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42,195 
KILOMETER
Het zit er (bijna) op. De bladeren knispe-
ren op het kerkepad, bijna struikelend 
over een kastanje, het geluid van de 
maishakselaars, iets vaker een shirt met 
lange mouwen en rekening houden met 
de mindere zonuren op een dag. Hallo 
herfst. 

De zomer was fijn, de zomer was he-
lemaal perfect voor een hardloper en 
sportliefhebber als ik. Deze zomer was 
specialer dan andere zomers sinds ik zes 
jaar geleden voor het eerst de hardloop-
schoenen heb aangetrokken. Al zes jaar 
geniet ik van Zieuwent en zijn omgeving. 
Ik zie de natuur veranderen tijdens de sei-
zoenen. Huizen worden gebouwd, afge-
broken en soms weer opgebouwd. Soms 
kom ik veel mensen tegen, maar meestal 
helemaal niemand.  Alle seizoenen groet 
ik de vrijwilligers van de kerkepaden die 
er voor zorgen dat ik hier zonder moeite 
over heen kan lopen. Mooie combi tussen 
sport en cultuur niet? Goed. Klaar met dit 
sentimentele, maar gemeende stukje.

To the point: en hoe! Op 16 oktober hoop 
ik één mijn van dromen te verwezenlij-
ken; 42,195 kilometer hardlopen tijdens 
de marathon in Amsterdam. Waarom? 
Waarom is 10 kilometer, of uitzonderlijk 
een halve marathon niet ook goed? Nou, 
gewoon omdat het voor mij geen straf is 
om hard te lopen. Ik kom elke keer weer 
gelukkig thuis en kan me niet herinneren 
dat ik ooit teleurgesteld ben geweest na 
het rennen. Ik heb het geluk dat mijn li-
chaam precies goed is afgesteld en op 
één voetblessure na, amper ziek ben of 
pijntjes heb. Samen met Marjan Doppen, 
Zieuwentse vriendin van mij en in mijn 
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ogen zeer getalenteerd hardloopster, be-
sloten we om samen onze eerste mara-
thon te lopen. Zoals bij alles wat training 
of oefening nodig heeft is het zeer ver-
standig om te werken volgens een plan 
en opbouw. Ik bedoel Bach heeft ook niet 
in één dag leren piano spelen, als fysio-
therapeut weet ik hoe hard het oefenen is 
om na een nieuwe heup weer een stuk te 
kunnen wandelen en Lynn Knippenborg 
heeft niet voor niets haar hele leven ge-
traind om uiteindelijk op haar 24e in de 
selectie van het Nederlands handbal-
team te mogen spelen.

Vier maanden heb ik getraind volgens 
een schema speciaal op mijn snelheid 
en conditie afgesteld. Tijdens de langere 
lopen werd ik vergezeld door hardlo-
pende vriendinnen/vrienden of fietsend 
vriend en moeder. Zeer functioneel ook 
nog eens, op langere afstanden konden 
ze me voorzien van eten en drinken en 
daarnaast konden er ideaal vakanties ge-
pland worden waarvoor je normaal een 
avond voor gaat zitten.

Onze voorpret voelt hetzelfde als op va-
kantie gaan en wordt met de week meer. 
Het mooie is dat ik op mijn eigen manier 
heerlijk en zonder problemen heb ge-
traind om straks in het Olympisch Sta-
dion te starten en (hopelijk) te finishen. 
Maar het allermooiste is om straks de 
overwinning samen te kunnen vieren. Ik 
krijg al kippenvel bij het idee…

Nienke

42,195 KILOMETER

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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ZIJN ZOALS JE BENT!
Ook al is het nog prachtig nazomerweer, 
de zomer is toch echt bijna aan zijn eind 
en daarmee ook een zomer vol sport. Een 
zomer vol Olympische spelen met veel Gel-
ders talent, maar zonder “onze Lynn”. Over 
welke Lynn we het hebben? 
Over Lynn Knippenborg, 24 jaar, profes-
sioneel handbalster voorheen bij Pacelli, 
Dalfsen, Vipers Kristiansand in Noorwegen 
en nu bij de Buxtehuder SV in Duitsland. 
Speelster van het Nederlands handbal-
team, maar helaas net niet geselecteerd 
voor Rio.

Hoe is het met haar? Hoe was de aanloop 
van het handbalsprookje naar Rio? Hoe 
heeft zij de Olympische spelen ervaren 
vanuit huis en ook hoe ziet de weg naar To-
kio in 2020 eruit?Tijd voor de Piot om eens 
te horen over de belevenissen en het ge-
voel van Lynn in die periode.

