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TEAMDENKEN
Van 27 december tot 1 januari mocht ik 
voor de tweede keer mee op trainings-
kamp met de selectie van RKZVC1. Met 22 
spelers en 11 stafleden vlogen we in alle 
vroegte richting onze eindbestemming: het 
toeristische Albufeira in Portugal. Sinds 
de komst van Laurens Knippenborg 3 jaar 
geleden beleeft de gehele selectie en staf 
twee keer per jaar een trainingskamp. Aan 
het begin van het seizoen lekker dicht bij 
huis en in de winterstop een aantal dagen 
naar het buitenland. Gelukkig is hij een rou-
tinier, al vijftien jaar gaat hij elk jaar ‘over-
winteren’ met zijn selectie. Het trainings-
kamp wordt voor een groot deel verzorgd 
door trainingskampen.nl, die alle voetbal-
gerelateerde activiteiten regelen. Voor u 
zich afvraagt of RKZVC1 een speelster in 
het team heeft? Nee, ik ben één van de ver-
zorgers en behoor dus tot de staf.

Menig Zieuwentenaar die RKZVC een 
warm hart toedraagt heeft zijn oordeel 
klaar over het trainingskamp; hoe wordt 
het bekostigd? Waarom naar het buiten-
land? Hoe is de verhouding inspanning/
ontspanning? Eerlijk gezegd was mijn eer-
ste reactie ook niet heel erg positief toen 
vriendlief (ook speler van selectie) voor het 
eerste jaar op ‘snoepreisje’ ging. Maar na 
mijn tweede jaar concludeer ik dat ik mijn 
oordeel behoorlijk heb moeten bijstellen. 
Niet alleen omdat ik nu ook mee mag en 
sommige denken dat ik intens veel van 
de zon heb genoten, feestjes heb gevierd 
en vakantie heb gehad. Oké, ik geef toe, 
ik heb een ontspannende en super gezel-
lige week gehad.  Maar wat ik vooral heb 
gezien is hoeveel de huidige selectie een 
écht team is, dat ook echt graag een team 
wil zijn. Niet alleen fysiek gezien (dat kan 
iedere supporter wel zien), maar ook zeker 
op mentaal vlak hebben de jongens zich 
individueel en als team ontwikkeld.
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Naast de trainingen en de wedstrijd die 
de jongens afgewerkt hebben in Portugal, 
is er misschien wel meer aan het mentale 
teamproces gewerkt. Tijdens de team-
bespreking, een groepssessie van 4 uur, 
kwam er ruimte voor o.a. evaluatie, de 
prestatiecultuur, je rol binnen het team en 
de weg naar succes. Je hoeft geen sport-
psycholoog te zijn om weten dat lichaam 
en geest zeer nauw in verband met elkaar 
staan. En juist dit vond ik bijzonder om te 
zien en voelen. De selectie en staf kregen 
en gaven elkaar de hele week de ruimte, 
tijd en vrijheid om naar elkaar uit te spre-
ken wat ze maar wilden (in plaats van na de 
wedstrijd direct de kantine in te duiken en 
een biertje te pakken). Gesprekken tussen 
spelers,  met de trainers en staf, iedereen 
zocht elkaar op en ging op zoek naar op-
lossingen en mogelijkheden om te groeien 
en op je best te presteren. Een gevoel van 
trots als Laurens uitspreekt dat de groep 
jongens de afgelopen drie jaar steeds een 
stukje meer team zijn geworden. Ieder op 
zijn eigen manier, met zijn eigen toege-
voegde waarde.

Het zou alleen nog maar beter kunnen, 
denk ik. De trainingsmethode van Laurens, 
Lars (assistent trainer) en John (herstel-
trainer) werpen zijn vruchten af, de jon-
gens zijn (meestal) snel hersteld van bles-
sures en in bijna alle gevallen fit om met 
de selectie te trainen. Maar wat gebeurt 
er allemaal in de koppies van de jongens? 
Daar kan volgens mij geen trainingsme-
thode op losgelaten worden, iedereen 
is op zijn eigen manier mentaal uniek en 
beïnvloedbaar. Ik hoop dat de druk op de 
jongens niet al te groot wordt gemaakt en 
dat ze met net zo veel plezier als team blij-
ven voetballen als dat ze nu doen. Ook als 
supporter draag je een belangrijk steentje 
bij aan het teamproces. Eigenlijk zijn we in 
dat opzicht allemaal één team en we willen 
toch echt maar één ding: dit jaar allemaal 
mee naar de tweede klasse!

