TOEZIEN
OF

AFZIEN

Het is dinsdagavond een uurtje
of 7. Buiten is het ondertussen
donker en een graadje of min 1.
In een net iets te strakke stretch
hardloopbroek stap ik in mijn auto
richting Lievelde. Tijd om te
trainen, te trainen voor, volgens
intimi, de zwaarste tocht van het
seizoen. Het seizoen dat voor mij,
en mijn |3 compagnons bestaat
uit één wedstrijd: de survivalrun in
Beltrum.>>
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Een half jaar geleden op een vriendendag
van mijn vriendin besloot ik, samen met 3
anderen, mee te doen met de “halve run”.
Dat leek na een half krat bier en wat kippenpoten een prima plan, een “halve” run,
dat kan toch niet veel voorstellen. Maar
hoe dichter we 8 januari naderen, hoe
meer ik daar aan begin te twijfelen. “Dat
doew wal effen” is er wel af zeg maar. De
run is 14 kilometer lang en dat is verreweg de grootste afstand die mijn 2 benen
rennend hebben afgelegd. En alsof die
14 kilometer rennen niet genoeg is mag
je, als recreatieve deelnemer, om en nabij
30 hindernissen bedwingen. Weet niet
precies wat in Beltrum de definitie van
“recreatief” is maar dat heeft schijnbaar
een geheel andere betekenis dan dat ik
voor ogen had.
Om de halve run in Beltrum te halen moet
je heel wat trainen werd ons verteld door
verschillende (ex)survivallaars. Daarop
besloten mijn 3 mede survivallaars en ik
elke dinsdag en zaterdag te gaan trainen.
Al na de eerste training voelde ik dat ik,
van de drie, de meeste training nodig zou
hebben.
Nu, pak en beet 7 weken later, loop ik
nog steeds achter de 3 anderen aan.
Gelukkig is er al wel vooruitgang geboekt.
Mijn, in de afgelopen jaren tot een redelijk
formaat gegroeide, welvaartsbuikje heeft
al plaats gemaakt voor iets dat op spieren
begint te lijken (ik wist wel dat ze eronder
zaten) en de armen en schouders lijken
gelukkig al iets meer op dat wat het zou
moeten zijn.
Ik ben ondertussen aangekomen in Lievelde, bij Ekoboerderij Arink waar we elke
dinsdag trainen. Hier hebben we touwen
door de stal over de koeien gespannen

zodat we wat klimwerk kunnen verrichten.
De voetklem, waarmee je in het touw kunt
“staan”, heb ik al aardig onder de knie
en ook de apenhang, om afstanden aan
touw te overbruggen, beheers ik al goed.
Na een half uurtje klimmen gaan we
hardlopen door de Lieveldse zandpaden.
Om de 500 meter doen we een oefening
om zoveel als mogelijk de survivalrun na
te bootsen. Na een kilometer of 7 komen
we weer aan bij onze oefenlocatie. We
besluiten nog wat te gaan klimmen en
daarmee de training af te sluiten.
Het is 9 uur en het is nog steeds min 1
als ik mijn auto stap om weer richting
Zieuwent te gaan. Onderweg vraag ik mezelf ongeveer 25 keer af waarom ik hier
in hemelsnaam aan begonnen ben. Het
moge duidelijk zijn dat het uiterste van
mijn lichaam gevergd zal moeten worden
om maar enigszins aanspraak te maken
op het behalen van deze run.
De kerst die voor de deur staat zal ik dus
qua eten iets minder uitbundig vieren als
normaal. Het laatste stukje ossenhaas
laat ik aan een ander en op de vraag of ik
nog een laatste herfstbokje lust zal ik nee
zeggen. Want één ding is zeker, ik ga het
halen. Al wordt het 11 januari voordat ik
over ben.
Mochten jullie je, nog verzadigd van
de oliebollen en het bier, op 8 januari
vervelen, ik kan wel wat aanmoediging
gebruiken. Dan doen we het al jaren
gevoerde motto van de Beltrumse run eer
aan: Jullie toezien, ik afzien!
Stefan Beerten

‘Normaal doen we dit niet meer,
maar voor Piot maken we graag
een uitzondering!’ Verbaasd kijken
Nienke en ik elkaar aan. We zitten
in Café Bruntjes aan tafel bij Suzan Stortelder en Freek Rikkerink,
beter bekend als duo Suzan en
Freek. ‘Er komt op dit moment zo
veel op ons af, dat we niet meer
op elk interview-verzoek in kunnen
gaan. Dan zou er weinig tijd over
blijven om nog muziek te maken..’
Aan het woord is Suzan, die
vervolgens meteen in een
geanimeerd gesprek met Nienke
belandt. Ik heb niet eens de
gelegenheid gehad om uit te
leggen waarom we hier zijn, laat
staan dat ik die spraakwaterval kan
volgen en dan is het de bedoeling
dat ik ook nog notities maak.
Kansloos. Dus maar even op de
rem. ‘ Ho ho, dames, effe kallem
an. Dat houdt deze jongen allemaal niet bij. Terug naar het begin.’