Handbal heeft al van jongs af aan veel in-
vloed op Lynn. Ze geeft aan dat ze als klein 
meisje al wist dat ze hoog wilde handbal-

len. Ze werd vroeg door Daan Jolink ge-
vraagd om in het eerste van Pacelli mee te 
spelen, zat even bij de handbalschool in 
Raalte, werd geselecteerd voor jong Oran-
je en kwam zo bij Dalfsen en verder in het 
professionele circuit terecht. Omdat pro-
fessioneel handbal in Nederland niet mo-
gelijk is, is ze om die reden al jong naar het 
buitenland gegaan om het daar wel te kun-
nen spelen. Daarnaast is ze bezig met de 
opleiding tot fysiotherapeute. Ze moet nog 
een half jaar stage lopen en dan is ze klaar. 
Juist vanwege die stage heeft ze aange-
geven bij haar spelersmakelaar dat ze 
na het einde van haar contract bij  Vipers 
Kristiansand graag naar Duitsland zou wil-
len. Bij de club waar ze nu speelt kan ze 
haar stage invullen het komende jaar. Ze 
woont samen met een andere speelster uit 
Nederland, Yara Nijboer, in een apparte-
mentje in Duitsland en probeert regelma-
tig in de weekenden naar huis te komen 
in Zieuwent of Zwolle, waar haar vriend 
Freddy woont.
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De afgelopen jaren moest en ook de ko-
mende jaren moet er veel wijken voor het 
handbal. (contact met familie en vrienden). 
Je stelt je daar op in en hebt een doel waar-
op je je focust. “Mensen om mij heen heb-
ben daar gelukkig begrip voor, het is het 
waard”. De huidige ambities liggen in de 
Duitse Bundesliga, het is één van de sterk-
ste competities, het doel is een plek bij de 
bovenste vier te behalen en in de toekomst 
Champions League mee te maken. Voor 
haar eigen carrière zou ze ook nog graag 
naar Denemarken gaan, want in haar ogen 
is dat de top van het handbal.

De start van het handbalsprookje
Het is 2012.
De Olympische spelen in Londen zijn ge-
weest en veel speelsters stoppen dan. Het 
is tijd voor een nieuwe jonge groep.  Ook 
Lynn wordt gevraagd door Peter Porten-
gen, die ook haar coach is bij Dalfsen.  Voor 
een wedstrijd wordt haar in het oor gefluis-
terd dat ze in die week waarschijnlijk ge-
beld gaat worden door de bondscoach. En 
zo werd Lynn geselecteerd voor een stage 
waar 21 speelsters voor in aanmerking 
kwamen en er uiteindelijk 16 overbleven.
Deze nieuwe groep ging bouwen onder 
leiding van Henk Groener en Peter Por-
tengen. In de praktijk betekent dit dat de 
meiden slechts 4 keer per jaar een week bij 
elkaar zijn, tijdens een internationale week. 
De rest van de tijd speelt iedereen in de 
competitie bij de eigen club. Het is niet al-
tijd makkelijk geweest. Handbal stond toen 
nog niet zo in the picture als nu en ook het 
NHV (Nederlands Handbal Verbond) stond 
op het randje van faillissement.  Er was 
geen geld en veel moest op eigen kracht 
gerealiseerd worden. Nu is dat anders, 
vooral het WK, waarbij zilver is gehaald, 
maakt dat het team bekend is geworden 
bij de media en dat er dus meer aandacht 
en geld vrijkomt.

Hierdoor werd verdere professionalisering 
bij het Nederlands team mogelijk. Er is nu 
begeleiding voor het fysieke deel, maar 
ook kwam er aandacht voor de mentale 
begeleiding. “Als groep kregen we ver-
schillende werkvormen waarbij het doel 
was om elkaar beter te leren kennen, zowel 
binnen als buiten het veld”. “Hoe coach je 
elkaar, wat werkt wel bij de één maar niet 
bij de ander?”

Het doel Rio komt dan in zicht en het 
wordt duidelijk dat niet iedereen volgens 
de maatstaven van het NOC*NSF mee 
mag. Er moeten speelsters afvallen. Op de 
vraag van ons of Lynn wist waar ze stond 

ZIJN ZOALS JE BENT!
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en misschien heeft voelen aankomen dat 
zij zou afvallen zegt ze: “Ja, ik heb het wel 
gevoeld. Een Nycke Groot en Estavana 
Polman bezetten dezelfde positie als ik. Ik 
vind van mezelf dat ik een complete speel-

ster ben, die zowel in de aanval als in de 
verdediging goed staat. Ik moet echter wat 
dominanter worden en misschien wel wat 
vaker op doel schieten. Wat assertiever 



mag worden en minder het timide Ach-
terhoekse meisje moet zijn”. In het veld 
zet ze de lijnen goed uit, dat had ze naar 
eigen zeggen buiten ’t veld ook moeten 
doen. Maar zolang er nog geen beslissing 
is gevallen over wie er gaan afvallen, houd 
je hoop en geef je alles wat je hebt in de 
voorbereidingen. Tot die ene vrijdag na de 
training op Papendal….

Het beslissende moment.
De hele week al gonsde het door ieders 
hoofd. Ze hadden het er met elkaar over: 
wie zou er afvallen? De dagen werden 
geteld en de spanning steeg. Tijdens trai-
ningen werden ballen niet meer gevangen 
door de zenuwen. Tot het moment daar 
was. Na de training met de hele groep bij-
een in de kleedkamer. De pers stond bui-
ten. “Je zit daar en de namenlijst van 14 
speelsters die mee mogen wordt voorgele-
zen en daar zit ik niet bij”.

