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RKZVC
KAMPIOEN ?
In een tijd dat alles direct, onmiddellijk en
nu moet en gaat, is Piot een traag medium. Als u dit leest is dit stuk al weer dik
2 weken oud. Meestal maakt dat niet uit.
Je kan rekening houden bij het schrijven
van stukken met de datum waarop Piot
uit komt. Echter soms zitten die 2 weken
ons danig in de weg en dat is deze keer
ook zo. Want Piot moet natuurlijk absoluut
aandacht besteden aan het unieke kampioenschap van RKZVC, waarbij men voor
het eerst in de geschiedenis van de club
naar de 2e klas KNVB promoveert. Als ze
kampioen geworden zijn tenminste. Want
op dit moment, nu ik dit schrijf, is dat nog
allerminst zeker.
Men staat met nog 2 wedstrijden te spelen weliswaar 2 punten voor, maar er zijn
er nog 6 te verdelen. Het kan dus nog alle
kanten op. Wat te doen. Dan maar geen
aandacht? Dat kan natuurlijk niet. In het
volgende nummer aandacht? Dan is het
eventuele kampioenschap al weer 4 weken
oud en dus oud nieuws. Daarom toch nu
van mijn kant maar een poging.
Als u een aantal jaar geleden aanwezig was
bij de nieuwjaarsreceptie van RKZVC, weet
u dat ik over een glazen bol beschik. Deze
gunt je op wonderbaarlijke wijze een blik in
de toekomst. Zo kan ik die 2 weken mooi
overbruggen.
Het is pinkstermaandag 16 mei, 14:00 uur.
Het Seesing Tournament is goed verlopen en heeft met Borussia Dortmund dan
eindelijk de zo gewenste buitenlandse
winnaar gekregen. Het lijkt echter al weer
tijden geleden want iedereen praat maar
over een ding: Zal RKZVC 1 op de laatste
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RKZVC KAMPIOEN ?
speeldag dan eindelijk kampioen worden?
Of zal het toch Gendringen zijn dat aan het
langste eind trekt en wordt RKZVC veroordeeld tot het spelen van de nacompetitie? Vorige week, zaterdag 7 mei zag het
er lang naar uit dat het die avond al zou
gebeuren. De competitiewedstrijden waren allen verzet naar die avond om de Giro
‘d Italia ruim baan door de achterhoek te
geven. RKZVC trad aan tegen een Trias
dat zo goed als uitgespeeld was. Grijze
middenmoter, zoals dat heet. Bovendien
scheen het zonnetje, was het met 18 graden aangenaam voetbalweer en was het
publiek in grote getale aanwezig. Omstandigheden waarbij Sjors Storkhorst zich als
een vis in het water voelt. Maar ook de andere spelers van RKZVC zijn op hun best
op een zaterdagavond bij een lekker weertje. Mooiweer voetballers wordt dat ook
wel eens genoemd. Op het kunstgras van
Trias werd de tegenstander dan ook meteen bij de keel gegrepen, en na 20 minuten
stond het al 0-2. RKZVC nam daarna gas
terug, waardoor de meegereisde supporters meer oog hadden voor hun mobieltje
om zo de stand bij de wedstrijd Gendringen-Lochem te volgen. Want daar was het
wel spannend. Trainer William Krabbenborg had weer een meesterlijk strijdplan
uitgedacht en bracht Gendringen flink in
de problemen. De brilstand bleef tergend
lang in tact. En bij een gelijk spel van Gendringen, zou de voorsprong van RKZVC 4
punten gaan bedragen en dus onoverbrugbaar worden. Maar helaas. In de slotfase,
als de scheids bij Trias al heeft afgefloten
(eindstand 0-4) en alle spelers zich rondom
de dug-out hebben verzameld om ook de
wedstrijd in Gendringen te volgen, komt
het Twitter bericht dat iedereen vreest: Kelvin Meijer maakt 5 minuten in blessuretijd
de winnende: 1-0.
Dus moet het nu, thuis tegen Varsse-

2

veld gebeuren. Gendringen trapt af tegen
Pax, in Hengelo. Menigeen hoopt dat de
slechte toestand van het veld in Hengelo
Gendringen op zal breken. Pax is bovendien het hele seizoen thuis niet geklopt,
behalve door RKZVC dan. Maar gewoon
zelf winnen en dan is het klaar. Het weer
is opnieuw schitterend en heel Zieuwent
en omstreken is uitgelopen. Een dikke 700
mensen hebben rondom het veld een plekje gezocht. Trainer Laurens Knippenborg
heeft besloten niet af te wachten. Als het
eerste fluitsignaal klinkt, geeft RKZVC vol
druk naar voren. Zoveel druk, dat het aftrappende Varsseveld niet anders kan dan
de bal terug op de keeper spelen. Jens
Schutten is er als de kippen bij en als de
goalie van Varsseveld vertwijfeld probeert
de bal dan maar weg te jassen, schiet hij
tegen de aanstormende spits op en caramboleert de bal zowaar de Varsseveldse
touwen in. Wat een mazzel. Wat een begin.
De snelste goal van het seizoen, uitgerekend in deze wedstrijd. 1-0.
En RKZVC jaagt door. De Varssevelders
weten niet waar ze het zoeken moeten. Als
ze de bal hebben, zijn ze hem ook al weer
kwijt. En als ze zelf op jacht gaan, zijn ze
kansloos door het snelle combinatiespel
van RKZVC. Het mannelijke voetbal dat
Varsseveld zo graag speelt, krijgt dan ook
geen kans. De watervlugge RKZVC-ers zijn
telkens al lang vertrokken, als een Varssevelder eens een sliding probeert in te zetten. Het wordt een strafexpeditie. De ene
na de andere aanval rolt over het prachtige
kunstgras van RKZVC. Crosspasses van
Michiel Krabbenborg om van te smullen.
Mark Winkel en Bart te Focht die beide
keer op keer gevaarlijk opstomen. Strepen
van voorzetten van zowel Jouke Knippenborg als Sven Jurjus. Magistrale passeerbewegingen van zowel Sjors Storkhorst,
maar vooral van Remco van Leeuwen,

