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HERFST
Mijn eerste voorwoord voor de Piot mag ik
schrijven als de herfst in volle glorie aanwezig is. De herfst en ik zijn jaren niet zo’n
goede combi geweest. Als ik er op Facebook een relatiestatus aan zou wagen,
zou ik kiezen voor: “Het is ingewikkeld”. Ik
heb het heel snel heel warm en ook heel
snel heel koud. Ik verkies open schoentjes
voor dikke gevoerde laarzen en houd niet
van dikke truien en al helemaal niet als je
dan binnenkomt in kleine ruimtes waar de
verwarming op standje sauna staat. Van
de sauna houd ik dan weer wel, maar dat
is een ander verhaal. Grauwe grijze dagen
nemen de overhand en als het donker en
koud is wordt uit bed gaan ’s ochtends
voor mij steeds meer een hele beproeving.
Door allerlei opleidingen/ontwikkeling en
noem het maar, heb ik sinds vorig jaar geleerd om ook van de herfst en winter de positieve kant te zien. We hebben in Nederland
het geluk dat we heel bewust de wisselingen
van de seizoenen mee mogen maken. In
Nederland zijn we professionals in het praten over het weer en helaas vooral klagen:
“Poeh wat is het warm, nat, koud, glad.. de
zomer is laat, de winter niet streng genoeg
en ga zo maar door.” Ik merk zelf dat ik door
de eigenheid van elk seizoen steeds meer
waardeer wat er is. We worden door de duidelijke seizoenswisselingen elk jaar weer
bewust gemaakt van het feit dat je vaak iets
pas mist als het er niet meer is. Op zonnige
eigenlijk meer nazomer-herfstdagen geniet
ik volop! De prachtige kleuren van de natuur,
het knisperen van de blaadjes onder mijn
voeten, de door de zon gegeven gouden
omlijsting maakt alles mooier. Ik merk dat
de zon zoveel méér een cadeautje voelt als
je het eigenlijk al niet meer verwacht.
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HERFST
De herfst is al sinds mensenheugenis het
seizoen van oogsten, de balans opmaken
en van loslaten. Opgegroeid op een boerderij ben ik gewend om met de seizoenen
mee te leven. Ik voel me nog altijd voldaan
en opgelucht als een “collega” mooi op tijd
het gras of de mais ingekuild heeft en baal
zeker net zo mee als met alle geknoei en
geworstel het land kapot gereden wordt en
de oogst hieronder lijdt.
Het begin van de herfst was voor mij zelf
ook een tijd dat ik heb mogen oogsten,
mijn praktijkruimte is bijna klaar en aan mijn
”Wall of Fame” heb ik al een mooie staat
van dienst hangen. De balans opmaken
heb ik ook gedaan en heb gemerkt dat het
soms ook wel wat veel is. Maar ook zo leuk
allemaal, lastig. Creatieve oplossingen zijn
o.a. de aanschaf van een heuse robotstofzuiger, soms nog liever de (schoon) papa’s
en mama’s aan kijken en om hulp vragen èn
loslaten. Loslaten, zoals de bomen hun bladeren laten vallen, hun sapstromen terugtrekken om weer energie op te doen voor
het nieuwe. Loslaten dat ik niet elke dag
een volledig verantwoorde maaltijd op tafel
zet, dat het huis niet altijd blinkend schoon
zo uit een woonblad te rollen is, dat ik nou
eenmaal gewoon zo min mogelijk strijk en
dat ik niet elk weekend tijd of zin heb om te
gaan stappen. Terugtrekken doe ik ook, terug naar Zieuwent. Ik heb besloten om na 2
jaar les te geven in Lichtenvoorde te stoppen. Niet met de Body Balance gelukkig, ik
kan fijn dichter bij huis doorgaan met wat ik
al deed. Per november zal ik terug in eigen
dorp met oude vertrouwde gezichten weer
in de zaal staan.
Spannend altijd weer, het doen van iets
nieuws. Zo ook toen ik besloot de kwart
marathon te lopen in Groenlo met de Ka-
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nonsloop, herfstiger dan die dag was het
dit jaar nog niet geweest. Ik wist niet precies waar ik moest zijn, twijfelde aan mijn
kunnen en waarom ik toch echt voor mijn
plezier op een vrije zondagmorgen in de
regen en kou 10 km en 600 m ging hardlopen? Zo fijn om dan bekende gezichten
te zien: oh daar moet je straks zijn, eerste keer? Komt goed joh! Je bent ruim op
tijd. Moet jij nog? Succes! Kwart marathon, knap hoor!.. Ondanks de kou werd
ik warm van binnen, nu mijn spieren nog!
Na een high five van piot collega Tanja die
de 5 km al achter de rug had, stond ik zenuwachtig bij de start en schoot Lisa te
Molder al gauw als een speer er vandoor,
petje af! Me laten opjagen door de massa
liep ik veel harder dan mijn eigen tempo en
kreeg ik het al snel zwaar, werd ik met 3
km opbeurend toegejuicht door volleerdlange-afstandsloper John Krabbenborg:
“als je zo snel blijft gaan blijf je onder de
50 minuten!” Dat tempo kon ik niet volhouden, maar een PR liep ik wel en bleef ruim
onder het uur wat een kick! Bij de finish
kreeg ik een prachtig cadeau: in de regen
zag ik mijn ouders, die helemaal niet van
sport houden en ook niet van regen, stonden ze me op te wachten en ontving ik met
trillende benen en een brok in mijn keel van
beide een innige omhelzing.
Elske Kolkman

