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Meer strijd
RKZVC 1 is kampioen! De ploeg die vorig seizoen zo jammerlijk degradeerde uit de
4e klas, bleek in staat binnen een jaar terug te keren naar deze klasse. En hoe! Met
dezelfde spelers, met dezelfde leiding, met dezelfde trainers. Alle bespiegelingen
vooraf, er zou in 5C harder worden gespeeld, meer fysiek geweld, meer strijd, bleken
niet uit te komen. RKZVC 1 nam vanaf speeldag 1 de leiding, een plaats die men
het hele seizoen niet meer af zou staan. Een prestatie van formaat. De geknakte
ploeg die in Zelhem na de degradatiewedstrijd tegen Terborg als degradant van het
veld stapte, rechtte de rug, en ging er het afgelopen seizoen vol tegenaan. Natuurlijk
het hele seizoen wederom gesteund door het altijd talrijk opkomende Zieuwentse
publiek, dat de ploeg zelfs na die dramatische degradatiewedstrijd niet liet zakken.
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ik dit schrijf, zijn we al weer dik 2 weken
verder, en wordt er ﬂink nagedacht over
volgend jaar. Hoe zullen we het er in 4c
van af gaan brengen? Waartoe is deze
geoliede voetbalmachine nog meer in
staat? We gaan het allemaal zien, het
komende seizoen. Om met wijlen Pim
Fortuin te spreken: Ik heb d’r zin an!

Al op zondag 5 april, 5 wedstrijden voor
het einde, kon men in Aalten tegen AD
69 kampioen worden. En opnieuw liet
de ploeg zien absoluut de beste in 5C
te zijn. AD 69, toch de nummer 2 van
dat moment, werd met 0-5 van het veld
geblazen. In deze Piot daarom aandacht
aan dit unieke kampioenschap (de vorige
keer was al weer 26 jaar geleden!). Nu

Johnny Cuppers.
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Kampioenuh oléé oléé.
Mensen leven vanuit diverse functies verschillend naar een kampioenschap toe.
In de gelederen van de PIOT hebben we de voorzitter, Johnny, de woordvoerder,
Huub, de supersupporter van vak Z, Stefan en een gelegenheidssupporter, Mark.
Een overzicht van de week van het kampioenschap van RKZVC 1.
komen bezoeken. Verder Vak Z-ters
even geholpen met de aankoop van
100 RKZVC sjaaltjes, en de Dokkumer
Vlaggencentrale goedkeuring op hun
ontwerp voor nieuwe RKZVC vlaggen
gegeven. Deze zijn aangeboden door de
‘Golden Elf’ boys, en het zou mooi zijn
als deze er op de kampioensdag kunnen hangen. AD69 belde om te vragen
hoeveel supporters er komen i.v.m. de

VROEG IN DE VOORAFGAANDE
WEEK.
De Voorzitter: Via de email besluiten Joris en ik om donderdag een bijeenkomst
te organiseren om te bekijken of iedereen zijn taken die in het draaiboek voor
het kampioenschap, dat we vorige week
hebben gemaakt, op orde heeft. Wethouder Henk Gerrits heeft gereageerd
op onze uitnodiging. Hij zal de wedstrijd
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VERDEROP IN DE VOORAFGAANDE

kassa. Ik beloof hem donderdagavond
terug te bellen. Ruud Donderwinkel belt
op en meldt dat ‘Graafschap TV’ opnames komt maken van de wedstrijd.

WEEK.
De Voorzitter: Tijdens de ingelaste
bestuursvergadering, waarbij ook elftalleiders Ruud en Joost aanwezig zijn,
blijkt dat iedereen zijn zaken goed voor
elkaar heeft. Iets waar ik niet raar van
sta te kijken. De opgave voor de bussen
naar Aalten valt nog wat tegen. Er hebben zich slechts een 20 tal supporters
aangemeld. Samen met 45 man spelers
en begeleiding past dit net niet in 1 bus.
De bus heen en terug laten rijden is een
optie, maar dat gaat volgens Ruud niet
werken. Hij is even naar Aalten gereden
‘zoals een bus rijdt’, en heeft geconstateerd dat hij er zo dik 25 minuten over doet.
De spelersbus vertrekt 13:00 uur, en kan
dan dus pas richting 14:00 uur terug zijn.
Dat is te laat. We besluiten 2 bussen te
regelen. Daarna AD gebeld en ingelicht
over het aantal supporters. Zij voorzien
geen problemen bij de kassa.

De woordvoerder: “Zorgen maken” over
het ongelukkige tijdstip van kampioen
worden. Zondag 5 april valt samen met
het 50-jarig verjaardagsfeest van mijn
schoonzus (ik heb helaas het verjaardagsfeest moeten afzeggen) en 2e
paasdag is helemaal ongelukkig. Ik dat
laatste geval zal ik zelfs kiezen voor mijn
vrijwilligerswerk voor PaasPop. Ik zal
daar geen vrienden mee maken.
De supersupporter: Vergadering Vak-Z
over hoe en wat we gaan doen bij een
eventueel kampioenschap. Grootste
probleem is dat we niet weten wanneer
“we” kampioen worden en besluiten
dus al snel te starten met de voorbereidingen. Deze avond vliegen er geniale
spandoekteksten over tafel. Hoe later
op de avond, hoe beter ze worden en
uiteindelijk kiezen we voor de tekst: “na
regen komt zonneschijn”.

De woordvoerder: Donderdagavond 2 april
een “commissievergadering” bijgewoond
om de laatste puntjes op de i te zetten voor
het draaiboek van het kampioenschap.

De gelegenheidssupporter: Ik moet nadenken in hoeverre ik bezig ben met het
aanstaande kampioenschap. Verder dan
dit nadenken kom ik niet.

De supersupporter: Nadat we verf hadden
gekregen bij BEVABRO gingen we snel
aan de slag. 2 delen werden in no-time
door 4 man geschilderd, terwijl ik en Wout
Toebes ons ontfermden over het aftekenen van de spandoeken.
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de gelegenheid om Dennis de hand te
drukken, hij is woensdag vader gewor-

De gelegenheidssupporter: Nog steeds
geen gedachte over een aanstaand
kampioenschap.

den. Derby ook, op dinsdag, maar die
heb ik op het werk al gesproken.