In eerste instantie vertelt Lynn dit heel fei-
telijk en babbelt door over andere details. 
Maar als we doorvragen naar dat moment 
zelf, juist naar die beleving, om ons deel-
genoot te maken in dat gevoel, dan breekt 
ze. En voelden wij even mee in de pijn, het 
verdriet, de radeloosheid, de onmacht die 
topsport keihard maakt. Heel even weer 
was Lynn bij dat moment van intense pijn 
en verdriet, vergelijkbaar met een rouwpro-
ces. We zien aan de andere kant van de 
tafel een tophandbalster, maar meer nog 
een prachtmeid die weet wat ze wil, die 
een enorme mentale veerkracht liet zien en 
heel veel gevoel heeft. Diepe snikken, die 
ze zelf niet eens op dit moment verwacht 
had, maar kennelijk door het herbeleven 
weer even naar boven kwamen.

Hoe bijzonder is het dat je als mens zo 
mooi en puur mag en kan zijn in je leven. 
Dat een stukje kwetsbaarheid hier niet ge-
zien hoeft te worden als zwakte, maar juist 
als persoonlijkheidskenmerk, waardoor je 
een mooier, completer mens uitstraalt! En 
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als je dan bij haar aan tafel zit en haar diep 
in de ogen kijkt, zie je ook weer dat ze dit 
aankan, dat ze door zal vechten, dat haar 
dit niet klein zal krijgen.

Hoe moeilijk het was, kunnen we ons voor-
stellen. De meiden zitten in de kleedkamer, 
het nieuws is geweest, ook de meiden die 
doorgaan zijn stil. Het nieuws wordt op 
verschillende manieren verwerkt. Iemand 
loopt boos de kleedkamer uit en rent een 
uur buiten rond. De ander zoekt troost bij 
medespeelsters. Ook Lynn heeft troost 
gezocht bij enkele meiden waar ze een 
fijne band mee heeft opgebouwd. Afvallers 
begrijpen elkaar in die periode erna. Want 
ook dan moet er nog een vierlandentoer-
nooi gespeeld worden en Jessy (die wel 
meegaat naar Rio, maar op de tribune zal 
moeten zitten als reserve) en Lynn doen 
nog mee. Heel stiekem hoopte Lynn nog 
dat ze toch nog mee mocht, na al die voor-
bereidingen, maar helaas. Na dat toernooi 
gingen zij met z’n allen naar Schiphol en 
Lynn vertrok als enige naar huis. Een heel 
zuur en keihard moment.

Periode Rio, vanuit huis
En dan moet je verder. Weet je dat je bent 
afgewezen omdat de coach koos voor de 
dekking en niet voor de aanval en dat dit de 
uiteindelijke reden is dat ze Lynn niet nodig 
hadden in hun plaatje. Tref je weer voorbe-
reidingen voor de nieuwe club. Ze verhuist 
en gaat weer trainen in Duitsland. Maar ze 
houdt wel contact met de meiden in Brazi-
lië via Wahtsapp. De meiden vragen zelfs 
hoe het met haar is en of het gaat? Con-
tact was wel fijn, tenminste een beetje, ook 
niet teveel, want het blijft een dubbel ge-
voel. “Je gunt de meiden alles, maar als zij 
werkelijk een medaille omgehangen had-
den gekregen, dan zou dat opnieuw een 
moeilijk moment zijn geweest. Nu zijn ze 
vierde geworden en vooraf zou je daarvoor 
tekenen, maar toch hebben ze niet het spel 
laten zien, dat ze werkelijk kunnen. Tijdens 
het WK groeiden ze naar een topniveau, in 
Rio lukte dat niet”. Lynn heeft ook niet alle 
wedstrijden gezien, deels omdat ze zelf al-
weer oefenwedstrijden had of omdat tijden 
van uitzending soms ongunstig waren.
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Toekomst…
“Dit gaat me niet nog een keer gebeuren, 
ik ga voor de volgende Olympische spelen. 
Ik weet waar ik aan moet werken, heb per-
soonlijke doelen en zal alles op alles zet-
ten. Ik wil fysiek sterker worden en denk 
dat dit in de Duitse competitie gaat lukken. 
Ik wil mezelf meer laten zien als degene die 
op een positieve manier zowel binnen als 
buiten het veld lijnen kan uitzetten. Niet op 
de achtergrond zijn, maar laten zien wat ik 
kan en wie ik ben. Ik ga de komende jaren 
voor de Bundesliga en hopelijk de Champi-
ons Leage en dan in 2020 mee naar Tokio. 
Dan ben ik 28 en dat wordt gezien als de 
ideale leeftijd voor een handbalster.” Op de 
vraag of we Lynn ooit nog weer terug zien 
bij Pacelli, antwoordt ze dat ze misschien 
voor de jeugd iets zou kunnen betekenen.

