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…KERSTFEEST
Fijne Kerstdagen, een  vrolijk Kerstfeest, 
een zalig Kerstfeest, of toch liever een Ge-
zegend Kerstfeest? Al die zinnetjes die ik 
vast wel eens gezegd heb. Vooral  Zalig 
en Gezegend, dat was vroeger bij opa en 
oma. Zij gingen echt in de Kerstnacht naar 
de mis, dan Eerste Kerstdag en natuurlijk 
ook Tweede Kerstdag.

Oma had zo ongeveer 5 eigengemaakte 
taarten in de kelder staan (een koelkast 
heeft ze tot haar 88e jaar nooit gehad), 
waaronder steevast: een monchoutaart 
met rode bessen op een cakebodem, ap-
peltaart, een kwarktaart van mandarijntjes, 
nog een monchoutaart van pruimen en een 
advocaattaart. ’s Avonds, op Eerste Kerst-
dag, maakte ze voor de Tweede Kerstdag 
nog weer een verse taart, want ja er mocht 
geen onderscheid gemaakt worden tussen 
de kinderen. Wie wil er immers geen vers 
gebakken, eigengemaakte taart van oma?
Waarna ze een paar dagen later weer aan 
de slag kon met de oliebollen en de ap-
pelbeignets.

Maar nu anno 2015 en bijna 2016, maakt 
deze oma geen eigengemaakte taart meer. 
Ze is bijna 90 en niet meer in staat om nog 
een taart te bakken. Maar wat zou ze dat 
eigenlijk nog steeds graag doen. Het is 
voor haar bijna een schande dat er met 
Kerst een taart staat die gekocht is en dat 
zij die aan de familie gaat presenteren. 
“Wat zult ze wal neet denken…?”
En dan kun je als kleinkind blijven uitleg-
gen dat het niets uitmaakt. Dat we al blij 
zijn dat ze er nog is en dat we het fijn vin-
den om bij haar te komen. En dan knikt ze 
wijselijk en dankbaar ja, maar of ze het er 
echt mee eens is?

Kerst 2015 staat voor de deur. In Zieuwent 
starten we met een Weihnachtsoratorium 
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in de Heilige Werenfriduskerk op zaterdag 
19 december. Of toch liever naar de fa-
milieviering op Kerstavond? Of liever niet 
traditioneel en dus helemaal niet naar de 
kerk?

Steeds vaker zie ik een verschuiving 
plaatsvinden tussen het traditionele en het 
moderne. Zo ook rondom het vieren van 
Kerst. Traditioneel is in mijn ogen toch, een 
kerstboom in huis met lichtjes en versierd 
met ballen e.d. En dat er een familiebezoek 
gepland staat met een diner met rollade 
natuurlijk en dat er in huis prachtige kerst-
stukjes staan met kaarsen. In dit nummer 
overigens een sfeerverslag van het stukjes 
maken door Elske…

Hoewel ik ook niet helemaal ongevoelig 
ben voor een wat modernere inslag. Lek-
ker geen verplichtingen, de dagen op je af 
laten komen en wel zien wat je gaat doen. 
Sommigen gaan een paar dagen weg, ko-
pen een simpele magnetronmaaltijd en 
hebben geen last van vallende naalden, 
omdat ze een kerstboom van panlatjes 
hebben staan.

De gedachte aan Kerst en daarmee het 
vredige gevoel wat het in herinnering op-
roept bij mij, vind ik dit jaar wel erg dubbel 
wanneer je het nieuws volgt. Alles rondom 
de vluchtelingen uit Syrië, de bombarde-
menten, de aanslagen in Parijs, het gevoel 
van dreiging tussen landen en machtheb-
bers. Dat raakt me enorm.

Dan vraagt een kind uit mijn groep: “Waar-
om doen ze dat dan juffrouw?” Ik heb er 
eigenlijk geen goed antwoord op. Ik snap 
het niet echt. Wil het misschien ook niet 
snappen, omdat ikzelf, eeh, wat is het goe-
de woord?..... “Breder” denk?

Op het moment dat ik geboren werd, 

ben ik onbewust al geplaatst in een hok-
je dat zegt dat ik inwoner van Nederland 
ben. Dat is fijn, maar het moet toch ei-
genlijk niet uitmaken op welk stukje grond 
dat boven de zeespiegel uitsteekt op de 
aarde, je geboren bent? Je bent geboren, 
dat is mooi en je mag een tijdlang gebruik 
maken van deze aardbol en je verlaat hem 
ook weer, dat staat al vast.

Geniet van de tijd die je er op rondhuppelt. 
Leef je leven, help elkaar, maak plezier, 
deel verdriet en plezier en wees dankbaar 
dat je er wezen mocht.  Waarom zou je 
een ander daarbij voor de voeten lopen 
en dwarszitten? Dichtbij: bij vrienden of 
buurt of familie, maar dus ook op een 
groter vlak? Hoe zou het zijn wanneer er 
geen landen meer waren? Dat het gewoon 
grote drijvende continenten in de oceaan 
zijn waarop wij staan. Want meer is het 
toch niet? Wie bepaalt toch dat op de ene 
korrel zand waarop je staat de rechten van 
man en vrouw gelijk zijn en duizenden ki-
lometers verder, ook op een korrel zand de 
rechten verschillend zijn? Omdat je daar 
binnen de grenzen en de cultuur van een 
ander leeft.  Nogmaals ik snap het niet en 
wil het niet snappen.

Ik wil graag het vredige gevoel behouden 
en doorgeven aan de kinderen en mensen. 
Dat we er samen zijn voor elkaar. Of dat 
nu Jan, Klaas, Claudia of Abdurad is. Net 
als mijn oma denken met haar 5 taarten: 
Je kunt geen verschil maken. Dat iedereen 
een fijne Kerst heeft, traditioneel of een 
tikkie modern, met of zonder kerstboom, 
met of zonder Heilige mis, met of zonder 
kerststukjes. Als ik toch eens dat vredige 
gevoel als een olievlek kon verspreiden, 
wat een heerlijke Kerstgedachte is dat?

Fijne, gezellige, vrolijke, zalige en een ge-
zegend Kerstfeest gewenst namens mij.

Tanja Huinink

……………….. KERSTFEEST
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EEN STUKJE KERST
Woensdagavond 9 december is het dan 
zo ver, om 20.00 uur ga ik samen met mijn 
moeder een kerststukje maken bij het Wit-
te Paard. Dit wordt sinds een aantal jaar, 
meerdere avonden voor kerst georgani-
seerd door Renate van Bloemen op 12.

We komen de zaal in waar al 4 tafels vol 
dames klaar zitten om aan de slag te gaan. 
Het gezelschap bestaat deze avond alleen 
uit dames, waarbij ik om me heen kijkend 
wel de gemiddelde leeftijd wat omlaag 
haal. Het is een mix van beginners en ge-
vorderden uit Zieuwent en de omliggende 
plaatsen. In het totaal staan we met 20 
vrouwen in de start(oase)blokken.

Ik maak natuurlijk even een foto om live 
verslag uit te brengen aan de rest van de 
PIOT redactie die om 20.30 uur (alvast 
zonder mij) zal beginnen met vergaderen. 
Sommigen van hen waren even vergeten 
dat ik deze workshop zou volgen voor een 
sfeerverslag in onze KerstPiot. Hierdoor 
ontstonden er hoge wenkbrauwen bij het 
lezen van mijn berichtjes. “Gaat ze nou 
echt een half uur voor de vergadering nog 
aan een kerststukje beginnen?!”

Starend naar mijn eigen blok oase, pro-
beer ik me te bedenken wanneer ik voor 

het laatst met dit materiaal in de weer ben 
gegaan. Ik denk dat het toch echt voor het 
laatst op de basisschool was. Ook voor 
mama blijkt het al weer een hele tijd gele-
den. Zouden we het nog kunnen? 

Onze tafelgenoten blijken ervaren ker-
stukjes-maaksters. We mogen de kerst-
stukjes-kunst dus wel een beetje bij hen 
afkijken. Ze komen uit Lichtenvoorde en 
doen zeker 1x per jaar samen mee aan 
een workshop. “Gewoon voor de gezellig, 
voor de leuk, om met trots tegen de visite 
te kunnen zeggen dat het prachtstuk niet 
uit de winkel komt maar zelf gefabriceerd 
is.”

