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KAMPIOEN????
In een redactie van 7 mensen is het lo-
gisch dat, bij een roulerend redactie-
woord vóór in de Piot, ik maar één op de 
zeven nummers voorin dit blad te vinden 
ben. Daardoor lijkt het ook nog maar 
kort geleden dat ik de wankele hoop 
uitsprak dat 2016 mogelijk het jaar zou 
worden waarin zowel RKZVC als Feyen-
oord kampioen zou worden. We weten 
allemaal hoe dit afliep. Euforie in Zieu-
went om het behaalde kampioenschap 
in 3C én daarbuiten. De borden waarin 
Grol een flinke portie hoon ten deel valt 
staan nog duidelijk op ons netvlies. En 
ook in de eredivisie was er een ongelofe-
lijke apotheose. Een wondergoal van de 
Graafschap deed Ajax de das om. Ech-
ter niet ten voordele van mijn zo geliefde 
Feyenoord, maar van het vermaledijde 
PSV. Weg kansen op deze unieke dub-
belslag, zou je zeggen.

Maar Feyenoord staat er momenteel zo 
mogelijk nog beter voor dan vorig jaar en 
meer dan ooit sinds 18 jaar is de droom 
van de echte Rotterdammer niet langer 
utopisch, maar potverdikkie een reële 
mogelijkheid. Al is elke Feyenoorder ook 
altijd blij met een weekendje Nederlands 
elftal, want dan blijft ONZE voorsprong 
stabiel.

Nee, dán ZVC. We (als echte suppor-
ter van ZVC doen ‘WIJ’ het goed en bij 
een mindere wedstrijd speelden ‘ZIJ’ 
belabberd), we stonden een aantal jaar 
geleden van ZVC1 te genieten in de 5e 
klasse C, waar we bij AD’69 hun kam-
pioenschap vierden. En sindsdien is er 
bijna elk jaar wel wat gewonnen of be-
haald. Met als ultiem hoogtepunt het 
kampioenschap in 3C, op weg naar de 
2e klasse I, boven Grol. Meedraaien in 
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de 2e klasse zou vanaf dat moment al 
erg knap zijn. Een blik op de stand laat 
echter een meer dan riante voorsprong 
zien van ZVC op de rest. Ongelofelijk en 
dus gaat het nu dan toch gebeuren? Bij 
menig ZVC-Feyenoord-fan gaat het echt 
kriebelen. 

Zieuwent én Feyenoord kampioen. Het 
kan (het moet) en het lijkt dan toch echt 
werkelijkheid te worden. Feyenoord na 
de vele crises de terechte landskampi-
oen. Zieuwent de terechte kampioen van 
2e klasse I. Terecht omdat ze veruit het 
mooiste en meest sprankelende voetbal 
laten zien en omdat ze zelfs mindere 
wedstrijden in hun voordeel beslechten. 
En dan volgend jaar in de 1e klasse sa-
men met Longa? Ik heb er nu al enorm 
veel zin in.

Ho, ho, ho, de beentjes weer even op 
de vloer. Er kan natuurlijk nog van alles 
misgaan. Diep ademhalen. Voorzich-
tig blijven. In de bijna jaarlijkse euforie 
rondom Zieuwent verlies ik ook haast de 
aangeboren Feyenoord-voorzichtigheid. 
Er is nog niets zeker, we kunnen nog 
veel punten verliezen. Pas als de schaal 
in Rotterdam is gaan we juichen. Maar 
“Longa here we come” durf ik al wel een 
beetje aan.

Had ik al gezegd dat de dames van 
TOHP1 ook bovenaan staan in hun klas-
se? 

Mark (Feyenoord- ,RKZVC- en TOHPfan)

Bootcamp met Ruud Kempers uit 
Winterswijk, ook wel Bootkempers 

genoemd is een sport waarbij zo on-
geveer alle spieren worden gebruikt. 

Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt 
van het lichaamseigen gewicht. Ruud 
geeft 3 maal per week als instructeur 
bootcamp. Één keer op de zondag, bij het 
Sourcy Center in Zieuwent en 2 keer bij 
Gelre Sports in Lichtenvoorde. Omdat wij 
benieuwd waren naar deze sport, die dus 
ook in Zieuwent te beoefenen is, hebben 
we een afspraak met Ruud gemaakt. Om 
de sport optimaal te leren kennen is mee-
doen natuurlijk het beste! Korte bokse an, 
sportschoen’n an, pen en papier onder de 
arm en op naar Ruud!

