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Het is al weer 2009!! Het nieuwe jaar is begonnen. Zeker voor de winter(sport)liefhebbers 
is het jaar 2008 niet slecht geëindigd en het nieuwe jaar goed gestart. Het is echt 
winter geweest. Zo’n strenge vorst heb ik nog niet zo vaak meegemaakt. En zeker 
het langer kunnen schaatsen op natuurijs was alweer een aantal jaar geleden. Ik 
vind dit weer prachtig, alleen wat minder als je naar het werk rijdt en er is nog niet 
goed gestrooid. 
‘s Maandags na de kerstdagen ging de ijsbaan in Zieuwent open. Het ijs zag er goed 
uit en de voorspellingen waren ook zo goed, dat je er voorlopig kon blijven schaatsen. 
Bij de meeste mensen werd de zoektocht naar de schaatsen op zolder gestart. Ook 
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de verkooppunten hadden het zeker goed. Er werden nieuwe schaatsen gekocht, 
veel schaatsen moesten opnieuw geslepen worden en oude werden ingeruild. 
Mijn schaatsen moesten ook eerst geslepen worden, voordat ik het ijs op kon. Eerst 
nog geprobeerd op mijn lage noren te schaatsen, maar na twee rondjes op de ijs-
baan deden mijn voeten zeer en kon ik er niet meer stevig op staan. Dus toch maar 
mijn andere schaatsen erbij gehaald, namelijk noren maar met een harde kunststof 
schoen. Dit scheelde een hoop voor mijn voeten en benen. Ideaal vind ik ze, deze 
schaatsen. Maar niet bij iedereen ging het schaatsen soepel. De laatste weken heb 
ik tijdens mijn werk in het ziekenhuis veel mensen voorbij zien komen die waren 
gevallen tijdens het schaatsen, vooral veel polsbreuken en verstuikingen.
Het ijs bleef zo goed dat er zondag 11 januari nog wedstrijden gereden konden 
worden, helaas kon ik er niet aan meedoen, maar had er graag heen gewild. Maar 
jammer genoeg begon het daarna te dooien en was de ijspret snel voorbij. 
Voor de sneeuwliefhebber was het weer ook prachtig. Hier in deze omgeving is 
aardig wat sneeuw gevallen en dat leverde hele mooie plaatjes op. Hierdoor zul-
len bij veel mensen het wintersport gevoel al beginnen te kriebelen. Ik had in mijn 
leven ook nog nooit op de latten gestaan en vond dat het ook maar eens moest 
gebeuren. Een dag naar Winterberg dus. Met veel vallen en opstaan ben ik de dag 
goed doorgekomen, maar het was wel zwaar. Nog een weekend lang last gehad 
van spierpijn in mijn armen en kuiten, maar dat hoort er blijkbaar bij. Maar ik kon 
ook zeggen dat ik geskied had. 
Jammer genoeg is het mooie winterweer voorbij en de ijsbaan gesloten. Maar 
wie weet komt er nog zo’n winterse periode en kunnen we weer gaan schaatsen.  
Misschien nog wel een elfstedentocht dit jaar……

Nienke Krabbenborg
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Elk jaar organiseert RKZVC op de eerste zondag in het nieuwe jaar een hardloop-

wedstrijd. Iedereen die wil, mag hieraan deelnemen, maar meestal beperkt het 

deelnemersveld zich tot leden van RKZVC. De activiteitencommissie zet jaarlijks 

een vijftal routes uit met verschillende lengtes, de kortste voor de Mini’s en de F-

jeugd, dan oplopend voor de E, D, C en B, en tenslotte de langste route voor de 

senioren en de A-selectie. 

S n e r t l o o p  2 0 0 9

achtig staan te wachten totdat de man 

met het startschot de kantine verlaat. 

Eerst maar eens op de koffi e aan.

Al brainstormend kwamen we met de 

Piot redactie op het briljante idee, om 

twee redactieleden aan de loop mee te 

laten doen, en zo de Piot kleuren te ver-

Daar ga ik, Stefan, tas op de rug, mijn 

hoofd schuin gebogen zodat de natte 

sneeuw mijn gezicht niet aandoet. Jawel 

het is de eerste zondag van het nieuwe 

jaar en dat betekent in Zieuwent maar 

één ding: de Snertloop. Terwijl ik de eer-

ste stappen op de Greune Weide zet zie 

ik al een paar jonge jongens die zenuw-
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F jeugd als eerste het sein krijgt om te 

mogen lopen. Typisch blijft toch dat deze 

jonge knapen altijd zo gigantisch hard 

wegrennen om het daarna, ongeveer bij 

het bruggetje, op te geven en samen met 

hun leider al wandelend de juichende 

ouders tegemoet te gaan. Nadat de 

rest van de jeugd ook begonnen is aan 

de snertloop is het onze beurt. Het is 

vandaag de bedoeling dat de senioren 

een parcours van 5 km afleggen en dat 

natuurlijk in een zo snel mogelijke tijd. 

