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DEENSE 
(PLATTELANDS) 
JONGEREN
Jonge blonde goden, ik schat rond de 
25 jaar, al hardlopend langs de Noord-
zee. Dat kun je hier in Nederland ook wel 
treffen. Toch een groot verschil: ze lie-
pen achter een kinderwagen én ik was 
in Denemarken. Hoe meer ik er op ging 
letten, hoe meer ik er zag. Mijn nichtje 
van 22 woont sinds een jaar in Århus, de 
tweede stad van Denemarken.

We gingen een weekend op bezoek in 
de Europese culturele hoofdstad van 
2017. Ze vertelde over de jongeren in 
Århus: hun studie wordt volledig betaald 
door de overheid (het maakt niet uit hoe 
lang je studeert, je moet alleen je tenta-
mens halen), iedere student krijgt €750 
per maand, 40% korting op de huurwo-
ning, 14 weken zwangerschapsverlof 
voor de moeders en 14 dagen voor de 
vaders (bij ziekte van het kind of één 
van de ouders kan het betaalde verlof 
zelfs met 14 weken verlengd worden) , 
huizen zijn betaalbaar en inkomsten uit 
werk zijn voldoende om rond te komen. 
Dat verklaarde dus de stralende jonge 
ouders die op vrijdagmiddag samen de 
bbq aansteken in het park.

Wauw, wat een verschil. Een aantal 
maanden eerder was ik bij een bijeen-
komst van de plattelandsjongeren waar 
we onze visie over Oost-Gelre lieten 
gaan en we mochten dromen over onze 
toekomst in de gemeente. Confronte-
rend vond ik dat vanuit de jongeren we 
ons grote zorgen maken over onze vol-
gende generatie. Onderwijs, huisvesting 
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en genoeg mogelijkheden om te ont-
spannen. Deze discussie wordt de laat-
ste tijd tot in den treure gevoerd en ga 
ik niet weer eens aanhalen. Eigenlijk is 
het enige wat we hard nodig hebben: het 
maken van een volgende generatie.

Al hardlopend ging ik steeds een stuk 
harder lopen en werd zelfs een beetje 
boos. Het kán dus wel, als we maar niet 
eerst een studieschuld moeten aflossen, 

een hoge huurprijs betalen, zo snel mo-
gelijk carrière maken en het allerbeste 
uit jezelf halen. De Deense jongeren 
staan op plek twee van de gelukkigste 
van Europa (de nummer één zijn de jon-
geren uit Noren, de Nederlanders staan 
op plek zes) en ik ben een beetje jaloers 
op ze.

Nienke Hulshof

Het is dinsdagavond half 8 wanneer wij, 
Bob en ik, het erf van Jan en Corry oplo-
pen. Halverwege worden we begroet door 
een vrolijk keffertje die duidelijk blij is met 
onze aanwezigheid. Daarachter staat Cor-
ry die ons verwelkomd. We zijn vandaag 
te gast bij motorcamping “Bij het vuur” 
aan de Grobbenweg.

We maken kennis met Jan en Corry en 
krijgen een kop koffie aangeboden. Jan 
begint te vertellen over hoe ze hier in Zieu-
went terecht zijn gekomen; Ik heb al heel 
erg lang, ik denk wel 13 jaar, het plan om 
een motorcamping te beginnen. Dit zou 
in Zuid-Frankrijk moeten gebeuren maar 
toen deze plek te koop was en we hier 
kwamen kijken, waren we meteen ver-
kocht. Eerst ging de koop niet door om-
dat een andere partij ons voor was. Een 
jaar later belde de makelaar ons dat de 

koop met de eerste partij niet door ging. 
Zo konden we alsnog dit prachtige plekje 
kopen.

Corry vult aan dat ze zelf “roots” in Zieu-
went heeft. Haar overgroot oma kwam uit 
Zieuwent en woonde op de hoek van de 
Churchillstraat en Werenfriedstraat. Zo 
zie je maar weer dat de wereld klein is, 
sluit ze lachend af.

Jan en Corry komen uit Brabant en Jan 
heeft eerst bij defensie gewerkt, nu houdt 
hij zich volledig bezig met de camping 
terwijl Corry nog een aantal uur werkt bij 
de thuiszorg. Jan vertelt over het logo dat 
ze voor de camping bedacht hebben; het 
logo is een Keltisch teken dat geen eind 
heeft. Met een beetje creativiteit zijn de 
voorletters J en C erin weer te vinden.  