Op de heenweg bedachten we, Stefan en 
ik, wat we er ons precies bij voor moesten 
stellen. Rustig een paar rek en strek oefe-
ningen, een paar kilometer hardlopen, een 
bruggetje over klimmen en verder zal het 
niet zo zwaar zijn. Ik kwam van een koude 
kermis thuis.

We hadden afgesproken met Ruud, waar 
we goed begonnen met een kop koffie! Hier 
vertelde Ruud dat we vandaag met een 
groep vrouwen, ik keek Stefan aan en knip-
oogde, de straten onveilig zouden maken.

Nadat we kennis hadden gemaakt met 
“Ruuds harem” kregen we veiligheidshes-
jes en lampjes, die ons zichtbaar zouden 
maken voor de overige weggebruikers. 
Nadat we onszelf als kerstboom op had-
den getuigd, werd het tijd om te gaan!

De eerste meters lopen we in looppas. Bij 
de eerste de beste brug beginnen we met 
rekken, strekken en alvast wat push-ups, 
wat squads en wat ‘split squad jumps’. 
Bootcamp-jargon van de bovenste plank. 
‘Hmm, zouden we het dan toch onder-
schat hebben?’ Gelukkig gaan we in loop-
pas verder en kunnen we weer even op 
adem komen. Stefan en ik kijken elkaar 
aan en zijn zowaar bang voor wat er nog 
komen gaat. 

KAMPIOEN ??????
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Jeugdafdelingen RKZVC, VVM en 
KSH gaan niet samen. 
De afgelopen tijd is er door de voetbal-
verenigingen RKZVC, VVM (Mariënvelde) 
en KSH (Harreveld) volop gewerkt aan 
een mogelijk samengaan van de drie 
jeugdafdelingen, dit vanwege de krimp 
in deze regio. Nadat op 7 februari jl 
door de drie besturen is besloten om de 
volgende fase in te gaan, heeft RKZVC 
twee ouderavonden georganiseerd. Tij-
dens deze avonden zijn de ouders van 
de jeugdleden geïnformeerd over de 
mogelijke samenwerking en zijn ze ge-
vraagd om hun mening kenbaar te ma-
ken via een enquêteformulier. Zo wilde 

het bestuur van RKZVC inzicht krijgen in 
het draagvlak voor samenwerking bij de 
(ouders van de) jeugdleden. 
Gebleken is dat een ruime meerderheid 
van de (ouders van de)  jeugdleden niet 
voor een samenwerking is zoals voorge-
steld. Hierom heeft het bestuur van RK-
ZVC besloten om voorlopig niet verder 
te gaan met een samenwerkende jeugd-
organisatie. Dit betekent echter niet dat 
RKZVC niet openstaat voor andere vor-
men van samenwerking. Spelers uit an-
dere dorpen blijven als vanouds welkom 
bij RKZVC. 
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De vrouwen doen allemaal mee, Ruud 
heeft ook voor de mensen die bepaalde 
oefeningen niet kunnen uitvoeren een al-
ternatieve oefening. Bijvoorbeeld wanneer 
je een blessure hebt. Daarnaast bepaal je 
volledig hoe lang of hoe vaak je de oefe-
ning doet, je kunt ieder moment stoppen. 
Ruud zegt deze avond dan ook meerdere 
keren: ‘haal het maximale uit jezelf. Als het 
niet gaat, dan moet je stoppen.’

Toen we op een gegeven moment, op 
kop, tegen een muur op moesten klim-
men, dachten we dat het een makkelijke 
oefening zou worden. Eén minuut een 
handstand tegen de muur. Na die minuut 
mochten we even uitschudden. Ik zag 
Stefans rode hoofd en begon keihard te 
lachen. Ik voelde dat mijn gezicht ook 
zo rood als een tomaat was en zag ook 
dat Stefan me glimlachend aankeek. ‘We 
doen nog één minuutje, 5, 4, 3, 2, 1.’

