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LEEFTIJD
Chris de Burgh (Iers singer-songwriter)
is 68 jaar. Gisteren toog ik met negen
55-plussers in een busje richting Amsterdam om aldaar in Carré (overigens
een prachtige schouwburg) een optreden van hem te bekijken en vooral te
beluisteren. Een prima optreden (viel me
niets van tegen, ik had me geestelijk al
voorbereid op een afknapper), maar het
sprankelende en intense is er helaas een
beetje vanaf. Met uitzondering van het
nummer “Borderline” (in een nieuw fantastisch arrangement gegoten), doet zijn
lichaam en vooral zijn stem niet meer
wat het ooit heeft gekund en is geweest.
Een van de mooiste songs ooit geschreven “The Head and the Heart” bezorgde
me niet meer het kippenvel wat het ooit
heeft gedaan. Prachtig vertolkt, maar allemaal net niet meer.
Over dit nummer schreef ik op deze plek
in 2008 ook al. De degradatie van RKZVC-1 naar de 5e klas gaf voor mij een
tweestrijd tussen verstand (hoofd) en
gevoel (hart). En nu, negen jaar later, met
een promotie naar de 1e klas zijn er weer
tegenstrijdige gevoelens. Natuurlijk ben
ik blij en gepast trots op de geweldige
en unieke prestatie van de 1e selectie en
moeten we met z’n allen genieten van dit
moment, maar hoe gaat het over enkele
jaren als het onherroepelijke (?) verval
intreed? Kunnen wij dit ook met z’n allen
handelen of zelfs keren?
Ik ben nog geen 68, maar heb er onlangs
wel een “zesje” voor gekregen. Zestig
klinkt oud en is dat misschien ook wel,
maar zo wil ik me niet voelen en zijn.
Althans dat probeer ik. We worden allemaal ouder en de vergrijzing en krimp
in Zieuwent lijkt (vooralsnog) onafwend-
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LEEFTIJD
baar. Dat dit grote gevolgen kan hebben
voor o.a. het onderwijs (basisschool), de
geloofsgemeenschap (het kerkgebouw)
en (sport)verenigingen (o.a. RKZVC)
moge duidelijk zijn. Ik heb helaas geen
directe concrete oplossingen en ben
zelfs persoonlijk snel geneigd om “beren
op de weg te zien”, maar denk alsjeblieft
niet in negatieve spiralen. Maak van
dreigingen kansen. Maak van problemen
oplossingen. Probeer om te denken.
Ook (en misschien wel met name) voor
de jeugd van Zieuwent liggen hier grote
uitdagingen.

‘HET BLOED KRUIPT
WAAR HET NIET GAAN KAN.’

De nieuwste tour van Chris de Burgh
heeft als titel “A Better World”. Wie wil
dat niet?
Huub Wopereis