MOTORCAMPING 
“BIJ HET VUUR”

DEENSE (PLATTELANDS) JONGEREN
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ACTIVITEITEN-AGENDA

  

Dag Datum Aanvang Activiteit
16, 17, 18 en 19 juni Kermis.

Zo. 25 juni 11.00 uur RKZVC : “Zomercup Toernooi”. 

Za. 1 juli 20.00 uur Harmonie : avondconcert op het kerkplein.

Zo. 2 juli ---------- Fratsen : Modderdag.

Ma. 3 juli 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Wo. 5 juli 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

8 t/m 12 juli  Jong Nederland ’t Gilde : Grootkamp.

Za. 2 sep. ---------- Buurtvereniging ’t Hoenderboom : Jeugdmiddag.

Zo. 3 sep. ---------- Fratsen : Vertelfestival

Zo. 24 sep. 14.00 uur Concert van NOIR 2.0

Do. 19 okt. ---------- Buurtvereniging ’t Hoenderboom : Dropping.

20 en 21 oktober  Fratsen : Houtdorp.

Zo. 26 nov. 10.00 uur Intocht Sinterklaas

Za. 22 dec. 20.00 uur Buurtvereniging ’t Hoenderboom : Kerstbingo.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info
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De vlammen staan natuurlijk voor het vuur, 
camping “bij het vuur” en staan voor de 
warmte die we willen afgeven aan men-
sen. Vuur geeft warmte en gezelligheid, 
net dat wat wij proberen uit te stralen.

Op de vraag of ze al een beetje ingebur-
gerd zijn in Zieuwent antwoordt Jan: Ja dat 
lukt aardig, ik geloof in de middenstand in 
een klein dorp als Zieuwent. Ik haal vlees 
bij slager Beerten, de boodschappen bij 
de Spar en we zijn al bij “Inge” geweest 
om een biertje te drinken.

Ze nemen ons mee voor een rondje over 
de camping. Ze laten ons de camping-
plekken zien. Jan legt uit: we hebben hier 
25 campingplaatsen. Het liefst hebben 
we gewone motorrijders. Bijvoorbeeld 

vriendengroepen of mensen die met de 
motor aan het toeren zijn. We hebben hier 
al gasten uit Scandinavië en Portugal ge-
had. Laatst waren er een oudere man en 
vrouw met een camper die hier een paar 
dagen wilde staan, dat is voor ons geen 
probleem maar we richten ons toch vooral 
op motorrijders. Laatst belde er iemand 
over of we ook iets voor de kinderen had-
den, ik heb gezegd dat ze echt beter een 
andere camping konden gaan zoeken. 
Kinderen die met een bal spelen en dan 
met motoren in de buurt, daar houd ik en 
de gemiddelde motorrijder niet van.

In het midden van het veld is er plaats voor 
een vuurtje, niet voor niks camping bij het 
vuur. Bij de schuur, onder de overkapping, 
zit het sanitair. Aan de andere kant van de 
schuur staat de bbq gemaakt door Dirk 
Wopereis met een paar tafels en stoelen.

Al pratend lopen we de “Barn” binnen. Het 
valt even stil, mijn mond valt open. Wat 
een geweldige ruimte! De oude varkens-
stal is omgebouwd tot ontmoetingsruimte 
en receptie. De zijkant volledig voorzien 
van eiken planken en jute zakken. De geur 
van de kachel stroomt je neus binnen, bo-
ven tegen het dak aan camouflage netten 

MOTORCAMPING “BIJ HET VUUR”
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en rond de kachel een paar oude banken. 
Overal hangt wat. Corry vertelt: bijna al-
les dat hier hangt komt van onze “schat-
zolder”. De zolder boven de woning staat 
vol met oude gereedschappen, koffers, 
hoefijzers en nog veel meer. Dat hangen 
we hier op.