Ik heb knikkende armen, wanneer Ruud 
zegt dat we nog een halve minuut moe-
ten. Ik denk dat het verstandiger is om me 
naar beneden te laten zakken, voordat ik 
met m’n snuutje het beton kus. Tegelijker-
tijd hoor ik Stefan naast me zeggen: ‘Ie 
loat oe toch neet kennen bi’j die vrouw-
leu.’ Stefan weet als enige die tweede mi-
nuut vol te maken, chapeau!

Als allerlaatste oefening doen we twee maal 
4 oefeningen van 25 seconden achter elkaar. 
De eerste 25 seconden opdrukken, daarna 
25 seconden springen/grond aantikken/
springen enz. daarna 25 seconden “plan-
ken” (jezelf op een ongemakkelijke manier 
van de grond houden en daarna nog 25 se-
conden op de grond zitten terwijl je je benen 
stijf voor je houdt. Dit mochten we “geluk-
kig” nog een keer doen, waardoor ik me na 
de laatste seconden op de grond laat vallen 
en er het liefst zou willen blijven liggen. 

We lopen terug naar het startpunt, we 
drinken nog een kopje koffie en praten 
even na. ‘De vorige keer deed de groep 
een bootcamp met een intensiteit van 5 
op de schaal van 1 tot 10. Nu deden we 
een 7 of waarschijnlijk een 8. Ruud lacht 
een beetje terwijl hij dit vertelt. 
‘Ik dacht dat jullie dat wel konden waar-
deren?’, zegt hij met een glimlach van oor 
tot oor.

Na even gekletst te hebben met “Ruuds 
harem” drinken we de laatste slok koffie 
en stappen op. We bedanken Ruud en ne-
men afscheid van de groep. 

De bootcamp bleef me nog wel even bij, 
vooral de eerste 3 dagen na de bootcamp. 
Spierpijn op plaatsen waar ik niet van wist 
dat ik er spieren had. Bewijst maar weer 
dat deze sport echt voor elke spier een 
oefening is. De oefeningen, het enthou-
siasme van Ruud in combinatie met een 
leuke groep maakt het dat een avondje 
sporten verandert in een gezellige avond. 
Een echte aanrader dus!

Bob en Stefan

* Informatie over de bootcamp kun je vin-
den op de Facebookpagina ‘Bootkem-
pers’. Je kunt ook bellen met Ruud op 
06-34328329.

BOOTKEMPERS

We ouwehoeren wat af en ook Ruud doet 
lekker mee. Stefan en Ruud hebben het 
over de survival en ik luister aandach-
tig mee. Hoewel eigenwijsheid ook een 
kracht is, merk ik dat iedere week 2 maal 
trainen toch iets meer conditie oplevert 
dan mijn ‘bijna één keer per week’ voet-
ballen. Dit werd er de volgende dag niet 
beter op, kan ik jullie vertellen.

Nadat we een x aantal oefeningen hebben 
gedaan, gaan we even 5 minuten hardlo-
pen op het tempo van Ruud. Dit is niet het 
minste tempo, maar voor ons toch lekker. 
Wanneer je nooit iets met je armen/schou-
ders doet, dan ben je blij dat je even mag 
hardlopen. 
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ACTIVITEITEN-AGENDA

  

Dag Datum Aanvang Activiteit
Vr. 7 april 19.30 uur “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhook” : kruisjassen bij   

   Het Witte Paard.

Zo. 9 april 14.00 uur SC Rheden 1 – RKZVC 1 (speelronde 22)

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

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

Vr. 14 april 19.30 uur PaasPop Klassiek : Matthäus Passion.

15, 16 en 17 april  PaasPop

Ma. 17 april 20.00 uur RKZVC 1 – Spero 1 (speelronde 16 inhaal).

Wo. 19 april 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Za. 22 april 18.00 uur RKZVC 1 – FC Winterswijk 1 (speelronde 23).

Do. 27 april 11.00 uur Feestcommissie : Fietstocht : Koningsdag.

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

Ma. 1 mei 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Zo. 7 mei ---------- Fratsen : Dwars deur Sowent.

Zo. 7 mei 14.00 uur RKZVC 1 – SDOUC 1 (speelronde 25).

Zo. 14 mei 14.00 uur Varsseveld 1 – RKZVC 1 (speelronde 26).

Zo. 21 mei ---------- RKZVC : Verenigingsdag.

3 en 4 juni  Seesing Tournament : Internationaal D-pupillen toernooi.