die het maken van panna’s tot kunst lijkt
te hebben verheven. Bern Hummelink die
werkelijk elk luchtduel op het middenveld
wint. Toby Bokkers die elk spoortje van
een ontluikende Varsseveld aanval meedogenloos in de kiem smoort. De enige die
er wat verlaten bij staat, is goalie Wesley
Keegstra. Een verdwaald afstandsschot is
het enige dat hij de eerste helft te verwerken krijgt.

luid stijgt op uit het publiek. Na 40 minuten
is het 3-0, de hattrick van Jens een feit en
het verzet van Varsseveld gebroken. Dat
Gendringen geen moeite lijkt te hebben
met Pax, getuige de 0-2 ruststand aldaar,
doet niet langer ter zake. Na rust gaat de
galavoorstelling voort en bemoeien ook
Sjors, Remco en Jouke zich met het doelpunten maken, waardoor er na 90 minuten
6-0 op het scorebord staat.

Maar de man van de wedstrijd wordt Jens.
Was de 1-0 nog wat gelukkig. Zijn 2e gaat
de boeken in als de mooiste kopgoal van
het seizoen. Op de rand van de 16 kopt hij
een voorzet van Sven zo strak in het kruis,
dat de Varsseveld goalie hem alleen maar
langs heeft horen suizen. Het doelpunt
doet denken aan de magistrale kopstoot
van Ruud Gullit in 1988, in de finale van
het EK tegen Rusland. BAM. Alle twijfel is
verdwenen. Als dit al lukt, zie je Jens denken. En hij besluit om ook het kunststukje
van Van Basten uit diezelfde wedstrijd te
imiteren. Geheel rechts van de goal, maar
een meter voor de achterlijn neemt hij een
dieptepass van Michiel vol op de slof. Uit
een kansloze positie, zo lijkt het. Maar de
bal verdwijnt kiezelhard over de keeper in
het dak van het doel. Een explosie van ge-

RKZVC is volledig op eigen kracht kampioen geworden, kreeg niets cadeau. Maar
de mentale weerbaarheid van deze groep
is groot gebleken. Nimmer werd men nerveus van het achtervolgende Gendringen.
Een groot compliment aan trainer Laurens
Knippenborg die voor de eerste keer in
zijn lange carrière, uitgerekend bij de club
waar hij ooit begon met voetballen, eindelijk kampioen is geworden.
Nou? Een jongensboek, zegt u? Wie weet.
Ik geef toe, de wens is de vader van de gedachte. Maar ik acht dit scenario toch zeer
wel mogelijk, zelfs ronduit waarschijnlijk.
Of ik gelijk heb? U weet het al. Ik moet nog
2 weken op het antwoord wachten. Pff.
Johnny Cuppers.
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Dit jaar hebben we een vroege kermis. Eind
mei dan gaat de boel weer los. De kinderen gooien waterballonnen naar elkaar, de
schutterij en de harmonie fungeren 3 dagen als wekker om iedereen op tijd wakker
te krijgen voor de schoten op de vogels en
de competitie tussen de buurten. En voor
het tiende jaar op rij wordt de kermis geopend met het inmiddels traditionele Zieuwent Live. En omdat er komend jaar een
lustrum gevierd wordt gaan wij van de Piot
natuurlijk onze neus eens in deze materie
steken. Dus zijn we wezen kijken bij een
oefenavond en hebben ons licht opgestoken over alles wat er in aanloop en achter
de schermen gebeurt rondom deze happening.
De vrijdag is de vaste oefenavond bij de familie Kolkman aan de Wilgendijk. We worden ontvangen door Sandra Jansen (die
haar afkomst duidelijk niet verloochend
getuige haar mailadres, @kaasterdorus.nl)
en krijgen koffie aangeboden. Tijd voor ons
om eens goed rond te kijken in dit oefenhok. Je mag het niet echt een hok noemen.
Wat een ongelofelijk mooi pand. Zeer ruim
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en daardoor ideaal voor het herbergen van
een grote groep artiesten. Want de groep
mensen die muziek maakt bij Zieuwent
Live is een grote groep. Komend jaar tussen de 25 en 30 man(nen en vrouwen). De
ruimte is voor de helft ingeruimd als ‘podium’, al is het uiteraard niet verhoogd. Het
is de speelruimte voor de muzikanten, met
een zanginstallatie die bij de oefenruimte
hoort. De meeste versterkers zijn van de
muzikanten zelf, al spelen sommigen op
de versterkers van anderen omdat ze er nu
eenmaal al staan. Scheelt een hoop heen
en weer gesleep. De andere helft van de
ruimte is ingericht met tafels en stoelen,
als ware het een gezellig bruin café. Ook
een klein barretje is aanwezig met keukenblok en natuurlijk een goede koelkast.
Daar wordt overigens deze avond net zo
veel fris uit genomen als bier.
Tien jaar geleden kwam Stef Hoitink met
prachtige verhalen over Beltrum Live bij
Tom Holkenborg en bij hen ontspon het
idee om soortgelijke avond ook in Zieuwent te organiseren. Sindsdien is er veel
gebeurd. Jos Kolkman werd er bij gevraagd en later kwam ook Sandra Jansen