Ik moet eerlijk zeggen dat het erg mooi 
is geworden maar dat ik het lastig vind te 
beschrijven. Misschien moet ik het ook 
wel niet beschrijven. Ga maar eens kijken 
zou ik zeggen!
We gaan zitten en krijgen een biertje aan-
geboden. Ik vraag Jan en Corry of ze nog 
wat kwijt willen. Jan zegt: ik hoop dat we 
het negatieve imago rond motorrijders 
weg kunnen nemen. Ik snap best dat als 
mensen een motorcamping horen ze daar 
negatieve associaties bij hebben. Motor-
bendes die dorpen terroriseren, daar hoef 
je bij ons niet bang voor te zijn! Ik hoop 
dat er over een jaar gezegd wordt: toch 
mooi, zo’n motorcamping in Oost Gelre.
Als we weglopen uit de Barn zijn we een 
ervaring rijker. Jan en Corry hebben we 
leren kennen als warme mensen. En dat 
past dan weer goed bij de naam, motor-
camping “bij het vuur”!

Jan en Corry bedankt voor 
het gezellige open ge-
sprek en succes met de 
motorcamping!

Stefan en Bob
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Het heeft even geduurd, maar dan hierbij 
mijn bijdrage. Ik vond het erg lastig, met 
name om over mezelf te schrijven…… Ho-
pelijk vindt u het interessant genoeg, an-
ders moet u maar gauw doorbladeren  …

Ik kreeg de kist van Jan Nijenhuis, met de 
vraag: hoe krijg je het allemaal rond: een 
baan, gezamenlijk met je man Marco een 
bedrijf en gezin, en je dan ook nog inzet-
ten voor Zieuwent? Wat drijft je om dit te 
doen, wat geeft het jou, en hoe zie je de 
toekomst?

Tja, ik ben opgegroeid in het buitengebied 
van Beltrum in een gezin met drie kinde-
ren. Onze vader was vaak ziek en om die 
reden moesten we allemaal helpen op de 
boerderij. Daarnaast vonden mijn ouders 
het belangrijk dat we ons eigen leven had-
den, bij een vereniging zaten en ons inzet-
ten voor de vereniging. Samen lukt alles, 
was hun motto! Ik ben van mening dat dit 

klopt. Als we gezamenlijk een steentje 
bijdragen dan blijft de vereniging en het 
dorp levendig, voel je je thuis, leer je men-
sen kennen, en word je een onderdeel 
van een gemeenschap waar je je veilig en 
thuis voelt. En dat maakt mij gelukkig!

Toen de kinderen klein waren heb ik me 
als ouder (voor mij vanzelfsprekend) in-
gezet voor de school, de buurtvereniging 
en de verenigingen waar onze kinderen 
bij zaten. Van mijn man Marco, kreeg ik 
weleens te horen: “moj no oaveral met de 
neuze veuran staon..”. Nee, dat echt niet! 
Eigenlijk vind ik het mooiste om op de 
achtergrond te helpen, en te genieten van 
de kleine dingen. Maar blijkbaar zit het in 
mijn karakter, dat ik door mijn enthousias-
me ongewild veel naar me toe haal. Als ik 
iets op pak, dan ben ik namelijk fanatiek, 
anders begin ik er niet aan… Ik krijg er 
positieve energie van en mag dit enthou-
siasme graag doorgegeven aan anderen. 
En dat maakt mij gelukkig!

In 2007 ben ik gevraagd als bestuurslid 
van Zieuwents Belang. Ik heb er echt over 
getobd: moet ik het wel doen…. wat doen 
ze eigenlijk….is dit wel een club die bij mij 
past…. ben ik wel goed genoeg…., Mijn 
nieuwsgierigheid kreeg de overhand, en ik 
heb schoorvoetend ja gezegd.

Top op heden, heb ik hiervan (bijna) nooit 
spijt gehad! De bestuursleden van Zieu-
wents Belang zijn stuk voor stuk, fana-
tieke, hardwerkende vrijwilligers, die naar 
eer en geweten hun stinkende best doen 
om Zieuwent mooi en leefbaar te houden 
en te maken voor alle leeftijdsgroepen. 
Buiten de maandelijkse bestuursvergade-
ring hebben we allemaal een specifiek ge-
bied waarvoor we ons inzetten. Dit brengt 
met zich mee dat we soms meer dan 8 tot 
10 uur per week van huis zijn om van be-
woners te verwezenlijken. Had u dat ver-
wacht?

