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ZOMER-TIME-
MANAGEMENT
Op het moment van schrijven is de zomer-
tijd net ingegaan en ik heb dit jaar bijzon-
der weinig last van het verzetten van de 
klok. Het is nu gewoonweg een kater van 
3 dagen PaasPop, maar wel zo één van 
het positieve soort. Zo één waarbij je glim-
lachend terugdenkt aan de 2 avonden en 
een middag dat de tijd voorbij vloog vol 
met bijzondere gesprekken, fijne muziek, 
oude en nieuwe bekenden, fijne sfeer en 
genietende mensen.. 

Maar dan - back to reality! - 
EERSTE HELFT
Oh help, is het al weer woensdag? Hoe 
lang is die ene afspraak rijden, dan moet ik 
nog even lunchen, dus voor die volgende 
afspraak komt heb ik dan misschien een 
uurtje? Goed plan. Toen puntje bij paaltje 
kwam, gingen de was en de vaatwasser 
voor. Tussenstand: een halve dag voorbij, 
nog geen letter op papier.

De RUST? Die schoot er vandaag bij in. 
TWEEDE HELFT
Oké nieuwe poging: al geregeld dat we bij 
mijn ouders mee kunnen eten, scheelt al 
weer een uurtje koken. Dus: strakke plan-
ning, maar nu moet het schrijven van het 
redactiewoord gebeuren. Straks komt er 
visite; heb ik welgeteld tijd voor 1 kopje 
koffie en dan kom ik waarschijnlijk net (of 
net niet?) op tijd voor de Piotvergadering 
bij Bruntjes binnen stuiven. 
Dit is ongeveer hoe het vandaag ging, maar 
ik beken eerlijk: zo ging het bij mij elke keer 
voorafgaand aan een vergadering van de 
Piot. 

Toen ik destijds ‘NEE’ zei tegen de Piot, 
wist -een niet nader te noemen redactielid 
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- me tijdens een feestje bij Bruntjes toch 
over te halen om ‘JA’ te zeggen. 

“Als het gebrek aan tijd de enige reden is 
om het niet te doen, moet je het gewoon 
doen”, waren zijn wijze woorden. Onder-
bouwd door meerdere sterke eigen prak-
tijkvoorbeelden, van een erg ambitieuze, 
strakke, of soms zelfs dramatische plan-
ning, die toch steeds weer op zijn pootjes 
terecht kwam.

Tijd, het is zo relatief. Iedereen krijgt even-
veel tijd en toch voelt dat niet altijd zo. Ik 
denk geregeld: “Huh? Is er nu alweer een 
uur, een dag, een jaar voorbij?” We krijgen 
allemaal dezelfde 24 uur, elke 7 dagen in 
de week opnieuw. De kunst is alleen om 
deze zo in te plannen, prioriteiten te stel-
len, keuzes te maken, dat je jouw tijd het 
meest waardevol besteedt. 

Vroeger (mag ik dat al zeggen als 27 jari-
ge?) was ik erg goed in plannen. Huiswerk, 
speelafspraakjes, feestjes, leren voor toet-
sen, dates, examens, bijbaantje, projec-
ten? Geen probleem! Zelfs later ging het 
combineren van een huishouden met mijn 
baan in loondienst me best goed af.

Mijn tijd gaat steeds meer en steeds vaker 
naar mijn groeiende eigen bedrijf: Fiede-
rElske, en hier ben ik super dankbaar voor. 
Wie mij een beetje kent, weet dat hier ook 
echt mijn passie ligt, daar ligt mijn hart, als 
ik daar over vertel ‘schijn ik te gaan stra-
len’. Mijn hart gaat daarnaast natuurlijk ook 
uit naar Sil, familie, vrienden, onze hond, 
nachtrust, de tuin, lezen, sporten, koken, 
opleidingen volgen.. dus? Voelt u hem al 
aankomen? 
Dit is mijn laatste redactiewoord. Mijn laat-
ste bijdrage aan dit blad vol leuke verha-
len, mensen, herinneringen, sport, cultuur, 
gebeurtenissen, dromen, evenementen en 

bijzondere mijlpalen.

Dankzij de Piot mocht ik nieuwe mensen 
leren kennen, oude bekenden anders le-
ren kennen, nieuwe ervaringen opdoen en 
genieten van het geouwehoer en gedis-
cussieer tijdens de vergaderingen en het 
jaarlijkse Piot Uitje. Mijn favoriete herin-
neringen bij de Piot waren toch echt het 
wadlopen en de yoga les (met Stefan), ik 
kan niet anders dan lachen als ik hier aan 
terug denk. 

Daarbij heb ik dankzij de Piot (her)ontdekt 
hoe leuk ik het vind om te schrijven. Ik wil 
het schrijven in de toekomst meer tot bloei 
laten komen in mijn eigen praktijk. Wan-
neer en hoe precies weet ik nog niet, maar 
dat het gaat gebeuren? Daar twijfel ik niet 
aan. 