9, 10 en 11 juni  Jong Nederland ‘t Gilde : Kleinkamp.

17, 18 en 19 juni  Kermis.

Za. 24 juni ---------- Fratsen : Modderdag.

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

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

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

Zo. 24 sep. 14.00 uur Concert van NOIR 2.0

20 en 21 oktober  Fratsen : Houtdorp.

Zo. 26 nov. 10.00 uur Intocht Sinterklaas

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOLLEYBAL : TOHP 1 : CMV niveau 6

Datum : wedstrijd : uitslag 18-03-2017 : TOHP 1 – Blok ’71 : 2 - 0
 1e set 25-22 : 2e set 25-22
WEDSTRIJDVERLOOP:  Wat een mooie wedstrijd was dit. Rustig samen spelen. 

Het 1e balcontact hoog gespeeld, waardoor er goed op-
gezet kon worden. Het team krijgt  in de gaten dat alleen 
het veld voor hun is en niet de hele zaal!

MOOISTE MOMENT:  Mooie momenten waren er genoeg deze wedstrijd. Een 
plezier om naar te kijken.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Het hele team heeft geweldig gespeeld. Malou Luesink, 
Lotte Groot Wassink, Luna Raben, Jikke Terhaerdt, Gijs 
Hendriks Vettehen en Romy Reinders

Datum : wedstrijd : uitslag 18-03-2017 : VCV 2 – TOHP 1 : 1 – 1
 1e set 25-15 : 2e set 17-25
WEDSTRIJDVERLOOP:  De 1e set gaat in begin gelijk op. Na een ongelukkige val 

van Lotte zijn de meiden en heer even van slag. In de 2e 
set komen ze eerst achter maar ze herpakken zich prima. 
Mooie prikballen van Jikke.

MOOISTE MOMENT:  De mooie snoekduik van Luna waarmee ze de bal van de 
lijn haalt.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Luna Raben, blijft mooi hoog en goed toetsen.

Datum : wedstrijd : uitslag 18-03-2017 : Brevolk 1 – TOHP 1 : 0 – 2
 1e set 19-25 : 2e set 22-25
WEDSTRIJDVERLOOP:  De bovenhandse opslag gaat steeds beter. De 1e set ver-

loopt weer prima, goed spel samen. In de 2e set loopt 
het wat minder, 8 punten achter. Door een peptalk van de 
coach en elkaar aan te moedigen wordt de achterstand 
omgezet in winst van de set.

MOOISTE MOMENT:  Ook in deze wedstrijd veel mooie momenten. Ze blijven 
alert en goed spelen.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Lotte Groot Wassink, geweldige bovenhandse opslag!

Het emailadres piot@hetnet.nl voor 
het aanleveren van kopie is vervallen. 
U dient uw bijdragen in te sturen 

naar het volgende emailadres:  
h.wopereis@chello.nl 

De redactie



PROFIELSCHETS 
MET ANNETTE VOSTERS-HAM
Annette, roepnaam Annet, is geboren in 
West-Friesland, wat, in tegenstelling tot 
wat de meesten denken, niet in Friesland 
ligt, maar in Noord-Holland. Ze heeft 
gestudeerd in Amsterdam, waar ze in 
een discotheek tegen Taco Vosters aan 
liep. Beide zijn inmiddels al weer 13,5 
jaar gelukkig getrouwd en ouders van 
Pepijn, Emmeke en Friso. Annette heeft 
als secretaresse gewerkt bij verschillende 
makelaars en advocatenkantoren.
Tegenwoordig is ze vooral als vrijwilligster 
bij de Zieuwentse basisschool actief en zit 
ze in het bestuur van Pacelli. Sinds kort zijn 
zij en Taco de nieuwe beschermvrouwe en 
heer van schutterij St. Sebastiaan. Reden 
voor Piot om haar te onderwerpen aan een 
profielschets.

1. Meest favoriete sport:
Handbal om naar te kijken, maar dan wel 
live, en tennis om te spelen

2. Minst favoriete sport:
Boksen. En dan vooral vrouwen die boksen. 
Vooral als je dan die vertragingen ziet als 
iemand een klap tegen zijn hoofd krijgt. 
Vreselijk.

