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PASEN
Op dit moment kun je vanuit onze woon-
kamer net een stukje van het paasvuur in 
aanbouw zien. Nog wel, want als ze da-
delijk de tent hebben staan, staat deze 
ervoor. Het paasvuur vind ik zo’n heer-
lijke traditie. Ik heb altijd al respect en 
bewondering gehad voor de mensen die 
dat opbouwen. Zeker nadat ik mijn paar 
boeskes van onze leilindes had gemaakt. 
Na die paar had ik het alweer gezien.” Ik 
make mi’j altied de kop hellig en nog lik 
het er neet op.” Laat staan om dit een aan-
tal zaterdagen voor de lol te gaan doen. 
Is dat dan ook de reden dat de paasvuur-
bouwers er misschien mee stoppen? Dat 
bericht kwam mij ter ore en ik zou dat per-
soonlijk heel erg jammer vinden. Die grote 
takkenstapel, daar ben ik eigenlijk best 
trots op en alle kindertjes in Beltrum moe-
ten dat altijd even horen. “Komen jullie 
ook nog kijken?” is dan elk jaar mijn vraag.

Dat die goede man, Jezus, op Goede Vrij-
dag eerst aan het kruis is gestorven, moet 
ik ook meestal even uitleggen. Sterker 
nog, een paar jaar geleden vroeg ik in een 
groep 7, wie er eigenlijk geboren was met 
Kerstmis. En zonder blikken of blozen kon 
mij iemand vertellen dat het Jozef moest 
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zijn, maar dat hij het niet zeker wist.  Mis-
schien is het wel doordat we in Zieuwent 
Pasen zo uitgebreid vieren met een Paas-
vuur, de Passion en PaasPop en daardoor 
meer aandacht hebben voor dit feest? 
Dat kinderen hier dan een bredere ach-
tergrond meekrijgen over Pasen, Kerst-
mis, Pinksteren enz.? Is wel heel idealis-
tisch gedacht ik weet het. Maar het is nog 
steeds van deze tijd om het niet zo nauw 
te nemen met de rechten van andere men-
sen. Iemand in zijn waarde laten om wat 
hij denkt of vindt. We vinden allemaal zo 
snel iets, maar moet het ook altijd hardop 
genoemd worden? Wat nou als ze destijds 
Jezus niet hadden gekruisigd…

Hadden wij wellicht helemaal nooit een 
paasvuur gehad.

In elk geval hoop ik dat het dit jaar weer 
een prachtig paasvuur wordt en de bou-
wers hun enthousiasme blijven behouden, 
een hoop nieuwe leden krijgen (mocht 
daar behoefte aan zijn) en dat we daar nog 
lang van mogen genieten.

Fijne paasdagen allemaal.
Tanja Huinink

PASEN

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



Zaterdagochtend strompelt Mark vanuit 
zijn auto naar mijn huis. “Wat heb jij dan 
gedaan?”, vraag ik. “Ja ik stond in een 
wedstrijd bij een tegenstander waarvan 
ik dacht, bij mij gaat hij niet scoren,” 
aldus Mark. Dit deed de tegenstander 
echter al na 2 minuten, waarna Mark met 
5 minuten besloot om er vol in te vliegen 
en de tegenstander onderuit te halen. 
De tegenstander stond weer op en Mark 
bleef liggen. Dus de krukken gaan mee 
naar Eibergen, waar we vanmorgen “onze 
meiden” van RKZVC gaan zien tegen FC 
(fusieclub) Eibergen.

Na een kopje koffie en thee besluiten 
we te gaan, ik stop mijn zonnebril in 
mijn tas en met de stralende zon buiten 
overweeg ik om mijn “tussenjas” aan te 
doen. Dit bleek bij een vorige vergadering 
een volledig onbekende term voor de 

mannelijke redactieleden onder ons. Een 
tussenjas is dus een jas die niet heel 
warm en niet heel koud is, een soort 
van: meer-voor-in-de-herfst-en-lente-jas. 
Gelukkig besloot ik toch mijn winterjas 
aan te doen, ik neem aan dat die term 
geen verder uitleg nodig heeft?

