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Sport genoeg deze zomer...
Eindelijk is de vakantie dan weer begonnen! De meeste mensen zijn vrij en gaan lek-
ker even weg. Geen verplichte dingen aan het hoofd. De meeste sportverenigingen 
hebben een ‘zomerstop’. Dit houdt niet in dat er niets aan sport te zien is.
Gelukkig is er voor de sportliefhebber deze zomer genoeg te beleven, al is het wel 
het grootste deel voor de tv. Het begon ongeveer anderhalve maand geleden met 
het EK voetbal.
De kwartfinales gered, maar verder kwamen ‘onze voetballers’ niet. De meeste 
wedstrijden werden gekeken in de plaatselijke kroeg of met z’n allen bij elkaar bij 
iemand thuis. Je bent druk een wedstrijd aan het kijken/volgen in de kroeg, zie je 
ineens een paar Zieuwentse die fanatiek op de tribune staan te horsen. Maar er 
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zijn ook altijd mensen die het fijn vonden 
dat Nederland niet verder kwam tijdens 
het EK.
Tijdens het slot van het  EK spektakel 
begon het Grandslam tennistoernooi: 
Wimbledon. Dit drie wekende durende 
toernooi werd ook dagelijks op tv uit-
gezonden. Vooral de zinderende finale 
tussen Federer en Nadal kon de tennis-
liefhebber niet laten schieten. 
Het slotweekend van Wimbledon was 
ook het startweekend voor de Tour de 
France.
Op 5 juli begon de eerste etappe van 
de 21 te rijden etappes van de Tour. Op 
27 juli eindigt de Tour weer op de Parijs-
Champs-Elysées. Ook dit jaar is de Tour 
weer groot nieuws, vooral door het do-
ping gebruik van een van de wielrenners 
uit de Spaanse ploeg. Dichterbij wordt dit 
allemaal heel nauwkeurig bijgehouden 
tijdens de Tour de Mariënvelde. Tijdens 
deze Tour kunnen deelnemers elkaar 
proberen af te troeven op het gebied 
van kennis van de Tour de France. De 
regels zijn vrij simpel: je stelt een team 
samen van 22 renners uit de coureurs die 
meedoen aan de Tour de France. Vanaf 
de zondag (1e etappe telt niet mee) gaan 

die renners, die je hebt uitgekozen, op 
jacht naar punten voor hun ‘ploegleider’, 
die waarschijnlijk de radio goed volgt of 
voor de  tv zit.
Als de Tour is afgelopen hebben we een 
week rust in de sportwereld, want een 
week later op 8 augustus beginnen de 
Olympische Spelen in China. Er zijn on-
geveer 35 soorten sport te zien tijdens de 
Olympische Spelen die voor het grootste 
deel weer op tv worden uitgezonden.
Voor ons land gaan er veel sporters 
richting China om hun prestaties daar te 
laten zien en hopen op een Olympische 
medaille. Tijdens deze drie weken is er 
dus voor iedereen wel wat te beleven 
en te zien.
En als dit voorbij is, zijn we aan eind 
augustus. Dan beginnen de plaatselijke 
sportverengingen weer met de trainingen 
en zullen de meeste competities ook 
weer starten.
Dus er valt genoeg aan sport te zien 
deze zomer.
Een fijne en ‘sportieve’zomervakantie 
toegewenst.
 
