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DICHTERBIJ OF VERDERAF?
‘Dichterbij’ is de naam van het nieuwste 
initiatief van Stichting Fratsen. Het is een 
interactief kunstwerk dat een plek krijgt in 
de pastoorstuin achter de kerk. Donder-
dagmiddag 2 juli om 15.30 uur, zal de dich-
ter des Achterhoeks; Jack Weijkamp, het 
kunstwerk onthullen. Groep 7 van de ba-
sisschool krijgt voorafgaand workshops in 
het maken van gedichten, verzorgd door 
diezelfde dichter des Achterhoeks. Ik wist 
niet eens dat we zo’n dichter überhaupt 
hadden, maar nu hij er blijkt te zijn vind ik 
het mooi dat hij zijn kunst en kunde met 
de kinderen van groep 7 uit Zieuwent wil 
delen. Een aantal van de gedichten zullen 
diezelfde middag bij de opening door de 
makers voorgedragen worden. 

Groep 7, dat is al weer even geleden.. Ik 
denk dat ik het aantal kinderen dat ik uit 
die klas ken op 1 hand kan tellen. Anders-
om zal het waarschijnlijk net zo zijn. Afge-
lopen kermis bleek al even hoe de kaarten 
verdeeld zijn: “Wie is dat meisje dat bij Sil 
achterop de fiets zit?” vroeg een groepje 
basisschoolkinderen zich met de kermis 
nog af. Ik heb uiteraard daarna meteen de 
transferpapieren naar RKZVC ingevuld!

Maar elke leeftijd heeft z’n charme, zeg-
gen ze en ja dat vind ik zelf ook echt. Ik 
zou bijvoorbeeld voor geen goud meer 
16 willen zijn. Waar je toen, iemand van 
je huidige leeftijd (26) toch al belachelijk 
degelijk en volwassen vond, vind je nu 
eigenlijk dat je nog niet helemaal afge-
schreven bent. Toch? Als je terug kijkt is 
het soms best even schrikken als je beseft 
hoe snel de tijd gaat.

Wat dan niet helpt:
*  Dat je weer eens “als van ouds” in het 

Doktertje staat en je niemand meer kent, 
terwijl je “kleine” neefjes, van minstens 
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1 kop groter dan ik, de hele kroeg high-
fiven.

*  Dat je met een vriendinnendag in een 
rondvaartbootje in de grachten van Am-
sterdam door een aantal hipster daddy’s 
iets te vriendelijk begroet wordt en voor 
je de illusie hebt nog redelijk in de markt 
te liggen, één van hen roept: “check die 
MILFS”.

*  Dat je aan de rand van het voetbalveld 
van RKZVC naast de nieuwste roddels 
merkt dat je ook wastips en recepten uit-
wisselt met de andere voetbalvrouwen.

*  Dat kinderen je heel raar aankijken als je 
uitlegt dat je nog geen mama bent en wel 
een hond hebt overigens, maar dat telt 
blijkbaar niet.

*  Dat de laatste bruiloft die je had niet van 
een stoffige oom en tante was, maar van 
een vriendin, die jonger is dan ik.

Wat gelukkig wel helpt:
*  Dat leeftijd steeds minder uitmaakt en je 

levensfase veel meer bepaalt of je met 
elkaar omgaat of niet.

*  Dat je steeds beter weet wat je belangrijk 
vindt in het leven en je eigen keuzes durft 
en kunt maken.

*  Dat ondanks dat van je vriendinnen-
groep er meer meiden in Amsterdam 
wonen dan in de gemeente Oost Gelre, 
nieuwe vriendschappen dichterbij dan 
ooit ontstaan.

*  Dat je je eigen agenda kunt beheren en 
vrij kunt regelen voor fijne feestjes (en 
soms de hoognodige dag erna!)

*  Dat je een eigen huis hebt en je bij spon-
tane afterparty’s, logeerpartijtjes, koffie-
bezoekjes en bankhangavonden geen 
rekening hoeft te houden met de rest van 
het gezin.

Blij ben ik met Zieuwent, het dorp waar 
ik geboren en getogen ben en met veel 

plezier nu al 4 jaar samenwoon met Sil. 
Zeker dit laatste jaar voelt Zieuwent dich-
terbij dan ooit, al is het nog steeds pre-
cies even ver fietsen als altijd. De grap-
jes zijn er al zo vaak gemaakt, Zieuwent: 
grootste familie van Nederland heeft een 
familieweekend i.p.v. een kermis. Ik weet 
wel zeker dat het jaloezie is, want wat was 
afgelopen kermis weer genieten om van 
deze geweldige familie onderdeel te zijn. 
Met iedereen is een praatje te maken, een 
dansje te doen, een drankje te proosten 
en als de tap al tijden dicht is en de timp 
de laatste frikadellen verkoopt, zelfs te 
filosoferen over de zin van het leven of 
de strategische benadering van het na-
derende vogelschieten of de naderende 
titanenstrijd tussen de buurten.