SUZAN
FREEK

Stel jezelf even voor, wie of wát
zijn jullie eigenlijk?
Wij zijn Suzan Stortelder (Harmes, 24
jaar) en Freek Rikkerink (23) uit Harreveld. Wij hebben een relatie en vormen
samen het duo Suzan & Freek, waarmee
we iedere week een cover genaamd ‘De
Minuut’ plaatsen op onze facebookpagina.
Freek is in het dagelijks leven promo
manager bij platenlabel Sony Music en
begeleidt in die hoedanigheid artiesten
die bij Sony Music onder contract staan.
Suzan is net afgestudeerd bouwkundige
aan de TU Delft en heeft een bedrijfje
opgericht waarbij ze als interieur adviseur
aan het werk is gegaan, genaamd Studio
KIK. Ze wonen in een appartement op de
Dam in Amsterdam.

We kennen jullie van ‘De Minuut
van Suzan & Freek” op Facebook
en andere social media. Hoe is
dat ontstaan?
Wij zijn dol op muziek maken. Beiden
hebben we in allerlei bands gespeeld.
Freek zat bijvoorbeeld in ‘First Million’ en
Suzan was zangeres in ‘Bell Pepper’. We
vinden het geweldig om samen muziek
te maken en we hebben het idee dat de
bijzondere chemie die we daarbij als stel
hebben, zorgt voor een extra dimensie.
Op een gegeven moment hebben we
besloten om bekende nummers te gaan
coveren, dat te filmen en op Facebook te
zetten. We doen dat akoestisch, gewoon
met zijn tweetjes. Dan heb je ook geen
eindeloos gepuzzel met agenda’s van

SUZAN
FREEK

bandleden om een geschikte dag te vinden. We proberen elke week een clipje te
maken. Inmiddels hebben we wel zo’n 80
nummers gehad.

Hebben jullie hulp bij het maken
van die filmpjes?
Nee. We doen alles zelf. Gewoon camera
klaar zetten, op play drukken en gaan. Zo
blijven we onafhankelijk van anderen. We
doen zelfs ons eigen management. Daar
weet Freek als promo manager natuurlijk
wel het een en ander van. Tot nu toe
werkt dat prima. Om er afwisseling in te
houden proberen we soms andere locaties dan ons appartementje. In het begin
filmden we met een GoPro cameraatje,
maar nu gebruiken we een spiegelreflex
camera met microfoon. We proberen
het zo live mogelijk te houden. Dus een
of twee keer oefenen en dan gaan. Dan
uploaden op facebook en YouTube en
dan maar wachten of mensen reageren.
En als dat dan gebeurt is dat zo kicken!
Wat dacht je hoe we ons voelden toen Mr
Probz of The Chainsmokers reageerden.
Prachtig. Zo zijn we ook in contact gekomen met Jim Bakkum. Die volgde ons al
een tijdje op Instagram en reageerde wel
eens op berichten. Toen raakten we in gesprek en hij wilde wel een keer mee doen.
Afgelopen woensdag stond hij bij ons op
de stoep. Even gekletst, 2 keer gespeeld
en het stond er op. Geweldig toch?

Doen jullie meer in de muziek
dan ‘de minuut’?
We spelen zo’n 60 keer per jaar live.
We worden veel geboekt voor (bedrijfs)

feesten en doen ook ieder jaar een aantal
festivals. Zo hebben we al eens op Sziget
Festival (in Hongarije) gespeeld en hebben we sinds twee jaar onze eigen plek
in de programmering van de Nijmeegse
Vierdaagse feesten. Dan spelen we een
avondvullend programma van 3x 50
minuten!

Jullie hebben een nummer van
The Chainsmokers gecoverd. Zij
waren erg positief en het nummer is ontzettend veel bekeken
op Facebook. Wat doet dat met
jullie?
‘Don’t Let Me Down’ van The Chainsmokers hebben we in een Amsterdams
restaurant opgenomen. Zomaar. Omdat
we het een leuk nummer vonden, zoals
we zo veel nummers leuk vinden. Maar
zij deelden het op hun facebook pagina
(met 5 miljoen likes) met als resultaat dat
het clipje 1 miljoen keer bekeken is! Pff.
Ongelofelijk. En daarna begonnen de grote radio zenders te bellen. We mochten
langskomen bij Giel op 3FM, Radio 2, en
zelfs in België bij Studio Brussel, MNM en
Q-music.

Je zou kunnen besluiten daarom
alleen maar bekende nummers
van grote bands te coveren?
Dat met The Chainsmokers was puur
toeval. We vonden het een leuk nummer om te doen. Meer niet. En ook in de
toekomst zal dat ons enige criterium zijn.

