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FIETSTOCHTJE
‘Bu’j d’r zundag?’ De redactievergadering 
van Piot is deze avond wel zo’n beetje 
afgelopen, als ik deze vraag van een Ve-
locé lid krijg. Ze kijkt er een beetje veron-
gelijkt bij, bang dat ze onze vergadering 
verstoort. De redactievergadering is tra-
ditioneel altijd op een woensdagavond, 
dezelfde avond waarop de mountainbi-
kers van Velocé hun trainingsavond heb-
ben. Normaal zou ik meegefietst hebben, 
maar vanavond dus niet. Prioriteiten. De 
fietstochtjes zijn leuk om te doen, maar er 
gaat niks boven een avondje ouwehoeren 
met de Piot redactie. En dus miste Velocé 
3 haar wegkapitein vanavond. 

Om een beetje te treiteren, houd ik me van 
de domme: ‘Hoezo?’. Het Velocé lid laat 
zich niet afschepen. ‘Ik wil gewoon even 
weten of je er zondag bent!’ 

Anderhalf jaar ben ik nu wegkapitein en 
ik ben er best een beetje trots op dat ik 
inmiddels een trouwe schare volgers heb. 
De verzameling mtb routes waaruit ik kan 
putten, is inmiddels gegroeid naar 66, met 
een totale lengte van ca 3300 km. En nog 
steeds vind ik tijdens het fietsen stukken 
waar ik nog nooit ben geweest, ontstaan 
of worden er soms nieuwe paden aange-
legd, die ik dan weer in mijn verzameling 
routes puzzel. Naast het fietsen zelf, is het 
maken en beheren van routes inmiddels 
ook een leuke hobby geworden, en als 
je dan merkt dat anderen die routes ook 
waarderen, geeft dat erg veel voldoening. 
‘Ja, als het goed weer is, ben ik er zondag-
morgen.’ De Velocé-er is tevreden met het 
antwoord en gaat huiswaarts.

Gedurende het grootste deel van het jaar 
is er elke zondagmorgen wel ergens een 
georganiseerde tocht, maar aanstaande 
zondag niet. Uit voorgaand gesprek is mij 
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wel duidelijk geworden dat men verwacht 
dat ik zondag een rondje kerk doe. Nu 
zijn er wegkapiteins die de omgeving zo 
goed kennen, dat ze uit hun hoofd tochten 
verzinnen tijdens het fietsen maar bij mij 
werkt dat niet. Ik weet wel ongeveer waar 
ik zijn moet voor de leukste stukken, maar 
zonder mijn GPS zou ik overal langs fiet-
sen. Dus kies ik vooraf altijd de te volgen 
route. Daarbij zijn twee zaken van belang. 
Afstand en windrichting. 

Een geschikte afstand ligt aan de groep, 
waarbij het tempo van de langzaamste 
bepalend is. Daarom splitst Velocé de le-
den ook op in 4 tempo groepen. Groep 3 
fietst gemiddeld ca 20 km/u, zodat een af-
stand van 40 km voor de woensdagavond 
het meest geschikt is. Dan ben je meestal 
voor het donker terug, want mountainbi-
ken in een bos in het donker is gekken-
werk. Dat wil je niet. Voor de zondag kan 
het gerust wat langer, 60 km is voor de 
meesten in groep 3 geen probleem. Terwijl 
ik dit typ, moet ik terug denken aan de tijd 
dat ik met fietsen begon, 8 jaar terug. Een 
toertocht van 35 km vond ik een giga eind 
waar ik als een berg tegenop zag. Toch 
verbazingwekkend hoe je geleidelijk je 
grenzen steeds verder kunt leggen.

Verder let ik altijd op de voorspelde wind-
richting. Als je er voor zorgt dat je op de 
terugweg de wind in de rug hebt, voorkom 
je dat iemand die er misschien door komt 
te zitten, helemaal kapot gaat. Die kan op 
de terugweg met wind in de rug lekker 
herstellen. En misschien ben ik diegene 
zelf wel.

Voor aanstaande zondag is er zuidoosten 
wind voorspeld. Van de 31 routes die in 
Zieuwent starten, zijn er 4 geschikt. Twee 
rondom Aalten, een rondom Bredevoort 
en een richting Winterswijk. Maar ze zijn 
alle drie rond de 50 km, en dan staan we 
om 11 uur alweer bij Inge voor de deur. 
Het mooiste was een kruising tussen die 
vier. Dat wordt iets van Vennebulten-Aal-
ten-Slingeplas-Bekkendelle-Vuilnisbelt 
Winterswijk-Kloosterbos-Lichtenvoorde. 
Of andersom… Deze dagen maar eens 
even puzzelen. En als de wind draait? 
Gaan we misschien wel naar de Loche-
mse berg.

Johnny.

Ps, mocht je een van mijn tochten zelf 
eens willen fietsen, je kunt ze gratis down-
loaden van www.gpsies.com, zoek op 
gebruiker JohnnyCuppers. En wil je ook 
beginnen met mountainbiken? Paul Knip-
penborg heeft dit najaar weer een cursus 
‘Start2Bike’ (voorheen Fietsfit).