We krijgen allemaal een eigen bakje met 
attributen die we in ons kerststuk mogen 
verwerken. Renate heeft een stijlvol voor-
beeld gemaakt en legt per tafel in makke-
lijke stappen uit wat de bedoeling is. Dus 
ook als je denkt zelf niet creatief te zijn, is 
het zeker leuk om een keer mee te doen 
en je gaat gegarandeerd met een mooi ta-
felstuk naar huis.

In ons geval was het eindresultaat een 
mooie witte rondje schaal, met plek voor 
een kaarsje een waxroos, een amaryllis-
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bol, dennenappels, glittersterren, groen, 
kerstballen en nog veel ander moois. On-
danks dat iedereen dezelf-
de materialen heeft en van-
uit een zelfde voorbeeld 
werkt, was het erg leuk om 
te zien dat het eindresul-
taat bij iedereen toch net 
anders is.

Het was voor ons een 
avond van lekker samen 
als moeder en dochter met 
je handen bezig zijn, alvast 
in de kerstsfeer komen, 
lachen (genieten van het 
uitbundige gelach van de 

andere tafels) en gezellig bijkletsen.

Na afloop werd het stuk goedgekeurd 
door de voltallige Piot Redactie en vervol-
gens op een mooie plek in mijn huis gezet. 
Poeh ik besef me nu pas hoe dicht bij het 
eind van het jaar al is. Door alle drukte is 
dit kerststuk nog steeds het enige kerst-
gerelateerde dat in ons huis te vinden is. 
Zal ik de kerstboom nog op zetten of vind 
ik het dit jaar wel best? Ik heb in ieder ge-
val het mini-plastic-mega-neppe exem-
plaar dat opgetuigd en al in een vuilniszak 
stond maar van zolder gehaald. Zak eraf, 
stekker in het stopcontact, KLAAR! Ziet 
niemand toch?

Volgens mij gaat het niet om de perfecte 
kerstboom, het perfecte kerststuk maar 
om het stukje kerst dat je zelf meebrengt. 
Voor mij persoonlijk staat dat vooral voor 
een warm, gezellig samen zijn, waar dan 
ook, op welke manier dan ook en met wie 
dan ook.

Probeer vooral te genieten, zo wordt ie-
ders kerst een stukje mooier.

Elske Kolkman

EEN STUKJE KERST
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ZOMAAR EEN MIDDAG
Donderdagmiddag paste het eindelijk weer 
eens een keer. Op het werk kon ik wel 
een middagje gemist worden en het weer 
speelde met een rustig windje uit het zui-
den, 20 kilometer vrij zicht en wolken bo-
ven de 4000 voet (ca. 1300 m) eindelijk een 
keer mee. Tijd om een stukje te gaan vlie-
gen. Niet dat het nodig was om aan mijn 
aantal uren te komen, het verplichte quo-
tum van 12 uur per jaar had ik eind juli al 
te pakken, maar toch was de laatste keer 
vliegen al weer 7 weken geleden. En vlie-
gen moet routine blijven, dus vond ik het 
hoog tijd worden en belde ik Air Stadtlohn 
secretaresse Christa om te informeren of er 
een kist beschikbaar was. Dat bleek, in te-
genstelling tot een week geleden, toen al-
les vanwege vlieglessen en examens bezet 
was, het geval. PH-GEO, een 4-zits Cessna 
F172 Skyhawk was de hele middag vrij. Nu 
maakt het mij niet heel veel uit welke kist ik 
krijg, er komen er voor mij 3 in aanmerking, 
maar toch heeft de GEO wel mijn voorkeur. 
Daar ligt de krachtigste motor van de 3 in. 
180 Pk. Dat betekent een snellere start en 
sneller klimmen. Vooral met passagiers een 
wezenlijk verschil met de minder krachtige 
D-EECV of de 2-zits D-EBHF. Maar passa-
giers besloot ik die middag niet mee te ne-
men. Het was wel heel kort dag en boven-
dien wilde ik vooral de vliegroutines wat 
opfrissen door wat verschillende figuren 
te vliegen en daar kun je maar beter geen 
passagiers bij hebben.

Na het boeken van de kist volgde de 
voorbereiding van de vlucht. Deze voor-
bereiding bestaat uit het indienen van het 
vluchtplan bij de Deutsche Flug Sicherung, 
het opvragen van Notam’s en het bestude-
ren van de weersvoorspelling. Dit alles kan 
‘online’ op mijn eigen computer. Voor wat 

betreft het vluchtplan heb ik een standaard 
rondje achterhoek voorgeprogrammeerd. 
Daar hoef ik alleen maar de datum, start-
tijd en het aantal passagiers in te vullen. 
Na het indienen volgt per SMS en Email de 
goedkeuring van de DFS. Dit vluchtplan is 
verplicht bij grensoverschrijdende vluch-
ten, hetgeen bij mij meestal het geval is. 
Boven bekend Nederlands terrein vliegen 
is nu eenmaal vele malen leuker dan boven 
het relatief onbekende Duitsland. De DFS 
communiceert het vluchtplan met Dutch 
Mill, de Nederlandse luchtverkeersleiding. 
Zo weten ze dat er ergens boven de ach-
terhoek een klein vliegtuigje gaat rondvlie-
gen en kunnen ze daar, indien nodig, reke-
ning mee houden, of, wanneer het om een 
of andere reden niet kan of mag, mij hier-
over bellen voordat ik gestart ben. Maar in 
al die tijd dat ik vlieg, heb ik pas een keer 
een telefoontje van Dutch Mill gehad met 
de vraag wat ik precies van plan was.

Een tweede reden voor het opgeven van 
een vluchtplan is het feit dat de SAR 
(Search And Rescue, de ‘Rettungsdienst”) 
automatisch wordt ingeschakeld als je niet 
binnen een uur na het geplande tijdstip 
bent geland.

De Notam’s, oftewel Notices to Airmen 
voluit, zijn een reeks korte berichten met 
actuele mededelingen betreffende vlieg-
velden en hindernissen. Zo kan het zijn 
dat er ergens vuurwerk wordt ontstoken, 
dat een bepaald vliegveld om een of an-
dere reden gesloten is, er ergens een hoge 
kraan is opgesteld of er ergens stuntvlie-
gers actief zijn.

Als laatste wordt de weersvoorspelling 



geraadpleegd. Naast de officiële weerbe-
richten van de Deutsche Wetter Dienst, die 
toegespitst zijn op de luchtvaart en welke 
je verplicht moet hebben bekeken en ook 
bij je moet hebben, gebruik ik echter ook 
buienradar, omdat je dan een beter regi-
onaal beeld hebt. Het gebeurt nogal eens 
dat de DWD slecht weer voorspelt, terwijl 
er boven de achterhoek een gat in de be-
wolking zit en je daar een uurtje prima kan 
vliegen.

Met al deze documenten arriveerde ik op 
vliegveld Stadtlohn-Vreden, alwaar ik zo-
als altijd van harte welkom werd geheten 
door Christa. Ik bleek die dag de enige 
vlieger te zijn. Alle kisten stonden nog bin-
nen, behalve de Charley Victor (CV afkor-
ting van D-EECV), die voor onderhoud in 
de werf stond. Op mijn vraag waarom er 
niet gevlogen werd antwoordde Christa 
een beetje sip dat de meesten waarschijn-
lijk niet in de gaten hadden hoe mooi het 
vliegweer was die dag. Maar bovendien 
hadden ze de afgelopen tijd 6 leerlingen 
gehad die examen hadden gedaan en de 
school was dus tamelijk leeg gestroomd. 