Op dinsdags na de kermis was de kater 
aanwezig. Oké, ook een beetje van de 
biertjes, de minimale uurtjes slaap, spier-
pijn en blauwe plekken van het dansen en 
de bizarre spellen van de 6kamp. Maar 
bovenal omdat de kermis weer verder 
weg is dan ooit en weer een jaar op zich 
laat wachten. Als pleister op de wonden 
staan de zomermarkt, de zwarte cross, 
Lowlands en de kermis in Lichtenvoorde 
deze zomer op de planning. Maar ja ie-
dereen uit Zieuwent snapt, zoals Taylor 
Swift al wijselijk zong in haar nieuwste 
singel:“ Band-Aids don’t fix bullet holes”, 
het is toch niet hetzelfde. In de tussentijd 
hoop ik op veel spontane afterparty’s, lo-
geerpartijtjes, koffiebezoekjes en bank-
hangavonden en als ik jullie teveel mis ga 
ik op jullie zitten wachten bij Inge, in de 
huiskamer van Zieuwent of hopelijk zelfs 
op het terras!

Geniet van jullie zomer, al voelt het soms 
nog zo ver weg, hij is dichterbij dan ooit.

Elske

DICHTERBIJ OF VERDERAF?
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Vanavond zijn Tanja en ik te gast bij John 
Krabbenborg. John is sinds een half jaar 
trainer/coach van v.v. Marienveld 1, reden 
voor de Piot redactie om eens bij hem op 
bezoek te gaan en te informeren naar zijn 
ervaringen. Als we bij de Krabbenborgjes 
het erf op draaien, staat John met zoontje 
Tristan buiten naar de avondvierdaagse 
te kijken. Na een hartelijk welkom, ne-
men we plaats aan de keukentafel, want 
dat schrijft gemakkelijker. We hebben van 
Huub een uitgebreide vragenlijst meege-
kregen. Normaal verzinnen de intervie-
wers zelf een achttal vragen, maar Tanja 
was zo handig om Huub om wat input te 
vragen, en dit leverde een document met 
bijna 40 vragen op! Genoeg om de avond 
door te komen, lijkt ons. 

P: John, wil je jezelf even voorstellen?
J: OK. Ik ben John Krabbenborg, 45, oud-
ste zoon van Harrie en Rikie Krabbenborg, 
al jaren gelukkig getrouwd met Marjo. We 

hebben twee kinderen, Sterre en Tristan. 
Ik heb bij Kemkens en Alferink gewerkt en 
werk nu als bedrijfsleider elektrotechniek 
en KVGM manager bij Wassink installatie, 
vestiging Doetinchem. KVGM staat voor 
Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Mi-
lieu. Mijn hobby’s zijn voetbal en hardlo-
pen. Helaas komt van dat laatste op het 
moment niet veel terecht want ik heb last 
van een rugblessure. 

P. Je bent vorig jaar begonnen als hoofd-
trainer bij v.v. Marienveld. Waarom?
J. Ik was eigenlijk wel zo’n beetje ge-
stopt als trainer. Als trainer heb ik diverse 
jeugdteams van RKZVC getraind, waaron-
der het laatste seizoen de D1. De laatste 
jaren ben ik actief geweest als assistent 
trainer bij RKZVC onder Willem Spijkstra, 
Hans Wossink en Laurens Knippenborg. 
Je krijgt als assistent voor de training 
de trainingsvormen door de hoofdtrai-
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ner aangereikt, kijkt daar even overheen 
en vervolgens sta je er toch vaak bij om 
te kijken hoe de hoofdtrainer een en an-
der uitvoert. Ik was daar wel een beetje 
klaar mee. Totdat opeens Jos Beenink bij 
ons aan de keukentafel stond tijdens het 
avondeten. “John, í-j wordt trainer bí-j Ma-
rienveld. Wanneer ku´j beginn’n!” Ik had al 
wel gehoord dat het niet goed ging met 
de gezondheid van Gerard Wolters, die 
op dat moment trainer was bij Marienveld, 
maar ik had er geen moment over nage-
dacht dat ze bij mij uit zouden kunnen ko-
men. Achteraf was dit toch best logisch, 
want een aantal jaren terug ben ik al eens 
door ze benaderd. En zoek halverwege 
het voetbalseizoen maar eens een trainer 
die vrij is. Dat is niet gemakkelijk. Dus be-
loofde ik Jos om er eens over na te den-
ken en bij ze op gesprek te komen. Tijdens 
dat gesprek begon het toch wat bij mij te 
kriebelen en we spraken af dat ik na het 
weekeind een beslissing zou nemen. Dan 
kon ik nog mooi een wedstrijd van Marien-
veld gaan bekijken, alvorens te beslissen. 

De pers had echter ook lucht gekregen 
van de aanstaande trainerswissel bij Ma-
rienveld en journalist Rob Zeevalking was 
die zondagmiddag ook naar de wedstrijd 
gekomen. Jos Beenink had hem gezegd 
dat de nieuwe trainer waarschijnlijk die 
middag zou komen kijken en toen Rob 
mij door de poort zag lopen, telde hij 1 en 
1 bij elkaar op en feliciteerde hij me met 
de aanstelling. Toen had het niet veel zin 
om nog om de hete brij heen te draaien 
en omdat ik die middag een ploeg aan het 
werk zag die in de top van de 4e klasse 
mee zou moeten kunnen komen, heb ik 
toegezegd om het seizoen, dat nog 10 
wedstrijden duurde, af te maken.

P. Wat trof je aan bij Marienveld?
J. Ik ben positief verrast. De trainingsop-
komst is met gemiddeld 14 van de 17 goed 
te noemen, ik heb vanaf het begin een 
goede klik met de jongens. Het is gezel-
lig, maar als er gepresteerd moet worden, 
staan ze er. In het veld is Marienveld enorm 
fanatiek, heerst er een ‘over mijn lijk’ men-
taliteit. Helaas heeft dat nog al eens wat 
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beter. Verder heb ik een staf bestaande uit 
een leider, assistent scheidsrechter, ver-
zorger, assistent trainer en een keepers-
trainer en natuurlijk de beschikking over 
de prachtige velden van Marienveld.