Nienke.

TEAMDENKEN
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Fitness, waar doe je dat? 
In het Sourcy Center!
En daar togen Stefan en ik naartoe.

Onlangs bestond het Sourcy Center, of nu 
ook het Sports Palace geheten, alweer 25 
jaar.
Als jonge meid van 18 jaar, net uitkomen-
de in het 1e van Pacelli, kan ik me dat nog 
goed herinneren. Daarvoor nog training 
gehad in het houten gymzaaltje en tijdens 
de bouw van deze sporthal tijdelijk naar 
de Hamelandhal uitgeweken. Het was 
bijzonder om te zien hoe handbalteams 
uit grotere plaatsen, een klein dorpje met 
zo’n gloednieuwe sporthal binnenkwa-
men. Vanuit de kantine dat prachtige uit-
zicht op de sporthal en die flitsende nieu-
we aankleding. 

Nu, anno 2016, kom je binnenlopen en 
denken we er toch heel anders over. Maar, 
hier gaat verandering in komen is ons ver-
teld. Er komt in februari een gloednieuwe 
sporthalvloer in en ook de aankleding 
wordt geüpdatet. We gaan het dit jaar zien 
en hopen verrast te worden net als 25 jaar 
geleden door een gloednieuwe entree en 
prachtige, stijlvolle kantine.

Dit keer, liepen we als PIOT-ters eens niet 
de sporthaltribune op, voor een verslag, 
maar vervolgden we onze weg achter het 
speedsoccerveld naar het aangebouwde 
deel, waar zich de fitnessruimtes bevin-
den. Want in al die jaren is daar nog nooit 
iets over geschreven, terwijl toch menig 

FIT, FITTER, FITNESS
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Zieuwentenaar daar regelmatig te vinden 
is, zowel jong als oud. Zelf sport ik daar nu 
sinds een paar jaar ook 2, 3 of 4 keer in de 
week. Voor mij dus nu niet geheel onbe-
kend, maar voor Stefan een heel nieuwe 
ervaring. “Ik wet nens woar ik hen mot 
lopen, wacht i’j op mien in de kantine”? 
aldus Stefan.

Het was voor mij jaren geleden ondenk-
baar dat ik ooit zou gaan fitnessen. Ko-
mende van een teamsport als handbal en 
later tennis, nu naar een individuele sport. 
Het leek me toen vreselijk, om geen wed-
strijdelement meer te hebben, geen doel 
om iets te winnen, dan alleen voor jezelf. 
Zelf uitdaging vinden in een paar appara-
ten, wie doet dat nu?

Maar inmiddels zie ik dat toch anders, 
door de loop van de jaren heen. Waar ik 
in voormalige sporten op een gegeven 
moment toch blessures ging ontwikke-
len, door vaak eenzijdige belasting van 
spieren, belast ik nu veel meer spieren in 
mijn lijf, op een veel gelijkmatiger manier. 
Langzaam opbouwend, volgens een pro-
gramma dat op mij van toepassing is en 
op mijn wensen is gemaakt door Inge (één 
van de begeleiders/sters van de fitness).
Samen hebben we besproken dat ik mij 
vooral wil richten op: arm-, buik-, en rug-
spieren. Immers die benen van mij krijgen 
genoeg te doen als ik naar mijn werk fiets 
en als ik deelneem aan de groepslessen 
megawalk in de ruimte naast de fitness-
zaal. Zo heb ik inmiddels een balans ge-
vonden om conditie en spieren te trainen 
en mij fit en voldaan te voelen.

