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Tot aan de assen door de modder
Een bloedhekel. Dat had ik vroeger aan fietsen. Altijd wind tegen. ’s Morgens als we 
naar het Marianum in Groenlo moesten fietsen werden we steevast door een straffe 
oostenwind in het gezicht geblazen, en altijd bleek deze ’s avonds te zijn gedraaid 
naar west. Ik kon niet wachten tot ik 16 was, en op de brommer mocht. Eigenlijk is 
die aversie tegen fietsen nooit bij me weggeweest, en daarom stond ik er zelf nog 
wel het meest van te kijken dat ik mountainbiken wel leuk vond. Op de een of andere 
manier heb je het gevoel dat je op de bike nooit wind tegen hebt. Kan natuurlijk lig-
gen aan het feit dat je meestal in bosrijke omgeving aan het fietsen bent, en daar 
heeft de wind natuurlijk veel minder vat op je. Of aan het feit dat je uit een kleine 30 
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versnellingen kunt kiezen, en er altijd wel 
één bij zit welke je comfortabel rond blijkt 
te kunnen krijgen. Hoe dan ook, toen 
van de zomer in de Piot stond dat Paul 
Knippenborg cursisten voor een nieuwe 
Fiets Fit cyclus zocht, waarbij een goede 
basisconditie géén vereiste was, was 
de beslissing snel genomen. Dat is iets 
voor mij. Zes zondagen in september 
en oktober verplicht elke morgen naar 
de cursus met mijn mountainbike die 
ik aan een sfeerverslag voor Piot had 
overgehouden, en die sindsdien vooral in 
de garage had staan roesten. Het bleek 
een gouden greep. Tijdens die zes zon-
overgoten zondagmorgens werden ons 
de fijne kneepjes van het mountainbiken 
bijgebracht door oude rotten als Richard 
Hendriksen, Andre Maarse, Frank Lank-
veld, fotograaf Marcel Scheepers en 
natuurlijk Paul Knippenborg zelf. Naast 
allerlei oefeningen op verschillende ter-
reinen, werd er getoerd in de Schans, de 
Vennebulten, het Hengelse zand en de 
Lochemse berg. Ook reden we mee met 
een officiële veldtoertocht in Eibergen. 

De cursus bleek een geweldige erva-
ring, en is dan ook een aanrader voor 
volgend jaar.
Aan het eind van de cursus werd ons 
door de cursusleiders op het hart gedrukt 
nu vooral door te gaan. Elke zondagmor-
gen blijkt er wel ergens in de buurt een 
tocht te worden georganiseerd, en ik 
besloot dan ook het advies van de leiding 
ter harte te nemen. Wel op mijn eigen tijd, 
want het officiële Veloce vertrektijdstip 
is mij op zondag véél te vroeg. Gelukkig 
vond ik hierin een medestander in de 
persoon van Rob Hulshof (Lammas), 
zodat we sindsdien gezamenlijk de ach-
terhoekse tochten fietsen. Helaas wordt 
de bodemgesteldheid er met het korten 
der dagen niet beter op, afgelopen zon-
dag gingen we in Vorden soms tot aan 
de assen door de modder, en dat tempert 
de feestvreugde toch aanzienlijk. Ik sluit 
dan ook niet uit dat we binnenkort een 
fietswinterstop in gaan lassen, maar in 
het voorjaar stappen we beslist weer op. 

Johnny Cuppers.

FLESSENACTIE T.B.V. JEUGD RKZVC 

Binnenkort zal de jeugd van RKZVC weer bij u aan de deur komen voor haar jaar-
lijkse flessenactie. Net als de voorgaande jaren, komen we ook dit jaar weer na de 
kerstdagen bij u langs. Op maandag 28 december vanaf 9.30 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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Zumba zoemt al maanden van mond tot 
mond door Zieuwent. Maar wat is het 
eigenlijk? Wij gingen een kijkje nemen.
Zumba is een fitnessprogramma dat 
gebaseerd is op de Latijns-Amerikaanse 
dans. (zoals: Salsa, Merengue en Sam-
ba). Tijdens deze les moet van al die 
verschillende dansstijlen zoveel procent 
aan bod komen, anders mag het niet de 
naam Zumba dragen.
Het is opgezet door een Columbiaanse 
danser/choreograaf uit Miami. De naam 
Zumba komt uit het Colombiaans-
Spaans en betekent: snel bewegen en 
lol hebben.  Instructeurs moeten een 
diploma halen en een licentie aanschaf-
fen om lessen de naam Zumba te geven.
 
