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Nieuwe kansen
Aan het eind van alweer een jaar bestaat de neiging om een tijdelijke tussentijdse 
balans op te maken. Wat heeft het verleden opgeleverd en wat zal de toekomst 
brengen. Het lijkt er persoonlijk zelfs op dat die behoefte, naar mate de jaren gaan 
tellen, steeds sterker wordt. De verstreken tijd wordt immers groter, terwijl de tijd 
die nog te gaan is afneemt. 

In het afgelopen jaar is er op sport- en cultuurgebied (in de breedste zin van het 
woord) weer van alles gebeurd in Zieuwent. Hoogtepunten, maar helaas ook diep-
tepunten. In een redactioneel stuk, verderop in deze PIOT, maken wij “een rondje 
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langs de velden” bij de twee grootste sportverenigingen om te kijken en te informeren 
naar de actuele stand van zaken.

Er is een tijd van gaan en een tijd van komen. Een open draaideur en een dooddoe-
ner, maar daarom niet minder waar. Uiteraard geldt dit ook voor redactieleden van 
de PIOT. Een tijdje terug heeft Tanja Huinink de “estafettepen” overgenomen van 
Noëlle Kolkman. Vanaf dit nummer is Stefan Beerten toegetreden tot de redactie en 
hebben we Marc Karnebeek langzaam maar zeker richting Vragender zien vertrek-
ken. In de profielschets kunt u nader kennis maken met Stefan. We zijn Noëlle en 
Marc zeer erkentelijk voor alles wat ze gedaan hebben voor dit blad.

Dank verschuldigd zijn we ook aan al onze adverteerders. Naast drukkerij Wester-
laan (onze hoofdsponsor) zorgen zij er namelijk voor dat iedereen in Zieuwent ook 
het aankomende jaar dit blad gratis mag ontvangen.

Een gedenkwaardig 2008 nadert zijn eind. Een ongewis 2009 met nieuwe kansen, 
mogelijkheden en uitdagingen rammelt aan de poort. Laten we er als plaatselijke 
gemeenschap samen iets moois van maken. En voor u persoonlijk hoop en wens ik 
dat het nieuwe jaar mag brengen wat u in de afgelopen periode gemist heeft.

De redactie.
Huub Wopereis.
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Hoe gaat het toch met onze twee ver-

enigingen die de voorhoede vormen 

van sportief Zieuwent. De twee grote 

verenigingen die beide met degradatie te 

maken kregen, na lange tijd. Hoe herstel 

je hiervan? Een observatie.

Vooraf.

RKZVC zat met zijn eerste elftal, jaren 

in de vierde klas C en deed dat met wis-

selend succes. Dan weer wat hoger, dan 

weer in de middenmoot, soms net met 

de hakken over de sloot er in gebleven. 

Een zekerheid leek het te zijn dat Zieu-

went in de 4e klas hoorde en zou blijven. 

Tot 2008. Dan valt in Zelhem het doek. 

Wie de jeugd heeft.
Na een vervelende 0-0 tegen Terborg, 

blijven zij wél en wij niet in onze klasse. 

We zakken, met het schaamrood op de 

kaken en de tranen in de ogen, af naar 

de vijfde.

Oké, voor één keer, Bakker Jos/HV 

Pacelli/Arink Mercedes, heeft met het 

eerste damesteam een goede ploeg in 

handen. Ze stomen zelfs door naar de 

landelijke competitie. Een geweldige 

prestatie voor een vereniging uit het 

nietige Zieuwent. Iets waar we in Zieu-

went erg trots op zijn. Het lukt de dames 

afgelopen seizoen bijna om zich in de 

landelijke klasse te handhaven. Bijna is 
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onder de indruk. Een speler waar je voor 

naar het veld komt. In zijn spel zit risico, 

dus er zijn waarschijnlijk wedstrijden 

waar je je aan hem ergert, maar deze 

middag is hij meesterlijk. Samen met 

het hele elftal wordt het een show en de 

tegenstanders uit Beltrum staan er bij 

en kunnen niet anders dan verslagen 

het veld verlaten. Dit nieuwe Zieuwent 1 

kan enorm ver komen. Lastig is tegen-

woordig dat jongeren minder trouw lijken 

aan hun dorp en de verenigingen in hun 

dorp. Overstappen naar een vereniging 

in de buurt waar hoger wordt gespeeld 

gebeurd volgens mij meer dan vroeger. 

Dus hoe hou je de huidige kwaliteit van 

het team bij elkaar. Voordeel is wel dat 

de groep jongere spelers samen door-

breken, dus ook samen bouwen aan 

een nieuwe toekomst. Ik hoop nog lang 

van het moderne Zieuwent te kunnen 

genieten.

Hoe ging het dan met de andere kant 

van Zieuwent. De vrouwen van Pa-

celli. Op de zaterdagavond wordt thuis 

gespeeld tegen een stugge, ervaren 

ploeg uit Groessen. Stevige dames met 

echter niet helemaal. In de allerlaatste 

minuten wordt de tegenstander alsnog 

kampioen en door het late verlies zakt 

Pacelli terug naar de afdeling Oost.

Wat mag ik verwachten?

Ik ga kijken bij RKZVC-VIOS Beltrum 

op het voetbalveld en naar de wedstrijd 

Pacelli-Groessen in de sporthal.

Ik verwacht op voorhand een vol voetbal-

veld omdat het een streekderby betreft 

en ook in de sporthal een volle tribune.

In Zieuwent wordt niet enkel gekeken als 

er hoog wordt gespeeld. Ik ga er van uit 

dat beide verenigingen worden gevolgd 

door een trouw publiek en heb dan ook 

wel zin in de opdracht die de Piot mij 

stelt. Ik neem beide keren mijn kinderen 

mee, omdat ik inschat dat er voldoende 

vriendjes zijn waar ze zich mee gaan 

vermaken.

De wedstrijden.

De voetbalwedstrijd wordt een galavoor-

stelling. Wat speelt dit jonge team met 

ontzettend veel flair en durf. Verrassend 

is de blik achterin, waar de voorhoede-

speler van weleer, Dennis Krabbenborg, 

een begenadigd verdediger blijkt te zijn. 

Voorin is de macht aan de jonkies. Met 

name van Sjors Storkhorst ben ik erg 
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eenvoudig maar succesvol spel. De hele 

wedstrijd staan de dames uit Zieuwent 

voor met zo´n 2 punten. Driekwart van 

de wedstrijd hebben ze het in handen. In 

het laatste kwart verspelen ze alsnog de 

wedstrijd. Jammer van de punten, maar 

ik heb wel een erg sterk Pacelli gezien. 

