
55 zeehonden ‘patiënt’ te zijn. Als de 

dames genoeg gezien hebben, en er 
nog even een grappige groepsfoto is 
gemaakt, breekt dan toch het moment 
aan om huiswaarts te keren. In Zieuwent 
nog even nazitten bij Inge, en dan gaat 
iedereen weer zijn ‘s weegs. Wat blijft, 
zijn de mooie herinneringen van weer een 
geslaagd Piot uitje, en een stroom aan 
watsapp-berichten en foto’s, waarvan 
ik de leukste wad grappen u niet wil 
onthouden:

Richard: “Der brand altied wel wad”
Stefan:  ‘Wad ow, Waddy”. (tegen Maddy 

H.)
Maddy: ‘Wad lopen, da’s altijd wad.’
Stefan: ‘Wad?”
Nienke: ‘Wadelse?”
Stefan: ‘Zomaar wadlopen’.
Tanja: ‘Waddy ligt nog op 1 oor.”

En zo zijn we allemaal weer een ervaring 
rijker. Maddy’s mening over het wad, 
waarin ze sprak over een landschap dat 
schreeuwt om Prozac en dat het niet 
voor niks is dat de zeehonden daar zo 
huilen, onderschrijf ik niet. De prachtige 
vergezichten, waarbij hemel en aarde 
naadloos in elkaar over gaan, en de 
schijnbare oneindigheid van het wad, 
maakten op mij een diepe indruk. Even 
weer beseffen hoe nietig je als mens 
bent. Nooit verkeerd. Mocht u ooit in de 
gelegenheid zijn om het wad te bezoeken, 
grijp die mogelijkheid met beide handen 
aan. U zult niet teleurgesteld worden. 
http://www.wadlopen-pieterburen.nl

Mark Lankveld, Tanja Huinink, 
Johnny Cuppers.

WAD IS ER TE DOEN IN PIETERBUREN?
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ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum Aanvang Activiteit
Do. 16 okt. 20.00 uur RABO Bank coöperatiefonds : Steun ’t Gilde.

Vr. 17 okt. 19.30 uur “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek”

   Kruisjassen bij Het Witte Paard.

Ma. 20 okt. 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Do. 23 okt. ………. “’t Hoenderboom” : Dropping.

24 en 25 oktober  Stg. Fratsen : Houtdorp

Za. 25 okt. 19.30 uur Wessels Keukens / HV Pacelli 1 – LHC 1

Zo. 26 okt. 14.00 uur RKZVC 1 – AD ’69 1 (speelronde 7).

Ma. 27 okt. 20.00 uur “Zegendiek” en “Ruurloseweg”

   Kruisjassen in het Parochiehuis.

Vr. 31 okt. 20.00 uur Vertoning film “Zuwent” in het Parochiehuis.

Za. 1 nov. 20.00 uur Vertoning film “Zuwent” in het Parochiehuis.

Zo. 2 nov. 14.30 uur Doetinchem 1 – RKZVC 1 (speelronde 8).

Zo. 2 nov. 20.00 uur Vertoning film “Zuwent” in het Parochiehuis.

Ma. 3 nov. 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Wo. 5 nov. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Zo. 9 nov. 14.00 uur RKZVC 1 – Bon Boys 1 (speelronde 9).

Ma. 10 nov. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 12 nov. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Vr. 14 nov. 19.30 uur “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek”

   Kruisjassen bij Het Witte Paard.

Za. 15 nov. 19.30 uur Wessels Keukens / HV Pacelli 1 – Heeten 1

Ma. 17 nov. 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Zo. 23 nov. 14.00 uur WVV ’34 1 – RKZVC 1 (speelronde 10).

Ma. 24 nov. 20.00 uur “Zegendiek” en “Ruurloseweg”

   Kruisjassen in het Parochiehuis.

Za. 29 nov. 19.30 uur Wessels Keukens / HV Pacelli 1 – Wijhe 1

Zo. 30 nov. 10.00 uur Midwinterhoornwandeling.

Zo. 30 nov. 14.00 uur RKZVC 1 – Warnsveldse Boys 1 (speelronde 11).