Ik heb me afgelopen jaren voornamelijk 
ingezet voor onze dorpskern, de her-
inrichting van het overige deel van de 
Dorpsstraat, de Zegendijk, het Max-huis, 

inloophuis en natuurlijk wonen. Dit zijn al-
lemaal langlopende dossiers, waarvoor 
je veel gesprekken moet voeren, geduld 
moet hebben, en een erg brede rug….. 
Je krijgt namelijk vaak alleen negatieve 
signalen te horen zoals: “ut schut ok niks 
op…. of ik heb e heurt dat ut nee deur 
geet, dat kon ik oe van te veuren al wal 
zeggen…. “. Ik snap als rasechte optimist 
dergelijke reacties niet! Natuurlijk lukt niet 
alles, en alles gaat mij ook te langzaam 
af, maar als dan wel iets lukt, zoals bij de 
dorpskern en wij als pluim voor alle vrijwil-
ligers die zich hiervoor hebben ingezet de 
dorpsvernieuwingsprijs winnen, dan weet 
ik het weer. Daarvoor doe ik het! Ik ben 
oprecht trots op ons mooie dorp, ook al 
kom ik uit oorspronkelijk uit Beltrum! Ik 
voel me een rasechte Zieuwentenaar.

Voor de toekomst hoop ik dat de Zieu-
wentse gemeenschapszin nooit verdwijnt 
en alleen maar verstrekt. Daarvoor moe-
ten we met zijn allen voor zorgen. Ik hoop 
dat u dat mij eens bent, en dat u, als u dit 
nog niet doet, ook besluit om u in te zetten 
voor ons dorp of een vereniging. Alle klei-
ne beetjes helpen en iedereen heeft zijn 
eigen talenten. Verder hoop ik dat we aan 
het eind van het jaar eindelijk het Max-
huis in de ‘olde Pastorie’ kunnen openen, 
en kunnen starten met de bouw bij Bon-
gers/Welkoop. Aan mij zal het niet liggen, 
en natuurlijk heb ik dat niet in de hand, 
anders was het allang klaar geweest  !

Graag geef ik de kist door aan iemand die 
zich op veel vlakken en met veel respect 
inzet voor de gemeenschap, wie hij of zij 
is, en waarom hij of zij dat doet, leest u te 
zijner tijd.  Veel leesplezier.

Hartelijke groet, Angela Krabbenborg.

GEEF DE KIST DOOR ….. 
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PROFIELSCHETS 
Deze keer Karin Klein Goldewijk. Ze is 
al jaren lector in de kerk en sinds enkele 
maanden lid van de werkgroep Caritas. Ze 
heeft meegewerkt aan het dorpsplan en 
is van daaruit betrokken bij het Maxhuis. 
Daarnaast is ze met anderen actief voor 
het realiseren van een inloopvoorziening 
en het organiseren van een rolstoelpoule 
en een duo fiets voor Zieuwent. Ze is 
getrouwd met Peter en samen hebben 
ze 3 zonen. Ze wonen misschien wel het 
verst weg van de kern ….. ca 5 km buiten 
Zieuwent aan de Bedelaarsdijk op de 
grens met de gemeente Berkelland.

1. Meest favoriete sport:
Volleybal, jaren gedaan.

2. Minst favoriete sport:
Paardendressuur. Dat gehuppel met 
paarden in die bakken. Het zal heel knap 
zijn.

3. Mooiste sportherinnering:
Dat Bob mee mocht doen met het 
D-toernooi. Ze zijn één keer zelfs 9e 
geworden en geen laatste!

4. Favoriete sportman/vrouw:
Ik bewonder heel veel mensen die sporten. 
Vooral hun doorzettingsvermogen, want 
dat heb ik totaal niet.

5. Lekkerste eten:
Uit eten. Ku’j mi’j op trakteren. Ik vind 
alles lekker.

6. Beste boek/schrijver:
Ik lees heel weinig boeken. 

7. Mooiste Film:
Legends of the fall met Brad Pitt en 
Anthony Hopkins. Zo mooi.

8. Beste Nederlandstalige lied:
Zo stil, van Bløf.

9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Dat ik moeder werd, want dat is niet 
iedereen gegeven.

10. Grootse miskoop:
Onze vorige auto, de Renault Scenic, DCI. 
Dachten een mooie aankoop te hebben 
gedaan, maar die heeft zoveel geld 
gekost. Steeds mankeerde er wat aan. 
En dan denk je steeds nu zal het wel de 
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laatste reparatie zijn en houd je hem toch 
weer. Maar nu is hij de deur uit.

11. Omscholen tot:
Psycholoog. Ooit al eens overwogen en 
al eens een schriftelijke cursus gedaan, 
maar toen kwamen de kinderen en ach nu 
komt het er niet meer van.