De routine van Maaike Wensink wordt 

heel veel gezocht en gebruikt. Ze vormt 

de backbone van het team. Mooi is het 

te zien dat het team veel systemen kan 

spelen en er zijn  veel mooie en veras-

sende doelpunten te bewonderen. Met 

een opvallende rol van de zeer jonge 

cirkelspeelster, Martine Arink. Dit team 

heeft erg veel potentie, waar jammerlijk 

genoeg kwaliteit vertrokken is naar an-

dere ploegen. 

Een klein minpuntje van handbal in het 

algemeen; handballers zijn erg onspor-

tief. Ik snap dat je geconcentreerd bent, 

maar elkaar in positieve zin finaal nege-

ren, vind ik minder leuk om naar te kijken. 

Sport moet ook verbroederen.

Na afloop.

Sporten is voor mij altijd meer dan alleen 

maar het kijken of doen. De derde helft 

is ook erg belangrijk. 

Bij de handbal heb ik met mijn redactie-

collega nog wel een kop koffie gedron-

ken, maar er was toch niet zo heel veel 

meer te beleven. Na de koffie was ik op 

tijd thuis, bracht de kinderen naar bed 

en ben nog een biertje wezen drinken 

bij Inge in het café.

Hoe anders ging dit in  de kantine. Het 

leek wel een aprês-ski-bar. Nederlands-

talige feestmuziek, stoelen in de lucht bij 

de hit “schatje mag ik je foto” en het bier 

stroomde in overvloed . Erg gezellig waar 

ik te vroeg de kantine moest verlaten, 

maar tevens te laat thuis was.

Conclusie.

Zieuwent heeft twee ploegen bij hand- en 

voetbal, met prachtige beloftevolle jonge 

spelers, die met echt Zieuwents bravoure 

spelen en waar we trots op mogen zijn. 

Beide velden nodigen uit om te gaan 

kijken en ik raad iedereen dat ook aan.

Vind je het gezellig om na afloop rustig 

een biertje te drinken? Ga dan naar de 

sporthal. Vind je onrustig niet erg en 

houdt je wel van een feestje? Kijk dan 

eens in de kantine van het voetbalveld.

Wat het ook wordt, plezier kan je bij beide 

beleven. Ooh ja, ook wel met kinderen 

bij je.

Mark Lankveld
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H V  P a c e l l i
Even voorstellen….dit keer de C-jeugd van Bakker Jos/HV. Pacelli/Arink Mercedes; 
een mooi stel meiden.

De C-jeugd bestaat uit 2 teams:
C1 is een groep meiden die bijna allemaal oudste C zijn (12 jaar) . Dus volgend 
seizoen spelen ze weer een leeftijdscategorie hoger, in de B.
C2 is een groep meiden die net over zijn gekomen van de D, dus eerste jaars C (10 
jaar). Zij mogen na dit seizoen nog 2 jaar in deze leeftijdscategorie spelen.
De meiden leren in deze leeftijd veel, ze leren veel technieken, zoals sprongschot 
en schijnbeweging, het spelenderwijs leren maakt plaats voor bewuster leren.
Natuurlijk vinden ze het erg leuk om nog een spel te doen (vinden senioren ook 
leuk), maar ze beginnen steeds vaker te vragen waarvoor ze bepaalde oefeningen 
moeten doen.

Ik geef training aan beide teams, en het is mooi om te zien dat de C1 in die 3 jaar 
zo gegroeid is. Want 3 jaar geleden, toen zij net van de D overkwamen waren ze 
net zover als de C2 nu. Toen twijfelde ik er wel eens aan of ze wel zo talentvol en 
gedreven waren.........nou niets is minder waar. Er zijn zelfs meiden die naast 2x per 
week bij de club trainen, ook nog eens 1 of 2 keer per week 1 1/2 uur uur trainen bij 
de Handbalschool in Raalte. Zo pakken ze meer trainingsuren en leren ze nieuwe 
technieken sneller aan. Ook de andere meiden en de trainers kunnen daar weer 
van meeprofiteren, en dat is mooi meegenomen toch!!

De meiden van de C2 trainen nu als team 1x per week, een tweede trainingsuur kun-
nen ze volgen door mee te trainen bij de C1. De verwachting is dat de C2 volgend 
jaar een sprong vooruit gaat maken..........meiden daar gaan we voor!!!

In de competitie doen beide teams het tot nu toe naar behoren.
De C1 speelt in de hoogste klasse en staat op een mooie derde plek. Ze hebben 
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een aantal jongensteams in hun klasse, en daar moesten ze in het begin wel even 
aan wennen.
De  wedstrijd  tegen koploper Swift was wel effe wennen, de meiden stonden ver-
doofd in het veld.......ze leken erg onder de indruk van de jongens, of dat nu door het 
technische spel van hen kwam of dat ze naar hun uiterlijk keken..........ze waren veel 
te lief ( de meiden van ons) Na de rust ging het een stuk feller en werden de jongens 
gewoon aangepakt, gelukkig bijten ze niet!! We verloren de wedstrijd wel, maar ik weet 
zeker dat we de volgende wedstrijd niet zo dik zullen verliezen, of met misschien wel 
een heel verrassende uitslag!
Ook van Huissen hebben we verloren. Het was een meidenteam met veel lange 
meiden met veel power en keiharde afstand schoten, en daar waren we nog niet 
tegenop gewassen.
De laatste wedstrijden hebben we vaak ruim gewonnen. (Dat was genieten voor het 
publiek en de coaches Marian en Annet) Dat kwam doordat onze aanvallen steeds be-
weeglijker worden, we verdedigend hard werken, en we hebben een paar gemotiveerde 
keepers die vrijdags van Melanie de fijne kneepjes van het keepersvak leren.
Vanaf januari spelen we in de poule met de 5 sterkste teams uit onze klasse, dus dat 
worden wedstrijden met veel weerstand, die we zeker niet ruim zullen winnen, maar 
waar we ook niet kansloos zijn.

De C2 komt uit in de vierde klasse, waarin je eigenlijk alleen maar teams verwacht 
die ook eerste jaars C zijn. Te vaak komen ze echter teams tegen met meiden die 
ook laatste jaars C zijn en dan is het verschil veel te groot. Dan is het niet leuk om te 
verliezen met  23 - 4, maar de meiden knokken dan voor elk doelpuntje dat ze scoren 
en na de wedstrijd vragen we ons dan af welk team hier het meest van leert.........als 
we dezelfde tegenstander over een paar jaar weer tegenkomen, dan winnen wij!! Al 
met al voor de C2 dus een moeilijk seizoen, waarin het vooral belangrijk is goed te 
blijven trainen, en belangrijker nog om het plezier in het spelletje te behouden. Trainers 
Ilse en Annet en coaches Maaike en Jeannette gaan daar hun best voor doen.