FIT, FITTER, FITNESS
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Vooraf aan het programma begin ik even 
met een warming up op een crosstrainer 
en doorloop daarna de apparaten die voor 
mij zijn ingesteld. Daarvoor toets ik mijn 
persoonlijke code in op een klein kastje 
dat bij elk fitnessapparaat hangt en zie 
ik vervolgens hoe ik het apparaat op mijn 
lengte moet afstellen qua zithoogte en op 
hoeveel gewicht ik het moet zetten dat ik 
ga tillen/drukken/trekken. Ik zie tevens op 
het kastje hoe vaak ik de oefening moet 
doen en terwijl ik bezig ben, of ik dit niet 
te snel doe. De eerste keer wordt telkens 
de techniek goed uitgelegd, zodat je een 
oefening op de goede manier doet en er 
geen blessures ontstaan door een ver-
keerde houding.

Dit laatste baarde me voor deze avond, 
een beetje zorgen, want hoe moet ik dat 

nu gaan uitleggen aan Stefan voor één 
avondje fitnessen? En hoeveel gewicht 
moet ik hanteren bij de verschillende ap-
paraten? Tussen man en vrouw zit toch 
al een verschil in spierkracht en bouw en 
ik wil hem ook niet overbelasten. Maar, 
sportman als Stefan is, wil ik het hem ook 
niet te gemakkelijk maken. “Zweten dat 
zalle….” En laat mij dan even genieten van 
dat koppie.

Dus daar gingen we dan, woensdagavond 
6 januari 2016 om 19:30 uur. We werden 
opgevangen door fitnessbegeleider Jens 
Schutten, gelukkig voor Stefan geen on-
bekende. Ik kon me met een gerust hart 
gaan omkleden en wist dat Jens in elk ge-
val Stefan een beetje onder zijn hoede zou 
nemen. Ik heb die avond genoten, natuur-
lijk van het sporten, maar ook van Stefan. 
Zeker heb ik hier en daar even gegniffeld, 
maar heb ook bewondering voor een stuk 
basisconditie die hij heeft. Hoe hij deze fit-
nessavond beleefd heeft leest u nu.

Om half 8 kwam ik het Sourcy binnenlo-
pen, waar Tanja al op mij zit te wachten. 
Uit Tanja’s brede glimlach maak ik op dat 
zij er meer zin in heeft dan ik. Fitness, is 
zeg maar niet echt mijn ding, zacht uit-
gedrukt. Samen lopen we langs de bow-
lingbaan, voor mij nog wel bekend gebied, 
richting de fitnessruimtes. Door mijn flam-
boyante zaalvoetbalcarrière ben ik best 
vaak te vinden in het Sourcy Center, maar 
de fitnessruimtes heb ik nog nooit van 
binnen gezien.

Een beetje ongemakkelijk stap ik de 
kleedkamer binnen om me om te kleden. 
Mijn sportschoenen, welke nog onder de 
modder van de Nieuwjaarsrun zitten, even 
schoonmaken en gaan met die banaan! 
In de gang staat Tanja al te trappelen. Ze 
wijst me erop dat ik een handdoekje mee 



moet nemen om het zweet weer van de 
apparaten te vegen. Gelukkig heeft ze me 
hier de dag ervoor nog over “geappt”, dus 
deze heb ik bij me.

Tanja neemt me mee de fitnessruimte in, 
we begroeten Jens onze instructeur en 
tevens spits van RKZVC 1 en gaan de 
warming-up doen op een crosstrainer. Op 
zich goed voor mijn benen, want hier zit 
de spierpijn nog flink in. De zondag er-

voor heb ik namelijk met PIOT redactielid 
Nienke de 10 kilometer gelopen tijdens 
de Nieuwjaarsrun. Nienke danste als een 
veertje over de weg en ik mocht daar 10 
kilometer lang met mijn elk jaar iets zwaar-
der wordende lichaam achteraan sjou-
wen. Ook vanavond ben ik bang dat mijn 
lichaam “smeer” krijgt van een vrouwelijk 
PIOT redactielid omdat ik zo nodig weer 
niet onder wil doen. Een goede warming 
up helpt me in ieder geval weer een beetje 
los te komen.