Nienke

Rectificatie

In de profielschets (met Theo Wolters en Ineke Engelen) in het afgelopen nummer 
werd Theo Bekken genoemd als favoriete sportman van Theo Wolters. Bedoeld werd 
natuurlijk Willie Bekken (de broer van). Een van onze onvolprezen krantenbezorgers, 
die ook de PIOT op hun plaats brengen. Ere wie ere toekomt. 
    De redactie.
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Het is zondag 6 juli. Vanmiddag speelt 
de harmonie in pastoorstuin haar jaar-
lijkse buitenconcert. Grappig om wel 
een pastoorstuin te hebben, maar geen 
pastoor.  Ik ga al een paar jaar naar deze 
uitvoering en heb meerdere Zieuwentse 
en Mariënveldse artiesten zien optreden 
met onze plaatselijke trots. Vanmiddag 
gaan ze optreden met Bell Pepper, een 
andere band uit Zieuwent waar we trots 
op mogen zijn dat ze binnen onze dorps-
grenzen zijn opgegroeid. 
Mijn kinderen moesten natuurlijk eerst 
nog even naar het toilet en ik moet nog 
even naar de bank. Als ik voor de kerk 
langs loop hoor ik dat het jeugdorkest al 
is begonnen. Ik ga in mijn gedachten te-

Harmonie bij de pastorie
rug naar twee jaar geleden. Het was toen 
mooi weer. Ik zie Ceciel Kolkman en Ri-
chard Hendriksen met het orkest achter 
hen, nog duidelijk voor me. Mijn kinderen 
hebben zich toen kostelijk vermaakt en 
de hele sfeer had iets kneuterigs, maar 
vooral ook erg sfeervol. Wat me vooral 
bij is gebleven is het ongemak waarmee 
ik bier had gehaald. Pal naast de optre-
dende harmonie deden ze voor mij de 
doppen van de pijpjes die ik bestelde. 
Ik herinner me ook het concert in Mariën-
velde, vorig jaar. Het weer was toen mis-
schien nog mooier. Kiek-now-us speelde 
samen met de harmonie. Ook Marjo van 
Ostayen zong er een paar nummers. 
Prachtige sfeer, prima opstelling in een 
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tuin die zich daar goed voor leent. 
Probleempje was de drankvoorraad. Al 
tijdens de eerste pauze was de voor-
raad uitgeput en moest er bijgehaald 
worden. Een zeer gezellige middag, 
met aanstekelijke muziek.
Het is dan ook niet moeilijk voor te stel-
len dat ik best zin heb in deze middag. 
Al met al kom ik ietwat te laat in de 
tuin. Eerst maar even zorgen dat de 
kinderen zich kunnen vermaken. Dit 
is een klein werkje, want ze hebben 
meteen hun vriendjes gevonden. In 
en om de bijna drooggevallen gracht 
is voldoende te doen. De laatste paar 
tonen van het jeugdorkest sterven weg 
en het eerste dat ik zie is het bedanken 
van Bram, de dirigent van het jeugd-
orkest, voor het applaus. Ik val dus 
eigenlijk binnen in een pauze.
Dan maar eens goed rondkijken door 
de tuin. De opstelling is ongeveer gelijk 
aan die van 2 jaar geleden. Harmonie 
onder de parasols op het terras, wij 
onder de bomen en om de gracht.
Groot verschil is de duidelijk aanwe-
zige horeca. Oké, een bierkraam is 
best handig en een frikadellenkar is 
best goed tegen de honger. Maar het 
gaat wel ten koste van de gemoedelijk-
heid en het kneuterige karakter. Ach, 
ik weet het ook wel. De ene keer is er 
de zorg over te weinig horeca en dan 
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is het weer te veel. Ze kunnen het ook niet gauw goed doen.
Ik klaag natuurlijk ook uit luxe, want als de harmonie begint te spelen, heb ik al een 
paar keer kunnen ervaren hoe makkelijk zo’n bierkraampje is.
Ik zie Jos Pijnappel voor de groep staan en het concert kan beginnen. Nu is het bijna 
onmogelijk om te beschrijven hoe mooi de harmonie speelt. Wel kan ik zeggen dat de 
harmonie niet voor het makkelijkst kiest. Jos legt bijvoorbeeld uit dat ze een moeilijk 
stuk uit de film Hook spelen en als ze beginnen is meteen duidelijk dat hij niet heeft 
overdreven. Ondanks de moeilijkheidsgraat brengen ze het er goed vanaf.
Tijdens de eerste pauze valt pas op dat het behoorlijk fris is, ondanks het zonnetje. 
Het waait nogal achter de kerk. 
Na de pauze is Bell Pepper aan de beurt. Deze sterke damesband is de logische 
keus om als Harmonie mee te spelen. Ondanks hun jeugdige leeftijd hebben ze hun 
sporen al ruim verdiend. Veel succes hebben ze op verschillende podia al geoogst. 
Wat vooral opvalt aan de band is de samenzang tussen Suzan en Julia. Als je dan 
ook nog bedenkt dat veel van de nummers die ze doen eigen nummers zijn, ben 
je nog meer onder de indruk. Een paar nummers, zoals ‘One’ van U2 maar vooral 
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ook ´I still cry` van Ilse de Lange raken 
de gevoelige snaar en ik hou het dan ook 
nog maar net droog. Het nummer waarin 
Margot Hogenelst het nummer van Amy 
Winehouse meezingt is ook erg goed. 
Ik merk wel dat ik de samenwerking met 
de harmonie af en toe wat gezocht is, 
maar dit ligt ook aan de verschillende 
stijlen van de beide bands. Mooi is het 
dat de harmonie met een wat meer on-
dergeschikte rol ook genoegen neemt. 
Zij weten natuurlijk ook dat ze na de 