Wilt U meer weten over onze C-jeugd en foto’s zien, kijk dan op de website van onze 
club: www.pacelli.nl. Daar kunt U ook zien wanneer ze een thuiswedstrijd spelen, U 
bent als publiek van harte welkom.
Ook nieuwe leden zijn natuurlijk welkom, we hebben leden in de leeftijd van 6 - 60 
jaar, dus voor elk wat wils!

Groeten, Annet Hummelink.
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Groepsfoto 2008 – C1 Jeugd.
  
Staand v.l.n.r. -Annet Hummelink (trainer/coach), Anne Ron-

deel, Claudia  Wessels, Renske Hummelink, 
Liran Bokkers, Marian Hagen (coach)

Gehurkt v.l.n.r. -Anne Krabbenborg, Floor Doppen, Vivian 
van Hagen, Jolynn te Molder, Carlijn Rouw-
horst, Anouk Hummelink

 Tenue-sponsor Sourcy Center - Zieuwent

 

Groepsfoto 2008 – C2 jeugd.

Staand v.l.n.r. Sanne, Renske, Iris, Benthe, Pascalle
Gehurkt v.l.n.r. Merle, Mayke, Jorien, Babette, Jette, Marloes 

Jeannette (coach) & Maaike (coach) ontbre-
ken op deze foto

Tenue-sponsor Sourcy Center - Zieuwent
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Hallo,
 
Wij zijn Mirthe en Kaily. We geven de mini’s elke vrijdag training. Het is altijd erg 
gezelligop de training. We doen vaak spelletjes, zoals 3 is teveel en chinese muur. 
Ook oefenen wij met de bal over te goeien en te vangen.
Lijkt het jou ook een leuke sport? Kom dan maar een keer meetrainen!! We trainen 
elke vrijdag van 16.00-17.00 uur in het sourcy. We vinden het erg leuk als je erbij 
komt. 
We hebben ook nog een paar keer een toernooi. Op 10 januari 2009 is er een toer-
nooi in Zieuwent. Het begint om 13.00 uur en het is afgelopen om 16.00 uur. Kom 
allemaal kijken. Hoe meer mensen ons aanmoedigen, hoe meer wedstrijdjes we 
gaan winnen. Er zijn dan ook nog andere leuke dingen te doen!
 
Doei!
De mini’s en de trainers.
 
WE HOPEN DAT JE EEN KEER KOMT KIJKEN!
 Alvast bedankt,
Groetjes Kaily Groot Zevert.

FLESSENACTIE T.B.V. JEUGD RKZVC

 
Binnenkort zal de jeugd van RKZVC weer bij u aan de deur komen voor 
haar jaarlijkse flessenactie. Net als de voorgaande jaren, komen we ook 
dit jaar weer na de kerstdagen bij u langs. Op zaterdag 27 december 
vanaf 09.30 uur komen de jongens bij u aan de deur, met de vraag of u 
nog lege statiegeldflessen heeft.

 

Wij hopen dat we net als de voorgaande jaren weer op veel flessen 
mogen rekenen.

Alvast bedankt, namens de jeugd van RKZVC!

Jeugdbestuur RKZVC
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VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd : uitslag 29-11-2008 : TOHP 1 - BREVOLK : 0 - 4
MOOISTE PUNT: Femke Heutink. Mooie bal gevangen die precies 

achter het net kwam.
MOOISTE MOMENT: 3x over stond Anouk Luesink alleen in het veld en ze 

verdedigde prima.
VROUW vd WEDSTRIJD: Anouk Luesink.

Datum : wedstrijd : uitslag 29-11-2008 : TOHP 1 - VCV : 2 - 1
MOOISTE PUNT: Van Silke Hoenderboom. Hard gegooide bal goed 

gevangen.
MOOISTE MOMENT: Veel spannende momenten, maar toen het 2 - 1 werd 

was het mooiste.
VROUW vd WEDSTRIJD: Sofie Doppen. Goed gespeeld deze wedstrijd.

Datum : wedstrijd : uitslag 29-11-2008 : TOHP 2 - BOVO 3 : 4 - 3
MOOISTE PUNT: Silke Wopereis vangt een diepe bal.
MOOISTE MOMENT: Eerst met 3 - 0 voor. Maar we geven ballen weg. 

Gelukkig net met 4 - 3 gewonnen.
VROUW vd WEDSTRIJD: ----------

Datum : wedstrijd : uitslag 29-11-2008 : WIVOC - TOHP 2 : 3 - 4
MOOISTE PUNT: Een aantal goede ballen door Kim te Molder waardoor 

we een punt kregen.
MOOISTE MOMENT: Help, we moeten tegen jongens! Er wordt goed 

gespeeld door iedereen, goed getoetst en mooie 
opslagen. Laura Huinink vangt en toetst prima.

VROUW vd WEDSTRIJD: Allemaal. We hebben de beker gewonnen!

HANDBAL : PACELLI
Datum : wedstrijd : uit-slag 02-11-2008 : Pacelli D1 - Swift D1 : 5 - 7
DOELPUNTENMAKERS: Suzan, Anne en Romee.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
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MOOISTE DOELPUNT: Romee, haar 1e.
MOOISTE MOMENT: Reddingen van Jonna.
VROUW vd WEDSTRIJD: Jonna, keeper 1e helft.

Datum : wedstrijd : uitslag 16-11-2008 : Pacelli D1 - UDI D1 : 5 - 5
DOELPUNTENMAKERS: Suzan en Romee.
MOOISTE DOELPUNT: Dat waren er eigenlijk meer, vanuit de hoekposi-tie 

binnenkantje paal scoren. Dit deed Romee 2x.
MOOISTE MOMENT: De mooiste momenten waren in de 2e helft. Een mooie 

redding van Suzan (keeper) na een break-out van 
UDI, maar ook de mooie doelpunten van Romee.