EEN NIEUWE KAPITEIN OP HET
HANDBALSCHIP

Vanavond speelt Wessels Keukens/
HV Pacelli in het Sourcy Center een
competitiewedstrijd in de hoofdklasse
B tegen Auto van Ewijk/LHC uit
Lemelerveld. Tanja en ik hebben
afgesproken om deze wedstrijd te gaan
bekijken en we willen tegelijk van de
gelegenheid gebruik maken om Pacelli’s
nieuwe voorzitter, Barend Wassink, te
interviewen. Als ik om half 7, een uur voor
de wedstrijd, het Sourcy binnenloop,
staan Barend en Tanja al op me te
wachten. Tanja is nerveus. Een beetje
vreemd, maar Tanja kent Barend aardig
goed, en dat geeft kennelijk toch een wat
vreemde sfeer in deze setting. Gelukkig
heeft Barend nergens last van, en als
we voor koffie hebben gezorgd, kan het
gesprek beginnen.

Barend, zou je jezelf even willen
voorstellen aan de Piot lezers?
OK, ik ben Barend Wassink, 46 jaar, woon
samen met mijn vriendin Corinne Ebbers,
waarmee ik al ruim 30 jaar verkering heb.
We hebben een 9 jarige meisjestweeling,
Neeltje en Mijntje. Ik werk bij Wonion
woningbouw te Ulft, alwaar ik coördinator
vastgoed beheer ben. In die hoedanigheid
regel ik het onderhoud van alle woningen
van Wonion. Mijn hobby’s zijn wandelen,
fotografie, voetbal en natuurlijk handbal.
Hoe schets je je karakter?
Dat kun je misschien beter aan anderen
vragen. Maar als ik hierop moet
antwoorden zou ik zeggen dat ik een
sociaal voelende leidinggevende ben. Ik
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zal nooit iets hard spelen. Ik weet wat het
betekent om vrijwilliger te zijn en hoe je
met vrijwilligers om dient te gaan. Maar ik
weet wel wat ik wil, en vaak gaat het dan
ook zo als ik heb bedacht. Mij is wel eens
verweten dat ik wel naar anderen luister,
maar dat er vervolgens toch dat gebeurt
wat ik in eerste instantie al van plan was.
Ik ben niet gemakkelijk van mijn mening
af te krijgen.
Heb je een handbalverleden?
Nee. In mijn jeugd heb ik altijd gevoetbald.
Maar sinds een jaar of 3, toen onze
tweeling bij handbal ging, ben ik vaker
naar handbal gaan kijken. En dan niet
alleen naar de wedstrijden van Mijntje
en Neeltje, maar ook de wedstrijden van
het eerste. Wat mij bijzonder opviel, was
het respect dat er binnen het handbal is.
Niet alleen naar elkaar, maar ook naar de
leiding, naar de tegenstander en naar de
scheidsrechters. Dat was ik vanuit het
voetbal wel anders gewend.
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Hoe ben je voorzitter geworden?
Ik was leider/coach bij het jeugdteam van
onze tweeling en kwam ook vaak bij het
eerste kijken. En dat begon op te vallen.
Eind vorig jaar stapte Robert te Focht op
me af en vroeg me of ik zin had om in
het bestuur te komen. Omdat ik Pacelli
had leren kennen als een vereniging met
veel enthousiaste leden en betrokken
vrijwilligers, stond ik daar niet afwijzend
tegenover, maar toen Robert daarop zei
dat het voor zíjn functie zou zijn, heb
ik toch even bedenktijd gevraagd. We
spraken af dat ik vanaf dat moment de
bestuursvergaderingen zou bijwonen en
dat beviel me zo goed, dat ik de stap toch
maar heb gezet.
Waarom is Robert te Focht gestopt?
Robert heeft 9 jaar in het bestuur gezeten,
waarbij hij de laatste 6 jaar voorzitter is
geweest. Hij vond het tijd voor nieuw
bloed. Robert heeft in die periode een
goed functionerend bestuur neergezet.
Iedereen weet wat er van hem of haar
verwacht wordt en de vele taken zijn