‘Geen zenuwen, wel kriebels’. Dat waren
de woorden van Laurens Knippenborg op
maandag 15 april 2017. Ja, dit moge duidelijk zijn, hij heeft er zin in en is er klaar
voor. De man die sinds vier jaar trainer/
coach is van het eerste elftal van Zieuwent, staat voor het meest bijzondere moment uit zijn voetbalcarrière.
Op het moment van schrijven van het eerste gedeelte van dit stuk is het Tweede
Paasdag en heeft de inhaalwedstrijd tegen Spero ons wederom drie punten opgeleverd. Het was een dag waarop we de
eerste kans kregen om kampioen te worden. De voorbereidingen waren al in volle
gang. Carina (beheerster van de voetbalkantine); ‘Concordia Wehl heeft al een
periode en Vorden is gretig. 2e paasdag
wordt Zieuwent zeker kampioen. Let op
mijn woorden’.
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Concordia Wehl, de nummer 2 op de lijst,
won die dag van Vorden, waarop het verschil in punten 12 punten bleef. Helaas,
nog geen kampioensfeestje. Poging 2 is
een aantal dagen later.. zaterdag 22 april
spelen we tegen FC Winterswijk en als we
deze winnen óf gelijk spelen (we hebben
het in eigen hand) dan zijn we kampioen
van de tweede klasse.
Een belachelijk goede prestatie vindt ook
Joris Wassink, sinds vorig jaar afgetreden
binnen het bestuur van RKZVC,; ‘Wie anders in deze competitie kan er kampioen
worden. Dit mag echt niet meer mis aan.
Ik heb daar alle vertrouwen in en de jongens ook. Lau wist heel goed wat er kon
met dit team toen hij hier kwam en heeft
nog bijgetekend hé. Heb met een knipoog
al gezegd dat hij RKZVC als hoofdklassermoet achterlaten!’.
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‘HET BLOED KRUIPT WAAR HET NIET GAAN KAN.’
Onze redactie bestaat uit schrijvers die
allen een binding hebben met RKZVC, op
welke manier dan ook. Van voorzitter tot
speler, van supporter tot verzorgster. Dus
dat er een lovend stuk over geschreven zal
worden, dat stond vast. Maar we gingen
ook even op pad naar (toekomstig) tegenstanders van RKZVC. Marc van der Linden
(Voorzitter VV Vorden); ‘RKZVC maakt 100%
kans op de titel. Een uitgebalanceerd team
door vier uitstekende versterkingen bovenop het bestaande kampioensteam van
vorig seizoen. Minste doelpunten tegen en
meeste goals voor, niet of nauwelijks kaarten of blessures … kampioensteam dus.
De Zieuwentse jongens zijn een geduchte
tegenstander. We kennen elkaar de laatste
6 seizoenen vanuit zowel de 4e als de 3e
klas. Wij waren altijd gewaagd aan elkaar
en wonnen zelfs vaker de onderlinge wedstrijden. Dit seizoen wonnen zij twee keer
terecht. Mooie, actieve en gedreven club
met op dit moment een spelersgroep, trainer, aanwinsten en omstandigheden (bv
kunstgras) waarmee het allemaal precies in
elkaar valt. Vanuit Vorden succes en alvast
gefeliciteerd!’.
We spraken ook Marcel Eekelder (Voorzitter Longa’30): ‘Ere wie ere toekomt. Een
goed gesmeed team. Volgend jaar hopelijk de derby!! Wie had dat gedacht enkele
jaren geleden? Super prestatie, mooi afscheid voor een voorzitter’.
Vorig seizoen werden ze dus ook al kampioen. Toch heeft er een kleine verandering
plaatsgevonden in de teamsamenstelling.
Bern Hummelink en Ties Heutinck besloten de wereld te gaan verkennen en het
team voor één seizoen te verlaten. Remco
van Leeuwen maakt momenteel carrière
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als trainer in ABU Dhabi, maar heeft alle
vertrouwen in zijn teamgenoten; ‘Mijn
gevoel was vorig jaar direct al wel dat ze
mee zouden gaan spelen om promotie,
dus had dit wel verwacht. Uiteraard is het
zeer knap na een stroef begin. Wat mij betreft genoeg kwaliteit om bovenin de 1e
klasse mee te draaien’.
Dit jaar wel vier nieuwkomers uit de omgeving. Eén van hen is Wouter Pillen, hij
maakte de overstap van Grol naar Zieuwent en evalueert op zijn ontgroening: ‘
Afgelopen seizoen voor het eerste jaar in
de selectie van RKZVC mogen spelen. Direct een seizoen die ik nooit zal vergeten.
Met een blessure bij de selectie gekomen.
Een achterstand door 4 maanden blessureleed. Fantastisch opgevangen door een
zeer mooie talentvolle selectie. Ook de staf
zit voortreffelijk in elkaar. Van zo’n seizoen/
selectie kun je alleen maar dromen. Voor
mij persoonlijk in het begin even wennen
aan de manier van spelen. Maar na mate
het seizoen vorderde mijn plekje gevonden
binnen het team. Een fantastisch seizoen
gehad waar ik iedereen enorm dankbaar
voor ben. Het plezier in voetbal zeer zeker
terug gevonden. RKZVC BEDANKT!‘
Ook Waldo Rhebergen maakte de overstap van FC Rigtersbleek naar Zieuwent
en heeft het meer dan naar zijn zin in
Zieuwent; ‘Ik wist dat deze groep goed
kon voetballen maar een kampioenschap
had ik op dag 1 niet verwacht. Het trainingskamp in Malaga heeft denk ik veel
veranderd. Hier omdat we alle ploegen
1x hadden gehad en er mogelijkheden
zijn om voor een prijs te spelen. De eerste
drie wedstrijden zouden cruciaal zijn. En
laten we nu na de winterstop alles hebben
gewonnen. Geweldige prestatie met deze
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spelersgroep die op de juiste momenten
er staat. Een groep die voor elkaar vecht
en plezier heeft met elkaar. Waar een kleine club groot kan zijn.‘
Uit eigen jeugd mochten dit jaar Siebe
klein Goldewijk en Björn Doppen proeven
aan het voetbalplezier van de selectie. Björn Doppen: ‘Dit had natuurlijk niemand
verwacht, fantastisch! Het is ook zeker
verdiend naar mijn mening een jonge
groep wie er allemaal 100% voor gaan.
Elke training geven ze 100%, of het nou
sprinten of partijspelen is.’

Natuurlijk maakten we ook nog een rondje
langs het veld, wat waren uitspraken van
supporters en gezichten bij RKZVC:
Ruud Donderwinkel: ‘Ongelooflijk knappe teamprestatie van spelers en staf! Dit
wordt alweer de vijfde promotie in de
laatste negen seizoenen, waar eindigt dit
sprookje….?’