12. Tent opzetten in:
Wi’j goat nooit met de tente, moar anders 
in een warm land (at kan zonder muggen).

13. Hekel aan mensen die:
Mensen die eigenlijk niks doen, maar wel 
commentaar geven.

14. Uit bed te halen voor:
Koffie en warme broodjes. (wal ’s morgens 
dan hè)

15. Welke droom is wederkerend:
Ik dreum niet völle.

16. Wanneer was je voor het laatst bang:
Om de gezondheid, of om de kinderen. 
Maar dat is meer bezorgdheid dan bang.
Ja wacht: als ik alleen in het donker naar 
huis moet fietsen. Dan ben ik echt bang. 
Dat doe ik ook niet.

17. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Kump dat gries d’r al weer deur?

18.  Als je een uur vrije tijd hebt, wat doe 
je dan:

Dan zit ik graag hier aan de tafel met 
koffie en de krant. Puzzeltje, sudoku of 
cryptogram.

19. Wie zou je nog willen ontmoeten:
Mien olders. Ik wil ze laten zien hoe het 
nu is en hoe de jongens zijn opgegroeid.

20.  Wiens Zieuwents huis zou je van binnen 
willen zien en waarom:

Van Cynthia van Wijngaarden, want hoe 
richt een binnenhuisarchitecte haar huis 
in?

21.  Met welke vrijwilliger zou je wel eens 
een dagje mee willen lopen:

Met Gerard Molleman of Ria Krabbenborg, 
in ieder geval iemand van de organisatie 
van de fietspaden. Daar zou ik wel meer 
van willen weten. 

22. Wat zou je geen 2e keer doen:
Tien jaar niet sporten en dan ineens een 
volleybaltraining volgen. Heb maanden 
last gehad van de achillespezen. Stom, 
ku’j toch ok noa goan!

23. Wat staat er bovenaan jouw bucketlist:
Gezond oud worden en zien dat de 
kinderen op hun plek gekomen zijn en 
gelukkig zijn.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Spontaan, enthousiast, toegankelijk, 
perfectionist, behulpzaam.

Karin, dank je wel voor je gastvrijheid, 
heerlijke koffie (met koekje) en je open 
houding.

Namens de PIOT: Tanja.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-1 – SP Lochem JOG-2 : 4-0
DOELPUNTENMAKERS: Storm (2x) en Jochem (2x).
MOOISTE DOELPUNT:  Dieptepass Storm, individuele actie Jochem, bal in het 

zijnetje.
MOOISTE MOMENT: Als team een topwedstrijd neergezet.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Gijs.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Grol JO9-2 – RKZVC JO9-1 : 0-2
DOELPUNTENMAKERS: Storm (2x).
MOOISTE DOELPUNT:  Ingooi van Len op Tim. Strakke steekbal op Storm en de 

keeper wordt uitgespeeld. Doelpunt 0-1.
MOOISTE MOMENT: Redding van Tom en houdt de stand op 1-0.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Len.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-1 – Eibergen JO9-2 : 2-3
DOELPUNTENMAKERS: Jochem (2x).
MOOISTE DOELPUNT:  Het tweede doelpunt. Storm op Jochem. Nogmaals 

Storm op Jochem en afmaken op de goal …. doelpunt.
MOOISTE MOMENT: Als team hard gevochten. Mooi om te zien.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jochem.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: VIOS B. JO9-1 – RKZVC JO9-1 : 4-6
DOELPUNTENMAKERS: Storm (1x), Friso (2x) en Jochem (3x).
MOOISTE DOELPUNT: De eerste van Friso. Strakke intikker.
MOOISTE MOMENT:  Voorzet van Storm op Jochem. Afstandsschot strak in de 

kruising. 
MAN v.d. WEDSTRIJD: Milan.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: KSV JO9-1G – RKZVC JO9-2G : 0-8
DOELPUNTENMAKERS: Roy (3x), Lars (1x), Wout (1x), Rein (2x) en Lynn (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Roy. Lobje over keeper.
MOOISTE MOMENT: Eén groot feest van eerste tot laatste minuut.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jur.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-2G – Grol JO9-4G : 14-1
DOELPUNTENMAKERS:  Lars (5x), Wout (4x), Roy (3x), Rein (1x) en 1x een eigen 

doelpunt.
MOOISTE DOELPUNT:  Lars Verhoeven. Mooie voorzet van Lynn op Lars en bui-