Een nummer spelen om mee te liften op
de bekendheid van een beroemde band
is niet onze stijl.

Doen jullie allen maar covers,
of componeren jullie ook eigen
nummers?
Wij doen uitsluitend covers. Dat vinden
we leuk om te doen. Puur op gevoel
muziek maken. Daar herkennen mensen
ons ook van.

Wat vinden de gecoverde bands
daarvan? Willen die geen royalties?
Over het algemeen vinden bands het leuk
dat ze gecoverd worden. Wij vermelden
dat er ook altijd bij. Wij gaan niet doen
of wij het lied zelf hebben geschreven.
Coveren is een geaccepteerd fenomeen
binnen de muziekwereld. Daar hebben
we nog nooit opmerkingen over gehad.

Jullie muziek doet wat kaal aan,
een eigenschap van akoestisch.
Missen jullie geen drummer?
Freek bespeelt de akoestische gitaar,
Suzan een elektrische piano en soms
gebruiken we een mondharmonica. Dat
geeft een heel bepalende sound, waar
mensen ons van kennen. Dat is als het
ware ons handelsmerk geworden. Dat
gaan we niet aanpassen. Wel is het zo
dat we tijdens grotere optredens als
bedrijfsfeesten en festivals een bassdrum

mee brengen, om een feest toch aan de
gang te maken en meer te kunnen knallen. Dat verrast mensen dan weer. Dat we
dat ook kunnen.

Hebben jullie zanglessen gehad?
Suzan heeft een jaar zangles gehad.
Maar dat was met name gericht op hoe je
kunt voorkomen dat je keelklachten krijgt
en zo. Zingen kost enorm veel energie.
Suzan is dan ook kapot na een avond.
Verder heeft Suzan pianolessen gehad en
Freek zat op gitaarles en blokfluit (haha).
Maar we kunnen bijvoorbeeld geen noten
lezen. We spelen puur op ons gevoel.
Omdat we zo veel met muziek bezig zijn,
worden we vanzelf beter. We ontwikkelen
zo wel door. Elke week een nieuw liedje,
half uurtje oefenen voor 1 minuut. Tekst
naast de camera en gaan. De volgende
dag zijn we het liedje vaak al weer kwijt.

Jullie staan in het voorprogramma
van Milow. Hoe is dat zo
gekomen?
Milow had een filmpje van ons optreden
op de Belgische radio gezien en vond het
blijkbaar leuk. Hij stuurde ons persoonlijk
een e-mailtje en stelde de simpele vraag:
willen jullie mijn voorprogramma zijn
tijdens drie optredens? Die keuze was
snel gemaakt! Zo stonden we donderdag
in Groningen, dinsdag in Utrecht en 16
december in Nijmegen. Superveel reizen,
maar wel enorm leuk. We doen ook een
nummer samen met Milow. Sta je toch
voor 1200 mensen op te treden.

Zien jullie jezelf in de toekomst
als hoofdact? Willen jullie op
grote podia optreden?
We hebben al in Ruurlo op Reurpop gestaan en zijn prima in staat als hoofdact
op te treden. Maar de grote tent van de
Zwarte Cross is misschien wat te hoog
gegrepen. We willen graag contact met
het publiek, intiem. De theaterweide zou
prima kunnen. Maar stiekem hopen we
toch dat we ooit op Lowlands of de ZC
zullen staan.

gewoon bij werken, kunnen we de leuke
dingen uitkiezen. Er staat geen druk op.
Als we op alles in zouden gaan zijn we
geen avond meer thuis. Zoals het nu gaat
vinden we voorlopig meer dan genoeg.

Zijn er CD’s van jullie te koop?
Nee. Alles wat we maken is te vinden op
iTunes en Spotify. CD’s is wel een beetje
ouderwets, niet? Onze doelgroep is 18
tot 30 jaar. Die zie je niet met CD-s in de
weer.

Waar willen jullie uiteindelijk naar Is het nu écht leuk om als stel
muziek te maken?
toe met jullie muziek? Hebben
jullie een doel voor ogen? Of blijft
Ja. Het is ontzettend leuk om samen
het beperkt tot internet?
muziek te maken. Elkaar aankijken en
We zien wel wat er op ons af komt. Als
het ons leuk lijkt, gaan we er op in. Zo
wonnen we laatst een plek op het festival
van Sziget in Hongarije online. Hebben
we daar een optreden gedaan. Maar
groter hoeft het voor ons niet te worden.
We hebben 30.000 volgers op facebook
en worden inmiddels soms op straat
herkend. Dan willen mensen met je op
de foto. Dat is kicken! Maar we leggen
bewust de lat niet te hoog. We springen
nog steeds van blijdschap door de kamer
als we zien dat een filmpje veel bekeken
en gedeeld wordt. Het kan natuurlijk ook
zomaar weer afgelopen zijn.