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info



Deze keer is aan mij de eer om een heel 
bijzondere profielschets te doen! Nienke 
Hulshof is 23 jaar en woont samen met haar 
vriend Jelle Knippenborg in Zieuwent. Ze 
is een dochter van Ton en (juffrouw) Mad-
dy en de zus van Tom en Berend. Nienke 
werkt als fysiotherapeut in Winterswijk in 
het verpleeghuis Pronsweide. In haar vrije 
tijd is ze actief bij de volleybal van TOHP 
en daarnaast is ze sinds dit jaar op dinsdag 
verzorgster bij het eerste elftal van RKZVC. 
Tot slot, als klap op de vuurpijl... is ze ons 
nieuwe redactielid! Onze nieuwe Nienke 
komt Tanja en mij versterken in onze strijd 
tegen het mannelijke geweld tijdens de re-
dactievergaderingen!

Meest favoriete sport:
Volleybal om zelf te doen en atletiek om 
naar te kijken.

Minst favoriete sport:
Ik zat te twijfelen tussen vechtsporten en 
denksporten (vind ik geen sport) dus doe 
maar vechtsporten.

Mooiste sportherinnering:
Als 5 jarig meisje werd ik derde in de 
schaatscompetitie op de plaatselijke ijs-
baan, achter Remco Bokkers en Okke 
Hummelink.

Favoriete sportman/vrouw:
Ik heb geen favoriete, ik vind het mooi 
dat iedereen op zijn eigen manier zijn ding 
doet.

Lekkerste eten:
Sushi (onze mannen vinden dat helemaal 
niks, dus we hebben maar meteen beslo-
ten een sushidate in te plannen).

Voor welk tv programma blijf je thuis:
Boer zoekt vrouw.

Beste boek/schrijver:
Nicci French.

Mooiste film:
Ik kijk nooit films, ik ben te onrustig om me 
zo lang op 1 verhaal te concentreren.

Politieke kleur:
“Het interesseert me echt geen flikker!” 
zegt Nienke lachend, en vervolgt dan: 
“Nee, ik vind het best belangrijk maar al 
die campagnes, ik kan er vaak niks van 
maken.”

Beste Nederlandstalige lied:
Alle muziek van Acda en de Munnik.

PROFIELSCHETS
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Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Het collageschilderij dat Jelle me cadeau 
heeft gegeven van foto’s van onze reis.

Grootste miskoop:
Vast ontzettend veel kleren, impulsieve 
aankopen. In de winkel denk ik dan, ja dit 
is leuk en dan kom ik thuis en blijkt het ner-
gens bij te matchen.

Omscholen tot:
Chirurg, als er maar bloed aan te pas komt, 
hoe erger hoe beter.

Tent opzetten in:
Italië is al jaren favoriet!

Bel je al eens aangehouden door de po-
litie:
Nee, nog nooit (meteen even afgeklopt na-
tuurlijk!).

Hekel aan mensen die:
Te laat komen.

Uit bed te halen voor:
Overal voor, als ik wakker ben, ben ik wak-
ker. Maar voor een spontaan georgani-
seerd uitje spring ik uit mijn bed!

Waar droom je over:
Op een plek wonen waar altijd de zon 
schijnt, en/of een boerderijtje achteraf, 
maar wel met alle familie en vrienden om 
me heen.

Wanneer was je voor het laatst bang:
Ik ben niet snel bang, maar laatst ging er 
een lampje knipperen in de auto en dacht 
ik wel oh HELLUP wat is dit nou weer!?

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Vanochtend dacht ik ohjee, vanmiddag 
gaat schoonmama Karin voor het eerst 
een kleurspoeling in mijn haar doen, als 
dat maar goed gaat! Ik heb nog nooit iets 
spectaculairs met mijn haar gedaan.

Welke zin of welk woord gebruik je veel:
Moet ik eigenlijk Jelle vragen, ik praat so-
wieso veel! Ik denk: La maar zeggen?

Wie zou je nog willen ontmoeten:
Gerard en Gordon, om te zien of ze als ik 
alleen met ze ben, ze ook zo grappig zijn!

Wat zou je geen 2e keer doen:
Duiken, echt nooit meer weer! Het voelt al-
leen, diep, oneindig, geen voeten aan de 
grond, ging ik aan het hyperventileren on-
der water, verschrikkelijk!

Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Extravert, enthousiast, nieuwsgierig, zorg-
zaam, ongeduldig.