Vandaag staat er naast mijn eigen wil 

om te winnen ook nog een opdracht te 

wachten. In mijn 2e vergadering voor 

de Piot hebben “ze” besloten dat ik een 

dedigen. Afgesproken werd dat Stefan 

en ik, Johnny, deze taak op zich zouden 

nemen. Hierbij zou Stefan berichten 

over perikelen in de voorhoede, en ik 

zorgen voor een verslag van de gang 

van zaken in de achterhoede. Gezien 

ons grote leeftijdsverschil, en ervaringen 

uit het verleden, leek mij dit een goede 

rolverdeling. Ik heb namelijk een broertje 

dood aan hardlopen. Sprinten wil nog 

wel, het korte werk dus, maar duurlopen? 

Verschrikkelijk!

Vol goede moed loop ik de kantine in, 

bestel een heerlijk kopje koffie en ga 

rustig voor het raam zitten kijken hoe de 
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stukje mag gaan schrijven hoe het is om 

vooraan in de snertloop te lopen. Johnny 

komt er makkelijker vanaf, hij mag een 

stukje schrijven hoe het is om achteraan 

te lopen.  Het koffiekopje is leeg, op naar 

de startlijn.

Als voetballer is een hekel aan hardlopen 

een handicap, dat geef ik toe, maar ik red 

me er tijdens wedstrijden wel mee. Als 

spits ga ik in ieder geval niet achter een 

ander aan rennen. Ze moeten maar ach-

ter mij aan. Daar is menig trainer-coach 

het totaal niet mee eens, ik weet het, en 

dat gaf in het verleden ook nogal eens 

problemen. Toch bleef mijn voetbalmotto: 

Krachten verdelen, korte sprint, doel-

puntje meepikken, of niet natuurlijk, en 

dan weer even uitrusten. En zo raken die 

90 minuten wel vol, geen probleem. En 

als daar commentaar op komt, gewoon 

Eugéne Hoenderboom de schuld geven. 

Simpel. Maar tijdens een hardloopwed-

strijd is het onmogelijk je te verstoppen. 

Dan wordt pijnlijk duidelijk waar je te-

kortkomingen liggen. Bovendien moet 

je je eigen tempo lopen, want anders 

ga je kapot, en komt er helemaal geen 

eind aan de tocht. Nu was dat looptempo 

van mij als twintiger al ver beneden dat 

van de gemiddelde voetballer, en dat is 

met het vorderen der jaren er niet beter 
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op geworden. Daarom was ik er ook 

niet gerust op, die komende snertloop, 

en besloot in de kerstvakantie toch wat 

aan voorbereiding te doen. Een rondje 

in het Brook uitgezet, en dat een aantal 

malen gelopen. Er zat zelfs een stijgende 

lijn in. Het rondje van 4 km kon ik op het 

laatst in 24 minuten lopen, zelfs zonder 

te stoppen onderweg, en dat vond ik toch 

wel een prestatie. 

Aan de start/finish kijk ik toch een tikkie 

zenuwachtig om mij heen en mis een 

naam: Jarno Boomgaars, de winnaar 

van vorig jaar. Aan de ene kant vind ik dit 

jammer, had graag revanche willen ne-

men (hij was me vorig jaar 6 sec te snel 

af). Aan de andere kant is het natuurlijk 

alweer één kont minder waar ik tegenaan 

hoeft te kijken. Joost “de haas” Rouw-

horst zit al achteruitkijkend op zijn fiets 

te wachten totdat wij, de lopers, eraan 

komen. Het startsein word gegeven en 

daar gaan we.

Oeps, het is al zover. Ik stond nog even 

te lachen voor de fotograferende Nicole, 

als de meute al vertrekt, richting kerke-

pad Kotte Voare. Het is nogal glad, dus 

lijkt het mij verstandig het gedrang te 

mijden, en de ‘profs’ maar voor te laten. 

Daarbij zie ik nog net een glimp van een 

wegsprintende Stefan, op kop zelfs. 

De tactiek die ik vooraf heb bedacht pas 

ik meteen toe, in het begin goed hard 

doorlopen zodat de meeste afhaken om 

daarna op mijn eigen tempo naar de finish 

te lopen. Het lijkt te werken, halverwege 

de Kotte Voare werp ik een snelle blik 

naar achteren en zie een gat ontstaan 

tussen mij en de nummer 2 en 3, Henri 

Hummelink en John Eekelder. Snel ga ik 

iets naast de fiets van Joost lopen om de 

priemende wind maar iets te ontwijken. 

Hij kijkt me aan en onder zijn muts zie ik 

een grote glimlach komen, hij remt iets 

af en gaat rustig achter mij fietsen. 

Eigen tempo lopen, rustig adem blijven 

halen, en proberen in het ritme te komen. 

Twee man lopen er nog achter mij, en ik 

hoop dat dit zo blijft. Wie het zijn kan ik 

niet zien, ik wil niet achterom kijken op 

deze ijsbaan, en zo een val riskeren. 

Voor mij slingert een lange sliert van 

lopers het kerkepad over richting Boers-

weg. Stefan zie ik al niet meer. Op de 

Boersweg haalt een van de twee me in. 

Wie het is, ik  ik weet het al niet meer, niet 

belangrijk ook, niet op letten. Krachten 

verdelen, niet te hard gaan, dan breekt 



7     

het o zo dunne lijntje hopelijk niet. Kruis-

punt over, de Moldersdijk op. Ik zie dat 

Bennie Storkhorst niet op het kerkepad 

gaat lopen, maar op de zandweg. Loopt 

dat gemakkelijker? Ik besluit gewoon het 

pad aan te houden, en wordt nog eens 

ingehaald, en zo rode lantaarn drager. 