DE VRIJDAGAVOND.
De Voorzitter: Het begint te kriebelen,
dus ik besluit om de afsluitende training
te gaan bekijken. Ze zijn aan het afronden, als ik aankom. Er gaan er niet veel
in, maar dat is niet ongewoon, voor een

De woordvoerder: Een “SARAH” opzetten voor mijn schoonzus, biertje
drinken op haar verjaardag en daarna
ontspannen met een (nachtelijk) potje
online-poker.

training. Zondag. Dan moeten ze er in.
De spelers ogen vrij ontspannen, en ook
de trainer blijkt lekker in zijn vel te zitten.
Het afsluitende partijspel heb ik wel eens
scherper gezien, maar slap kun je het
ook niet noemen. Na aﬂoop mooi even

De supersupporter: De telefoons, zowel
mobiel als thuis, staan roodgloeiend.
De één na de ander komt zijn sjaaltje
ophalen. Nog snel schilderen we met
5 man het laatste spandoek. Onder het
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De supersupporter: De sjaaltjes zijn
uitverkocht. Maar liefst 100 sjaaltjes
hebben binnen 41 uur een eigenaar
gevonden. Ongelofelijk! Tegen een uur
of 8 komen er nog een paar fanatieke
supporters om alles voor “de zondag”
klaar te zetten. Tegelijkertijd komt mijn
kameraad met zijn trekker ons “carbidkanonnetje” brengen. Der mot natuurlijk
wal eknapt wodd’n!

genot van een biertje genieten we nog
even van “ons” behaalde resultaat.
De gelegenheidssupporter: Morgen met
F5 voetballen. Ooh ja, het eerste kan
kampioen worden. Ik bedoel natuurlijk;
ze worden kampioen. Een zekerheidje
voor mijn gevoel.
ZATERDAG.
De Voorzitter: De sjaaltjes van Vak Z
blijken al te zijn uitverkocht! Dat is snel
gegaan, als je bedenkt dat ze er donderdagavond pas waren. Ik mag de wedstrijd RKZVC C1 tegen Etten C1 ﬂuiten.
De slechte staat van het veld maakt het
lastig voor de jongens, en de stand blijft
dan ook 0-0. Hopen dat het veld in Aalten morgen beter is. Van diverse kanten
wordt me een voorspelling van de uitslag
morgen gevraagd. Ik heb er een goed
gevoel over, maar ben er niet helemaal
zeker van of dit gevoel wordt veroorzaakt
door de wens, die de spreekwoordelijke

De gelegenheidssupporter: Voetbal met
de F’jes. In de kantine zie ik de sjaaltjes
voor morgen. Ze schijnen uitverkocht.
Leuk idee, maar echt erg dat ik er geen
heb is ook niet aan de orde. Ik kan me
wel voorstellen dat er mensen teleurgesteld zijn dat ze er geen hebben.
ZONDAGMORGEN 08.00 UUR.
De Voorzitter: Ik moet zelf om 10:00 uur
met het 5e in Isidorushoeve voetballen,
maar ga wat eerder naar de club om de
nieuwe vlaggen op te hangen. De vlaggen
zijn groter dan de oude, dus moeten er wat
karabijnhaken worden verzet. Eddy heeft
wel aangeboden om het te doen, maar ik
ben zelf veel te benieuwd hoe het er uit zal
zien. Helaas waait het niet, dus een goede
indruk heb ik er nog niet van gekregen.
Vanavond moet er één vlag mee naar Het
Witte Paard, als versiering.

vader van de gedachte is.
De woordvoerder: ’s Morgens overwerken en ’s middags de standaardvoorbereidingen m.b.t. het te maken
wedstrijdverslag voor de site en de
ELNA (met name het schema bijwerken
m.b.t. de uitslagen van alle teams in de
afgelopen week en het programma voor
de a.s. week).

De woordvoerder: Standaard (uit)slapen.
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strijdbespreking van het 1e is aan de
gang. Hopelijk hebben ze de zenuwen
onder controle. Als dat lukt, denk ik dat
AD een moeilijke middag gaat krijgen.
De spelersbus vertrekt om 13:00 uur.
Zelf ga ik met de auto, om de handen
vrij te hebben. Je weet nooit of er nog
wat gehaald of geregeld moet worden.
Burgemeester Heijman belt op en meldt
dat hij vanavond, als alles goed aﬂoopt,
graag langs wil komen tijdens de instuif
bij Het Witte Paard. Ik beloof hem de
uitslag door te bellen.

De supersupporter: De wekker, tijd om mijn
voeten te laten spreken in Ruurlo.
De gelegenheidssupporter: De vraag
begint te rijzen of ik met iemand mee zal
gaan. Leuk zou het zijn om met ons hele
gezin te gaan. Annemarie is niet echt gek
van voetbal en ziet het daarom niet zo
zitten. Misschien kan ik met Linda Holkenborg mee. Straks even bellen.
ZONDAGMORGEN 10.00 UUR.
De Voorzitter: We verliezen van ‘Hoeve’
met 1-0. Een goed voorteken. Statistisch
gezien moet er namelijk altijd een lager
elftal verliezen. Als ze allemaal winnen,
leert het verleden, verliest het eerste. Dom
bijgeloof, natuurlijk, maar goed.

De woordvoerder: Niets bijzonders
(kofﬁedrinken bij Moeder).
De supersupporter: Mooi, gewonnen
van Ruurlo 2. Snel in de Daihatsu over
de Batsdijk naar huis schampen (t was
mooi weer, zej zult wal neet ﬂitsen) om
op tijd te komen voor de spelersbus. VakZ vertegenwoordigt dit gezelschap met
5 man om zo voldoende tijd te hebben
om de spandoeken etc. op te hangen en

De woordvoerder: Opstaan en naar het
voetbalveld gaan om (een gedeelte van)
de wedstrijd van het derde te bekijken,
kofﬁe te drinken in de kantine en sfeer te
proeven.

klaar te zetten
De supersupporter: De wei in.
De gelegenheidssupporter: Mijn zin
in vanmiddag werkt aanstekelijk. Ook
Annemarie begint het een leuk idee
te vinden om met ons allen naar het
voetbalveld te gaan. Leuk. Dit hebben
we nog nooit gedaan. Ook de kinderen
hebben zin in een middag met de andere
kinderen op het veld. Dus met ons allen
aan de kofﬁe bij Linda. Ze vraagt of ik

De gelegenheidssupporter: Ik kan met
Linda mee. Mooi. Het begint nu toch iets
te kriebelen. Het weer dreigt erg mooi te
worden, dus ik krijg er zin in.
ZONDAGMIDDAG 12.00 UUR.
De Voorzitter: Even nazitten met het
5e. Vak Z druppelt binnen, en de wed-
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een kampioenssjaal om wil van Rudy. De
gedachte dat ze uitverkocht zijn doet me
besluiten de sjaal om te doen.

De woordvoerder: Genieten van de ambiance en gespannen kijken naar goed
voetbal.

ZONDAGMIDDAG : DE WEDSTRIJD.

De supersupporter: Voor de wedstrijd
wordt nog snel een groene versnapering
genuttigd en dan geht es löss! Ondanks
aanmoedigingen komen ze de eerste
helft niet verder als een 0-1. De 2e helft
blijkt een gouden te zijn. Sjors Storkhorst
dolt man na man en Michiel Krabbenborg
verstrooid pass na pass. Droepie werkt
zich te pleuris en de broertjes Petas
staan zoals altijd. Als een huis! Er wordt
gescoord en hoe! De mooiste komt toch
wel van Sjors, sorry Dennis, die al slalomment 3 man dolt, een een-tweetje
met Mitch Belterman aangaat, nog een
man dolt om daarna het netje te laten
wapperen, schitterend!