FIETSTOCHTJE

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
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KUNSTGRAS

Na een lange, of is het een relatief korte, 
periode van middelen bijeen schrapen, 
politiek bedrijven, onderhandelen en re-
kenen, was het dan eindelijk zover; de 
Zieuwentse Voetbal Club kreeg een nieuw 
grasveld, een kunstgrasveld. De grote 
voordelen zijn natuurlijk wel bekend; wei-
nig onderhoud, altijd een perfecte gras-
mat, vorst-, regen-, droogtebestendig.

Maar wat zijn nou eigenlijk de verschillen 
tussen echt en kunstgras voor de verschil-
lende disciplines? Ik heb eens even mijn 
oor te luister gelegd en heb het volgende 
opgevangen.

Een lijnrechter:
Die watergoot waar we altijd door moes-
ten lopen, is nu weg en waarschijnlijk zal 
de demping van het kunstgras van dien 
aard zijn dat we altijd op een droge grond 
lopen, zelfs bij regen. Voor de rest maakt 
het niet veel uit. Het is misschien door de 
scherpe lijn duidelijker of een bal wel of 
niet uit is, maar bij buitenspelval is er geen 
verschil.

De aanvaller van Zieuwent 1:
Kunstgras is voor ons het fijnst om bui-
ten op te voetballen. Je kunt met elkaar 
combineren alsof je met elkaar in de zaal 
speelt. Elke bal die je goed speelt, doet 
ook dat wat je verwacht dat het doet. Ie-
dere goed gekaatste bal komt aan. Het 
spel wordt er sneller en daardoor veel leu-
ker door. Ik hoop ook voor de toeschou-
wers, maar zeker voor ons als aanvallen-
de spelers.

De wasvrouw:
Bij het spelen op het gras was je de shirts 
met de bedoeling om ze fris te krijgen én 
schoon. Bij wedstrijden die op het kunst-
veld zijn gespeeld komt de kleding ogen-
schijnlijk schoon terug. Het is alleen onfris 
door de lichaamsgeuren, maar moeilijke 
vlekken kom je bijna niet meer tegen. De 
manier van wassen wordt er echter niet 
anders op. De machine doet nog altijd op 
dezelfde manier haar werk. Wat dat be-
treft verandert er voor het werk dat je er 
mee hebt niet zo erg veel.
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KUNSTGRAS

De verdediger (tevens redactielid van de 
Piot):
Als verdediger heb ik het liefst een dras-
sig groen grasveld waar de zoden bij elke 
sliding om je oren slingeren en de tegen-
stander bang wordt van je modderige 
woeste voorkomen. Uiteraard heeft dit 
een zeer positieve invloed op het testos-
terongehalte zodat je gaat denken dat je 
als verdediging een onneembare vesting 
bent. Vaak blijkt dit dan wel tegen te val-
len, maar dat terzijde.

Elke week een mooie groene grasmat is 
de droom van iedere voetballer. Iedereen 
weet dat we dit bij RKZVC niet kunnen 
waar maken ondanks de tomeloze inzet 
van de vele vrijwilligers. 

Het kunstgras heeft  het voordeel dat je 
altijd een vlak en snel veld hebt. In bal-
bezit levert dit grote voordelen op. Het 
voetballen wordt een stuk gemakkelijker. 
Een verdediger is er echter voor om de, 
meestal behendige voorhoedespelers te 
 
stoppen. Verdedigers zijn in het alge-
meen geen balvirtuozen die met een drie 
dubbele schaar de bal naar het midden-

veld brengen. Mijn tactiek als we voorin 
komen is dan ook meestal: als ik geen 
idee heb wat ik aan het doen ben met de 
bal, dan kan de tegenstander dat al he-
lemaal niet weten. Het verrassingseffect 
zeg maar. Nee, de mannen achterin zijn 
er om in te grijpen en de bal in te leveren. 
Het voordeel voor een verdediger is dus 
in verhouding minder groot dan dat voor 
een aanvaller. 

Toch zijn er ook nadelen. Er is niks mooier 
dan een goede tackel. Het liefst met een 
sliding van 6 meter voorkomen dat de te-
genstander een belangrijke pass of schot 
op goal kan geven, dat is genieten. Kunst-
gras is echter vrij stroef als het droog is. 
De rubberen korrels helpen wel maar 
voorkomen niet helemaal dat je je boven-
benen na de wedstrijd te vergelijken zijn 
met een grindtegel. Elke wedstrijd de bo-
venbenen insmeren met 0,5 kilo vaseline 
lijkt tot nu toe goed te werken. 

Het bestuurslid:
Met de komst van het kunstveld krijgen 
we 3 goede velden i.p.v. 1. Doordat we 
het kunstgras het meest gaan gebruiken, 
krijgen de andere 2 velden veel meer rust. 
Kunnen deze veel beter herstellen van 
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KUNSTGRAS een zware natte zondag bijvoorbeeld. Het 
kunstgras is eigenlijk altijd bespeelbaar. 
Met de goede verlichting erbij kunnen we 
met onze accommodatie nog lang vooruit.