P. Heb je organisatorische wijzigingen 
doorgevoerd bij je komst?
J. In het elftal heb ik 2 posities aangepast. 
Marienveld speelde bij mijn komst veel de 
lange bal. De in mijn ogen beste voetbal-
lers, Ino en Twan Wolters, stonden respec-
tievelijk voor- en achterin.  Met als gevolg 
dat Twan van achteruit meestal probeerde 
de bal direct bij Ino te krijgen. Door beiden 
naar het middenveld te verplaatsen is er 
meer voetbal in het team gekomen. Verder 
probeer ik ze zoveel mogelijk naar voren 
te laten voetballen, want als we in de ver-
drukking komen wordt alsnog de lange 
bal gehanteerd en is het voetbal, wat ze 
zo goed kunnen, weg. Mooi voorbeeld 
hiervan was de wedstrijd tegen koploper 
Trias. Bij de rust was het 1-1 en de jon-
gens waren hier best tevreden mee. Maar 
te vaak werd de lange bal gespeeld. Ik heb 
ze voorgehouden dat ze daarmee zich-
zelf te kort deden, want met name op het 
kunstgras van Trias zou ons sterke punt, 
het korte spel, veel meer tot zijn recht 
moeten kunnen komen. De tweede helft 
ging beter, maar helaas bleven we op 2-2 
steken. Toch hielp die wedstrijd bij de be-
wustwording van het elftal en gingen ze er 
meer in geloven. We hebben daarna elke 
competitiewedstrijd gewonnen!

P. In 10 wedstrijden haalden jullie 28 pun-
ten, en dus de nakompetitie. Daar lukte 
het niet.
J. Nee. We waren na 2 wedstrijden al klaar. 
De wil om te winnen was er absoluut, 
maar ik geloof dat menigeen toch wat 
last van zenuwen had en we hebben de 
blessure van topscorer Lloyd Boerboom 
onderschat. Lloyd haalde hierdoor niet 

zijn normale niveau. Voor volgend jaar is 
dit absoluut een aandachtspunt: de fysio 
moet beter.

P. Hoe waren de reacties uit je omgeving 
toen je meldde dat je bij Marienveld trainer 
werd?
J. Ik heb geen negatieve reacties gehad. 
Integendeel. De supporters van Marien-
veld vonden het prachtig. Henry Reukers 
kwam me feliciteren en vertelde hoe mooi 
hij het vond dat ik kwam omdat hij nog 
met mijn vader bij Marienveld had gevoet-
bald. Maar ook het feit dat er 10 spelers 
van RKZVC 1 langs de lijn stonden te kij-
ken toen ze zelf een zondag vrij waren. 
Vond ik prachtig. 

P. En je thuisfront? 
J. Marjo kwam er zelf mee. Toen ik als as-
sistent trainer stopte, was ik opeens avon-
den achtereen thuis. ‘Ga alsjeblieft weer 
wat doen’  kreeg ik te horen. De eerste 
weken was het passen en meten om alles 
in elkaar te laten vallen. Als hoofdtrainer 
ben je nogal wat meer tijd kwijt dan als 
assistent. Maar daar ben ik inmiddels uit. 
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Op maandagavond maak ik de trainingen 
voor de dinsdag en vrijdag en op zaterdag 
bereid ik de wedstrijd van zondag voor. 
Dus ben ik woensdag en donderdag vrij.

P. Mariënvelde wordt door velen gezien 
als “Longa 2”. Is dat zo? Ben je niet bang 
voor een leegloop?
J. Ik ben daar niet zo mee bezig. Feit is 
dat een groot deel van de spelers uit Lich-
tenvoorde komt. Dat is zo. Dus loop je 
een risico dat ze ooit een andere keuze 
maken. Helaas heeft Ino bijvoorbeeld be-
sloten terug te gaan naar Longa, omdat hij 
wil proberen het 1e te halen. Dat moet je 
respecteren. Maar zolang de jongens het 
samen naar het zin hebben, denk ik dat ze 
bij Marienveld zullen blijven. De terugkeer 
van Gerard Wolters als assistent trainer, 
in een soort Marco van Basten rol, zal ho-
pelijk daartoe bijdragen. Hij zal bepaalde 
onderdelen van de training op zich nemen 
waarbij ik van tevoren bepaald heb wat 
ongeveer de intentie, intensiteit en tijds-
duur moet zijn. Gerard kent de jongens al 
jaren en dit zal er hopelijk mede voor zor-

gen dat ze bij Marienveld zullen blijven. 
 
P. Je hebt je contract met Marienveld met 
een jaar verlengd. Waarom?
J. Ik was verrast hoe leuk ik het vond. Zelf 
trainingen in elkaar sleutelen en uitvoeren 
geeft toch veel voldoening. Nu gebied de 
eerlijkheid me te zeggen dat ik veel trai-
ningen van Laurens Knippenborg als ba-
sis gebruik onder het motto: Beter goed 
gejat dan slecht verzonnen. Ik heb het jaar 
onder Lau veel geleerd en probeer het nu 
bij Marienveld net zo neer te zetten. Een 
mooie uitdaging voor het komende sei-
zoen.