Wanneer en wie mij komt opvolgen is nog 
niet bekend, maar dat het gaat gebeuren? 
Daar twijfel ik niet aan. Ik wens hem of haar 
heel veel plezier. Wanneer en hoe weet ik 
nog niet, maar dat je geen spijt zult hebben 
van je besluit om JA te zeggen tegen de 
Piot, daar twijfel ik niet aan. 

En jullie? Bedankt voor het lezen, de reac-
ties en het delen van ideeën. We komen 
elkaar vast wel weer tegen. Hoe en wan-
neer? Dat weet ik nog niet, maar het beter 
hanteren van mijn (zomer)timemanage-
ment staat in ieder geval hoog op mijn to 
do-lijstje. 

Met liefs,
Elske

ZOMER-TIMEMANAGEMENT
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Eens in de zoveel tijd zijn wij als vriendin-
nen allemaal terug in het dorp waar we 
geboren zijn. Onder het genot van een 
biertje of wijntje voeren wij gesprekken. 
Deze keer gaat het zowaar over de alom 
bekende, karakteristieke profielschets 
in de PIOT. “Nienke, is het niet eens tijd 
voor wat nieuwe concepten in de PIOT?” 
horen wij onszelf vragen. Waarop zij als 
redactielid instemmend knikt en vertelt 
dat ze daar ook wel ideeën over heeft. 
Ideeën schieten over tafel waarna ons ge-
sprek zoals gewoonlijk al snel overgaat in 
het volgende onderwerp. Wij horen niets 
meer, tot weken later midden in de nacht 

in een WhatsApp berichtje wordt mede-
gedeeld dat we worden verwacht op de 
eerstvolgende PIOT-vergadering. De re-
dactie zit kennelijk aan haar nieuwjaars-
borrel en Nienke heeft ze nieuwsgierig 
gemaakt naar onze ideeën. Slik!

Woensdag 17 februari was het dan zover. 
Een half uur te vroeg, iets te enthousiast 
en voorzien van een droge witte voor de 
zenuwen. Wie A zegt, moet B zeggen, 
want na onze kritische noten gingen we 
gewapend met een heuse PowerPoint 
presentatie vol frisse ideeën een redac-

INLEIDING (door de redactie op het hier navolgende stuk).
Tijdens de redactievergadering van februari hebben Norie Klein Goldewijk en Yvonne 
Rouwhorst een uitgebreide PowerPoint presentatie gegeven over mogelijke verfrissende 
vernieuwingen en alternatieve ideeën voor de PIOT zoals zij dat zien. Wij zijn Norie en 
Yvonne zeer erkentelijk voor deze opbouwende kritieken en suggesties en zullen deze in 
de nabije toekomst intern uitwerken en bekijken wat mogelijk en wenselijk is. 
Hieronder volgt een stuk door henzelf 
geschreven oven hun ervaringen tijdens deze 
presentatie en worden links en rechts wat 
tipjes van de sluiter opgelicht.

De redactie.

NOG EEN DROGE WITTE ?

Het enthousiasme 
van de PIOT 

gastredactie on rails.
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tievergadering van de PIOT bijwonen. Om 
20.30 stipt trapt Huub de vergadering af, 
gewoon in een hoekje van café Bruntjes. 
Wij zijn ondertussen voorzien van ons 
tweede drankje. Waar wij stiekem hoop-
ten dat de redactie het voortouw ging ne-
men, keken ze vol verwachting onze kant 
op. Daar gaan we!

Na idee drie wordt er gegniffeld aan de 
mannenkant van de tafel (Johnny, Mark, 
Huub). “Weten jullie ook waar dit me aan 
doet denken?” vraagt Mark aan de andere 
redactieleden. Alles doet vermoeden dat 
er een mooi verhaal op komst is, en jawel, 
die volgt! “Dit doet me denken aan “DE 
FLAPOREN HOORDEN” rubriek, waarin 

we de laatste collectie achterklap uit Zieu-
went deelden.” Er wordt uiteraard hard 
gelachen in Bruntjes om een paar verha-
len die daar de ronde hebben gedaan, al-
vorens de vergadering zich weer voortzet.

Hoewel, voortzet, we blijven redelijk in 
de categorieën ‘Shownieuws’ en ‘he’j ’t 
al e’heurd?’ hangen. Idee zes neemt als 
inspiratie echter niet het gesprek bij de 
kapper of de Spar, maar het Wereld Wijde 
Web. Op het internet is namelijk veel infor-
matie te vinden over het reilen en zeilen 
van het dorp op cultureel en sportief vlak. 
Mooi toch, als u in de PIOT de hoogte-
punten daarvan kunt vinden? Zo waren de 
PaasPop evenementen uitgebreid te vol-
gen, en was een foto te zien van de spullen 
die voor de Slag op PaasPop nodig waren:

NOG EEN DROGE WITTE ?
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Wij hopen dat dit goede advies niet te laat 
komt. Mocht u het optreden van Bökkers 
trouwens nog eens terug willen kijken: op 
Facebook plaatste Erik Nijhof een halfuur 
live optreden en Paul van Druten zette een 
compilatie van het optreden op Youtube.
Na nog een aantal glazen droge witte be-
ginnen we te merken welke ideeën aan-
slaan en daarom gaan wij vrolijk door met 
de ideeën vol SBS-6 gehalte. Idee negen: 
‘hoe gaat het nu met ..?’ houdt mini-in-
terviews met mensen die uit het dorp zijn 
vertrokken. Want willen we niet stiekem 
allemaal weten hoe het met de zoon van 
de melkboer gaat in Canada? Of waar dat 
klasgenootje van vroeger toch is geble-
ven?