De wethouder:
De gemeente wil altijd oog hebben voor 
alle inwoners, dus niet alleen voor de 
mensen uit Lichtenvoorde en Groenlo, 
maar ook voor iedereen uit de kleinere 
kernen. De voorzieningen en kwaliteit van 
gemeenschappelijke objecten moeten 
ook daar op een goed niveau zijn en blij-
ven. Daarom ben ik blij dat, gezien de druk 
op de velden in Zieuwent, de vereniging 
met het kunstgras zo goed geholpen is. 
Het kan niet zo zijn dat je alleen in Lichten-
voorde of Groenlo goed kunt voetballen 
en de rest van de verenigingen op knol-
lenvelden moeten spelen. 

De speler van 45+:
De vele blessures bij de oudere jongeren 
van 45+ hebben natuurlijk niets met hun 
leeftijd te maken, maar alles met de slech-
te staat van menig veld. Nu met het kunst-
gras zal je zien dat we bijna geen blessu-
res zullen oplopen. Maar om nou zo’n heel 
veld om te  bouwen, een half veld was ook 
voldoende geweest.

De trainer:
Voor elke speler is een strak en glad veld 
prettig om op te spelen. Toch heeft een 
grasveld ook zo z’n charmes. Dat geploe-
ter in het zand en de modder heeft wel 
wat. En wat betreft de conditie van menig 
speler; echt gras of kunstgras, de piepe 
leug is de piepe leug.

De keeper:
Het doelgebied is vaak het meest bescha-
digde deel van een natuurgrasveld. Hoe 
vaak ligt er niet een grote plas water vlak 
voor het doel? Niet alleen onprettig maar 
ook onbetrouwbaar als je kijkt naar het 
gedrag van een bal op water. Bij kunst-

gras is dat helemaal weg. De hardheid van 
het veld is ook een enorme vooruitgang. 
Het neerkomen na een duik is echt vele 
malen zachter. Waar je wel aan moet wen-
nen is dat een bal op een hard veld anders 
opstuitert dan op een kunstgrasveld. Een 
hoge bal voorwaarts stuitert op een echt 
veld verder door. Niet veel, maar het kan 
net het verschil zijn tussen het wel en niet 
goed vast hebben van een bal. 

De verantwoordelijke voor het materiaal:
Waren we vroeger druk om de velden zo 
goed mogelijk bespeelbaar te maken en 
te houden, aan het kunstgrasveld doen we 
nagenoeg niets. Het veld wordt door de 
Hacron 1, als nodig 2 keer per week gebor-
steld. Met bladblazers houden ze het veld 
bladvrij. Ook hebben ze de mogelijkheid 
om als een soort van verticuteren door de 
korrels heen te woelen. Er is zelfs een ap-
paraat dat ze korrels opneemt, zuivert en 
achter zich weer in het gras terugplaatst.

De verzorger:
Tijdens de studie was het ongeveer on-
derwerp nummer 1 voor onderzoek. Wat 
zijn de verschillen in blessures tussen echt 
en kunstgras? Een eensluidend antwoord 
is niet te geven. Ik verwacht niet zo veel 
verschil. Ook op kunstgras kan je je enkel 
verzwikken. De meeste blessures komen 
toch van contact tussen spelers en dat 
blijft op kunstgras ook zo.

De beheerster van de kantine:
We zullen in de kantine best gaan merken 
dat er minder vuil mee naar binnen wordt 
gelopen. Vooral het straatwerk rond het 1e 
veld zal hier positief aan bijdragen. Al blij-
ven we natuurlijk ook 2 grasvelden hou-
den waar de kleedkamers en de kantine 
bevuild van gaan raken.

Ik ben vooral erg blij met het nieuwe ter-
ras. Het is mooi centraal komen te liggen 



tussen de 3 velden en de kantine. Ik ben 
erg dankbaar voor de manier waarop met 
het bestuur is overlegd. Ze staan open 
voor goede ideeën en zijn steeds erg wel-
willend om de vereniging te versterken. Ik 
krijg alle medewerking om veel van mijn 
dromen te verwezenlijken.
Er komt nu nog een schuifpui tussen kan-
tine en terras. Verder willen we even aan-
zien hoe het gaat met de warmte, anders 
willen we het terras ook nog op enige ma-
nier overkappen. Ik schat in dat een mo-
gelijkheid tot het creëren van schaduw wel 
wenselijk zal blijken.

De ‘jongens’ (ze bedoeld hier haar jongere 
klanten) willen ook graag goed geluid op 
het terras, dus daar gaan we ook nog voor 
zorgen. Al met al is het terras een grote 
aanwinst voor RKZVC.

Tot slot: 
Als de voortekenen ons niet bedriegen 
kan seizoen 2015-2016 wel eens een 
nieuw hoogtepunt gaan worden voor ons 
cluppie. Hopelijk gaat het kunstgras hier 
ook een positieve bijdrage aan leveren. Ga 
ik het dan toch eens meemaken? RKZVC 
én Feyenoord, kampioen in hetzelfde sei-
zoen?

Mark Lankveld

KUNSTGRAS

UITSLAG ZOMERTOERNOOI
TENNS ZIEUWENT 2015
Tijdens het  Zomertoernooi in Zieuwent op 
18 en 29 juli jongstleden zijn Lotte en Kelly 
Klein Goldewijk kampioen geworden. Cas 
Maarse en Jacco Klein Goldewijk werden 
tweede,  Maarten Spekschoor en Noël Klein 
Gunnewiek werden derde. Het zomertoer-
nooi was speciaal voor studenten en zo-
merleden, maar ook andere leden waren van 
harte welkom.  Dames, van harte proficiat!
Het volgende toernooi is het Zieuwent 

Open tennistoernooi van 28 september t/m 
11 oktober 2015. Alleen dubbel , niveau 
6/7/8. Inschrijven kan via www.toernooi.nl.