Bij het Sourcy Center geeft Marika uit 
Eibergen op dinsdagavond de zumba-
les. De  Zumba-lessen duren 3 kwartier 

en Wendy en ik mochten een les mee-
maken en sfeer proeven. Van tevoren 
was ik niet echt enthousiast. Ik heb nooit 
op een vorm van aerobics, streetdance 
of bodypump gezeten en mijn vrees 
over moeilijke danspasjes waren dan 
ook helemaal terecht. Natuurlijk had 
ik me wel enigszins voorbereid. Welke 
kleding moet ik aan? Ik had op internet 
wat video’s bekeken en zag alleen maar 
vrouwen in bikinitop. Dat zag ik niet zo 
zitten. Gelukkig wonen we in Zieuwent 
waar nog wel enige nuchterheid bestaat 
en mijn lange sportbroek met shirt viel 
niet uit de toon. Ik vond ook dat het best 
een gemêleerd gezelschap was. Alleen 
geen enkele man/jongen. Jong en oud, 
iedereen kan het doen.
De muziek is snel en vooral vrolijk. Net of 
je op vakantie bent in het Caribisch ge-
bied. Snel een plekje achteraan gezocht, 

Zumba
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zodat niemand last van mij zou hebben. 
Een beetje lacherig sta je dan te wachten 
tot we zouden beginnen. In het begin viel 
het nog mee. Het dansend bewegen was 
nog best te volgen. Soms wat lastig dat 
ook je armen nog iets moeten uitvoeren. 
Die waren meestal een paar tellen later 
de lucht in. Naarmate de pasjes wat 
moeilijker werden, kreeg ik de neiging 

om zelf lekker te gaan dansen. “Niet 
denken, maar doen”, zei Marika telkens. 
Toch lastig. 

Naderhand beaamde ze dat dit niet de 
makkelijkste les was. En om echt te be-
oordelen of dit iets voor je is, zou je het 
minstens 3 keer moeten proberen, want 
iets wordt pas echt leuk, als je het een 
beetje kan. Dat geloof ik ook helemaal. 
Ik vond het dan ook een leuke kennis-
making en ik kan me voorstellen dat het 
volle zalen trekt. Alleen wel zonder mij. Ik 
dans liever zelf en bepaal welke richting 
mijn voeten en armen opgaan.Maar de 
naam Zumba spreekt wel de waarheid: 
bewegen en veel lol hebben.
Tanja

In tegenstelling tot Tanja rijd ik regelmatig 
richting Sourcy om een groepsles in de 
sportschool te volgen. Ik had al eens 
door het raam gekeken naar de Zumba-
dames en wist dus hoe ik me moest 
kleden. Mijn fietsbroek verwissel ik voor 
mijn joggingbroek en lichtelijk gespannen 
ga ik op weg naar Tanja. 
Eerdere ervaringen met muziek en 