VROUW vd WEDSTRIJD: Romee, met 4 prachtige doelpunten.

www.zieuwent.info / www.zieuwent.com

Al maanden wordt er druk gewerkt aan een nieuwe informatiesite voor Zieuwent.
Officieel zijn we nog niet begonnen, maar u kunt al wel een kijkje nemen op de site.
Hier vindt u o.a. nieuwsberichten, verslagen van activiteiten, algemene informatie 
over het dorp met haar verenigingen/stichtingen en nog veel meer. 
Nieuwsgierig geworden? Bezoek de site; ‘Van Zieuwent voor Zieuwent!’
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Op zaterdag 22 november werd er gespeeld in Lichtenvoor-
de. Mooi dichtbij dus even een kijkje nemen. We komen 
binnen als ze net aan het spelen zijn.  De ballen worden 
hoog gespeeld met de pass, de ballen komen mooi over 
het net. De tegenstand is niet zo groot. Ze winnen  met 
25 – 19 en 21 – 10.
Dan begint de 2e wedstrijd tegen Fortuna 3.  De tegen-
standers ogen wel wat groter.  Het begint wat moeizaam. 
4 – 0 achter, maar dan beginnen ze warm te lopen. De 
ballen worden verder achter in het veld gespeeld. Eline zet 
de 2e bal mooi hoog op zodat Linda de bal strak over het 
net kan spelen. Het blijft moeilijk om de ballen wat dieper 
in het veld van de tegenstander te spelen.  Marleen zoekt 
de hoeken op en maakt een punt. Ze lopen wat in. De 
tegenstander heeft geluk, de bal komt tegen de netrand 
en valt in het veld. Balen!

To h p  Vo l l e y b a l  n i ve a u  4
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Maar er wordt goed opgelet en gekeken. Elke maakt nog 
een mooie duik maar de tegenstander weet de gaatjes 
en hoeken te vinden en beslist de wedstrijd. Eindstand 
1e set 13 – 25.

Dan begint de 2e set. Na enige aanwijzingen van de coach 
gaan ze ervoor. Maar helaas lukt het niet vanaf het begin. Al 
snel staan ze met 0 – 8  achter door allerlei misverstanden. 
Vanaf de kant komen de aanmoedigingen en dan begint 
het te lopen. Vera vind precies het gat in het midden bij de 
tegenstander, yes een punt.  Opslag van Linda gaat goed, 
weer een punt  4 – 8. Ze lopen in. Een mooie achterwaartse 
bal van Eline. Ze vechten ervoor, en het gaat steeds beter 
11 – 11. Het wordt spannend. Er wordt gejuicht door de 
supporters en dat stimuleert het team.  Marleen aan de 
opslag, 2 directe punten, ze lopen uit naar 14 – 11. Ze 
staan voor. Maar de tegenstander komt terug, en speelt 
een paar diepe ballen. Vera pakt er een aantal van en 
speelt ze naar Elke. Het is 17 – 16. De tijd is bijna om, en 
net in het fluitsignaal wordt het 17 – 17. 

Het was een hele spannende wedstrijd en ze hebben 
goed gespeeld. Reactie van het team was: Een hele leuke 
wedstrijd maar best wel moeilijk.
Jeannet Stoverinck

v.l.n.r. Linda Rooks, Eline Rots, Marleen Lankveld, Vera 
Weelink
Boven Coach Guido Berendsen en Elke Berendsen
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Wat is je meest favoriete sport: Goh, dat is voetbal. Eigenlijk best een gekke hobby, 
      dat je zondag ’s morgens vaak al 

om half 9 aanwezig moest zijn, terwijl je zaterdag-
avond/nacht ook graag gaat stappen. Maar ik heb 
er heel veel plezier in.

Wat is je minst favoriete sport; Dat is een goeie…… Dammen, dat vind ik hele-
maal niets, beetje op je kont zitten en diep na-
denken over welke steen je nu weer gaat zetten.

Wat is je mooiste sportherinnering:   
Afgelopen jaar het Kampioenschap met het 2e van 
voetbal. Niet eens het kampioenschap zelf, maar 
het feest erna, dat was echt geweldig. 

  Ook het Kampioenschap bij de A. Op diezelfde dag 
wonnen we ook de beker, dat was ook heel mooi. 
En natuurlijk weer een groot feest bij ons in de 
schuur.

Wie is je favoriete sportman/vrouw:  
Marc Karnebeek, elk seizoen belooft hij opnieuw 

P R O F I E L S C H E T S
Sinds afgelopen maand hebben wij weer een nieuw redaktielid bij de PIOT. Via-
deze profielschets maken wij kennis met Stefan Beerten (van de Melkboer). Hij is 
19 jaar en heeft een vriendin Debby. Hij is nog druk aan het leren, want hij volgt 
de opleiding Automatiserings Technieken in Doetinchem. Verder doet hij veel aan 
voetbal, in de zaal en op het veld. Hij is lei(ij)der van de B1 en traint de 
C2. Verder is hij ook voorzitter van vak Z (een supporters-
groep van het eerste elftal)
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dat hij één keer in de week komt trainen, maar dat 
is hem nog nooit gelukt. 

Wat eet je het liefst: Pannenkoeken, gewone pannenkoeken met stroop 
en rozijnen. 

Welk TV programma moet onmiddellijk van de buis:
 Dr. Phil, Echt het ene uiterste bij het andere. Ik 

denk dat het gespeeld is. Als je zulke problemen 
hebt, ga je gewoon naar een dokter en niet voor de 
televisie. 

Beste boek/schrijver:  De familie die ook aanwezig is, begint hard te la-
chen, Boeken……???? Dat is lang geleden.

 Nijntje van Dick Bruna, dat is wel mooi. 

Mooiste film: De verfilmingen van Nijntje. De serie worden nog 
altijd herhaald op televisie, blijft altijd leuk om naar 
te kijken.    

Politieke kleur:  Er wordt heel moeilijk gekeken en nagedacht. 
Geen flauw idee. Ik kan me daar ook nog niet druk 
over maken. (Moeders: je hebt toch wel de leeftijd 
om daar over na te gaan denken).

Beste Nederlandstalige lied: Ansje mag ik je foto…, dit is een parodie op het 
nummer schatje mag ik je foto van de Gebroeders 
Ko (die hebben hun eigen nummer weer nieuw 
leven ingeblazen). Dit is het clublied van de voet-
balkantine, wordt elke zondag weer gezongen. 

Meest afschuwelijk cadeau dat je ooit kreeg:
  Een spiegel voor op mijn slaapkamer. Gekregen 

van mijn  vriendin. Was echt voor haar eigen be-
lang.  

Grootste miskoop: Hij kijkt zijn moeder aan: “Heb ik ooit wel eens wat 
gekocht?” Ik zou het niet weten. 

Omscholen tot:  Laat ik eerst maar eens geschoold worden.