Na een uurtje praten zonder punten en 
komma’s mogen wij, terwijl de overige re-
dactieleden zochten naar een geschikte 
kandidaat voor de welbekende profiel-
schets, even op adem komen. We kunnen 
u trouwens wel vertellen dat deze zoek-
tocht geen gemakkelijke opgave is. In tien 
rondjes om de tafel ging u misschien wel 
over de tafel. Maar, het is ook deze editie 
weer gelukt een “prominent persoon uit 
Zieuwent” te strikken. 

Over de vraag of de PIOT nog mogelijk-
heden ziet om meer online te gaan doen 
(idee nummer 16) is men duidelijk: “Weten 
jullie wel waar de naam PIOT voor staat?” 
vraagt Tanja ons. We kijken elkaar aan en 
moeten toegeven dat onze voorbereiding 
hierin tekort geschoten is. Voor diegenen 

die het ook nog niet wisten: de afkorting 
PIOT betekent “Papier Is Onze Troef” en 
daarmee werd het idee van tafel geveegd. 
De PIOT valt voorlopig oud en vertrouwd 
op de deurmat. 

Terwijl wij de laatste droge witte nuttigen, 
het zijn er meer dan gemiddeld voor een 
woensdagavond, keert de PIOT-redactie 
langzaam huiswaarts. Wat een leuke, en-
thousiaste groep mensen schrijft voor u de 
sport- en cultuurbijdragen uit Zieuwent. 
Wij willen de redactie bedanken voor deze 
gezellige ervaring en hopen dat we ons 
steentje hebben kunnen bijdragen.

Yvonne & Norie

Martijn Verhoeven is enthousiast over deze actie van PaasPop en geeft iedereen voor de 
zaterdagavond nog wel even een tip mee:

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



PROFIELSCHETS
In deze Piot een profielschets met Maikel 
Toebes. Maikel is 29 jaar jong en komt 
oorspronkelijk uit Silvolde. Studeerde 
CIOS-SGM (Sport, Gezondheid en 
Management) en woont nu samen 
met Lisa te Molder (Breursken) aan de 
Dorpsstraat. Werkt als Stockcontroller 
bij JCL Logistics in ’s Heerenberg. Hij 
geeft Tennisles bij ZTV aan zowel de 
jeugd als de volwassen en organiseert 
met zijn bedrijf ‘Perfect Running’ 
hardloopcursussen. Daarnaast voetbalt 
deze sportieve duizendpoot ook nog 
eens bij RKZVC in het 3e.

1. Meest favoriete sport:
Toch voetbal, vind alles leuk om te doen 
en te kijken maar de emotie die bij voetbal 
komt kijken vind ik schitterend.

2. Minst favoriete sport:
Paardensport. Toen ik er achter kwam dat 
ze bij Lisa thuis paarden hadden wou ik al 
bijna niet aan de relatie beginnen. Vind ik 
echt niets aan.

3. Mooiste sportherinnering:
Dat was met atletiek toen ik het 
clubrecord speerwerpen heb gegooid. 
Het oude record was 25 jaar oud. In die 
competitie ben ik toen eerste geworden. 
Daarna heb ik mijn record van 55 meter 
zelf nog verbeterd naar 61 meter maar 
dat telde niet omdat het geen officiële 
wedstrijd was.

4. Favoriete sportman/vrouw:
Roger Federer, technisch perfect!
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5. Lekkerste eten:
Chili con carne met rijst.

6.  Voor welk TV programma blijf je 
thuis:

Daar blijf ik niet thuis voor. Als ik per se 
iets wil zien dan kijk ik dat later wel terug.

7. Beste boek/schrijver:
De thrillers van Dan Brown.

8. Mooiste Film:
Pulp Fiction

9. Politieke kleur:
Zwevend. Als student iets links en nu 
werkend iets naar rechts.

10. Beste Nederlandstalige lied:
Boh Foi Toch – Zeet de Jongs

11. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Skydiven, kreeg ik van Lisa voor mijn 
verjaardag. Was echt supertof!

12. Grootse miskoop:
Meestal denk ik wel goed na voordat ik 
iets koop.

13. Omscholen tot:
Niet, net klaar met studeren.

14. Tent opzetten in:
Oostenrijk, vroeger veel geweest. Mooie 
omgeving. 

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

Ja een paar keer voor een blaastest, was 
niets aan de hand. 