Willen jullie proberen met muziek
je brood te verdienen? Of is het
al zover?
We kunnen op dit moment van onze
optredens leven. Maar omdat we er ook

gaan. We zijn het ook altijd met elkaar
eens, het past, hebben dezelfde stijl en
smaak in de muziek. Dance kaal strippen
naar akoestisch. Heerlijk. Het mislukt ook
wel eens hoor. Onze ouders of vrienden
hebben wel eens een kritische noot met
ons gekraakt. Maar we zijn nogal koppig
en dat heeft ons tot nu toe goed geholpen onze doelen te bereiken. Het gevaar
bestaat natuurlijk dat je op een gegeven
moment het met elkaar alleen nog maar
over muziek hebt. Maar daarom hebben
we het avondje Freek en Suzan bedacht.
Dan gaan we lekker uit eten en hebben
we het over andere zaken.

Wat doen jullie naast je muziek?
We doen niet aan sport. Ja. Veel traplopen naar ons appartement. Verder gaan
we vaak naar de Achterhoek om bij onze
vrienden te zijn.

Waarom zijn jullie in Amsterdam gaan wonen?
Allereerst natuurlijk omdat Freek er werkt en we veel vrienden hebben die
hier ook zijn gaan wonen. Maar daarnaast houden we van de
stad. Alles lekker dicht bij. En Amsterdam ligt ook redelijk
centraal voor als we het land in moeten. Je zit meteen op
een snelweg. Onze auto hebben we bij een vriend geparkeerd, op 5 minuten fietsen. Verder hebben we een
bootje gekocht. Een klein sloepje waarmee we lekker
over de grachten varen. Maar als we ooit kinderen
krijgen, willen we toch terug naar de Achterhoek.
We zien het niet zitten om een kind in Amsterdam
op te laten groeien. Dan toch lekker met kinderen
en een hond ergens achteraf wonen.

Hebben jullie het Zieuwentse volk nog wat
te zeggen?
Good goan!

Suzan en Freek, bedankt voor dit openhartige interview.
We zullen jullie minuutjes blijven volgen en wellicht tot ziens,
ooit op een van de grote muziekpodia.
Nienke & Johnny.

MEDEDELING VAN DE REDACTIE
Zoals u in de laatste column van Maddy Hulshof heeft kunnen lezen is zij gestopt als
columniste. Om met haar eigen woorden te spreken “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 genoegen.”
Wij willen Maddy bedanken voor haar prachtige bijdrages. In de persoon van Iris Weelink denken wij een waardige opvolgster gevonden te hebben. We wensen haar veel
plezier en inspiratie toe om op een persoonlijke wijze een schriftelijke invulling te geven
aan wat haar (o.a. in relatie tot Zieuwent) zoal bezig houdt. In dit nummer kunt u haar
eerste column lezen.
De redactie.

Profielschets

Harry
Deze keer Harry Heutinck in de profielschets. Hij woont aan de Ruurloseweg, waar hij vaak bezig is in de tuin of je ziet hem de beek uitmaaien. Aan
het werk bij de schapen of bezig met de vis rondbrengen, Harry is altijd
druk. Deze markante persoonlijkheid heeft eigenlijk geen introductie meer
nodig binnen Zieuwent (en omstreken).
Wanneer ik eerder bij Ties was, dan duurde het maximaal een uur voordat
Harry even kwam kijken wie er was en even duidelijk maken dat ik ‘de pruttel op mos ruumen.’ Toen ik zaterdagmiddag bij Harry thuis kwam om de
profielschets af te nemen, had ik er zin in en had ik voor hem een Chorizo
(Spaanse metworst) meegenomen. Één van Harry’s motto’s gaat dan ook
over vlees; ‘Dunne snieden, dikke opleggen.’ Ik heb erg genoten van het
interview en hoop dat u er ook van kunt genieten.
Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering:

Favoriete sportman/vrouw:

Voetbal

Boksen. ‘Een betjen mekare kapot
houwen.’

De meerdere kampioenschappen van Jos
als trainer.

Pleun Heutinck.

Lekkerste eten:

Beste boek/schrijver:

Mooiste Film:

Beste Nederlandstalige lied:

Hollandse pot. ‘Jappels met vleisch.’

Dat dut mien helemoal niks.

The incredible Dr. Pol. ‘Den kan alles.’

Heb ik niet. Ik hou meer van Duitse Schlager.

Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Weekendje met Jos, Hedwig, Bas, Ties en Pleun
naar Volendam.
Grootse miskoop:

Omscholen tot:

Tent opzetten in:

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor:

Een bladblazer; nooit gebruikt en uiteindelijk aan Robbie
gegeven. ‘Ik kan vulle sneller vegen.’

Niet. ‘Zo as ik ut now heb is ’t good.’

Niet. ‘Dat do’k neet.’

Liegen en waar je niet van op aan kunt.

Een lekkere karbonade of een schnitzel.