dans hebben me namelijk geleerd dat 
ik totaal geen gevoel voor ritme heb. 
Bij de dansschool in Lichtenvoorde 
werd ik vroeger regelmatig door Gerry 
Kaak bij mijn danspartner weggehaald 
en doorgestuurd naar een gevorderde 
danser. Ook mijn gitaarlessen heb ik 
afgebroken wegens gebrek aan gevoel 
voor ritme. Dat had ik in eerste instantie 
niet eens zo in de gaten, totdat ik door 
een kind uit mijn toenmalige groep 3 
werd teruggefloten. Ik had tijdens de 
muziekles al een heel aantal nummers 
gezongen en begeleid op gitaar. Zelf was 
ik hier heel enthousiast over en vroeg de 
kinderen of we nog een nummer zouden 
doen als afsluiting. “Dat is goed”, zei de 
zesjarige Ties Heutinck, “maar dan wel 
zonder gitaar”. Sindsdien ligt de gitaar 
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op zolder. Al deze ervaringen uit het 
verleden hadden me geleerd dat een 
openingsdans tijdens onze bruiloft te 
veel stress zou doen opleveren, dus dat 
hebben we maar overgeslagen en na 
een paar wijntjes weer goed gemaakt. 
En dan nu toch naar Zumba? Onze 
collega-redactieleden Johnny en Huub 
wilden ook wel, maar ach.. 
Al kletsend komen Tanja en ik aan bij 
het Sourcy. Daar staan al een tiental 
mensen klaar om de zaal te betreden. 
Gelukkig hebben we ons vorige week 
al opgegeven, want de les is vol. In het 
Sourcy wordt Zumba al 4 keer per week 
gegeven, want het is erg populair. In de 
spinningzaal zijn de achterste fietsen 
altijd als eerste bezet, zo zijn de plekjes 
achter in de aerobicszaal ook als eerste 
bezet. Gelukkig lukt het ons om hier 
tussen te staan. Het enthousiasme van 

Marika en de vrolijke muziek zorgen 
ervoor dat ik al mijn ritmefaalangst ver-
geet en er zin in krijg. Ik probeer mee te 
dansen, de pasjes lukken aardig en de 
armen laat ik gewoon hangen. Op deze 
muziek moet je swingend bewegen, 
maar dat lukt me niet, maar ik zie dat ik 
daarin niet de enige ben. Het mooie is 
dat dat niet uitmaakt, de sfeer is goed. 
Marika vertelt ons dat je 8 weken de tijd 
hebt om de verschillende dansjes onder 
de knie te krijgen, want pas na 8 weken 
beginnen ze weer met een nieuwe cd en 
nieuwe pasjes. 
Na de les rijd ik weer richting huis en 
bedenk me dat ik gauw weer naar het 
Sourcy ga, maar dan toch weer naar de 
oude vertrouwde spinningzaal, daar hoef 
ik niet na te denken over mijn bewegin-
gen en zie ik mezelf niet in de spiegel, 
gewoon keihard fietsen!
Wendy 
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Meest favoriete sport:  Voetbal

Minst favoriete sport:  Alles dat met water te maken heeft. Bijvoorbeeld   
schaatsen en skieen, daar heb ik helemaal niets mee.

Mooiste sportherinnering: Ik heb op trainingskamp in papendal een keer 4 tegen 
4 gespeeld met Maradona. Dat was een geweldige 
ervaring.

 
Favoriete sportman/sportvrouw: Rafael Nadal

Welk tv programma moet onmiddellijk van de buis:
 GTST, vreselijk. Geen enkel realiteitsraakvlak. Arni is 

de ene week dood en de andere week staat hij vrolijk 
een balletje te trappen met Ludo.

Beste boek/schrijver: De aanslag van Harry Mulisch

Mooiste film: The Client

P R O F I E L S C H E T S
In dit nummer hebben we een profielschets met Olaf de Ruiter. Hij is 43 

jaar is getrouwd met Bianca en heeft 2 dochters. Hij is woonachtig in 

Borculo en in het dagelijks leven is Olaf vermogensbeheerder. Sinds kort 

heeft hij ook een functie in Zieuwent: Trainer van 

RKZVC 2.
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Politieke kleur: Geen, omdat politici nooit, of maar deels, waarmaken 
wat ze beloven.

Beste Nederlandstalige lied: Hurkster – Dromen, Dit heeft een jongen gezongen 
die van het internaat kwam en bij ons een paar weken 
heeft meegedaan.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
 Voetbalshirt van Feyenoord terwijl de “gever” wist dat 

ik voor Ajax was. De....