Bestuur ZTV.

(vlnr Berend Domhof (4e), Cas Maarse, 
Jacco Klein Goldewijk, Lotte Klein Gol-
dewijk, Kelly Klein Goldewijk, Noël Klein 
Gunnewiek,  Maarten Spekschoor)
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VAN A, VIA DE DRENTSCHE Aa, NAAR B
In en om Zieuwent zie je ze ook veel: wan-
delaars! Zelf hou ik ook erg van wandelen, 
stukken beter dan fietsen (sorry, fervent 
fietsers onder ons). En dus heb ik het boel-
tje weer bij elkaar gepakt en zijn manlief en 
ik verder gegaan met route 3 & 4 van het 
Pieterpad. Het pad dat loopt van Pieterbu-
ren in het uiterste Noorden tot aan de St. 
Pietersberg in het Zuiden.
Totaal zijn er 27 etappes van gemiddeld 20 
km. En een totale lengte van 482 km.

Vrijdagmorgen rond kwart over 8, nog gauw 
even geld pinnen bij de bank, mede-Piotter 
Mark uitzwaaien die naar Sail Amsterdam 
gaat en dan op naar Rolde. Een klein dorpje 
bij Assen waar ons eindpunt zal zijn. Van 
Rolde met de bus naar Assen en met de 
trein naar Groningen.  So far so good.

Want wat een klere-eind weg is dat Gro-
ningen toch. Voordat je kunt beginnen met 

wandelen is het al half 1. Verder niet erg, 
maar het was 26 graden zeker en dat is 
naar mijn idee eigenlijk net iets te warm om 
te wandelen. Niet zeuren Tanja, maar lopen. 
We  pakken de route snel op vanaf het sta-
tion en lopen via het Noord-Willemskanaal 
en het Hoornse Meer zo de stad uit. Prach-
tig al dat water, een molentje, een sluisje en 
grote boten langs de kant.

Met het boekje deel 1 in de hand van het 
Pieterpad is het goed te volgen. Maar ei-
genlijk wanneer je een beetje onderweg 
oplet en de roodwitte markering op bomen 
en verkeersborden volgt, is het boekje bijna 
niet nodig. Ik vind het echter wel interes-
sant om de bijgevoegde informatie te lezen 
over de streek.

Bij Haren aangekomen b.v. loopt een oude 
“oerweg” over de kruin van de Hondsrug 
en blijkt dit een oude handelsroute te zijn 
tussen Groningen, Coevorden en Munster. 
Je schijnt er nog steeds archeologische 
resten te kunnen vinden van de mensen die 
er vlakbij woonden. Dat geloof ik dan wel 
weer. Ga echt niet op kop de grond afspeu-
ren om te zien of ik een brok van een oude 
pot vind. En dan… vind je zo’n gruzzele-
ment…. in de letterbak? Nee dank je.

Inmiddels via Haren naar Glimmen. In een 
bos waar een voormalig oefenterrein ligt 
van de militairen is het druk met allerlei 
toeristen. Een zandweg met ernaast een 
schelpenpad voor fietsers. Lopen we op 
het zand, komen er auto’s aan, dus naar het 
fietspad ernaast, nog geen 10 meter verder 
hoor je: “ping, ping”, fietsbellen, dan maar 
weer op het zandpad.  We keken elkaar aan 
en dachten hetzelfde. Toen we route 1 & 2 
liepen was het begin januari, dan heb je niet 
zoveel last van fietsers, wat heerlijk was dat.



9

Maar nu hadden we onderweg in dat bos 
een heerlijke stop met een softijsje. Even 
pauze, even zitten, want vooral onze heup-
spieren worden wat stijf van de eenzijdige 
beweging. Hebben Nijmeegse vierdaagse-
wandelaars dat ook? En dan weer overeind 
komen, pff, of nog erger dan laat je per 
ongeluk je zonnebril op de grond vallen en 
dan bukken om dat ding weer op te rapen. 
Dan is de grond ver weg.

Het is inmiddels al half 5 en de route nadert 
zijn eindpunt in Zuidlaren. We passeren 
nog het meest noordelijkste hunebed van 
de Hondsrug, maar nemen niet de moeite 
om het pad, dat het weiland ingaat, te vol-
gen. Morgen zullen er nog meer hunebed-
den zijn. Nu graag doorlopen en zorgen dat 
we op tijd bij ons bed-&breakfast adres zijn. 
Een dorpje is in zicht, dat zal toch wel Zuid-
laren zijn? Op borden had ik al Noordlaren 
gezien, dus dit kon niet missen. Nee….. 
eerst nog Midlaren!
 
Maar dan eindelijk is daar het esdorp met 
zijn bekende brinken die een beschermd 
dorpsgezicht heeft. De B&B is snel gevon-
den en hoe zalig is het om dan je schoenen 
en sokken uit te doen, op bed te ploffen en 
te constateren dat het goede boxsprings 

zijn. Douchen en lekker eten. Missie voor 
vandaag volbracht. Een voldaan gevoel.