goed verdeeld over het bestuur en de
commissies.
Wat ga jij als voorzitter doen? Wat is
je visie?
Verwacht van mij geen radicale
koerswijziging. Ik ben van plan eerst eens
te kijken ‘hoe de hazen lopen’. Daarna
zal ik wellicht wat bij proberen te sturen.
Wat mij wel zorgen baart, is dat er heel
veel werk op dit moment terecht komt
bij een relatief klein groepje mensen.
Het zou voor Pacelli beter zijn dat de
werklast wat beter werd verdeeld. Een
tweede aandachtspunt is de overgang
van junioren naar de senioren. Ik heb
mijn twijfels bij de manier waarop dit
nu gaat. De stap is nu zeer abrupt. Ik
zou het wat geleidelijker willen zien.
Misschien moeten we proberen een 3e
team te realiseren met oud speelsters
waarin jeugd zo af en toe eens aan een
seniorenwedstrijd kan proeven, zonder
dat er meteen gepresteerd moet worden.
In principe heb ik er geen moeite mee dat
14 – 15 jarigen al in het eerste spelen. Als
ze er fysiek en mentaal aan toe zijn, moet
het kunnen. Maar een wat geleidelijker
weg zou wat mij betreft de voorkeur
moeten hebben.
En het eerste?
Het streven moet zijn om in de
hoofdklasse te blijven handballen. En dan
kijk ik daarbij liever naar boven dan naar
beneden. Het is op zich natuurlijk een
absolute topprestatie dat een kleine club
als Pacelli zo hoog handbalt maar dat
gaat niet vanzelf. Om die hoge standaard
te halen wordt er binnen Pacelli minimaal
2x in de week in Zieuwent getraind, traint
een aantal talenten een 3e keer op de
zaterdagmorgen en zijn er jeugdleden
die dan ook nog eens door de week 2x
‘s morgens vroeg naar de handbalschool

in Raalte gaan. Bovendien ligt het niveau
van het trainersgilde binnen Pacelli
bijzonder hoog. Trainers weten wanneer
er gas gegeven kan worden, en wanneer
je het wat kalmer aan moet doen. Maar
ook de mogelijkheid om binnen Sourcy
gebruik te maken van de fitness, is mede
debet aan het succes.
Nu had Hedwig Arink vorig seizoen
aangegeven te willen stoppen als
trainer van het eerste. Maar Pacelli
heeft geen vervanger kunnen vinden.
Hoe kan dat?
Handbal is een kleine sport in Nederland.
Goede trainers liggen niet voor het
oprapen. Bovendien moet een trainer
binnen de cultuur van Pacelli passen.
We waren vorig seizoen al zeer ver met
een opvolger, maar op het moment dat
het contract ter ondertekening op tafel
lag, kwam hij op het allerlaatste moment
nog met aanvullende eisen. Dan ben je bij
Achterhoekers aan het verkeerde adres.
Dan is het vertrouwen weg en dat komt
ook niet meer goed. Nu hadden we een
heel goed alternatief, maar die is echter
pas in seizoen 2015-2016 beschikbaar.
Daarom is Hedwig gevraagd om het nog
een jaar extra te doen. En ondanks het feit
dat Hedwig al was gestopt, met bloemen
en al, omdat zij vindt dat zij de huidige
groep weinig meer kan leren, stemde ze
toch toe. Ze wilde wel graag een assistent
en die hebben we gevonden in, je raad
het al, Annet Hummelink.
En wie is dat alternatief?
Daar wil ik op dit moment nog niet al
te veel van zeggen. We hebben medio
november een afrondend gesprek en
alle seinen staan voorlopig op groen. Ik
kan wel zeggen dat het een vrouwelijke
tukker is die qua uitstraling en mentaliteit
prima bij Pacelli lijkt te passen. Als zij
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de twentse handbalmentaliteit in Pacelli
weet te krijgen, dan gaan we nog mooie
tijden tegemoet.
Brengt die tukker ook nog nieuwe
speelsters mee?
Zo werkt dat niet, althans niet bij Pacelli.
Wij zullen nooit speelsters in enige vorm
betalen. Wij scouten ook niet. De huidige
groep is een echte vriendinnengroep met
weinig verloop. Dat is binnen het handbal
ook niet gemakkelijk, omdat je al snel
met gigantische reisafstanden komt te
zitten. Waar je bij het voetbal binnen 10
km al verschillende mogelijkheden hebt,
zul je als handbalster al snel naar Arnhem
of Twente moeten om een vergelijkbare
club te vinden. Wat we wel doen is de
handbalsport op de basisscholen van
Zieuwent, Harreveld en Mariënvelde