Wat wil je zelf nog kwijt?
Met een glimlach vertelt ze dat ze Zieuwent 
nog niet vergeten is. En dat ze vooral kwijt 

wil, ook al klinkt dat heel cliché, dat ze 
dankbaar is voor de steun die ze onvoor-
waardelijk en te allen tijde heeft gekregen 
van haar ouders, familie, vrienden en haar 
vriend Freddy. Dat ze beseft dat het zonder 
hen heel erg zwaar zou zijn, want je voelt 
je soms heel eenzaam in het buitenland. 
En dat zij er dan altijd zijn om op terug te 
vallen.

En dan is het voor ons tijd om plaats te ma-
ken voor haar vriend die inmiddels fietsend 
vanuit Zwolle binnen is gekomen in huize 
Knippenborg, zodat we niet teveel kostba-
re tijd afknabbelen van de toch al weinige 
momenten dat ze samen kunnen zijn.

We nemen afscheid van Lynn en kletsen 
buiten nog even samen na. We zijn onder 
de indruk en dankbaar dat ze dit stukje 
van haarzelf heeft laten zien aan ons. Dat 
ze mocht zijn in dit gesprek wie ze was en 
hopelijk nog heel lang blijft. 

Johnny en Tanja

ZIJN ZOALS JE BENT!
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Toneelvereniging Semper Avanti wil u 
graag op de hoogte brengen van een 
aantal veranderingen met betrekking tot 
de voorstellingen in dit seizoen.

Wist u dat 
in de afgelopen seizoenen is gebleken 
dat de zondagavonden minder goed be-
zocht worden dan de zaterdagavonden?

Wist u dat 
we daarom dit jaar eens iets anders wil-
len proberen, en dat de voorstellingen 
dit jaar daarom gaan plaatsvinden op:
Zaterdag  28 januari
Vrijdag  03 februari  NIEUW!!!
Zaterdag 04 februari 
Zondag   05 Februari

Wist u dat 
de gemiddelde leeftijd van onze leden 
best hoog is?

Wist u bijvoorbeeld dat 
dit jaar twee leden hun 40 (!) jarig jubi-
leum zullen vieren?

Wist u dat 
we daarom ook al een tijdje de wens 
hadden de jeugd van Zieuwent beter te 
kunnen bereiken?

Wist u dat 
we daarom op Zondag  29 januari tussen 
13.00-16.00, NIEUW!!!! een workshop 
Jeugdtoneel voor kinderen van groep 
6/7/en 8 gaan organiseren in het Paro-
chiehuis.

Wist u dat 
dit jaar maar liefst 5 debutanten een rol 
hebben in het toneelstuk?

Wist u dat 
we een nieuwe website zullen gaan 
lanceren waarop alle informatie ook te 
vinden zal zijn? En dat we ook actiever 
zullen worden op social media: Face-
book, en Twitter….

En wist u tot slot dat
we in november weer langskomen met 
de donateurkaarten en dat we hopen dat 
u ook dit seizoen weer komt genieten bij 
één van de voorstellingen!

Toneelvereniging Semper Avanti.

“WIST U DAT?” 
NIEUWS VAN TONEELVERENIGING 
SEMPER AVANTI



PROFIELSCHETS
In deze PIOT een profielschets met Nicole 
Nijenhuis. Ze is moeder van Joost en Thomas 
en is geboren en getogen in Zieuwent. Ze 
verzorgt al 28 jaar het transport bij Brink & 
Campman Tapijten in Lichtenvoorde en is 
daarnaast nog wedstrijdsecretaris bij de 
jeugd van RKZVC. Naast dat ze veel voor 
haar bestuurlijke functie op het voetbalveld 
is, kijkt ze ook nog graag voetbal. Zowel bij 
haar zoon Thomas (en tot vorig seizoen bij 
Joost) als bij het 1e van RKZVC is ze vaak 
langs de lijn te vinden. 

1. Meest favoriete sport:
Zelf ben ik niet zo sportief aangelegd maar 
om te kijken vind ik voetbal een mooie 
sport.

2. Minst favoriete sport:
Paardensport, daar heb ik niks mee. Ook 
boksen vind ik niks.

3. Mooiste sportherinnering:
Van mezelf schiet me zo niets te binnen, 
wel kan ik herinneren dat we na de 
uitwedstrijden van het squashen vroeger 
altijd een route uitstippelden zodat we 
langs de Mc Donald’s kwamen. Dat was erg 
grappig. Minder in het verleden natuurlijk 
het kampioenschap van het 1e.

4. Favoriete sportman/vrouw:
Het hele 1e van RKZVC.

5. Lekkerste eten:
Ik hou erg van vlees en vis.

6. Beste boek/schrijver:
De boeken van Saskia Noort. Ik lees alleen 
in vakanties en dan moet het wel lekker 
weg lezen. 

7. Mooiste Film:
Alle Bridget Jones achtige films. Beetje 
luchtig.

8. Beste Nederlandstalige lied:
Niet specifiek één liedje. Toen ik wist dat 
je kwam was ik al aan het denken wat 
voor een antwoord ik zou geven. Ik vindt 
veel nummers mooi, van De Dijk tot Andre 
Hazes. 