Dag 2, etappe 4 van het Pieterpad.
Na het ontbijtje, sokken en schoenen weer 
aan, en met kleine mankementjes in de 
spieren en een blaar, vervolgen we het pad. 
Meteen prachtige boerderijen met rieten 
daken, weilanden langs het water, veel bos-
randen en heide.

We lopen richting Gasteren waar de Gas-
terse Duinen zijn. Een heel mooi glooiend 
gebied met grote heidevelden. De Venne-
bulten met hier en daar wat heide is er niets 
bij. We wandelen er zo een uur en beelden 
ons in dat dit lavendel zou zijn, dan zou je 
denken dat je in Zuid-Frankrijk loopt, want 
ook vandaag is het opnieuw een erg warme 
dag. Kleine salamandertjes schieten voor 
ons weg en voor we het weten zien we op 
de Drentsche Aa, een hunebed. Nooit ge-
weten dat het woord “hunen” eigenlijk reu-
zen betekende. In de verhalen van vroeger 
dacht men dus dat reuzen dit gebouwd 
hadden. Ik heb toen vast even niet opgelet 
met geschiedenis…

Na een lunchpauze met een warme wafel 
met kersen en slagroom, komen we op-



PROFIELSCHETS
Harry Waalderbos, 71 jaar, getrouwd 
met Riky Kolkman (“Beerten”), 2 zoons,  
1 schoondochter en 3 kleinkinderen. Ge-
pensioneerd metaalbewerker (smid) en 
tegenwoordig actief als vrijwilliger bij de 
kerkepaden en als maaltijdbezorger bij 
Careaz. Zijn grootste hobby is echter koper 
bewerken als “oude ambacht”. In die hoe-
danigheid valt veel van zijn werk te bewon-
deren in ons dorpscentrum. Mede van zijn 
hand zijn de haan achtervoor de kerk, de 
klokkenstoel, het smeedwerk aan de poort 
naar het plantsoen, de brug naar de koepel, 
het frame + letters van de zuil “dichterbij” 
en de G-sleutel boven op de muziekkoepel.

1. Meest favoriete sport:
 Voetbal op televisie.

10

nieuw bij een enorm heideveld: Het Bal-
loërveld. Hier liepen we rond het heetste 
moment van de dag in het open veld op 
een mulle zandweg. Mooi, maar best 
zwaar. Rolde was echter in zicht en we-
tende dat je bijna bij het eindpunt bent, 
voel je je weer trots en dankbaar dat je 
zoveel mooie dingen hebt mogen zien on-
derweg en mensen hebt mogen ontmoe-
ten waarmee je even een praatje maakt. 
Wandelverhalen uitwisselt enz.

Voor wie denkt, ja dat Pieterpad, dat wil 
ik ook nog altijd een keer doen. Gewoon 
doen!
Boekje bestellen en kalender pakken en 
plannen. Het is het zeker waard. Wanneer 
wij weer gaan? Eeh, ik moet de kalender 
er nog even bij pakken, maar dat gaat ze-
ker weer gebeuren.

Tanja

VAN A, VIA DE DRENTSCHE Aa, NAAR B



2. Minst favoriete sport:
  Dammen, schaken en schermen. Dat zijn 

géén sporten.

3. Mooiste sportherinnering:
  In 1958 en 1959 winnaar van de jaarlijkse 

kermis-wielerwedstrijd “De ronde van 
Zieuwent”.

4. Favoriete sportman/vrouw:
  Niemand in het bijzonder. Ik heb waarde-

ring voor iedereen met minder talent die 
maximaal probeert te presteren.

5. Lekkerste eten:
  Gebakken aardappelen met rauwe ham 

en ui. Niemand maakt het zo lekker als 
Riky.

6.  Voor welk TV programma blijf je thuis:
 Voor géén een.

7. Beste boek/schrijver:
 “Da Vinci Code” van Dan Brown.

8. Mooiste Film:
  “Dances with Wolves” met Kevin Costner.

9. Politieke kleur:
 Links liberaal, D’66.

10. Beste Nederlandstalige lied:
 “Over de muur” van “Klein Orkest”.

11. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
  De eerste radio plus een platenspeler, 45 

jaar geleden.

12. Grootse miskoop:
  Een sjiek wit overhemd met vlinderdasje. 

Nooit aangehad.

13. Omscholen tot:
  Niets. Ik had een prachtig creatief beroep 

en nu een mooie creatieve hobby.

14. Tent opzetten in:
  Nergens. Een keer gedaan, maar nooit 

weer.

15.  Ben je al wel eens aangehouden door 
de politie?

  Zelden. Een keer moet blazen, maar 
niets aan de hand. Tegenwoordig wordt 
je niet meer aangehouden. De bonnen 
komen vanzelf met de post.

16. Hekel aan mensen die:
 Racistisch en oneerlijk zijn.

17. Uit bed te halen voor:
 Liever niet.

18. Waar droom je over:
 Ik kan mij mijn dromen niet herinneren.

19. Wanneer was je voor het laatst bang:
 Ik ben niet zo gauw bang.

20. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
 Wegwezen.