promoten, om zo de jeugdaantallen op
peil te kunnen houden.
Ben je ook van plan om een herenafdeling op te zetten?
Daar zijn op dit moment geen plannen
voor. Maar mocht er zich een groep
heren aanmelden, dan zullen wij dit zeker
proberen te faciliteren.
Hoe kijk je tegen het financiële plaatje
van Pacelli aan?
Handbal is een relatief dure sport. Niet
alleen hakt de zaalhuur er aardig in, er
moet ook nogal wat afgereisd worden.
Vandaar dat Pacelli heel veel acties
organiseert om daarmee te zorgen dat
de contributie betaalbaar blijft. Ik durf
te stellen dat niemand in Zieuwent niet
kan handballen omdat de contributie te
hoog is. Maar naast acties is natuurlijk
de steun van sponsoren van eminent
belang. In dat kader staat ons een grote
uitdaging te wachten. Het contract met
hoofdsponsor Wessels Keukens loopt
dit seizoen af. We moeten op zoek naar
een nieuwe hoofdsponsor. Dat zal in deze
tijden geen gemakkelijke opgave zijn. Ik
hoop vurig dat we een bedrijf vinden dat
zijn naam aan de onze wil verbinden.
En dan verrast Tanja mij met de laatste
vraag: “Ik zit hier met 2 voorzitters aan
tafel. Wat heeft de ene voorzitter voor
tip aan de andere?”. Daar overvalt ze me
mee. Daar moet ik even over nadenken.
Gelukkig is het ongeveer half 8, tijd om
naar de tribune te gaan om de wedstrijd
te bekijken. We vergezellen Barend
naar een plekje aan de reling en zijn
net op tijd om het voorstellen van de
teams te zien. Barend verwacht een
moeilijke avond. “Pacelli heeft het altijd
moeilijk tegen Lemelerveld. Bovendien
missen we in Inge Boekelder en Martine
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Arink twee klasbakken en is Kelly klein
Goldewijk geblesseerd”. Eerstgenoemde
speelsters blijken een half jaar op
stage te zijn in Curaçao en Suriname.
Net te ver om even terug te komen.
Het programmaboekje leert verder dat
er weliswaar pas 2 wedstrijden zijn
gespeeld in de hoofdklasse B, maar LHC
wist beide wedstrijden te winnen, waar
Pacelli beide heeft verloren. Inderdaad
ook geen goed voorteken.
Tijdens de wedstrijd proberen we om
wat scherpe foto’s te maken, altijd een
crime in een relatief donkere grote hal,
en na enige tijd staken we deze pogingen
dan ook maar, om ook de wedstrijd
beter te kunnen volgen. Pacelli komt op
even op voorsprong, maar LHC weet dit
halverwege de eerste helft om te draaien.
Er worden nogal wat strafworpen
gegeven, die echter regelmatig worden
gemist. Door beide kanten. De ruststand
is 10-12. Tijdens de rust blijft het publiek
staan waar het stond, waarschijnlijk
om het plekje aan de reling niet kwijt te
raken. Ik verwacht een koffiejuffrouw die
zich met haar wagentje door het publiek
gaat wurmen, maar deze mevrouw blijkt
helaas niet te bestaan. Geen koffie,
dus. Als ik Tanja vraag waarom zij niet
meer handbalt, wordt er instemmend
door omstanders gereageerd. Tanja
blijkt vanuit het verleden nog een ruime
handbalsupportersschare te hebben. Het
krijgen van kinderen blijkt de reden te
zijn en het is er daarna nooit meer van
gekomen. Misschien een goed moment
om het 3e team van Barend in de steigers
te zetten?
De tweede helft begint en Pacelli moet
helaas toestaan dat LHC verder wegloopt.
Tanja wijst mij op de twee kaarsjes die
bij de ingang van de zaal achter het

raam zijn gezet. ‘Dat doen ze misschien
al wel 20 jaar, het moet geluk brengen”.
20 jaar. Ik denk aan de Zieuwentse
handbalgoeroe Berry Wensink, jarenlang
het boegbeeld van Pacelli, en meteen
schiet mij het antwoord op Tanja’s eerder
gestelde vraag te binnen: “Neem niet te
veel hooi op je vork als voorzitter, Barend,
delegeer zoveel mogelijk!” Barend knikt
instemmend, dat had hij zelf ook al wel
bedacht. Het verschil is inmiddels een
doelpunt of 5 geworden. De meiden lijken
er niet echt meer in te geloven. Komen
tegen het einde nog wel wat dichterbij,
maar net als we denken dat het misschien
nog spannend kan gaan worden, loopt
LHC weer weg. De eindstand is 1926. De punten zullen helaas vanavond
meegaan naar Lemelerveld. Als we
richting trap lopen, zie ik dat de kaarsjes
al zijn opgeborgen. Vanavond hebben ze
niet geholpen, helaas. Toch denk ik dat
het met Pacelli wel
goed gaat komen.
RKZVC had ook
een
moeizame
start, dit seizoen,
maar zowel bij
RKZVC
als
bij
Pacelli loopt er
kwaliteit
genoeg
rond. En uiteindelijk
komt dat altijd
bovendrijven. ‘Wil
je nog wat?” vraagt
Tanja. Nee. Het
is mooi geweest,
ik ga naar huis.
Stukkie schrijven.
Barend,
bedankt
voor deze avond,
en veel succes met
deze mooie club.
Tanja en Johnny.

7

ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum

Aanvang

Activiteit

Za.

22 nov.

16.15 uur

TOHP – Gemini.

Za.

22 nov.

20.00 uur

Concert Schutterij St. Sebastiaan : Parochiehuis

Zo.

23 nov.

10.30 uur

Sinterklaasintocht : Basisschool / Parochiehuis.

Zo.

23 nov.

14.00 uur

WVV ’34 1 – RKZVC 1 (speelronde 10).

Ma.

24 nov.

20.00 uur

“Zegendiek” en “Ruurloseweg”

			

		
Za. 29 nov.

Kruisjassen in het Parochiehuis.

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).

Ma.

1 dec.

20.00 uur

Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard

Zo.

7 dec.

14.00 uur

AZC 1 – RKZVC 1 (speelronde 12).

Ma.

8 dec.

20.00 uur

RKZVC : Kruisjassen : Kantine

Wo.

10 dec.

20.00 uur

PIOT : Kopie inleven.

Wo.

10 dec.