pauze weer het publiek voor zich alleen 
hebben.
Tijdens de derde sessie trekt de har-
monie helemaal los. Ze genieten van 
de aandacht, al verslapt deze enigszins 
naarmate je dichter bij de bierkraam 
komt. De gezelligheid is natuurlijk ook 
van belang en het lijkt erop dat daar nie-
mand vanmiddag over gaat klagen. 
Ook later op het terras bij de herberg 
was het nog lang gezellig. (als je zonder 
pastoor toch een pastoorstuin kunt heb-



7     

ben, kan je dan als dorp ook een café 
hebben zonder herberg?)

Ja, de jaarlijkse tuinuitvoering van de 
harmonie was weer eens een groot 
succes en volgend jaar zal ik er zeker 
weer zijn. Dan is het natuurlijk prachtig 
weer en gaan we lekker met de fiets naar 
Mariënvelde.

Harmonie bedankt voor de geweldige 
middag.              
                      Mark Lankveld
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Het handbalseizoen 2007-2008 voor 
HV Pacelli zit erop. Terugkijkend op dit 
seizoen kunnen we concluderen dat er 
bestuurlijk veel werk is verzet, er leuk 
gehandbald is en het 1e dames team 
helaas is gedegradeerd.

De resultaten van de jeugd waren goed. 
Alle teams hebben naar behoren gepres-
teerd. De B1 is zelfs ongeslagen kampi-
oen geworden en mocht een beslissings-
wedstrijd spelen tegen Kwiek/Raalte om 
de titel kampioen Oost. Het was een 
goede wedstrijd van de dames maar 
helaas werd er met 22-16 verloren.

H V  P a c e l l i

Ook de mini’s hebben gehandbald. Zij 
hebben aan diverse mini-handbaltoer-
nooien meegedaan. Tijdens deze toer-
nooien worden er diverse wedstrijdjes 
gespeeld, maar kon er ook volop worden 
gespeeld, geschminkt, gesprongen op 
luchtkussens etc. De meiden hebben 
veel plezier gehad.

Dames 2 draaide goed mee bovenin 
de ranglijst. Helaas was het spel niet 
constant genoeg om voor het kampi-
oenschap te kunnen strijden. Dames 1 
daarentegen streed tegen degradatie. 
Helaas werd de alles beslissende laatste 
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wedstrijd nipt verloren van de uitein-
delijke kampioen en degradeerden de 
dames naar de 1e klasse. 