Past wel bij mijn trainingspak. Het is 

Tonnie Hulshof, van Lammas. 

Op de Mollasdiek pas ik mijn, tot daar-

voor, te hoge snelheid aan en ga in mijn 

eigen tempo lopen, kijk nog een keer 

achterom en zie dat het gat uitgegroeid 

is tot zo’n 100 meter. Al hijgend vraag ik 

Joost nog een keer precies de weg zodat 

ik weet waar ik aan toe ben. Vele stappen 

later, na de Oude Ruurloseweg en het 

Sprenkelderpad te hebben aangedaan 

maak ik mijn eerste meters op de voor mij 

vertrouwde Schoppenweg. Langzaam 

zie ik de veldverlichting opdoemen uit 

de grijze bewolkte lucht. Ik kan het niet 

laten om nog een keer achterom te kij-

ken en zie dat het gat tussen mij en de 

achtervolgers langzaam uitgelopen is tot 

zon 300 meter. 

Tonnie loopt net een tikkelje harder dan 

ik. Zal ik met hem mee lopen? Ik besluit 

het niet te doen. Eigen tempo, weet je 
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nog? Als ik onderweg niet hoef te stop-

pen, dan haal ik er wel weer wat in, is de 

gedachte. Einde Moldersdijk linksom de 

Reindersweg op. Tonnie heeft 20 meter 

voorsprong. Net voordat we linksaf de 

Oude Ruurloseweg op lopen, staat Ste-

fan Papen de boel aan te moedigen. Ik 

roep hem toe dat hij kan vertrekken. Na 

mij komen er geen meer. Hij roept nog 

een aanmoediging, maar kruipt dan snel 

zijn warme auto in. De wind blaast me 

nu aangenaam in de rug. Loopt toch wel 

wat prettiger. Linksaf het Sprenkelderpad 

op. In de verte zie ik dat de voorhoede 

al ver op de Schoppenweg is gevorderd. 

Of is dit het middenveld? En van stilval-

lende medelopers is ook al geen sprake. 

Het gat met Tonnie wordt alleen maar 

groter! 

Bij het kerkhof aangekomen zet ik nog 

een versnelling in. In de laatste meters 

haal ik nog een paar C’tjes in en vraag 

cynisch of ze mee willen lopen, het enig-

ste wat ik terugkrijg is een rood hoofd en 

verkrampte glimlach. De laatste meters 

voor de eindstreep beginnen de eerste 

supporters hun bevroren handen tegen 

elkaar te slaan en met een grote glimlach 

om mijn mond passeer ik de eindstreep. 

Ik neem de eerste felicitaties in ont-

vangst en zie langzaam het resterende 
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deelnemersveld binnenkomen. Toch 

benieuwd kijk ik of Johnny zijn afspraak 

ook nakomt. En ja hoor langzaam zie ik 

in de verte zijn rode trainingspak gestalte 

krijgen. Meteen daarachter fietst de 

“bezem”. Ik draai me om en spring gauw 

onder de warme douche!

Als ik de Schoppenweg oploop, richting 

voetbalveld, zie ik Joost Rouwhorst, 

van de organisatie, aan komen fietsen. 

Komt natuurlijk kijken hoe lang het nog 

duurt voordat de laatste binnen is. Ik 

meld hem dat ik de laatste ben, en hij 

keert zijn stalen ros. Normaal knoop je 

dan een praatje aan, maar daarvoor ben 

ik te moe. ‘Valt mee hé, met het weer!” 

kan ik er nog net met moeite uitpersen. 

Moet nog 2x ook, want Joost verstaat 

het de eerste keer niet goed. Zal ik een 

eindsprintje inzetten, en proberen Ton-

nie nog te achterhalen? Toch maar niet. 

Kijkend op mijn stopwatch schat ik dat ik 

nog binnen de 30 minuten de 5 km kan 

overbruggen. Dat is sneller dan ik op ba-

sis van mijn rondje Brook had verwacht. 

Het blijkt zelfs 29 minuten te worden. 

Een handjevol getrouwen, waaronder 

wedstrijdleider Guus Hulshof, staat nog 

bij de finish te wachten, en een hartelijk 

applaus is mijn deel. Goddank, het zit er 

op. Stefan blijkt te hebben gewonnen. IN 

18 MINUTEN!!! Dat is bijna in de helft 

van mijn tijd! Ongelofelijk. Zoals ik al zei, 

niets voor mij, dat hardlopen... 

Stefan Beerten en Johnny Cuppers. 



10     10     

Filatelistisch evenement “Achterhoek 2009”

GROOTSTE FILATELISTISCH EVENEMENT IN DE ACHTERHOEK
IN HET WEEKEINDE VAN 6 - 7 - 8 FEBRUARI 2009.
         
De tentoonstellingscommissie „ACHTERHOEK” organiseert vanwege haar 25 jarig 
bestaan

DE POSTZEGELTENTOONSTELLING „ACHTERHOEK 2009”
in het „SOURCY CENTER”  te ZIEUWENT,

Op 6 – 7 – 8 februari a.s. wordt er een postzegeltentoonstelling gehouden, geor-
ganiseerd door de jubileumcommissie, samengesteld uit leden van filatelistenver-
eniging “De Achterhoek” in samenwerking met filatelistenvereniging “De Klomp” uit 
Winterswijk en van filatelistenvereniging “Lochem, Borculo, e.o.