bij de organisatie. Al snel werd duidelijk dat
een avond aan de kermis gekoppeld, het
mes aan twee kanten zou doen snijden.
Een stevige muziekavond voor en door
Zieuwent. De eerste Zieuwent-Live-avond
was een daverend succes, zowel achter,
als op, en voor het podium. Iedereen was
laaiend enthousiast en verrast door de geboden kwaliteit. Ook heeft ook NOIR een
aantal keren een muzikaal aandeel geleverd tijdens Zieuwent Live.

toonhoogte oefenen. Op de vrijdagavond
komt alles dan hopelijk harmonieus bij elkaar. Vooraf word er een planning gemaakt
van nummers en de muzikanten kunnen
dan zien of ze die avond moeten aantreden
of niet. De avond dat wij er waren werden
de meeste rock nummers geoefend, een
week later zal er geoefend worden met alle
blaasmuzikanten er bij. De muzikanten zijn
dus niet elke week verplicht om te komen
oefenen.

Werden nummers aanvankelijk nog gezocht bij het publiek (mensen konden op
de website van Zieuwent Live hun verzoeknummers plaatsen), al gauw bleek dat de
aangevraagde nummers van de spelers
zelf waren. Tegenwoordig worden er nummers voorgesteld in gezamenlijkheid van
alle deelnemers. Later worden de gekozen
nummers verdeeld en hierbij kan iedereen
aangeven wat hij of zij wel of niet kan of
wil. Iedereen oefent zijn of haar partij thuis
in. In het verleden kwam het wel eens voor
dat mensen verschillende versies van een
nummer instudeerden en dat was wel eens
lastig bij het samenvoegen. Nu kan iedereen via de website van Zieuwent Live de
nummers bekijken en op de juiste maat en

Er wordt opvallend gedisciplineerd geoefend. Bij binnenkomst worden wij even
voorgesteld, maar direct daarop beginnen
5 muzikanten en zangers het eerste nummer van de avond te oefenen. Warmspelen
is er niet bij, het gaat direct serieus aan de
gang. Er staan voor vanavond 15 nummers
op de oefenlijst. Deze lijst heeft iedereen
op z’n telefoon zodat ze weten wanneer
ze aan de beurt zijn. Er is ook een soort
dirigerende luisteraar in de persoon van
Joris Beerten. Hij is de ‘critical friend’, die
op muzikaal gebied de boel aanstuurt. Hij
geeft tips en bewaakt de kwaliteit. Naast
alle anderen natuurlijk, want het is één gezamenlijk gebeuren. Stef is zelfs niet te beroerd om onderdeel te zijn van het drum-
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stel. Hij houdt bij het bekendste nummer
van ‘Rage against the machine” de koebellen vast voor 6 tellen. Na elk nummer
wordt er geapplaudisseerd, al wordt dit na
verloop van tijd wel iets minder. Mensen
wennen aan de kwaliteit en de nummers
zijn bekend.
Door de rock-nummers en decibellen heen
(normaal gesproken zijn wij diegene die de
decibellen produceren, even wennen dus)
proberen we er achter te komen wat nou
de ‘drive’ achter al die muzikanten is. Wat
ons namelijk direct opvalt is dat we een
leeftijdscategorie van 25 jaar tot 35 jaar
missen. De jongere jeugd is goed vertegenwoordigd met keeltjes als nachtegaaltjes, en vingers die zo vlug over de toetsen
en snaren gaan alsof het niets is. Maar het
grootste aandeel leveren toch wel de bekende gezichten die we al jaren zien op het
podium bij Zieuwent Live! Toch hebben we
de afgelopen jaren veel gezichten zien komen en gaan, gevalletje eenmalig succes
(of niet…). Sandra verteld dat dit te wijten
is aan een aantal muzikanten, die zeer be-
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langrijk en waardevol waren, tegenwoordig geboekt zijn met hun band zijn en met
muziek maken hun geld verdienen. Mooier
kan natuurlijk niet als muziek je passie is,
maar dit maakt wel dat Zieuwent Live op
zoek is gegaan naar muzikaal talent uit de
omgeving die een waardevolle ondersteuning zijn. Wat ook opvalt is de verdeling
man/vrouw. De mannen zijn sterk boventallig en we hebben maar één vrouw gezien met een instrument in haar hand. Oké
speelt wel meteen 3 instrumenten, maar
toch. Nee, de meeste meiden staan achter de microfoon. Is de stem dan toch het
moeilijkste instrument om te bespelen?
Lynn Jansen (zang) en Thijs Holkenborg
(gitaar) zijn twee van de nieuwe aanwinsten dit jaar. Beide zeggen ze het vooral
erg leuk en gezellig te vinden. Het meest
spannend was hun ‘auditie’ waarin ze een
nummer moesten zingen/spelen en er in
overleg werd besloten of ze al klaar waren
om mee te mogen doen. Niet dat het een
zware auditie was, maar je moet immers
wel zoveel mogelijk zelfstandig thuis kun-