FIT, FITTER, FITNESS
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Na de warming up klimmen we in de ap-
paraten. Tanja heeft haar eigen program-
ma en weet precies welk gewicht ze hoe 
vaak weg moet drukken in een oefening. 
Jens mag mijn apparaat instellen. Nu, een 
aantal dagen later, brandt zijn grijns nog 
steeds op mijn netvlies.
Vooraf had ik een grote mond over me-
taalmoeheid dat zou optreden omdat ik 
dat apparaat wel even een lesje zou leren. 
Ik kan u verzekeren dat dat precies an-
dersom heeft uitgepakt. 

Jens en Tanja helpen me de apparaten 

te begrijpen en goed te gebruiken. Bij elk 
apparaat train je weer een andere spier-
groep zodat alles bij elkaar je aan het eind 
van de avond alle spieren wel gehad hebt. 
Ook de truc dat je, net voordat je weggaat, 
het apparaat extra zwaar instelt zodat de 
volgende sporter flink onder de indruk is, 
wordt door Jens haarfijn uitgelegd. 

Wat wel opvalt is dat ik eigenlijk bijna niet 
zweet en sterker nog, met vlagen heb ik 
het koud. Je traint alleen die spieren waar-
voor het apparaat bedoeld is terwijl de rest 
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van het lichaam eigenlijk in rust is. Ik had 
verwacht dat ik met klotsende oksels van 
het apparaat af zou glijden maar dat valt 
reuze mee. Gelukkig gaan we als laatste 
op het roeiapparaat zitten en 500 meter 
zo hard mogelijk roeien, waardoor ik toch 
nog bezweet de douche op kan zoeken.

Dat fitness niet mijn ding is blijft onveran-
derd. Ik mis het spelelement en vind het 
alleen sporten op zich niet gezellig. Wel 

moet ik zeggen dat ik nu wel begrijp dat 
mensen hier voldoening uit kunnen halen. 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld voetbal 
train je met fitness wel elke spier in je li-
chaam en daar heb ik nog een aantal da-
gen van kunnen nagenieten. 

Voordat ik afsluit wil ik Tanja bedanken 
voor deze ervaring, Jens voor de spierpijn 
en natuurlijk het Sourcy Center voor hun 
gastvrijheid!

Tanja en Stefan

FIT, FITTER, FITNESS
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ACTIVITEITEN-AGENDA

  

Dag Datum Aanvang Activiteit
Vr. 29 jan. 19.30 uur Kruisjassen bij ’t Kevelder.

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

Za. 30 jan. 20.00 uur Semper Avanti : toneeluitvoering : Parochiehuis

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

Zo. 31 jan. 20.00 uur 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” : Kruisjassen : HWP.

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

Wo. 10 feb. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

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

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

Wo. 17 febr. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Za. 20 feb. 19.30 uur HV Pacelli 1 – OBW 1

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

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

Vr. 4 mrt. 19.30 uur “’t Hoenderboom” / “Sprenkelderhoek” : Kruisjassen : HWP.

Za. 5 mrt. 19.45 uur HVBS 1 – HV Pacelli 1

Zo. 6 mrt. 14.00 uur AD’69 1 – RKZVC1 : Speelronde 18.

Wo. 9 mrt. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

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

Za. 12 mrt. 19.30 uur HV Pacelli 1 – Groessen 1

Zo. 13 mrt. 14.00 uur RKZVC 1 – Witkampers 1 : Speelronde 19.

Ma. 14 mrt. 14.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Za. 19 mrt. 19.30 uur HV Pacelli 1 – Lettele 1

Zo. 20 mrt. 14.00 uur Witkampers 1 – RKZVC 1 : Speelronde 20.

Ma. 21 mrt. 20.00 uur Jaarvergadering Zieuwents Belang en Feestcommissie : 

Parochiehuis

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

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

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info
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PROFIELSCHETS
Chris Nijhof, 60 jaar, wonende in Zevenaar, 
getrouwd met Mathilda en vader van twee 
volwassen dochters Petra en Eva, en opa 
van vijf kleinkinderen is waarschijnlijk 
een grote onbekende voor u. Toch ziet 
u regelmatig zijn creatieve werk. Hij 
is namelijk van beroep vormgever bij 
Romeo Delta en verzorgt op vrijwillige 
basis de opmaak van publieke uitingen 
voor allerlei Zieuwentse verenigingen en 
stichtingen. Denk daarbij aan de PIOT, de 
PaasPop-krant, Semper Avanti, Stichting 
Fratsen, en “De Voorzet” (de jaarlijkse 
presentatiegids van RKZVC). Hij is bijna 
40 jaar voetbal jeugdtrainer geweest (bij 
o.a. DCS, RKPSC en Varsseveld) en is 
een actief vliegvisser.