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

 “Ach wat …..” of “Ach, ach …..”

22. Wie zou je nog willen ontmoeten
  Mijn overleden broer Joep. Met hem zou 

ik nog wel eens willen bijpraten.

23. Wat zou je geen 2e keer doen?
  In een autogarage werken. Heb ik nood-

gedwongen een jaartje moeten doen, 
maar dat is helemaal niets voor mij.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
  Eigenwijs, secuur, behulpzaam, recht-

vaardig, avondmens.

Huub
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JONG NEDERLAND ZIEUWENT ‘T GILDE
Jong Nederland                                                                  
Dat is die club, vol spel en avontuur...                                     
Voor bijna elke leeftijd!                                                                 
Creatief, buiten, binnen, sport en spel...
ja, ook educatief, maar dan
wel op een leukere manier!

HET ONTSTAAN VAN ‘T GILDE
Het is 60 jaar geleden dat in Zieuwent ‘t 
Gilde werd opgericht. Na de oorlog was er 
in ons dorp geen organisatie voor de jeugd 
en daar was wel behoefte aan. Twee en-
thousiaste inwoners uit Zieuwent namen 
het initiatief tot het oprichten van het St. 
Werenfridusgilde. Bernard Hoenderboom 
en Johan Venderbosch richtten op 11 no-
vember 1955 het Katholieke Jongensgilde 
op. In dat zelfde jaar werd ook het Katho-
lieke Meisjesgilde opgericht door Ria Krab-
benborg, Mientje Beerten-Venderbosch en 
Kapelaan Coumans. Toentertijd waren deze 
twee verenigingen geheel gescheiden van 
elkaar en beide verenigingen hadden een 
eigen clubgebouw in Zieuwent. De jon-
gens kwamen bij elkaar in de “Hoeve” en 
de meisjes gingen het eerste jaar naar het 
oude parochiehuis. Het “Zwaluwennus” 
werd ingericht als clubgebouw en in 1956 
werd dit de plaats voor bijeenkomsten van 
het Meisjesgilde.
Al voor 1957 waren er contacten met het 
Nationaal bureau van Jong Nederland en 
vanaf 1 januari 1957 staat ‘t Gilde Zieuwent 
ingeschreven bij het Nationaal bureau Jong 
Nederland te Utrecht.

JONG NEDERLAND
Wie en wat is Jong Nederland? Jong Ne-
derland is een landelijke jeugd- en jonge-
renorganisatie. Zij bieden ondersteuning 
aan de afdelingen door trainingen, informa-

tie en advies, verzekering en activiteiten. 
Verder ontwikkelt zij een spelaanbod, die 
vrijwilligers op lokaal niveau aan de jeugd 
kunnen aanbieden. Het kent nu 80 plaatse-
lijke afdelingen en hier is Zieuwent er een 
van. Vanaf het vierde tot het zeventiende 
jaar is ieder kind welkom bij Jong Neder-
land. Ook voor de zeventien-plussers valt 
er nog voldoende te beleven, o.a. door het 
maken van eigen programma’s of door als 
clubleider of –leidster verder te gaan.

De doelstelling van Jong Nederland is: 
“Kinderen en jongeren een gevarieerd aan-
bod doen voor spel en ontspanning.” Om 
die doelstelling te bereiken is een aantal 
uitgangspunten opgesteld. Zo werkt Jong 
Nederland bijvoorbeeld op basis van drie 
spelterreinen: 
1.   creativiteit
2.   sport en spel
3.   buitenleven.

SAMENGAAN VAN JONGENS EN MEIS-
JESGILDE
In 1969 ging het jongens- en meisjesgilde 
in Zieuwent samen. Op landelijk niveau ge-
beurde dit in 1971. Toon Waalderbos was 
toen hoofdleider van het jongensgilde en 
Maria Stortelder was hoofdleidster bij het 
meisjesgilde. Beiden waren betrokken bij 
de eenwording van het Gilde. Het nieuwe 
clubgebouw werd toen “de Waareise”. Deze 
houten barak van het Lichtenvoords Zie-
kenhuis werd toen in Zieuwent aan de Ze-
gendijk geplaatst. Inmiddels is deze houten 
barak vervangen door een modern multi-
functioneel gebouw waarvan meerdere kin-
der- en jeugdorganisaties gebruik maken.

Toon Waalderbos werd hoofdleider van het 
gezamenlijke gilde en hij heeft dit maar liefst 
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vijftien jaar gedaan. Door zijn grote inzet gaf 
hij het gilde een wat ander karakter. Hij leg-
de de nadruk op het ontspannen en gezellig 
bezig zijn en niet op het prestatiegerichte. 
Dit wordt voortgezet tot op de dag van van-
daag. Op 16 mei 1979 werd ‘t Gilde officieel 
“Stichting Jong Nederland Zieuwent”.

DE LEDEN
Voor 1974 kon je lid worden van Jong Ne-
derland als je elf jaar of ouder was, maar 
vanaf 1974 konden ook kinderen lid wor-
den vanaf zeven jaar. En sinds 1989 kunnen 
kinderen al vanaf hun vierde lid worden bij 
Jong Nederland. De leden zijn verdeeld in 
de volgende speel- of leeftijdsgroepen, nl. 
de minioren in de leeftijd van 4, 5, 6 en 7 
jaar. De maxioren in de leeftijd van 7, 8 en 9 
jaar. De junioren in de leeftijd van 10, 11 en 
12 jaar. De senioren in de leeftijd van 13, 14, 
15 en 16 jaar. Momenteel kent Jong Neder-
land Zieuwent bijna 120 leden.