Welke droom is wederkerend:
Dromen? Dat doe ik nooit.
Wanneer was je voor het laatst bang:
Waarschijnlijk toen het héél hard waaide en onweerde.
Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
‘Dat ik nog een jong kearltje bunne.’
Als je een uur vrije tijd hebt, wat doe je dan:
Dan ga ik op de hometrainer.

Wie zou je nog willen ontmoeten:
Dr. Jan Pol.
Wiens Zieuwents huis zou je van binnen willen zien en waarom:
Dat weet ik niet. Ik kom overal al binnen.
Met welke vrijwilliger zou je wel eens een dagje mee willen lopen:
Wat de vrijwilligers van de kerkepaden doen vind ik wel
mooi.
Wat zou je geen 2e keer doen:
Voor een tweede keer trouwen.
Wat staat er bovenaan jouw bucketlist:
Niks. Ik heb ’t zo noar ’t zin.
Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Respectvol, gestructureerd, temperamentvol, secuur,
actief.
Bob Klein Goldewijk

RKZVC JO13Gd KAMPIOEN

RKZVC JO13Gd is kampioen geworden van de najaarscompetitie in hun klasse. In
vorige jaren zou de naam van zo’n jeugdteam RKZVC D2G zijn waarbij de G staat voor
gemengd (jongens en meisjes). Het kampioenschap behaalden ze op een geweldige
manier door alle elf wedstrijden te winnen met het enorme doelsaldo van 64 goals voor
en slechts 4 tegen. De kleinste overwinning was 2-1 tegen Ruurlo JO13-3. De grootste
overwinning was 13-0 tegen Meddo JO13-2. In het voorjaar zullen ze het in een hogere
klasse mogen proberen.
Spelers, trainer en leiders, van harte gefeliciteerd.
Jeugdbestuur RKZVC

De momenten van de pupillen

VOETBAL

Wedstrijd : uitslag:

Fc Trias JO9-2 – RKZVC JO9-1 : 3-8

Doelpuntenmakers:

Storm (2x), Friso (2x), Lasse, Jochem, Tom en Milan.

Mooiste doelpunt:

Steekpass van Storm op een diepgaande Friso, die deze vervolgens keihard
in de rechter bovenhoek knalt.

Mooiste moment:

Nadien 2 zakjes chips omdat 2 leiders jarig zijn geweest.

Man v.D. Wedstrijd:

Lasse Wopereis.

Wedstrijd : uitslag:

AZSV JO9-1 – RKZVC JO9-1 : 7-1

Doelpuntenmakers:

Storm.

Mooiste doelpunt:

Mooie steekpass van Len op Storm en rond goed af.

Mooiste moment:

Na een warme douche de traktatie van Len !!

Man v.D. Wedstrijd:

Tim Rouwhorst.

Wedstrijd : uitslag:

RKZVC JO9-1 – Ruurlo JOG-1 : 3-6

Doelpuntenmakers:

Milan (2x) en Storm.

Mooiste doelpunt:

Milan.

Mooiste moment:

Vrije trap genomen door Storm en Milan die de bal er in kopt.

Man v.D. Wedstrijd:

Gijs.

Wedstrijd : uitslag:

MEC/Bredevoort JO9-2 – RKZVC JO9-2 : 1-0

Doelpuntenmakers:

----------

Mooiste doelpunt:

----------

Mooiste moment:

Momenten van verdediging. Staat goed vast !

Man v.D. Wedstrijd:

Thijs.

Wedstrijd : uitslag:

Ruurlo JO9-3 – RKZVC JO9-2 : 3-0

Doelpuntenmakers:

Geen een.

Mooiste doelpunt:

----------

Mooiste moment:

Goede redding van Thijs (bal achter de doellijn).

Man v.D. Wedstrijd:

Rein.

Wedstrijd : uitslag:

RKZVC JO9-2 – Neede JO9-3 : 4-1

Doelpuntenmakers:

Roy (2x) en Lars (2x).

Mooiste doelpunt:

Roy. Harde pegel boven in de hoek.

Mooiste moment:

Jur pakt achterin rustig de bal aan. Speelt op Wout en hij legt hem mooi voor
voor lars en hij maakt hem af.

Man v.D. Wedstrijd:

Vrouw van de wedstrijd: Lynn Aagten.

Wedstrijd : uitslag:

Winterswijk JO9-5 – RKZVC JO9-2 : 3-3

Doelpuntenmakers:

Lars (1x : verjaardagscadeau) en Wout (2x).

Mooiste doelpunt:

De 1e van Wout. Na prachtige voorzet Lars gescoord.

Mooiste moment:

Het 2e doelpunt. Zooooooo mooi !

Man v.D. Wedstrijd:

Jarige Lars.

Wedstrijd : uitslag:

RKZVC JO9-3 – MEC/Bredevoort JO9-3 : 2-1

Doelpuntenmakers:

Tijmen.