Grootste miskoop: Gereedschap, ik presteer het altijd het zo op te ber-
gen dat ik het kwijt ben en het weer overnieuw koop. 
Als je het dan gekocht hebt kom je het weer tegen. 

Omscholen tot: Docent HBO. Ik heb gastcolleges gegeven aan de 
Leidse Hogeschool, dat vond ik geweldig om te doen!

Tent opzetten in: Italië, De relaties tussen mensen zijn daar veel ope-
ner, dat spreekt ons gezin erg aan.

Ben je wel eens aangehouden door de politie:
 Ja, de gebruikelijke alcoholcontroles. Hadden ze 

pech, ik drink niet.

Hekel aan mensen die: Achter je rug om kletsen.

Uit bed te halen voor: Gebak!

Waar droom je over: Ik droom niet, en als ik dat wel mocht doen dan ont-
houdt ik het blijkbaar niet!

Wanneer was je voor het laatst bang:
 Bang zijn doe ik niet zoveel, als je je door angst laat 

leiden gaat het vaak alleen maar slechter.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
 Tijd voor de kapper
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Welke zin of welk woord gebruik je te veel:
 Nou, luister eens....

Wie zou je nog wel eens willen ontmoeten:
 Frank Rijkaard, is een prettig mens op vele vlakken. 

Vooral de uitstraling als trainer en leider is geweldig, 
ook onder druk. Zou graag willen weten hoe hij dat 
doet.

Wat zou je geen 2e keer doen: Trouwen, want ik ben dolgelukkig!

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Open, eigenwijs, leergierig, veeleisend, (soms) stront-
vervelend

Olaf, bedankt voor het interview en zorg dat je kampioen word met het 2e!   

Stefan Beerten
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Nieuwjaars Jeugdvoetbaltoernooi en Sourcy Center Sportnacht
Zaterdag 9 januari – Zondag 10 januari

20e Sportnacht weer met veel activiteiten.

Zaterdag 9 januari wordt de 20e Sportnacht gehouden van 18.00 uur tot zondag-
morgen c.a. 02.30 uur.Een sportnacht die jaarlijks door de vele sportactiviteiten veel 
deelnemers en toeschouwers trekt.
Naast het senioren zaalvoetbal,waaraan 15 teams deelnemen is een E-treme Bow-
lingtoernooi waar 10 teams aan me kunnen doen en een Dart toernooi voor personen 
vanaf 16 jaar. Verder is er weer een Kruisjas- en Klaverjasmarathon.
S’Middags beginnen al de beide jeugdvoetbal toernooien voor de Den E junioren 
in de speedsoccerhal en zaalvoetbal voor de B en C junioren.Maar liefst 25 teams 
kunnen hieraan meedoen.
Dus  zal het weer een sportnacht worden die bolstaat van de vele sporten,waar veel 
aantrekkelijk prijzen te winnen zijn.

Senioren Zaalvoetbal,waaraan dus 15 teams kunnen deelnemen begint om 18.00 
uur.Hiervoor geldt,wees er snel bij want de ervaring is dat de belangstelling erg 
groot is en na deze aankondiging binnen een week zal zijn volgeboekt met teams 
uit de gehele regio.
De finale rondes hiervoor zijn c.a. 02.00 uur Inschrijfgeld € 35 per team.

X-treme Bowling alweer voor de vijfde maal voor de bowling liefhebbers.Een com-
petitie waaraan 10 teams van 5 personen kunnen deelnemen.Vaak samengesteld 
uit vrienden-familie- of  buurteams.
Dat dit Bowlingtoernooi aanslaat blijkt wel uit het feit dat zich voor de eerste publicatie 
zich al zeven teams hebben aangemeld.
Vooral de gezelligheid spreekt hier de deelnemers enorm aan.
Dus wees er snel bij,want vol is vol.
Deze competitie start om 20.00 uur en duurt tot c.a. 01.00 uur.het inschijfgeld be-
draagt 10 Euro per team.
En zijn prachtige prijzen te winnen.