9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Het cadeau krijgen op zich vind ik al een 
cadeau!

10. Grootse miskoop:
Kleren denk ik, die blijven dan een beetje in 
de kast hangen. Een tweedehands laptop 
heb ik ook al eens aangeschaft, dat was 
helemaal niks!
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11. Omscholen tot:
Iets in het toerisme. Mensen adviseren 
over reizen. Vind het zelf ook heerlijk om 
op vakantie te gaan en van alles te zien.

12. Tent opzetten in:
In een warm land, Italië.

13. Hekel aan mensen die:
Zichzelf heel erg belangrijk vinden en die 
achterbaks zijn.

14. Uit bed te halen voor:
Niet!

15. Welke droom is wederkerend:
Een paar jaar geleden, rond 9/11, had ik 
nog wel eens dat ik droomde dat ik een 
passagier was. De laatste tijd kan ik me 
niets herinneren.

16.  Wanneer was je voor het laatst 
bang:

Half uurtje geleden voor dit interview….. 
Nee vorig jaar tijdens het heftige onweer, 
toen was ik alleen thuis. Ben eigenlijk niet 
echt heel bang ingesteld.

17. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Mag wel iets minder van mezelf…

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

19.  Als je één uur vrije tijd hebt, wat 
doe je dan:

Candy Crush.

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

Huis van Jos en Karin Teunissen aan de 
Ruurloseweg, vind ik van buiten prachtig!

21. Wat zou je geen 2e keer doen:
Ik heb nergens spijt van.

22.  Wat staat er bovenaan jouw 
bucketlist:

Parachute springen

23. Beschrijf je zelf in 5 woorden:
Sociaal, bescheiden, betrouwbaar, 
twijfelachtig, vriendelijk.

Nicole, bedankt voor de gastvrijheid en de 
heerlijke koffie!

Stefan Beerten
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

WEDSTRIJD :  UITSLAG: AZSV JO13-7 – RKZVC JO13-3G : 0-20
DOELPUNTENMAKERS:  Tim Wissink (6x), Lars Kolkman (2x), Ruben Klein Holken-

borg (2x), Djervi Baks (2x), Tjebbe te Molder (1x), Marijn 
Harmsen (2x), Daan Rouwhorst (1x), Ryan Payers (2x) en 
Jens Taken (2x).

MOOISTE DOELPUNT: Welke niet? Allemaal schitterend.
MOOISTE MOMENT: Starten met 10 tegen 11 van AZSV en nog scoren.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tim Wissink.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO13-3G – Lochem JO13-6GD : 17-0
DOELPUNTENMAKERS:  Denzel (4x), Jens (3x), Dani (2x), Yob (3x), Stijn (2x), Tim 

(2x) en Djervi (1x).
MOOISTE DOELPUNT: 2e Doelpunt van Dani.
MOOISTE MOMENT: ----------
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Marienveld JO11-1 – RKZVC JO11-3 : 3-3
DOELPUNTENMAKERS: Twan (2x) en Sem (1x).
MOOISTE DOELPUNT: De 1ste van Twan. Afstandsschot over de keeper.
MOOISTE MOMENT: Op het laatste moment toch nog 3-3 gescoord.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Twan Hulshof.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-4 – MEC/Bredevoort JO11-3G : 0-18
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT:  Helaas geen doelpunten, maar wel een paar prachtige 

aanvallen !!
MOOISTE MOMENT:  Ondanks het verliezen, bleven ze gewoon goed voetbal-

len tot het bittere eind !
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Ben Domhof: de “Condor van Zieuwent”. Deze gelegen-

heidskeeper heeft ons behoed voor een grotere nederlaag !!

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-4 – Varsseveld JO11-5 : 5-2
DOELPUNTENMAKERS: Dries (2x), Jaap (2x) en Noure (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Noure Mul schiet een rebound hard boven in de touwen!!
MOOISTE MOMENT:  Nadat de verdediging van Varsseveld dol gespeeld was 

door het tikkie-takkie-voetbal van ZVC, waren ze het 
spoor bijster en schoten in eigen doel.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Gijs Stortelder.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
WEDSTRIJD :  UITSLAG: Haarlo JO11-1 – RKZVC JO11-4 : 3 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Dries Domhof.
MOOISTE DOELPUNT: Dries Domhof.
MOOISTE MOMENT:  Door super samenspel, de aansluittreffer gemaakt. Ge-

volgd door een stormvloed aan kansen. Helaas geen loon 
naar werk.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Ben Domhof.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Zelos JO9-1 – RKZVC JO9-1 : 2-5
DOELPUNTENMAKERS: Storm (3x) en Jochem (2x).
MOOISTE DOELPUNT:  Vrije trap van Jochem van 20 meter diagonaal in de krui-