20.00 uur

Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Vr.

12 dec.

19.30 uur

“’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek”

			

Kruisjassen bij Het Witte Paard.

Za.

13 dec.

16.15 uur

TOHP – Dynamo Neede.

Za.

13 dec.

20.00 uur

Sfeervol winterconcert Harmonie bij de

			

“Schoppe van de Prins”.

Zo.

14 dec.

14.00 uur

RKZVC 1 – Reunie 1 (speelronde 13).

Ma.

15 dec.

20.00 uur

Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Vr.

19 dec.

20.00 uur

“’t Hoenderboom” : Kerstbingo.

Ma.

29 dec.

20.00 uur

“Zegendiek” en “Ruurloseweg”

			

Kruisjassen in het Parochiehuis.

Di.

30 dec.

……….

Stamppot kaarten.

Vr.

13 mrt

……….

Kaarten voor alle buurten.

Zo.

3 mei

……….

Stg. Fratsen : “Dwars deur Zuwent”.

Za.

4 juli

……….

Stg. Fratsen : Modderdag.

Zo.

6 sep.

……….

Stg. Fratsen : Vertelfestival.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC
Datum : wedstrijd : uitslag 04-10-2014 : Silvolde E1 - RKZVC E1 : 2 - 7
DOELPUNTENMAKERS:	Finn Eekelder (3x), Marijn Harbers (1x), Ryan Payers (1x),
Yob Goldewijk (1x) en een eigen doelpunt.
MOOISTE DOELPUNT:	Marijn Harbers komt op de keeper af en schiet tegen de
keeper op. De bal komt terug bij Finn die een man uitkapt
en de bal hoog in de goal schiet.
MOOISTE MOMENT:
Verschillende mooie aanvallen met goed samenspel.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Jesse Vos.
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

11-10-2014 : RKZVC E1 – DZC E1 : 2 – 6
Eigen goal (corner Marijn) en Willem.
Willem.
Redding van Daan (diagonaal schot bovenhoek).
Finn

Datum : wedstrijd : uitslag 01-11-2014 : RKZVC E1 – MVR E1 : 2 – 3
DOELPUNTENMAKERS:
Jesse Vos en Ryan Payers.
MOOISTE DOELPUNT:	Via goede aanval werkt Jesse Vos uiteindelijk de bal in de goal.
MOOISTE MOMENT:
Vele goede aanvallen, helaas zonder te scoren.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Pepijn Vosters.
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

01-11-2014 : RKZVC E2 – DEO E2 : 2 – 1
Jens Taken en Thijmen Rouwhorst.
Eerst twee man voorbij en liggend scoren.
Een poort van Dico en een goed vervolg.
Een sterk verdedigende Collin.

Datum : wedstrijd : uitslag 11-10-2014 : Vios B. E4 – RKZVC E4 : 3 – 5
DOELPUNTENMAKERS:
Sam (2x), Denzel (2x) en Lars (1x).
MOOISTE DOELPUNT:	
Sam, goed samenspel tussen Lars en Denzel die een
voorzet op Sam gaf, die “cool” inschoot.
MOOISTE MOMENT:	
Het goede samenspel in de 2e helft waardoor we 3x
scoorden en de wedstrijd wonnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD:	Huib, met zijn uitschuifbare benen was hij heel lastig voor Vios.
Datum : wedstrijd : uitslag 04-10-2014 : RKZVC F1 – Grol F2 : 5 – 0
DOELPUNTENMAKERS:
Marick (3x), Kay (1x) en Gijs (1x).
MOOISTE DOELPUNT:	Mooie pass van Dani op Gijs, die hem vervolgens netjes
breed legt op Kay ……. en goal.
MOOISTE MOMENT:	De traktatie van de moeder van Marick op chips voor de
overwinning.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Marick met 3 goals.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

11-10-2014 : AZSV F2 – RKZVC F1 : 2 – 0
------------------Dat Mik te Plate de voetbalschoenen kapot heeft gelopen.
----------

Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

25-10-2014 : RKZVC F1 – Trias F2 : 2 – 0
Kay Wolterink en Gijs Niënhuis.
Beide strak erin.
Kay was jarig en ging trakteren.
Kevin Spieker, was geblesseerd mag wou toch voetballen.

Datum : wedstrijd : uitslag 01-11-2014 : VVG F1 – RKZVC F1 : 1 – 3
DOELPUNTENMAKERS:
Kay Wolterink (1x) en Dani Krabbenborg (2x).
MOOISTE DOELPUNT:
Kay Wolterink.
MOOISTE MOMENT:	Fantastische redding van onze keeper Jonah, het leek wel
of hij kon vliegen.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Dani met 2 doelpunten match winner.
Datum : wedstrijd : uitslag 27-09-2014 : Longa F4 – RKZVC F2 : 8 – 2
DOELPUNTENMAKERS:
Sep en Twan.
MOOISTE DOELPUNT:
Twan.
MOOISTE MOMENT:	Twan liep met zijn lange benen dwars door de verdediging.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Sep.

10

Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

04-10-2014 : RKZVC F2 – Winterswijk F5 : 3 – 3
Lasse Brinkerhof (2x) en Sep Spieker (1x).
Lasse
De gelijkmaker van Sep.
Lasse Brinkerhof.

Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

04-10-2014 : Longa F4 – RKZVC F2 : 8 – 2
Sep Spieker en Twan Hulshof.
---------Ondanks de grote inzet toch verloren.
Sep Spieker en Lasse.

Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

25-10-2014 : RKZVC F2 – KSV F1 : 1 – 7
Tim Wassink.
Fantastische krul boven in de hoek.
De 1-0 voorsprong, helaas van korte duur.
Robbie en Eef.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
Datum : wedstrijd : uitslag 01-11-2014 : Halle F1 – RKZVC F2 : 3 – 1
DOELPUNTENMAKERS:
Lasse
MOOISTE DOELPUNT:
Lasse
MOOISTE MOMENT:	
Het aanspelen van Eef naar Lasse waaruit gescoord
wordt.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Allemaal goed gevoetbald. Goeie inzet.
Datum : wedstrijd : uitslag 01-10-2014 : RKZVC F3 – Grolse Boys F1 : 1 – 4
DOELPUNTENMAKERS:
Sem Rouwhorst.
MOOISTE DOELPUNT:	Sem. Na een mooie solo schoot Sem de bal schitterend
hoog in het doel.
MOOISTE MOMENT:	Alle reddingen van Lars. Wat heeft hij de hele wedstrijd
ontzettend goed gekeept.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Lars Wissink.
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

11-10-2014 : DZSV F2 – RKZVC F3 : 0 – 3
Jip (2x) en Ties (1x).
Afstandsschot van Jip boven in de hoek.
Keeper Jordi met prachtige saves tijdens de penalty’s.
Jip.

Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

25-10-2014 : RKZVC F3 – FC Winterswijk F8 : 6-0
Jordi (4x), Lars (1x) en Ties (1x).
Jordi, strak op de binnenkant van de paal en toen erin.
Keurig gespeelde wedstrijd van iedereen!
Lars Wissink.

Datum : wedstrijd : uitslag 01-11-2014 : Grol F6 – RKZVC F3 : 3 – 7
DOELPUNTENMAKERS:
Jip Doppen : 7x gescoord.
MOOISTE DOELPUNT:	Alle 7 van Jip. Steeds na een uittrap van Ties alleen door
naar de keeper.
MOOISTE MOMENT:
Noure Mul, die voor het eerst met ons meespeelde. Super!
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Het hele team! Goed terug geknokt na een achterstand.
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PROFIELSCHETS
Sinds april 2011 voorziet hij elke zondag
menig Zieuwentenaar van een warme hap.
Het wordt dus hoog tijd dat we kennis maken met: Jeroen’s snacks, in het echte leven Jeroen Lageschaar. 29 jaar, woont in
Winterswijk en is tot nu toe nog vrijgezel!
Hij staat sinds zijn 16e al in de snackwagen, maar heeft ook nog de opleiding facility management afgerond aan het Saxion in
Deventer. Staat naast in Zieuwent ook nog
in Winterswijk en Dinxperlo op de markt
met de snackwagen. Verder gaat hij graag
op vakantie naar zonnige oorden en geniet
hij van zijn vrije tijd.

Meest favoriete sport:
Zwemmen (dat doe je immers op vakantie,
toch?).
Minst favoriete sport:
Tafeltennis, heel saai.
Mooiste sportherinnering:
Eerste sprong in de Caribische zee.
Favoriete sportman/vrouw:
Ik kan er niet zo snel opkomen, ik kijk ook
helemaal geen sport.
Lekkerste eten:
Tapas.
Voor welk tv programma blijf je thuis:
Eigenlijk nergens voor, uitzendinggemist.nl
is ideaal.
Beste boek/schrijver:
Geen favoriet, spannende boeken lees ik
graag.
Mooiste film:
Ik ben erg slecht in het onthouden van titels, maar kijk wel erg graag films.
Politieke kleur:
Interesseert me weinig, ik verdiep me er
ook niet in.
Beste Nederlandstalige lied:
Guus Meeuwis.
Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Dingen voor mijn eerste eigen huis.
Grootste miskoop:
Kleren, ik vind vaak kleren die ik 2 jaar geleden heb gekocht terug in de kast met het
kaartje er nog aan ……..
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Omscholen tot:
Piloot, om de hele wereld te zien.
Tent opzetten in:
Ik heb een hekel aan kamperen, ik heb sowieso nog nooit een tent opgezet.
Ben je al eens aangehouden door de
politie:
Ja, vorig jaar, te hard gereden.
Hekel aan mensen die:
Liegen.
Uit bed te halen voor:
Een zonnige vakantie.
Waar droom je over:
Als ik hard heb gewerkt vaak over patat en
natuurlijk over leuke dingen doen.
Wanneer was je voor het laatst bang:
Ik ben eigenlijk nooit bang.
Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Wat moeten we hier mee gaan doen?
Welke zin of welk woord gebruik je veel:
Uhm, ff denken.
Wie zou je nog willen ontmoeten:
Maxima.