SOURCY SPORTNACHT
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Kruisjas- en klaverjas Marathon Vanwege het enorme succes in de voor-
gaande jaren(c.a. 250 deelnemers) wordt er ook dit jaar weer de Kruisjas-
marathon in de Lounge gehouden en de Klaverjasmarathon 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 tussendoor de gelegenheid heeft naar andere 
sportactiviteiten te kijken of wat te proeven van de gezellige sportnacht sfeer 
in de overvolle kantine en voor een hapje.
Er zijn weer vele aantrekkelijk prijzen te winnen,naast de geld hoofdprijzen 
van resp. 100 en 50 Euro. Door de uitbreiding van onze gemeente bereiken 
we een veel groter potentieel kaartliefhebbers en hopen daarom op een nog 
grotere deelname. Vooral omdat veel kaartliefhebbers zo’n marathon als 
uitdaging zien.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10 per paar.

Darten:
Ook dit jaar is er weer een Dart Toernooi.
Gespeeld wordt op normale wedstrijdborden en de spelsoort is 501,dubbel uit.
Dit toernooi start om 20.00 uur en duurt afhankelijk van de deelname tot 
maximaal 01.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 7 per deelnemer.
Opgave kan ook nog tijdens de sportnacht tot c.a. 20.00 uur.

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 beginnen de jeugdvoetbal toernooien voor de B/C Zaal-
voetballers om 12.00 uur s’middags en het Speedsoccer toernooi voor D/E 
junioren door de groet deelname al om 10.00 uur s’morgens

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

Voor meer informatie  Sourcy Center Zieuwent tel. 352222 . 
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Verloop van het seizoen.

De 1e helft is bijna ten einde. Nog een tweetal wedstrijden te gaan voor ver-
schillende teams en dan is er al weer de winterstop. Als er niets mis gaat wordt 
Tohp meisjes niveau 5 kampioen. Zij moeten nog 1 wedstrijd maar staan in 
punten al ver voor op de nummer 2. Vorig jaar nog spelend op niveau 4 en 
dan nu kampioen worden is toch een hele prestatie.   Ook de andere teams 
doen goed mee in de middenmoot.  De meisjes in de C-jeugd hebben nog 
zicht op het kampioenschap  maar hebben het niet zelf in de hand, dus dat 
wordt  spannend. 
Sinds het begin van oktober hebben we 5 meisjes die helpen met het geven 
van de trainingen. Zij lopen bij ons de maatschappelijke stage vanuit school. 
Dit zijn Joy, Maartje, Chantal , Willemijn en Laure. Ze zijn alle 5 erg enthousiast 
om hier mee te helpen.  Ze spelen zelf ook volleybal en kunnen de kinderen 
heel goed helpen met volleybal spelen. Ook gaan ze mee naar toernooien 
van de kinderen en zoals Joy Krabben zegt: Ik vind het super leuk dat ik mee 
mag.  Het is erg leuk om te zien hoe ik dat zelf eerder deed. Het strijden voor 
de bal en de blijdschap als je gewonnen hebt.      Als er een activiteit is gaan 
ze mee, zoals naar het disco zwemmen in Lichtenvoorde, of het Sinterklaas 
vieren.  Bij deze willen we hen bedanken voor hun inzet en hopen dat ze nog 
een poosje blijven.
Dan wensen we iedereen fijne feestdagen en een goed 2010.
Namens het jeugdbestuur;
Jeannet Stoverinck

Tohp
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E v e n e m e n t e n a g e n d a
Dag Datum Aanvang Activiteit
Za. 19-dec 19.30 uur Achterhoeks Klasse Gala (Sourcy Center).

Zo. 20-dec 14.30 uur Bon Boys 1 - RKZVC 1 (speelronde (12)

Ma. 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen (Parochiehuis).

28, 29 en 30 dec. Norbert Kuyper Zaalvoetbal Jeugd Toernooi (Sourcy 
Center).

Wo. 30-dec 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen (Het Witte Paard).

Vr. 1-jan 20.00 uur Stichting Fratsen : Nieuwjaarsgala (Parochiehuis)

Zo. 3-jan 13.00 uur RKZVC : Snertloop + Nieuwjaarsreceptie (Kantine).