1. Meest favoriete sport:
Voetbal. Jaren actief beoefend en 
supporter van Vitesse.

2. Minst favoriete sport:
Tennis. Ik snap niet wat mensen daar leuk 
aan vinden. Dat getik heen en weer.

3. Mooiste sportherinnering:
Ik ben de laatste tien jaar bij DCS trainer 
geweest van het gehandicaptenvoetbal 
(G-voetbal). Elk weekend was een 
hoogtepunt. Deze spelers hebben altijd 
schik.  

4. Favoriete sportman/vrouw:
Michael van Gerwen, de darter. Niet alleen 
het vertoonde spel, maar ook de show. 
Zijn gezichtsuitdrukking en gedrevenheid 
spreken mij aan.
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5. Lekkerste eten:
Andijviestamppot (en dan zelf gemaakt). 

6. Voor welk TV programma blijf je thuis:
Voetbal. Lang leve Eredivisie Live. 

7. Beste boek/schrijver:
De Baantjer-reeks (detectiveverhalen). 
Die kun je in één keer uitlezen om snel 
achter de dader te komen.  

8. Mooiste Film:
“Michiel de Ruijter”. In één woord 
imponerend.

9. Politieke kleur:
Zwevend. Ik wissel nogal eens.

10. Beste Nederlandstalige lied:
Die moet nog geschreven worden. Ik ben 
van de jarenzestigmuziek. 
Als iemand nog een vinyl singeltje uit die 
tijd heeft, dan mogen ze die bij Romeo 
Delta afleveren. Ik spaar ze namelijk. 
(Dit is dus een verkapte oproepadvertentie.)

11. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Een ballonvaart van mijn kinderen.

12. Grootse miskoop:
Een buitenboordmotor. Die moest ik altijd 
aanduwen.

13. Omscholen tot:
Eigenlijk niet. Ik wou overigens wel dat ik 
talent had om goed te tekenen.

14. Tent opzetten in:
Oostenrijk. Jaren gedaan. Een prachtig 
land en je kunt er ook uitstekend 
vliegvissen.

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

Nee. Ik krijg de bonnen “automatisch” thuis.

16. Hekel aan mensen die:
Patsers.

17. Uit bed te halen voor:
Een goede voetbalwedstrijd.

18. Waar droom je over:
Van alles en nog wat. In de regel complete 
onzin.

19. Wanneer was je voor het laatst bang:
Ik heb hoogtevrees, voor de rest ben 
ik niet bang. Dat was overigens best 
spannend met die ballonvaart. 

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

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

“Ik vind het prima”. Het maakt niet uit of 
ik het er wel of niet mee eens ben.

22. Wie zou je nog willen ontmoeten:
Diegene die mijn dure nieuwe fiets heeft 
gejat.

23. Wat zou je geen 2e keer doen?
Ik heb nergens spijt van. Ik weet waar ik 
aan begin.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Dat kan ik niet. Dat kan alleen een ander. 
Iedereen vindt zichzelf geweldig.

Huub Wopereis
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KAMPIOENSCHAP TOHP MC1
In september 2015 beginnen we, Rinske 
Klein Holkenborg, Floor Boschker, Romy 
Haen, Sam Raben, Isa Teunissen, Merit 
Beuting, Tess Penterman, Sabine Rooks 
en Renée Jongste vol frisse moed aan een 
nieuw Volleybal seizoen. We spelen leuke 
wedstrijden, spelen veel eigen spel, en 
winnen geregeld met 4-0. Na een aantal 
wedstrijden blijkt, dat we iedere keer bij 
de eerste 3 eindigen. Dat hadden we niet 
verwacht. We blijven ons eigen spelen en 
hebben plezier in het spel. Nog 3 wedstrij-
den te gaan, het wordt steeds spannender. 
Het blijkt dat we Kampioen kunnen wor-
den. We gaan ervoor!!
Op 12 december spelen we een belangrij-
ke uit wedstrijd tegen, de nr. 2.  Sparta Zel-
hem MC2. Het is nu alles of niets!! Sparta 
heeft de punten nodig, om 2e te worden, 
dus het is vechten voor iedere punt! De 
eerste set gaat het gelijk op, en het is ont-