16. Hekel aan mensen die:
Afspraken niet nakomen.

17. Uit bed te halen voor:
Concert van Metallica, ben ik al 6 of 7 
keer geweest, vind ik echt mooi!

18. Waar droom je over:
Dat ik zelf heel goed gitaar kan spelen.

19.  Wanneer was je voor het laatst 
bang:

Tijdje geleden toen ik thuis kwam. Deur 
was open en een hoop kabaal binnen. Ik 
schreeuwen “Lisa! Lisa!”.. geen reactie. 
Ik met gebalde vuisten naar boven, 
bleek door de harde wind dat de luiken 
klapperden en ook nog eens de kap van 
de cv ketel naar beneden was gekomen.

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

Moet ik alweer scheren.

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

Ik heb niet echt stopwoordjes, in ieder 
geval niet dat ik weet.

22. Wie zou je nog willen ontmoeten:
Mijn overleden vader.

23. Wat zou je geen 2e keer doen:
Bezuinigen op een vakantie. Lisa 
en ik gingen naar Gran Canaria. De 
kakkerlakken liepen door het huis.

24. Beschrijf je zelf in 5 woorden:
Sportief, eigenwijs, perfectionistisch, 
betrouwbaar en dromerig

Maikel bedankt voor het gezellige 
interview!

Stefan Beerten

7



DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOLLEYBAL : TOHP

Datum : wedstrijd : uitslag 27-02-2016 : TOHP 1 – Longa ’59 5
2 – 0 : 1e set 25-24 : 2e set 25-13
WEDSTRIJDVERLOOP:  De 1e set was super spannend. Het ging gelijk op. Toch 

het laatste puntje gepakt.
MOOISTE MOMENT: Het fluitsignaal in de 1e set.
Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Malou Luesink, goed opgeslagen en prima passes.

Datum : wedstrijd : uitslag 27-02-2016 : Favorita 5 – TOHP 1
1 – 1 : 1e set 20-25 : 2e set 25-19
WEDSTRIJDVERLOOP:  Het liep goed, er werd goed opgelet, opslag bijna alle-

maal goed; TOP. Jikke plaatst de ballen ver achter in het 
veld, Malou toetst de ballen recht omhoog. Lynn kan ze 
dan hoog opzetten aan het net, dat gaat haar prima af.

MOOISTE MOMENT:  Luna duikt achter een verre bal aan en ze vangt deze. Ze 
zet de bal van deze afstand perfect op aan het net waar-
door Malou deze onderarms over het net kan spelen.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Luna Raben. Rustig en goed kijken waar ze de bal bij de 
tegenstander kan plaatsen.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-03-2016 : Grol 3 – TOHP 1
1e set 1-4 : 2e set 0-3
WEDSTRIJDVERLOOP: Vanaf het begin liep het team als een speer.
MOOISTE MOMENT:  Spannende situatie. Linde alleen in het veld. Maar liefst 

5 vangballen door Linde achter elkaar, waardoor er weer 
spelers terug mochten in het veld.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Linde Spexgoor.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-03-2016 : Longa ’59 2 - TOHP 1
1e set 0-4 : 2e set 0-5
WEDSTRIJDVERLOOP:  Ging iets te gemakkelijk deze wedstrijd, maar iedereen 

was ook goed betrokken bij de wedstrijd. De 2e coach 
Yasmin Krabbenborg nam het even over, toen Linde hard 
op haar knie terecht kwam. Gelukkig geen ernstige bles-
sure.

MOOISTE MOMENT:  De opslagen van Lott. Niet hard maar allemaal goed. Ze 
stond te swingen in het veld.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Lott ter Maat, uitstekende wedstrijd gespeeld, zowel de 
opslag als het gooien.

78
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
Datum : wedstrijd : uitslag 12-03-2016 : TOHP 1 – Sparta 2
1e set 1-1 : 2e set 1-1
WEDSTRIJDVERLOOP:  Mooie wedstrijd, ging gelijk op. De opslag en het gooien 

ging af en toe wat minder. Cato vangt veel moeilijke ballen.
MOOISTE MOMENT:  Sofie Temming staat alleen in het veld. Ze toetst de bal 

rustig voor zichzelf op, en vangt en het hele team mag 
terug. En dan wordt het gelukkig gelijkspel.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Sofie Temming, onder druk dan nog zo goed presteren.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-03-2016 : TOHP 1 – Bovo 2
1e set 1-1 : 2e set 3-0
WEDSTRIJDVERLOOP:  Weer een spannende 1e set. Eerst komen we achter. Te-

genstander heeft 2 jongens in het team en al maken ze 
een fout, ze hoeven er niet uit. Dat wordt lastig merken 
we. Ze proberen ook moeilijk te gooien, schuin over het 
net, of in de hoek. Maar dat kunnen wij ook!