Ze had nog wel een ander nieuwtje: er 
komt binnenkort een 4-zitter bij. Een toe-
stel dat eigendom was geweest van een 
privé piloot die het had gebruikt om zijn 
brevet geldig te houden. Het toestel had 
de afgelopen 12 jaar dan ook slechts 150 
uur gevlogen. Een aantal dat Charley Vic-
tor, het lestoestel van Air Stadtlohn, in 2 
maand maakt. Op mijn vraag of deze uit-
breiding nu echt nodig was, antwoordde 
ze dat ze nu nogal eens tegen een tekort 
aan lopen als iemand een toestel huurt om 
mee op vakantie te gaan, bijvoorbeeld. 
Rondvluchten schieten er dan nog wel 
eens bij in en dat scheelt omzet. Ok. Mooi. 
Ik maak nogal eens een rondvlucht, voor 
mijn eigen gasten, maar ook voor gasten 
van air Stadtlohn, dus uitbreiding bete-
kent ook voor mij meer kans op vliegen. 
Binnenkort de nieuweling maar eens gaan 
uitproberen.

Daarnaast meldde ze dat alle kisten bin-
nenkort worden voorzien van een tablet 
met daarop navigatie software. Daar 
moest ik wel wat om lachen. De Charley 
Victor heeft als enige een Garmin 430, de 
luchtvaartuitvoering van een Tom-Tom. De 

ZOMAAR EEN MIDDAG
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andere kisten hebben nog navigatiemid-
delen van voor het digitale tijdperk, en 
er wordt dus veelvuldig door piloten ge-
klaagd dat men de oriëntatie kwijt is. Als 
dat je overkomt moet je met de billen bloot 
en de toren vragen om een radiopeiling, 
zodat ze je een koers op kunnen geven en 
je zo het vliegveld terug kunt vinden. Een 
beschamende situatie waar geen enkele 
piloot in wil geraken. Je moet dan ook in 
de GEO goed je gedachten er bij hou-
den om te weten waar je vliegt. Kaart op 
schoot en naar buiten kijken, autosnelweg 
volgen, of spoorbaan, of rivier, en zo naar 
je bestemming. Best inspannend. Of van 
radiobaken naar radiobaken, dat kan ook. 
Maar een GPS is vele malen eenvoudiger. 
Helaas zijn voor de luchtvaart goedge-
keurde GPS apparaten nogal prijzig. Vele 
duizenden Euro’s. Er was dan ook al eens 
sprake om een tweede hansje in de GEO 
in te bouwen. Maar nu worden het dus 
tablets van een paar honderd euro met 
daarop luchtvaart navigatie software. Die 
dingen worden niet ingebouwd, maar aan 
de voorruit vast geplakt, en behoren zo 
niet tot de uitrusting van het vliegtuig en 
hoeven dus geen luchtvaart certificaat te 
hebben.  Handige kruier, die manager van 

Air Stadtlohn. En het scherm is ook nog 
eens veel groter. Ik vraag me wel af hoe 
de bediening en ontvangst van het GPS 
signaal zal zijn. Ook binnenkort maar eens 
gaan testen.

Na al deze nieuwtjes liep ik naar de han-
gar om de kist naar buiten te rollen. De 
buurman bleek een van zijn kisten nogal 
onhandig in het deurgat te hebben ge-
parkeerd waardoor onze hangardeur niet 
opengeschoven kon worden. Druk je nor-
maal zelf even aan de kant, maar het betrof 
hier een Cessna Citation prive-jet. Daar 
druk je in je eentje niks aan. Terug naar 
kantoor, Christa boos, toren gebeld, die 
naar de werf gebeld, want die hadden het 
op hun geweten, hoop excuses en jawel, 
met 4 man de kist uit de weg geduwd. Heb 
ik al verteld dat je bij vliegen geen haast 
moet hebben? Gewoon altijd kalm blijven, 
ook al had ik een starttijd van 14:00 uur 
op mijn vliegplan ingegeven. Dat ging ik al 
niet meer halen, maar je mag 30 minuten 
overschrijden, en die marge bleek genoeg. 
Na de check van het vliegtuig, waarbij je 
let op uiterlijke beschadigingen, oliepeil, 
brandstofvoorraad, remblokken etc. etc., 
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kon ik om 14:10 eindelijk de motor starten. 
Sloeg meteen aan. Een van de voordelen 
van Air Stadtlohn. Hun kisten vliegen veel 
en vaak, zodat startproblemen eigenlijk 
nooit voor komen. 

Aangemeld bij de toren met mijn intenties: 
lokale solo rondvlucht over Nederlands 
grondgebied, dus met vluchtplan. “Piste 
29, QNH 1025”. De toren antwoordde zo-
als altijd met de actieve startbaan en de 
heersende luchtdruk. We hebben maar 
een startbaan, maar die kan je van twee 
kanten nemen. De keuze wordt bepaald 
door de heersende windrichting, want we 
willen tegen de wind in starten en landen. 
Hierdoor wordt de benodigde baanlengte 
verkort. Piste 29, klonk het. De benaming 
van de baan is een afgeleide van de rich-
ting in welke je start. Eigenlijk hoort daar 
nog een ‘0’ achter, startrichting was die 
dag 290 graden, oftewel in westelijke rich-
ting. Als de wind uit een tegenovergestelde 
hoek had gewaaid, had ik dus 290-180 = 
110 zonder 0 = Piste 11 te horen gekregen. 
De opgegeven luchtdruk is van belang 
voor het instellen van de hoogtemeter. Een 
foute luchtdruk ingeven betekent dat het 

apparaat een verkeerde hoogte aangeeft. 
En dat kan rampzalige gevolgen hebben. 
Vraag daar de piloten van Turkisch Air-
ways maar eens naar.

Tijdens het taxiën naar de baan worden 
de remmen getest en voordat we de baan 
oprollen doen we een laatste motorcheck. 
Dan de melding naar de toren dat je er 
klaar voor bent, waarna je de op dat mo-
ment heersende windrichting en kracht te 
horen krijgt. Donderdag kreeg ik 190/8 te 
horen. Dus 8 knopen (14 km/u) wind van 
links. De baan op, vol gas, ailerons iets 
naar links houden tegen de wind in en 
snelheid maken. Al na ca 300 m kwam Geo 
los van de grond. Logisch. Tanks waren 
maar half vol en ik was alleen. In recordtijd 
zat ik op mijn gewenste hoogte van 1500 
voet, oftewel ca. 500 m. Verplichte bocht 
naar rechts maken en daarna linksaf rich-
ting Nederland.
Het was inderdaad prachtig vliegweer. 
Weliswaar een gesloten wolkendek, maar 
hoog genoeg om onderdoor te kunnen 
vliegen en boven Vreden was Groenlo al 
te zien. Zicht dus inderdaad een kilome-
ter of 20. Ik besloot richting Lochem te 
vliegen. Die zondag zouden we daar een 

ZOMAAR EEN MIDDAG
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tocht met de mountainbike gaan fietsen, 
dus kon ik mooi even gaan kijken hoe nat 
het daar was. Leek vanuit de lucht nogal 
mee te vallen. Paar rondjes gedraaid en 
toen maar richting Zieuwent en Lichten-
voorde. Daar was het beduidend natter 
dan in Lochem en omstreken. Op de ra-
dio was het inmiddels toch wat drukker 
geworden. Verschillende piloten meldden 
dat ze wilden starten of landen op Stadt-
lohn en ook voor mij werd het tijd terug te 
vliegen. Boven Groenlo nam ik contact op 
met de toren. “PH-GEO, Flughöhe 2000 
Fuss, 5 minuten westlich des Platzes, zur 
Landung”.  De vast ingeramde tekst die de 
start van de communicatie tussen piloot 
en toren inleidt. Hiermee weet niet alleen 
de luchtverkeersleiding waar  en hoe hoog 
je ongeveer zit, maar ook andere piloten 
die mee luisteren weten dat je er aan komt, 
zodat ze naar je uit kunnen zien. Want het 
blijft zichtvliegen, we hebben geen radar-
apparatuur aan boord en moeten vertrou-
wen op onze ogen om een ander tijdig te 
zien. Als antwoord kwam er: “Piste 29, 
QNH 1025” Dus baanrichting en luchtdruk 
ongewijzigd.  
Vreden kwam alweer in zicht, zoals ook 
de eenzame windmolen net ten zuiden 
ervan. Deze windmolen wordt gebruikt 
als invliegmarkering in het circuit van 
het vliegveld. Bij die windmolen moet de 

vlieghoogte 1200 voet zijn en je snelheid 
ongeveer 90 knopen. Op die manier heb 
je altijd hetzelfde uitgangspunt voor de 
aanstaande landing, belangrijk om een 
automatisme te kweken. Boven de wind-
molen vlieg je richting de kerk van Stadt-
lohn, richting 110 graden, parallel aan de 
baan, de zogenaamde “Gegenanflug” of 
“Downwind leg”  van het verplichte circuit. 
Dan snelheid verder terug laten lopen tot 
ca 70 knopen, waarna 10 graden flaps ge-
zet kunnen worden. Flaps vergroten het 
draagvermogen van de vleugel, zodat je 
langzamer kan vliegen en bij het landen wil 
je zo langzaam mogelijk zijn. Dan achter 
het dorpje Wenningfeld rechtsaf draaien 
naar de “Queranflug” of “Base leg” en de 
daling inzetten.