Tent opzetten in:  Ik ga nooit meer met een tent weg. Dat heb ik één 
keer gedaan, met de kameraden naar Terschelling. 
We moesten de tent vastzetten met spatels van de 
bbq, anders was de tent zo weg gewaaid. Doe ik 
niet meer.
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Ben je wel eens aangehouden door de politie:
 ’s Nachts zo rond 3 uur na het stappen hebben we 

(de kameraden) onze fiets gewassen in de was-
straat bij Cuppers. Zeiknat waren we, maar de fiets 
was wel schoon. Onderweg naar huis aangehou-
den of we bij Cuppers geweest waren. Ze dachten 
dat we de boel daar hadden afgebroken, maar dat 
was niet zo.  

Hekel aan mensen die:  hun zin niet af…………. 

Uit bed te halen voor:  Laat mij maar lekker liggen. Alleen zondags moet 
je er op tijd uit voor voetbal, anders kost je dat een 
kratje bier. 

Waar droom je over:  Ik slaap zo vast, als ik zou dromen ben ik dat de 
volgende morgen allang weer vergeten.

Wanneer was je voor het laatst bang:
 De familie vraagt zich af of hij eigenlijk wel eens 

bang is, niemand kan zich wat bedenken. Als klein 
jochie was hij wel bang dat hij niet op tijd op voetbal 
zou komen. 

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
 Wat een foei lelijk ding op je kamer, zo’n spiegel. 

Van mij mag ze het direct weer meenemen.   

Welke zin of welk woord gebruik je te veel:
  Moi’j 

Wie zou je nog willen ontmoeten: Dick Bruna, echt mijn held.

Wat zou je geen tweede keer doen: 
 Verkering nemen.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:   Altijd in voor een feestje!  
 

Namens de redaktie:  Nienke Krabbenborg
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R K Z V C  F 1  K a m p i o e n  
Najaarscompetitie!!
 
Zaterdag 13 december 2008

Het is een uur of 9 in de ochtend en er-
rug koud..
Als we langs de plaatselijke bank van 
Zieuwent rijden, wijst het bord -7(!) gra-
den aan.
We zijn net als andere trouwe suppor-
ters van de jongens van de F1 op weg 
naar de uitwedstrijd tegen Reunie. Het 
kampioenschap van klasse 2 AM staat 
vandaag op het spel.
In Borculo aangekomen staat de rijp 
nog dik op de velden. Op veld 5 staan 
9 jongens, twee trainers en twee leiders 

R K Z V C  F 1  K a m p i o e n 

al te wachten om de strijd om het kam-
pioenschap. 
Op dat moment is mij al duidelijk: “Dit 
kan niet meer stuk!”. 
Ook al is het vrieskou en worden er alom 
wedstrijden afgelast, Zieuwent staat er 
gewoon! 
Want kampioen word je namelijk niet zo 
maar. Dan kun je namelijk van elkaar op 
aan, sta en ben je er als het nodig is! En 
dat is duidelijk het geval bij de F1!
Bij winst in deze partij kan de concurrent 
niet meer langszij komen. Nog wel op 
een gelijk aantal punten, maar ZVC staat 
zo’n kleine 30 doelpunten in de plus...
Het wordt een geweldige strijd. De jon-
gens laten alles zien wat ze dit seizoen 
zo kenmerkt: strijdlust, inzet, technisch 
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en tactisch vermogen en de kwaliteit om 
dit om te zetten in voetbal en ...doel-
punten. Het wordt 0-4 en RKZVC F1 is 
Kampioen!!
De vreugde is enorm, terecht en ver-
diend!! De jongens lopen te hossen over 
het veld. Gezang alom! De beker wordt 
aangerukt en omhoog getild! Rene Dop-
pen als technisch jeugdcoördinator en 
Dennis Krabbenborg, coördinator E- en 
F-jeugd zijn er ook (waarvoor hulde!!) 
en hebben medailles voor de jongens 
en bloemen voor de leiders en trainers. 
Prima actie mannen!
De jongens heffen de yell aan:
‘We hebben een R, we hebben een K, 
we hebben een Z, we hebben een V, we 
hebben een C, 
R-K-Z-V-C, Hey”
De terugreis naar Zieuwent kan begin-
nen...

Maandag 11 augustus 2008.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen 
start. 
Op het veld verzamelen zich 4 jongens 
van de F2 en 5 jongens van de F4. 
Ze vormen de nieuwe F1. Nog wat on-
wennig staan ze op het veld.
Na een aantal weken blijkt echter al 
dat het een gouden greep is geweest 
om deze jongens met elkaar te laten 
spelen. Ze bezitten allemaal verschil-
lende kwaliteiten en hebben ieder voor 
zich de juiste mentaliteit om er voor te 
gaan. Het seizoen start met een drietal 
bekerwedstrijden. Ze worden alle drie 
gewonnen!
Dan start de competitie. En.. het gaat 
weer van een leien dakje. De jongens 
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leggen een aantal geweldige partijen 
op de mat en scoren dat het een lieve 
lust is.
De trainingen zijn  vanaf nu twee maal 
in de week en na een aantal weken 
ook nog eens een kwartier langer. Ze 
worden verzorgd door Rob IJzereef en 
Jouke Knippenborg. Ze zorgen ervoor 
dat de jongens zich al snel een team 
voelen. Bovendien hebben de trainin-
gen een kwalitatief hoog niveau en zie 
je bijvoorbeeld samenspel en conditie 
zienderogen beter worden. 
Er wordt dan ook niets aan het toeval 
overgelaten. Rob en Jouke en alle jon-
gens zijn er iedere training. Ook als er 
dikke sneeuw ligt op het veld, wordt er 
getraind! Fel en goed! 
Langzamerhand wordt ook duidelijk dat 
er vaste posities voor de spelers zijn. En 
dat betaald zich uit! De jongens weten 

en snappen steeds beter wat ze moeten 
doen. Ook de leiders, Raymond Klein 
Goldewijk en Erik Leneman, hebben 
een prima taakverdeling. Raymond doet 
de wissels en Erik is scheidsrechter bij 
de thuiswedstrijden. Trainers en leiders 
regelen bovendien zelf het vervoer van 
en naar de uitwedstrijden. Als ouders 
hoeven we nooit te rijden! 
Toch doen we dat wel en al snel is er een 
gezellige fanatieke aanhang geformeerd 
die trouw naar elke wedstrijd gaat kijken. 
En.. het is weer beregezellig. 
De zaterdagochtend wordt echt een 
uitje, waar we ons steeds weer op ver-
heugen. 
Naast het voetbal valt er ook verder veel 
te genieten! We lachen ons vaak een 
breuk en de koffie in de verschillende 
kantines vindt gretig aftrek!
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Zo tegen het eind van de competitie-
ronde wordt duidelijk dat deze gewel-
dige groep kereltjes kampioen zouden 
kunnen worden! En dan worden we pas 
echt fanatiek! 
Oefenwedstrijden tegen VIOS F1 en 
DZSV F1 (beide 1e klasse) en later 
zelfs Longa F1 (Hoofdklasse) worden 
gewonnen
Er heerst een euforische stemming en ... 
er breken spannende weken aan. 