DE GROEPSAVONDEN EN -OCHTENDEN
De bijeenkomsten vinden voor elke leef-
tijdsgroep plaats op een vaste avond of 
ochtend.  De invulling van de groepsavond 
wordt gebaseerd op de doelstelling van 
Jong Nederland en aangepast aan de leef-
tijd. De activiteiten bestaan uit creatieve ac-
tiviteiten, zoals schimmenspel,  schminken,  
toneelspelen, decors en versieringen ma-
ken voor feestjes en playbackshows, teke-
nen, schilderen en knutselen met papier en 
hout. Bij spel en sport horen activiteiten als 
levend ganzenbord, kwissen, mime-spelen, 
slagbal en kegelvoetbal. Het buitenleven 
bestaat uit activiteiten zoals bladeren zoe-
ken, puzzeltochten, met kaart en kompas 
lopen, een vlot bouwen en vossenjacht.

ANDERE ACTIVITEITEN
Naast de groepsavonden en groepsoch-
tenden organiseert Jong Nederland Zieu-
went ook een aantal andere activiteiten, 

die toegankelijk zijn voor alle kinderen van 
Zieuwent. Zo is er jaarlijks een playback-
show en een kindercarnaval met een echte 
act. Voor de leiding, die bestaat uit vrijwil-
ligers, worden er cursussen en weekeinden 
georganiseerd door het Landelijk bureau 
van Jong Nederland.  Hier kunnen nieuwe 
ideeën worden opgedaan en informatie van 
de verschillende afdelingen worden uitge-
wisseld.

KAMPEREN
Al zolang ‘t Gilde bestaat, hoort op kamp 
gaan erbij. Vijftig jaar geleden gingen het 
Jongens- en Meisjesgilde apart op kamp, 
want het waren toen nog twee verenigin-
gen. De jongens sliepen toen al in tenten, 
maar de meisjes sliepen in een schuur van 
een boer. Tegenwoordig slapen alle kin-
deren in tenten en nu gaan we twee keer 
per jaar met de kinderen kamperen. Naast 
een weekend kamperen in mei of juni, is 
er voor de kinderen ook een zomerkamp. 
Het weekendje kamperen bij een boer in de 
omgeving van Zieuwent, het zogenoemde 
kleinkamp, vormt een aanloop naar het zo-
merkamp. Het zomerkamp bestaat uit vijf 
dagen en vindt plaats in de zomervakantie. 
Veertig jaar hebben we gekampeerd vlakbij 
het landgoed Slangenburg in de buurt van 
Doetinchem. Sinds enkele jaren kamperen 
we in Neede. De prachtige omgeving daar 
biedt veel mogelijkheden voor activiteiten 
met de kinderen. De kinderen en de leiding 
gaan op de fiets naar het kampterrein, waar 
voor elke groep een of meerdere tenten 
klaar staan. Er is volop speelmateriaal aan-
wezig, zodat de kinderen zich prima kunnen 
vermaken. Dagelijks worden er allerlei acti-
viteiten gedaan, zoals bosspelen, sterritten 
en vlotten bouwen in de beek. Maar natuur-
lijk worden er ook veel spelletjes en knut-
selactiviteiten op en om het kampterrein 
gedaan. ‘s Avonds wordt er rond een gezel-
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lig kampvuur gezongen en toneel gespeeld. 
De kinderen en de leiding eten gezamenlijk 
en de maaltijden worden verzorgd door een 
kookstaf met vele jaren ervaring. 

ONTSPANNING EN PLEZIER
Wekelijks komen er bijna honderd kinde-
ren naar het jeugdgebouw ,,De Waareise”, 
omdat zij lid zijn van Jong Nederland. Lijkt 
het jou ook leuk om eens te komen kijken, 
dan ben je van harte welkom. Bij ons is 
ontspanning, plezier en gezelligheid erg 
belangrijk. Dit is ook van belang voor de 
vele enthousiaste vrijwilligers, die wekelijks 
klaar staan en zich inzetten voor Jong Ne-
derland. Het bestuur bedankt iedereen die 
zich, op welke manier dan ook, inzet voor 
Jong Nederland of die zich in de afgelopen 

60 jaar heeft ingezet voor Jong Nederland.
We hopen nog jaren met veel plezier en en-
thousiasme door te kunnen gaan en dat we 
over 10 jaar het volgende jubileum kunnen 
vieren.  

Jullie zien het: er is van alles te beleven bij 
Jong Nederland Zieuwent ’t Gilde. Wij no-
digen alle kinderen en jeugd van 4 tot 18 
jaar van harte uit om dit op 26 september 
met ons te vieren. Wij bieden een workshop 
festival aan met allerlei leuke, uitdagende, 
creatieve en intensieve activiteiten gericht 
op je leeftijd. Het duurt van 14.30 uur tot 
18 uur  en het is op het sportterrein achter 
de Waareise. Er is een speciale “ouderop-
vang”, dus die mogen ook met je meeko-
men. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.