3. Mooiste sportherinnering:
Dat zijn er dan 3: De keren dat mijn kinderen 
kampioen werden bij hand- en voetbal.

4. Favoriete sportman/vrouw:
Tess Wester. Karakteristieke, expressieve 
vrouw. Jammer genoeg zie ik haar niet vaak 
omdat handbal alleen bij Ziggo uitgezonden 
wordt en dat hebben we hier niet.

5. Lekkerste eten:
Een goed stukje vlees van de barbecue. En 
die tijd komt er weer aan!

6. Beste boek/schrijver:
Game of thrones. Mooi om te lezen. Mooier 
dan de verfilming.

7. Mooiste film:
Rainman. Met Dustin Hoffman.

8. Beste Nederlandstalig lied:
“Over de muur” van het klein orkest. 

Wat ouder liedje, maar 
wie weet komt die 

muur nog wel terug. 
Als het vanavond 

(verkiezingsavond, red) 
verkeerd afloopt.
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9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Het huwelijkscadeau van Taco, een reis 
naar Vietnam.

10. Grootste miskoop:
Ik was zwanger van mijn eerste, toen er 
een colporteur aan de deur kwam. Had 
een mooie serie educatieve boeken in de 
aanbieding die ervoor zouden zorgen dat 
onze peuter met een voorsprong op school 
zou beginnen. 20 boekjes. Hartstikke duur. 
We hebben er nooit in gekeken. Ze zijn 
gratis af te halen hier.

11. Omscholen tot:
Onderzoeker. Tja, hoe noem je dat. 
Uitvinder? Die richting.

12. Tent opzetten in:
Voor het eten in Azië, voor het reizen in 
Peru.

13. Hekel aan mensen die:
Liegen en bedriegen. Eerlijk zijn vind ik heel 
belangrijk. Probeer ik mijn kinderen ook 
mee te geven. 

14. Uit bed te halen voor:
Niet! Laat mij maar liggen. Ik hou erg van 
slapen.

15. Wanneer was je voor het laatst bang:
Toen ik van een berg af rolde tijdens de 
wintersport. Er kwam maar geen eind aan 
mijn val. Ik was op een niet geprepareerde, 
van weinig sneeuw voorziene piste 
voor gevorderden beland. En daar hoor 
ik niet bij. Ik werd 1 ski kwijt en dacht, 
dan schop ik die andere ook maar weg. 
Gelukkig hield ik er alleen een blauw oog 
aan over.

16. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Niet zoveel. Ik word ook een jaartje ouder, 
hé.

17. Wie zou je nog willen ontmoeten:
Obama. Een mooie man. En nu heeft hij wel 
tijd, toch?

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

Klooien met mijn telefoon.

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

Mag het ook een Harrevelds huis zijn? Ik 
ben heel benieuwd hoe dat huis van Theo 
Dusseldorp er van binnen uit ziet. Vind die 
skischans van buiten maar vreemd.

20. Wat zou je geen 2e keer doen:
Een konijn kopen. Mag je ook gratis op 
komen halen. De kinderen leek het wel leuk, 
maar je weet wel wie er voor het voeren en 
schoonmaken op draait. Ze willen nu een 
hond. Niks ervan. Ze gaan maar naar de 
buurman. 

21. Wat staat er bovenaan jouw bucketlist:
Met de kinderen een rondreis door Azië 
maken. Als Taco haar verbaasd aankijkt 
volgt: Jaaa, jij mag ook mee.

22. Beschrijf jezelf in 5 woorden: 
Behulpzaam, rustig, een beetje ongeduldig.

Namens Piot, Johnny Cuppers.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Neede JO9-1 – RKZVC JO9-1 : 3-3
DOELPUNTENMAKERS: Storm (2x) en Milan (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Van Milan. Storm die goed door kwam van linkss en per-

fect de naar Milan speelde.
MOOISTE MOMENT:  Uitgooi van Tom op Gijs. Gijs speelt naar Friso. Friso op 

Tim. Tim op Lasse. Lasse op Milan en Milan op Storm. 
Mooie aanval.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Tom.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-1 – Longa ’30 JO9-5 : 8-1
DOELPUNTENMAKERS: Jochem (1x), Storm (2x), Friso (2x) en Milan (3x).
MOOISTE DOELPUNT: Afstandsschot van Milan diagonaal in de kruising.  
MOOISTE MOMENT:  De 1-0. Prima uitgespeelde aanval met Storm op Milan 

naar de vrijstaande Jochem.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Friso.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Grol JO9-3 – RKZVC JO9-1 : 0-7
DOELPUNTENMAKERS: Friso (1x), Tim (3x) en Storm (3x).
MOOISTE DOELPUNT:  De 0-3. Effectief over 3 schijven. Keeper Tom schiet uit op 