Zaterdag 1 november 2008

De thuiswedstrijd tegen Grol. Nadat 
alles is gewonnen, denken de jongens 
wellicht onbewust dat ze dit varkentje 
ook wel even gaan wassen. Maar dat 
loopt anders. Grol scoort 3 maal en de 
jongens staan achter... wat nu? In de 
rust hangen de koppen voor het eerst dit 
seizoen. Nu komt het aan op vechtlust 
en mentaliteit. En.. de jongens laten zien 
wat ze waard zijn. Ze scoren 1-3, 2-3 en 
in blessuretijd zowaar 3-3!! Geweldig 
gedaan! En hoewel de jongens tot nu 
toe alles hebben gewonnen, hebben we 
ze nog niet eerder zo blij gezien als met 
dit gelijke spel.
De jongens hebben geleerd dat er 
weinig zaken prettiger voelen, dan niet 
opgeven en tot slot jezelf overwinnen! 
Memorabel..
Als supporters zijn we er blij mee en 
dankbaar voor. We genieten van de 
jongens, het voetbal, de trainers en lei-
ders, het enthousiasme en het gezond 

fanatisme dat ze aan de dag leggen!

Zaterdag 8 november 2008

Op naar de uitwedstrijd tegen Witkam-
pers. Hier kan al een ‘Vorentscheidung’ 
plaatsvinden. 
Maar Laren is een geduchte tegenstan-
der. Na een 2-0 voorsprong wordt het 
toch nog 2-2.
Een domper, maar misschien hoort dat 
er uiteindelijk ook wel bij. 

Begin november sponsort Café De 
Schatberg de F1 met wedstrijdshirts en 
– broeken.

Samen met Rick Mellink van De Schat-
berg wordt er ook nog een teamfoto 
gemaakt met spelers, begeleiders en 
trainers. Iedereen vindt het geweldig en 
is natuurlijk ook erg trots op de nieuwe 
outfit. Hartelijk bedankt!
In de volgende wedstrijden nemen de 
jongens revanche voor de twee gelijke 
spelen.
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Ze winnen met respectievelijk 20-0 en 
12-0. Op doelgemiddelde zijn ze dan niet 
meer in te halen.
In tussentijd wordt de vrije zaterdag 
benut om VVG F1 (Hoofdklasse) te 
verslaan.
En dan, dan wordt het…. 

Zaterdag 13 december 2008

…….Terug in Zieuwent staat de trek-
ker met platte wagen al klaar. Bedankt, 
Mathijn!
Er volgt een geweldige zegetocht door 
Zieuwent. De jongens getooid met 
kerstmutsen;  de beker hoog in de lucht. 
Auto’s luid toeterend er achter aan. 
Terug in de kantine juichen en zingen we 
en bedanken we Teun, Steffen, Siebe, 
Julian, Thijs, Jur, Glenn, Ties en Twan 

voor hun geweldige prestatie. Ook be-
danken we Raymond en Erik voor de 
geweldige begeleiding, Rob en Jouke 
voor de supertrainingen en Carina, Ri-
anne en Jeannette voor de wekelijkse 
was. Hartelijk dank allemaal!!!
Mijn persoonlijke dank gaat naast de 
ook nog uit naar de fantastische club 
met supporters. Supporters waar boven-
staande personen -naast hun verdien-
sten voor het team- natuurlijk ook deel 
van uitmaken.
De saamhorigheid, positiviteit en gezel-
ligheid waren en zijn fantastisch en heb-
ben vast en zeker ook afgestraald op de 
kinderen. En zo hoort dat ook!

Er  volgt er nog een geweldig feest in 
de kantine en voor de jongens in het 
jeugdhonk. 
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Het was kortom een prachtig najaar, 
waar we met z’n allen erg van genoten 
hebben!!

Tot slot nog even dit:

Wist u dat:

• ..de jongens na hun genomen straf-
schop meerdere malen een berg 
met spelers maken waar iedereen 
opduikt..

• ..de onderste man niet te benijden 
is...

• ..de yell van RKZVC na elke wedstrijd 
wordt aangeheven..

 
• ..er ook al vrouwelijke fans komen 

kijken en aanmoedigen...
• ..Laren een prachtige binnenstad heeft 

die we bijna helemaal hebben kunnen 
bewonderen op weg naar het veld van 
Witkampers....

• ..ze er een geweldige ‘Nöttenbar’ 
hebben die naar ondergetekende is 
vernoemd..

• ..Robbie zeker € 10,00 is kwijtgeraakt 
door tegen de jongens te zeggen er 
bij ieder schot op de lat ze een euro 
kunnen verdienen..

• ..Sinterklaas op bezoek was in het 
jeugdhonk en hij daar ook persoonlijk 
door één van de jongens werd uitge-
daagd voor een potje voetbal..(1-1 
werd het!)

• ..de Sint ook prachtige cadeaus heeft 
gegeven aan bepaalde ouders..

• ..een simpele strik echt een geweldig 
cadeau kan zijn...

• ..er scheidsrechters zijn die verkleed 
als jager op het veld staan..

• ..de kantinebazen in de omgeving 
waarschijnlijk nog niet eerder zoveel 
omzet hebben gedraaid aan koffie op 
de zaterdagmorgen..

 
• ..de weg naar de kantine ook al is 

gevonden door de F1 en er zelfs al 
spelertjes aan de bar te vinden zijn..

 
• ..de jongens de platte wagen geweldig 

vonden!!..(Nogmaals bedankt Ma-
thijn!)

• ..Robbie jongens aan één lus van hun 
broek kan optillen, ...als de lus het 
houdt tenminste..

• .. ik me heb laten vertellen de F1 in het 
voorjaar uitkomen in de eerste klasse 
en misschien zelfs -voor de tweede 
keer in de historie –gaat meedoen in 
de hoofdklasse..

• ..we ze in ieder geval en waar dan ook 
heel veel succes toewensen!!...

 
       “Kampioenen, olé, olé!!”

Op naar het voorjaar.. Ik verheug me er 
nu al op!

André Winkelhorst
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Sourcy Center Spor tnacht
4eNieuwjaars Jeugdvoetbaltoernooien
 en 19e  Sourcy Center    Sportnacht
Zaterdag 10 januari – Zondag 11 januari

De 19e Sportnacht weer met veel activiteiten.