Hoe dichter we bij het strijdveld in 
Eibergen kwamen, hoe bewolkter het 
werd. Een complex met maar liefst 3 
kunstgrasvelden doemde op uit de mist, 
nou zo erg was het niet, maar wel KOUD! 
We zien in de verste het bekende wit/
groen dit keer stijlvol gecombineerd 
met veel lange paardenstaarten en 
voetbalschoenen in allerlei flitsende 
kleuren. Fijn vind ik dat, als ik ooit op 
voetbal zou gaan, zou ik ook kiezen 
voor flitsende schoenen (waarschijnlijk 
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glimmend roze). Ik ben nog nooit eerder 
bij een junioren wedstrijd voetbal wezen 
kijken en ik smelt bij het aanzien van de 
wedstrijd op het andere veld waar mini 
jongetjes fanatiek het gevecht om de bal 
aangaan en met piepstemmetje “lekker 
Simon” roepen als Simon scoort.

Maar het is nu tijd voor “onze meiden” 
om te beginnen, ze zijn met een grote 
groep 16 meiden sterk. Assistent 
scheidsrechter, Thijs Rouwhorst, geeft 
aan dat ze er dan roulerend ook nog 
4 thuis laten, eigenlijk zijn ze met 20! 
Trainster Samantha Smans geeft aan dat 
ze op dit niveau eigenlijk onbeperkt door 
mogen wisselen, ze willen dat iedereen 
die mee is ook speelt. Samen met Bennie 
Lankveld traint Samantha de meiden, 
Mark merkt al snel op dat er een groot 
verschil in techniek en positiespel te zien 
is ten opzichte van vorig seizoen. 

Langs de lijn komen we in contact met 
de zelf-bestempelde harde kern van 
de supporters: “het is maar goed dat 

hier geen fontein in de buurt is wordt er 
lachende gezegd door Ruud H, vader van 
Cato H uit Z.” Wat me opvalt is dat veel 
van de meiden niet bang zijn om vol in de 
bal te vliegen, al klinkt er ook af en toe wel 
een gilletje of duikt er iemand weg voor 
de bal. Er wordt in de wedstrijd misschien 
wel 10x gewisseld zodat iedereen 
speeltijd krijgt, zelf de positie van keeper 
wordt gedeeld. Prachtig om te zien 
vind ik het sociale aspect bij de meiden 
onderling. De positieve motivatiekreten: 
“zet hem op, goed gedaan en jammer 
joh!”, komen in mijn beleving veel meer 
langs dan ik bij het seniorenvoetbal langs 
de lijn hoor. Ik, met een grote voorliefde 
voor positieve benadering, kan mijn hart 
ophalen hier! De meiden verschillen 
behoorlijk in leeftijd, de jongste is 11 
en de oudste is 15 jaar oud. Meer dan 
de helft speelt hierdoor eigenlijk boven 
hun niveau en ze komen af en toe tegen 
meiden te staan die 2x zo groot en 2x 
zo breed zijn. De trainers van de meiden 
geven aan dat dit soms best moeilijk 
is voor hun meisjes omdat winnen 
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dan soms onmogelijk lijkt. In Eibergen 
zegeviert RKZVC echter! Al in de eerste 
helft vliegen de doelpunten ons om de 
oren, 6-0 is het al als we blauwbekkend 
en rillend van de koude wind ons met 
de harde kern naar de kantine begeven. 
Volgens Mark is kou iets dat mannen 
beter kunnen handelen dan vrouwen: “Ik 
leg me er bij neer en schakel dat gewoon 
uit”, zegt Mark. Ik onderzoek bij mezelf 

of ik deze mogelijkheid ook beschik, 
terwijl ik me verstop in mijn muts, mijn 
sjaal opgetrokken heb tot over mijn neus, 
mijn handen nog iets verder wegtrek in 
de mouwen en me afvraag waarom ik zo 
nodig mijn leuke nieuwe bootschoentjes 
aan moest in plaats van een degelijk paar 
snowboots. 