De naam van de tentoonstelling is “ACHTERHOEK 2009”.
Het is de vijfde tentoonstelling in 25 jaar. De tentoonstellingscommissie Achterhoek 
begon haar activiteiten met de eerste tentoonstelling „Achterhoek 84” in Varsseveld, 
die gevolg werd door „Achterhoek 89” te Lichtenvoorde. In Doetinchem werd het 
„Achterhoek 96”. De laatste tentoonstelling was „Achterhoek 2004” te Varsseveld.

De tentoonstelling wordt gehouden in het Sourcy Center te Zieuwent, aan de Ze-
gendijk 3a. Tijdens de tentoonstelling zijn vele handelaren aanwezig met een ruim 
assortiment. Er zijn tevens uitgebreide jeugdactiviteiten. 

De tentoonstelling is op de volgende tijden geopend:
Vrijdag 6 februari  van 20.00 tot 22.30 uur
Zaterdag 7 februari van 10.00 tot 18.00 uur
Zondag 8 februari  van 10.00 tot 16.00 uur
De toegang is gratis.
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In de kantine van het Sourcy Center is er volop gelegenheid tot het nuttigen van 
een hapje en een drankje.
Als u of uw reisgenoten dat willen dan kunt u zich laten rondleiden door de We-
renfriduskerk die met zijn 75 meter hoge toren de “Kathedraal van de Achterhoek” 
wordt genoemd. Ook kan er een bezoek worden gebracht aan openluchtmuseum 
“Erve Kots” in Lievelde. Daar kunt u ook genieten van echte achterhoekse pan-
nenkoeken.

Informatie kunt u vinden op de website www.deglobe-achterhoek,nl waar u direct 
kunt klikken naar een speciale pagina over „Achterhoek 2009”.

Voor de tentoonstelling kunt u contact opnemen met onze secretaris: 
G. Wissenburg, tel. 0545-272543,  e-mail: wissenburg.g@hetnet.nl

Voor beursinformatie kunt u terecht bij:
H.Grievink tel. 0544-375707,  e-mail: henkgrievink@hotmail.com 
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VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd : uitslag 10-01-2009 : TOHP 1 - Brevolk 2 : 1 - 7
MOOISTE PUNT: Anne ten Have. Ze pakt een mooie bal vlak achter 

het net.
MOOISTE MOMENT: Lonneke Visser staat alleen in het veld, met 1 te-

genstander tegenover zich. Ze gooit de bal dicht 
aan de zijlijn en speelt de tegenstander weg. 1 Punt 
verdient.

VROUW vd WEDSTRIJD: Anne ten Have. Heel fanatiek gespeeld vandaag.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-01-2009 : Favorita 2 - TOHP 1 : 8 - 0
MOOISTE PUNT: Sabine Rooks. Ze gooide de ballen ver achterin 

waardoor de tegenstander er moeite mee had.
MOOISTE MOMENT: Na elk punt moeten we doordraaien, maar dit is voor 

dit jonge team nog moeilijk. (De jongste is nog maar 
5, bijna 6!) De coach vraagt de tegenstander of ze bij 
in het veld mag om hiermee te helpen. En gelukkig 
gaat het dan een stuk beter, waardoor er nog vele 
mooie momenten volgen.

VROUW vd WEDSTRIJD: Allemaal, voor de eerste keer op zo’n groot toernooi 
voor een aantal kinderen, ging het steeds beter. 
- Lonneke, Sabine, Sanne, Anne en Anouk -

VOETBAL : RKZVC
Datum : wedstrijd : uitslag 15-11-2009 : HSC’21 E2 - RKZVC E1 : 0 - 1
DOELPUNTENMAKERS: Björn Doppen.
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Beide teams waren aan elkaar gewaagd. Maar geluk-

kig, door een goede eerste helft, konden we stand 
houden in deze zware thriller op het hoofdveld van 
HSC’21.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Mart Gebbinck. Door het goede keeperswerk van 
Mart (hij was die dag de invalkeeper) hebben we de 
wedstrijd kunnen winnen.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
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In deze editie van de Piot willen wij graag de B-jeugd van 
HV Pacelli in de spotlights zetten. Er zijn twee B-teams, 
namelijk de B1 van ongeveer 15 à 16 jaar en een B2 van 
ongeveer 13 à 14 jaar. 

Allereerst werpen we een blik op 
de B1 en kijken we terug naar de 
1e helft van het seizoen. Deze 
heeft veel variatie en afwisseling 
met zich meegebracht. Er werd 
voor dit team namelijk begonnen 
met twee andere, fris en fruitige 
coaches en hetzelfde geldt voor 
de trainster. Dat was even wen-
nen, maar al snel liep het uit op 
veel gelach, bloed, zweet en 
tranen, maar ook op pittige wed-
strijden handbal. Dat viel ook wel 
te zien aan de uitslagen. Er werd 
nipt verloren met 10-11, gewon-

nen met 11-8, maar ook uitslagen van 31-4 zijn we helaas tegen 
gekomen. Waar die verschillen toch door komen…?? Vast en 
zeker door het uitgaan, de eventuele borrels die genuttigd mogen 
worden qua leeftijd en al helemaal door ‘de’ jongens die komen 
kijken. Meiden: “We lopen niet voor de mooiigheid in het veld!!”