Ook werd er aan het eind van het 
seizoen van een aantal mensen 
afscheid genomen: Tonnie Krabben-
borg stopte als trainer van Dames 2. 
Als scheidsrechter zal hij echter nog 
veelvuldig actief zijn voor Pacelli. 
Marloes Wensink, Kim Beening en 
Lynn Knippenborg stopten als speel-
sters voor Pacelli. Marloes laat haar 
maatschappelijke carrière voorgaan, 
ook de afstand van huis naar training 
ging een rol spelen. Kim en Lynn 
kiezen voor een handbalcarrière 
elders. Kim vertrekt naar Swift Arn-
hem – Lynn gaat naar Dalfsen. Voor 
beiden betekend dit een promotie. 
Wij wensen hen allen veel succes bij 

deze nieuwe stap. 
Tevens heeft Berry Wensink als 
voorzitter afscheid genomen van de 
vereniging. Van het NHV heeft hij 
voor al zijn inzet voor Pacelli en de 
handbalafdeling een zilveren onder-
scheiding ontvangen. Door de leden 
van de vereniging werd Berry tijdens 
de afsluiting van het seizoen in “het 
zonnetje” gezet. Hij ontving toepas-
selijke kado’s, een weekendje weg 
met steun en toeverlaat Marian en hij 
werd toegezongen met een speciaal 
gecomponeerd lied: Big Berry. 
Gelukkig blijft Berry met al zijn kennis 
en kunde nog wel beschikbaar als 
bestuurslid. De voorzittershamer is 
tijdens de laatste algehele ledenver-
gadering overgenomen door Robert 
te Focht. 
Nu het nieuwe seizoen 2008-2009. 
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Er is al druk gesleuteld aan de nieuwe indeling voor de komende competitie. We 
gaan meedoen met de competitie met één A-team, twee B-teams, twee C-teams en 
twee D-teams. Ook zullen er weer twee mini-teams de diverse toernooien bezoeken. 
Tevens gaan we dit jaar voor het eerst een recreanten team op de been brengen. 
Dit recreantenteams gaat tijdens een trainingsavond de wedstrijden spelen. Voor dit 
team kunnen wij nog handballiefhebbers gebruiken! Meer informatie vindt u hierover 
op onze website: www.pacelli.nl.
Veel meisjes van de A-jeugd gaan over naar de senioren. Hierdoor kunnen we een 
sterk Dames 2 maken, dat als back-up moet dienen voor Dames 1. Dit kan helpen om 
Dames 1 weer terug te brengen naar de regio klasse. Ook hebben we voor Dames 
2 een nieuwe trainer aangetrokken: Bart Berenbroek afkomstig uit Doetinchem.
Pacelli is een leuke en gezonde vereniging, zowel voor de actieve leden maar ook 
voor de vrijwilligers en supporters. We zijn allemaal trots op de vereniging en wil-
len dit ook uitdragen. Laten we er weer een mooi seizoen van maken en hopen op 
goede resultaten van de verschillende teams. Laten we dit ook weer op een manier 
doen, waar respect naar tegenstanders, scheidsrechters en onze eigen mensen 
voorop staat.
Tot slot willen wij al onze sponsoren, supporters, leden, vrijwilligers ontzettend be-
danken voor hun bijdrage voor de vereniging Pacelli. Zonder hen kan een vereniging 
eenvoudig niet bestaan. Rest mij nog om jullie allemaal een fijne vakantie toe te 
wensen en na de vakantie weer een sportief handbalseizoen.

 Namens het bestuur,
 Petra ter Bogt, secr. 
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Meest favoriete sport: Voetbal, helaas zelf niet meer actief wegens een 
knieblessure. Ik heb een lidmaatschap voor de 
sportschool, maar ik kom er veel te weinig, het 
komt er gewoon niet van.

Minst favoriete sport: IJsdansen ritmische gym, daar vind ik nou echt niks 
aan. 

Mooiste sportherinnering: Van mezelf is dat een vrije trap die ik vanaf 35 
meter in de kruising schoot. Van het doelpunt van 
Marco van Basten in de finale van 1988 krijg ik nog 
steeds kippenvel!

Favoriete sportman/vrouw:  Marco van Basten

Lekkerste eten: Ik lust heel veel, maar wat ik echt heel lekker vind, 
is een dikke biefstuk met stroganoffsaus.