MEDEDELINGEN
VAN DE
REDACTIE.
Zoals bekend zijn de “Boezemvrienden” als columnisten gestopt. We
denken in de persoon van Johan
Stortelder een waardige opvolger te
hebben gevonden. Als “herintreder”
gaat hij nu solo (dus zonder Toon
Molleman) aan de slag. Zijn “eerste”
bijdrage treft u aan in deze PIOT.
In het volgende nummer worden de
advertenties vernieuwd. Nagenoeg
alle adverteerders hebben opnieuw
hun medewerking toegezegd, waarvoor onze grote dank. Zonder hen
is een gratis PIOT voor alle inwoners van Zieuwent niet mogelijk. Er
is nog wat vrije ruimte beschikbaar
voor nieuwe adverteerders. Heeft u
interesse, neem dan contact op met
Huub Wopereis (email h.wopereis@
chello.nl).
De redactie.

Wat zou je geen 2e keer doen:
Duiken.
Beschrijf jezelf in 5 woorden:
hardwerkend, humor, impulsief, levensgenieter, spontaan.
Jeroen, bedankt voor het gezellige interview en veel succes en vooral plezier hier
in Zieuwent.
Nienke
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AALTEN, 2 OKTOBER 2014
Wie had ooit kunnen beseffen, dat er op
die plek en op die datum geschiedenis
zou worden geschreven. Geschiedenis
met een hoofdletter G wel te verstaan.
We hebben het over de Heren Recreanten
van TOHP residerend te Zieuwent. Dankzij
jarenlange trainingsarbeid hier in Sourcy,
op ontelbare hoogtestages en maanden in
zuurstofcabines doorgebracht hebbende
met maar 1 doel voor ogen; het hoogst
haalbare op recreatief niveau.
Terug naar 2 oktober j.l. Aalten was the
place to be. Het eerste volleybaltoernooi
van het nieuwe seizoen. We togen vol
goede moed en gezonde spanning langs
de windmolens richting Aalten. Vooraf
had ik als trainer, coach en speler voor
klassebehoud als drukmiddel geroepen.
Daardoor werden we als team extra
geprikkeld. Na een voorzichtige maar
doelmatige warming-up betraden we de
arena voor de eerste wedstrijd.
De tegenstander, Aktief IJzerlo, begon
ietwat voorzichtig. Wij echter vlogen er
vanaf het eerste fluitsignaal vol in. De
punten stroomden als een tsunami onze
kant op. De eerste set werd dan ook
gewonnen. De tweede set ging het meer
gelijk op, maar op karakter harkten we de
volle winst naar ons toe. De spirit zat er
goed in. We moesten daarna 2 wedstrijden
wachten. Tussendoor een wedstrijd van
de komende tegenstanders gefloten. Zo
kon ik de teams alvast analyseren.
De tweede wedstrijd stond op het punt van
beginnen. DVO was de (on)gelukkige. Ook
nu ging het eigenlijk onwaarschijnlijk, maar
toch ook wel begrijpelijk buitengewoon
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goed. De een na de andere aanvalsgolf
ging richting tegenstander, die er niet
voldoende raad mee wisten. Ook qua
verdediging zaten we er steeds goed bij.
Het begon ons niet op te vallen, maar het
alom aanwezige publiek begon onze kant
op te komen, daar er misschien wel een
wonder zat aan te komen. De tweede
wedstrijd werd dan ook gewonnen.
Nu kwam het op de laatste wedstrijd aan.
Een wedstrijd bestaat uit 2 sets van ieder
13 minuten. Wij hadden tot nu toe alle
sets gewonnen. BOVO echter, had al een
set verloren.
Aan een gelijkspel hadden we dus
voldoende om te promoveren.
Ondanks het thuisvoordeel van BOVO
(Aalten) kwamen we spelenderwijs in
een flow terecht, waar de verwende
voetballertjes van Opa Guus Hiddink een
puntje aan konden zuigen. De sporthal
stond op het punt van ontploffen. De tijd
tikte weg en de promotie kwam steeds
dichterbij. Toch bleven we tot het uiterste
geconcentreerd en strooiden we met de
mooiste aanvalscombinaties, waardoor
BOVO helemaal murv werd gespeeld en
bij God niet meer wisten, ondanks al die
kerken in Aalten, waar ze het moesten
zoeken. Menigeen dacht aan een
aardbeving in Aalten, zoals nu en dan door
gasboringen in Groningen voorkomen.
Een ander dacht aan een ontsporing
van de trein, die kort langs de sporthal
dendert. Maar nee hoor; het waren de
mortierinslagen van onze aanvallen.
Kortom, er brak paniek uit in Aalten en
omstreken. De EHBO-vrijwilligers in de
hal zeiden al tegen elkaar; dat wordt werk
aan de winkel; dit gaat niet goed komen.