Ma. 4-jan 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen (Het Witte Paard).

9 en 10 jan. Sportnacht : Sourcy Center

Ma. 11-jan 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen (Kantine).

Wo. 13-jan 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren

Ma. 18-jan 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen (Parochiehuis).

Wo. 27-jan 20.00 uur Jong Nederland: Klaverjassen (Het Witte Paard).

Ma. 1-feb 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen (Het Witte Paard).

Ma. 8-feb 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen (Kantine).

Vr. 12-feb 20.00 uur "Vrouwencafé" bij Inge (Het Witte Paard).

Ma. 15-feb 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen (Parochiehuis).

Zo. 21-feb 14.00 uur Vorden 1 - RKZVC 1 (speelronde 14)

Wo. 24-feb 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen (Het Witte Paard).

Vr. 2-apr 20.00 uur PaasPop-Klassiek : Johannes Passion.

3, 4 en 5 april PaasPop.

Vr. 30-apr 10.30 uur Feestcommissie : Fietstocht Koninginnedag
Vr. 4-jun 20.00 uur Zieuwent Live.

5, 6 en 7 juni Kermis
11, 12 en 13 juni Jong Nederland : Kleinkamp.
3 t/m 7 juli Jong Nederland : Grootkamp.

Voor gedetailleerde informatie: zie  www.zieuwent.info
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd : uitslag 07-11-2009 : TOHP-1 - Blok-2 : 4 - 4
MOOITSTE PUNT: Sofie Doppen is in To(h)p vorm en behaalt mooie punten.
MOOISTE MOMENT: Iris Rouwhorst doet voor de 1e keer mee en vraagt tijdens 

de laatste wedstrijd heel enthousiast hoe groot het veld 
eigenlijk is. Het gaat haar heel goed af dit 1e toernooi.

VROUW vd WEDSTRIJD: Sofie Doppen

Datum : wedstrijd : uitslag 07-11-2009 : TOHP-1 - Favorita : 1 - 3 
WEDSTRIJDVERLOOP: Het was voor Isa Teunissen ook de 1e wedstrijd. Ze 

was in het begin wat zenuwachtig maar daar was later 
niets meer van te merken. Ze pakte veel ballen en stond 
geregeld alleen in het veld.

SPELVERLOOP: Sabine Rooks is niet zo lekker in orde en kruipt samen 
met Tommie “de mascotte” lekker in een hoekje. Anne 
ten Have is fanatiek in het spel. Anouk Luesink begint wat 
stilletjes maar begint naarmate de wedstrijden vorderen 
los te komen. Merit Beutink let zoals altijd goed op, en 
gooit en draait in het veld.

VROUW vd WEDSTRIJD: Allemaal super gespeeld.

Datum : wedstrijd : uitslag 07-11-2009 : KSH - TOHP-1 : 3 - 5
MOOITSTE PUNT: Laura Huinink, de vliegende non. Vangt een moeilijke bal 

ver in de hoek, maar even daarna ook één kort achter 
het net.

MOOITSTE MOMENT: Femke Heutinck toetst als de beste, maar vergeet wel 
eens dat ze de toetsbal van een ander moet vangen.

VROUW vd WEDSTRIJD: Laura Huinink.

Datum : wedstrijd : uitslag 07-11-2009 : TOHP-1 - BOVO : 2 - 3
WEDSTRIJDVERLOOP Het was even zoeken hoe we moesten staan, maar 

daarna ging het beter. Silke Hoenderboom speelde een 
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goede wedstrijd en Yasmin Krabbenborg had veel 
goede vangballen. Iris Rots begint rustig en houdt 
zich eerst nog wat in, maar dat is later over.

VROUW vd WEDSTRIJD: Silke Hoenderboom.

VOETBAL : RKZVC 

Datum : wedstrijd : uitslag 07-11-2009 : RKZVC E1 - Silvolde E1 : 3 - 0
DOELPUNTENMAKERS: Freek, Siebe en Björn.
MOOISTE DOELPUNT: Siebe, via een bal die in 1 keer door Björn werd ge-

speeld.
MOOISTE MOMENT: ----------
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lorenzo: niet te passeren in de verdediging.