Milan en goede voorzet op Stan.
MOOISTE MOMENT:  Hoe harder het ging regenen, hoe krommer Gijs in het 

veld stond.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tim.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-2G – SJO MEC/Bredevoort : 9-0
DOELPUNTENMAKERS:  Wout (1x), Roy (2x), Lars (2x), Rein (2x), Lynn (1x) en eigen 

goal (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Roy met hoofd meegenomen, door de benen van tegen-

stander en via de palen in de goal.
MOOISTE MOMENT: De goal van Roy.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Roy. En ook de rest heeft top gespeeld.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: SC Meddo JO9-1G – RKZVC JO9-2G : 0-0
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Het affluitsignaal. Blij dat we 1 punt hebben.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Thijs Klein Nienhuis. Heeft een paar hele goede reddin-

gen gehad.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
WEDSTRIJD :  UITSLAG: Longa ’30 JO9-6 – RKZVC JO9-2G : 0-3
DOELPUNTENMAKERS: Lynn (2x) en Rein (1x).
MOOISTE DOELPUNT: 2e Goal van Lynn. Heeft ze met de knie gemaakt.
MOOISTE MOMENT:  Laatste 10 minuten maakten ze de 2-0. Toen was de 

spanning voor de leiding eraf.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Vrouw van de wedstrijd. Lynn Aagten.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-2G – Fc Trias JO9-4 : 4-1
DOELPUNTENMAKERS: Pim (1x) en Roy (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Pim Wessels. Mooi lobje over de keeper.
MOOISTE MOMENT:  Te horen van de ouders van de tegenstander dat onze 

jongens top inzet leverden.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pim Wessels.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-3 – Fc Trias JO9-5M : 7-0
DOELPUNTENMAKERS: Joes (2x), Teun (1x), Sven (1x), Thijmen (1x) en Fedde (2x).
MOOISTE DOELPUNT:  Joes. Prachtige voorzet van Thijmen, over de keeper in 

het doel.
MOOISTE MOMENT:  Ruben, die na twee zware operaties aan het gehoor, het 

team niet in de steek laat en trakteerde voor zijn verjaar-
dag.

MAN v.d. WEDSTRIJD:  Tygo. Geweldige inzet, deed zeer goed mee, een echte 
kilometervreter.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: MEC JO9-1 – RKZVC JO9-3 : 1-4
DOELPUNTENMAKERS: Joes (1x), Thijmen (1x) en Fedde (2x).
MOOISTE DOELPUNT:  Fedde. Door goed samenspel schoot hij hard binnen. 

Wordt elke week beter.
MOOISTE MOMENT:  En alweer werd er getrakteerd na de wedstrijd. Deze keer 

door Lynn en Tygo.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Jurre. Was aanvoerder en liet zich de hele wedstrijd goed 

zien en scoorde bijna.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-3 – DZSV JO9-4 : 0-2
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT:  Ruben. Speelde voor het eerst sinds lange tijd weer mee 

en scoorde ook bijna.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Toby. Keepte als de beste, anders was het wel 0-10 ge-

worden.
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WEDSTRIJD :  UITSLAG: PAX JO11-1 – RKZVC JO11-1 : 3-0
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT:  Mooie actie van Kay. Panna, 2 man het bos in, helaas 

schot op goal ging net naast.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Gijs en Sep.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-1 – VVG JO11-2 : 7-1
DOELPUNTENMAKERS:  Jip Doppen (2x), Kay Wolterink (2x) en Dani Krabbenborg 

(3x).
MOOISTE DOELPUNT: Dani Krabbenborg. Tussen 2 man door en afgerond.
MOOISTE MOMENT: Jongens gaan zelf conclusies trekken.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ties Kampshof. Als keeper zeer goed meegevoetbald.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: KSV JO11-1 – RKZVC JO11-3 : 0-3
DOELPUNTENMAKERS: Sem Rouwhorst (2x) en Stijn Kampshof (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  2x Werd een zuiver doelpunt niet geteld, terwijl de 

scheidsrechter steeds stijf op het middenveld bleef staan.
MOOISTE MOMENT:  Het laatste doelpunt. Na een hele goede steekpass van 