nen oefenen en op een oefenavond kunnen
aansluiten. De ‘oudere jongere’ zien we al
wat meer ontspannen en losjes meespelen en gooien er af en toe een denderende
solo tussendoor. En tsja, voor de al langere
muzikanten lijkt het lekker en ontspannen
muziek maken. Paul Waenink speelt al jaren mee, maar geeft toe dat het ook voor
hem echt nog wel vaak hard werken is. Dan
speelt hij samen met zoon Ludo de nummers door en krijgt ook soms te horen dat
een nummer gewoon te hoog gegrepen is.
Oké, we hebben nu 10 jaar Zieuwent Live
gehad. Maar wat zijn de plannen voor de
toekomst? Als het aan het bestuur en de
muzikanten ligt zal Zieuwent Live ook de
komende jaren zeker nog plaatsvinden als
aftrap van de kermis. Echte plannen om te
veranderen zijn er niet. Het is elk jaar weer
opnieuw evalueren over het verloop, het
aantal bezoekers en de aanmeldingen van
muzikanten, pas dan kan er weer een plan
gemaakt worden voor een volgend Zieuwent Live.

Nadat de hele lijst van de avond is gespeeld, gaan de eersten naar huis. Velen
hebben op een vrijdagavond ook nog wel
wat anders op het programma staan. Hier
proberen ze in de speellijst altijd rekening
mee te houden. De rest van de aanwezigen genieten nog van de derde helft en
drinken samen een drankje. De echte enthousiastelingen blijven aan hun instrument gekluisterd en ‘jamt’ er vrolijk op los.
Als uiteindelijk een blues gespeeld wordt
waar de ene gitaarsolo de andere opvolgt,
nemen we (na 5 solo’s) afscheid.
Wie wil weten hoe de mensen van Zieuwent Live het er van af brengen, kan naar
de feesttent op vrijdag 27 mei.

Nienke en Mark.
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PROFIELSCHETS
Heike Keuth is 44 jaar en woont samen met
Joris Beerten aan de Dorpsstraat naast
de Spar. Zij hebben een zoon (Nils) en
een dochter (Lisa). Zij werkt bij Remondis
(voorheen Dusseldorp) als “coördinator
risicobeheersing bedrijfsprocessen”.
Daarnaast is zij o.a. als penningmeester
actief binnen Jong Nederland (’t Gilde) en
heeft een Duits paspoort.
1. Meest favoriete sport:
Om te doen tafeltennis en om te kijken
voetbal en dan met name naar de Duitse
Bundes Liga. Ik ben een dikke fan van
Borussia Mönchengladbach.
2. Minst favoriete sport:
Paardensport. Ik heb helemaal niets met
paarden.
3. Mooiste sportherinnering:
Het afgelopen WK voetbal. 8 Juli 2014.
Halve finale. Duitsland – Brazilië. 7 – 1.

4. Favoriete sportman/vrouw:
Lisa te Molder, mijn overbuurvrouw.
Onlangs liep ze haar eerste marathon in
de geweldige tijd van 3 uur en 6 minuten.
5. Lekkerste eten:
Sauerbraten met knödel en rode kool.
6. Voor welk TV programma blijf je thuis:
Voor geen één. Ik kan het opnemen.
7. Beste boek/schrijver:
De “Avalon Trilogie” van Marion Zimmer
Bradley.
8. Mooiste Film:
Alle James Bond (007) films.
9. Politieke kleur:
Voor de landelijke en Europese
verkiezingen ben ik alleen in Duitsland
stemgerechtigd. Mijn politieke kleur daar
is “Magenta Groen” (voor Nederlandse
begrippen is dat links van het midden).
10. Beste Nederlandstalige lied:
Blöf met “Aan de kust”. Het beste Duitstalige
lied is BAP met “Verdamp lang her”.
11. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Ter gelegenheid van het behalen van
mijn eindexamen heeft mijn peetoom mij
meegenomen naar een liveconcert van
BAP in hartje Keulen.
12. Grootse miskoop:
Een paar extreem mooie schoenen,
waarop je niet lekker kon lopen.
13. Omscholen tot:
Niets. Ik heb een perfecte baan.
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14. Tent opzetten in:
Geen tent. Doe maar een camper op de
Stilfer Joch (Italiaanse alpen).