P R O F I E L S C H E T S
Arjan Visser,  41 jaar, getrouwd met Sandra, vader van Lonneke en Lieke. 

Hij werkt bij de ATAG en woont samen met zijn gezin op t “huis van de 

Brander”. Arjan is leider bij t Gilde, hij trekt wekelijks op met de jongens en 

meisjes uit de 1e klas van het Voortgezet Onderwijs.
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Welk TV programma moet onmiddellijk van de buis:
 Alle soaps, maar ook die serie met Gerard Cox en 

Joke Bruijs; Toen was geluk heel gewoon. Ik kan 
niet begrijpen dat er mensen zijn die dat nog leuk 
vinden.

Beste boek/schrijver: De ‘Da Vinci Code’ vond ik een enorm gaaf boek. 
De film moet je daarna niet gaan kijken; dat valt 
enorm tegen.

Mooiste film: Forrest Gump; eigenlijk een andere film, maar ik 
weet niet meer hoe je dat schrijft!

Politieke kleur: Ik ben behoorlijk rood, stem al jaren op de SP. Ik 
weet alleen nog niet of ik op Agnes ga stemmen de 
volgende keer.

Beste Nederlandstalige lied: ‘Over de muur’ van Klein Orkest. Maar ook ‘Avond’ 
van Boudewijn de Groot.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
 Toen ik 18 jaar was, was Michael Jackson heel 

populair. Ik was helemaal geen fan. Vlak voor mijn 
verjaardag zei ik thuis nog: “als ze me maar niet 
de LP ‘Bad’ van Michael Jackson geven.. Het was 
een erg gênant moment toen ik hem die avond toch 
kreeg van iemand die niet wist dat ik het maar niks 
vond.

Grootste miskoop: Een draadloze koptelefoon, die moest er komen, 
maar ik heb hem maar twee keer gebruikt.
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Omscholen tot: • Ik zou wel meester op de lagere school willen worden..
 • Ik zou wel een kinderboerderij in Zieuwent willen starten..
 • Ik zou wel een kroeg willen beginnen in Zieuwent..

Tent opzetten in: Op de Friese Waddeneilanden; een stukje buiten-
land in Nederland, ruige natuur, geweldig om daar 
te zijn.

Ben je wel eens aangehouden door de politie: 
 Jawel..voor de gebruikelijke dingen. Maar ze heb-

ben me nog nooit opgesloten of zo.

Hekel  aan mensen die: Oneerlijk zijn.

Uit bed te halen voor: Gerookte paling!

Waar droom je over: Ik woon heel mooi buitenaf, dus ik klaag niet, maar 
ik zou wel iets voor mezelf willen hebben.

Wanneer was je voor het laatst bang:
 Ik ben niet zo gauw bang, maar in mijn jeugd wel 

een keer. Ik heb  een tijd gevaren als matroos. Mid-
denin de nacht moest ik een lampje boven in de 
mast vervangen. De boot schommelde enorm, toen 
was ik enorm bang, als ik nu val vinden ze me nooit 
meer terug, wist ik.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
 Toch maar naar de sportschool..

Welke zin of welk woord gebruik je te veel:
 “ja, maar…” 
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Wie zou je nog willen ontmoeten:
 Jezus en Mohammed; ik zou ze willen vra-

gen of dit nou is wat ze voor ogen hadden..

Wat zou je geen tweede keer doen:
 Ik heb nergens spijt van, maar als ik nou 

vroeger eens wat meer mijn best had ge-
daan op school, dan…

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Aardig, betrouwbaar, laks, rommelig, eerlijk.
 
 De redactie (Wendy)
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Wo. 27 aug. 20.00 uur PIOT Uiterlijk inleveren PIOT-kopie.
  