Jordi op Stijn, die beheerst binnenschoot.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Eef Klein Holkenborg.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-3 – Fc Trias JO11-6 : 2-3
DOELPUNTENMAKERS: Eef en Twan.
MOOISTE DOELPUNT:  Net niet doelpunt van Sem. Na een schitterende solo, kei-

hard op de paal.
MOOISTE MOMENT:  Met een 0-2 achterstand, direct na rust de 1-2 en de 2-2 

scoren.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sem Rouwhorst.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-3 – Reunie JO11-2 : 3-6
DOELPUNTENMAKERS: Twan, Stijn en Jordi.
MOOISTE DOELPUNT: Stijn. Bekeken schot.
MOOISTE MOMENT: 2e Helft. Goed terug geknokt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Milan Kolkman.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Winterswijk JO11-10 – RKZVC JO11-4 : 2-6
DOELPUNTENMAKERS: Jaap (3x), Ben (2x) en Dries (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  De eerste van Jaap. Vanaf links uit een onmogelijke hoek, 

strak onder de lat ingeschoten.
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MOOISTE MOMENT:  De gehele 2e helft was een zegetocht. Ongekend, voor 

ons, na zo’n zwaar voorseizoen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jessy, veruit de beste keeper van het veld.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Meddo JO11-2 – RKZVC JO11-4 : 2-6
DOELPUNTENMAKERS: Jaap (3x), Ben (2x) en Dries (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  De 1-5 van Jaap. Jessy rolt de bal naar Sven. Deze tikt 

hem door naar Noure. Zij passt in 1 keer door op Bennie 
“de Condor van Zieuwent” en deze geeft een magistrale 
bal op Jaap. Hij rondt in de draai af ! Super.

MOOISTE MOMENT:  Meerdere aanvallen komen tot stand door hoogstaand, 
fantastisch en oogstrelend voetbal !!

MAN v.d. WEDSTRIJD:  Noure “Inieste” Mul. Menig catfight tot op het bot uitge-
vochten met haar vrouwelijke tegenstander.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-4 – Fc Trias JO11-10 : 8-2 !!
DOELPUNTENMAKERS: Dries (3x), Jaap (2x), Noure (2x) en Ben (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Noure. Vanaf de corner 15 meter onder in de hoek.
MOOISTE MOMENT:  Toen Dries de 3-0 maakte met de buitenkant langs de 

keeper.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Gijs. Verloor geen duel. Stabiel en gefocust. IJzersterk.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO13-2 – Grol : 0-4
DOELPUNTENMAKERS: Geen.
MOOISTE DOELPUNT: Geen.
MOOISTE MOMENT: Tim schiet op de lat.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Heiko Karnebeek.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: MEC/Bredevoort JO13-1G-RKZVC JO13-3G : 5-2
DOELPUNTENMAKERS: Jens Taken en Heiko Karnebeek.
MOOISTE DOELPUNT: Jens.
MOOISTE MOMENT: Actie van Jens Taken.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Iris Jansen.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO13-3 – SDOUC JO13 : 4-2
DOELPUNTENMAKERS: Willem Domhof (2x) en Jens Taken (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Jens. Uit de counter. Speelt keeper uit en scoort.
MOOISTE MOMENT: Afstandsschot van Willem Domhof.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jens Taken.
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WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO13-3 – Winterswijk JO13-4 : 5-2
DOELPUNTENMAKERS: Tim (2x), Denzel (2x) en Djervi (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Vanuit keeper lange bal naar Denzel en scoort.
MOOISTE MOMENT: Stoppen van penalty door Douwe.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Douwe.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

ZIEUWENT LIVE!
Beste lezers van de Piot,

Na 10 fantastische jaren Zieuwent Live! 
moeten wij u helaas mededelen dat er 
het komende jaar geen nieuwe uitvoe-
ring zal zijn. Gebrek aan voldoende mu-
zikanten om de uitvoering in het huidige 
concept voort te zetten heeft ons moe-
ten doen besluiten te stoppen. 