sing.
MOOISTE MOMENT:  De 2e helft. Een 2-0 achterstand in de rust omgezet naar 

een 5-2 winst.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Gijs te Vruchte.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-1 – PAX JO9-1 : 4-4
DOELPUNTENMAKERS: Storm (3x) en Jochem (1x)
MOOISTE DOELPUNT: Jochem: prachtig afstandsschot.
MOOISTE MOMENT: Mooi reddingen van Tom.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Milan.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: DEO JO9-3 – RKZVC JO9-2 : 13-0
DOELPUNTENMAKERS: Geen één.
MOOISTE DOELPUNT: Penalty’s achteraf.
MOOISTE MOMENT: De laatste 10 minuten vonden de spelers elkaar.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lars.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Ruurlo JO9-4 – RKZVC JO9-2 : 5-1
DOELPUNTENMAKERS: Wout.
MOOISTE DOELPUNT: Hard en laag onder in de hoek geschoten.
MOOISTE MOMENT: Ze hebben heel hard gewerkt ondanks de hitte.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pim Wessels.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Lochuizen JO9-1G – RKZVC JO9-2G : 1-8
DOELPUNTENMAKERS: Wout (6x), Lynn (1x) en Roy (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Wout. Eerst een hele mooie actie door de verdediging en 

zelf doelpunt nog maken.
MOOISTE MOMENT:  Het samen vieren van de doelpunten en dan de eerste 

wedstrijd winnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Wout te Molder.



DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-2G – Lochuizen JO9-1G : 1-3
DOELPUNTENMAKERS: Pelle Kolkman.
MOOISTE DOELPUNT:  Pelle Kolkman heeft in de drukte toch nog een gaatje ge-

vonden.
MOOISTE MOMENT: De vreugde van het team bij gelijk spel.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pelle Kolkman.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Trias JO9-5 – RKZVC JO9-3 : 2-1
DOELPUNTENMAKERS: Toby.
MOOISTE DOELPUNT: Toby. Door een wir-war van benen, scoorde hij de 1-0.
MOOISTE MOMENT: Toen we achter kwamen bleven we toch goed voetballen.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Joes. Ondanks dat hij een eigen goal maakte, speelde hij 

een goede wedstrijd.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-3 – DEO JO9-6 : 9-0
DOELPUNTENMAKERS:  Ruben van Dillen (4x), Jurre Spexgoor (1x), Thijmen Dib-

bets (3x) en Teun Stegers (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Teun Stegers. Als verdediger een mooie goal gemaakt.
MOOISTE MOMENT:  Combinatie met als eerste Saar, toen Lynn met als laatst 

Thijmen. Helaas net geen goal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ruben. Attent vier goals.
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PACELLI OP KAMP 
20 en 21 augustus zijn we met een heel 
aantal meiden van de F, de E en de D op 
kamp geweest in het scoutinggebouw 
in Lichtenvoorde. Een jaarlijks terugke-
rend evenement dat ook dit jaar weer 
een groot succes was. Op de fiets gingen 
we naar Lichtenvoorde en daar werden 
de meiden verdeeld in vier groepjes. Ze 
kregen een pen en de opdracht die zo 
vaak mogelijk te ruilen en zo met een zo 
grappig mogelijk voorwerp te eindigen. 
Ondertussen kregen ze ook een aantal 
foto-opdrachten (ga op de foto met een 

winkelwagentje van 
de jumbo, ga op de 
foto met een vis…) en 
dit leverde geweldige 
plaatjes op. Zo bleek dat onze handbal-
sters niet alleen reuze sportief, maar ook 
heel creatief zijn. En verder beschikken 
ze ook nog eens over een prima han-
delsgeest. Een groepje presteerde het 
met een reuze paraplu terug te komen en 
weer een ander groepje met een koffer 
vol met leuke dingen. Dat allemaal door 
het ruilen van een simpele pen!
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Later die middag stond een sportieve ac-
tiviteit in de Hamaland op het program-
ma. We speelden onder meer WipeOut: 
een team legde een parcours af en een 
ander team moest proberen ze met bal-
len af te gooien. 

De tijd vloog om, maar veel tijd om te 
rusten hadden we niet, want we waren 
op een handbalkamp en moesten dus 
natuurlijk wel naar de olympische wed-
strijd kijken waar het Nederlandse da-
meshandbalteam speelde voor brons. De 
wedstrijd was niet al te best en werd ook 
verloren. Snel maar naar het scoutingge-
bouw.

De patatjes die op tafels werden gestort, 
smaakten zeer goed en zo hadden de 
meiden weer volop energie voor de play-
backshow/bonte avond. Er werd gefeest 
en gedanst tot in de late uurtjes.

Maar de volgende ochtend was toch 
weer vroeg dag. Alle spullen bij elkaar ge-
raapt, ontbijten en hup, voordat het ging 
regenen nog even het bos in. Levend 
stratego. Altijd een mooi spel met zo’n 
grote groep. Het was lastig om er mee 
te stoppen, maar toch moest het, want 
het was al weer tijd om richting Zieuwent 
te fietsen. We waren precies op tijd om 
praktisch de hele weg in de stromende 
regen te fietsen. Het mocht de pret niet 
drukken. We hebben een geweldig week-
end gehad en zijn weer helemaal opge-
laden om fris en fruitig aan het nieuwe 
handbalseizoen te beginnen. 