HET BEGIN.
De Voorzitter: Vak Z heeft goed zijn best
gedaan. Spandoeken, vuurwerk, vlaggen,
closetrollen. Heerlijk sfeertje. Mooi ook,
hoe ze de rotzooi die ze voor de wedstrijd
het veld opgooien, er zelf ook meteen
weer af halen. Het Zieuwentse publiek is
in groten getale opgekomen. Het is lekker druk langs de lijn. In het begin lijkt AD
een taaie tegenstander, maar geleidelijk
worden ze door RKZVC met de rug tegen
hun eigen doel gedrukt. Op sommige momenten lijkt het wel een schiettent, maar
hun keeper houdt vooralsnog stand. Als
het te lang 0-0 blijft, gaat dat in de koppies zitten, en wordt het steeds moeilijker.
Gelukkig breekt good old Dennis de ban,
met één van zijn daverende afstand-

De gelegenheidssupporter: Ligt het aan
mij of komt AD behoorlijk uit de startblokken? Een goal van Sjors maakt aan die
twijfel een einde.

schoten. De van richting veranderde bal
suist het netje in. 0-1. Mijn gedachten
gaan even terug naar die wedstrijd tegen
Witkampers, jaren terug. Ook toen was
hij het die ons met een goal in de laatste
minuut redde van degradatie. Geweldig
dat uitgerekend hij ons opnieuw op het
goede spoor zet. Henk Gerrits arriveert
in de rust. Had eerst nog de opening van
een sponsorloop in Zwolle.

HET MOMENT VAN BESEF VAN KAMPIOENSCHAP.
De Voorzitter: Sjors vindt het genoeg,
en slalomt de hele Aaltense verdediging
zoek. Even kaatsen met Mitch, en de
0-2 is een feit. Met nog 25 minuten op
de klok, denk ik dat de buit binnen is.
Aalten gaat vandaag geen 2 x scoren
tegen ons. YES. Alles zit dit jaar mee.
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Gewoon bij de eerste de beste gelegenheid kampioen, en binnen een jaar terug
naar 4C. Geweldig.

in Zieuwent te doen. Kan een leuke act
worden.
De woordvoerder: Juichen.

De woordvoerder: Dat was toen Sjors de
2e goal maakte. “In de pocket.”

De supersupporter: Zingen springen zingen springen feliciteren zingen springen
enz. enz.

De supersupporter: 0-3, nu zijn “we” toch
echt kampioen. Liederen worden gezongen, namen gescandeerd. Toch wel trots
kijk ik naar de sjaaltjes, die ondanks het
warme weer, rijkelijk gedragen worden.

De gelegenheidssupporter: Blijdschap
alom. De jongens hebben dit kampioenschap verdiend. Het gebrek aan spanning over het kampioenschap maakt het
minder een apotheose dan vorig jaar de
degradatie. Maar de festiviteiten kunnen
beginnen en daar heb ik best zin in.

De gelegenheidssupporter: 0-2, dit kan
niet meer stuk. Ik kijk eens rond en zie
aan alles dat dit waar is. Niemand, inclusief AD’69 gelooft nog in een ommekeer.
We zijn ofﬁcieus kampioen.

VLAK NA DE WEDSTRIJD.
De Voorzitter: Nog even de bestuurskamer van AD in, om de felicitaties in
ontvangst te nemen, en dan snel terug
naar Zieuwent. Op de Zieuwentseweg
draait Jan Schoppen net voor ons de
weg op met de versierde platte wagen,
waarmee de spelers Zieuwent zullen
worden binnengereden. Mooi op tijd. Op
de club hebben Ans en Henk de boel ver-

HET EIND.
De Voorzitter: Volgens mij moeten we
nog even, maar de scheids maakt er een
eind aan. Heeft ook niet veel zin meer.
Het is 0-5. NUL-VIJF. Wat een wedstrijd.
Wat een uitslag. Wat een voetballers.
Niks geen billenknijperige 0-1 of 1-2 of
zo, maar gewoon 0-5 tegen de nummer
2 van de ranglijst! We horen echt niet in
5C thuis! Zoveel is dit seizoen wel dui-

sierd, en buiten het terras ingericht. Het
is al gezellig druk. Voor het eerste is een
mooie plek gereserveerd in de kantine.
Als de platte wagen met spelers komt
aangereden, besluit Vak Z met carbid
te gaan schieten, en alles in de oranje
rook te zetten! Geweldig idee!

delijk geworden. Ik kijk het gejuich even
aan, en vraag dan aan de wethouder
of hij mee het veld op gaat om spelers
en begeleiding te feliciteren. Erik vraagt
me of we de kampioensmedailles nu al
uit kunnen reiken. Lijkt me beter om dit
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De woordvoerder: De spelers en technische staf feliciteren, proberen om een
kampioensfoto te maken met mijn eigen
camera (wat mislukt is) en als een speer
(met eigen vervoer) naar Zieuwent om
het wedstrijdverslag te schrijven voor de
eigen ZVC-site en de ELNA.
De supersupporter: De wedstrijd is
gelopen, 5-0! Eerst met een paar man
onze rotzooi opruimen en dan in de bus
naar de kantine waar de groene versnaperingen ons staan aan te staren in de
kantine, nog even word deze verleiding
aan de kant geschoven. Eerst moeten er
een paar schoten uit ons carbidkanonnetje klinken. Een groot succes werd
het helaas niet maar wie kan het wat
schelen, RKZVC 1 is kampioen!
De gelegenheidssupporter: Je wilt wel de
hele middag op het veld blijven, maar dat
kan niet. Het is even rustig in de auto,
maar stilte voor de storm. Op naar de
kantine en genieten van de winst, het
kampioenschap en het prachtige weer.
In de kantine is de sfeer geweldig. Eén
grote familie. Het is een fantastische
middag.

blijkt een geweldige sfeer op te leveren.
Hierna wil Willem Spijkstra nog even
de microfoon, om alle supporters van
RKZVC te bedanken voor hun steun,
ook toen we vorig jaar degradeerden.
Deze keer zijn het de supporters die
een hartverwarmend applaus van de
spelers ontvangen. Zo. Nu microfoon uit,
en meevieren. O ja. Die vlag moet nog
naar Inge! Maar daar blijken de jongens
van het 1e zelf al voor te zorgen.
De woordvoerder: Computertechnisch
“worstelen” met de foto’s van Henk Winkel om deze op de site van ZVC en www.
zieuwent.info te krijgen en op te sturen
naar de ELNA.
De supersupporter: Na vele gerstensappen in de kantine word het tijd van eten
en we verplaatsen ons naar „Horeca
Berendsen“ waar ik kennis maak met
het fenomeen: Raspatat. Snel nog een
frikadelletje en op naar BCC (Bruntjes
Cuppers Combinatie) waar zelfs de
burgemeester ineens verschijnt. Op een
iets te slijmerige manier vertelt hij dat
Zieuwent het belangrijkste kerkdorp van
Oost-Gerle is. Nou dat is mooi meneer
de burgemeester zal ik maar zeggen!