Toch mag dit alles de pret binnen het team niet drukken. De 2e 
helft van dit seizoen en ook de 10 meiden zijn weer fanatiek van 
start gegaan. Bij de eerste wedstrijd zijn er al gelijk 2 punten 
mee terug genomen naar Zieuwent! Nu de rest nog en heel, heel 
misschien eindigen we dan wel bij de toppers uit de poule! Heel 
veel succes!

Dan gaan we nu verder met de B2. Een leuke en gezellig groepje 
meiden. De eerste helft van de competitie is heel wisselend ver-

HV Pace l l i  

B-Jeugd

B1
Staand v.l.n.r.

 Hedwig Bekkenutte 
(coach),  

Dieuwertje Bouchier, 
Loes Maarse, Wiesje 
Hogenelst, Lynn Wo-
pereis, Laura Schep-

per, Margot Hogenelst 
(coach)

 
Gehurkt v.l.n.r.

 Melanie ten Have, 
Mirthe Papen, Lynn 

Krabben, Bo Krabben, 
Lotte Bekkenutte

  
Shirtsponsor:

Bouwbedrijf  
Hoenderboom 

Zieuwent
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lopen. De meiden moesten er in het begin een beetje in komen. 
Er werden wedstrijden dik verloren, maar een aantal werden ook 
maar net verloren. Gelukkig worden er ook een aantal gewon-
nen. 
De meiden zijn dit jaar voor het eerst B-meiden geworden. De 
pech die ze hebben is dat ze wel eens tegen meiden moeten 

spelen die een paar jaar 
ouder zijn. Je hoort onze 
meiden dan al zuchten als ze 
de tegenstander zien. Maar 
ze laten de moed in de wed-
strijd dan zeker niet zakken. 
Ze gaan er hard tegen aan 
en bieden goed tegenstand. 
Je moet maar denken: wie 
klein is moet slim zijn! Dat 
lukt ze zeer goed. 
De trainingen zijn ook altijd 
gezellig, er wordt fanatiek 
getraind. Het leuke is dat 
je een aantal dingen ook al 
terug ziet in de wedstrijden. 
Na de eerste helft van de 

competitie staan ze nu op een 7de plaats. Ze gaan er hard tegen 
aan en proberen nog een paar plaatsjes te stijgen, zodat ze in 
de middenmoot kunnen eindigen. We wensen de meiden hierbij 
veel succes!

B2
Staand v.l.n.r.

 Lieske Holkenborg, 
Daphe Ebbers, Iris 

Domhof, Anne-marie 
van Boeckel,  

Marianne Wensink 
(coach)

 
Gehurkt v.l.n.r.

 Laura Jansen, Nien-
ke Te Molder, Laurie 

Paul
 

Liggend v.l.n.r.
 Lotte te Molder

 
 Shirtsponsor:

 Modevakschool EN-
SAID - Zieuwent
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Meest favoriete sport: Voetbal

Minst favoriete sport: Vechtsporten. Daar heb ik niets mee.

Mooiste sportherinnering: Met een lachend gezicht: “het kampioenschap met 
het 2e afgelopen jaar”.

Favoriete sportman/vrouw: Wesley Sneijder. Een mooie trap en goede balbe-
heersing. Zelf moet ik het meer van mijn snelheid 
hebben.

Lekkerste eten: Hutspot met hachee van mama.

Welk t.v. programma moet onmiddellijk van de buis:
 Al die tellsell programma’s.  Vreselijk.

Beste boek/schrijver: De hele Harry Potter serie. Ik heb de helft ongeveer 
ook echt gelezen, van de rest heb ik de films beke-
ken. Zo’n boek ligt er en dan lees ik dagen achter-
een, totdat ik een dag oversla en dan blijft het lang 
liggen.

P R O F I E L S C H E T S
Brian Voorhuis, 20 jaar woont aan de Zieuwentseweg en is tot op het moment-

van dit schrijven de topscoorder van RKZVC 1. 

Niet verloofd of getrouwd, wel verliefd. Speelt ook zaalvoetbal bij ZVZ 1 en biljart.

Doet de algemene opleiding voor forensisch onderzoek en zit in het 3e jaar.
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Mooiste film: Pirates off the Caribean.

Politieke kleur: Ik heb nog geen kleur. Nog niet interessant. Dit 
komt misschien nog.

Beste Nederlandstalig lied: “Schatje mag ik je foto”. Dit is het vaste nummer in 
de kantine. We hebben eigen cd’s gemaakt die we 
gebruiken bij de warming up voor een wedstrijd.

 Als dan na de wedstrijd die cd wordt gedraaid is het 
altijd feest.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
 Een te klein trainingspak dat ik won na de snertloop 

bij de jeugd. Had mijn broertje geluk.

Grootste miskoop: Die heb ik nog nooit gehad. Ik kijk van tevoren en ik 
weet wat ik wil.