1 oktober begint de competitie weer voor 
dames 1. Alle overige teams komen zon-
dag 2 oktober in actie, dus mocht u tijd 
en zin hebben: kom de teams aanmoedi-
gen in het Sourcy!

Handbalverenging Pacelli.
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ACTIVITEITEN-AGENDA

  

Dag Datum Aanvang Activiteit
Zo. 9 okt. 14.00 uur AZC 1 – RKZVC 1 (speelronde 6)

Ma. 10 okt. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Di. 11 okt. 19.30 uur Pacelli DS1 – AES Arnhem DS1 : Sourcy.

Wo. 12 okt. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Vr. 14 okt. 19.30 uur  “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhook” : kruisjassen bij 

Het Witte Paard.

Zo. 16 okt. 14.00 uur RKZVC 1 – SC Rheden 1 (speelronde 7)

Do. 20 okt. ………. Buurtvereniging ’t Hoenderboom : Dropping

Za. 22 okt. 19.00 uur Beatmis Notenkrakers.

21 en 22 oktober  Stichting Fratsen : Houtdorp.

21 t/m 23 oktober  Tentoonstelling over “De Notenkrakers”.

Wo. 26 okt. 20.00 uur PIOT Kopie inleveren.

Vr. 28 okt. 19.30 uur ’t Kevelder : Kruisjassen voor iedereen.

Za. 29 okt. 19.30 uur Pacelli DS1 – LHC DS1 : Sourcy.

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

Zo. 30 okt. 14.30 uur OBW 1 – RKZVC 1 (speelronde 8)

Za. 5 nov. 19.30 uur Pacelli DS1 – OBW DS1 : Sourcy.

Zo. 6 nov. 14.00 uur RKZVC 1 – Rood Wit 1 (speelronde 9)

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

Di. 8 nov. 14.00 uur Folkloristische Dansgroep ‘De Vier Winden’ in het Parochiehuis.

Ma. 14 nov. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

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

Vr. 11 nov. 19.30 uur  “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhook” : kruisjassen bij 

Het Witte Paard.

Zo. 13 nov. 14.00 uur FC Winterswijk 1 - RKZVC 1 (speelronde 10)

Za. 19 nov. 19.00 uur Playbackshow Jong Nederland ’t Gilde

Zo. 20 nov. ………. Intocht Sinterklaas.

Do. 29 dec. ………. Stamppot kaarten : Het Witte Paard.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info
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NOTENKRAKERS WEEKEND 2016
Zoals u ongetwijfeld al gehoord heeft, 
organiseren we als oudheidkundige ver-
eniging Zuwent samen met enkele ex-
Notenkrakers enkele activiteiten tijdens 
het Notenkrakers weekend waaronder de 
boekpresentatie, de tentoonstelling, de 
beatmis en de reünie voor alle oud leden 
van de Notenkrakers. 
 
De uitvoeringen van de revuegezelschap 
De Notenkrakers zijn een stuk cultureel 
Zieuwents erfgoed is, waar we erg trots 
op zijn. Dit mag daarom nooit verloren 
gaan. Met het boek ´Notenkrakers 50 
jaar` hebben we de mogelijkheid om her-
inneringen, anekdotes, verhalen en foto’s 
te bewaren uit de periode 1952 tot 2002 
en te delen met oud Notenkrakers leden, 
inwoners en andere belangstellenden. 

In totaal traden er gedurende die jaren 
ongeveer 170 mensen op in het Parochie-
huis in Zieuwent, waar onder Ernst Daniel 
Smid, al jaren één van de bekendste ba-
ritons in Nederland. In het begin werd er 
alleen bekend stukken nagespeeld, in de 
loop van de jaren heeft men zelf ook sket-
ches en liedjes verzonnen en gespeeld. 
In het begin waren er alleen Zieuwentse 
inwoners lid van de Notenkrakers, later 
ook veel leden uit Lichtenvoorde en om-
liggende plaatsen.

We heten u daarom van harte welkom op 
de tentoonstelling op vrijdag 21, zaterdag 
22 en zondag 23 oktober aanstaande in 
het Parochiehuis en uiteraard voor de 
beatmis in de kerk op zaterdag 22 okto-
ber. 

Vergeet ook niet om het boek te bestel-
len! Dit is een uniek éénmalig gedrukt 
cultureel Sowents boek van 360 pagina’s 
dik met de geschiedenis, anekdotes van 
oud-leden en geweldige foto’s van de 
uitvoeringen. De prijs kon niet lager: 25 
euro! Dit kan in principe alleen via www.
zuwent.nl besteld worden, maar als dit 
een probleem is bel anders Bennie Rouw-
horst (06 2370 0591) of Lucia Beerten (06 
5312 1736). Dan regelen we dat voor u.