Een van de mooie dingen van in het bui-
tenland op vakantie gaan, vind ik de 
plaatselijke biertjes aan een uitgebreid 
kwalitatief (en kwantitatief) onderzoek on-
derwerpen. Het maakt daarvoor eigenlijk 
niet zo veel uit waar je naartoe gaat. Dat 
je in Engeland en Duitsland je hart op kunt 
halen als het om gerstenat gaat, spreekt 
voor zich. Maar ook in landen waar je mis-
schien eerder aan wijn zou denken, is het 
prima bieren.

In Frankrijk blijft mijn favoriet Kronen-
bourg. Vooral die kleine ren-je-rotflesjes 
van 250 cc zijn goed. Je doet niet zo lang 
over een flesje, waardoor het bier altijd 
lekker koud blijft. Wil je een beetje door-
drinken, dan moet je wel wat vaker naar 
de bar of de koelkast lopen. Maar dan hoef 
je je ook niet zo schuldig te voelen over 
het versloffen van je sportieve aspiraties 
tijdens de vakantie.

Italië heeft Moretti. Niks lekkerder dan na 
een dag zweten met je rugzak om, of na 
het opzetten van je tentje in de bloedhitte 
een ijskoude lummel van 0,66 liter open-
trekken (ik krijg al dorst als ik het opschrijf). 
Vanwege het riante formaat zijn het prima 
flessen om te delen, maar uiteraard zijn 
ze ook erg geschikt als eenpersoons bron 
van vreugde. Briljant etiket ook.

In Spanje wordt het Estrella in een caña. 
Het liefst naast de hapjes in een tapasbar, 
zodat je lekker de middag over kunt laten 
lopen in de avond en niet meer over het 
eten hoeft na te denken.

Er is dus geen plek in Europa waar ik mijn 
hobby niet kan beoefenen, dacht ik…

Tot we afgelopen zomer een camping in 
Frankrijk opreden, die van de ANWB nota 
bene drie sterren kreeg. Van de nummer-
platen op de parkeerplaats werd ik al een 
beetje zenuwachtig. Een groot Heineken-
bord aan de voorgevel van de campingbar 
bevestigde dat de lichte paniek terecht was.

Het leek wel of we in een volksbuurt in 
Noord Holland waren neergestreken; een 
soort Neerlandse enclave in Frankrijk. De 
idyllische plaatjes op de website van ruime 
plaatsen aan een rustig kabbelend riviertje 
bleken niet in augustus te zijn geschoten. 
In plaats daarvan stonden de Nederlandse 
caravans schouder aan schouder, met 
daartussen hier en daar een toiletgebouw. 
Voor we bij onze plek waren hadden we 
al tien keer “Goedemiddag” gezegd en 
voor de tent stond waren alle buurmannen 
langs geweest met goedbedoelde advie-
zen over het opzetten. Vakantieman, ge-
zellig hè?!

Nou zijn Nederlanders ook best gezellig, 
maar als je helemaal naar Frankrijk rijdt is 
het ook wel leuk als je zo hier en daar een 
Fransman treft en ’s avonds de lokale keu-
ken kunt proeven.

Maar dat was kansloos. De snackbar op 
de camping puilde uit van friet en frikadel-
len, iets als coq au vin of Bœuf bourguig-
non was in de verste verte niet te beken-
nen.

De co lumn
VAKANTIEBORREL
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Iets te bruine en iets te ronde mensen be-
zetten de zwembadrand als een kudde 
walrussen. Er lag een dikke film van zon-
nebrandolie over het water, waardoor het 
net leek of er jus uit de randhangers liep. 
Als je hier een frisse duik wilde halen, 
moest je er voor 10:00 uur bij zijn.

En dus Heineken op de tap. We hebben 

het even geprobeerd op het terras met een 
Heineken ijskoud, maar toen het entertain-
mentteam van de camping aanstalten be-
gon te maken, zijn we toch maar snel bij 
de tent gaan zitten.

Geen leuke vakantie gehad? Zeker wel, 
maar niet te veel op de camping en toch 
maar met een wijntje.

Johan.
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ACTIVITEITEN-AGENDA

  

Dag Datum Aanvang Activiteit
Za. 5 sep. ………. ’t Hoenderboom : Jeugdmiddag.

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

Zo. 6 sep. 14.00 uur PAX 1 – RKZVC 1 : Ronde 1.

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

Zo. 13 sep. 14.00 uur RKZVC 1 – Lochem SP 1 : Ronde 2.

Zo. 20 sep. 14.30 uur DVC ’26 – RKZVC 1 : Ronde 3.

Wo. 23 sep. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Za. 26 sep. 14.30 uur 60-jarig bestaan van Jong Nederland Zieuwent.

Zo. 27 sep. 14.00 uur RKZVC 1 – WVV ’34 1 : Ronde 4.

28 sep. t/m 11 okt.  Zieuwent Open Tennistoernooi.

Zo. 4 okt. 14.00 uur FC Eibergen 1 – RKZVC 1 : Ronde 5.

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

Zo. 11 okt. 14.00 uur RKZVC 1 – AD’69 1 : Ronde 6.

Ma. 12 okt. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 14 okt. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

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