P. Is promotie naar de 3e klas haalbaar? 
J. Onze doelstelling hebben we nog niet 
bepaald. Eerst even afwachten hoe onze 
klasse er uit komt te zien en hoe de spe-
lersgroep er uit gaat zien. Zo ben ik heel 
benieuwd naar Niels Krabbenborg, vol-
gens Marienveld insiders de beste voet-
baller, die na een langdurige blessure het 
komende seizoen terug komt. Maar een 
plaats bij de eerste 5 moet volgens mij 
mogelijk zijn. 
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P. Wat voor soort trainer ben je?
J. Ik wil een teambuilder zijn, die positief 
staat te coachen. Dat schelden en vloeken 
langs de lijn, dat je soms ziet, helpt niet. 
Daar heb ik een ontzettende hekel aan. Ik 
heb zelf jaren in het 1e van RKZVC gevoet-
bald als laatste man en weet dat spelers 
daar op een gegeven moment niet meer 
naar luisteren. Je ondergraaft er je eigen 
gezag mee. Ik probeer tussen de jongens 
te staan, maar op tijd er boven. Maar dat 
antwoord zul je van elke trainer krijgen. Ik 
heb daar nog wel wat moeite mee. Ik wil 
het iedereen nog te veel naar de zin te ma-
ken, maar je kunt er maar 11 opstellen en 
zult er dus altijd 6 teleur moeten stellen.

P. Waarom ben je überhaupt trainer ge-
worden?
J. Het werken met en in een groep vind 
ik geweldig. Het fanatisme, resultaatge-
richt, samen een prestatie leveren en het 
daarnaast ook gezellig hebben. Daarbij 
de sfeer van een eerste elftal, met publiek 
langs de lijn, bestuur, de pers. Bezig zijn 
met voetbal. Geweldig. Daarnaast geeft 
het veel voldoening als je ziet dat een trai-
ning die je in elkaar hebt gesleuteld goed 
loopt. Loopt het niet, dan kan ik een oe-
fening abrupt afkappen en gaan we met 
een volgende oefening bezig. Nadien 
analyseer ik de training en leg die analyse 
ook vast, zodat het een volgende keer wel 
goed loopt. 

P. Wat verwacht je van je spelers?
J. Inzet en beleving. In het veld heb ik hier 
niets te over te klagen, maar daarbuiten 
laat het soms nog wel te wensen over. De 
vrijblijvendheid, waarbij spelers zich vrij 
gemakkelijk afmelden, een weekeindje 
weg boeken, steekt. Ik vind dat als je een 
teamsport bedrijft, je er altijd moet zijn. 
Het voorstel van het bestuur, om Gerard 
de dinsdagtraining en mij de vrijdagtrai-
ning te laten doen, heb ik dan ook resoluut 
van de hand gewezen. Dat zou een heel 

slecht voorbeeld zijn. Ik ben er. Altijd. Elke 
training en elke wedstrijd!

P. Wat zijn de verschillen tussen RKZVC 
en v.v. Marienveld?
J. Bij Marienveld gaat het er wat rustiger 
aan toe, is alles minder strak geregeld. Met 
name op gebied van fysio is RKZVC Ma-
rienveld ver voor. Maar daar gaan we het 
komende seizoen aan werken. Verder heeft 
Marienveld het ook redelijk voor elkaar.

P. Anderhalf jaar geleden, oktober 2013, 
heb je de marathon van Amsterdam gelo-
pen. Hoe kwam dat zo?
J. Al 20 jaar lang riepen we op kameraden-
weekeind dat we ooit een marathon zou-
den gaan lopen. Op een gegeven moment 
was kameraad Joris dit beu en zei dat het 
er toch nooit van ging komen. Toen heb ik 
contact opgenomen met Lisa te Molder en 
van haar kreeg ik een boek met trainings-
schema’s die er voor zouden gaan zorgen 
dat je een marathon kon lopen. Een halve 
marathon had ik al eens volbracht en het 
boek moest me helpen naar de hele. Het 
schema dat ik koos was er een van 12 we-
ken, waarbij je 4 tot 5 keer in de week 5 tot 
10 km moest trainen. Op zondag bouwde 
het langzaam op van 20, 22, 24, 26, 28, 
30 tot 32 km. Halverwege die cyclus heb 
ik een sporttest ondergaan op Papendal. 
Mijn conditie werd goedgekeurd voor de 
marathon, maar de dienstdoende arts 
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meldde mij dat de trainingsvorm die ik ge-
kozen had, eigenlijk te eenzijdig was met 
veel te veel lange afstanden. Hij meldde 
dat de kans op blessures met dit schema 
groot was. Maar om toen nog om te scha-
kelen op een ander schema, daarvoor was 
de tijd te kort. Helaas kreeg hij gelijk. Drie 
weken voor de marathon schoot het me in 
de hamstring! 