Namens het bestuur van de 
oudheidkundige vereniging Zuwent,

René Spekschoor
Voorzitter
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BOEK “NOTENKRAKERS 50 JAAR”
Het revuegezelschap De Notenkrakers 
heeft in de 50 jaar van haar bestaan 
(1952-2002) grote bekendheid en waar-
dering verworven in en buiten onze re-
gio. Als eerbetoon aan deze Zieuwentse 
vereniging is de Oudheidkundige Vereni-
ging Zuwent bezig een tentoonstelling te 
maken met foto’s van de revues die in de 
loop der jaren zijn opgevoerd.

Daarnaast ondersteunt de OVZ het initi-
atief van De Notenkrakers om een boek 
samen te stellen over het revuegezel-
schap zelf. In het plm. 350 pagina’s tel-
lende boek, dat wordt geïllustreerd met 
zo’n 1.500 foto’s, zal uitgebreid aandacht 
zijn voor de geschiedenis en de ontwik-
keling van De Notenkrakers. Samen met 
persoonlijke verhalen en anekdotes van 
oud-leden zelf geeft het boek een unieke 
kijk achter de schermen. 

In samenwerking met De Notenkrakers wil 
de Oudheidkundige Vereniging tijdens het 
weekend van 21, 22 en 23 oktober 2016 
Zieuwent in het teken stellen van “Noten-
krakers 50 jaar” met als onderdelen: 

• Vrijdagavond: boekpresentatie
•  Zaterdag en zondag: fototentoonstel-

ling
• Zaterdagavond: beatmis
• Zondagavond: reünie voor oud-leden. 

Het boek “Notenkrakers 50 jaar” kost  
€ 25,- en is ALLEEN te bestellen via 
www.zuwent.nl

N.B. Uitsluitend bij bestelling van het 
boek krijgt u tevens een vrijkaartje à € 
3,- voor de fototentoonstelling op zater-
dag/zondag. Let op: uw bestelling is pas 
definitief zodra de betaling is ontvangen.



Ieder half uur geef ik haar de fles. Ze 
drinkt kleine gulzige slokjes. Ieder uur 
reik ik haar wat fruit aan, een banaan 
of partje sinasappel. Ze wil liever niet, 
maar het moet. En zo verstrijken de 
uren in de Achterhoek. Zij, dartel lo-
pend als een hertje, met mij op de fiets 
plomp aan haar zijde. Ik weet precies 
hoeveel druk er op de pedalen moet om 
de magische cijfers van 5.55 minuten 
per gelopen kilometer rond te trappen. 
Mijn dochter traint voor de hardloop-
marathon, en ik kijk er verwonderd naar. 
Dit ligt zo ver van mij af en ik begrijp 
gewoon het ‘waarom’ niet. Maar ga het 
haar niet vragen. In het ‘waarom’ ligt  
vaak de oordelende echo van je eigen 
gedachtes. Dat maakt luisteren naar het 
echte antwoord lastig. Dus ik vraag haar 
andere vragen, over wat en hoe. Kleine 
deelvraagjes, en langzamerhand kom ik 
erachter dat dit kleine sterke lijf hier ge-
woon gelukkig van wordt. Mijn ‘waarom’ 
doet er domweg niet toe.

Ik denk regelmatig aan de moeder van 
Sharon van Rouwendaal. Wie? Zo snel 
vergaat de glorie. Sharon won goud op 
de OS bij het onderdeel 10 kilometer 
in zee zwemmen. Jarenlang 80 kilome-
ter per week (dat zijn 3.200 baantjes in 
het Lichtenvoordse binnenbad) alleen 
in dat koude; zoute; deinende water. 
En dan thuiskomen in je eentje in een 
Frans appartementje. En dat ’s morgens 
en ’s middags. Iedere keer hopend dat 
de golven niet te hoog zijn zodat je de 
route kunt zien. Bij de huldiging zag je 

een sterk en schuw meisje dat snikkend 
uitbracht ‘hier was het dan voor, al die 
eenzaamheid’. En daarna verdween ze 
snel weer van het toneel, hopelijk in de 
armen van lieve mensen en niet naar dat 
naargeestige Franse appartementje. Als 
er één iemand is aan wie ik een heleboel 
vragen zou willen stellen (met uitsluiting 
van de ‘waarom’-vraag) is zij het. En 
van haar moeder zou ik willen weten of 
zij weet ‘waarom’. En of zij daar net zo 
trots en gelukkig van wordt als ik.

Iedereen heeft een reden, iedereen heeft 
een manier; we vangen en laten weer 
los. Ik vind het interessanter om jezelf 
te dwingen vanuit een andere hoek te 
kijken, waar het licht net anders valt, 
dan om steeds weer hetzelfde te zien. 
En dan tenslotte, als je door al je andere 
vragen heen bent, mag er best eens een 
makkelijk ‘waarom’.

Dit is mijn laatste PIOT-column. Waar-
om? Het is tijd voor mij om wat graden 
te draaien. Tijd dat iemand anders op 
deze prachtige plek zijn licht kan laten 
schijnen vanuit een ander perspectief. 
Het was me 24 keer een waar genoegen.

Maddy Hulshof

De co lumn
WAAROM?
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