Welkom bij de Piot Nienke! Afgaand op 
ons erg gezellige gesprek belooft dat veel 
goeds voor de toekomst!

Elske Kolkman

(Voor de oplettende lezers thuis: welke verande-

ring hebben we met de komst van Nienke met-

een doorgevoerd?)



10

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 13-09-2014 : RKZVC E1 – PAX E1 : 7 – 6
DOELPUNTENMAKERS:  Finn Eekelder (3), Ryan Payers (2x), Willem Domhof (1x) 

en Yob Goldewijk (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Mooie aanval over rechts waarna Finn de bal breed legt 

en Yob schiet hem in.
MOOISTE MOMENT:  Het winnende doelpunt in de laatste seconde. Daarna de 

ontlading na het eindsignaal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ryan Payers.

Datum : wedstrijd : uitslag 20-09-2014 : Zelos E1 – RKZVC E1 : 7 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Marijn Harbers en Pepijn Vosters.
MOOISTE DOELPUNT: Genadeloos schot van Pepijn Vosters.
MOOISTE MOMENT:  Verschillende goede aanvallen met goed samenspel, die 

helaas onvoldoende beloond werden met doelpunten.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Willem Domhof.

Datum : wedstrijd : uitslag 13-09-2014 : Trias E10 – RKZVC E3 : 1 – 3
DOELPUNTENMAKERS: Pleun Boschker (2x) en Twan Klein Goldewijk (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Twan, afstandsschot strak onderkant lat via de paal erin.
MOOISTE MOMENT: Na 1-0 achterstand hard werken met 1-3 winnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pleun Boschker.

Datum : wedstrijd : uitslag 13-09-2014 : RKZVC E4 – Eibergen E9 : 7 – 0
DOELPUNTENMAKERS: Denzel (3x), Lars (3x) en Iris (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Iris, die zeer veel kansen kreeg om te scoren, door bleef 

gaan en toch nog scoorde.
MOOISTE MOMENT: Einde wedstrijd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Hele team.

Datum : wedstrijd : uitslag 27-09-2014 : RKZVC E4 – Winterswijk E9 : 3 – 7
DOELPUNTENMAKERS: Denzel (2x) en Lars (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Lars, dribbelde 4 man voorbij en scoorde.
MOOISTE MOMENT:  Geweldige 1e helft, mindere 2e helft, maar we geven niet op.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Douwe, heeft ondanks de nederlaag zeer veel goals te-

gengehouden.

Datum : wedstrijd : uitslag 11-09-2014 : RKZVC F1 – SP Neede F1 : 4 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Kay (1x), Gijs (2x) en Roel (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Roel Aagten.
MOOISTE MOMENT: Na een 2-0 achterstand ombuigen naar 4-2 winst.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Het hele team, na een zware dag op school ’s avonds 

winnen van Nee.
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Datum : wedstrijd : uitslag 13-09-2014 : RKZVC F1 – Viod F2 : 2 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Stijn Onstenk en Kay Wolterink.
MOOISTE DOELPUNT:  Stijn puntert de bal bij de keeper uit de handen en in de 

goal.
MOOISTE MOMENT:  De eerste competitiewedstrijd winnend weten af te slui-

ten.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Stijn Onstenk.

Datum : wedstrijd : uitslag 20-09-2014 : Gendringen F1 – RKZVC F1 : 2 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Kay Wolterink (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Mooie counter, na 5 minuten 1-0 voorsprong.
MOOISTE MOMENT: Een aanval over 5 spelers (5 schijven). Bal net over.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Stijn Onstenk ontwikkelt zich goed. De nieuwe Jan Wou-

ters is opgestaan.

Datum : wedstrijd : uitslag 13-09-2014 : Erix F1 – RKZVC F2 : 11 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Twan Hulshof.
MOOISTE DOELPUNT: Twan.
MOOISTE MOMENT: Goal van Twan. De blijdschap ondanks 11-0 achter.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Vigo Karnebeek.

Datum : wedstrijd : uitslag 20-09-2014 : RKZVC F2 – Deo F2 : 4 – 6
DOELPUNTENMAKERS:  Sep Spieker, Tim Wassink, Jens Domhof en Twan Huls-

hof.
MOOISTE DOELPUNT:  Twan, een rush vanaf het middenveld en strak met links in 

de goal.
MOOISTE MOMENT:  Na een 3-0 achterstand in de rust toch nog terug geko-

men op 4-4. Einduitslag 4-6. Goed gevoetbald!!!
MAN v.d. WEDSTRIJD: Twan Hulshof.