De week tussen de wedstrijden door
speculeerden en plaatsten verschillende
kranten al over de unieke prestatie. Het
is en blijft natuurlijk een kleine club die
het moet hebben van een goede hoofdsponsor en vaste supporters met een hart
voor de club. Hoofdsponsor Knippenborg
Fietsen voelt ook een emotionele trots
en blikt terug op het verleden. Paul vertelt: ‘De geschiedenis herhaalt zich. Toen
Jos, Laurens (ja, de trainer heeft ook een
voetbalverleden) en ik in het eerste elftal
voetbalden, werden wij ook kampioen. Jan
Cuppers sprak toen tegen me uit dat hij
het zo ontzettend jammer vond dat onze
vader dit helaas niet mee mocht maken,
hij overleed namelijk al jong. En nu, vele
jaren later, herhaalt hetzelfde zich weer.
Onze zoons Jelle en Jouke zijn beide spelers van het eerste elftal, Laurens heeft zijn
trainer/coach kwaliteiten bewezen en zelf
mag ik nog steeds hoofdsponsor zijn. Ja,
dat ik dit op deze manier mee mag maken
vind ik ontzettend bijzonder’.
Ook Dennis Seesing (hoofdsponsor Longa’30) maakte de complimenten: ‘Dit is de
som van jarenlang goed technisch beleid
en van een technische staf met een visie!’.

Bein Westerlaan: ‘Topprestatie door iedereen die de randvoorwaarden realiseerden.
Alleen de beste wordt kampioen!’
Agnes Waenink: ‘Ja, er vloog net een bal
over de reling bijna tegen mijn hoofd.
Ik mag die niet koppen, want dan ga ik
knockie-out en dan kan ik geen feest vieren straks.’

Jos Heutinck: ‘Trots overheerst, dit is zo
mooi en zeer verdiend. Super resultaat
door een groep die het voor en met elkaar
hebben gedaan’.

Fehrat Ozerdogan (trainer RKZVC 2);
‘voor een kleine club als RKZVC is dit een
bijzondere promotie. Het is toch een buitengewoon resultaat om als kleine club nu
op een hoog niveau te zitten!’.
…… het is inmiddels 4 dagen na het kampioenschap. Ja, de boel heeft toch even
moeten aarden om er over te kunnen
schrijven. Wat een fantastische dag(en)
hebben de 1500 toeschouwers gehad die
zich zaterdagavond rond 18.00 verzameld
hadden voor de wedstrijd tegen FC Winterswijk. We wonnen met 4-0: KAMPIOEN! De wedstrijd liet maar één ding zien:
de mannen van het eerste van RKZVC
zijn gewoon écht de beste van de tweede klasse. Voor samenvattingen van de
wedstrijd verwijs ik u graag naar alle ar-

tikelen die onze collega’s van de plaatselijke krant(en) hebben geschreven en het
beeldmateriaal op TV8 en RKZVC TV. Het
is echt de moeite waard om het eens terug te kijken. Vaste supporter en wethouder van Oost-Gelre, Jos Hoenderboom,
kijkt ook terug: ‘Het kampioenschap van
RKZVC is geen gelukstreffer, maar een
logische optelsom van een sterke vereniging met zeer betrokken vrijwilligers,
supporters en bestuurders. De pure inzet
op technisch voetbal en fysieke fitheid
en een supersterk basisteam met enkele
spelers van de buitencategorie!’
We blikken terug met de mannen achter
dit succes. Laurens Knippenborg (hoofd
trainer RKZVC): ‘’ Als team zijn we dit seizoen geëindigd in een high performance
cultuur, iets waar we met name na de
winterstop de nadruk op hebben gelegd.
We zijn erg professioneel bezig geweest
en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.
Zieuwent heeft kennis kunnen maken
met dit systeem, waarbij de jongens een
ontzettende winnaarsmentaliteit hebben
ontwikkeld. Ik vind het ook belangrijk dat
Zieuwent nu ziet hoe belangrijk spelers als
Waldo en Wouter zijn, die naast de wedstrijden en trainingen zich zo uniek maken
binnen het team. Voor volgend jaar kan
ik maar één ding zeggen: we hebben het
hoogst haalbare echt nog niet bereikt. Er
is meer te bereiken, dus volgend jaar gaan
we voor het topje van de ijsberg.’
Lars Krabbenborg (assistent trainer RKZVC1); ‘deze lichting is uitzonderlijk goed.
Volgend jaar draaien we weer bovenin
mee. Hoofdklasse is de ultieme droom’.
Een laatste woord krijgt u van twee redactieleden. Mark Lankveld (redactielid):
‘Een grote droom van mij is uitgekomen.
En hoe. Niet alleen worden Feyenoord én
RKZVC kampioen. In mijn kroonjaar is ook