P. Je hebt hem toch gelopen?
J. Ja. Drie weken intensieve fysiotherapie 
en een flinke portie eigenwijs brachten mij 
aan de start. Mijn doel was om de ma-
rathon binnen de 4 uur te lopen. Halver-
wege zag ik 1:59 op de klok staan en dan 
weet je dat dit normaal niet gaat lukken. 
De tweede helft gaat meestal 15 minuten 
langzamer. Een mens is goed in staat om 
32 km hard te lopen, maar daarna moet je 
ver je reserves in. Daarom gaan trainings-
schema’s ook nooit verder dan 32 km. Je 
verbrandt dan geen vet meer, maar kool-
hydraten. Daar ga je aan kapot. Bij 32 km 
zonk de moed me dan ook in de schoe-
nen, maar uitgerekend daar was broer 
Jelle gaan staan en hij schreeuwde mij 
verder. “Kom op John, wat zijn die laatste 
paar kilometers nu nog!” Alles er uit gelo-
pen en toen ik het olympisch stadion van 
Amsterdam binnenkwam wist ik dat ik het 
nog steeds binnen de 4 uur zou kunnen 

halen. Een geweldige belevenis, 
met al die mensen op de tribune. 
Ik kwam binnen op 3:59! 
P. Heb je je eetpatroon aan moe-
ten passen voor de marathon?
J. Gedurende de trainingsperiode 
heb ik niet veel aan mijn eetpa-
troon veranderd. Gewoon zoals 
altijd. De laatste weken voor de 
marathon wel. Ik ben toen heel 
veel koolhydraat houdend gaan 
eten en heb de trainingsintensiteit 
mede ook door de blessure sterk 
verlaagd. Men noemt dat “tape-
ring”: het stapelen van je glyco-
geen voorraad. Dit voorkomt dat 

je de laatste 10 km compleet kapot komt 
te zitten. 
Tijdens de marathon heb ik elke 5 km een 
bekertje water, een bekertje sportdrank en 
een stuk banaan genomen die onderweg 
aangeboden werden. Dit koste elke 5km 
wel een aantal seconden maar achteraf 
gezien een juiste keuze aangezien ik toch 
redelijk fit kon eindigen.

P. Zijn het hardlopen en het trainerschap 
goed met elkaar te combineren?
J. Op het moment staat het hardlopen op 
een laag pitje, vanwege mijn rugblessure. 
Maar als die over is, ga ik zeker weer in 
training voor een marathon. Hardlopen en 
voetbaltrainer zijn is prima te combineren.

P. Heb je jezelf een nieuw doel gesteld?
J. Ik wil proberen de marathon binnen 3:45 
u te volbrengen.

P. Wat waren hoogtepunten en dieptepun-
ten in je voetbalcarrière? 
J. Als voetballer was het hoogtepunt de 
wedstrijd tegen Witkampers thuis. Wij 
waren al opgegeven, dood en begraven, 
zouden zeker degraderen. Totdat Dennis 
10 min voor tijd de 1-0 op het scorebord 
schoot, waardoor we afhankelijk werden 
van de wedstrijden Reunie-Grol en Vosse-

HARD LOPEN VOOR VOETBAL
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veld-WVC. Grol en WVC moesten winnen, 
maar het stond bij rust 1-0 bij Reunie en 
3-0 bij Vosseveld. In de tweede helft wist 
WVC de achterstand om te buigen en won 
met 3-4 en bij Reunie scoorde Michel Hof-
man 2 x in de laatste minuten! Een scena-
rio dat als je het schrijft, door niemand se-
rieus wordt genomen, maar het gebeurde 
echt!
Als trainer waren de hoogtepunten: het be-
halen van 28 punten uit 10 wedstrijden en 
het  feit dat er 10 spelers van RKZVC naar 
een wedstrijd van ons kwamen kijken.
Dieptepunt als speler was het feit dat ik de 
laatste paar wedstrijden van mijn RKZVC 
1 carrière toch nog op de reservebank te-
recht kwam en als assistent trainer was 
dat natuurlijk de beslissingswedstrijd te-
gen Terborg, waar we 0-0 tegen speelden 
en degradeerden naar de 5e klas.

P. En als hardloper?
J. Dieptepunt was natuurlijk die blessure 
3 weken voor de start van de marathon 
van Amsterdam. Hoogtepunt het feit dat 
ik toch kon meedoen en binnen de 4 uur 
finishte.

P. Waar zie je jezelf over 5 of 10 jaar?
J. Dan zal ik waarschijnlijk 2 marathons 
gelopen hebben. Als trainer zie ik wel wat 
er op mijn pad komt. Ik heb trainersdiplo-
ma TC 3 en daarmee mag ik tot en met de 
4e klas trainen. Ambitie om TC 2 te halen 
heb ik niet. Daar gaat te veel tijd in zitten. 
Zelf trainer zijn en daarnaast ook nog wer-
ken en de cursus doen zie ik niet zitten. Ik 
bekijk het gewoon van jaar tot jaar. Zolang 
ik er plezier in heb en perspectief zie, ga ik 
gewoon door.

P. Wil je zelf nog wat kwijt?
J. Het is al gezegd, maar ik wil nogmaals 
kwijt hoe goed de reacties uit Zieuwent op 
mijn overgang naar v.v. Marienveld me de-
den! Dat is in het verleden wel eens anders 
gegaan.

Ook wil ik nog even iets kwijt over mijn 
functie als lid van de VTZ commissie 
(Voetbal Technische Zaken) van RKZVC. 
Ik ben zelf altijd redelijk druk geweest als 
vrijwilliger en waardeer het ook ten zeer-
ste wat anderen voor een club als RKZVC 
of Marienveld doen. Wat ik niet kan waar-
deren en waar ik me steeds meer aan ga 
ergeren en storen is het achteloze com-
mentaar dat buitenstaanders (niet vrijwil-
ligers) op vrijwilligers van een club kunnen 
hebben. Ik snap dat mensen voor hun 
zoon of dochter op willen komen en het 
beste voor hebben met hun eigen kind 
maar soms mag dat ook wel eens wat 
genuanceerder en met respect naar de 
vrijwilliger toe. Als je je hoofd boven het 
maaiveld uitsteekt heb je inderdaad kans 
dat ze je kop eraf maaien maar de wijze 
waarop een aantal mensen dit denken te 
moeten doen, gaat véél te ver.