zettend spannend 1-0, 1-1, 2-1 enz….tot…
24-26 voor ons TOHP……Pffffffffffff……… 
wat een zenuwslopende set. Het leek wel 
of dit de finale was!!

Er was best veel publiek, de ouders, maar 
ook het meisjesteam ROHDA MC1. Zij 
hadden toevallig daar net gespeeld te-
gen Sparta MC3 en met 4-0 gewonnen.  
Zij zitten bij ons in de poule, en hadden 
ook kans om eerste te worden, als wij ver-
loren van Sparta…Dus erg spannend, en 
zij moedigden natuurlijk Sparta MC2 aan in 
de hoop dat TOHP MC1 de sets weg zou 
geven. Het was peentjes zweten op de tri-
bune……..

De 2e set lopen we iets uit, en krijgen we 
meer lucht, maar het blijft spannend. De 
2e set winnen we met 10-25. In de derde 
set komt Sparta terug en wordt het toch 
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KAMPIOENSCHAP TOHP MC1 weer spannend maar  uiteindelijk winnen 
we toch met 20-25. Dan komt Sparta flink 
terug en wordt het in de 4e set weer als de 
eerste. De flinke voorsprong die we had-
den 15-20 moeten we helaas inleveren, 
en deze set wordt het 27-25. 3-1 Jammer, 
maar toch nog 4 punten binnen gehaald. 
We komen op de 2e plaats en moeten nog 
1 wedstrijd spelen.

Op 19-12-2015 spelen we tegen de num-
mer 6. We hebben 4 punten nodig, dus 
een 3-1 is voldoende voor het Kampioen-
schap. We moeten alleen onze goeie spe-
ler Isa Teunissen missen, zij is op vakantie. 
Dat is voor een aantal toch spannend.

De eerste set gaat gelijk op, en we kunnen 
nog niet lekker in de wedstrijd komen. Na 
15 punten lijkt het tij te keren, en nemen 
we een voorsprong die we niet meer heb-
ben weggeven. De tweede set staan we al 
snel met 5-0 voor, en ook deze gaat voor-
spoedig.
Nog 1 set te gaan, en dan is het Kampioen 
zijn een feit. Ook deze winnen we! We zijn 
Kampioen!!

De laatste set spelen we uit, en dan kan de 
kurk écht van de fles!!! Lekker een hapje 
en een drankje van sponsor Inge Kolkman 
van het Witte Paard. Bedankt Inge!! Het 
was heerlijk!!

Hieronder de foto van de meiden en de 
coach Paula Cuppers. Paula ook bedankt 
voor je inzet, en we zien uit naar de ko-
mende wedstrijden.

TOHP MC1

VAN DE REDACTIE
Uit kostenoverweging worden de adver-
tenties in de PIOT voor het gehele jaar in 
één keer gedrukt. Dit heeft als inherent na-
deel dat eventuele inhoudelijke wijzigingen 
in een advertentie niet gelijk kunnen wor-
den doorgevoerd, waarvoor onze excuses 
en hopelijk begrip.

Voetverzorging Ilona Tichelhoven 
is verhuisd waardoor in haar adver-

tentie momenteel een foutief huis-
adres wordt afgedrukt. Haar nieuwe  
praktijkadres is Grobbenweg 1, 7136 
KM Zieuwent. Haar telefoonnummers  
(06-36368014 / 0544-352426), haar email-
adres (salonilona.nu@gmail.com) en haar 
website (www.salonilona.nu) zijn ongewij-
zigd  en staan dus wel goed afgedrukt.

De redactie.