Datum : wedstrijd : uitslag 13-09-2014 : AD ’69 F3 – RKZVC F3 : 0 – 15
DOELPUNTENMAKERS:  Jip (4x), Ties (4x), Jordi (2x), Stijn (1x), Sven (1x) en Emiel 

(1x).
MOOISTE DOELPUNT: Afstandsschot van Jip hoog in het doel. 
MOOISTE MOMENT:  De slalom van Sem van achteruit op naar de goal en 

teamgenoten maken het af.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Alle 10 ’n dikke 10.

Datum : wedstrijd : uitslag 27-09-2014 : Bredevoort F2 – RKZVC F3 : 1 – 10
DOELPUNTENMAKERS: Ties (3x), Jip (3x), Sem (2x), Stijn (1x) en Jordi (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Sem met een solo vanaf eigen helft en scoren!
MOOISTE MOMENT: Hakballetje van Stijn op de lat.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Keeper Milan Kolkman.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
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Het volleybalseizoen 2014-2015 is weer 
begonnen. Floor Boschker, Merit Beuting, 
Isa Teunissen, Romy Haen, Sam Raben,  
Sabine Rooks, Tess Penterman en afwezig 
door ziekte Rinske Klein Holkenborg.

Op zaterdag 21 september zijn de meiden 
van Tohp MC1 weer gestart met de eerste 
wedstrijd. Het was een uitwedstrijd tegen 
Tornax MC1 in Ruurlo. 2 dagen voor de 
wedstrijd kwam één van de moeders  tot 
de conclusie, dat niet iedereen de shirtjes  
meer zou passen!! HELP!!  De meiden 
hebben 5 jaar in dezelfde maat shirtjes 
gespeeld. In het begin waren het veel te 
grote jurkjes, en nu naveltruitjes. Nee, dit 
kon écht niet meer!! Effe stressen, zijn er 
nog wel andere shirtjes, en jawel….. een 
nieuwe maat komt uit de kast.

Vol goede moed, met ruimzittende shirts, 
en super veel zin, beginnen de meiden 
aan de wedstrijd. In de 3 trainingen die 
ze hebben gehad, zijn ze begonnen om 
systeem te leren spelen.  Ze spelen nu 
met 3 wisselende set-uppers. En de sterke 
punten van iedere speelster wordt nu 
geprobeerd te benutten op ‘vaste’ posities 
in het veld. De meiden werden gecoacht 
door Nienke Hulshof, die het systeem 
direct inzette in de eerste set. Het is even 
aftasten, voor henzelf hoe het gaat lopen 
met het systeemspel, en wat voor spel de 
tegenstanders laat zien. Maar jullie nemen 
de rust, en laten je door niets en niemand 
afleiden. Het gaat gelijk op. Een aantal 
schoonheidsfoutjes worden gemaakt, 
maar toch lopen jullie flink vooruit. En dan 
is de eerste set binnen. De meiden zijn zo 

blij, alsof ze de hele wedstrijd gewonnen 
hebben.

De 2e set beginnen ze met een grote 
dosis concentratie. Het loopt als een 
trein. Iedereen weet zijn plek, en schuift 
heen en weer over het veld, alsof ze nooit 
anders gedaan hebben. Hier laten ze een 
aantal mooie rally’s zien, die ze afsluiten 
een punt. Ze worden sterker, en durven te 
smashen, en ook hier halen ze een aantal 
punten mee binnen. Mooi om te zien!
Toch komen veel ballen in, of net over het 
net, waarbij de ene keer TOHP en dan 
Tornax afsluit met een punt. Dit is een 
aandachtspunt. Maar in deze set komen 
ze niet achter te staan, en winnen met 18-
25. Ook nu zijn ze weer super blij! 