Desalniettemin kunnen wij terugkijken 
op 10 geweldig mooie jaren van samen 
muziek maken. Jong en oud samen op 
en naast het podium. Het zal u dan ook 
niet verbazen dat er een heel aantal 
mooie samenwerkingen in de muziek 
uit voortgekomen zijn. Er zijn bandjes 
gevormd en een aantal muzikanten zijn 
zelfs uitgegroeid tot internationaal be-
kende muzikanten. 

Dit alles was ons niet gelukt zonder de 
hulp van onze sponsoren, de vele vrij-
willigers, de feestcommissie en natuur-
lijk het publiek dat ieder jaar weer voor 
Zieuwent Live! Naar de feesttent is ge-
komen. Daarvoor onze hartelijke dank. 
Zonder jullie hadden we dit mooie resul-
taat niet kunnen bereiken. 

De groep (oud)muzikanten blijft elkaar 
opzoeken om samen ongedwongen mu-
ziek te maken. Wellicht dat er ooit nog 
weer iets moois op muzikaal gebied uit 
zal voort komen. De tijd zal het wijzen. 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Zieuwent Live!
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Alweer even geleden, toen wij vanuit 
de A-junioren net naar de senioren ver-
huisd waren, duurden onze dagen in de 
kantine lang. Uiteraard zat ik niet in het 
eerste elftal, dus zondagochtend was 
het vroeg dag (daar waar het zaterdag-
avond meestal laat nacht was geweest). 
Na een paar uur slaap begonnen we dan 
aan wat we vol goede moed de Fuck-the-
monday-sunday gedoopt hadden. Deze 
zondag bestond uit: twee helften matig 
voetbal, een werkdag in de kantine zitten, 
even op adem komen in het Witte Paard 
en tot slot voor de diehards aftoppen in 
City Lido (voor de jongere lezers: een dis-
co in Groenlo, waar vroeger nog mensen 
kwamen). Ik verbaas me nog wel eens dat 
we dat volhielden.

Nu zijn de kantinedagen kort. Na de wed-
strijd is er slechts tijd voor één hooguit 
twee Radlers en dan snel naar huis, luiers 
verschonen en koffie zetten voor de vi-
site. Want als je je vrienden nog eens wilt 
zien dan moet dat, nu iedereen kleintjes 
heeft, lekker degelijk op de zondagmid-
dag. Gezellig thuis, naar de speeltuin of 
een indoor speelparadijs. We gaan zelfs 
wel eens wandelen op zondag. Daar had 
ik me in mijn kantinedagen dan weer niets 
bij voor kunnen stellen.

Eigenlijk jammer dat die ouderwetse 
zondagen niet meer zo goed in het pro-
gramma passen. Zeker omdat er tegen-
woordig echt een reden is om lang op het 
voetbalveld rond te hangen. Er valt wat 
te beleven op het hoofdveld! Het eerste 
houdt zich op advies van overste Knip-

penborg (in tegenstelling tot de lagere 
elftallen) op zaterdagavond keurig in en 
voetbalt op zondag de sterren van de he-
mel. Waar we vroeger in de kantine met 
een half dozijn groene vriendjes achter de 
kiezen nog hoopvol zongen “ZVC laat ze 
maar dromen, 3C ooit zullen we komen”, 
wordt er nu aan de poort van de 1e klasse 
geklopt. Waanzinnig, om met Gijp te spre-
ken.

Het goeie voetbal van de Zieuwentse ta-
lenten spreekt tot de verbeelding. Het lokt 
nog meer talent naar ZVC en toppers die 
om hoog te kunnen voetballen naar an-
dere clubs waren gegaan, keren terug. In 
een grappig artikel werd Zieuwent door 
Leon ten Voorde het Volendam van de 
Achterhoek genoemd. De vergelijking 
blijkt erg treffend. Niet alleen omdat een 
relatief klein clubje een enorme prestatie 
neerzet, er zijn meer overeenkomsten. Zo 
hebben zij de palingsound en wij Trees 
Bomers. Zij Piet Veerman, wij Piet Stiene-
man. En voor beide plaatsen geldt dat je 
met het noemen van drie achternamen de 
helft van alle inwoners te pakken hebt.

Binnenkort maar weer eens zondagje in 
de kantine blijven plakken. Maar dan om 
twee uur wel even naar buiten om het 
eerste te zien voetballen.

Johan Stortelder.

De co lumn
FTMS