MOOISTE MOMENT:  Iedereen doet zijn best en helpt elkaar. Sofie en Cato een aan-
tal keren alleen. Cato blijft snel gooien en past de 2 seconden 
regel goed toe, waardoor de tegenstander niet zo snel kan 
reageren. Ook toetsen en vangen lukt haar in deze set.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Cato klein Goldewijk, super goed en snel gegooid, en de 
lege plekken goed benut bij de tegenstander.

Datum : wedstrijd : uitslag 19-03-2016 : Bovo 5 – TOHP 1 : 0 – 2
WEDSTRIJDVERLOOP:  Goede wedstrijd. Motivatie werd minder toen we voor 

kwamen te staan. De dames dachten dat doen we wel 
even!! Op het laatst werd het nog spannend.

MOOISTE MOMENT:  Jikke probeerde telkens de bal tactisch te gooien, daar 
waar niemand stond. En geweldig als dit lukte. Lynn zet 
de ballen mooi op, daar kun je wat mee. Mooi hoog en 
niet te dicht bij het net.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Lynn Nienhuis.

Datum : wedstrijd : uitslag 19-03-2016 : TOHP 1 – KSV 2
1e set verloren : 2e set gelijk gespeeld.
WEDSTRIJDVERLOOP:  In het begin gaat het over en weer. Het verschil is niet groot. 

Door minder op te letten aan onze kant verliezen we punten.
MOOISTE MOMENT:  Ballen die ver uit het veld getoetst worden, daar gaat Luna nog 

achteraan. En ze pakt er ook nog heel wat! En vanaf die afstand 
de bal nog mooi opzetten aan het net, dat is helemaal top!

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Luna Raben.
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VOLLEYBAL CLINIC
Op dinsdag 29 maart en woensdag 
30 maart werd er in het Sourcy een 
volleybalclinic verzorgd. Onder leiding 
van Hennie Lovink hebben de kinderen 
van groep 3 tot en met groep 8 kennis 
gemaakt met volleybal. De kinderen 
deden allemaal goed mee en waren super 
enthousiast. We hebben al een aantal 
talenten ontdekt!

De kinderen hebben allen op een eigen 
manier de basis van het volleyballen 
geleerd: het doordraaien na het gooien 
van een bal over het net, de opslag, 
toetsen (de pass) en in de hogere 
klassen, het bovenhands spelen. 
Aan het einde van de clinic 
werden er wedstrijdjes tegen 
elkaar gespeeld, mooi om te zien 
hoe fanatiek de kinderen waren 
om een punt te scoren. De ballen, 

maar ook de kinderen vlogen door het 
veld heen! De clinic werd afgesloten met 
een yell.

Tot slot kreeg iedereen nog een briefje 
van de vereniging. De kinderen kunnen 3x 
gratis meetrainen op donderdagmiddag 
7, 14 en 21 april, van 16.00 uur tot 17.00 
uur in het Sourcy. 
We willen de St. Jozefschool bedanken 
voor hun medewerking. 

Voor vragen kunt u gerust bellen met:
Jeannet Stoverinck
0544-351485  /  06-55018856 
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 20-02-2016 : Zelos E1 – RKZVC E1 : 3 – 3
DOELPUNTENMAKERS: Ryan (2x) en Kay (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Kay maakte een panna bij de keeper en scoort.
MOOISTE MOMENT: De lekkere warme douche na de wedstrijd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ryan.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-03-2016 : Terborg E1 – RKZVC E1 : 4 – 3
DOELPUNTENMAKERS: Finn Eekelder, Kay Wolterink en Dico Stegers.
MOOISTE DOELPUNT: Dico. Schiet strak in de korte hoek.
MOOISTE MOMENT:  Het opkomen net als een Champions wedstrijd en alle na-

men werden omgeroepen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Kay Wolterink.

Datum : wedstrijd : uitslag 19-03-2016 : RKZVC E1 – Grol E2 : 0 – 1
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT:  Afstandsschot van 20 meter. Helaas voor de tegenstan-

der.
MOOISTE MOMENT: Chips van Roel en Finn.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ryan Payers. Veel inzet getoond.

Datum : wedstrijd : uitslag 20-02-2016 : RKZVC E2 – Longa E4 : 2 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Jens Taken (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Stiftbal over de keeper.
MOOISTE MOMENT: Goede instelling. Hard gewerkt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team. Goed keeperswerk van Jelte.

Datum : wedstrijd : uitslag 19-03-2016 : RKZVC E3 – KSV E1 : 5 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Denzel (1x), Sep (1x), Sam (1x) en Lasse (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Cornerbal van Lasse draait in een keer in doel.
MOOISTE MOMENT: Inzet van het hele team tegen de koploper.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sam.