ZONDAG 18.00 UUR.
De Voorzitter: We besluiten de medailleuitreiking te gebruiken om alle spelers
stuk voor stuk naar voren te halen, om
ze zo nogmaals te kunnen feliciteren. Dit

De gelegenheidssupporter: Nog lang
geen zin om naar huis te gaan, besluiten
we met een groep naar Inge te gaan. Samen verder aan de drank en wat eten.
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ZONDAG 22.00 UUR.
De Voorzitter: De burgemeester is zojuist
vertrokken, na wat mooie woorden te
hebben gesproken. Hoort ook bij zijn
vak, natuurlijk, maar ik stond er toch
van te kijken dat hij langs kwam. Had
eigenlijk verwacht dat hij pas op de
kampioensreceptie zou komen, die later
dit jaar zal worden gehouden. Toch leuk.
Het bier vloeit intussen rijkelijk. De instuif
is een daverend succes. Tegen twaalven
besluit ik dat alles nu wel is gezegd, en
keer huiswaarts.
De woordvoerder: Biertje(s) drinken op
de “instuif”.
De supersupporter: De rest van de avond
werd gevuld door bier, gezangeren van
Edwin Waalders, bier, touwtjespringen,
gezangeren van.....juist en nog meer
bier.
De gelegenheidssupporter: Ik realiseer
me dat ik de kinderen veel te laat in bed
leg. Maar we hebben wel een ontzettend
gezellige dag gehad en een kampioenschap heb je niet zo vaak te vieren. Ik
zag vlak voor het naar huis gaan nog
de voetballers allemaal het oude café
betreden. Had ik best gezellig gevonden,
maar ik ben maar een gelegenheidssupporter.

MAANDAGMORGEN.
De Voorzitter: Eerst de krant lezen.
Benieuwd wat die verslaggever van
de Gelderlander er van heeft gemaakt.
Mooie grote foto, van juichende spelers,
sponsor Hummelink duidelijk in beeld,
prima. Het verhaal zelf vind ik niet zo
sterk.
De woordvoerder: Uitslapen en vanaf
11.00 uur weer “gewoon” werken. “Business as Usual”.
De supersupporter:
• 8:00: De wekker piept. Ik en mijn zatte
hoofd komen langzaam, heel langzaam omhoog. Ik pak de, in plastic
gegoten, stekker van de wekker en
trek hem uit het stopcontact.
• 8:15: Mooders an bed!
o ’Stefan wakker worden, school’.
o ’Dat geet neet mam, koppiene as nen
dearne en mien boek rammelt als dat
o

o

o
o
o
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van Jezus na 40 dagen woestijn’.
(langzaam draai ik het hoofd richting
mijn moeder en zie haar langzaam
bijkleuren)
’HET ZAL MIEN NEET GEBEUREN
DAT MIEN ZOON THUUSBLIF OMDAT E DE VEURIGE OAVEND TE
VEULLE EZOPPEN HEF’.
’Ja moar....’
’Niks dervan ej goat noar school, punt
uut!’
’Oké pfffffffff’.

De gelegenheidssupporter: Trots vertel ik mijn leerlingen dat Zieuwent kampioen is geworden en steek de draak met wat Beltrumse kinderen. Mijn hoofd
laat nog wel duidelijk voelen hoe gezellig het was.
LATER.
De Voorzitter: Ik heb vandaag maar vrijaf genomen. Mooi tijd om het dagboek
te maken, waar Mark om heeft gevraagd voor de PIOT. Bovendien hebben
we vanavond bestuursvergadering, en vanwege de kampioensperikelen heb
ik daar nog niet veel voorbereidend werk voor kunnen doen. Kan dan mooi
vandaag. En nog even mijn hyves aanpassen. Daar stond als gedachte in:
Hoe kom’t wi’j zo rap meugelijk weer in 4C? Dat kan er af. Heerlijk. Binnen
een jaar tijd. Mijn nieuwe gedachte? “4C is lukt, noo deur noar 3C!’ leek me
wel een aardige.
De woordvoerder: Maandagavond 6 april weer gewoon de maandelijkse
hoofdbestuursvergadering bijgewoond (overigens met gebak) en samen
met gepaste trots het geﬁlmde wedstrijdslag op Graafschap TV bekeken.
Vanaf dinsdag 7 april de mentale knop omgedraaid en volledig gefocust op
het naderende PaasPop-festival. Ik realiseer me dat de spanning en emoties
bij de degradatie (van vorig jaar) bij mij een stuk intenser waren dan bij dit
kampioenschap. Dat we kampioen zouden worden was zeker. De vraag was
alleen wanneer.
De supersupporter: zelfs 2 aspirines helpen niet.
De gelegenheidssupporter: Ik ben de afgelopen jaren minder op het veld
geweest, maar neem me voor om wat meer op de voet te blijven volgen wat
de verrichtingen zijn van het eerste in 4C. Het is een voornemen, nu nog
waarmaken.
De redactie.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd : uitslag
WEDSTRIJDVERLOOP:

MOOISTE MOMENT:
VROUW vd WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag
WEDSTRIJDVERLOOP:

MOOISTE MOMENT:
VROUW vd WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag
WEDSTRIJDVERLOOP:

MOOISTE MOMENT:

VROUW vd WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag
WEDSTRIJDVERLOOP:
MOOISTE MOMENT:

18-04-2009 : TOHP-1 - Favorita-1 : 1 - 3
De eerste wedstrijd van het toernooi. De span-ning is om
te snijden. De 7 meiden van TOHP-1 staan geconcentreerd
oog in oog met Favorita-1. De strijd is hard maar eerlijk.
Maar aan de ande-re kant van het net staat een sterk
team.
Het eerste punt is voor TOHP. Yes! Wat zijn ze blij.
Merit. Ze stond vaak alleen in het veld en weer-de zich
dapper.
18-04-2009 : Grol-1 - TOHP-1 : 1 -1
De dames waren enigszins gedesillusioneerd (van de vorige titanenstrijd) het veld ingelopen. Het eerste punt ging
daarom naar Grol. Maar door de veerkracht van alle meiden
en vooral de inzet van Anne trokken ze het puntenaantal
weer gelijk.
Het mooie punt van ons.
Anne. Ze ving moeilijke ballen, gooide zelf ook sneaky
ballen over het net.
18-04-2009 : Wivoc-1 - TOHP-1 : 2 - 0
De vermoeidheid slaat toe. Ook het blessureleed komt,
gelukkig zijn het kleine dingen. Maar de wilskracht en het
karakter blijven.
Sabine staat alleen in het veld, en ze pakt een moeilijke
bal die ver achter in het veld wordt ge-gooid. Ze is zelf heel
blij.
Het hele team, (Anne, Lonneke, Sanne, Lynn, Merit, Anouk
en Sabine), gestreden als leeuwen en vechtend ten onder.
Jullie zijn als een van de besten geëindigd!!
18-04-2009 : TOHP-2 - Grol-2 : 2 - 3
Er werd goed samengespeeld. Er werd gevoch-ten voor
de bal. Helaas net niet genoeg. Grol was net te sterk.
Yasmin en Iris hebben een goede serve en ma-ken een
paar mooie acties. Het wordt nog span-nend.
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VROUW vd WED-STRIJD:

Iris Rots en Yasmin Krabbenborg.