Stichting Fratsen MOBIELE HALFPIPE·          
Van april t/m oktober    Elke woensdag en zaterdag 

Za. 30 aug Stichting Fratsen

 OPENLUCHTBIOSCOOP

Za.27 sep TOHP Volleybal

 GROOTSE ROMMELMARKT

Zo.28 sep TOHP Volleybal

 GROOTSE ROMMELMARKT

Vr. 17 okt Stichting Fratsen

 HOUTDORP

Za.18 okt Stichting Fratsen

 HOUTDORP

Za.15 nov Stichting Fratsen

 OPEN PODIUM

Do.1 jan. Stichting Fratsen

 NIEUWJAARSGALA 

E v e n e m e n t e n a g e n d a



17     

Met hooggespannen verwachtingen 
begint het seizoen voor de F4. Hoog-
gespannen verwachtingen, want vanuit 
de mini ‘s is al bekend dat deze lichting 
voetballertjes op termijn wel eens de 
goudhaantjes van de club zouden kun-
nen worden.

En inderdaad wordt er in het begin van 
het seizoen overtuigend afgetrapt. Er 
is wel nog niet al te veel voetbal te her-
kennen, maar de meer dan hoge inzet 
verklapt al: “F4 wil en zal een goed sei-
zoen draaien.” En onder de bezielende 
leiding van Richard en Robbie komt er 
al snel meer lijn in het spel. Het kluitjes-

E e n  s u c c e s v e r h a a l !
F 4  i n  h e t  s e i z o e n  2 0 0 7 - 2 0 0 8

voetbal verdwijnt en maakt plaats voor 
combinaties en af en toe oogstrelende 
acties. En vooral en bovenal: “Veel doel-
punten!! 24-0,  1-17 en ga zo maar door. 
De kinderen en ouders genieten volop. 
Een prettige en goede sfeer in en buiten 
het veld. Er ontstaat zo waar een roes, 
de zogenaamde ‘winning mood’. Dan 
wacht de uitwedstrijd tegen de Bon Boys, 
altijd lastig. En dat blijkt. Het wordt een 
heroïsch gevecht. Na één helft staan de 
Bon Boys voor met 3-1. Maar toen komt 
het onverzettelijke van de F4 boven. Ze 
maken 3-2 en daarna 3-3. Dat is wat 
te veel voor de emoties van een aantal 
van de toch al luidruchtige Bon Boys 
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aanhang. Robbie wordt geconfronteerd 
met een moeder die het veld in komt 
rennen en -laten we maar zeggen- zich 
niet bepaald in kindertaal uitlaat... De 
mannetjes van F4 staan als aan de grond 
genageld. Nog niet eerder geconfron-
teerd met dergelijke uitspattingen, weten 
ze even niet wat te doen. Wat is dit?  Als 
de gemoederen wat gesust zijn, maakt 
Bon Boys gebruik van de commotie en 
scoort 4-3. De geweldige veerkracht van 
de ploeg zorgt ervoor dat het toch nog 
eindigt in 4-4. Gedenkwaardig!!

En de opvliegende moeder? Teruglo-
pend naar de kleedkamer excuseert zij 
zich op een voor haar kennelijk gebrui-
kelijke manier. Vanwege de censuur 
kan ik haar uitlatingen en de geweldige 
reactie van één van de al naar de auto’s 
terug sprintende Zieuwentse vaders hier 
niet publiceren. Degenen die erbij zijn 
geweest, zal het waarschijnlijk nu weer 
op de lachspieren slaan!

Ach ja, da ‘s een mooi verhaal. Mooier 
wordt ook het voetbal. Langs de lijn 
wordt al gesproken over de ‘platte wa-
gen’. Maar de lastige uitwedstrijd tegen 
Lochuizen wacht nog. Vol goede moed 
trekken we richting Lochuizen. Tot aan 
de rust staat het nog 0-0. Dit is met name 
te danken aan Rob en Richard die heb-
ben voorgesteld om 9 tegen 9 te spe-
len, waardoor de ruimtes klein worden. 
Taktisch sterk inzicht, mannen! Na rust 
wil de leiding van Lochuizen hier echter 
niets meer van weten. Net voor tijd wordt 
het 1-0 en uiteindelijk nog geflatteerd 
3-0 voor Lochuizen. Deze achterstand 

op de ranglijst is niet meer in te halen. 
Geen probleem hoor! Hartstikke goed 
gedaan jongens!! 