tenkantvoet keihard erin.
MOOISTE MOMENT: Doelpunt van Grol. Iedereen werd weer wakker.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Allemaal.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-2G – FC Winterswijk JO9-5 : 7-3 
DOELPUNTENMAKERS: Roy (3x), Wout (2x) en Lars (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Lars. Via de paar erin.
MOOISTE MOMENT:  Beginnend van de competitie onderaan en toch uiteinde-

lijk 2e geworden.
MAN v.d. WEDSTRIJD: We kunnen niet kiezen. TOPTEAM.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-3 – KSH JO9-1 : 0-4
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT:  Dribbel van Saar langs de lijn. Tot in de hoek en ook nog 

richting goal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lynn. Zij is nog veel beter dan dat ze zelf denkt.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-2 – Grol JO11-4 : 10-0
DOELPUNTENMAKERS:  Tim (3x), Sam (2x), Mik (2x), Wietse (1x), Stijn (1x) en Sil 

(1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Sil Voogel. Nog niet gescoord dit seizoen. Aanval van 

rechts, wordt teruggelegd en in één keer in de grote hoek.
MOOISTE MOMENT:  Wietse Stoverinck. Niet opgeven en zelfs na een foute 

aanval gelijk terug verdedigen met perfecte sliding.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Wietse Stoverinck.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-3 – Longa’30 JO11-4 : 2-6
DOELPUNTENMAKERS: Stijn en Eef.
MOOISTE DOELPUNT:  Na een mooie aanval, speelde hij de keeper keurig uit en 

scoorde hij strak in de hoek.
MOOISTE MOMENT:  De eerste helft. Prima gevoetbald en goed teruggekomen 

naar 2-2.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Niels Wopereis.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: FC Mariënvelde – RKZVC JO11-3 : 2-2 
DOELPUNTENMAKERS: Stijn en Ties. De gebroeders Kampshof.
MOOISTE DOELPUNT: Ties scoort na een prachtige solo van achteruit.
MOOISTE MOMENT:  De eerste helft. Goed gespeeld, maar veel te weinig ge-

scoord.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Gelegenheidsspeler Ties Kampshof.
WEDSTRIJD :  UITSLAG: Lochem JO11-4 – RKZVC JO11-3 : 4-1
DOELPUNTENMAKERS: Eef Klein Holkenborg.
MOOISTE DOELPUNT: Eef. Strak in de kruising.
MOOISTE MOMENT:  Prima spel in de 2e helft, na een 3-0 achterstand met de 

rust.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Mylan Kolkman.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-4 – AZSV JO11-8 : 3-5
DOELPUNTENMAKERS: Sven, Jaap en Jordy.
MOOISTE DOELPUNT:  Sven Klein Nienhuis. Onze vrije trappen man, schoot de 

penalty feilloos in!
MOOISTE MOMENT:  Ondank het verliezen, werd er in de kleedkamer uit volle 

borst gezongen!! Allemaal met de kop bij de wedstrijd 
van het 1e, ’s middags.

MAN v.d. WEDSTRIJD:  Jessy, de beer uit Zieuwent. Het is wachten op het mo-
ment dat deze wereldkeeper bij ons wordt weggekocht!

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-4 – MEC/Bredevoort JO11-4 : 10-1
DOELPUNTENMAKERS: Ben (6x), Jaap (3x) en Dries (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Wonderschoon combinatievoetbal eindigt in een absoluut 

werelddoelpunt van Jaap. De bal wordt diagonaal ingescho-
ten en caramboleert via binnenkant kruising in de goal!!

MOOISTE MOMENT:  De E4 meldt zich hiermee definitief als de kweekvijver van 
de vereniging. De verjonging van de 1e selectie zit hier 
wel gebeiteld.

MAN v.d. WEDSTRIJD:  Ben Domhof, de Condor van Zieuwent, verschalkt met 
een loepzuivere hattrick de vesting “Bredevoort”.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Winterswijk JO11-9 – RKZVC JO11-4 : 4-4
DOELPUNTENMAKERS: Jaap (2x), Ben (1x) en Dries (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Ben Domhof krijgt een schitterende pass vanuit de verde-

diging en weet deze op waarde te schatten!! De 4-2 luidt 
de wederopstanding in.