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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Het was een moeilijke wedstrijd. 
Op het eerst waren we heel vanatiek. Daar 
naar werden we een beetje uitgeput. Het 
eerste doelpunt was door Jill gemaakt 
(in de eerste helft). Mila was de 1ste helft 
Keeper en heeft er 5 doorgelaten. Bij HCW 
waren er 5 jongens en die gooiden keihard. 
En er waren maar 3 meisjes in het team 

van HCW. In de tweede helft hebben Jikke 
en Emmeke gescoord. De 2de helft heeft 
Jetske gekeept en heeft er 8 doorgelaten. 
Op het laatst waren we allemaal moe. We 
hebben wel allemaal hard gewerkt, maar 
we hebben toch verloren met 13-3.

Het verslag van Emmeke en Zoë



Januari, de maand waarin iedereen met 
een nog ronde kerstbuik vol goede moed 
begint aan het in de praktijk brengen van 
zijn goede voornemens. Overal is het te 
zien. Verfrommelde pakjes met geknakte 
sigaretten in de vuilnisbakken. Collega’s 
die na alle oliebollen van de weeromstuit 
aan het koolhydraatarm diëten zijn gesla-
gen. Supermarktkarretjes die tot aan de 
rand toe gevuld zijn met groenten en fruit. 
Fitnessapparaten die ineens bevolkt wor-
den door mensen waaraan je kunt zien dat 
ze er sinds hun vorige goeie voornemens, 
een maand of elf geleden, niet zo vaak 
meer geweest zijn. Kortom: Een maand 
waarin iedereen nog denkt dat het dit jaar 
echt anders gaat.

En dan ben je je suf aan het trainen, eet je 
geen aardappelen meer, stop je jezelf elke 
dag vol met bleekselderij en heb je alle 
bier, wijn en shag het huis uitgedaan, is er 
weer een nieuwe kreet bedacht: Zitten is 
het nieuwe roken!

Vervelend voor mensen in de gevangenis, 
dacht ik eerst. Tot ik me realiseerde dat ik 
zelf ook zit als een ketter. Door de week op 
het werk, in de auto daar naartoe en weer 
naar huis, ’s avonds voor de TV en in het 
weekend in de kroeg. Zelfs als er gevoet-
bald wordt op zondag is het regelmatig 45 
minuten zitten geblazen. Ik ben een ket-
tingzitter!

De co lumn
VROLIJK 2017
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Verandering brengen in dat zittende be-
staan is ook makkelijker gezegd dan ge-
daan. Staan in het café lukt nog wel. Op de 
fi ets naar kantoor is al een wat grotere uit-
daging. Maar minder werken, ook al klinkt 
het erg aanlokkelijk, is niet echt een optie. 
De schoorsteen moet ook blijven zitten.

Minder zitten wordt dus al lastig, maar de 
meeste goede voornemens worden niet 
volgehouden. Twee derde van de mensen 
valt na enkele weken terug in het gebrui-
kelijke patroon. En is ook niet zo gek. In 
de top 10 nieuwjaarsvoornemens staat 
op nummer 1 “Meer doen met je familie”. 
Wie heeft daar begin januari nou zin in na 
de polonaise van familiaire verplichtingen 
tijdens de feestdagen? Het zijn ook nooit 
leuke voornemens. Iedereen legt zichzelf 
maar verboden op. Het is toch eigenlijk 
vreemd dat er niet zoiets op 1 staat als: 

“Ik ga alleen nog maar doen waar ik zin in 
heb” of “Altijd lekker eten”. Blijkbaar is een 
zekere zelfkastijding noodzakelijk.

In de praktijk zijn het de alledaagse hinder-
nissen en logische beslissingen die ervoor 
zorgen dat de voornemens geen succes 
worden. De auto is gewoon sneller dan de 
fi ets. Na een dag hard werken heb je niet 
zo’n zin in hardlopen. Een pizzaatje bellen 
is toch makkelijker dan boontjes doppen 
en wortels schillen.

Gelukkig is het bijna februari, dan kun-
nen de voornemens langzaam maar ze-
ker weer overboord. Misschien goed om 
voor volgend jaar voor te nemen niks voor 
te nemen, dan kon het weleens een mooi 
jaar worden.

Johan
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