Omscholen tot: Niet omscholen. Ik ga er nog steeds vanuit dat ’t 
leuk is straks in mijn toekomstige beroep.

Tent opzetten in: Een lekker warm land. Maar eigenlijk zet ik liever 
geen tent op. Ik heb het wel eens gedaan, maar ik 
ben toch meer van een appartement of hotel. Uit je 
tent is beter.

Ben je wel eens aangehouden door de politie:
 Ooit 1 keer toen ik nog op de middelbare school 

zat. We fietsten met z’n drieën naast elkaar. Een 
politieauto kwam toevallig langs. De agent draaide 
een raampje open en gaf ons een waarschuwing. 
Toen die weer weg was fietsten wij natuurlijk weer 
gewoon met z’n drieën. 

Hekel aan mensen die: Roddelen.

Uit bed te halen voor: Helemaal niks. Ik blijf het liefst liggen.
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Waar droom je over: Over het kampioenschap met het 1e en topscoor-
der worden dit seizoen. Ik sta nu 2 punten los van 
Sjors. Maar het kampioenschap is wel belangrijker 
hoor.

 Ik vind dat ’t moet kunnen, maar je weet maar 
nooit….

Wanneer was je voor het laatst bang:
 Afgelopen zomer toen ik onderweg naar Renesse 

in noodweer terecht kwam.Rustig doorrijden en de 
rode lampen voor me goed in de gaten houden.
Gelukkig hield het na 10 minuten op.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
 Die vond ik moeilijk. Maar pa had een goede sug-

gestie: “Het was weer laat gisteren”.

Welke zin of welk woord gebruik je te veel:
 “Sorry hoor”.

Wie zou je nog willen ontmoeten:
 Schrijf maar gewoon Wesley Sneijder op.

Wat zou je geen 2e keer doen: Ja……..dat was afgelopen kermismaandag. Haha, 
we hadden na ons kampioenschap met het 2e , 
boxershorts gekregen voorzien van tekst. En die 
hadden we ’s avonds aan. Met het liedje: “in je 
blote kont” zijn we toen op het podium geklommen 
en hebben we onze broek laten zakken. Je snapt 
dat het al later op de avond was.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:  Sportief, betrouwbaar, aardig, behulpzaam en lui.

De redactie, (Tanja).
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To h p  Vo l l e y b a l

Niveau 3, Tohp 2

Zaterdag 10 januari 2009

Met  - 11 graden buiten, starten op de 
parkeerplaats bij het sourcy gelukkig 
alle auto’s.  Vandaag op weg  naar Var-
sseveld voor 5 wedstrijdjes van elk 15 
minuten.
Het team bestaande uit : Silke Wopereis, 
Floor Hermanns, Sanne Heutinck, Kim te 
Molder en Laura Huinink staan klaar om 
de beker van niveau 3 te verdedigen. 
De 1e wedstrijd wordt helaas met  4 – 1 
verloren van Marvo.  Het is eerst weer 
even wennen. Er wordt wel heel fanatiek 
gespeeld maar ze hebben net iets meer 
pech met het toetsen. De meiden peppen 
elkaar op wanneer iets niet lukt. 
De 2e wedstrijd is het tegenovergestelde.  
Er wordt fantastisch getoetst, gevangen 
en goed gegooid in de hoeken van het 

v.l.n.r. Silke Wopereis, Kim te Molder, 
Sanne Heutinck en coach Karin Wopereis

Onder v.l.n.r. Laura Huinink en Floor 
Hermans
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andere veld.  Floor duikt de ene na de 
andere bal achterna en vaak heeft ze de 
bal ook nog. Zo wordt deze pot met 1 – 4 
gewonnen van Halle.
De 3e wedstrijd gingen ze misschien met 
een winnaars mentaliteit tegemoet, maar 
oei  oei dit werd een zware dobber. Van 
Bovo werd met 7 – 1 verloren. En of het nu 
kwam doordat de persfotograaf vertrok-
ken was of de tegenstander iets beter? 
Wij vergeten deze wedstrijd gauw en 
maken ons op voor de 4e pot.
Coach Karin geeft nog een goede team-
spirit mee voor wedstrijd 4. De meiden 
beginnen goed tegen Wivoc. Sanne kijkt 
perfect hoe de tegenstander in het veld 
staat en gooit precies daar waar ze niet 
zijn. Het gaat gelijk op. Nog 2 minuten, 
de meiden voelen dat er winst te halen is. 
Bij elk puntje juichen ze. De armen recht 
omhoog. Nog 30 seconden. En Kim staat 
alleen in het veld. Ze doet vreselijk haar 
best. De opslag van het andere team valt 
nog net binnen de lijn. Alle snuitjes kijken 

vol verwachting naar Karin. Maar deze 
is eerlijk en geeft de bal in. Stand 4 – 4. 
De tijd is om en enigszins  teleurgesteld 
gaan de meiden van het veld. 
En dan de laatste wedstrijd tegen KSH. 
Al snel staan ze met 1 – 0 voor. Maar 
ze moeten oppassen dat de aandacht 
niet verslapt. Silke toetst een hoge bal 
en Laura kan ‘m nog net vangen. Het 
spelletje wordt snel gespeeld. Er is bijna 
geen tijd om te juichen. Opletten is het 
toverwoord. En dat doen de meiden ge-
weldig. Puntje voor puntje nemen ze een 
voorsprong. Dit moet lukken. Aan de kant 
wordt de mascotte-leeuw- al als kussen 
gebruikt. Deze wedstrijd wordt verdiend 
gewonnen met 8 – 2 .
Het zit erop. Na 2 gewonnen, 2 verloren 
en 1 gelijk spel kleden de meiden zich 
om. Ze kunnen terugkijken op een och-
tend goed en gezellig volleybal. 