Datum : wedstrijd : uitslag 19-03-2016 : PAX E6 – RKZVC E4 : 2 – 0
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Geweldige reddingen van Douwe Stoltenborg.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Douwe en de inzet van het hele team.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
Datum : wedstrijd : uitslag 27-02-2016 : RKZVC F1 – Grol F2 : 1 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Storm.
MOOISTE DOELPUNT:  Na een doelpoging van Jip de bal via de paal stil lag op 

de lijn en Storm tikt hem binnen.
MOOISTE MOMENT: Een schot van Jordi hard op de lat.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Gastspeler Eef Holkenborg.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-03-2016 : FC Eibergen F4 – RKZVC F1 : 1 – 7
DOELPUNTENMAKERS: Jip (2x), Storm (2x) en Sem (3x).
MOOISTE DOELPUNT:  Corner gezet door Storm uit stand goed binnen geplaatst 

door Sem.
MOOISTE MOMENT:  Vrije trap van Storm hoog voor de goal geplaatst en door 

Jordi bijna binnen gekopt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team. Goed samengespeeld.

Datum : wedstrijd : uitslag 19-03-2016 : RKZVC F1 – Longa F5 : 9 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Jip (3x), Jordi (3x), Milan (2x) en Storm (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Jip van de zijkant hard in de kruising.
MOOISTE MOMENT:  Door goed samenspel 6 goals gemaakt in de 2e helft van 

de wedstrijd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Milan Kolkman met 2 goals dankzij z’n nieuwe schoenen.

Datum : wedstrijd : uitslag 26-03-2016 : Ruurlo F3 – RKZVC F1 : 1 – 5
DOELPUNTENMAKERS: Jip (1x), Jordi (2x) en Storm (2x).
MOOISTE DOELPUNT:  De 1-4 van Jordi. Aanval over 4 schijven en rustig binnen-

getikt door Jordi.
MOOISTE MOMENT: Stijn, weer terug van een blessure.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jordi ter Bogt.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-03-2016 : DZSV F4M – RKZVC F2G : 3 – 5
DOELPUNTENMAKERS: Eef (3x), Jaap (1x) en Dries (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Eef, mooi bij de keeper tussen de benen door.
MOOISTE MOMENT: Het hele team heeft heel goed samengespeeld.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team.

Datum : wedstrijd : uitslag 19-03-2016 : RKZVC F2G – SDOUC F4 : 1 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Gijs.
MOOISTE DOELPUNT: Gijs. Onderkant lat erin.
MOOISTE MOMENT:  Niels, onze vliegende Hollander, heeft tot de rust knap de 

0 gehouden.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Niels Wopereis.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
Datum : wedstrijd : uitslag 26-03-2016 : Halle F1 – RKZVC F2G : 3 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Jaap 1x) en een eigen doelpunt.
MOOISTE DOELPUNT: Jaap.
MOOISTE MOMENT:  Laatste 5 minuten. Een spervuur van schoten op de Halse goal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jaap Domhof.

Datum : wedstrijd : uitslag 05-03-2016 : Bon Boys F10 – RKZVC F3 : 4 – 0
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Milan als keeper heeft veel tegengehouden.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Gijs.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-03-2016 : RKZVC F3 – KSV F1G : 2 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Milan (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Afstandsschot van Milan : 1-0.
MOOISTE MOMENT: Als team goed gedaan.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Als team gestreden voor één punt.

Datum : wedstrijd : uitslag 13-02-2016 : Bon Boys F14 – RKZVC F4 : 0 – 6
DOELPUNTENMAKERS: Lynn (1x), Tim (4x) en Wout (1x).
MOOISTE DOELPUNT: De 2e van Tim.
MOOISTE MOMENT: 1e Minuut. Direct een doelpunt van Lynn
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tim. Volop gescoord.

Datum : wedstrijd : uitslag 20-02-2016 : RKZVC F4 – DEO F7 : 6 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Wout, Tim, Lynn (2x), Teun en Friso.
MOOISTE DOELPUNT: Allemaal even mooi.
MOOISTE MOMENT: Samenspel.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jurre.

Datum : wedstrijd : uitslag 27-02-2016 : vv Ruurlo F7 – RKZVC F4 : 3 – 0
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Traktatie van Friso. Toch nog feest.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Friso.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-03-2016 : RKZVC F4 – DEO F7 : 3 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Wout (2x) en Tim (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Tim.
MOOISTE MOMENT: Dribbel van Wout met een mooi doelpunt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lasse.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
Datum : wedstrijd : uitslag 19-03-2016 : Marienveld F2 – RKZVC F4 : ? - ?
DOELPUNTENMAKERS: Tim (2x) en Jurre (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Jurre.
MOOISTE MOMENT: Het knollenveld van Marienveld. (Wasdame succes.)
MAN v.d. WEDSTRIJD: Teun.

Datum : wedstrijd : uitslag 26-03-2016 : RKZVC F4 – Neede F7 : 1 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Wout.
MOOISTE DOELPUNT: Wout.
MOOISTE MOMENT: Na 3 minuten met 1-0 voor.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Teun.

HANDBALTEAM E1
Beste lezers van de piot,
  
Wij zijn de E1 van handbalteam Pacelli 
in dat team zitten, Neeltje, Mijntje, Maud 
Besselink,Maud Stegers, Diede, Liz en 
Myrthe.