20. Wat denk je als je in de spiegel
kijkt:
Ik moet naar de kapper.

15. B
 en je al wel eens aangehouden
door de politie?
Wel eens. Waarschijnlijk omdat ik een
Duits kenteken had. Géén probleem.
16. Hekel aan mensen die:
Oneerlijk zijn.

21. W
 elke zin of welk woord gebruik
je te veel:
Géén idee.

17. Uit bed te halen voor:
Helemaal niets. Laat mij maar liggen.
18. Waar droom je over:
Als we samen ooit met pensioen zijn,
lekker met de camper door Europa en de
rest van de wereld reizen.
19. W
 anneer was je voor het laatst
bang:
3 Weken geleden nog, toen mijn zoon Nils
van bovenaf van de trap viel. Gelukkig
viel het achteraf allemaal mee.

22. Wie zou je nog willen ontmoeten
Koningin Maxima. Met haar zou ik graag
onder het genot van een lekker wijntje
van gedachten willen wisselen over
Nederlanders.
23. Wat zou je geen 2e keer doen?
Die paar “mooie” schoenen kopen.
24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Enthousiasmerend, eerlijk, behulpzaam
en perfectionistisch.

Huub Wopereis

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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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC
Datum : wedstrijd : uitslag 09-04-2016 : Eibergen E3 – RKZVC E1 : 2 – 4
DOELPUNTENMAKERS:
Kay (1x), Dani (2x) en Gijs (1x).
MOOISTE DOELPUNT:	Strakke corner van Gijs en Dani knikt de bal keihard in de
touwen.
MOOISTE MOMENT:	De 3e en 4e goals. Beide strakke voorzetten en allebei
mooie goals.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Gijs Nienhuis.
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

17-04-2016 : RKZVC E1 – Winterswijk E2 : 3 - 3
Kay Wolterink, Finn Eekelder en Gijs Nienhuis.
Gijs Nienhuis. Links kappen en rechts afronden.
Met de rust 0-3. 2e Helft herstelt tot 3-3.
Kay Wolterink.

Datum : wedstrijd : uitslag 09-04-2016 : RKZVC E2 – Vios B. : 5 – 3
DOELPUNTENMAKERS:	Jens Taken (3x), Lars Kolkman en Hannes Domhof (1x).
MOOISTE DOELPUNT:	Jens Taken. Na een goede aanval over links met Hannes
en Lars Kolkman. 3-0.
MOOISTE MOMENT:	Een goede 1e helft 4-0. Vios komt terug tot 4-3. Laatste
minuut 5-3.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Het hele team. Goed gedaan jongens.
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Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

23-04-2016 : Halle E1 – RKZVC E3 : 1 – 4
Denzel, Sep, Stijn en Lasse.
Stijn. In één keer uit de lucht.
---------Stijn.

Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

30-04-2016 : RKZVC E3 – Vios B. E3 : 10 – 3
Lasse (4x), Denzel (3x), Sam (1x), Sep (1x) en Marick (1x).
Het goede samenspel.
Lasse.

Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

09-04-2016 : Winterswijk E8 – RKZVC E4 : 5 - 2
Tim en Twan.
Tim en Twan.
Eindelijk weer goals.
Het hele team was goed.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

02-04-2016 : Winterswijk F4 – RKZVC F1 : 1 – 4
Storm (2x) en Jip (2x).
De 0-1 van Storm. Al binnen 1 minuut.
Afstandsschot van Jordi keihard op de lat.
Jip Doppen.

Datum : wedstrijd : uitslag 09-04-2016 : RKZVC F1 – AZSV F2 : 13 – 1
DOELPUNTENMAKERS:
Storm (6x), Jordi (4x), Stijn (2x) en Mylan (1x).
MOOISTE DOELPUNT:
Storm met een mooie stift over de goed uitgekomen keeper.
MOOISTE MOMENT:	De hele wedstrijd met goed uitgespeelde momenten en
mooie doelpunten !
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Ben Domhof.
Datum : wedstrijd : uitslag 14-04-2016 : Marienveld F1 – RKZVC F1 : 1 – 5
DOELPUNTENMAKERS:
Stijn (1x), Storm (1x), Mylan (1x), Jordi (1x) en Jip (1x).
MOOISTE DOELPUNT:	Mylan. Na geklungel achterin van Marienveld prikt Mylan
de bal slim binnen.
MOOISTE MOMENT:	De 2-1 van Jordi. De koppen weer bij elkaar en de pot
goed uitgespeeld.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Sem Rouwhorst.
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

20-04-2016 : RKZVC F1-MEC/Bredevoort F1 : 8-1
Jordi (3x), Jip (2x), Mylan (1x), Storm (1x) en Jip (1x).
Stijn. Na goed samenspel kon hij hem binnenschuiven.
Het hele team. Klasse inzet en perfecte 2e helft.
Ben Domhof.