Na de rust hoor ik de trainer van de 
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tegenpartij tegen zijn meiden roepen: 
“Kom op dames, we houden de nul!” 
Langs de kant van RKZVC zijn wij 
natuurlijk allemaal ontzettend verbaasd, 
de nul? Ze staan met 6 punten achter! De 
trainer legt uit dat hij het graag positief 
benaderd en de tweede helft als een 
wedstrijd in een wedstrijd ziet om zo de 
meiden opnieuw te stimuleren er alles uit 
te halen. Een man naar mijn hart! Helaas 
voor zijn dames, kunnen ze de nul ook in 
de tweede wedstrijd niet houden en gaan 
onze RKZVC toppers met 7 doelpunten 
en de winst naar huis.

Volgens de meiden zelf is het leukste 
aan voetbal vooral het teamwork en dat 
je samen toe werkt naar een goal met 
eventueel de winst. Er wordt langs de 
lijn en in de kleedkamer ook heel wat 
afgekletst. Naast het evalueren van de 
training of wedstrijd en de verbeterpunten 
of juist goede dingen komen er ook 
van allerlei andere onderwerpen 
langs, het blijven toch meiden hé? 

In de voetbaltassen gaan net als bij 
de jongens, de scheenbeschermers, 
voetbalschoenen en tenue met als het 
koud is eventueel een extra trainingsbroek 
of een thermolegging.

Een oproep van de meiden: 
Als er nog meisjes zijn die op voetbal 
willen, heel graag! Ze zijn namelijk nog 
op zoek naar wat extra versterking, zodat 
er 2 teams gemaakt kunnen worden. Er 
zou dan veel meer op een eigen niveau 
meegespeeld kunnen worden dan nu, 
omdat er ingedeeld kan worden op gelijke 
leeftijden. Dus, ben je meisje rond de 
11-15 jaar en heb je zin in een gezellige 
teamsport?! De meiden trainen op 
dinsdag en donderdag van 18.15-19.45. 
Wil je graag een keertje mee komen doen 
om te kijken of het iets voor je is? Kijk 
op www.RKZVC.nl/jeugd onder MC1 en 
neem contact op met een van de trainers 
van de meiden! 

Mark en Elske 
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De leefbaarheid van Zieuwent ligt in han-
den van de jeugd. Zieuwents Belang wil 
daarom meer in contact komen en de 
mening horen van jongeren. In september 
2014 heeft er al een avond plaatsgevonden 
waarbij de drempel om te komen nogal 
hoog leek te liggen, daarom is Jong Zieu-
wents Belang in het leven geroepen. Op 24 
april 2015 vindt de 2e editie plaats van de 

Jongerenavond. Grijp je kans en praat mee 
over wat jij belangrijk vindt in Zieuwent! De 
opzet verschilt van de vorige avond, kijk op 
de Facebook-pagina ‘Jong Zieuwents Be-
lang’ voor meer informatie.

Hopelijk tot 24 april vanaf 21:00 in Bruntjes!

Jordi en Merel Hummelink

JONG ZIEUWENTS BELANG



  

ACTIVITEITEN-AGENDA

  

Dag Datum Aanvang Activiteit
Vr. 3 april 19.30 uur PaasPop Klassiek : Matthäus Passion.

4, 5 en 6 april PaasPop.

Zo. 5 april 20.00 uur Paasvuur.

Ma. 6 april 14.00 uur RKZVC 1 – Vorden 1 (speelronde 15).

Vr. 10 april 19.30 uur “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek”

   Kruisjassen bij Het Witte Paard.

Zo. 12 april 14.00 uur RKZVC 1 – WVV ’34 1 (speelronde 22).

Ma. 13 april 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Wo. 15 april 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Za. 18 april 16.15 uur TOHP – Halley : Sourcy Center.

Za. 18 april 20.00 uur Grandioze buutavond in het parochiehuis.

Zo. 19 april 14.00 uur Reunie 1 – RKZVC 1 (speelronde 23).