Deze keer zag ik echter, net toen ik wilde 
insturen, een vliegtuigje net voor mij de 
“Base leg” op vliegen. Ik werd als het ware 
‘gesneden’. De piloot van dat vliegtuigje 
had kunnen weten dat ik er zat, dat had 
hij op de radio moeten horen. Ik had hem 
ook al gehoord, maar verwachtte dat hij 
achter mij zou zitten. Kennelijk had hij mij 
niet gezien, misschien omdat hij veel lager 
zat dan de voorgeschreven circuithoogte. 
Als ik nu in zou sturen en de daling in zou 
zetten, zou ik bijna bij hem op de staart 
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komen te zitten en met twee man tege-
lijk landen is een slecht idee. Ik besloot 
daarom ter plekke maar even een 360 te 
maken: Een bocht van 360 graden die je 
met een 15 graden hoek vliegt. Dat kost je 
precies 2 minuten, mits goed uitgevoerd. 
Deze vertraging zou genoeg moeten zijn 
om op veilige afstand van mijn voorganger 
te kunnen landen. Uit de 360 komend, zag 
ik dat mijn voorganger inderdaad indraai-
de op “Final”, de laatste meters voor de 
baan. Het was mijn beurt. Ik meldde dat ik 
mijn voorganger in beeld had met “Num-
mer 1 in sicht”, zette de flaps op 20 graden 
en trok het gas er uit. De motor reageerde 
en ging stationair draaien. Vanaf dit punt 
was ik een zweefvlieger geworden. Door 
de daalsnelheid te variëren regel je je ge-
wenste voorwaartse snelheid, en nu is het 
de kunst om precies op het begin van de 
baan, op het ‘zebrapad’, uit te komen. 
Mocht je te kort komen, kun je door gas 
te geven je landing wat verder weg leg-
gen, maar deze keer was dat niet nodig, ik 
bleek namelijk te hoog te zitten. Toch wat 
roestig, na 7 weken aan de grond. Ik raakte 
de baan pas 150 meter na het begin, maar 
op zich was de landing best soepel, daar 
was ik wel tevreden over. En Stadtlohn 
heeft een 1200 m baan, waar een C172 
slechts een meter of 300 nodig heeft voor 
een landing. Lengte genoeg dus. Bij een 
kortere baan zou ik een doorstart gemaakt 

moeten hebben om het opnieuw te pro-
beren. Uitrollen, de verkeersleiding even 
vragen om het vluchtplan te sluiten en te 
bedanken en terug naar de hangar.

Even speelde ik met het plan om de kist 
die me toch wat in de weg had gezeten 
nog even op te sporen om de piloot te 
melden dat hij veel te laag in het circuit 
had gezeten en hij mij bovendien eigenlijk 
voor had moeten laten. Maar ik had zijn 
kenteken niet goed gehoord en ik zag ook 
nergens een toestel staan waar de inzit-
tenden bezig waren met uitstappen. Had-
den ze misschien een doorstart gemaakt? 
Ik was te geconcentreerd bezig geweest 
met mijn eigen landing en had daar niet op 
gelet. Bovendien kwam Christa, die ook 
een radio ontvanger in haar bureau heeft 
en mij dus terug had horen komen, al naar 
buiten om me te helpen de kist terug de 
hangar in te duwen. Ik besloot dus om het 
er maar bij te laten zitten. Terug in kantoor 
nog even de vlucht in het logboek van de 
kist en in mijn eigen logboek genoteerd, en 
het avontuur zat er weer op.

Heerlijk ontspannen en mij realiserend in 
wat voor bevoorrechte positie ik mij be-
vind, dat ik dit kan en mag doen, reed ik 
terug naar de achterhoek, mij voornemend 
dat de volgende keer beslist sneller zou 
komen dan over 7 weken. Als het weer het 
toelaat.

Johnny Cuppers

ZOMAAR EEN MIDDAG

10



  

ACTIVITEITEN-AGENDA

  

Dag Datum Aanvang Activiteit
Ma. 28 dec. 09.30 uur RKZVC : flessenactie t.b.v. de jeugd.

Wo. 30 dec. 13.30 uur Stamppot kaarten : Het Witte Paard.

Do. 31 dec. 09.30 uur Oliebollenactie HV Pacelli.

Ma. 4 jan. 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Vr. 8 jan. 19.30 uur “’t Hoenderboom” / “Sprenkelderhoek” : Kruisjas-sen : HWP.

Za. 9 jan. 17.45 uur HV Pacelli 1 – LHC 1 : Sourcy Center.

Ma. 11 jan. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 13 jan. 20.00 uur PIOT : kopie inleveren.

Wo. 13 jan. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Za. 16 jan. 20.15 uur Wijhe 1 – HV Pacelli 1

Za. 23 jan. 19.30 uur TVO 1 – HV Pacelli 1

Za. 23 jan. ………. Semper Avanti : toneeluitvoering : Parochiehuis

Zo. 24 jan. 14.00 uur Lochem SP 1 – RKZVC 1 : Speelronde 14.

Zo. 24 jan. ……….. Semper Avanti : toneeluitvoering : Parochiehuis

Za. 30 jan. 19.30 uur HV Pacelli 1 – Wesepe 1 : Sourcy Center.

Za. 30 jan. ………. Semper Avanti : toneeluitvoering : Parochiehuis

Zo. 31 jan. 14.00 uur RKZVC 1 – DVC ’26 1 : Speelronde 15.

Zo. 31 jan. ………. Semper Avanti : toneeluitvoering : Parochiehuis

Ma. 1 feb. 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Vr. 5 feb. 19.30 uur “’t Hoenderboom”/“Sprenkelderhoek” : Kruisjas-sen :HWP.

Ma. 8 feb. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Zo. 14 feb. 11.00 uur Fortissimo 2 – HV Pacelli 1

Zo. 14 feb. 14.00 uur WVV ’34 1 – RKZVC 1 : Speelronde 16.

Zo. 21 feb. 14.00 uur RKZVC 1 – FC Eibergen 1 : Speelronde 17.

Vr. 11 mrt. ………. Kaarten voor alle buurten.

Ma. 21 mrt 20.00 uur Jaarvergadering Zieuwents Belang en Feestcom-missie 

Zo. 1 mei 08.00 uur Stichting Fratsen : Dwars deur Zowent.

Za. 2 juli ………. Stichting Fratsen : Modderdag.

Zo. 2 sep. ………. Stichting Fratsen : Vertelfestival.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info
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UITSLAG TENNIS ZIEUWENT OPEN 2015
Een tijdje geleden heeft het Zieuwent Open 
2015 Dubbel Tennistoernooi plaatsge-
vonden. Het toernooi was opgedeeld in 6 
poules en er werd gedurende 2 weken ge-
speeld. Het toernooi is zeer succesvol en 
gezellig verlopen. Bovendien hadden we 
deze keer het weer echt mee. 