TOHP kampioen geworden en last but not
least staan we met 45+2 ook bovenaan.
De geluksbeker is nog lang niet leeg. Al
jaren volg ik in meer of mindere mate het
eerste van ZVC, meestal als supporter.
Winnen stond daarbij vaak voorop. De manier waarop was van minder groot belang.
De laatste jaren is ook het oogstrelende
deel aan bod gekomen. We vinden het allemaal heel logisch en vergeten bijna hoe
goed de jongens spelen. En dat steeds
90 minuten lang. Hoeveel tegenstanders
hebben ZVC niet lang, soms heel lang,
van zich af kunnen houden. Maar door
technisch op hoog niveau te blijven spelen gingen ze toch allemaal voor de bijl. Ik
denk dat Zieuwent in de eerste klasse een
geduchte tegenstander gaat zijn voor alle
ploegen. Uiteraard ben ik dan weer van de
partij. ‘
En om terug te komen op de titel, sluiten
we dit stuk af met de woorden van Johnny
Cuppers (twijfelende voorzitter RKZVC):
‘Velen hebben mij de afgelopen dagen
gefeliciteerd met het ongelofelijke kampioenschap van RKZVC 1. En dat mag.
Want de selectie van Laurens heeft een
geweldige prestatie geleverd. Het eerste
jaar in de 2e klas meteen doorstoten naar
de 1e klas. Dromen worden soms waar.
Chapeau aan Laurens en zijn mannen. We
hebben een geweldige lichting Zieuwentse voetballers, aangevuld met wat supertalenten van buiten ons dorp. De euforie
is groot in Zieuwent op dit moment en wie
weet waar het plafond ligt van deze groep.
Maar laten we met zijn allen niet vergeten
waar we vandaan komen en waar we misschien ook weer heen zullen gaan. Geniet
met zijn allen van het moment, dat mag,
en zie uit naar de 2 derby’s tegen grote
broer Longa 30 het komende seizoen.
Maar onthoud dat het ooit ook weer an-
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ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum

Aanvang

Activiteit

Vr.

12 mei

19.30 uur

“Keet mee”.

Zo.

14 mei

14.00 uur

Varsseveld 1 – RKZVC 1 (speelronde 26).

Do.

18 mei

20.00 uur	TOHP : Algemene ledenvergadering / jaarvergadering :
Parochiehuis.

Zo.

21 mei

----------

RKZVC : Verenigingsdag.

Wo.

31 mei

20.00 uur

PIOT : Kopie inleveren.

		
3 en 4 juni		

Seesing Tournament : Internationaal D-pupillen voetbaltoernooi.

9, 10 en 11 juni		

Jong Nederland ‘t Gilde : Kleinkamp.

17, 18 en 19 juni		

Kermis.

Za.

1 juli

20.00 uur

Harmonie : avondconcert op het kerkplein.

Zo.

2 juli

----------

Fratsen : Modderdag. Let op: gewijzigde datum !

8 t/m 12 juli

J

ong 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.

Intocht Sinterklaas

26 nov.

10.00 uur

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info

ders zal zijn. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst heb ik aangekondigd dat dit mijn
laatste seizoen als voorzitter van RKZVC
is. In mijn achterhoofd was er één reden
welke dit besluit op losse schroeven zou

kunnen zetten: het kampioenschap. En
laat dit nu nog gebeurd zijn ook. Het is
bijna niet te geloven.’
Nienke en de rest van de redactie

ZIEUWENTSE TENNIS VERENIGING
Meldt je nu aan als zomerlid voor drie maanden!

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

emailadres:

Voor nader info : WWW.ZTV-ZIEUWENT.NL : info@ztv-zieuwent.nl

De redactie
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PROFIELSCHETS
Van beschermvrouw van Zieuwent
in de vorige PIOT naar een soort van
beschermheer van Zieuwent: wijkagent
Henk Jan Bruntink. Iedere eerste
donderdag van de maand staat hij
van 11.00 tot 12.00 met zijn tafeltje
bij de Spar. Als politieagent kan hij u
antwoord geven op veel vragen omtrent
politiezaken in en rondom Zieuwent. Tijd
om eens nader kennis te maken met
onze wijkagent. Henk Jan is 44 jaar en

woonachtig in Winterswijk. Getrouwd en
drie kinderen (13, 7 en 5 jaar). Hij is hét
aanspreekpunt Zieuwent, Mariënvelde,
Harreveld en een deel van Lichtenvoorde.
Zijn hobby’s zijn de kinderen, fitnessen
en mountainbiken.
1. Meest favoriete sport: mountain bike.

3. Mooiste sportherinnering: mag ook
mijn minst mooie sportherinnering? Dat
was namelijk mijn enige rode kaart in
mijn sportcarrière die ik kreeg: hier in
Zieuwent bij RKZVC. Uiteindelijk bleek
het een misverstand.. ik had ‘het’ niet
tegen de scheidsrechter maar tegen
iemand anders. Het werd uiteindelijk
een gele kaart.
4. Favoriete
sportman/vrouw:
Verstappen.

16. Wanneer was je voor het laatst bang:
bang……… ooit heb ik eens een
melding gehad en dacht ik dat het om
mijn eigen vader ging.
17. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
oeps.
18. Als je een uur vrije tijd hebt, wat doe je
dan: wandelen met de honden.