Datum : wedstrijd : uitslag
WEDSTRIJDVERLOOP:

18-04-2009 : TOHP-2 - KSV : 1 - 4
Yasmin stond tot 3x toe alleen in het veld, maar serveert
door de spanning in het net. En de 4e keer …….. deze
gaat goed.
---------Silke Hoenderboom. Goed en fel gespeeld.

MOOISTE MOMENT:
VROUW vd WED-STRIJD:
Datum : wedstrijd : uitslag
WEDSTRIJDVERLOOP:
MOOISTE MOMENT:
VROUW vd WED-STRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag
WEDSTRIJDVERLOOP:

MOOISTE MOMENT:
VROUW vd WEDSTRIJD:
Datum : wedstrijd : uitslag
WEDSTRIJDVERLOOP:

MOOISTE MOMENT:

VROUW vd WEDSTRIJD:

18-04-2009 : TOHP-2 - Wivoc : 0 - 8
Helaas, Silke is geblesseerd, dus nu met 4 speel-sters
verder. Allemaal zijn ze nog een beetje onder de indruk.
Soﬁe Doppen let goed op en heeft een goed vangbal.
Femke Heutinck. Ondanks de achterstand bleef ze goed
opletten en spelen.
18-04-2009 : Longa-3 - TOHP-3 : 18 - 18
Dit team speelt pas het 2e toernooi op niveau-4. Best moeilijk. Maar het gaat geweldig. De wed-strijd is erg spannend,
beide teams zijn even goed.
Het is van begin tot eind spannend en het blijft gelijk opgaan.
Laura Huinink.
18-04-2009 : Volga-2 - TOHP-3 : 17 - 18
Spannende wedstrijd. Eerst stonden ze achter maar in de
laatste paar minuten ging het goed. De meiden zijn erg
sportief en spelen goed sa-men. Ze zijn erg blij met gewonnen punten. Maar als ze verliezen blijven ze sportief; wel
teleurgesteld.
Met nog 1 minuut op de klok en de stand 17-16 weet Floor
Hermans de spanning erin te houden. Ze scoort en het
wordt 17-17. Met nu nog 15 seconden op de klok moet het
goed gaan anders wint Volga. Floor blijft cool en …….. ze
scoort, en meteen is het tijd. Gewonnen!
Floor Hermans.
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VOETBAL : RKZVC
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:

MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd : uit-slag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Datum : wedstrijd : uit-slag
DOELPUNTENMAKERS:

18-04-2009 : RKZVC E1 - Witkampers : 4 - 5
Björn (2x), Freek (1x) en Mart (1x).
Prachtige aanval van het middenveld, waardoor
Björn alleen voor de keeper kwam te staan en
ijskoud afrondde.
Het was een heel spannende wedstrijd.
Mart Gebbinck. Een echte kilometervreter.
28-03-2009 : RKZVC E3 - Trias E6 : 0 - 0
---------De “bijna goal” van Nico, of de voorzet van Marn.
De modderduik van Marn die er uitzag als een
varkentje.
Joost Hendriksen; maakte het de tegenstander heel
lastig.
04-04-2009 : Erix E1 - RKZVC E3 : 4 - 2
Marn Klein Holkenborg (1x) en eigen goal (1x).
Marn; uittrap van keeper Luuk, Marn neemt de bal
aan en scoort de goal.
De heen- en terugreis met de trein.
Keeper Luuk, die de weddenschap gewonnen had,
dat hij niet meer dan 5 goals door laat, en mocht
iedereen een “klap” geven.

28-03-2009 : RKZVC F3 - WVC F8 : 7 - 0
Thijmen Domhof (3x), Sven Doppen (2x), Jarno
Stoverinck (1x) en Hugo Hoederboom (1x).
Thijmen Domhof.
In de stromende regen toch fanatiek gebleven.
Jord Waalderbos.
18-04-2009 : RKZVC F3 - Grol F12 : 7 - 2
Lot Domhof (2x), Sven Doppen (1x), Jarno Stoverinck (2x) en Thijmen Domhof (1x).
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MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:

MAN v.d. WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN vd WEDSTRIJD:

Jarno Stoverinck; vanaf het middenveld 2 man
gepasseerd en gescoord.
Dat Elise tijdens de wedstrijd aan het oefenen was
om te duiken.
Thijmen Domhof. Door zijn snelheid overal aanwezig.
28-03-2009 : Grolse Boys F2 - RKZVC F4 : 0 - 14
Jelle (1x), Jord (2x), Ticho (2x), Jelmer (5x), Chiel
(2x), Remko (1x) en Flip (1x).
Chiel Dillen; na een strakke voorzet de bal “co-ol”
binnengeschoven.
Ondanks de stromende regen bleven de jongens
scherp.
Flip Mulder.
28-03-2009 : Grol F13 - RKZVC F5 : 1 - 4
Rijk Voogel (2x), Joël Payers en Bram Storteler.
Joël scoort de bevrijdende goal na wekenlang goed
voetbal.
Dave ten Have maakt zich zorgen over hoog-moed
met de woorden; “Ik hoop niet dat we el-ke week
winnen!”
Rijk Vogel. Hij heeft veel oog voor zijn medespelers.
11-04-2009 : Klein Dochteren F2 - RKZVC F5 : 52
Rijk Vogel.
Rijk Vogel.
Karatebeweging van Bram Storteler.
Rijk Vogel.
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Ke r m i s Z i e u we n t
KERMIS ZIEUWENT
12, 13, 14, 15 JUNI 2009

Na het succes van vorig jaar organiseren
we dit jaar op zaterdagmiddag 13 juni
tijdens de Zieuwentse Kermis opnieuw
BIERKRATTEN STAPELEN.
Een team bestaat uit 2 personen, die met
lege bierkratten een zo hoog mogelijke
toren maken. Minimum leeftijd is 16
jaar. Wie denkt dat dit eenvoudig is? De
spelregel dat men op de kratten moet
staan terwijl men stapelt maakt het niet
eenvoudiger!
Één persoon staat op de kratten en is verankerd met een valtuig aan een verreiker.
De andere persoon takelt of gooit de kratten
naar de persoon die op de kratten staat. Ieder team krijgt 5 minuten tijd om de hoogste
stapel te maken.
De prijzen zijn niet mis: de teams die 1, 2 en
3 zijn, krijgen respectievelijk 5, 3 en 1 euro
per gestapeld krat. Daarnaast krijgt de win-