De 3e set wordt snel gespeeld en de 
meiden krijgen nu flinke weerstand van 
te tegenstander. In het afgelopen seizoen 
werden ze moe aan het einde van de 2e 
set, nu lijkt het of dit zich verplaatst heeft 
naar de helft van de 3e set. Dit is toch een 
positieve verschuiving, ondanks dat het 
even niet wil. En daarbij, het systeemspel 
vergt ook veel denkwerk. Af en toe dacht 
je als bankzitter/toeschouwer het te 
snappen, en dan stonden de meiden al 
weer anders in het veld.  Na een stand 
van 10-10 komen ze achter te staan. Ze 
kunnen het even niet meer vinden, en 
verliezen punt na punt. In de time-out  
die Nienke ze geeft, krijgen ze een flinke 
peptalk, en pakken ze de draad weer 
op, en halen ze na mooie rally’s en goed 
samen spel alsnog de 3e set met 21-25 
gewonnen. Goed gedaan. Tussenstand 
0-3.

21-09-2014 : 
TORNAX MC1 RUURLO – TOHP MC1
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Nu de 4e set nog. De meiden vinden de 
kracht weer terug. Ze staan in de set al 
snel op 0-2, en hebben de voorsprong 
niet meer afgegeven. Weer een flink 
aantal mooie rally’s en goed samenspel. 
Gewonnen met 17-25.

De eerste wedstrijd super afgesloten 
met een 0-4 overwinning. Zelf waren 

de meiden ook erg verbaasd over het 
resultaat. Mooi om te zien. En dat terwijl 
dit team in januari pas dit niveau speelt, 
en ze ook  niveau 6 hebben overgeslagen. 
Heel knap gedaan dus!!
We zijn dan ook erg benieuwd, wat ze dit 
seizoen laten zien. Ga zo door, en veel 
succes!!!!

TOHP volleybal

JONG NEDERLAND ‘T GILDE
Dit jaar hebben wij ons weer ingeschreven 
bij het Coöperatiefonds van de Rabobank 
voor de realisatie van een nieuwe keuken 
in de Waareise. De huidige keuken is 
hard toe aan vervanging. We willen 
graag een nieuwe, duurzame keuken met 
een laag stroomverbruik en voldoende 
opslagruimte, passend bij een modern en 
kindvriendelijk jeugdgebouw.

Het Coöperatiefonds geeft financiële 
steun aan initiatieven van lokale 
stichtingen en verenigingen. Van de 
afdeling Lichtenvoorde zijn wij één van 
de 6 genomineerden! Dit houdt in dat 
wij donderdag 16 oktober ons project, 
de keuken, moeten presenteren aan de 
ledenraad van de Rabobank afdeling 
Lichtenvoorde. Zij kiezen vervolgens welk 
project welke prijs krijgt. De prijzen lopen 
uiteen van minimaal €2000,- voor de 6e 
plaats tot maximaal €8000,- voor de 1e 
prijs.

Mocht u ons project willen steunen, 
dan kunt u (als lid van de Rabobank) uw 
stem uitbrengen op ons project tijdens 

de ledenraadavond van de Rabobank 
afdeling Lichtenvoorde op donderdag 16 
oktober in ’t Zwaantje te Lichtenvoorde. 
Als u lid bent van de Rabobank, dan 
ontvangt u van de Rabobank een 
uitnodiging voor deze avond en kunt 
u uw stem uitbrengen op ons project. 
Bent u nog geen lid, maar wilt u ons wel 
steunen, vraag dan nu uw lidmaatschap 
aan via deze link: https://www.rabobank.
nl/particulieren/klantenservice/ik_wil_
lid_worden_van_de_rabobank_formulier. 
Let op: als u klant bent bij de Rabobank 
betekent dit nog niet automatisch dat u lid 
bent van de Rabobank.

Bent u lid van de Rabobank? Kom dan 
allemaal stemmen op ons project tijdens 
de ledenraadavond. Hoe meer stemmen, 
hoe meer kans op de eerste prijs!

Jong Nederland ’t Gilde.



Na een kleine twee maanden zomerstop 
is het seizoen voor de handbalsters van 
Pacelli ook weer begonnen. Dit jaar zijn 
er twee seniorenteams en 8 jeugdteams 
actief, waarbij dames 1 wederom in de 
landelijke hoofdklasse uitkomt onder 
leiding van trainster Hedwig Arink en 
teambegeleidster Annet Hummelink. 
Zij spelen evenals voorgaande jaren 
de thuiswedstrijden op zaterdagavond 
in het Sourcy Center. Na een goede 
voorbereiding is zaterdag 4 oktober de 
competitie weer begonnen. Voor de 
overige teams is de competitie zondag 5 
oktober van start gegaan. Bart Berenbroek 
is ook dit jaar weer trainer van het 2e team.