Datum : wedstrijd : uitslag 23-04-2016 : DEO F3G – RKZVC F1 : 1 - 6
DOELPUNTENMAKERS:
Storm (3x) en Jordi (3x).
MOOISTE DOELPUNT:	Een afstandsschot van Jordi hard en hoog in de lange
hoek.
MOOISTE MOMENT:
De assist van Ties waar de mooiste goal uitkwam.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Storm Brinkerhof.
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

30-04-2016 : RKZVC F1-Winterswijk F5G : 2 – 0
Storm (2x).
Goed samenspel en Storm tikt hem binnen.
Redding van keeper Ties. Hij haalt de bal uit de kruising.
Ties Kampshof.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
Datum : wedstrijd : uitslag 02-04-2016 : DZC ’68 F5 – RKZVC F2G : 1 – 2
DOELPUNTENMAKERS:
Eef Klein Holkenborg (2x).
MOOISTE DOELPUNT:
Het eerste doelpunt. Een perfecte assist van Jaap Domhof.
MOOISTE MOMENT:	Na een mindere reeks, met overigens prima voetbal, nu
terecht gewonnen !!
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Jaap Domhof.
Datum : wedstrijd : uitslag 09-04-2016 : Zelos F2 – RKZVC F2G : 3 – 1
DOELPUNTENMAKERS:
Gijs.
MOOISTE DOELPUNT:	Gijs. Vanaf 16 meter in één keer aanhalen en strak onder
de lat.
MOOISTE MOMENT:	Gijs kwam rechtstreeks uit de wissel en maakt gelijk een
doelpunt.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Niels Wopereis en Jessy Epping, de beide keepers.
Datum : wedstrijd : uitslag 16-04-2016 : RKZVC F2G – Halle F1 : 4 – 7
DOELPUNTENMAKERS:
Dries (2x), Eef (1x) en Jaap (1x).
MOOISTE DOELPUNT:
Dries. Mooi onder de lat erin.
MOOISTE MOMENT:	Jessy speelt naar Jaap en Jaap vanaf de achterlijn naar
Eef. Eef maakt af.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Emiel. Goed fel gevoetbald achterin.
Datum : wedstrijd : uitslag 23-04-2016 : RKZVC F2G – DZSV F4M : 8 – 0
DOELPUNTENMAKERS:
Eef (2x), Dries (3x), Jaap (2x) en Gijs (1x).
MOOISTE DOELPUNT:	Jaap met een mooie aanval vooraf. Met een snijdende
steekpass van Dries de hele verdediging van slag.
MOOISTE MOMENT:
Samen de doelpunten vieren.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Sven Klein Nienhuis. Heeft heel goed verdedigd
Datum : wedstrijd : uitslag 30-04-2016 : Ulftse Boys F3 – RKZVC F2G : 1 – 4
DOELPUNTENMAKERS:
Eef (1x), Jaap (1x) en Dries (2x).
MOOISTE DOELPUNT:	Lage corner van Jaap op vakkundige wijze ingeschoten
door Eef.
MOOISTE MOMENT:	Nadat de bal door 2 à 3 kopballen voorin kwam gaf Niels
“Olthuus” de eindpass op Dries, die deze binnen tikte.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Noure “Iniesta” Mul.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

02-04-2016 : RKZVC F3 – Trias F6G : 5 – 1
Jochem (2x), Milan (1x) en Tobi (2x).
Milan. Strak in de kruising.
Tobi 2x scoren in 2x dezelfde hoek.
Tobi.

Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

09-04-2016 : RKZVC F3 – Winterswijk F7 : 1 – 1
Tom.
Tom.
Redding van Tobby.
Gijs.

Datum : wedstrijd : uitslag 16-04-2016 : Winterswijk F8 – RKZVC F3 : 1 – 5
DOELPUNTENMAKERS:
Len (1x), Jochem (2x) Tom (1x) en Ruben (1x).
MOOISTE DOELPUNT:
Ruben. Als diepe spits een keurig doelpunt.
MOOISTE MOMENT:	Jochem: schot op de lat en via de rug van de keeper in
doel.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Gijs.
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
doelpunt.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

23-04-2016 : RKZVC F3 – Eibergen F6G : 3 – 1
Jochem (3x).
---------Het overpasen van Milan op Jochem. Dit 3x en 3x een

Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

02-04-2016 : RKZVC F4 – GSV F2 : 5 -1
Tim, Tim, Tim, Tim en Tim.
Tim.
Super mooi samenspel. Al echt een team!
Friso.

Jochem.
30-04-2016 : RKZVC F3 – AZSV F5 : 1 – 4
Jochem (1x).
Jochem.
Gestreden als leeuwen, maar niet gewonnen.
Gijs.
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Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

09-04-2016 : RKZVC F4 – Bon Boys F14 : 4 – 0
Friso (2x), Wout (1x) en Tim (1x).
Tim. Cornerbal in 1 keer in het doel.
Eerste doelpunt. Solo van Friso.
Lynn.

Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

16-04-2016 : DEO F7 – RKZVC F4 : 0 – 8
Friso (1x), Tim (3x), Lynn (2x) en Lasse (2x).
Tim. Onderkant lat. Bam.
---------Lasse.

Datum : wedstrijd : uitslag 23-04-2016 : RKZVC F4 – Ruurlo F7 : 3 – 0
DOELPUNTENMAKERS:
Tim, Lasse en Wout.
MOOISTE DOELPUNT:
Wout. Een mazzeltje.
MAN v.d. WEDSTRIJD:	Jur. Hij staat er gewoon ondanks een week ziek te zijn
geweest.
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:
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30-04-2016 : Neede F7 – RKZVC F4 : 3 – 2
Wout en Lasse.
Wout.
De traktatie van Wim.
De jarige Tim.

7

ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum

Aanvang

Activiteit

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.

Wo.

1 juni

20.00 uur

PIOT : Kopie inleveren.

		
Zo. 5 juni
……….
Ma.

6 juni

20.00 uur

Velocé : Oost Achterhoektocht.
Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

10, 11 en 12 juni		

Jong Nederland : Kleinkamp.

Ma.

13 juni

20.30 uur

Jaarvergadering Sponsorbundeling.

Za.

18 juni

……….

RKZVC : Verenigingsdag.

Za.

2 juli

……….

Stichting Fratsen : Modderdag.

		
9 t/m 13 juli		
Zo.

2 sep.

……….

Jong Nederland : Grootkamp.
Stichting Fratsen : Vertelfestival.

September / oktober	Volleybalvereniging TOHP houdt weer haar 2-jaarlijkse rommelmarkt.
21 en 22 oktober		

Stichting Fratsen : Houtdorp.

Za.

Stichting Fratsen : Vrijwilligersfeest.

29 okt.

……….