P. John, bedankt voor het openhartige ge-
sprek dat we met je mochten hebben en 
we wensen je veel succes met je trainers- 
en hardloop carrière.

Johnny en Tanja.



PROFIELSCHETS
Dit jaar heb ik de eer om in de huid te krui-
pen van Maartje van Wegen. In het paleisje 
aan de Haare interviewde ik onder de roya-
le veranda ons kersverse koningspaar: Pe-
tra klein Goldewijk (Hogenkamp-Hammen) 
en Marco Spekschoor (Bongard). Petra, 53 
jaar, is getrouwd met Bart en hebben drie 
kinderen; Simon, Kelly en Jacco. Marco, 
44 jaar, is getrouwd met Yvonne en hebben 
samen twee kinderen Wout en Myrthe.

1. Meest favoriete sport: 
Petra:  Om te beoefenen tennis. Om te 

kijken voetbal van de jongens.
Marco:  Om te doen voetbal, om te kijken 

wielrennen.

2. Minst favoriete sport: 
Petra:  Autoracen en motorracen, als dat 

op is dan ga ik maar iets anders 
spannends doen (was opvouwen 
en zo).

Marco: Autosport en vechtsporten.
3. Mooiste sportherinnering: 
Petra:  Zelf veel kampioenschappen 

meegemaakt, dat blijven mooie 
herinneringen. Maar het mooist 
was nog wel dat Bart met NEC 
in Camp Now in Barcelona stond 
te keepen. Toen mocht je dat 
als vrouw zijnde nog thuis op de 
bank kijken.

Marco:  Seizoen 2009-2010 werden we 
met het tweede kampioen.
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4. Favoriete sportman/vrouw: 
Petra:  Ik durf het eigenlijk niet te zeg-

gen, maar mijn man Bart blijft 
mijn favoriet. Het is zo bijzonder 
om te zien dat hij nog steeds met 
alle sporten zich blijft ontwikkelen 
en blijft winnen.

Marco:  Geen bepaalde mensen. Maar ik 
vind als een sporter zich, hoe dan 
ook, altijd voor 100% blijft inzet-
ten al een sportman/vrouw.

5. Lekkerste eten: 
Petra: Roerbakschotels.
Marco:  Zelfgemaakte erwtensoep of 

groentesoep.

6. Voor welk tv programma blijf je thuis: 
Petra:  Ik blijf nergens voor thuis, maar 

ik vind de The Undateables mooi 
om te kijken.

Marco:  Alleen als iets LIVE wordt uitge-
zonden, de rest kijk ik terug via 
uitzendinggemist.

7. Beste boek/schrijver: 
Petra: Dan Brown ‘Davinci Code’
Marco:  Elke dag de krant en veel denk-

puzzels.

8. Mooiste film: 
Petra: The Green Mile.
Marco:  The Longest Day, die heb ik al wel 

20 keer gezien en hij blijft mooi.

9. Politieke kleur: 
Petra:  Ik neig toch altijd naar de VVD.
Marco: Iets naar rechts.

10. Beste Nederlandstalige lied: 
Petra:  Marco Borsato en de teksten van 

al zijn liedjes zijn bijna altijd raak.
Marco: Van Dik Hout – Stil in mij.

11. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg: 
Petra:  Mijn hondje Puck, die kreeg ik 9 

jaar geleden voor mijn verjaardag.
Marco:  Koning worden, dus eigenlijk dat 

Eugene Krabbenborg en Marco 
Waalderbos voor mij de vogel 
hebben losgeschoten.

12. Grootste miskoop: 
Petra:  Kleding kopen via internet en niet 

meer terug kunnen sturen of er 
heel veel voor moeten betalen, 
dus dan toch maar houden.

Marco:  Er zijn wel eens kleren gekocht 
die mijn vrouw mooi vond, maar 
ik niet. Uiteindelijk toch niet aan 
gehad.

13. Omscholen tot: 
Petra:  Iets in de operatiekamer, als het 

zou kunnen anestesist en anders 
operatieassistent.

Marco:  Iets in de sport en dan meer de 
begeleiding of coaching van 
sporters.

14. Tent opzetten in: 
Petra:  Niet meer, we gingen altijd wel 

met de caravan, maar die is nu 
verkocht. Nu kies ik toch liever 
een hotel.

Marco:  In de achtertuin, ik ben niet zo 
van het kamperen. Maar als ik 
dan toch moest kiezen: Oosten-
rijk.

15.  Ben je al eens aangehouden door de 
politie: 

Petra:  Ik heb wel eens moeten blazen, 
maar verder niet.

Marco:  1 keer, toen mijn licht van de 
auto kapot was.
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16. Hekel aan mensen die: 
Petra: Asociale en luidruchtige mensen.
Marco:  Liegen en een beetje achterbaks 

zijn.

17. Uit bed te halen voor: 
Petra: Liever niet.
Marco:  Laat mij maar lekker liggen, be-

halve bij calamiteiten natuurlijk.

18. Waar droom je over: 
Petra:  Soms zou het wel makkelijk zijn 

als er wat meer financiële onaf-
hankelijkheid zou zijn.

Marco:  Eigenlijk ook wat Petra zegt, wat 
zou ik doen als ik veel geld zou 
hebben en nergens zorgen om 
hoef te maken.