Onlangs is HV Pacelli uitgeroepen 
tot de leukste sportvereniging van 
Oost Gelre. Daar zijn we uiteraard erg 

trots op. Momenteel zijn de volgende 
verkiezingen bezig zodat we zelfs de 
leukste sportvereniging van Nederland 
kunnen worden. Dus mocht je nog niet 
op ons gestemd hebben, doe dat dan 
vooral zo lang het kan! Via de HV Pacelli 
facebook pagina is een link te vinden naar 
de betreffende website.

Al vier jaar lang is Wessels Keukens 
hoofdsponsor van HV Pacelli. Dit jaar 
gaat het vijfde en eveneens laatste jaar 
in. We hebben de afgelopen jaren prettig 
samengewerkt met Wessels Keukens. Dit 
jaar zal het bestuur hard op zoek gaan 
naar een nieuwe hoofdsponsor die zijn 
naam aan onze vereniging wil verbinden.

Naast het handballen zelf worden er binnen 
de verenigingen ook diverse activiteiten 
georganiseerd. Zo is de jeugd onlangs op 
kamp geweest. Hier werden ze vermaakt 
met onder andere een speurtocht, levend 
bingo en levend stratego. Uiteraard mocht 
de bonte avond niet ontbreken. Iedereen 
heeft zich erg vermaakt.

Bekijk ook eens onze facebook of 
Twitter pagina, facebook.com/HV-Pacelli 
of twitter.com/HVPacelli. Hier houden 
we jullie graag op de hoogte van de 
wedstrijduitslagen en overige activiteiten.

We wensen iedereen een heel sportief 
en gezellig nieuw seizoen toe. We zien 
jullie allemaal graag op de tribune tijdens 
de wedstrijden om onze dames aan te 
moedigen.

Wessel Keukens / HV Pacelli.

SEIZOEN VOOR WESSELS KEUKENS 
/ HV PACELLI WEER BEGONNEN
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De co lumn
PAROLES, PAROLES, PAROLES
Ik ging op klaarlichte dag naar de nacht-
club. Het was niet zomaar, het was omdat 
ik iets had gewonnen . Met mijn manus-
cript had ik meegedaan aan een schrijf-
wedstrijd. Een best belangrijke schrijfwed-
strijd. Acht finalisten mochten gedurende 
1 minuut hun manuscript pitchen voor een 
deskundige jury en ik was een van hen. 
Thuis googlede ik de zoekterm ‘manus-
cript pitchen’. Dat was nog niet zo simpel. 
Als je een uur de tijd had was het eenvou-
dig, maar 1 minuut was best lastig. Alles 
moest precies kloppen, ieder woordje 
moest ik op het juiste moment op het par-
mantige hoofdje slaan. Vooral niks ludieks 
of geks doen. Vooral niet overdreven of 
juist te lui. Het kostte me acht uur om die 
minuut voor te bereiden. Toen wist ik nog 
niet of het goed genoeg was.  

Na die ene minuut mocht er twee minuten 
voorgelezen worden uit eigen werk. Daar 
maakte ik me geen zorgen over: dat von-
den ze blijkbaar goed genoeg. Dat had-
den ze al gelezen en zelfs finale-waardig 
bevonden. Die pitch, dat zou me de kop 
kunnen kosten. Daarnaast maakte ik me 
een beetje zorgen over de prijs die dan 
weer te winnen zou zijn: een presentatie 
op de jonge schrijvers-avond in de Stads-
schouwburg van Amsterdam. Kijk, je kunt 
van alles van mij zeggen, maar  ‘jong’ is 
toch echt geweest. Niet dat ik er mee zit, 
maar de mensen van de schrijfwedstrijd 
hadden niet naar mijn leeftijd gevraagd. 
Ik verwachtte niet dat ik iets kon winnen 
waar de term ‘jong’ ingebakken zat. Al wa-
ren mijn woorden  zo schoon en helder en 
puur als een frisgewassen baby, ze kon-
den niet een middelbare vrouw uit nota-

bene de Achterhoek presenteren als hun 
jongste ontdekking. Aan ‘jongste ontdek-
king’ kleefde een onzichtbare leeftijds-
grens. Ik schatte hem in op 32 jaar. Ik was 
een hele generatie te laat.