Mooiste doelpunt:

Tijmen, na een lange dribbel goed ingeschoten.

Mooiste moment:

Saar, die in elke wedstrijd de penalty erin schiet.

Man v.D. Wedstrijd:

Lynn, die elke week laat zien dat meisjes heel goed kunnen voetballen.

Wedstrijd : uitslag:

RKZVC JO9-3 – AZSV JO9-7 : 2-1

Doelpuntenmakers:

Tijmen.

Mooiste doelpunt:

Tijmen, liep alleen op de keeper af en scoorde.

Mooiste moment:

0-1 Achter met de rust. Daarna er met z’n allen er voor gaan en winnen met
2-1.

Man v.D. Wedstrijd:

Joes. Super verdediger.

Wedstrijd : uitslag:

DZSV JO9-3 – RKZVC JO9-3 : 2-2

Doelpuntenmakers:

Teun en Fedde.

Mooiste doelpunt:

Fedde, schoot de bal op de paal, kreeg hem terug en schoot hem in de goal.

Mooiste moment:

Teun, staat altijd in de verdediging, gaat een keer mee naar voren en scoort
direct.

Man v.D. Wedstrijd:

Sven, verdedigde goed mee en probeert ook nog een doelpunt te maken.

Wedstrijd : uitslag:

RKZVC JO11-1 – VVG JO11-1 : 3-1

Doelpuntenmakers:

Kay Wolterink (2x) en Dani Krabbenborg.

Mooiste doelpunt:

Kay Wolterink, mooi lobje van Dani wordt ingekopt door Kay.

Mooiste moment:

Top tegenstander. Van beide zijden sportief. Scheidsrechter was top.

Man v.D. Wedstrijd:

3e Overwinning in de 1e klasse.

Wedstrijd : uitslag:

Varsseveld JO11-4G – RKZVC JO11-3 : 7-3

Doelpuntenmakers:

Twan Hulshof (2x) en Jordi ter Bogt.

Mooiste doelpunt:

Heel goed doorzetten van Jordi en keurig binnengeschoten.

Mooiste moment:

Klasse actie van Eef op één schoen en ook nog bijna scoren !

Man v.D. Wedstrijd:

Jordi ter Bogt.

Wedstrijd : uitslag:

RKZVC JO11-3 – Longa JO11-6 : 1-8

Doelpuntenmakers:

Twan Hulshof.

Mooiste doelpunt:

Schitterend afstandsschot van Twan.

Mooiste moment:

Het goede samenspel in de eerste helft.

Man v.D. Wedstrijd:

Niels Wopereis.

Wedstrijd : uitslag:

VIOS B. JO11-2 – RKZVC JO11-4 : 11-2

Doelpuntenmakers:

Dries Domhof en Jaap Domhof.

Mooiste doelpunt:

2 Prachtige doelpunten !! Dat was een prestatie op zich, tegen deze Bizons,
die stuk voor stuk in de “ketel met toverdrank” waren gevallen !!

Mooiste moment:

Bij 8-0 viel het eerste doelpunt van ZVC. De technische staf ging helemaal los,
waardoor de spelers en het publiek met stomheid waren geslagen.

Man v.D. Wedstrijd:

Emiel Doppen, alias “Willy van Kerkhof”, de stofzuiger van ZVC !!

Wedstrijd : uitslag:

Neede JO11-3 – RKZVC JO11-4 : 9-4

Doelpuntenmakers:

Dries Domhof (3x) en Ben Domhof.

Mooiste doelpunt:

Door gigantisch mooi samenspel een aanval opgebouwd vanuit de verdediging. Bal ging van Sven, via Noure met een splijtende pass naar Ben. Deze
zette met een slim “tikkie”, Dries vrij voor de keeper: 2-2 !!

Mooiste moment:

Ongekend: door super voetbal ware we de terechte winnaar van de eerste
helft: 2-3 voor ! Door leeftijdsverschil konden we dit helaas niet vasthouden.

Man v.D. Wedstrijd:

Ben Domhof.

Wedstrijd : uitslag:

RKZVC JO11-4 – Longa JO11-9 : 4-5

Doelpuntenmakers:

Jaap Domhof (2x) en Dries Domhof (2x).

Mooiste doelpunt:

Jaap Domhof: na een aanval over 5 “schijven” rondt Jaap formidabel af !
Totaal voetbal !!

Mooiste moment:

Ook deze wedstrijd kan gevierd worden als een overwinning !! Mooi verliezen
is ook een vak.

Man v.D. Wedstrijd:

Dries Domhof.

Wedstrijd : uitslag:

RKZVC JO13-3 – Winterswijk JO13-5 : 6-0

Doelpuntenmakers:

Denzel (4x), Jens en Tim.

Mooiste doelpunt:

Waren allemaal schitterend.

Mooiste moment:

Penalty tegengehouden door Douwe.