MOOISTE MOMENT:  Door deze fantastische uitslag hielden we Winterswijk 
van het kampioenschap. Na een 4-1 achterstand komen 
we in de 2e helft terug tot 4-4!!! Er zijn zelfs meerdere 
kansen op de volle winst. Een miraculeuze ontsnapping!! 
P.S. Jaap Domhof verheft het “op de paal schieten” tot 
een ware kunst. De bossen bloemen konden terug in de 
koeling. Van RKZVC heb je pas gewonnen als ze in de bus 
zitten!!

MAN v.d. WEDSTRIJD:  Jessy, Emiel, Sven en Gijs. De spits van Winterswijk was 
niet alleen in de toverdrank gevallen. Nee, hij had terloops 
ook nog even een clenbuterol-kuurtje gevolgd! Een boom 
van een kerel met een kneiterhard schot. Maar door de 
perfect uitgevoerde dubbele mandekking van Sven en 
Gijs, werd het gevaar keer op keer geëlimineerd! Alles 
onder toeziend oog van Emiel “Van de Kerkhof” Doppen, 
alias de stofzuiger. Die enkele keer dat het toch tot een 
schot op goal kwam, zweefde Jessy daar op majestueuze 
wijze naar toe!!

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Eibergen JO11-8 – RKZVC JO11-4 : 1-5
DOELPUNTENMAKERS: Jaap (3x), Ben (1x) en Dries (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Jaap Domhof. Jessy rolt de bal naar Sven. Sven speelt 

op Noure die een splijtende pass geeft op Dries. Met een 
ongelofelijke lob zet hij Jaap vrij. Deze rondt schitterend 
af! Het publiek reageerde stomverbaasd op deze dode-
lijke effectieve doelpuntenmachine. Onze technische staf 
staat hier inmiddels niet meer van te kijken …..

MOOISTE MOMENT:  Dat we van zowel de tegenstander als de scheidsrech-
ter complimenten kregen. Letterlijke woorden: “wat een 
mooi spelend team hebben jullie!”

MAN v.d. WEDSTRIJD:  Emiel Doppen, alias de stofzuiger, de regisseur van de 
Zieuwentse verdediging, zorgde gedurende de gehele 
wedstrijd dat onze verdediging stond als een huis. 
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Na de winterstop begon dan toch echt 
de zegereeks. Ingedeeld tegen meer 
gelijkwaardiger teams, begon de dodelijk 
efficiënte doelpuntenmachine te draaien. 
Vanuit een uiterst solide verdediging met 
hard werkende stofzuigers Sven, Emiel 
en Gijs (de “drieling Van de Kerkhof”), 
aangevoerd door Torwart Jessy “Neuer” 
Epping, wordt ons middenveld bediend. 
Hierop is Noure “Inieste” Mul, keer op keer 
heer en meester. Vanuit dit middenveld 
wordt het inmiddels befaamde Zieuwentse 

aanval-trio, de 3-traps-raket van Domhof 
(Jaap, Ben en Dries) in stelling gebracht. 
Onze pupillen van de E4 hebben het 
afgelopen seizoen, in voor- en tegen spoed 
en onder de meest barre omstandigheden, 
met zijn allen het begrip totaalvoetbal een 
nieuwe dimensie gegeven! En bovenal: 
RKZVC is voorbereid op de toekomst!

Spelers, leiders en trainer: proficiat!!!
Jeugdbestuur RKZVC

TEAM VAN HET JAAR
Ieder jaar wordt er weer een “Team van het 
jaar” gekozen.  Alle jeugdleiders worden 
gevraagd om aan te geven waarom nu 
juist hun team, “Team van het jaar” zou 
moeten worden. Uit de inzendingen blijkt 
dat vooral plezier, doorzettingsvermogen, 
progressie en enthousiasme erg belangrijk 
worden gevonden. ….

Na lang beraad en overleg binnen het 
jeugdbestuur is geconcludeerd dat dit 
seizoen als team van het jaar is gekozen: 

JO11-4
Hier hoort de volgende motivering bij, 
welke afkomstig is van de trotse leiders 
en trainer:

Buiten alle kampioenteams is er natuurlijk 
maar 1 team dat het echt verdiend 
om genomineerd te worden voor de 
verkiezing team van het jaar. En dat is 
onze E4 (JO11-4), de eerste jaar E-tjes! De 
werkelijke kweekvijver van de vereniging.