In de kerstvakantie maken onze kereltjes 
een uitstapje naar de zaal. In Sourcy 
winnen ze de beker van het toernooi! 
Wat een stimulans! De eerste prijs is 
binnen!

Vanwege het feit dat het voor de kerst af 
en toe wel heel gemakkelijk ging, wordt 
de F4 in een hogere klasse ingedeeld. 
Een goede zet zo blijkt al snel. De wed-
strijden zijn spannender, er wordt minder 
vaak gewonnen. En dat is helemaal niet 
erg, want ook van een verlies kun je met 
en van elkaar leren. Als er wel gewonnen 
wordt, is dat niet meer met 24-0, maar 
eerder met zo’n dikke twintig doelpunten 
minder. Het spel gaat er alleen maar op 
vooruit. Richard en Robbie blijken een 
goed tandem. 

Aan de hand  van Rob’s trainingen 
ontwikkelen veel jongetjes zich prima. 
Richard is met al zijn ervaring natuurlijk 
een uitstekende jeugdleider. Ook in de 
tweede seizoenshelft zijn er een aantal 
gedenkwaardige wedstrijden. De avond-
wedstrijd in Eibergen die met 0-2 wordt 
verloren en waarin het uiteindelijk te 
donker wordt om nog aan de penalty ‘s te 
beginnen. Wat spelen ze goed! De eerste 
keer in Rekken, als de wedstrijd wordt 
afgelast door een plotseling noodweer. 
Gedenkwaardig is het ook langs de lijn. 
Er wordt wat afgelachen en het gebeurt 
meer dan eens dat ik een doelpunt mis, 
doordat we te lang in de kantine zitten. 
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Bovenal wordt er bijna iedere week een 
hoofdstuk bijgeschreven van ‘De Zieu-
wentse Voetbalvrouwen’.

Uiteindelijk eindigt F4 met 11 punten uit 
10 wedstrijden op een verdienstelijke 8e 
plaats. Met de zware indeling toch weer 
prima gedaan jongens!

Het toetje van het seizoen is het toernooi 
in Ulft, waar de jongens uiteindelijk weer 
met de beker er vandoor gaan. Daar ziet 
het de eerste wedstrijd nog niet naar uit. 
Zelf om 6.30 opgestaan en vanaf 7.00 
uur uit de auto komen rijdend vanaf een 
familieweekend in Vasse, sta ik samen 
met mijn zoontje om 8.30 klaar voor de 
eerste wedstrijd. Alleen…. ik ben wel al-
leen.. .. Ik meld me maar bij de scheids-
rechter. Na ongeveer 10 minuten is de 
rest er ook. Konden eenvoudigweg niet 
meer dichtbij de velden parkeren. Een 
goede reden. De wedstrijd wordt echter 
wel reglementair verloren gegeven. “Hé, 
wacht eens even! Zijn wij daarom zo 
vroeg opgestaan en vanuit Vasse geko-
men?” Toch even naar de toernooileiding 
en meedelen dat mijn zoon op tijd was en 
klaar om te spelen... Daar aangekomen 
blijkt Robbie mij al voor geweest. Goed 
zo Rob. Opkomen voor je team. Prima! 
De jongens lijken het zo op het eerste 
gezicht geen probleem te vinden. Zijn 
gezellig met de F2 aan het ballen. Dat 
blijkt echter slechts schijn. Waren ze al-
tijd al gretig, nu het toernooi voor hen nog 
eens een vol uur later begint dan voor de 
anderen, is er honger naar de bal en de 
goal. Met een paar prachtige goals en 
acties wordt het maar liefst 7-0. En dat in 

een partijtje van 15 à 20 minuten. Geluk-
kig wil DZC de eerste wedstrijd toch nog 
inhalen en zet de toernooileiding zich in 
om dit mogelijk te maken. Hier wordt het 
reglementaire verlies omgebogen in een 
gelijkspel. 1-1.