Toch viel de schade uiteindelijk bij de
BOVO-spelers wel mee. Kneuzingen en
blauwe plekken waren het resultaat.
De verlossende zoemer klonk door de
hal en voor de eerste keer in de historie
van TOHP zijn wij naar de A-poule
gepromoveerd. De tweede set moest
nog wel worden gespeeld, maar die ging
om des keizers baard, zoal de fransen
zeggen!!!!!!!!!!! Die hadden we ook kunnen
winnen, maar je moet de ander ook wat
gunnen. We wilden trouwens niet onder
politiebegeleiding Aalten verlaten om
veilig weer thuis te komen. Bovendien
waren we een beetje vermoeid (allemaal
50 plus). Neemt niet weg, dat dit een
wereldprestatie van formaat is en nog wel
in de hol van de leeuw. Na de felicitaties
en het douchen ging het in de kantine
gezellig met hapjes en drankjes verder.
We hadden alleen een beetje last van
opdringerige fans, pers en fotoshooters.
Dat hoort er blijkbaar bij, maar dat terzijde.
Het was inmiddels rond middernacht,
dus de Harmonie, Schutterij en de Platte
Wagen waren niet meer te regelen. Neemt
niet weg, dat we trots op deze prestatie
kunnen en mogen zijn. Ik had tot slot nog
wel een opmerking. Voorafgaande het
toernooi zei ik, dat we voor klassebehoud
zouden gaan. Aan promoveren had ik
werkelijk nooit gedacht. Wel gehoopt
natuurlijk. Nu maar zien hoe het ons in
de A-poule vergaat. Dit succes echter
pakken ze ons nooit meer af.

SINTERKLAAS
ACTIE !!!
Wilt u Sint en Piet aan huis, bedrijf,
vereniging of school?
Mail dan naar:
sintenpietpacelli@gmail.com
Of bel naar Angela Krabbenborg:
06-22834920

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

Trotse TOHPper Vincent Krabbenborg
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De co lu m n
KLEINE JONGEN
Sinds kort hebben we een kleine. Een
zoontje. En objectief als iedere nieuwbakken ouder vind ik hem natuurlijk superlief
en leuk en schattig. Maar het is ook pittig.
Vriend en vijand hadden er van tevoren al
voor gewaarschuwd, maar toch valt het
nog tegen. Man, die nachten! Ik bedoel:
Iemand 24 uur lang uit zijn slaap houden
en blootstellen aan ondraaglijke herrie heet
als het in Guantanamo Bay gebeurt gewoon marteling.
Zoals ook iedereen vooraf al wist te melden,
verandert op slag je leven. Dat alle clichés
uiteindelijk weer waar blijken, daar heb ik
me inmiddels bij neergelegd. Maar moet
dat nou echt zo snel? Werken en sporten
komen nu respectievelijk op de tweede en
derde plek. Daardoor schuift cafébezoek
automatisch door naar positie vier, naar
het rechter rijtje van mijn tijdsbestedingen.
Ik ben dan ook al maanden niet meer bij ’t
Witte Paard geweest en Manus van Ooyen
weet denk ik niet eens meer hoe ik eruit zie.
Dat is wel eens anders geweest. En als er
dan wel een keer een borrel is, zo’n saaie
van het werk waar je dan nog wel naartoe
kunt, dan blijft het heel verstandig bij één
biertje en gaat papa verrassend degelijk
voor tien uur naar huis. De eeuwige puber
in mij krijgt de laatste tijd niet veel ruimte.
Natuurlijk staat er, ook weer waar, een
hééleboel tegenover. Het is echt enorm
gezellig om er een klein huisgenootje bij
te hebben. Daarnaast merk ik dat ik me
over heel veel dingen totaal niet meer druk
maak tegenwoordig en dat andere dingen me juist meer interesseren of raken.
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Laatst liep ik door het huis en was ik tot
mijn verbazing André Hazes aan het zingen. Ik ben niet echt een smartlappenfan,
maar voor de volkszanger - die ons alweer
bijna tien jaar geleden per vuurpijl verliet
door het dak van de Amsterdam Arena heb ik toch een zwak. Dat ik geen kenner
ben, bleek al na één regel. Toen was ik namelijk de tekst kwijt. “Kleine jongen, nanana nana nana …”. Toch eens opzoeken.
Google to the rescue. Op Youtube is vast
een filmpje van volkszanger nummer 1 te
vinden waar de songtekst onder geplakt
staat. Een paar tellen later zat ik inderdaad
naar een live-registratie te kijken en kon
ik ineens wel alle regels meezingen. Drétje had er die avond blijkbaar zin in. Met
flinke uithalen bracht hij de meezinger, die
hij schreef voor zijn eigen zoontje, ten gehore. Zoals wel vaker was Hazes tijdens dit
optreden emotioneel op het podium. Dat
werkte blijkbaar aanstekelijk, want op een
gegeven moment betrapte ik er ook mezelf
op dat ik met licht vochtige ooghoeken
naar mijn beeldscherm zat te kijken. Wat?!
Krijgen die zwangerschapshormonen nu
ook invloed op mijn systeem? Niet alleen
degelijk en verstandig, maar ook nog soft!?
In de hoek van de kamer zag ik een armpje
onwillekeurig en ongecoördineerd zwaaien
boven de rand van de kinderwagen. “Je
speelt nu nog met blokken, maar dat duurt
niet lang. Het is jammer, maar je blijft niet
klein”, smartlapte Hazes vanuit de speakers. “Is ook zo André”, dacht ik bij mezelf, “dan maar een beetje soft”. Ik klapte
de laptop dicht en ben met ons mannetje
gaan spelen.
Johan