Datum : wedstrijd : uitslag 07-11-2009 : Ruurlo F1 - RKZVC F1 : 2 - 4
DOELPUNTENMAKERS: Twan Gebbinck (1x), Gijs Krabbenborg (2x) en Ticho 

Rouwhorst (1x).
MOOISTE DOELPUNT: 1ste Goal: Voorzet van Gijs op Twan, die hem fraai 

intikte.
MOOISTE MOMENT: Dat iedereen het heel goed deed en er hard werd 

gewerkt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Gijs Krabbenborg: veel vanaf de zijkant voorgezet. 

En goede inzet!

Datum : wedstrijd : uitslag 14-11-2009 : RKZVC F1 - SC Eibergen F2 : 6 - 0
DOELPUNTENMAKERS: Steffen IJzereef (3x), Gijs Krabbenborg (2x) en Jord 

Krabbenborg (1x).
MOOISTE DOELPUNT: 1ste Goal van Gijs: vanaf rechts 1 man passeren en 

dan keihard in de linkerbovenhoek.
MOOISTE MOMENT: In de 1ste helft werd er goed samengespeeld en veel 

kansen gecreëerd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Twan Gebbink. Altijd iemand die de rust houdt op het 

middenveld.

Datum : wedstrijd : uitslag 21-11-2009 : Trias F3 - RKZVC F1 : 1 - 6
DOELPUNTENMAKERS: Ticho (2x), Gijs (2x), Jord (1x) en Steffen (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Ticho: schitterende actie Thijmen buitenom bij 1ste 

paal goed hoog ingetikt.
MOOISTE MOMENT: Thijmen haalt bal uit sloot. Voet in de “drek”.
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MAN v.d. WEDSTRIJD: Gijs: 2x gescoord : 3x assist.

Datum : wedstrijd : uitslag 28-11-2009 : RKZVC F1 - WVC F3 : 12 - 1
DOELPUNTENMAKERS: Julian Winkelhorst (3x), Gijs Krabbenborg (4x), Twan 

Gebbink (1x), Thijmen Domhof (1x), Ticho Rouwhorst 
(1x), Jord Krabbenborg (1x) en Sven Doppen (1x).

MOOISTE DOELPUNT: ALLEMAAL EVEN MOOI !!!
MOOISTE MOMENT: KAMPIOEN 2E KLASSE.
MAN v.d. WEDSTRIJD: IEDEREEN !!!

Datum : wedstrijd : uitslag 14-11-2009 : RKZVC F2 - Bon Boys F5 : 11 - 0
DOELPUNTENMAKERS: Jelle Krabbenborg (6x), Jarno Stoverinck (3x) en 

Bram Storteler (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Splijtende pass van Remco Rooks door het midden 

afgemaakt door Jelle.
MOOISTE MOMENT: Samen juichen voor de 1ste goal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jelle Krabbenborg.

Datum : wedstrijd : uitslag 21-11-2009 : Longa ’30 F6 - RKZVC F2 : 0 - 2
DOELPUNTENMAKERS: Jelle Krabbenborg en Jarno Stoverinck.
MOOISTE DOELPUNT: Jarno scoort na prachtig voorbereidend werk van 

Jelle.
MOOISTE MOMENT: Combinatievoetbal over 4 schijven.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jarno Stoverinck.

Datum : wedstrijd : uitslag 14-11-2009 : DZSV F4 - RKZVC F3 : 0 - 7
DOELPUNTENMAKERS: Lot Domhof (4x) en Pim Klein Goldewijk (3x).
MOOISTE DOELPUNT: Pim Klein Goldewijk: afstandschot.
MOOISTE MOMENT: Tristan Voors: lange soloactie.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tristan Voors.