Ma. 20 april 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 22 april 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Vr. 24 april 21.00 uur Jong Zieuwents Belang : Jongerenavond : HWP

Za. 25 april 18.00 uur RKZVC 1 – Varsseveld 1 (speelronde 24).

Zo. 3 mei ………. Stg. Fratsen : “Dwars deur Zuwent”.

Zo. 3 mei 14.00 uur RKZVC 1 – AZC 1 (speelronde 25).

Zo. 10 mei 14.00 uur Warnsveldse Boys 1 – RKZVC 1 (speelronde 26).

12, 13 en 14 juni Jong Nederland : Kleinkamp.

Za. 4 juli ………. Stg. Fratsen : Modderdag.

11 t/m 15 juli Jong Nederland : Grootkamp.

Zo. 6 sep. ………. Stg. Fratsen : Vertelfestival.

Zo. 26 sep. ………. 60-jarig bestaan van Jong Nederland Zieuwent.

23 en 24 oktober  Stg. Fratsen : Houtdorp.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 10-02-2015 : RKZVC E1 - AZSV E2 : 2 - 7
DOELPUNTENMAKERS: Jesse Vos en Ryan Payers.
MOOISTE DOELPUNT:  Na goede aanval via midden, bal naar links voor Ryan die 

in de verre hoek schiet.
MOOISTE MOMENT: Als 1e team in 2015 met wedstrijd op hoofdveld.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Stijn Immink.

Datum : wedstrijd : uitslag 25-02-2015 : Ajax B. E1 – RKZVC E1 : 4 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Finn Eekelder.
MOOISTE DOELPUNT:  Mooi opgezette aanval die met een bekeken punter door 

Finn werd afgerond.
MOOISTE MOMENT:  Aanval via de zijkant die door Ryan net werd naast ge-

schoten.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Finn Eekelder.

Datum : wedstrijd : uitslag 28-02-2015 : RKZVC E1 – Varsseveld E1 : 2 – 7
DOELPUNTENMAKERS: Yob Goldewijk en Marijn Harbers.
MOOISTE DOELPUNT:  Uittrap van Daan op Finn die teruglegt op Willem die 

crosspass geeft op Yob die vrij voor de goal komt en 
scoort.

MOOISTE MOMENT: Het enthousiasme van het team bij 2-2.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Daan Rouwhorst.

Datum : wedstrijd : uitslag 07-03-2015 : Trias E2 – RKZVC E1 : 3 – 3
DOELPUNTENMAKERS: Finn Eekelder (2x) en Willem Domhof (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Afstandsschot van Willem Domhof.
MOOISTE MOMENT:  De hele wedstrijd door goed veldspel. Een echte team-

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

Datum : wedstrijd : uitslag 07-03-2015 : RKZVC E2 – FC Winterswijk E6 : 4-2
DOELPUNTENMAKERS: Jens Taken (4x).
MOOISTE DOELPUNT:  Goeie aanval. Thijmen ging goed door op links en Jens 

was goed meegelopen en tikte hem binnen.
MOOISTE MOMENT:  Met hard werken de overwinning over de streep getrok-

ken.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team.
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Datum : wedstrijd : uitslag 07-03-2015 : RKZVC E3 – VIOD E6 : 0 – 1
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT:  Na een mooie opbouw van RKZVC kwam een mooi schot 

van Wout. Helaas op de paal.
Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Pleun. Dankzij de mooie reddingen van keepster Pleun 

bleef de stand 0-1.

Datum : wedstrijd : uitslag 28-02-2015 : RKZVC E4 – vv Twenthe E5 : 1 – 4
DOELPUNTENMAKERS: Rubben.
MOOISTE DOELPUNT:  Rubben. Slalom door de verdediging van Twenthe en 

daarna goed ingeschoten.
MOOISTE MOMENT:  Dat we eindelijk na de winterstop weer konden voetballen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Rubben, die na zijn doelpunt nog beter ging voetballen.