Dames Dubbel 6
1e prijs: Margaret Gunnewick/ Yvonne 
Overkamp
2e prijs: Petra Klein Goldwijk/ Riet Spek-
schoor
Dames Dubbel 7
1e prijs: Annie Knuivers/ Els Peeters
2e prijs: Hedwig Heutinck/ Mariette Hum-
melink
Dames Dubbel 8
1e prijs: Desirée Heerdink/ Barbara Reijrink
2e prijs: Jessica Houtepen/ Susan Kolkman

Gemengd Dubbel 7
1e prijs: René Spekschoor/ Kim ter Bogt
2e prijs: Wesley Heilig/ Mandy ter Maat
Heren Dubbel 6
1e prijs: Bart Klein Goldewijk/ Laurens 
Klein Goldewijk
2e prijs: Gerard Knufing/ René Spekschoor
Heren Dubbel 7
1e prijs: Wesley Heilig/ Edward Sarkisian
2e prijs: Thijs Huinink/ Jordi Oolthuis

Alle prijswinnaars, zowel 1e als 2e prijs 
ontvingen een mooi vleespakket van sla-
ger Beerten, een verassingspakket van de 
Spar of Bloemen op 12.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOLLEYBAL : TOHP

Datum : wedstrijd : uitslag 10-10-2015 : Longa ’59 TOHP : 0 - 2
WEDSTRIJDVERLOOP:  Het begin was lastig. We moesten er echt inko-men. Maar 

daarna ging het goed.
MOOISTE MOMENT:  De hele wedstrijd was leuk om te zien, er werd goed sa-

mengespeeld.
Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Het hele team: Malou Luesink, Jikke Terhaerdt, Luna Ra-

ben en Lynn Niënhuis.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-10-2015 : TOHP – Bovo : 2 – 0
1e set 25-15 : 2e set 25-16
WEDSTRIJDVERLOOP:  Het ging weer goed, de opslag lukte bij iedereen. Het 3x 

spelen ging prima.
MOOISTE MOMENT:  Een mooie redding van Malou, waardoor de bal in ons 

bezit bleef.
Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Luna Raben. Zette de ballen mooi op aan het net waar-

door de teamgenoten deze goed over het net konden 
spelen.

Datum : wedstrijd : uitslag 31-10-2015 : Grol 1 – TOHP 1
1e wedstrijd : 1e set 0-1 : 2e set 0-2
2e wedstrijd : 1e set 1-1 : 2e set 0-2
WEDSTRIJDVERLOOP:  De allereerste wedstrijd van dit pas nieuwe team. Wat een 

spanning bracht dit met zich mee. Er moe-ten 2 wedstrij-
den gespeeld worden tegen hetzelfde team van Grol. De 
1e wedstrijd was het wennen, aan het spelen in een grote 
zaal met veel lawaai. Maar het ging steeds beter. 

   Het werd de 2e wedstrijd nog spannend, we kwa-men 
eerst achter maar door goed spel van Cato, die alleen in 
het veld stond maar de ballen goed ving, werd het toch 
1-1.

MOOISTE MOMENT:  De bal werd al slim kort over het net gegooid door Maud 
Niënhuis, wat mooie punten opleverde. Linde gooide de 
ballen in de hoeken en langs de lijn, ze keek goed waar de 
tegenstander stond.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Deze 1e wedstrijd is door iedereen heel goed ge-speeld. 
Cato klein Goldewijk, Sofie Temmink, De-mi klein Holken-
borg, Linde Spexgoor en Maud Niënhuis.

13



DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOLLEYBAL : TOHP

Datum : wedstrijd : uitslag 31-10-2015 : Wivoc 3 – TOHP 1
1e wedstrijd : 1e set 0-0 : 2e set 0-1
2e wedstrijd : 1e set 0-3 : 2e set 0-3
WEDSTRIJDVERLOOP:  In de 1e set bleef het gelijk door goed spel van beide 

teams. In de 2e set speelde Sofie de ballen goed over het 
net, en pakte aan eigen kant de ballen. Cato pakte vele 
ballen achterin het veld.

MOOISTE MOMENT:  Demi alleen in het veld, ze bleef rustig kijken waar de bal 
gegooid werd en kon deze goed pakken waardoor Linde 
het veld weer in mocht. 

  Het fluitsignaal. Voor de 1e keer een toernooi spe-len en 
dan nog 4 wedstrijdjes!!  De dames waren best moe.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Allemaal, goed gespeeld op dit 1e toernooi, de beker 
mocht mee naar Zieuwent!!

Datum : wedstrijd : uitslag 07-11-2015 : TOHP 1 – Brevolk 1 : 1 – 1
WEDSTRIJDVERLOOP:  Het begon wat moeizaam, toch lukte het ons om de 1e 

set te pakken. De 2e set verliep wat moei-zamer, er waren 
wat misverstanden onderling waardoor de bal niet goed 
aan het net kwam.

  Kyra, onze invaller, lette goed op en speelde de ballen in 
de hoeken of langs de lijnen. Lynn zette de 2e bal heeeeel 
hoog op zodat deze makkelijk over het net getoetst kon 
worden.

MOOISTE MOMENT:  Het plezier dat het team had als er een ace ge-scoord 
werd.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Kyra Polman en Lynn Nienhuis.

Datum : wedstrijd : uitslag 07-11-2015 : Favorita 3 – TOHP 1 : 1 – 1
WEDSTRIJDVERLOOP:  Er blijven wat misverstanden in het veld. Jikke toetst hele 

mooie ballen, rustig en netjes, daar kunnen we wat mee. 
Malou heeft vandaag een geweldige opslag, ze maakt er 
heel wat punten mee.

MOOISTE MOMENT:  Na een moeilijke en lastig begin toch de 1 – 1 sco-ren. We 
zijn blij met het gelijkspel.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Malou Luesink en Jikke Terhaerdt.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOLLEYBAL : TOHP

Datum : wedstrijd : uitslag 21-11-2015 : Grol 1 – TOHP 1
1e wedstrijd 1-1 : 1e set 0-6 : 2e set 1-0
2e wedstrijd 0-2 : 1e set 0-3 : 2e set 1-3
WEDSTRIJDVERLOOP:  We moesten 2 wedstrijden tegen dezelfde tegen-stander. 

De 1e set ging best makkelijk en wonnen we. De 2e set 
bleef het lang 0-0, Grol maakte een punt en toen was de 
tijd om. Jammer. In de 2e wedstrijd werd goed gespeeld. 
Maud speelde een aantal keren de bal kort over het net, 
en Linde juist achter in het veld. En weer een punt binnen! 
Demi let goed op en stuurt het team aan: draaien roept ze 
dan naar de teamgenoten. Sofie blijft rustig en kijkt waar 
ze de ballen kan gooien. Cato pakt vele moeilijke ballen, 
en hup meteen weer over het net.

MOOISTE MOMENT:  Nou ja mooiste moment, maar wel top: Cato en Maud 
kwamen met elkaar in botsing. Even een traantje weg-
pinken en ze speelden door alsof er niets gebeurd was. 
Bikkels!

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Maud Nienhuis en Cato klein Goldewijk.

Datum : wedstrijd : uitslag 21-11-2015 : TOHP 1 – Wivoc 3
1e wedstrijd 2-0 : 2e wedstrijd 2-0
WEDSTRIJDVERLOOP:  Het ging goed, we speelden goed samen. Af en toe samen 

op een bal af, waardoor deze toch op de grond terecht 
kwam. Los roepen wil dan wel helpen. Demi pakt de bal-
len uit de moeilijke hoe-ken, en Linde let goed op de zijlij-
nen.

MOOISTE MOMENT:  Sofie stond een aantal keren alleen in het veld en door de 
aanmoedigingen van het hele team ( zelfs van Lot ter Maat 
die voor het eerst meeging kijken) lukte het haar om de 
ballen goed te vangen waar-door er weer iemand het veld 
in mocht. 

  De prijsuitreiking was spannend, zou het ons luk-ken voor 
de 2e keer de beker mee naar Zieuwent te nemen.. ja 
hoor, we zijn 1e!

  En de volgende wedstrijd spelen we op niveau 2. Span-
nend!