Man v.D. Wedstrijd:

Vrouw van de wedstrijd: Iris.

Wedstrijd : uitslag:

RKZVC JO13-3 – Vosseveld JO13-3 : 20-0

Doelpuntenmakers:

Denzel (5x), Heiko (5x), Tjebbe (2x), Lars (2x), Tim (2x), Pleun (2x), Jens (1x)
en Daan (1x).

Mooiste doelpunt:

Solo van Lars, afgerond met een uitmuntend balletje op goal.

Mooiste moment:

Iris in de spits + solo’s van Lars.

Man v.D. Wedstrijd:

Lars.

Wedstrijd : uitslag:

Grol JO13 – RKZVC JO13-3 : 2-6

Doelpuntenmakers:

Jens (4x), Tjebbe en Tim.

Mooiste doelpunt:

Tjebbe.

Mooiste moment:

Debuut invalcoach laatste minuten Cindy Wissink.

Man v.D. Wedstrijd:

Jens.

Wedstrijd : uitslag:

RKZVC JO13-3 – AZSV JO13-6 : 6-1

Doelpuntenmakers:

Jens (3x), Tim (2x) en Djervi (1x).

Mooiste doelpunt:

1e Doelpunt. Mooi samenspel tussen Tim en Jens.

Mooiste moment:

Actie van Daan. Na lange afwezigheid maakt hij een mooie actie.

Man v.D. Wedstrijd:

Lars Kolkman.

De momenten van de pupillen
Datum : wedstrijd : uitslag
Wedstrijdverloop:
Mooiste moment:
Vrouw v.d. Wedstrijd:
Datum : wedstrijd : uitslag
Wedstrijdverloop:
Mooiste moment:
Vrouw v.d. Wedstrijd:
Datum : wedstrijd : uitslag
Wedstrijdverloop:
Mooiste moment:
Vrouw v.d. Wedstrijd:

VOLLEYBAL

29-10-2016 : TOHP 1 – Brevolk 2 : 2 – 0
De 1e wedstrijd deze morgen, even wennen maar daarna ging
het goed.
De 2e bal door Demi goed gevangen en strak overgegooid.
Demi klein Holkenborg.
29-10-2016 : TOHP 1 – Longa ’59 5 : 1 – 1
Spannende wedstrijd, aan elkaar gewaagd. Maud Nienhuis
valt uit met een enkelblessure. Sofie laat zich niet van de wijs
brengen en blijft goed in het spel.
Blij met het eindsignaal. En als 3e in de poule eindigen.
Sofie Temming.
29-10-2016 : TOHP 1 – Longa ’59 4 : 1 – 2
Komen net iets te kort met het toetsen.
Ballen door Cato opgeslagen. Ver achter in het veld, moeilijk
voor de tegenstander.
Cato klein Goldewijk.

Datum : wedstrijd : uitslag
Wedstrijdverloop:

29-10-2016 : Sparta 3 – TOHP 1 : 0 – 2
Wedstrijd loopt prima. Opslagen blijven goed. Trainen we ook
altijd goed op.
Mooiste moment:
De snelle acties van Linde brengen de tegenstander in de war.
Linde gooit de bal snel voorin of langs de lijn.
Vrouw v.d. Wedstrijd:
Lott ter Maat. Stuurt het team aan om te draaien, dat wordt nog
wel eens vergeten.
Datum : wedstrijd : uitslag
12-11-2016 : TOHP 1 – Sparta : 1 - 2
1E set 25-23 : 2e set 22-25 : 3e set 9-24
Wedstrijdverloop:
Eerste sets spannend, ging gelijk op. Jikke probeert het de
tegenstander moeilijk te maken door de bal in 1x te spelen. Af
en toe in het net maar het levert ons ook punten op.
Mooiste moment:
Geen lichtpuntje deze wedstrijd. Dat wordt trainen!!
Vrouw v.d. Wedstrijd:
Jikke Terhaerdt.
Datum : wedstrijd : uitslag
12-11-2016 : Bovo – TOHP 1 : 0 – 3
1E set 16-25 : 2e set 18-26 : 3e set 20-25
Wedstrijdverloop:
Het liep goed. Vaak 3x gespeeld en bonuspunt verdiend. De
nieuwelingen Lotte en Romy doen goed mee. Hebben het al
aardig onder de knie.
Mooiste moment:
Er wordt goed opgelet. Luna haalde een verre bal uit het speelveld naast ons. Ze krijgt deze bal ook nog over het net........bij
de buren!
Vrouw v.d. Wedstrijd:
Malou Luesink, mooie opslag en ballen goed opgezet.