Klasse meiden, jullie zijn to(h)p!  Een 
3e plaats.
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Van zaterdag 20 februari t/m zondag 1 maart komt de kunstijsbaan opnieuw naar 
het centrum van Zieuwent. De kunstijsbaan is even groot als vorig jaar, 20 bij 15 
meter. Ook dit jaar willen we weer ijshockeywedstrijden organiseren voor buurten 
(donderdagavond 26-2 en vrijdagavond 27-2 en vriendengroepen (zaterdagavond 
28-2). Start: 18.00 uur. De finales zijn op zondagmiddag vanaf 14.00 uur.
Elke buurt is gevraagd hiervoor een jeugdteam (tot 16 jaar) en een seniorenteam 
(16 jaar en ouder) samen te stellen. Elk team bestaat minimaal uit 1 keeper en 4 
veldspelers. Als je mee wilt doen, graag voor 15 februari opgeven bij onderstaand 
bestuurslid van de buurt:
Kevelder: Rob Aagten, e-mail van.ons@hetnet.nl,telefoon 352383
Sprenkelderhook: Ceciel Hummelink, e-mail ceciel@hummelink.nl, telefoon 
351797
Ruurloseweg: Erik Goldewijk, e-mail e.kooier@tiscali.nl, telefoon 351241.
Hoenderboom: Bennie Donderwinkel, e-mail bdonderwinkel@msn.com, telefoon 
840125
Zegendijk: Vincent Blankenborg, e-mail v.c.blankenborg@hethet.nl, telefoon 
463726.
Vriendengroepen kunnen zich opgeven door het sturen van een e-mail met een 
teamnaam, minimaal 6 namen van deelnemers en één telefoonnummer voor 15 
februari naar zieuwent@gmail.com.

Meer informatie is te vinden op www.fczieuwent.nl.

Mede namens de feestcommissie en alle zeskampbuurten, 
René Spekschoor.

IJshockey 2009
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Arrangement kinderpartijtje kunstijsbaan 2009

Op zaterdagmiddag 21-2 en maandag 23-2 tot zaterdag 28-2 kan er gereserveerd 
worden voor een kinderpartijtje/ verjaardagsfeest inclusief schaatsen met fris, patat 
en een snack bij Het Witte Paard. Het feest begint met schaatsen van 15.15 uur 
tot 17.30 uur, daarna is het tijd voor een Happy Meal bij Het Witte Paard. Graag 
toezicht van 1 of 2 ouders. 
De kosten per kind zijn 6 euro inclusief schaatsen, patat, snack en fris.
Voor opgave svp een e-mail met naam, telefoonnummer, aantal kinderen en de 
gemiddelde leeftijd van de kinderen (ivm de maten van de schaatsen) sturen naar 
kunstijsbaan@gmail.com. 

Meer informatie is te vinden op www.fczieuwent.nl.

Feestcommissie Zieuwent

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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Dag Datum Aanvang Activiteit
Za. 24-jan Semper Avanti : Toneeluitvoering.
Zo. 25-jan Semper Avanti : Toneeluitvoering.
Za. 31-jan Semper Avanti : Toneeluitvoering.
Zo. 1-feb Semper Avanti : Toneeluitvoering.
Vr. 6-feb 20.00 uur De Globe : Postzegeltentoonstelling (Sourcy Center).
Za. 7-feb 10.00 uur De Globe : Postzegeltentoonstelling (Sourcy Center).
Za. 7-feb 20.30 uur Gelegenheidsband “Normaal” (Het Witte Paard).
Zo. 8-feb 10.00 uur De Globe : Postzegeltentoonstelling (Sourcy Center).
Ma. 9-feb 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen (Kantine).
Vr. 13-feb Slag om PaasPop (Het Witte Paard).
Ma. 16-feb 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen (Parochiehuis).
Wo. 18-feb 20.00 uur Inleveren kopie PIOT.
Za. 21-feb Feestcommissie : Kunstijsbaan.
Za. 21-feb 16.00 uur Jong Nederland : Kindercarnaval : groep 1 t/m 4.
Za. 21-feb 18.30 uur Jong Nederland : Kindercarnaval : groep 5 t/m 8.
Zo. 22-feb Feestcommissie : Kunstijsbaan.
Ma. 23-feb Feestcommissie : Kunstijsbaan.
Di. 24-feb Feestcommissie : Kunstijsbaan.
Wo. 25-feb Feestcommissie : Kunstijsbaan.
Wo. 25-feb 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen (Het Witte Paard).
Do. 26-feb Feestcommissie : Kunstijsbaan.
Vr. 27-feb Feestcommissie : Kunstijsbaan.
Za. 28-feb Feestcommissie : Kunstijsbaan.
Zo. 1-mrt Feestcommissie : Kunstijsbaan.
Ma. 9-mrt 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen (Kantine).
Ma. 16-mrt 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen (Parochiehuis).
Ma. 16-mrt 20.00 uur Jaarvergadering Feestcommissie + Zieuwents Belang.
Za. 21-mrt Harmonie : Voorjaarsconcert.
Zo. 22-mrt Harmonie : Voorjaarsconcert.