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Sofie Temming.
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PROFIELSCHETS
Sanne is sinds een jaar barmedewerkster 
bij Het Witte Paard. Zij zit in de techni-
sche commissie van volleybalvereniging 
TOHP en maakt dit seizoen haar debuut 
als dansma-rietje bij carnavalsvereniging 
“De Eumkes”. Zij zit in het laatste afstu-
deerjaar van de HBO-opleiding HRM (Hu-
man Resource Management), is 23 jaar 
en woont samen met Mi-chiel Krabben-
borg in het appartement boven de voor-
malige Rabobank.

1. Meest favoriete sport:
Volleybal. Ik speel het al sinds m’n acht-
ste. Een teamsport zonder lichamelijk 
contact en een mentaal slim spelletje.

2. Minst favoriete sport:
Turnen. Ik ben er te stijf voor. Wat ik zelf 
niet kan, vind ik niet leuk.

3. Mooiste sportherinnering:
Het laatste kampioenschap van RKZVC 
1. En dan met name het feestje.

4. Favoriete sportman/vrouw:
Lynn Knippenborg, mijn vriendin. Ik heb 
respect voor haar doorzettingsvermogen 
en harde wer-ken om haar doel te kunnen 
bereiken en te staan waar ze nu staat.

    5. Lekkerste eten:
   Zuurkool met rook-

worst van mama.

6.  Voor welk TV 
programma blijf je 
thuis:

“SynDROOM” Een pro-
gramma met Johnny 
de Mol waarbij mensen 
met het Downsyn-
droom op een respect-
volle wijze een onver-
getelijke dag krijgen.  

7.  Beste boek/schrij-
ver:

Ik ben geen lezer, al-
thans ik maak er geen 
tijd voor. Alleen in de 
vakantie lees ik en dan 
willekeu-rig zonder een 
favoriete schrijver.
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8. Mooiste Film:
“Shawshank Redemption” met Morgan 
Freeman.
9. Politieke kleur:
Links van het midden.

10. Beste Nederlandstalige lied:
“Treur niet” van Diggy Dex.

11. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Ik heb geen mooiste cadeau, elk cadeau 
dat ik krijg wordt gewaardeerd.

12. Grootse miskoop:
Eens in de zoveel maanden een kleding-
stuk. Ik verslijt geen kleding en moet 
telkens wat nieuws hebben. Soms is het 
kopen om te kopen.

13. Omscholen tot:
Kapster.

14. Tent opzetten in:
Italië natuurlijk. Ik ben er met mijn 
ouders al vaak geweest. Een mooi land, 
lekker eten en goed weer.

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

Tot nu toe nog niet. Ik houd mij natuurlijk 
braaf aan de regels.

16. Hekel aan mensen die:
Liegen. Eerlijkheid duurt het langst.

17. Uit bed te halen voor:
Laat mij maar lekker slapen, maar moet 
ik dan echt wat noemen dan mag je me 
wakker maken voor een miljoen. Daar 
weet ik wel raad mee.

18. Waar droom je over:
Het is een cliché, maar van een gezond 
en gelukkig leven.

19.  Wanneer was je voor het laatst 
bang:

Toen mijn zusje met de auto over de kop 
is gegaan. Ze is er gelukkig heel goed 
vanaf gekomen.

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

Het kan beter.

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

“Verschrikkelijk”.

22. Wie zou je nog willen ontmoeten
Ik zou wel eens een beschuitje willen 
eten met Jan Kooijman.

23. Wat zou je geen 2e keer doen?
Een te koop staand huis huren. Heb je 
net je plekje gevonden, wordt het onver-
wachts snel ver-kocht.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Eerlijk, perfectionistisch, enthousiast, 
doorzetter en strever.

Huub Wopereis
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 31-10-2015 : RKZVC E1 – Varsseveld E2 : 6 – 1
DOELPUNTENMAKERS:  Finn Eekelder (1x), Dico Steegers (2x), Kay Wolte-rink (1x) 

en Dani Krabbenborg (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Dico schoot via de paal naar paal erin.
MOOISTE MOMENT: Kay trakteert in de kleedkamer.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Finn Eekelder.

Datum : wedstrijd : uitslag 07-11-2015 : FC Eibergen E2 – RKZVC E1 : 0 – 6
DOELPUNTENMAKERS: Ryan (3x), Gijs (1x), Dico (1x) en Finn (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Gijs.
MOOISTE MOMENT:  Dani ligt geblesseerd op de grond. Leiders Eiber-gen roe-

pen doorspelen (sportief) en wij nemen de aanval over, 
resulteert in de 0-4

MAN v.d. WEDSTRIJD: Dico Steegers.

Datum : wedstrijd : uitslag 14-11-2015 : RKZVC E1 – Trias E3 : 1 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Dico Steegers.
MOOISTE DOELPUNT: Dico Steegers. Strak in de kruising.
MOOISTE MOMENT: Dico maakt met een schitterden goal de 1-1
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pepijn Vosters.

Datum : wedstrijd : uitslag 21-11-2015 : RKZVC E1 – Ruurlo E2 : 8 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Finn (2x), Gijs (1x), Ryan (3x) en Kay (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Kay schiet keihard in de kruising.
MOOISTE MOMENT: Lootjes trekken na de wedstrijd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Roel Aagten.

Datum : wedstrijd : uitslag 14-11-2015 : Winterswijk E5 – RKZVC E3 : 0 – 7
DOELPUNTENMAKERS: Man van de wedstrijd : de scheids !!!
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT:  Wedstrijd tegen de koploper. Helaas de wedstrijd veel te hard.
MAN v.d. WEDSTRIJD: De hulp van de E.H.B.O.

Datum : wedstrijd : uitslag 28-11-2015 : RKZVC E3 – DEO E2 : 1 – 3
DOELPUNTENMAKERS: Lasse.
MOOISTE DOELPUNT: Afstandsschot van de tegenpartij.
MOOISTE MOMENT: Alle reddingen van Kevin.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Kevin Spieker.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
Datum : wedstrijd : uitslag 29-10-2015 : Eibergen E10 – RKZVC E4 : 4 – 6
DOELPUNTENMAKERS: Tim (2x), Twan (2x), Vigo (1x) en Ruben (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Ruben. Schoot de bal van circa 10 meter in de kruising.
MOOISTE MOMENT:  De laatste goal van Tim. Na een spannende 2e helft de 

beslissende goal.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Douwe. Door zijn goed reddingen stonden we niet na 10 

minuten met 3-0 achter, maar was het nog 0-0.

Datum : wedstrijd : uitslag 14-11-2015 : Neede E5 – RKZVC E4 : 4 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Twan.
MOOISTE DOELPUNT:  Twan kreeg de bal en dribbelde via de linkerkant en 

schoot hem in de hoek.
MOOISTE MOMENT: De sinterklaasliedjes onder de douche.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Viggo. Speelde een goede wedstrijd met zijn nieuwe 

schoenen.

Datum : wedstrijd : uitslag 31-10-2015 : Trias F3 – RKZVC F1 : 1 – 0
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: De penalty’s wel gewonnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Maikel ter Bogt.

Datum : wedstrijd : uitslag 05-11-2015 : RKZVC F1 – Winterswijk F3 : 4 - 2
DOELPUNTENMAKERS: Storm (2x), Lars (1x) en Mylan (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Door goed meelopen van Mylan, kon hij hem prima bin-

nenschieten.
MOOISTE MOMENT: Afstandsschot van Ties op de lat. 
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lars Wissink.

Datum : wedstrijd : uitslag 07-11-2015 : RKZVC F1 – HSC’21 F2G : 2 – 3
DOELPUNTENMAKERS: Jip (1x) en Lars (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Mooie solo van Lars en keurig binnengeschoten.
MOOISTE MOMENT: Het terug knokken en nog bijna de 3-3 
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lars Wissink.

Datum : wedstrijd : uitslag 14-11-2015 : VIOS F1 – RKZVC F1 : 6 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Sem (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Sem. Iedereen eruit gesprint en strak in de hoek geschoten.
MOOISTE MOMENT: Een aantal reddingen van Jip. Als keeper goed gedaan!!
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sem.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
Datum : wedstrijd : uitslag 21-11-2015 : Vosseveld F1 – RKZVC F1 : 6 – 0
DOELPUNTENMAKERS: -----------
MOOISTE DOELPUNT: -----------
MOOISTE MOMENT:  Het blijven vechten om de bal, ondanks een hele goede 

tegenstander.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Iedereen had een goede inzet, maar het kwam er helaas 

niet helemaal uit.