Max

2. Minst favoriete sport: dammen.

19. Wie zou je nog willen ontmoeten: mijn
vader.

5. Lekkerste eten: sushi.
6. Beste boek/schrijver: Hennink Makell.
Zijn boeken heb ik het meest gelezen.

20. Wiens Zieuwents huis zou je van binnen
willen zien en waarom: misschien een
beetje cliché, maar ik zou de kerk wel
eens van binnen willen zien.

7. Mooiste Film: The Green Mile.
8. Beste Nederlandstalige lied: geen lied.
Wel een zanger, maar dat is dan wel pas
na een aantal biertjes: André Hazes.
9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg: mijn
kinderen.
10. Grootse miskoop: met enige schaamte:
in de jaren 90 kocht ik via Tell Sell zo’n
apparaat voor de buikspieren.
11. Omscholen tot: iets met muziek, van
huis uit ben ik drummer.
12. Tent opzetten in: Spanje.
13. Hekel aan mensen die: achterbaks zijn.
14. 
Uit bed te halen voor: koffie, anders
kom ik sowieso mijn bed niet uit.
Daarna graag voor eten, maakt niet uit
wat.

21. Met welke vrijwilliger zou je wel eens
een dagje mee willen lopen: vrijwilligers
in de zorg.
22. Wat zou je geen 2e keer doen: dat is
iets uit mijn sportieve carrière. In 2007
liep ik de Dam tot Damloop, 16 km.
hardlopen. Het was heel erg warm en
ik heb daar mijn knieën helemaal kapot
gelopen.
23. Wat staat er bovenaan jouw bucketlist:
een rondreis met de camper door
Scandinavië.
24. 
Beschrijf jezelf in 5 woorden: rustig,
enthousiast,
betrouwbaar,
open,
levensgenieter.
Henk Jan; bedankt en veel plezier met de
werkzaamheden hier in Zieuwent!

Nienke.
15. 
Welke droom is wederkerend: haha,
niets.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC
WEDSTRIJD : UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

RKZVC JO9-1 – Reunie JO9 : 4-3
Storm (3x) en Milan (1x).
Goed pass van Tim op Milan en strak in het zijnet.
Deze wedstrijd op karakter gewonnen.
Storm.

WEDSTRIJD : UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

RKZVC JO9-1 – FC Winterswijk JO9-2 : 3-4
Storm (2x) en Friso (1x).
Storm. Speelt keeper door de benen.
Friso met mooie dribbel, met pass op Storm.
Tom.

WEDSTRIJD : UITSLAG:
Ruurlo JO9-2 – RKZVC JO9-1 : 2-5
DOELPUNTENMAKERS:
Storm (3x), Jochem (1x) en Friso (1x).
MOOISTE DOELPUNT:
Lage voorzet van Milan strak ingeschoten door Storm.
MOOISTE MOMENT:	Van Jochem hard afstandsschot onderkant lat. Helaas
geen doelpunt.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Milan.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

RKZVC JO9-1 – Rietmolen JO9-1 : 4-0
Tim, Storm, Lasse en Milan.
Tim.
Het mooie samenspel.
Lasse.

WEDSTRIJD : UITSLAG:
DZSV JO9 – RKZVC JO9-2G : 1-2
DOELPUNTENMAKERS:
Wout (2x).
MOOISTE DOELPUNT:
Wout.
MOOISTE MOMENT:	De gehele 2e helft. Na een goede peptalk in de rust gingen ze er voor.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Lars. Hij vindt het minste van voetbal: gewisseld worden.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:
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FC Trias JO9-3 – RKZVC JO9-2G : 5-1
Roy Klein Nienhuis.
Roy. Heel mooi lobje over de keeper heen.
In de eerste helft ging het heel mooi tegen elkaar op.
Wout. De tweede helft heel goed gekeept.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
WEDSTRIJD : UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

RKZVC JO9-2G – AZSV JO9-6G : 4-1
Wout (3x) en Rein.
Wout. Mooi lobje over de keeper.
De 2e helft. Iedereen begon heel goed samen te spelen.
Rein Domhof.