19. Wanneer was je voor het laatst 
bang: 
Petra:  Met de kermis (nee niet op het 

moment dat ik de vogel eraf 
schoot), toen ze maandagoch-
tend met een aanhangwagen 
en trilmachine langs kwamen, 
toen dacht ik dat de wereld 
verging….

Marco:  Op vakantie in Duitsland. Ik zit 
met mijn dochter in de stoeltjes-
lift en ze wilde haar voetjes op 
de steunen zetten, toen schoot 
ze me er bijna onderdoor.

20. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Petra:  Soms valt het mee en soms; ‘van-

avond toch maar iets eerder naar 
bed’.

Marco: Ik word kaal…

21.  Welke zin of welk woord gebruik je 
veel: 

Petra:  Ik vragen even de helpdesk bin-
nen.. De jongens in koor: ‘nee, 
mag niet’. Maar dat valt ook best 
wel mee.

Marco:  Ik zeg wel vaak k*t, maar dat zeg 
je natuurlijk niet in een interview. 
Verder niet echt een stopwoordje.

22. Wie zou je nog willen ontmoeten: 
Petra:  Anita Witzier, ik hoor erg vaak dat 

ik hier op lijk, dus kom maar op!
Marco:  Rolf, mijn overleden broer, die zou 

ik nog wel eens willen ontmoeten. 

23. Wat zou je geen 2e keer doen: 
Petra: Trouwen.
Marco:  Een hond kopen, dat hebben we 

met het gezin eens gedaan, maar 
deze hebben we helaas toch 
weer weg moeten doen.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden: 
Petra:  Sportief, grappig, zorgzaam, 

ongeduldig, bescheiden.
Marco:  Ongeduldig, iets verlegen, eigen-

wijs, sociaal, sportief.

Petra en Marco, bedankt voor het inter-
view.
Ik wens jullie een behaaglijk jaar toe. 
Hoezé!

Nienke

12
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TENNISKAMPIOEN
Na jarenlang competitie te hebben ge-
speeld, is het ons dan toch gelukt. Wij, 
team dames 1 van de Zieuwentse Tennis 
Vereniging, zijn voor het eerst kampioen 
geworden!!

Jarenlang hebben we meegedaan aan de 
voorjaarscompetitie op zaterdag, maar 
sinds vorig jaar doen we mee, aan zowel de 
voorjaarscompetitie als de najaarscompeti-
tie op de vrijdagavond. Alhoewel de gezel-
ligheid voorop staat, zijn we natuurlijk ook 
erg gedreven om de wedstrijden te winnen. 
Dit was voorgaande jaren vaak niet het ge-
val. Maar nu was het anders. Deze compe-
titieronde ging ons erg goed af. We hebben 
met ons zevenen in totaal 28 wedstrijden 
gespeeld, waarvan we er 22 hebben ge-
wonnen. Tot op het laatste moment was het 
spannend. De teams waren erg aan elkaar 
gewaagd. Onze zevende en laatste tegen-
stander was tennisclub Altec uit Aalten. We 
moesten met 3-1 winnen om het kampioen-
schap veilig te stellen. Mochten we met 2-2 
gelijkspelen, dan was de uitslag van num-
mer 2 (tennisclub Duiven) doorslaggevend.

Met de nodige en gezonde spanning gin-
gen Lianne, Moniek, Kim en Corinne de 
baan op om de eerste twee wedstrijden 
van de avond te spelen. Gelukkig werden 
deze wedstrijden gewonnen, mede door de 
aanmoedigingen van de andere teamleden 
Astrid, Yvonne en Karin. Twee punten in the 
pocket, nu die laatste twee nog!! Hoewel 
de wedstrijd van Kim en Moniek nog erg 
spannend was, werden de laatste twee 
wedstrijden ook gewonnen; 4-0 voor ons! 
KAMPIOEN!! 

Alhoewel er geen platte wagen voor ons 
klaar stond, zijn we nog wel door het be-
stuur in het zonnetje gezet met een bloe-
metje. We zijn nu gepromoveerd naar de 
tweede klasse, en we doen natuurlijk ons 
stinkende best om nog een keer kampioen 
te worden. Aanstaande woensdagavond 

maar weer een potje ten-
nissen op ons vaste uur.

Namens dames 1 van 
ZTV

Astrid Klein Goldewijk
Karin Wopereis
Kim ter Bogt
Lianne Wekking
Moniek Theissen
Yvonne Overkamp
Corinne Ebbers
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ACTIVITEITEN-AGENDA

  

Dag Datum Aanvang Activiteit
11 t/m 15 juli  Jong Nederland : Grootkamp.

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

Wo. 19 aug. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Za. 5 sep. ………. ’t Hoenderboom : Jeugdmiddag.

Zo. 6 sep. 13.00 uur Stg. Fratsen : Vertelfestival.

Ma. 7 sep. 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

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

Do. 22 okt. ………. ’t Hoenderboom : Dropping.

23 en 24 oktober  Stg. Fratsen : Houtdorp.

Vr. 18 dec. 20.00 uur ’t Hoenderboom : Kerstbingo.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info



Okay, ik heb nu dus All-stars. Van die gym-
pies met zo’n ster erop. Dat komt zo: ei-
genlijk wil ik al 20 jaar All-stars en ieder 
jaar heb ik het moment voorbij laten gaan 
omdat ik vind dat ik er te oud voor ben. 
Maar dit jaar zag ik het opeens: ik ben nu 
jonger dan ik ooit zal zijn! Joehoe! Een 
mooi moment om All-stars aan te schaf-
fen. Ze zitten perfect en zien er maagdelijk 
uit. En dat hoort nu juist niet, ze zijn pas 
mooi als het witte rubber verkleurd en aan 
de droge kant is. Wat dan weer omgekeerd 
evenredig is aan de mooiheid van mensen.