Zaterdag 10 januari wordt de 19e Sportnacht gehouden van 18.00 uur tot  zondag-
morgen c.a. 02.30 uur.
Een sportnacht waaraan door de komst van de Speedsoccerzaal  nog meer 
voetballers(sters) mee kunnen doen en zodoende ook dit jaar meer deelnemers en 
toeschouwers zal trekken.Want naast de 15 Zaalvoetbalteams kunnen nu ook 10 
Jeugd Speedsoccer-teams  aan de sportnacht mee doen.
Weliswaar is er dit jaar geen poker meer,maar zoal afgelopen jaar kiezen die nu 
voor het kruisjassen of klaverjassen.
Dus zal het een sportnacht worden,die bolstaat van de vele sporten,waar weer veel 
aantrekkelijke prijzen te winnen zullen zijn.
Het jeugdtoernooi is nu geheel verhuisd naar de middag en begint reeds om 12.00 
uur s’middags.

Senioren Zaalvoetbal,waaraan maximaal15 teams kunnen deelnemen begint om 
18.00 uur
Hiervoor geldt ,wees er snel bij,want de ervaring van voorgaande jaren is dat binnen 
een week na aankondiging dit toernooi al volgeboekt is met teams uit de gehele 
regio.Tekenend dat de gezellige sportnacht ook bij de voetballers enorm aanslaat 
en een leuk extraatje is voor de winterstop. 
De finale rondes hiervoor zijn c.a. 02.00 uur.Inschrijfgeld € 35 per team.
Opgave hiervoor via E-mail info@sourcycenter.nl 
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Speedsoccer Junioren B/C .Omdat er  
voor het speedhandbal voorgaande jaren 
voor de meisjes  te weinig belangstel-
ling was en voor het speedsoccer juist 
wel is er nu gekozen voor alleen een 
Speedsoccer toernooi voor B/C junioren 
van 18.00 tot c.a 24.00 uur.Hieraan kun-
nen 10 teams deelnemen..Dus heb je 
interesse,wees er dan snel bij.De kosten 
bedragen € 25 per team

Kruisjas- en Klaverjas Marathon :Van-
wege het enorme succes in de afgelopen 
jaren (c.a. 250 deelnemers) wordt er 
ook dit jaar weer een kruisjasmarathon 
gehouden in de lounge en de klaverjas-
marathon in de wintertuin
Beide marathons starten om 20.00 uur 
tot c.a. 02.00 uur.
Er worden 6 rondes gespeeld tegen 
steeds een ander koppel.Elk vol uur start 
een nieuwe ronde,zodat men tussen 
door de gelegenheid heeft naar andere 
sport activiteiten te kijken of wat te proe-
ven van de gezellige sportnacht sfeer in 
de kantine en voor een hapje.
Er zijn weer vele aantrekkelijke prijzen 
te winnen naast de geldhoofdprijs van 
respectievelijk 100 en 50 Euro.
Met de groei van onze gemeente door 
het samengaan van Groenlo en Lichten-
voorde verwachten we ookdit jaar een 
grotere deelname dan in voorgaande 
jaren.
Ook door dat velen deze marathons als 
uitdaging zullen zien om dit eens mee 
te maken.

Het inschrijfgeld bedraagt € 9 per paar.

Darten:
Het darttoernooi vindt ook dit jaar weer 
plaats.
Er wordt gepeeld op normale wedstrijd-
borden en voor degenen die geen eigen 
pijlen hebben zijn er diverse reserve 
pijlen  aanwezig.
De spelsoort bedraagt 501,dubbel uit.Er 
wordt gespeeld met een winnaars- en 
verliezersronde.
Het toernooi start om 20.00 uur tot c.a 
01.30 uur.Gespeeld wordt in het Sport-
café.Deelname is vanaf 16 jaar.
Er zijn weer aantrekkelijke prijzen te win-
nen.Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00
Opgave kan ook nog tijdens de spornacht 
tot c.a. 20.00 uur.

X-treme Bowling opnieuw bij de Sourcy 
Center Sportnacht
Voor de vijfde maal kunnen dit jaar ook 
de Bowlingliefhebbers mee doen aan de 
Sourcy Sportnacht middels een bowling 
Competitie.
Er wordt gespeeld in teams van 5 
personen,samengesteld uit buurt-be-
drijfs-,familie- of vriendenteams.
Dat dit Bowling toernooi aanslaat blijkt 
wel uit het feit dat zich zelf voor de eerste 
publicatie zich al zeven teams hebben 
aangemeld,vooral damesteams.Hierbij 
was vooral de gezelligheid de reden.
Deze competitie start om 20.00 uur en 
duurt tot c.a. 01.00 uur.Het inschrijfgeld 
bedraagt 10 euro per team.
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Er zijn prachtige prijzen te verdienen 
,terwijl deze nog aangepast gaat worden 
afhankelijk van de deelname.

Publiek en sfeer:
Mede dankzij het talrijke publiek dat 
jaarlijks de gezellige sfeer van deze 
sportnacht wenst te proeven,belooft het 
weer een geweldig sportspektakel te 
worden met zeker nog meer deelnemers 
dan de afgelopen jaren en ook steeds 
meer deelnemers uit de regio
Kortom een geweldige sportnacht die 
door zal gaan tot in de late uurtjes.

Jeugdvoetbal toernooien
Zoals reeds gemeld zijn die verhuisd 
naar de middag en ook zij zijn gesplitst 
in een zaalvoetbaltoernooi voorde B en 
C jeugd en een Speedsoccertoernooi 
voor de D en E jeugd.

Opgave en Informatie:Voor opgave voor  
alle onderdelen kan men terecht bij:
info@sourcycenter.nl  of tel 352222 of 
B.ten Bras tel. 351257 en voor darten 
ook bij :bj.goossens@chello.nl.

Voor meer informatie  Sourcy Center 
Zieuwent tel. 352222 . 



26     

Wo. 10 december. 20.00 uur PIOT Uiterlijk inleveren PIOT-kopie.
  
 
Vanaf : 2008-12-15 20:00 Tot : 2008-12-15 23:30  Kruisjasavond Schutterij. 
  
Vanaf : 2008-12-17 20:00 Tot : 2008-12-17 23:59  KLAVERJASSEN 
 een klaverjasavond t.b.v. “Jong Nederland”  

(‘t Gilde). 
 
Vanaf : 2008-12-21 19:00 Tot : 2008-12-21 20:30  Harmonie Kerstconcert 
 
 
Vanaf : 2009-01-01 20:00 Tot : 2009-01-01 23:59  NIEUWJAARSGALA 
 Stichting FRATSEN organiseert opnieuw op 1 januari 

in het Parochiehuis het Nieuwjaarsgala. Om 20.00 uur 
barst het feest los met o.a. “Bell Pepper” en “Afters-
hock”.