naar een zak vol consumptiemunten, gesponsord door de gezamenlijke horeca.
Voor opgave stuur een e-mail met
naam, adres en telefoonnummer naar
zieuwent@gmail.com. Het inschrijfgeld
is 10 euro per team. Degene die zich het
eerst opgeeft, is het laatste aan de beurt.
Maximaal 20 teams..
Voor diegene die het bierkratten stapelen
niet zien zitten, kunnen dit jaar op zaterdagavond 13 juni hun geluk op met KERMISKAARTEN. Het kruisjassen is van
19.30 tot 22.30 uur in het parochiehuis.
Daarna kan er gezellig wat nagepraat,
gedronken en gedanst worden op live
muziek van Pieter Rebergen.
Gelieve voor 12 juni opgeven bij het parochiehuis. Uiteraard zijn er geweldige
prijzen te verdienen.
Feestcommissie Zieuwent
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Z i e u we n t L i ve ! 2 0 0 9
Zieuwent Live! 2009
Ook zo genoten van Paaspop? Jammer
dat het voorbij is? Niet getreurd want
het volgende muziekspektakel komt er
aan! Al weer maandenlang repeteren
we met veel plezier in de oefenruimte.
Elke vrijdagavond maken we hiervoor
vrij want we willen natuurlijk voorgaande
jaren overtreffen. Aarzelende nootjes zijn
inmiddels stevige akkoorden geworden.
Kritische blikken veranderen steeds
vaker in een glimlach. Er wordt goed
gemusiceerd, veel overlegt en gelachen.
Jonge en iets oudere muzikanten vinden
elkaar in de, via de speciale site aangevraagde, nummers. We hebben allemaal
erg veel zin in 12 juni want dan vindt de
derde editie van Zieuwent Live! plaats.
Vanaf de eerste week van mei kun je
voor EUR 8,- een toegangskaart kopen
bij de Spar, Parochiehuis en het Witte
Paard. Zeker doen want, naast een aantal vertrouwde gezichten, hebben we dit
jaar een heleboel nieuwe muzikanten.
Die laten we graag in de volgende Piot
aan het woord.
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P R O F I E L S C H E T S
In de Piot deze keer Cynthia van Wijngaarden. Oorspronkelijk afkomstig
uit de Heelweg. Getrouwd met Jacco en moeder van Serra en Jens. Maar
ook het gezicht achter het Stylinghuis aan de Steege.

Meest favoriete sport:

Ik ﬁtness 2 keer in de week, omdat het moet voor
mijn rug. Maar eigenlijk heb ik niet veel met sport.
Wandelen vind ik ook wel leuk, maar je in het zweet
werken is niet mijn favoriet.

Minst favoriete sport:

Sumoworstelen. Alleen al voor het aanzicht. Van
die vetzakken met luiers aan.

Mooiste sportherinnering:

Recent was dat van mijn zoontje Jens. Hij en zijn
team hadden na veel verlies eindelijk een wedstrijd
gewonnen. In de kleedkamer straalden de gezichtjes alsof ze kampioen waren geworden.

Favoriete sportman/vrouw:

Niet een persoon in het bijzonder. Eigenlijk heb ik
bewondering voor die mensen die moeten sporten,
niet om vooruit te gaan in prestatie, maar om voor
zichzelf te zorgen dat ze niet achteruit gaan.
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Lekkerste eten:

Ik vind heel veel gerechten lekker. Vooral buitenlands eten. Ik ben ook niet van het vele vlees, maar
liever een stukje vis.Hoewel ik best vlees eet en
lust hoor.

Welk t.v. programma moet onmiddellijk van de buis:
Al die agressieve Jetix kinderprogramma’s.
Beste boek/schrijver:

“ Komt een vrouw bij de dokter”, van Kluun.
Daar heb ik echt bij zitten huilen.

Mooiste ﬁlm:

Dances with wolves.

Politieke kleur:

Het neigt naar links

Beste Nederlandstalig lied:

Van Blof, “Liefs uit Londen”. Niet het lied zelf, maar
wel de sfeer die het lied op roept bij mij, aan onze 2
overleden zoontjes.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
Eigenlijk niets. Ik waardeer wat ik krijg en als er
misschien een keer iets bijzit wat ik minder mooi
vind, dan geef ik er zelf een draai aan, door het uit
elkaar te halen en er iets anders mee te doen.
Grootste miskoop:

Een babydraagzak. Ligt nu nog als nieuw boven
op zolder. Het leek me geweldig om met je baby zo
rond te lopen, maar door bekken en rugklachten
kon dit toen niet.

Omscholen tot:

Ik zou het niet weten. Wel zou ik verder willen uitbreiden en me verdiepen in waar ik nu mee bezig
ben. Ik ben erg leergierig. Ook schilder ik graag.

Tent opzetten in:

Zieuwent. Elk jaar gaan we met een heel stel vrien-
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den en alle kinderen een weekend kamperen in
Zieuwent bij Nicole in de tuin. Lekker barbecueën,
heel gezellig altijd. Tijdens de zomervakantie zitten
we toch liever in een luxe hotel.
Ben je wel eens aangehouden door de politie:
Nee, alleen door de parkeerwacht in Doetinchem.
We kwamen net aan lopen en we wisten dat we
een paar minuten te laat waren. De smoesjes hielpen echter niet. Zonde van het geld, helaas.
Hekel aan mensen die:

Pesten en elkaar niet respecteren. Ook mensen die
elkaar niet nemen zoals ze zijn. Dan word ik heel
opstandig. Ook wanneer mensen gaan bepalen
voor anderen, hoe iets wel of niet moet. Dan trek ik
me terug en denk dan: “Ik dop mijn eigen boontjes
wel”.

Uit bed te halen voor:

De kinderen. Een kik en ik ben er.

Waar droom je over:

Een vakantiehuis aan de Hollandse kust. Met een
winkeltje en atelier erin. Helemaal gestyled. Heerlijk
om er dan een aantal weken en weekenden naar
toe te gaan in een jaar.

Wanneer was je voor het laatst bang:
Toen er een muis in de keuken liep. Ik heb echt
doodsangsten uitgestaan.
Jacco was niet thuis, dus toen de “jager” uit de
buurt maar gebeld.
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Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
We gaan er weer een mooie dag van maken.
Welke zin of welk woord gebruik je te veel:
“opschieten”, vooral ’s morgens bij de kinderen.
Wie zou je nog willen ontmoeten:
Piet Boon. Ik heb hem al wel eens een keer
ontmoet, maar alleen om het boek te laten
signeren. Graag zou ik een week of zo mee
willen kijken hoe hij te werk gaat.
Wat zou je geen 2e keer doen: In zo’n klein vliegtuigje een rondvlucht maken. Ik werd er kotsmisselijk van en was blij
dat ik eruit kon.
Beschrijf jezelf in 5 woorden:

Perfectionistisch, creatief, bescheiden, zorgzaam en optimistisch.