Maar goed, op deze plek moet het meer 
over sport gaan. En daar zit hem nu net 
juist de kneep. Het liefst deed ik niks aan 
sport. Na je vijftigste verlies je per jaar 450 
gram aan spierweefsel. Dus technisch ge-
zien zou ik  op 22 augustus 2,5 kilo minder 
moeten wegen. Als de zwaartekracht had 
bestaan had ik  nu juist kolossale onder-
benen en voeten als hammen moeten heb-
ben en hadden de gympies niet gepast.

Om te voorkomen dat ik helemaal inzak 
loop ik een paar (1 tot 2) keer per week 

een rondje ‘hard’.  Omdat het begrip ‘hard’ 
steeds sleetser wordt, doe ik af en toe mee 
aan wedstrijdjes. ‘Hard’ wordt pas hard als 
het zich verhoudt tot zacht tenslotte. An-
ders klooien we maar wat aan, wat nooit 
de bedoeling kan zijn. Eind mei liep ik hard 
voor het goede doel: de Huntingrun. Ik 
ken de organisatoren en speciaal de man 
waarvoor het georganiseerd werd. Jaren-
lang vierden we kermis met hem, net zo 
lang tot de vloer te heet was om te blijven 
staan en de plafondplaten door hem per-
soonlijk uit de feestzaal gelicht werden. 
Lachen. En nu? Nu zit hij zonder taal met 
ogen als glazen knikkers in een rolstoel. 
Zelf werd hij ook een rondje voortgeduwd 
door zijn dochter tijdens de run, genoemd 
naar de vreselijke ziekte die hem en niet 
ons overkwam. Bij zijn doorkomst riepen 
zijn oude vrienden dat het best iets snel-
ler kon, zijn mond trok in een grijns. Hij 
had het begrepen, even zat het licht van 
vroeger in zijn gezicht. Ik vond dat ik me-
zelf niet aan moest stellen, gewoon een 
half uur lang de ene voet voor de andere 
zetten. ‘Kom op Weijers’ zei ik tegen me-
zelf, want dat is de achternaam waarmee 
ik geboren ben. ‘Kom op Weijers!’ Als het 
om stoer en doorzetten gaat, noemen mijn 
vriendinnen en ik elkaar vanaf ons twaalf-
de bij de achternaam. Alle overbodigheid 
weg tot de glimmende essentie overblijft: 
‘Remoat, bier hal’n!’. Niet aanstellen, ge-
woon doorrennen over het industrieterrein 
in de hitte. En toen werd ik ingehaald door 
een wandelaar. Omdat ik dit zelf nogal 
grappig vond, zakte mijn tempo nog ver-
der. Vervolgens sneed ik een stuk af om 
tenminste als laatste ‘hardloper’ te eindi-
gen voor de eerste wandelaar.  Als het zo 

De co lumn
SCHIMMEL
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uitkomt mag ik graag de wereld naar mijn 
hand zetten. U vertelt het vast niet verder.

Ik bedoel maar, je kunt zomaar ergens 
te oud of te ziek voor zijn. Je tijd voorbij 
laten gaan met dingen waar je eigenlijk 
geen zin in hebt. Fout oud worden; zeuren 
bij de marktkoopman om een verschim-
melde mandarijn van een week terug. Of 
met een bakje half-om-half gehakt in de 
rug drukken van degene vóór je met een 
volle boodschappenkar (die werk en gezin 
jonglerend aan elkaar koppelt). Eisen dat 
je eerder aan de beurt bent alleen omdat 
je grijzer en kaler bent. Verwachten dat 
er naar je geluisterd wordt omdat je huis 
hypotheekvrij is. Ik verzin dit niet, som-
mige Vutters* en gepensioneerden maken 
graag een beetje theater.

Omdat ik denk dat alleen een ander kan 
zeggen of je mening nog een beetje schim-
melvrij en fris is, vroeg ik aan de eindbaas 
PIOT of het zo langzamerhand niet een 
keer tijd is om mijn plekje hier af te staan 
Misschien is iemand anders een betere 
vrouwelijke Johan. Iemand die kwetsbaar 
en stellig tegelijk is.  Iemand die geen ap-
plaus verwacht en luchtig omgaat met kri-
tiek. De eindbaas vond van niet. Daarom 
vraag ik het u zelf: wilt u graag een keer 

deze stofvrije PIOT-column schrijven** dan 
kunt u zich melden bij maddy.hulshof@
live.nl. Grijp deze kans voor u het vuur niet 
meer voelt waardoor uw All Stars dansen. 
Uw armen te stram zijn om plafondplaten 
te lichten –‘like a room without a roof’-. 
Voor u tijd heeft om mandarijnen  te zien 
beschimmelen. 

Kom op!
Maddy Weijers

*VUT: Regeling uit de tijd dat het geld nog 
gratis was en tegen de plinten klotste. De 
financiële regeling bood (ook fitte) mensen 
vanaf 57 de gelegenheid te stoppen met 
werken.

**bij meerdere aanmeldingen beslist de er-
varingsdeskundige jury (ikzelf) op intuïtieve 
wijze wie er voor plaatsing in aanmerking 
komt, waarover dan weer niet gediscussi-
eerd kan worden.
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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