WEDSTRIJD : UITSLAG:
Marienveld JO9-1 – RKZVC JO9-2G : 0-2
DOELPUNTENMAKERS:
Wout (1x) en Lars (1x).
MOOISTE DOELPUNT:	Lars. Mooie voorzet van Rein op Roy en hij geeft hem
mooi voor op Lars.
MOOISTE MOMENT:	Thijs had een mooie redding toen hij goed uitkwam. Anders was het 1-1 geworden.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Lars Verhoeven.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
Grol JO9-6 – RKZVC JO9-3 : 8-1
DOELPUNTENMAKERS:
Fedde.
MOOISTE DOELPUNT:	Fedde. Goed gereageerd op uittrap van de keeper en
goed ingeschoten.
MOOISTE MOMENT:	Saar was haar jas kwijt en Sven en Tymen hebben het
hele veld rondgelopen om hem te zoeken. Wat een teamprestatie.
MAN v.d. WEDSTRIJD:	Joes. Was voor en achter als het moest. Het “racepaard”
van het team.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
Winterswijk JO9-6 – RKZVC JO9-3 : 1-1
DOELPUNTENMAKERS:
Thijmen.
MOOISTE DOELPUNT:	Thijmen. Na veel pogingen en goede reddingen van Winterswijk, niet opgeven en toch scoren.
MOOISTE MOMENT:	Ook onze keeper Toby heeft een heleboel ballen tegengehouden.
MAN v.d. WEDSTRIJD:	Teun. Zeer goede verdediger die het de spitsen van Winterswijk heel moeilijk heeft gemaakt.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
RKZVC JO9-3 – AD’69 JOG-3 : 5-1
DOELPUNTENMAKERS:
Joes (5x).
MOOISTE DOELPUNT:	Counter van Thijmen, gaf de voorzet op Joes, die hem
snoeihard inschoot.
MOOISTE MOMENT:
Met niet goed voetbal toch gewonnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD:	Tygo. Heeft afgelopen week er een zusje bijgekregen en
voetbalde voor twee.
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WEDSTRIJD : UITSLAG:
Lochem JO11-5 – RKZVC JO11-2 : 2-2
DOELPUNTENMAKERS:
Mik (1x) en Sam (1x).
MOOISTE DOELPUNT:	Mik te Plate. Mooie aanval over links, doorzetten van Mik,
doelpunt korte hoek.
MOOISTE MOMENT:	Wietse. Mee met de aanval gaan, en alle kracht nog hebben om weer terug te verdedigen.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Wietse Stoverinck.

WEDSTRIJD : UITSLAG:
Ruurlo JO11-6 – RKZVC JO11-4 : 3-5
DOELPUNTENMAKERS:
Dries (2x), Jaap (1x), Noure (1x) en Ben (1x).
MOOISTE DOELPUNT:	
Jaap schiet kneiterhard de 0-3 binnen! Hierna kwam
Ruurlo echter sterk terug en moesten alle zeilen worden
bijgezet, om de 3 punten voor de poorten van de hel weg
te slepen.
MOOISTE MOMENT:	De 3-5 door Bennie. De 4-4 hing al in de lucht, maar toen
ging ineens de dodelijk effectieve doelpuntenmachine
draaien! Jessy trapt de bal naar Gijs. Gijs zet een 1-2 op
met Sven. De bal komt bij linkspoot Dries, die in 1 beweging met een loepzuivere bal “Bennie” vrij voor de keeper
zet! Ben rondt keurig af met zijn chocoladebeen: 3-5. Opluchting alom.
MAN v.d. WEDSTRIJD:	
Dries Domhof. Deze wedstrijd de absolute regisseur
van het inmiddels befaamde Zieuwentse aanvalstrio, de
3-trapsraket van Domhof.

WEDSTRIJD : UITSLAG:
FC Eibergen JO11-6 – RKZVC JO11-3 : 3-5
DOELPUNTENMAKERS:
Sem, Stijn, Eef, Twan en keeper Niels.
MOOISTE DOELPUNT:	Lange uittrap van Niels, die via de tegenstander over de
keeper in het doel verdwijnt.
MOOISTE MOMENT:	De 2e helft. Een 2-0 achterstand omgebogen naar een
3-5 winst. Zeer goed gespeeld.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Niels Wopereis. Geweldig gekeept en ook nog gescoord.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

RKZVC JO11-3 – Grol JO11-5 : ? - ?
Twan, Stijn, Sem, Eef en Jordi.
Jordi.
Goal van Sem. Eindelijk gelukt, diep in de tweede helft.
Jordi.

WEDSTRIJD : UITSLAG:
Sp. Rekken JO11-1 – RKZVC JO11-3 : 2-3
DOELPUNTENMAKERS:
Jordi (1x) en Stijn (2x).
MOOISTE DOELPUNT:
Geweldig doelpunt van Jordi. Strak onder in de hoek.
MOOISTE MOMENT:	De net-niet doelpunten van Rekken. Tegen de kruising en
de paal en hele goede reddingen van keeper Niels.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Jordi ter Bogt.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
RKZVC JO11-3 – FC Winterswijk JO11-5 : 3-3
DOELPUNTENMAKERS:
Stijn (2x) en Twan (1x).
MOOISTE DOELPUNT:	De 2e van Stijn. Helemaal op eigen kracht door de verdediging geslalomd en daarna keurig binnengetikt.
MOOISTE MOMENT:	De gelijkmaker (3-3) van Twan in de laatste seconde van
de wedstrijd.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Robbie Vos.
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WEDSTRIJD : UITSLAG:
RKZVC JO11-4 – Longa’30 JO11-11 : 3-2
DOELPUNTENMAKERS:
Jaap (2x) en Ben (1x).
MOOISTE DOELPUNT:	De 2-2 anschlusstreffer van Jaap. Lange trap van Sven op
Dries. Met één beweging de héle verdediging op het verkeerde been. Wat volgt is een magistrale assist op Jaap,
die met een wereldlob de keeper verschalkt!
MOOISTE MOMENT:	Er is maar één wedstrijd die je moét winnen. Tegen de
dahlia-plukkers van Longa’30!
MAN v.d. WEDSTRIJD:	Noure “Iniesta” Mul stroopte als een echte leeuwin het
hele veld af.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
Grol JO11-6G – RKZVC JO11-4 : 1-1
DOELPUNTENMAKERS:
Jaap.
MOOISTE DOELPUNT:
Van gif op de goal af en meedogenloos afgemaakt!
MOOISTE MOMENT:	Sven liet zich uitstekend coachen door opperleider Bjorn
en daarmee boven zichzelf uitsteeg.
MAN v.d. WEDSTRIJD:	
Bjorn en Sven: de bijzondere chemie tussen pupil en
coach.