 Gepaste kleding is gewenst. Kaarten à €10,- vanaf 
1 november verkrijgbaar bij het Parochiehuis en de 
Spar. Toegang uitsluitend vanaf 16 jaar. 

 
Vanaf : 2009-01-12 20:00 Tot : 2009-01-12 23:59  Kruisjasavond RKZVC 
  
Vanaf : 2009-01-17 08:30 Tot : 2009-01-17 16:02  Aanmelddag voor de peuterzaal op de 

Waareise 

 
Vanaf : 2009-01-19 20:00 Tot : 2009-01-19 23:30  Kruisjasavond Schutterij. 
 
Vanaf : 2009-01-28 20:00 Tot : 2009-01-28 23:59  KLAVERJASSEN 
 een klaverjasavond t.b.v. “Jong Nederland” (‘t Gil-

de). 
 
Vanaf : 2009-02-06 20:03 Tot : 2009-02-08 16:00  Postzegel tentoonstelling “Achterhoek 

2009”  

E v e n e m e n t e n a g e n d a
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Vanaf : 07-02-2009 20:30 Tot : 07-02-2009 23:59  Normaal, gewoon un oavund knapp’n 
 Normaal, gewoon un oavund knapp’n
 Gelegeheidsband speelt het betere werk van Normaal 

bij Inge in de Herberg.
 Entree 7,50 aan de kassa.
 EUR5,= in de voorverkoop.
 VVK adressen: Spar Zieuwent en de Herberg van 

Jan Willem. De voorverkoop is gestart.

 
Vanaf : 09-02-2009 20:00 Tot : 09-02-2009 23:59  
 Kruisjasavond RKZVC 
 Elke 2e maandag van de maand : kruisjassen in de 

kantine van RKZVC : aanvang 20.00 uur. 
 
Vanaf : 16-02-2009 20:00 Tot : 16-02-2009 23:30  
 Kruisjasavond Schutterij. 
 Schutterij St. Sebastiaan organiseert een kruisjas-

avond in het Parochiehuis. Aanvang om 20.00 uur. 
Voor iedereen die graag een plezierige avond wil heb-
ben en kans wil maken op heerlijke vleesprijzen. 

 
Vanaf : 25-02-2009 20:00 Tot : 25-02-2009 23:59  KLAVERJASSEN 
 Elke laatste woensdag van de maand is er bij Herberg 

“Het Witte Paard” een klaverjasavond t.b.v. “Jong 
Nederland” (‘t Gilde). Aanvang 20.00 uur en iedereen 
is welkom. 

 
Vanaf : 09-03-2009 20:00 Tot : 09-03-2009 23:59  
 Kruisjasavond RKZVC 
 Elke 2e maandag van de maand : kruisjassen in de 

kantine van RKZVC : aanvang 20.00 uur. 
 

 

E v e n e m e n t e n a g e n d a
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Het Nederlandse drugsbeleid van de afge-
lopen dertig jaar wordt geëvalueerd en het 
kabinet komt vervolgens met een nieuwe 
beleidsvisie. Het merendeel van de Tweede 

Een Ab-verbod
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leefd. Neem het rookverbod, in half-horeca 
Nederland staan de asbakken al weer op de 
toog. Typisch een voorbeeld van een plan 
van de Hooge Heeren in Den Haag dat in de 

Kamer wil hiermee boven water krijgen wat 
er verbeterd kan worden aan het wereldwijd 
beroemde/beruchte Nederlandse gedoogbe-
leid. Gevolgen hiervan zijn een rookverbod 
in de horeca, (bijna) geen coffeeshops meer 
en er is zelfs geen paddo (in een smartshop) 
meer te krijgen. Het is geen gedoogbeleid, 
maar een verbodbeleid. Waar gaat het met 
dit tolerante Nederland heen? Mogen we over 
5 jaar alleen nog maar in noodsituaties onze 
voiture gebruiken? 
Toch nog maar even over het drugsbeleid. In 
Nederland wordt een stuk minder softdrugs 
geconsumeerd dan in onze omringende lan-
den. Tevens is de leeftijd waarop jongeren 
hun eerste blowtje doen elders een stuk 
jonger. Het gedoogde drugsbeleid in Neder-
land zorgt ook voor minder criminaliteit. Het 
is voor jongeren namelijk niet meer interes-
sant als je (soft)drugs legaal kunt kopen. 
Wanneer iets niet meer mag, doen mensen 
het daarom juist wel. Dit wilde het voormalige 
pragmatische Nederlandse gedoogbeleid 
nou net voorkomen. Dit komt er op neer dat 
in geval van een probleem dat onoplosbaar 
lijkt, zoals het drugsprobleem, het beter is het 
onder controle te houden dan te trachten het 
met allerlei wetten in te dammen, vaak met 
bovengenoemde tegengestelde resultaten.  
De pionier van het nieuwe slechte beleid is 
Ab Klink. Deze minister komt met wetten en 
regels die door bijna niemand worden nage-

praktijk ietsje lastiger is in te voeren. Een an-
dere lachwekkende regel is de afstand van 
de middelbare school tot een coffeeshop. 
Deze afstand moet minimaal 250 meter zijn. 
Leuk idee van een welstandscommissie 
om de buurt te ontdoen van coffeeshops, 
maar probeer het niet af te schuiven op de 
drang van jongeren om “groene vingers” 
te krijgen. Langzaamaan sluimert er een 
bepaalde tendens in, die zeer verontrustend 
is. Het rookverbod zagen we natuurlijk al 
5 jaar geleden aankomen. Maar andere 
zaken als een integraal patiëntendossier 
dat door elke ambtenaar en wellicht ook 
door verzekeringsinstellingen bemachtigd 
kunnen worden, dat is toch wel even slik-
ken. Als samenleving zijn we helaas niet 
meer zo kritisch en staan we niet meer elke 
dinsdagmiddag op het Malieveld om tegen 
dit soort zaken te protesteren. Het is blijk-
baar niet zo moeilijk om een samenleving 
in een wurggreep te nemen, als je het maar 
langzaamaan doet en de mensen maar 
even de tijd geeft om te wennen aan de 
verminderde bewegingsvrijheid. Hoe meer 
controle je hebt, hoe makkelijk het lijkt om 
te regeren. Maar dit zijn natuurlijk allemaal 
geen oplossingen voor de problemen die er 
(niet) zijn. Het zorgt juist voor problemen. 
Wij hebben de oplossing ook nog niet, maar 
laten we beginnen met het verbieden van 
Ab Klink in openbare ruimtes.