De jongens halen de finale. Hierin blijft 
het na prima verdedigend werk 0-0. Dan 
maar penalty’s. Wat er dan gebeurt is 
illustratief voor het seizoen. De jongens 
staan zij aan zij en spreken elkaar moed 
in. Verbeten gezichtjes. ‘Dit gaat ‘m nog 
een keertje worden’, zie je ze denken. 
Alle penalty’s van Zieuwent verdwijnen 
in het doel. Vijf uit vijf. De ene penalty 
nog mooier dan de ander. Strak in de 
kruising. Via de paal. Alsof het niets is. 
De tegenstander mist er -mede dankzij 
geweldig keeperswerk- twee.

F4 sluit het seizoen in stijl af. Met de 
beker! Fantastisch gedaan jongens!! 
Bovenal met elkaar veel geleerd en veel 
plezier gehad!

Bij deze wil ik heel graag nogmaals de 
F4 2007-2008 Rob, Richard  en Rianne 
(die de shirts waste) en Jouke (training) 
bedanken voor alles. Mijn persoonlijk 
bedankje gaat ook nog naar de vaders en 
moeders met wie we zo veel lol hebben 
gehad. Wat mij betreft op naar “Zieu-
wentse voetbalvrouwen”- The Movie!

André Winkelhorst
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Vroeger was onze eerste en enige zorg in 
de kroeg, dat ons bier niet doodsloeg van 
een on-ogelijke deerne, tegenwoordig 

zijn er wel wat meer overwegingen. Vróg-
ger toen je de kroeg binnenkwam leek ‘t 
soms wel of je met “scharp zand” in de 
ogen werd gegooid door de rookwalm. 
Maar de damp wende snel en voegde 
iets toe aan de sfeer. De nieuwe groene 
halve liter blijkt nu ineens wel behoorlijk 
fel te zijn in het heldere dranklokaal en 
doet denken aan vervlogen tijden toen 
de fles duister gekleurd was en trots 
bezit was van een Nederlands bedrijf. 
Naast dat je steeds korter op elkaar lijkt 
te zitten door (ver)klein(d)e of verkochte 
kroegen, slaat de lucht van een ander je 
soms zo hard op de longen dat je er een 
week later  nog last van hebt. Een goede 
zweet of persvoerlucht is niks mis mee, 
maar een “eaudecologne” lucht waar 
de processierupsen nog spontaan van 
uit de bomen zouden vallen is moeilijk 
te behappen. En de vooruitzichten voor 
de kroeggangers zijn ook niet opperbest. 

Dood bier
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Als grootste kerkdorp van de voormalige 
gemeente Lichtenvoorde worden we in 
de nabije toekomst wellicht kroegloos. 

Na lang en moedig strijden lijkt de pe-
riode aangebroken dat we beginnen te 
zwichten voor grotere machten die stra-
tegische punten in Zieuwent in handen 
lijken te krijgen. Het alom gerespecteerde 
“noar hoes kroepen noa het zoepen” kan 
dan wellicht verleden tijd worden voor 
menig mede parochiaan. Of je nou pro 
wonen bent of tegen, een dorpscafé is 
een vaste waarde in de gemeenschap. 
Hopelijk is er binnenkort iemand die zich 
bij de huidige glorerende middenstand 
wil voegen onder de noemer “barbier” 
of “uitbater”. Wellicht zouden we moe-
ten proberen samen te werken en de 
kenmerkende en unieke eigenschappen 
van Zieuwent, die zich ook uiten in ge-
bouwen, moeten proberen te behouden.  
middels  inspraak in de bestemming puur 
in het belang van Zieuwent of Zieuwents 
belang. Zo u wilt ….