Cynthia, bedankt voor het interview,

namens de redactie: Tanja.
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B e s t e Ta m b o e r ko r p s
Schutterij St. Sebastiaan ZieuwentMariënvelde is beste Tamboerkorps.
Afgelopen zondag 19 april vond in
Lichtenvoorde het concours plaats voor
schutterijen. Hier was ook Schutterij St.
Sebastiaan Zieuwent-Mariënvelde aanwezig. Ze behaalden drie keer de eerste
prijs en werden ook uitgeroepen als beste
tamboerkorps.
Na maanden van voorbereiding was de
grote dag dan aan gebroken. Deze dag
is voor de schutterij een ontmoetingsdag
met andere schutterijen, je laten beoordelen op je doen en laten en een leuk
dagje uit. Voor de meeste tamboers uit
deze malletband was het de eerste keer
dat ze met een concours
mee konden doen.
Na de morgen voor de
koningsparen en genodigden, barsten ’s middags de
wedstrijden los. Allereerst
het marcheren en meteen
daarna het deﬁlé. Het marcheren was met een tweede plaats niet het sterkste
punt voor die dag, maar het
deﬁlé werd echter beloond
met een eerste plaats.
Na de opening en welkomstwoord van de verschillende personen, werden de overige wedstrijden
gehouden. Hierbij zwaaiden de vendeliers
hun vaandels weer uitbundig en hun inzet
werd daarmee ook door de jury beloond

met een eerste plaats.
Het hoogtepunt voor de dag voor de muzikanten was wel de muziekwedstrijden.
Hier was door de schutterij nog nooit
aan meegedaan en dus voor een ieder
een hele nieuwe ervaring. De spanning
voor het optreden was voor de wedstrijd
op eenieders gezicht te lezen, voor sommigen zelfs al vanaf vrijdag. De schutterij
kwam uit in de introductie divisie en had
een staande en lopende mars ingestudeerd. De laatste paar weken voor dit
concours was voor de muzikanten nogal
onwennig, omdat de vaste instructeur uit
de roulatie was wegens ziekte en er dus
een vervanger was. Maar de muzikanten
en de vervanger waren in een aantal
weken goed op elkaar ingespeeld. Dit bleek de jury dan
ook te beamen door ook
voor de muziekwedstrijden
een eerste plaats toe te
kennen.
Het feest bleek helemaal
compleet toen bij de prijsuitreiking bekend werd gemaakt dat de schutterij ook
de prijs voor beste tamboerkorps heeft behaald. Dit en
het mooie weer maakten de
dag voor iedere lid van de
schutterij tot een geslaagd weekend. Door
deze behaalde resultaten heeft de schutterij weer iets om op voort te borduren en
volgend jaar weer haar mannetje te staan
op een ander concours.
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Toerclub Veloce

Toerclub Veloce
organiseert
diverse ﬁets
toertochten op
zondag 17 mei
Op zondag 17 mei
organiseert Toerclub Veloce
te Zieuwent haar jaarlijkse
ﬁets toertochten.

Naast de gebruikelijke race- en gezinstocht
wordt er dit jaar op veler verzoek wederom een
atb-tocht georganiseerd.
Voor de race tocht kan men kiezen uit de
afstanden 80, 100 of 120 km, welke allen de
mooie stukken van de Oost-Achterhoek en
een stukje van Duitsland laten zien. Voor de
gezinstocht kan men kiezen uit de afstanden
30 en 50 km en leiden u over mooie paden en
rustige wegen.
Voor de atb-tocht zal men een keuze kunnen
maken uit de afstanden 40 en 60 km.
Deze atb-tocht zal u leiden naar de omgeving
van het Hengelose Zand en de bosrijke omgeving van Ruurlo.Al deze tochten zijn deels of
geheel vernieuwd.
Halverwege deze tochten is er een pauze plaats
ingericht, en is er de mogelijkheid om gebruik
te maken van een kleine versnapering welke u
wordt aangeboden.

Voor de race- en atb-tocht kan men zich tussen
8:00 en 10:00 uur inschrijven. Voor de gezinstocht van 11:00 tot 14:00 uur. Voor alle tochten
geldt dat er wordt gestart vanaf het Sourcy Center aan de Zegendijk 3a te Zieuwent. Tevens
is men hier in de gelegenheid om na aﬂoop te
douchen en de ﬁets af te spuiten.
Voor vragen of informatie kunt u terecht bij Paul
Knippenborg Tweewielers, tel.0544-352254 of
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E ve n e m e n t e n a g e n d a
Dag

Datum

Aanvang

Activiteit

Ma.

4-mei

20.00 uur

Paasvuur : Kruisjassen (Het Witte Paard).

Zo.

17-mei

Wo.

27-mei

Vr.

5-jun

Jong Nederland : Klein Kamp.

Za.

6-jun

Jong Nederland : Klein Kamp.

Zo.

7-jun

Jong Nederland : Klein Kamp.

Ma.

8-jun

20.00 uur

Paasvuur : Kruisjassen (Het Witte Paard).

Vr.

12-jun

20.00 uur

Zieuwent LIVE !

Za.

13-jun

Kermis.

Zo.

14-jun

Kermis.

Ma.

15-jun

Kermis.

Zo.

28-jun

Fratsen : Vertelfestival

Ma.

6-jul

Za.

11-jul

Jong Nederland : Groot Kamp.

Zo.

12-jul

Jong Nederland : Groot Kamp.

Ma.

13-jul

Jong Nederland : Groot Kamp.

Di.

14-jul

Jong Nederland : Groot Kamp.

Wo.

15-jul

Jong Nederland : Groot Kamp.

Ma.

3-aug

Za.

22-aug

Fratsen : Openlucht Bioscoop.

Vr.

23-okt

Fratsen : Houtdorp.

Za.

24-okt

Fratsen : Houtdorp.

Veloce : Fiets-Tourtochten.
20.00 uur

20.00 uur

20.00 uur

PIOT : Kopie inleveren.

Paasvuur : Kruisjassen (Het Witte Paard).

Paasvuur : Kruisjassen (Het Witte Paard).

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com
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To h p N i ve a u 4 k a m p i o e n !

Op zaterdag 11 april was het zover,
de laatste wedstrijd van dit seizoen.
Op naar Terborg. Het wordt spannend
vandaag. We kunnen kampioen worden
maar dan moeten we wel winnen. We
staan 7 punten voor op de nummer 2, dat
is best veel . Nog even de yell: tohppie is
oke! en de wedstrijd kan beginnen.
De 1e wedstrijd is tegen de buren KSH
(Harreveld). Het is een mooie, spannende wedstrijd. We moeten er wel voor
vechten. Bij KSH wordt een speelster
ziek, heel vervelend. Maar we blijven
sportief dus doet een speelster van ons
(Linda)met de tegenstander mee. De
opslag loopt goed, ook de 2e bal wordt