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

Dag Datum Aanvang Activiteit
Wo. 25-mrt 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen (Het Witte Paard).
Za. 11-apr 20.00 uur PaasPop.
Zo. 12-apr 20.00 uur PaasPop.
Ma. 13-apr 12.00 uur PaasPop.
Ma. 20-apr 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen (Kantine).
Ma. 27-apr 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen (Parochiehuis)
Wo. 29-apr 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen (Het Witte Paard)
Vr. 12-jun 20.00 uur Zieuwent LIVE !
Za. 13-jun Kermis.
Zo. 14-jun Kermis.
Ma. 15-jun Kermis.

18 februari inleveren kopie PIOT
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Dag Datum Aanvang Activiteit
Wo. 25-mrt 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen (Het Witte Paard).
Za. 11-apr 20.00 uur PaasPop.
Zo. 12-apr 20.00 uur PaasPop.
Ma. 13-apr 12.00 uur PaasPop.
Ma. 20-apr 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen (Kantine).
Ma. 27-apr 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen (Parochiehuis)
Wo. 29-apr 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen (Het Witte Paard)
Vr. 12-jun 20.00 uur Zieuwent LIVE !
Za. 13-jun Kermis.
Zo. 14-jun Kermis.
Ma. 15-jun Kermis.

E v e n e m e n t e n a g e n d a
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De afgelopen maand was het koud.
Ontzettend koud. Temperaturen zo laag, 
dat je bijna zou gaan twijfelen aan alle 
berichten over global warming: “Bij ons 
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Gelukkig staat er op ons Zieuwentse micro-
industrieterreintje tegenwoordig ook een 
tijd- annex temperatuurzuil in de border van 
bouwbedrijf Hummelink. Die is niet alleen 

niet hoor, wij hebben in de Achterhoek 
meer last van local cooling.” Zeldzaam, 
zo mooi als de aangevroren dauw als rijp 
aan de bomen dagen bleef hangen. Alles 
was wit. Je moest ’s morgens op de tast 
kijken of de melkboer geweest was. En 
zó koud. Op een gegeven moment kwam 
zelfs een groepje verdwaalde ijsberen bij 
zorgboerderij de Driehoek asiel vragen om 
te schuilen tegen de vorst. Ook de thermo-
meters moesten wennen aan de vrieskou. 
Temperaturen van -15° Celsius aangeven 
was al een tijdje niet meer gebeurd.
Nu is er één thermometer die altijd moet 
wennen. Welke? Juist, die van de Rabo-
bank. Weer of geen weer, 24 uur per dag, 
zeven dagen in de week, geeft de klok in 
de tuin van de bank een temperatuur weer 
waar je niets aan hebt. Je kunt alleen met 
een zekerheid grenzende aan 100% zeg-
gen, dat het buiten niet die temperatuur is 
die wordt aangegeven. Een veelgehoorde 
uitleg hiervoor is dat de meter niet in de 
schaduw hangt. In de zomer kan dit een 
verklaring zijn voor de verrassende mee-
tresultaten. Maar of een winterzonnetje 
voor een afwijking naar beneden zorgt, valt 
sterk te betwijfelen. Iedereen heeft ook zo 
zijn eigen omrekenformules: “Zei de bank 
zoveel? Dan is het 3 minder”. Wat zou het 
toch mooi zijn als het met hypotheekrentes 
ook zo werkte…

handig om te bepalen hoeveel graden 
de Rabobank er naast zit, maar ook om 
uit te rekenen hoelang je je niet aan de 
maximumsnelheid van 30 km per uur hebt 
gehouden (dan gaan we er gemakshalve 
even vanuit dat de Rabotíjd wél klopt).
Het leuke van kou is dat water ervan be-
vriest. Door de kakelverse ijsvlakten brak 
er naast een griepepidemie ook al snel 
een Elfstedenkoorts uit. Nu heeft Zieu-
went geen elf steden, maar de schaats-
koorts die in ons dorp rondwaarde was 
merkwaardig besmettelijk. Stervensdruk 
was het op de ijsbaan. Want naast dat je 
er een hartstilstand en lekkere broodjes 
worst kunt krijgen, kun je er ook heel fijn 
schaatsen.
Op het moment zijn de temperaturen 
weer iets hoger, zoals we dat gewend zijn 
met ons 21e-eeuwse CO2 dekentje. Som-
migen is de kou echter naar het hoofd 
gestegen. Ze kunnen er geen genoeg 
van krijgen. Zo rijden Ruud “now wot 
serieus” Donderwinkel en Marc “gang 
holl’n” Karnebeek in een cabriolet naar 
de noordpoolcirkel. In eerste instantie 
een reden om aan hun geestelijke ver-
mogens te twijfelen, maar een blik op 
www.teamrkzvc.nl leert al gauw dat het 
meevalt. Succes heren, we zullen aan 
jullie denken (als we lekker warm bij van 
Ooijen voor de kachel zitten).
 