In de eerste seizoenshelft hebben we 
alleen maar gespeeld tegen 2-de-jaars 
E-teams. Iedere week weer buffelen 
tegen spelers van minimaal een jaar 
ouder, die stuk-voor-stuk “in de ketel met 
toverdrank” waren gevallen. Ondanks 
de wekelijks terugkerende leeftijds- 
en krachtsverschillen, werd er vaak 
oogstrelend gevoetbald. Mooi verliezen 
werd een kunst bij ons. Vijf mooie dagen voor de boeg, dus we 

gaan naar de Intratuin. Dat er blijkbaar 
een logisch verband zit tussen die twee 
gebeurtenissen geeft al aan dat de bur-
gerlijkheid definitief zijn intrede heeft ge-
daan. Waar vroeger festivals werden be-
zocht, kan vadermans tegenwoordig de 
tuin mooi even klaarmaken in het lange 
Pinksterweekend.

Het bezoeken van tuincentra behoort op 
zijn zachts gezegd niet tot mijn hobby’s. 
Alleen al van de gedachte aan een lang-
zaam voortsukkelende stoet bejaarden in 
een broeierige hal krijg ik steken in mijn 
hoofd.

Om de meutes dreutelende senioren voor 
te zijn, besluiten we vroeg te gaan. Het 
plan blijkt niet helemaal te werken. We 
zijn zo vroeg dat de deuren nog gesloten 
zijn. Maar ondanks dat hebben er zich - 
alsof het een popconcert betreft - al hor-
des mensen voor de ingang verzameld, 
opgewonden als een brugklas die een 
schoolreisje heeft.

Als de deur wordt geopend, wurmt de 
menigte zich naar binnen. Met twee nu al 
lastige kinderen in onze karretjes begin-
nen we aan deze barre tocht die ons net 
als bij de Ikea langs alle afdelingen voert. 
Shortcuts zijn niet mogelijk. Dus ook al 
heb je alleen tuinplanten nodig, je wordt 
langs de afdeling Knaagdieren, Woonac-
cessoires, Tropische vissen, Tuingereed-
schap et cetera geleid. Allemaal in de-
zelfde tergend langzame grijze file, die nu 
ook een beetje vreemd begint te ruiken.

Voor wie echt niet weet wat hij met zijn 
vrije tijd aan moet, is er een soort lunch-
room ingericht midden in de Intratuin. 
Daar eten lijkt mij bijna net zo verschrik-
kelijk als ontbijten bij de McDonalds, maar 
die mening wordt niet gedeeld door onze 
dependslipdragende vrienden. Het tuin-
centrum is nog geen kwartier open, maar 
aan ieder tafeltje zit al een kunstgebit op 
een kaiserbroodje te knagen of een prui-
menmondje aan een croissant te zuigen.

De co lumn BBQ



716

Onze kar vult zich inmiddels planten, krui-
den, hangmandjes en potgrond. Hier ko-
men we het weekend wel mee door. Dat 
terrasje pakken kan zo langzaam maar 
zeker ook op de buik geschreven worden. 
Mijn gemoed wordt al maar duisterder.

Maar dan, na alle Azalea’s, Begonia’s, 
Fuchsia’s, Clematissen, Tuinbankjes, 
Koikarpers, gazonharken, freubeltjes, 
fuupkes en muupkes, ligt daar als een 
soort oase in de woestijn de barbecueaf-
deling. Eindelijk een afdeling waarbij het 
fijn is dat ze zo’n hysterisch assortiment 
hebben. Voor iedere vorm van mannelijk-
heid is er een bijpassende gril te koop. 
Het rek met barbecueaccessoires is zo 
groot, dat een eenjarige vakopleiding niet 
voldoende zou zijn om het gebruik ervan 
onder de knie te krijgen.

Na een uitgebreid vergelijkend warenon-
derzoek heb ik de meest geschikte vlees-
tang te pakken. Ook gaat er een jumbo-
zak kolen op de wagen. Nu Trump in zijn 
oneindige wijsheid het klimaatakkoord 
heeft opgezegd, kan 15 kilo houtskool er 
ook nog wel bij.

We staan nog steeds in de rij. Nu gelukkig 
bij de kassa. Alle geraniums die binnen 
handbereik van de jongste in het karretje 
staan, zijn veranderd in kale stokjes. Uit 
zijn mondhoek steekt nog een bloemetje. 
Mij maakt het niet meer uit. Als ik deze 
kale satéprikkers straks gepland heb, ga 
ik lekker staan bakken met een biertje.

Johan