15

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
WEDSTRIJD : UITSLAG:
RKZVC JO11-4 – Neede JO11-4 : 3-3
DOELPUNTENMAKERS:
Dries (1x), Jaap (1x) en Ben (1x).
MOOISTE DOELPUNT:	De 3-3 van Ben. Hierdoor kwamen we voor de 2e keer
terug van achterstand. Chapeau !!
MOOISTE MOMENT:	De hele wedstrijd blijven geloven in een goed resultaat!
Met rust stonden we 0-2 achter. Direct na rust begon
de machine te draaien. Door solide, verdedigend werk,
kregen de mannen voorin tot 2 maal toe de kans om de
wedstijd gelijk te trekken. Totaal voetbal! Je loopt de kans
om over jaren de volgende vraag gesteld te krijgen: “Waar
was u op Paaszaterdag 2017” ??!
MAN v.d. WEDSTRIJD:	Dries Domhof: legde na rust samen met zijn “mannen”
zijn wil op aan reuzendoder Neede!!
Mandekker van de wedstijd: 	Gijs Stortelder: kreeg de opdracht zijn directe man strak
te dekken. Hij voerde dit uit door deze tot diep in de
kleedkamer te blijven volgen !!

HV PACELLI DAMES 2 KAMPIOEN!
Zondag 26 maart 2017 was het zover:
dames 2 van HV Pacelli kon in de één
na laatste competitiewedstrijd kampioen
worden. Er stond een uitwedstrijd bij
Blauw Wit in Ruurlo op het programma.
In eerste instantie vonden de dames het
jammer dat – indien er gewonnen werd
– het feestje in de zaal niet in eigen huis
en gevierd kon worden. Hier werd echter
al snel een oplossing voor gevonden:
familie, vrienden en clubgenoten werden
uitgenodigd om naar Ruurlo te komen. De
sporthal was goed gevuld: erg leuk dat er
veel supporters zijn gekomen, waarvoor
dank!!!
Het andere ‘probleem’ was vervoer:
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de dames wilden het kampioenschap
natuurlijk goed vieren, en niemand wil dan
de BOB zijn… Gelukkig werd er passend
vervoer gevonden in de vorm van een
Party-Bus, inclusief chauffeur. Ook was
Ties (broertje van Jette Krabbenborg)
bereid om mascotte te zijn. Aan de
voorbereidingen lag het dus niet, maar….
Er moest nog wel gewonnen worden!

beginnen. De eerste 20 minuten in de
eerste helft liep het nog redelijk gelijk op.
Gelukkig kon HV Pacelli vlak voor rust
een iets groter gat slaan: 7 – 12 in het
voordeel van HV Pacelli. Na rust kwam
Blauw Wit niet meer langszij en kon HV
Pacelli zelfs nog iets uit lopen. De dames
lieten geregeld mooie verdedigende en
aanvallende acties zien (ook leuk voor het
meegereisde publiek). Eindstand: 15 – 23
voor HV Pacelli.
De voorbereidingen waren gelukkig niet
voor niets getroffen: het kampioenschap
was een feit en het feest kon beginnen!
De felicitaties werden in ontvangst
genomen, de champagne werd ontkurkt
en er werd luidkeels meegezongen met

allerlei (carnavals)krakers. De Party-Bus
werd weer gestart, op naar Zieuwent.
Eenmaal daar aangekomen, volgde een
ereronde. Mocht u op zondagmiddag 26
maart rond 4 uur ’s middags een zwarte
bus door Zieuwent hebben zien rijden,
dan waren dit de kersverse kampioenen.
Ook na de ereronde ging het feest door:
eerst bij het Sourcy (met taart) en daarna
bij Bruntjes (met bitterballen).
De zondag vloog voorbij, en op maandag
moest iedereen gewoon weer naar school
of naar het werk… Gelukkig hebben we
de foto’s en de filmpjes nog!
Dames 2
HV Pacelli