Tuurlijk deed ik er alles aan om de leef-
tijdskloof te dichten: naar de kapper, nieu-
we spijkerbroek (extra rondjes hardgelo-
pen) en in de kledingzaak vroeg ik om een 
vestje ‘passend  bij mijn leeftijd  maar toch 
stijlvol zonder mutsig te zijn’. Ik was tevre-
den, had het maximale eruit gehaald. Mijn 
woordjes brandden in de achterzak van 
mijn nieuwe demi-curve bootcut Levi’s.

Ruim op tijd meldde ik me in Utrecht bij de 
receptie. Een beetje verstoord keken ze 
op. De blik gericht op een punt achter me, 
waar de interessante mensen binnenkwa-
men. Jonge mensen, met ‘aanstormend 
talent’ hoofden en nonchalant haar.  Men-
sen die je met goed fatsoen zou kunnen 
presenteren in Amsterdam. Dit ging ik niet 
winnen. 

Het was donker in de nachtclub, een 
mooie natuurlijke barriére om de jon-
gen van de ouden te scheiden. Zoals 
ik het in kon schatten waren er vier ou-
dere deelnemers en vier jongere. Toen 
het mijn beurt was stapte ik het podium 
op waar het licht scheen. Bij mij gebeurt 
dan juist het omgekeerde van dichtklap-
pen. Ik voelde me sterk en stevig. Dit 
was het beste wat ik kon en ik ging het 
ze verdomme door hun literaire strot-
jes duwen. Ik pitchte 1 minuut, hoorde 
mezelf ondermeer zeggen: ‘zijn en tijd.  
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Als er niets gebeurt besta je dan wel?’ 
Want dat is zo’n beetje waar mijn manus-
cript over gaat. Daarna las ik twee mi-
nuten voor. Rustig,  die woordjes waren 
goed, anders stond ik hier niet.

‘Uitstekende pitch, zat technisch goed in 
elkaar. Intrigerende inhoud’, oordeelde de 
jury. Huh? Zou het dan toch nog kunnen? 
Had ik de situatie niet goed ingeschat? 
‘Maar de tekst die u voor las sprak ons 
niet aan”. Huh? Daarmee had ik toch juist 
gewonnen? Dat was toch mijn bestaans-
recht hier op dit podium? De jury ging nog 
even door. De ene vond het geweldig dat 
ik wist wie mijn doelgroep was, de andere 
vond het juist een beperking. Kortom ik 
zou hier niet veel aan over houden dan 
de nieuwe spijkerbroek. Natuurlijk won ik 
niet. Een sympathieke hipster met baard 
wel. Hij was 32. Op het randje. 

De volgende dag rende ik van gif 6 km. 
achter elkaar. Een nieuw record. Daarna 
wist ik precies hoe ik nu verder moet. U 
hoort nog.

Ondertussen is groep 3 waar ik op don-
derdag en vrijdag juf ben alweer 5 weken 
onderweg. Iedere dag de verwachting in 
de glanzende oogjes wat ze nu weer te le-
ren krijgen. Niet wetend dat alles wat ze 
moeten weten al diep in hun mooie hoofd-
jes is opgeslagen en voorbereid door 
de collega’s van groep 1 en 2. Als juf in 
groep 3 hoef je dat alleen maar aan te tik-
ken en wakker te schudden. Een prachtig 
beroep. En dan vertel ik ze dat ze alles al 
weten, de 26 letters  kennen waarmee alle 
woorden op de wereld gemaakt worden. 
Dat ze alleen nog maar hoeven te leren 
om de juiste letters op de juiste plaats te 
leggen, en dan te lezen. Steeds sneller en 
sneller. En als je dat kunt, dat je dan alles 
kunt leren wat je wilt. Dat je dan alles kunt 
worden wat je wilt. Dat doen woorden, als 
je er de baas over bent. Geen verliezers, 
alleen winnaars.

Maddy Hulshof    

De finalisten van Manuscripting 2014 waar ik tus-
sen had moeten staan. Ze waren me kwijt voor 
de foto. Ik zat al giftig aan een drankje in de zon.
Links de winnaar.