Wij hebben zaterdag 26 maart 
een themadag gehad van Pacelli. 
Het ging over stop pesten nu! En 
we kregen een training van Lynn 
Knippenborg. Zij speelt in het 
Nederlands handbalteam. Wij 
hebben training op woensdag 
en vrijdag. Bij de wedstrijden 
doen we het best goed. We 
staan op de vijfde plaats. Soms 
winnen we en soms verliezen we. We 
hebben dit jaar nog niet gelijk gespeeld. 
Wij hebben heel veel plezier in handbal. 
Maar we willen dat pesten stopt!

STOP PESTEN NU!



  

ACTIVITEITEN-AGENDA

  

Dag Datum Aanvang Activiteit
Wo. 13 april 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Zo. 24 april 14.30 uur VIOD 1 – RKZVC 1 : Speelronde 23.

Wo. 27 april 10.00 uur Koningsdag : Fietstocht.

Wo. 27 april 15.30 uur Koningsdag : muziekbandjes in café Bruntjes.

Za. 30 april 18.00 uur RKZVC 1 – PAX 1 : Speelronde 24.

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

Ma. 2 mei 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Wo. 4 mei 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Zo. 8 mei 14.00 uur FC Trias 1 – RKZVC 1 : Speelronde 25.

14 en 15 mei  Seesing Tournament : D-pupillen voetbaltoernooi.

Ma. 16 mei 14.00 uur RKZVC 1 – Varsseveld 1 : Speelronde 26.

Za. 21 mei ………. Excursie Oudheidkundige Vereniging.

Vr. 27 mei 20.00 uur Zieuwent Live!

28, 29 en 30 mei  Kermis.

Di. 31 mei 14.00 uur Sketches en toneel van “vrogger” : Parochiehuis.

Zo. 5 juni ………. Velocé : Oost Achterhoektocht.

10, 11 en 12 juni  Jong Nederland : Kleinkamp.

Za. 18 juni ………. RKZVC : Verenigingsdag.

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

9 t/m 13 juli  Jong Nederland : Grootkamp.

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

21 en 22 oktober  Stichting Fratsen : Houtdorp.

Za. 29 okt. ………. Stichting Fratsen : Vrijwilligersfeest.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info
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THEMABIJEENKOMST HV PACELLI 
“STOP PESTEN NU!”
Zaterdag 26 maart heeft HV Pacelli een 
geslaagde, eerste themabijeenkomst 
gehouden om de samenwerking met de 
organisatie Stop Pesten Nu! te lanceren. 
Hierbij waren alle senioren- en jeugdleden, 
coaches, trainers, ouders, sponsors 
en overige vrijwilligers uitgenodigd om 
deze dag mee te doen met de diverse 
workshops en clinics. Patricia Bolwerk, 
oprichtster van de landelijke organisatie 
Stop Pesten Nu!, was aanwezig om een 
presentatie en een aantal workshops te 
geven. Daarnaast had Lynn Knippenborg 
tijd gevonden om de leden wat tips en 
tricks te leren tijdens de clinics die ze gaf.

Bij HV Pacelli zijn we van mening dat we 
als vereniging een maatschappelijke taak 

hebben. Dit seizoen handballen zo’n 90 
meiden bij onze jeugdteams. We willen 
dat deze kinderen met plezier bij ons 
sporten en dat proberen we te realiseren 
met heel veel vrijwilligers. Echter naast 
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plezier moet een kind zich 
ook veilig en op z’n gemak 
voelen. En daar komt 
onze maatschappelijke 
taak in beeld. Sinds dit 
seizoen hebben we de 
stichting Stop Pesten NU! 
benaderd om ons daarbij 
te helpen. Samen met 
hen willen we de stichting 
onder de aandacht 
brengen en activiteiten 
organiseren in het kader 
van pesten en pestgedrag. 
We hopen hiermee als 
vereniging niet alleen uit te dragen dat we 
een veilig sportklimaat belangrijk vinden, 
maar er ook daadwerkelijk invulling aan 
te kunnen geven.

Nadat voorzitter Barend Wassink om 10.30 
een openingswoordje heeft gehouden om 
de themabijeenkomst te introduceren, 
werd de dag feestelijk geopend door 

wethouder Jos Hoenderboom en Oranje-
international Lynn Knippenborg. Ook 
de STER-Sponsoren, Siebert & Wassink 
personeelsadvies, De Timp catering, 
Everink Brandbeveiliging en Wessels 
Keukens, die hun naam gekoppeld 
hebben aan dit maatschappelijke doel 
van HV Pacelli en die deze dag mogelijk 
hebben gemaakt, werden in het zonnetje 
gezet.
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Vervolgens gaf Patricia Bolwerk een 
inleidende presentatie over pesten en 
pestgedrag. Hierbij ging ze in op het 
verschil tussen plagen en pesten en 
de gevolgen van pesten. Het was een 
zeer indrukwekkend verhaal waarbij de 
jeugdleden actief bijdroegen door vragen 
te stellen en te beantwoorden. Aansluitend 
werden de leden in groepen verdeeld 
en gingen zij verder met de workshop 
waarbij nog dieper werd ingegaan op 
pesten en kregen zij en hun coaches en 
de aanwezige ouders handvatten hoe te 
handelen bij pestgedrag.