hoog gespeeld zodat de bal makkelijk
over het net gespeeld kan worden. Elke
plaatst 2 mooi ballen. En daar klinkt
het ﬂuitsignaal. Yes gewonnen met 25
– 18 en de 2e set met 14 – 4. We zijn
Kampioen!!
We moeten nog wel een wedstrijd spelen
tegen Sparta Zelhem. We spelen goed
samen. De 2e bal wordt af en toe wel
wat te hoog opgespeeld en te hard. Komt
vast door het enthousiasme. Veel ballen
worden in en door het midden gespeeld.
Vera heeft een sneaky bal achterin de
hoek. We winnen deze set met 25 – 9.
Dan de allerlaatste set. Deze begint met
wat misverstanden, en we staan achter
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met 4 – 1. Marleen speelt de bal kort in de hoek over het net, en het gaat weer de
goede kant op. Eline heeft een mooie bal in de vrije hoek, en we staan voor. En dan
gaat het snel, we hebben er zin in, en voor we het weten is het 25 – 10 voor ons. Op
naar de prijsuitreiking. We krijgen allemaal een vaantje en een mooie beker.
Eenmaal terug bij het Sourcy staat een platte wagen ons al op te wachten en maken
we een kampioens rondrit door Zieuwent. Ook onze coach Guido Berentsen gaat
mee. Een welverdiend rondje!!
Tohp 1: Linda Rooks, Eline Rots, Elke Berentsen, Vera Weelink en Marleen Lankveld.
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Pa c e l l i s e i zo e n a f s l u i t i n g
Zaterdag 21 Maart jl. speelden Dames
1 van Pacelli de laatste wedstrijd van dit
seizoen tegen Dalfsen. Het werd een
leuke pot handbal waarbij in het begin
de doelpunten over en weer vlogen. In
de 2e helft trok Pacelli de wedstrijd duidelijk naar zich toe en wonnen ze deze
wedstrijd dik verdiend met 29-21.
Pacelli heeft hierdoor het seizoen afge-

Aansluitend aan deze wedstrijd werd de
jaarlijkse seizoensafsluiting gehouden
waarbij alle sponsoren, trainers, coaches, ouders en iedereen die Pacelli
een warm hart toedraagt waren uitgenodigd.

sloten met een zeer verdienstelijke 4e
plaats.
Tevens was dit de laatste wedstrijd voor
Maaike Wensink en Angela Rouwenhorst. Maaike gaat haar handbalcarrière
dichterbij haar woonplaats Apeldoorn
voortzetten en Angela wil graag meer tijd
met haar gezin doorbrengen. Vandaar
haar bewuste keuze om terug te gaan
naar haar oude clubje Grol.

Schotman en Leonie Segers nogmaals in
het zonnetje gezet. Zij hebben afgelopen
seizoen hun scheidsrechtersdiploma behaald. Symbolisch kregen beide meiden
alvast een scheidsrechterstenue van het
bestuur aangeboden.

Na een welkomstwoord door de voorzitter Robert te Focht werden Noreen

Ook de hoofdsponsoren Bakker Jos en
Arink Mercedes werden nogmaals bedankt voor hun bijdrage en het feit dat
zij komend seizoen nogmaals hun naam
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aan onze vereniging verbinden met een
wijnpakket en een bloemetje.
Daarna was het tijd voor de verkiezingen.
Begonnen werd met de verkiezing van
team van het jaar. De winnaars waren
dit jaar: de C1 jeugd! Zij hadden net 2
stemmen meer gekregen dan de andere
genomineerden. Een terechte winnaar
omdat zij zich het afgelopen seizoen
goed verweerd hebben tegen vaak sterk
spelende teams waarin veel jongens
speelden.
Vervolgens kwam de supporter van het
jaar aan de beurt: hier zat zelfs tussen
de uiteindelijke winnaar en de nummer

2 maar één stem! Annet Hummelink was
dit jaar de gelukkige supersupporter! Zij
trad hiermee in de voetsporen van haar
dochter Renske die deze titel ook al eens
gewonnen had.
Tenslotte; de verkiezing van speelster
van het jaar. Met een overduidelijke
meerderheid werd dat Maaike Wensink.
Een terechte uitslag, zij was afgelopen
seizoen een waardevolle speelster voor
Dames 1, een rots in de branding.
Na deze diverse huldigingen, toespraken, bedankjes en cadeautjes werd
Marianne Wensink ook nog in het zonnetje gezet. Zij stopt na dit seizoen als
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actief handbalster. Het afgelopen seizoen heeft zij nog meegespeeld in het
recreantenteam van Pacelli. Dit was dan tevens haar 50e handbaljaar! Een
Sarah-handbalster dus. Een geweldige prestatie die niet veel mensen haar
na zullen doen!
Namens het bestuur kreeg ze een mooie armband met twee bedels aangeboden. (Eén bedel met een balletje en een bedeltje met een sportschoen) Een
blijvende herinnering aan 50 jaar handbal. Tot slot werd zij door alle leden
nog toegezongen met een speciaal voor Marian geschreven lied!
Door haar recreantenteam werd Marian één week later nogmaals in het zonnetje gezet. Met een (laatste) gewonnen wedstrijd, een foto in de krant, een
limousineritje en een heerlijk etentje. Dik verdiend allemaal.
Al met al kan het bestuur (de organisatie) terugkijken op een geslaagde avond,
waarbij tot na twaalven nog heerlijk werd nagepraat en geborreld.
Wat betreft de overige teams en de voorbereidingen voor een nieuw handbalseizoen….daarover een volgende keer meer!
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Tijdens het voorjaar begint een vrolij-

nen we met horten en stoten tussen de

ker leven. Het lenteweer speelt daarin

oranje polonaise langs de kraampjes van

natuurlijk een grote rol. Bijna iedereen

de rommelmarkten nog ergens voor de

heeft goede zin en ziet er beter uit. Fra-

geest halen dat het de verjaardag is van

pant idee dat de natuur zoveel invloed

de moeder van Bea, Juliana, die overi-

heeft op onze gemoedstoestand. We

gens zelf wel de nationale feestdag liet

worden blijkbaar zelfs sneller verliefd

meeverhuizen naar haar geboortedag.

in de lente! Het is zelfs wetenschap-

Maar bij het woord Pinksteren hapert

pelijk onderzocht. De pijnappelklier in

er toch iets en is er op de een of ander

je hersenen is namelijk supergevoelig

manier vrij weinig blijven hangen en

voor het licht en dit heeft een hormonale

veel verder dan een extra lang weekend

reactie tot gevolg. Nog geen ‘slachtoffer-

komen wij helaas niet meer. Kost wel

gevonden op wie jij je lentekriebels kan

weer een vrije dag waarop we, al leu-

botvieren? Dan zul jij er deze lente vast

nend op de batse, riek of hark kunnen

eentje vinden. In de lente beschikken

overpeinzen waar toch in Nederland

we natuurlijk ook over meer tijd buiten

die schuur met mooie vrouwleu staat

de kantooruren om. Er zijn onredelijk

die in het voorjaar abrupt losgetrokken

veel vrije dagen in het ’t voorjaar en de

lijkt te worden. Gepaard gaand met

zomer, maar voor steeds meer mensen

dit mooie weer is het derhalve- om in

is het idee achter een bepaalde vrije dag

wijlen Martin Bril termen te praten- een

of feestdag behoorlijk zoek. Het scheelt

voorbode voor rokjesdag. Tesamen met

dat bij Hemelvaart de meeste mensen

al die straten in Zieuwent gevuld met

die in de vroege ochtend nog aan het

overvolle terrassen zien wij een heerlijk

dauwtrappen zijn bij de naam zelf wel iets

zonnige zomer tegemoet!

kunnen rijmen. Uiteraard zijn 4 en 5 mei,
waarbij we respectievelijk herdenken en
vieren, dagen die je niet wil en mág laten
verschemeren. Bij Koninginnedag kun-
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Pieter & Johan

Lentekriebels