Datum : wedstrijd : uitslag 14-03-2015 : RKZVC E4 – Eibergen E9 : 6 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Lars (3x), Denzel (2x) en Iris (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Iris, goede slalomactie. Cool afgemaakt.
MOOISTE MOMENT: Einde wedstrijd, 1e overwinning.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Daan, zolang door gevoetbald tot hij ijs en ijs koud was.

Datum : wedstrijd : uitslag 28-02-2015 : SDOUC F1 – RKZVC F1 : 4 – 4
DOELPUNTENMAKERS: Gijs Nienhuis (3x) en Dani Krabbenborg (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Gijs, mooi opgezette aanval met goed combinatiespel.
MOOISTE MOMENT:  Bij 4-3 voorsprong begint het al. Tijdrekken, maar het 

mocht niet baten.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Stijn Onstenk. Betrouwbare verdediger.

Datum : wedstrijd : uitslag 07-03-2015 : PAX F1 – RKZVC F1 : 1 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Roel Aagten en Mik te Plate.
MOOISTE DOELPUNT: Roel Aagten, van achteruit op wilskracht scoren.
MOOISTE MOMENT: Uitbundig juichen van de doelpuntenmakers.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Mik te Plate.

Datum : wedstrijd : uitslag 14-03-2015 : VIOD F2 – RKZVC F1 : 1 – 3
DOELPUNTENMAKERS: Kay Wolterink (3x).
MOOISTE DOELPUNT: Na 3 weken blessure van Kay is hij terug en hoe …
MOOISTE MOMENT:  Roel trakteerde op de overwinning en natuurlijk voor z’n 

verjaardag. 
MAN v.d. WEDSTRIJD: Kay Day.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
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Datum : wedstrijd : uitslag 07-03-2015 : RKZVC F2 – Grolsche Boys F1 : 3-1
DOELPUNTENMAKERS: Lasse, Tim en Sep.
MOOISTE DOELPUNT: Lasse.
MOOISTE MOMENT: Redding van Vigo.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Wietse.

Datum : wedstrijd : uitslag 25-02-2013 : RKZVC F3 – Varsseveld F5 : 4 – 4
DOELPUNTENMAKERS: Lars (2x), Jip (1x) en Sem (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Mooie solo van Sem en keurig binnengetikt.
MOOISTE MOMENT: Eindelijk eerste wedstrijd na de winterstop.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sem Rouwhorst.

Datum : wedstrijd : uitslag 28-02-2015 : Winterswijk F10 – RKZVC F3 : 1 – 6
DOELPUNTENMAKERS: Ties (2x), Jip (2x) en Emiel (2x).
MOOISTE DOELPUNT:  Een schitterende kopgoal van Ties vanuit een hoekschop 

van Jordi.
MOOISTE MOMENT:  Heel goed teruggekomen van een 1-0 achterstand. Een 

hele goede 2e helft.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ties Kampshof.

Datum : wedstrijd : uitslag 07-03-2015 : FC Eibergen F8 – RKZVC F3 : 0 – 11
DOELPUNTENMAKERS:  Sem (3x), Ties (2x), Stijn (2x), Jip (2x), Emiel (1x) en Jordi 

(1x).
MOOISTE DOELPUNT: Weergaloze stift van Stijn.
MOOISTE MOMENT: Een hele goede eerste helft met uitstekend voetbal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team !  Klasse gedaan !

Datum : wedstrijd : uitslag  14-03-2015 : Bredevoort F2 – RKZVC F3 : 0 – 6
DOELPUNTENMAKERS: Jip (3x), Jordi (2x) en Ties (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Na een hele mooie assist van Sem, scoorde Jip via de 

onderkant van de lat.
MOOISTE MOMENT: 2x een prima assist van Sem.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sem Rouwhorst.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN



PROFIELSCHETS
Jeroen Grotenhuis (29 jaar) woont samen 
met Chantal Holweg in Lichtenvoorde. Hij is 
freelancer video- en evenemententechniek 
van beroep en in zijn vrije tijd bestuurslid 
van PaasPop en daarbij met name verant-
woordelijk voor de programmering. Daar-
naast is hij in Zieuwent wereldberoemd als 
DJeroen. 