Datum : wedstrijd : uitslag 28-11-2015 : RKZVC F1 – DEO F1 : 6 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Storm (2x), Jip (2x) en Jordi (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Storm speelt de keeper uit en loopt met de bal de goal in.
MOOISTE MOMENT: Strakke voorzet van Storm op Jip in één keer in de goal.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Het hele team. Na een slappe eerste helft weer een hele 

goede tweede helft.

Datum : wedstrijd : uitslag 31-10-2015 : RKZVC F2G – Varsseveld : 2 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Eef (1x) en Jaap (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Vrije trap Eef.
MOOISTE MOMENT: Van begin tot het eind hard gevochten.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team.

Datum : wedstrijd : uitslag 07-11-2015 : Marienveld F1 – RKZVC F2G : 5 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Eef klein Holkenborg.
MOOISTE DOELPUNT: Eef klein Holkenborg.
MOOISTE MOMENT:  Het samen uitbundig vieren van een (onterecht) afge-

keurd doelpunt.
VROUW v.d. WEDSTRIJD: Noure Mul.

Datum : wedstrijd : uitslag 21-11-2015 : RKZVC F2G – KSH/Westendorp : 5-2
DOELPUNTENMAKERS: Eef (4x) en Dries (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  3e Doelpunt van Eef. Alias Marco van Basten ’88 op aan-

geven van Arnold Mühren.
MOOISTE MOMENT: Redding van Jessy een vliegende bal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Gijs Stortelder.

Datum : wedstrijd : uitslag 28-11-2015 : Winterswijk F6 – RKZVC F2G : 2 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Eigen doelpunt en Jessy.
MOOISTE DOELPUNT: Jessy.
MOOISTE MOMENT:  Gijs redt de bal van de doellijn, een punt gered.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Niels. 2e Helft perfect gekeept.
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Datum : wedstrijd : uitslag 31-10-2015 : Reunie F3 – RKZVC F3 : 1 – 5
DOELPUNTENMAKERS: Jochem (2x), Len (1x), Lars (1x) en Millan (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Lars.
MOOISTE MOMENT:  Vanaf de middenlijn speelde Jochem 4 spelers uit en dan 

scoren in de kruising.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jochem.

Datum : wedstrijd : uitslag 07-11-2015 : Meddo F2 – RKZVC F3 : 4 – 10
DOELPUNTENMAKERS: Jochem, Lars, Millan en Ruben.
MOOISTE DOELPUNT: Lars.
MOOISTE MOMENT:  Lars dribbelt als kleinste man van het veld door de defen-

sie …… doelpunt. 
MAN v.d. WEDSTRIJD: Len.

Datum : wedstrijd : uitslag 14-11-2015 : RKZVC F3 – AD ’69 F3 : 4 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Jochem (2x), Lars (1x) en Millan (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Lars.
MOOISTE MOMENT:  Len. Als keeper zijnde snel een plas doen tijdens de wed-

strijd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lars.

Datum : wedstrijd : uitslag 21-11-2015 : RKZVC F3 – Winterswijk F12 : 11 – 2
DOELPUNTENMAKERS:  Eigen goal (1x), Millan (4x), Jochem (3x), Toby (2x) en Ru-

ben (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Ruben.
MOOISTE MOMENT: Doelpunt Ruben strak in de kruising.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Toby

Datum : wedstrijd : uitslag 28-11-2015 : Markelo F7 – RKZVC F3 : 3 – 5
DOELPUNTENMAKERS: Jochem (4x) en Millan (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Alle 5 de doelpunten fantastisch.
MOOISTE MOMENT: Terug komen van 3-3 naar 3-5.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Hele team.

Datum : wedstrijd : uitslag 05-12-2015 : RKZVC F3 – VIOS F2 : 3 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Jochem, Millan en Len.
MOOISTE DOELPUNT: Len. Via de zijkant in het zijnet.
MOOISTE MOMENT: Het doelpunt van Len.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Millan.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
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F-JEUGD VAN HV PACELLI
De jongste jeugd bij HV Pacelli zijn de F-
jes. Deze meiden zijn 6 t/m 8 jaar oud en 
voor de meeste van hen is dit jaar het eer-
ste seizoen dat ze competitie spelen. Bij 
de F-jeugd duurt een wedstrijd 2x 15 mi-
nuten en spelen ze op een speciaal mini-
veld met minidoeltjes. Er wordt gespeeld 
met een zachte bal, zodat er geen angst 
voor de bal hoeft zijn. Een team bestaat uit 
4 veldspelers + een wisselende keeper. De 
keeper mag mee in de aanval, waardoor er 
een overtal situatie ontstaat. Het gaat bij 
het spel vooral om het plezier en het leren 
van het handbalspel. Wanneer er eventueel 
een foutje gemaakt wordt, zal dit uitgelegd 
worden aan de betreffende speelsters en 
mogen ze verder met de bal. Na afloop van 
een wedstrijd worden er shoot-outs gehou-
den. Hierbij mag elk kind vanaf het midden 
richting doel stuiteren en proberen te sco-
ren. Dit zorgt na de wedstrijd voor extra 
plezier en uitdaging.

Onlangs heeft de F-jeugd een wedstrijd ge-
speeld tegen de meiden van HV Duiven. Ze 
hebben hier zelf een heel mooi verslag van 
gemaakt:

Bij ons in het tiem ziten
Neeltje karlijn naomi esri noa

Romi en cato
En we heben fandaag ge wonen

Met 4 3
Het rijden duurde lang en we moesten 

heele maal naar
duifen

Het was een leuke wetstrijt
We hebben goed ge speeld het was 

leuk
Wij zijn goed in schooren

En in verdeegen en daar zijn wij ook 
goed in

Groetjes Neeltje en cato

Begeleiding Pacelli Mini-F
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RKZVC Halverwege ’15-‘16
Het is weer kersttijd, dus ook weer tijd 
voor een korte tussentijdse evaluatie; 

Door de resultaten van vorig seizoen en 
toch ook door de komst van het kunstgras-
veld waren de verwachtingen rondom ons 
eerste elftal hoog, wat door de prestaties 
in de voorbereiding nog werd versterkt. 
Voorlopig wordt dit bevestigd door een 2e 
plek, maar het voetbal wordt door iedere 
tegenstander betiteld als kampioenswaar-
dig. Het tweede staat door omstandighe-
den helaas in de onderste regionen, maar 
er wordt gesleuteld aan een herstel. 

Het 3e, 4e, 6e en 7e spreken allemaal hun 
woordje mee in hun klasse, terwijl de kop-
positie van het 5e zeker niet onvermeld 
mag blijven. De beide 45+teams spelen 
hun wedstrijden nog steeds zo fanatiek 
mogelijk, maar na het laatste fluitsignaal is 
het (vaak prima) resultaat alweer bijzaak.

Bij de jeugd doen de ‘prestatieteams’ alle-
maal prima mee in hun klasse, waarbij de 
E1 zelfs kampioen wist te worden. Ook de 
andere teams  hebben de najaarscompeti-
tie zeer redelijk afgesloten, waarbij het ene 
team natuurlijk succesvoller was dan het 
andere. Jammer was, dat het de C2 , C3 en 
F3 net niet lukte om kampioen te worden. 
Het belangrijkste blijft echter natuurlijk, dat 
er geleerd werd op voetbalgebied en er ook 
zo veel mogelijk sprake is van spelvreugde. 
Ons meidenteam mag overigens ook niet 
onvermeld blijven. Met een grote groep fa-
natiekelingen werd meegedaan om de bo-
venste plek, wat helaas net niet lukte, maar 
dit temperde hun enthousiasme niet.
 
Nieuw dit jaar is de voetbalschool. Hierbij 
het advies om op dinsdag eens een kijkje 

te nemen als de 60 á 70 pupillen bezig zijn. 
Een prachtige aanblik, terwijl de stijgende 
lijn bij alle spelertjes zichtbaar is. Onder 
leiding van meerdere trainers wordt er ge-
werkt aan alle voetbalonderdelen, waarbij 
ook hier de spelvreugde zichtbaar is.