De wedstrijddag werd gestart met een
gezamenlijk ontbijt. Daarna hup de
bus in, op naar Ruurlo. Eenmaal daar
aangekomen, begonnen de dames met de
voorbereiding op de wedstrijd. Iedereen
realiseerde zich goed dat de warming-up
en het ingooien serieus moest gebeuren:
de dames wilden scherp aan de wedstrijd

17

HV PACELLI JUNIOREN A1
KAMPIOEN!
Op 12 Maart 2017 is de A1 van Pacelli
kampioen geworden. Onder leiding van
de trainster/coach Kelly Klein Goldewijk en coach Cobi Vos. Ze waren vanaf
het begin al gefocust op het kampioenschap, en hebben dit dan ook waar gemaakt. Met bijna alle wedstrijden te hebben gewonnen, was het een geweldig en
succesvol jaar voor de A1.

Van linksboven naar rechtsboven: Tessa
Klein Goldewijk, Laura Huinink, Jana
Domhof, Jonna Marschalk, Anne Schepers, Kelly Klein Goldewijk.
Van linksonder naar rechtsonder: Britt
Waalderbos, Eva Koldewey, Gea Meulenveld, Dagmar Hummelink, Isabelle
Hoenderboom.

WE WANT YOU!
TOHP ZOEKT TRAINERS

MEISJES B:
Vorig jaar kwamen de meisjes uit in
de C competitie, dit jaar gaan ze in
de B spelen. Voor deze meiden zijn
we op zoek naar een enthousiaste
trainer die hen helpt nog meer uit
zichzelf te halen. Het is een hecht
team, al samen sinds de mini’s en
helemaal klaar voor de volgende
stap. We zoeken een trainer die hun
daarin kan begeleiden.
Trainingstijd: Woensdagavond
19:00 - 20:30 (onder voorbehoud).

DAMES 3
Dames 3 is een gezellig en ervaren
team. Ze spelen in de 3e klasse,
doordeweekse competitie.
Voor dames 3 zoeken we een gezellige en ervaren trainer die speelt
voor het plezier maar de dames ook
zeker nog wat kan leren.
Trainingstijd: Woensdagavond
20:30 - 22:00 (onder voorbehoud).
Thuiswedstrijden vallen onder
trainingstijd.

Interesse? Of wilt u meer informatie, mail naar: tohpzieuwent@gmail.com.
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De co lu m n
KIND VAN
Kennen jullie dat nummer? Kind van de
duivel? Het was tijdens de carnaval een
hitje, maar ook één van de favoriete nummers van m’n teamgenootjes en mij om
op warm te lopen. En daarom werd die
ook tijdens ons kampioenschap heel wat
keren gedraaid. KAMPIOENSCHAP?? Ja
voor wie het ontgaan is, TOHP dames 1
werd op 8 april 2017 gewoon kampioen.
Na 10 jaren afwezigheid gaat het vlaggenschip van het Zieuwents volleybal weer in
de 1e klasse spelen.
10 jaar: dat is alweer even geleden: ik
was nog een klein schattig meisje (of
snotblaag, daar zijn de meningen over
verdeeld). Trouw ging ik op zaterdag mee
naar de sporthal: als ‘kind van’ kijken bij
mama die moest spelen met dames 1.
Goed opletten, want ik moest en zou daar
ook ooit komen te staan. Helaas verslapte mijn aandacht altijd al snel, het was
veel interessanter om zelf door de zaal te
rennen en te oefenen wat ik die donderdag daarvoor op de training geleerd had:
toetsen en vangen. Oefening baart kunst,
10 jaar later sta ik erbij en herhalen we het
kunstje. In een iets andere samenstelling
en op een iets andere manier.
Toen hadden de dames het niet in eigen
hand: ze kregen op de terugweg van een
uitwedstrijd in de auto een telefoontje of
ze ‘even naar Beltrum wilden komen om
de beker op te halen.’ Het seizoen daarop
wisten ze zich niet te handhaven en degradeerden weer.
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Hoe anders was nu onze strijd om het
kampioenschap. Wij stonden in een bomvol Sourcy voor de uitdaging om twee
sets te pakken van de nummer 3. Het lag
allemaal in onze eigen handen. Gelukkig
werd die druk ons niet teveel en was de
beker nu wél op de goede plek, waar wij
hem onder luid gejuich in ontvangst namen. En wat betreft het degraderen? De
tijd zal het leren… Maar het linkerrijtje,
ver van de degradatiezone verwijderd,
daar gaan we voor.
Dat ‘kind van’ staat 10 jaar later dus weer
op zaterdagmiddag in de sporthal. Niet
om te kijken of te oefenen, maar te spelen op haar moeders oude plekje. Op dezelfde positie, met hetzelfde rugnummer.
Het zit in je bloed hé.
En haar moeder? Die is geen duivel maar
haar grootste supporter.

Iris Weelink
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