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd : uitslag 26-03-2016 : Longa ’59 5 – TOHP 1 : 1 - 1
WEDSTRIJDVERLOOP:	Wedstrijd gaat gelijk op vanaf het begin. Spannend voor
ons want van Longa hebben we nog nooit gewonnen.
MOOISTE MOMENT:
Het fluitsignaal, en mooi 1 punt meegepakt.
Vrouw v.d. WEDSTRIJD:	Jikke Terhaerdt, let goed op door de bal in een lege hoek
te gooien.
Datum : wedstrijd : uitslag 02-04-2016 : TOHP 1 – Bovo 5 : 2 – 0
WEDSTRIJDVERLOOP:	
Het was voor ons een makkelijke wedstrijd. Gelukkig
maar want echt wakker waren we niet. Lynn is wel goed
wakker, en zet de ballen heel snel en hoog op. Dat hebben de andere teamgenoten niet altijd in de gaten...
MOOISTE MOMENT:
--------Vrouw v.d. WEDSTRIJD:
Lynn Nienhuis.
Datum : wedstrijd : uitslag 02-04-2016 : KSV 2 – TOHP 1 : 1 – 1
WEDSTRIJDVERLOOP:	Het verloopt nog moeizaam. De opslag loopt niet lekker,
de bal opzetten lukt niet goed. Luna blijft actief en kijkt
goed naar de gaten.
MOOISTE MOMENT:	Malou krijgt de smaak te pakken en toetst de ballen mooi
recht omhoog zodat de andere spelers deze mooi kunnen
pakken.
Vrouw v.d. WEDSTRIJD:
Luna Raben.
Datum : wedstrijd : uitslag 09-04-2016 : Long ’59 3 – TOHP 1
1e set 3-2 : 2e set 2-2
WEDSTRIJDVERLOOP:	Vandaag voor het eerst een wedstrijd op niveau 3. Wat
spannend!! Allemaal zijn ze zenuwachtig. Het is ook een
verschil met niveau 2, de 1e bal moet nu getoetst worden
in plaats van gevangen. Maar het gaat best goed.
MOOISTE MOMENT:	Het fluitsignaal, en het gelijkspel tegen Longa. Gelukkig
hebben we eerst pauze.
Vrouw v.d. WEDSTRIJD:
Maud Nienhuis. Opslag ging super.
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Datum : wedstrijd : uitslag 09-04-2016 : TOHP 1 – Favorita 2
1e set 5-0 : 2e set 2-3
WEDSTRIJDVERLOOP:	Het gaat goed, er wordt af en toe goed getoetst. Alleen
het snel over het net gooien wordt dan wel vergeten.
MOOISTE MOMENT:
De dikke overwinning in de 1e set. Super!
Vrouw v.d. WEDSTRIJD:
Demi klein Holkenborg.
Datum : wedstrijd : uitslag 09-04-2016 : TOHP 1 – Brevolk 1
1e set 2-2 : 2e set 1-3
WEDSTRIJDVERLOOP:	Best vermoeiend spelen op een niveau hoger met allemaal andere spelregels. Zelf het doordraaien wordt vergeten. De 1e set loopt nog goed, in de 2e set lukt het niet
meer zo goed.
MOOISTE MOMENT:	Toch nog het puntje meegepakt van Brevolk, en een compliment van hun coach dat we goed hadden gespeeld.
Vrouw v.d. WEDSTRIJD:	Het hele team, goed gespeeld, knap hoe ze het hele seizoen gespeeld hebben. Linde Spexgoor, Lott ter Maat,
Sofie Temming, Cato klein Goldewijk, Demi klein Holkenborg en Maud Nienhuis. En een mooi vaantje ter herinnering!!
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De co lu m n
GLANZEND GELUK
Het huis waar we met familie waren leunde tegen het bos. Er was een schuur vol
brandhout waarmee we naar hartenlust
mochten stoken. De verhuurder zei ‘er
is genoeg, dat krijg je nooit op’. Waarna
dat doel 1 werd van het weekend in de
boswachterswoning. De man en ik kwamen als laatste aan, het vuur laaide en
de eerste flessen waren leeg. Maar nog
eerder dan dát, zag ik de aarde rond het
vuur. Glad en donker en hard, maar niet
te hard. ‘Perfecte grond om een knikkerkuiltje in te draaien met je hak’, zei
ik. Ik hoorde mezelf en vroeg me af waar
dit nu weer vandaan kwam, en ook dat
het geen goede openingszin was. Mijn
jongste zwager keek me aan en zei ‘Dat
dacht ik dus ook al’.
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Ik heb het ook met wandelingetjes over
stoepen. Altijd speuren naar richels
waar stoeptegels van elkaar wijken, niet
te veel en niet te schuin. Liefst waterpas en dan een centimeter of 4 afstand.
Mijn kleine kinderleven waarin op mijn
vijfde iets ergs gebeurde –we verloren
onze vader-, fleurde op toen de glazen
knikkers werden uitgevonden. Ik had
nog nooit zoiets moois gezien, zo rond,
compleet transparant met een wereld
van kleur binnenin. Ik had glanzend geluk in een washandje met een touwtje
en wou dat ik steengoed was in knikkeren. Er moest wel een God bestaan
toch? Goed, mijn zwager deelde dus
dezelfde knikkerfascinatie, en daar keek
ik niet van op. Hij heeft ook een Pippi
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Langkous vliegtuig, zo’n luchtbrommer.
Alleen hoeft hij niet als Pippi zelf te trappen maar doet de motor het werk.
Op school wordt er al jaren niet meer
geknikkerd. Er is genoeg harde grond
waar je met je hak een kuiltje in kunt
draaien, er zijn zelfs voorgefabriceerde
stoeptegels waar het kuiltje al ingebakken zit. Wat ze wel doen: van een paars
touw een hondenkennel maken; van
drie planken een skatebaan klussen;
met een paardenkar een racebaan in
het zand trekken. Ik zie Pippis’die plannen bedenken; Tommy’s die het materiaal aanslepen en Annika’s die structuur
aanbrengen. Pippi met haar zelfgebouwde trapvliegtuig. Tommy en Annika
achterin. Scherend over boomtoppen
een perfecte landing makend in bosrijk
gebied (moeilijk!). Even tevoren hadden
de krantlezende en koffiedrinkende ouders van Tommy en Annika hen een fijne
dag gewenst. Niemand had Pippi gedag
gezegd, ze had weliswaar een levende
vader maar die deed belangrijke dingen
in Taka Tuka land. Pippi wist al jong dat
je niet altijd kon winnen, gelukkig had
ze geen principes die je ontslaan van
elk nadenken. ‘Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het kan’. Terwijl
Pippi een voedzaam soepje kookt van
een roestige spijker en drie dode paardebloemen; Tommy opzoek is naar..
ja wat eigenlijk; doet Annika een klein
wasje. Hoe mooi ze elkaar aanvullen. Ik
kijk graag zo naar de kinderen in groep
3, allemaal hebben ze Pippi; Tommy en
Annika in zich. Maar verliezen vinden ze
bijna allemaal lastig. En wat ook lastig
is: sommen maken tot 20, terwijl dat de
basis is voor je verdere rekenvaardigheid. Vier bommels = 20 knikkers. Als je
een bommel verliest heb je dus nog 15

knikkers. Ik ben vóór de terugkeer van
de knikkertijd. En ja: verliezen hoort erbij en misschien moet je dat (liefst thuis)
nog een beetje leren. En ja: je gaat er
beter door rekenen omdat het jouw
knikkers zijn. De kunst is om als een
Tommy je knikkers te verzamelen; als
een Annika het spel te spelen en als een
Pippi je kuiltjes te kiezen en je verlies
te dragen.
Tijdens het familieweekend in het bos
hebben we niet geknikkerd, wel gevlogen met het Pippi-vliegtuig van zwager.
We zaten bijna uitsluitend rond het vuur,
soms stonden we ook of bewogen we
een beetje onder het mom van een klein
dansje. We dronken dan weer wit, dan
weer rood. ‘Consequentheid is voor
mensen zonder verbeelding ‘ zei Oscar
Wilde. Ik geloof dat hij in Taka Tuka land
woonde, daar waar de glanzende gelukkige knikkers groeien.
Maddy
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Pippi Langkous vliegtuig
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