Door de ontwikkelingen m.b.t. het kunst-
grasveld was het geen rustige zomer voor 
het bestuur en de vele vrijwilligers. Het eind-
resultaat vergoedt veel. Een belangrijke re-
den om dit ‘plastic veld’ aan te laten leggen 
was een goede bespeelbaarheid van alle 
3 velden, zowel voor de trainingen als de 
wedstrijden. We denken zeker, dat dit het 
geval is, waardoor ieder team er voordeel 
van heeft. Hiermee houdt het natuurlijk niet 
op. Bij een club met ondertussen ruim 400 
leden is er nooit echt sprake van een rusti-
ge periode. Meerdere commissies zijn qua 
organisatie constant bezig met het streven 
naar perfectie. Dit lukt soms wel-soms niet, 
maar ook hier zorgt de ‘liefde’ voor de club 
voor voldoende ontwikkeling én beleving. 
Zonder overigens iemand tekort te willen 
doen mag ons 7e team hieromtrent toch 
niet onvermeld blijven. Naast het mede zor-
gen voor de sfeer (en omzet) op de zonda-
gen zijn ze zich nu ook aan het verankeren 
in de club door de activiteitencommissie 
succesvol te versterken.

Al met al dus voldoende om nu alweer uit te 
kijken naar de 2e seizoenshelft, waarbij we 
natuurlijk hopen op enkele succesjes. Rest 
mij om iedereen prettige feestdagen en een 
gezond, gelukkig en hopelijk dus ook suc-
cesvol 2016 toe te wensen.   

René Doppen, 
namens het RKZVC-bestuur
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Sjokkend liep ik naast Jozef over het 
schoolpad. Hij zei ‘Ik denk niet dat er van-
middag nog veel mensen komen, dit was 
het wel’. Voor ons liepen 25 kersverse 
Syrische vluchtelingen die net hun eerste 
taalles hadden gehad. Jozef droeg een 
geel  hesje met achterop ‘beveiliging’. In 
de korte tijd dat ik hem nu kende, leek hij 
zoveel meer dan dat. Misschien in de laat-
ste plaats ook beveiliger.

Het kwam zo: op de tweede dag dat Zieu-
went onderdak bood aan de mensen die 
met niks meer dan hun ziel onder de arm 
hier aan waren gekomen, was ik weer 
enigszins hersteld van het PIOT-uitstapje. 
En ik had nog niets gedaan! En ik was 
nieuwsgierig. Nou geef ik eerlijk toe dat 
ik bij praktische regeldingen meestal in 
de weg loop. Maar ik kon wel  taallessen 
bedenken. De gemeente vond het okay. 
En zo mochten Anja Eppingbroek en ik op 
maandagmorgen gebruik maken van het 
toplokaal van de Jozefschool. Anja ging 
aan de slag met de Engels-sprekende 
mensen, ik met de rest. Jozef bleef bij mij, 
hij sprak Nederlands, Engels en Arabisch. 
Wat mij ontroerde was de gretigheid waar-
mee mannen zo oud als mijn eigen man, 
de woordjes van mijn lippen keken. Ik-
maan-roos-vis-sok. In hun openheid zag 
ik mijn eigen bekrompenheid, er zaten 
jongens van midden 20 bij met de capu-
chon diep over hun ogen. Als ik ze in de 
stad tegen zou komen, zou  ik oversteken.  
Jozef sprak in ratelend Arabisch met die 
jongens, sloeg ze op hun schouder, lachte 
met ze mee als ze een fout hadden ge-
maakt, dolde met de kinderen. En al na 

een half uurtje vertaalde hij verbaasd de 
eerste grammaticale vraag “ze willen we-
ten of ‘ hebben’ en ‘zijn’ hulpwerkwoor-
den zijn, en wat het verschil is”. Dat is het 
mooie van kennis: hoe meer je weet hoe 
ingewikkelder alles is. Hoe minder je weet 
hoe eenvoudiger alles lijkt.

Hoe minder taal je tot je beschikking hebt, 
hoe sneller je bent aangewezen op vo-
lume. “Dikke BMW” riep Hilda uit Oranje 
terwijl ze haar handen op de motorkap 
van de auto legde. Voor de zekerheid her-
haalde ze het nog een keer iets harder 
“Dikke vette BMW”. Het filmpje van Hilda 
kennen we allemaal. Er zat frustratie en 
machteloosheid in. Ik vroeg me vooral af 
of Oranje een groeimarkt voor corrigerend 
ondergoed kon zijn. Toevallig reed ik door 
Oranje. Min of meer toevallig dan, je komt 
er door als je kamp Westerbork wilt bezoe-
ken. En dat wilde ik, ik was er al zo vaak in 
de buurt geweest, maar altijd te lui en niet 
nieuwsgierig genoeg. Het was een prach-
tige herfstdag. Ik liep de 5 km. van station 
naar kamp, dezelfde route die 107.000 
Joden met hun overvolle koffers moesten 
lopen. Westerbork was een doorgangs-
kamp, de mensen bleven hier 72 uur voor 
ze af werden gevoerd. We weten allemaal 
waarnaar toe. Er is bijna niets meer over 
van Westerbork: flarden van briefjes, on-
scherpe foto’s, krakende  geluidsfragmen-
ten.  Het is eerder het patroon in de ge-
schiedenis dat zo pijnlijk zichtbaar wordt. 
Hele bevolkingsgroepen veroordeelt als 
oorzaak van wereldproblemen. Hoe min-
der je weet, hoe eenvoudiger alles lijkt.

De co lumn
PLEK IN DE HERBERG 2.0
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Jozef kreeg geen gelijk. De tweede taal-
les waren er 40 vluchtelingen. Bij de derde 
70. Toen moest ik weer aan mijn gewone 
prachtige werk op de Jozefschool. Anja 
niet, zij regelde vrije dagen en bleef taalles 
geven tot de vluchtelingen naar de nieuwe 
locatie werden vervoerd. Tien van ‘onze’ 
Zieuwentse vluchtelingen zitten in Heu-
mensoord. Anja ging bij hen op bezoek 
en nam de vrouw (journalist en bekend 
zangeres in Syrië) die negen taallessen 
naast haar had gezeten een weekend mee 
naar huis.  Haar schrijnende geschiedenis 
weekte beetje bij beetje los in Anja’s Lich-
tenvoordse ligbad. Misschien leest u ooit 
haar verhaal in de Gelderlander, ze kreeg  
van de krant een laptop. Anja ging samen 
met deze vrouw en haar kinderen terug 
naar het Sourcy. De vrouw wilde, nu ze nog 
5 maanden in het tochtige Heumensoord 
moet blijven, terug naar het warme begin. 
Het Sourcy stond er onveranderd bij, maar 
ze vond niet wat er toen was geweest. De 
mensen waren er niet, zei ze. De mensen 
die met gulle harten ervoor hadden ge-

zorgd dat er een veilige warme plek was.

Jozef moest huilen toen hij een voor een 
de kinderen optilde voordat ze in de bus 
stapten naar hun nieuwe 72-uurs opvang.  
Hij miste zijn eigen kinderen, zei hij. “Maar 
hier was ik harder nodig’. Regelmatig denk 
ik nog terug aan hoe ik daar naast Jozef 
liep. Waar hij was leek de lucht anders, 
warm en trillend. Hoe hij een echte Jozef 
was en ik zo weinig Maria. Ik was alleen 
nieuwsgierig, tenminste als ik niet te lui 
was.

Op de Jozefschool spelen de leerkrachten 
dit jaar het kerstverhaal voor de kinderen. 
Ik koos voor de rol van herbergier, de luch-
tigheid van samenzijn met een paar fles-
sen drank op tafel past beter bij mij. Mijn 
tekst is niet moeilijk. Ik hoef allen maar te 
antwoorden op de vraag van Jozef of er 
nog plek is in de herberg: ‘We zitten vol, 
maar je mag wel in de stal’. 

Fijne Kerst
Maddy Hulshof
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