Daarna konden de meiden zich helemaal 
uitleven tijdens de handbalclinic die 
Lynn Knippenborg gaf. Door de diverse 
spellen en oefeningen hebben de meiden 
weer nieuwe dingen geleerd; wie weet, 
komt de droom om net als ons grote 
idool Lynn ooit in Oranje te spelen weer 
wat dichterbij voor één van de Pacelli-
meiden. De ervaring van deze dag, alle 
handtekeningen en foto’s die de meiden 
hebben gescoord, pakken ze in ieder 
geval niet meer af!

Handbalvereniging Pacelli.

THEMABIJEENKOMST HV PACELLI “STOP PESTEN NU!”



MUZIEK BIJ CAFÉ BRUNTJES 
(HET WITTE PAARD)

OP KONINGSDAG IN ZIEUWENT
Dit jaar wordt voor de derde keer na de rommelmarkt op Koningsdag muziek georganiseerd 
bij  Café Bruntjes (Het Witte Paard). Vanaf 15.30 uur treden er verschillende lokale bands 
en muzikanten op. De opzet is op de eerste plaats gezelligheid voor degene die niet  naar 
Lichtenvoorde of elders wil maar toch op Koningsdag van live optredens van bandjes of  
andere muzikale acts  wil genieten.

Gezellige Live muziek 
voor jong en oud!  
Vanaf 15.30 uur

m.m.v. de volgende acts/ bands;
• De Hippies (akoestisch)
• 2FM
• Battle Of The Ugly People
• Hippies (band)
• Eugène Rouwhorst
• Sjam



Wanneer begin je echt een beetje oud te 
worden? Als de kapper vraagt of je ook 
je wenkbrauwen wilt laten bijknippen? Als 
feestjes met de buurt belangrijker worden 
dan feestjes met je vrienden? Als je op 
vrijdagavond na Voetbal Inside besluit 
toch maar naar bed te gaan?

Serieuze voortekenen. Maar het valt niet 
meer te ontkennen als er ineens overal 
haren beginnen te groeien waar je ze lie-
ver niet wilt hebben. Waar mijn rug eerst 
een gladde vlakte was, staat nu hier en 
daar een gitzwarte haar kaarsrecht over-
eind. Als een soort zendmast die con-
stant de boodschap toetert: “Je jeugd is 
voorbij! Pak me dan. Kun je niet bij hè. Je 
jeugd is voorbij!”

In algemene zin geldt voor de meeste 
mannen (de George Clooneys onder ons 
daargelaten) dat het haar gedurende zijn 
leven steeds minder voordelig over het li-
chaam verdeeld wordt.

Het begint allemaal nog prima. Babylokje, 
kleuterstekels, weelderige haardos als 
schoolkind. Ook de pubertijd is niet erg; 
het wordt immers alleen maar meer. Wat 
toen even wennen was, klinkt nu als de 
hemel…

Maar dan komen de problemen. Borst-
haar en een baard zijn op zich nog prima, 
maar de parkeerhavens boven het voor-
hoofd gaan al lichtjes doorschemeren. 
Ben je net een beetje gewend aan de ko-
kosmat op je borst, begint hij ook op je 

rug terrein te winnen. Maar dat hadden ze 
er in de biologieles niet bij verteld!

In dat stadium zit ik nu ongeveer. Haren 
waar je ze niet wilt hebben. Zelf kan ik er 
niet bij. En na twee keer is bij de wederhelft 
de motivatie om er weer een spekglad ge-
heel van te maken ook ver te zoeken.

En het vooruitzicht voor de komende de-
cennia is ook niet al te florissant. Waar 
borsthaar boven een V-hals nog wel te 
doen is, kruipen aan de andere kant (wat 
minder flatteus) de nekharen boven de 
kraag uit. Op een gegeven moment gaan 
de inhammen aan de voorkant de vlees-
pet aan de achterkant aantikken. Daar 
kun je zoveel Alpecin tegenaan gooien 
dat een Russische atleet er de hik van 
zou krijgen, maar het is vechten tegen de 
bierkaai. Neusharen zijn best handig om 
stofdeeltjes tegen te houden. Maar als ze 
als lianen uit je neusgaten groeien, wordt 
het nut ervan toch wat minder zichtbaar 
(in tegenstelling tot de haren zelf). Om 
over het nut van oorharen maar te zwij-
gen. Binnen de kortste keren staan ze als 
bosjes biezen te prijken pal in het midden 
van je oorschelp. Zo hier en daar kan de 
almachtige schepper zijn lammeren nog 
best een beetje tweaken.

Hoop doet leven, gelukkig zijn er qua 
haren ook uitzonderingen van boven de 
45, zoals: Johan Derksen, Barba Bob en 
Jan Vayne. En Vincent Doppen. Maar die 
heeft er ook verstand van.

Johan

De co lumn
HAARPIJN
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