Datum : wedstrijd : uitslag
1E set 2-2 : 2e set 0-2
Wedstrijdverloop:
Mooiste moment:
Vrouw v.d. Wedstrijd:

Datum : wedstrijd : uitslag
1E set 1-1 : 2e set 1-1
Wedstrijdverloop:
Mooiste moment:
Vrouw v.d. Wedstrijd:

19-11-2016 : Longa ’59 5 – TOHP 1
Leuke wedstrijd. De 1e set was heel spannend. Gelijkspel was
verdiend. Toetsen en vangen ging heel goed deze 1e wedstrijd.
Sofie aantal keren alleen in het veld. Bleef heel rustig en zorgde
in een halve minuut ervoor dat iedereen er weer in mocht.
Sofie Temming. Lott ter Maat, snel de bal over het net gooien is
haar specialiteit
19-11-2016 : TOHP 1 – Longa ’59 4
Super spannende wedstrijd. Het bleef maar gelijk op gaan.
Demi klein Holkenborg toetste vandaag goed en hoog. Cato
klein Goldewijk, lette goed op, pakte vele ballen ook achterin.
Linde Spexgoor, in een spannende set als enige in het veld, en
dan 3x achter elkaar een super opslag. De tegenstander wist
zich geen raad met deze opslag.

ACTIVITEITENAGENDA
Dag

Datum

Aanvang

Activiteit

Wo.

28 dec.

20.00 uur

Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Do.

29 dec.

……….

Stamppot kaarten : Het Witte Paard.

Vr.

30 dec.

19.30 uur

’t Kevelder : Kruisjassen voor iedereen.

Zo.

1 jan.

00.30 uur

Oud & Nieuw Party : Het Witte Paard.

Zo.

1 jan.

01.30 uur

Vuurwerk op het Kerkplein.

Ma.

2 jan.

20.00 uur

Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Za.

7 jan.

20.00 uur

Sourcy Sportnacht

Zo.

8 jan.

11.30 uur

RKZVC / Perfect Running : Nieuwjaarsloop.

Ma.

9 jan.

20.00 uur

RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo.

11 jan.

20.00 uur

Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Vr.

13 jan.

19.30 uur

“’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhook” : kruisjassen bij Het
Witte Paard.

Wo.

18 jan.

20.00 uur

PIOT : Kopie inleveren.

Vr.

27 jan.

19.30 uur

’t Kevelder : Kruisjassen voor iedereen.

Zo.

29 jan.

14.00 uur

Leones 1 – RKZVC 1 (speelronde 14)

Zo.

5 febr.

14.00 uur

RKZVC 1 – Concordia W. 1 (speelronde 15)

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

THUISTHUIS
Mijn eerste column schrijf ik vanuit de
trein. Wekelijks reis ik, gewapend met mijn
onafscheidelijke roze koffer, 2,5 uur naar
Groningen toe en 2,5 uur weer naar huis
in deze gele monsters van de NS. Dat ik
ieder weekend weer terug ga naar de
Achterhoek wekt soms verbazing; “Dat
houd je een half jaar vol, dan blijf je wel
hier” heb ik in mijn eerste maanden in
Groningen vaak gehoord. Zelfs mijn
mentor probeerde mij ervan te overtuigen
dat mijn leven zich in Groningen moest
gaan afspelen. Vanaf toen ben ik niet meer
naar zijn mentorgesprekken gegaan…
Gelukkig heeft deze man weinig invloed op
me gehad en kun je me nog ieder weekend zien en spreken in en rondom het
leukste dorpje van de Achterhoek
(Als je dat wilt natuurlijk, maar dat is een
ander verhaal).
Bovendien is mijn reis zo slecht nog niet,
helemaal niet als ik het laatste stuk bij de
àllerbeste chauffeurs van de buurtbus in
mag stappen. Die me soms, als ik het heel
lief vraag, ook nog voor de deur afzetten.
Thuisthuis zijn heeft praktische voordelen,
bijvoorbeeld de rust: ik word hier niet

minstens 3 keer per dag bijna aangereden
wanneer ik me op de fiets van A naar B
probeer te verplaatsen.
Rust is gelukkig iets anders als ‘saai’.
Want dat is het hier absoluut niet.
Tegenwoordig kun je zelfs al op
zaterdagavond dansen bij Bruntjes,
wat wil een mens nog meer?
Maar thuisthuis zijn, is ook een gevoelskwestie. En ik weet het, het is een cliché,
waardering komt natuurlijk altijd pas als je
er niet dagelijks meer mee te maken hebt.
In mijn geval betekent dat, dat de waardering voor de Achterhoek wat groter is
geworden. En wat anderen daarvan denken? Dat zou vrij weinig uit moeten maken,
als je er zelf maar gelukkig van wordt. Ik
ben trots om te zeggen dat ik nog ieder
weekend terugga naar mijn ‘thuisthuis’.
Want ik vind het hier veel te leuk.
Dus mocht je me binnenkort vrolijk zwaaiend door Zieuwent zien fietsen? Zwaai dan
even met me mee, waardeer de Achterhoek en wees gelukkig.
Iris Weelink