1. Meest favoriete sport:
Mountainbike. Op zondagmorgen met de 
fietsclub Velocé lekker buiten inspannend 
ontspannen. Helaas komt het er tegen-
woordig als zelfstandig baas(je) niet zo veel 
meer van. 

2. Minst favoriete sport:
Alle vechtsporten. Onnodig geweld.

3. Mooiste sportherinnering:
Kampioen worden als voetballer in de B-
jeugd van RKZVC. Een geweldig feest en 
toen (13 jaar geleden) mochten we nog bier 
drinken.

4. Favoriete sportman/vrouw:
Mijn vader die al 15 jaar elke dag voor zijn 
werk naar Bredevoort fietst. Weer of géén 
weer.

5. Lekkerste eten:
Roerbakje met kip.

6. Voor welk TV programma blijf je thuis:
Nergens voor. Lang leve “uitzending ge-
mist” en andere digitale afspeelmogelijk-
heden.

7. Beste boek/schrijver:
Ik lees alleen vakbladen en de krant. Mijn 
laatste boek dat ik heb gelezen was ver-
plichte stof op de middelbare school.

8. Mooiste Film:
Alle animatiefilms. Bij normale films kijk ik 
niet naar de inhoud en het verhaal, maar 
ben vooral gefocust op de technische as-
pecten van hoe het gemaakt is. 

9. Politieke kleur:
Rechts van het midden.

10. Beste Nederlandstalige lied:
Marco Borsato met “Ik leef niet meer voor 
jou”. Ik heb dit lied ooit geplaybackt tijdens 
de playbackshow van ’t Gilde en daarmee 
gewonnen.

11. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Het feit dat ik als DJ alles bereikt heb waar 
ik als kind van droomde. Een cadeau hoeft 
niet altijd iets fysieks te zijn. 

12. Grootse miskoop:
Heb ik niet. Ik denk eerst goed na voordat 
ik wat koop.
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13. Omscholen tot:
Als zelfstandige heb ik het mooiste beroep 
van de wereld.
14. Tent opzetten in:
Een hele grote tent in Zieuwent tijdens Pa-
sen.

15. Ben je al wel eens aangehouden 
door de politie?
Zo vaak dat ik het aantal keren niet meer 
weet. Altijd ’s nachts als ik terugkom van 
een optreden. De standaardcontroles op 
alcohol, papieren en rode diesel. Ze kennen 
me onderhand persoonlijk.

16. Hekel aan mensen die:
Achter je rug om een hoop onzin versprei-
den.

17. Uit bed te halen voor:
Een mooie klus/productie op mijn werkge-
bied. 

18. Waar droom je over:
Gelukkig en gezond verder leven.

19. Wanneer was je voor het laatst bang:
Circa 12 jaar geleden was ik als medeleider 
met het Gilde op Koninginnedag bezig met 
spelletjes voor de jeugd op het kerkplein. 
Het rommelde wel in de verte, maar plot-
seling en totaal nog niet verwacht sloeg de 
bliksem (“als donderslag bij een heldere he-
mel”) in een boom bij de gracht. 

20. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Er mag wel iets meer gesport worden.

21. Welke zin of welk woord gebruik je 
te veel:
Uiteraard.

22. Wie zou je nog willen ontmoeten
Koning Willem Alexander. Ik heb hem werk 
gerelateerd al meerdere malen gezien, 

maar nog nooit gesproken. Volgens mij is 
hij ook maar een doodnormaal mens.

23. Wat zou je geen 2e keer doen?
Slecht voorbereid met een moderne cam-
per op een ontoegankelijk bergachtig ter-
rein in Australië rijden. Het gebeurde tijdens 
een vakantie met mijn ouders en we waren 
min of meer verdwaald. Onverantwoord.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Sociaal, behulpzaam, hardwerkend, vrolijk 
en betrouwbaar.

Huub Wopereis
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Volgens Deense en Australische onder-
zoekers zijn er, alleen in onze Melkweg 
al, tientallen miljarden “in principe leef-
bare planeten”. Goed nieuws voor onze 
achter-achter5-kleinkinderen. Mocht IS 
zijn grondgebied de komende eeuw on-
verhoopt flink uitbreiden, of mocht het 
helemaal mis gaan met de uitrol van duur-
zame energie, of mocht een verre nazaat 
van Poetin alsnog besluiten om zijn sterk 
verouderde kernwapens in te zetten, dan 
heeft de mensheid nog wat te kiezen als 
er een alternatief voor de Aarde gezocht 
moet worden.

Op andere planeten wonen, het lijkt letter-
lijk en figuurlijk ver weg. Toch zijn er steeds 
meer ontwikkelingen die erop zijn gericht 
het aardoppervlak te verlaten. Het bedrijf 
Aeromobil heeft de eerste vliegende auto 
aangekondigd. 

Ruimtetoerisme is al bijna net zo gewoon 
als een dagje naar de Apenheul. En de 
plannen om bemande vluchten naar Mars 
te sturen en daar een kolonie te stichten, 
nemen steeds serieuzere vormen aan.

Het Nederlandse initiatief Mars One wil in 
2018 een eerste bevoorradingsmissie naar 
Mars sturen, in 2024 gevolgd door een be-
mande vlucht die een team van vier men-
sen op een enkele reis naar Mars zendt. 
Het plan is om vanaf dat moment de ko-
lonie iedere twee jaar met vier mensen uit 
te breiden. Niet bepaald een aantrekkelijk 
vooruitzicht als je het mij vraagt, maar de 
hoeveelheid aanmeldingen voor dit one-
way-ticket is overweldigend. Als je zó 
graag weg wilt, moet je het thuis wel heel 
slecht voor elkaar hebben. Vroeger gingen 
mensen dan gewoon een pakje sigaretten 
halen.

Naast het eenrichtingsverkeer lijkt de 
groepsgrootte me een probleem bij deze 
Marsmissie. Het team bestaat slechts uit 
twee mannen en twee vrouwen. Je bent 
dus snel klaar met de Marsvariant van Tin-
der. En zul je net zien: zit je met z’n vieren 

De co lumn
TOEKOMSTMUZIEK
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op Mars, houdt er één niet van kruisjas-
sen…

Een bericht naar de Aarde doet er met de 
lichtsnelheid vanaf Mars ongeveer tien 
minuten over. De afstand is daarmee veel 
te groot voor directe communicatie. Voor 
gesprekken ben je dus volledig afhanke-
lijk van je reisgenoten. Blijkt dat die andere 
man aan boord alleen over modeltreintjes 
kan praten. Dan duurt twee jaar lang.
Niet dat de interactie op Aarde er leuker 
op wordt. In de trein is nu ook al niemand 
meer in gesprek, maar zit iedereen naar 
een smartphone te koekeloeren. In res-
taurants grijpen bezoekers direct naar hun 
telefoon als hun date even naar het toilet 
gaat. Het cafébezoek loopt sterk terug, 
omdat men zijn vrienden op Facebook 
ziet. Steeds minder mensen gaan naar 
livemuziek kijken, omdat ze het concert 
via hun mobiele toegang tot de rest van de 

wereld ook vanaf het toilet kunnen volgen. 
Als je het zo bekijkt, maakt het eigenlijk 
niet zo veel uit of je nu hier of op Mars de 
hele dag op je telefoon zit te turen.

Waarschijnlijk zal het ook allemaal zo’n 
vaart niet lopen. Ondanks de vele vrijwil-
ligers wordt er getwijfeld aan de slagings-
kansen van Mars One. De eerste vliegende 
auto’s gaan 3 ton kosten. En wie zegt dat 
ze op andere planeten cafés en popcon-
certen hebben? Voorlopig nog maar ge-
woon een beetje rustig aan doen op de 
huidige planeet, op de fiets naar het werk 
en lekker met z’n allen naar PaasPop.

Johan 
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