Datum : wedstrijd : uitslag 21-11-2009 : RKZVC F3 - Terborg F5 : 1 - 3
DOELPUNTENMAKERS: Lot Domhof
MOOISTE DOELPUNT: Lot Domhof: mooie soloactie.
MOOISTE MOMENT: -----------
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tristan Voors.
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Het is zaterdagmorgen 21 november, het is  
7 uur in de morgen de wekker gaat af.
Voor de normale mens tijd om zich nog eens 
een keer lekker om te draaien, en te genieten 
van het begin van het weekend. Wij als fiet-
sers van toerclub Velocé, maar ook de vele 
vrijwilligers zoals o.a. bij RKZVC weten hoe 
het is om in alle vroegte, uit je nest te komen.  
Voor de echte fiets liefhebber gaat na het 
aflopen van de wekker het bloed sneller stro-
men en voor sommigen zelfs voor de wekker. 
Een select groepje leden van toerclub Velocé 
maakt zich op om deel te nemen aan een 
georganiseerde veldtoertocht in de bosrijke 
omgeving van Wapenveld.
Normaal gesproken is de zondagmorgen voor 
leden van toerclub Velocé de vaste morgen 
om deel te nemen aan de diverse toertochten.
Voor deze zaterdag is gekozen om eens in 
een andere omgeving deel te nemen aan 
een veldtoertocht op aanraden van Jacco 
van Wijngaarden. Door de ongelukken van 
de dag ervoor op de Zieuwentseweg, kon 
Jacco helaas niet aanwezig zijn. Normaal 
gesproken schitter je dan van afwezigheid, 
maar in dit geval passen we art. 5 toe.

Er is afgesproken om 8.00 uur bij de kerk te 
verzamelen en gezamenlijk te vertrekken.
Na flink overleg wie er wel of niet rijdt, ver-
trekt een heel peloton aan auto’s met haaks 
daarop de fietsdragers met mountainbikes 

richting Wapenveld. 
Niet in Zieuwent, maar zo’n 250 meter buiten 
Zieuwent waren we Carla T. al kwijt. Dat wordt 
nog wat op de A18 richting Arnhem.

Vervolgens op de A50 begint het licht te 
regenen en gaat achterin de auto voor de 
zoveelste keer het broodtrommeltje van Ilona 
H. open om alweer te eten.
Tja, sommige mensen blijven eten, ook tij-
dens het praten, en sommige mensen kunnen 
eten en praten tegelijk.

Er wordt gezellig gekletst over de bekende 
koetjes en kalfjes en na een uur zijn we in 
Wapenveld. Tijdens de inschrijving werd zelfs 
André Maarse als erkend en dus bekende 
Velocé biker aangemerkt, hoewel hij zelf niet 
aanwezig was.
Met een beetje regen vertrekken we met de 
groep en spreken af om zoveel mogelijk bij 
elkaar te blijven. De herfstachtige frisse om-
standigheden vragen om oplettendheid. De 
aandacht voor de ondergrond, de linten, de 
pijlen en de overige deelnemers van voor tot 
achter, is altijd nodig. De groep van 12 per-
sonen zou op deze zaterdagmorgen Velocé 
van de goede kant laten zien op de Veluwe.

Wellicht dat u als lezer denkt, wat een waan-
zin. Vanaf de start tot aan de finish kom je op 
plekken waar we het met z´n allen over eens 

Toertocht Wapenveld
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zijn, gewoon super om dit mee te maken. Wat 
een mooi parcours!!
Gedurende deze uitgepijlde tocht kom je op 
plekken waar normaal geen toegang is voor 
ons als mountainbikers. Zandpaden, diverse 
klimmetjes, single tracks, heidevelden en 
zelfs een grote kudde schotse Hooglanders 
komen we tegen. (en hun uitwerpselen)
Het zonnetje breekt door, en de dauw in de 
heidevelden wordt langzaam opgewarmd. 
Tijd voor een pauze. 
Onderweg is er al na 20 kilometer een pau-
zeplek, midden in het bos.
Even een kopje bouillon nuttigen en een 
krentenbol naar binnenwerken.
Er loopt iemand met een fotocamera en wordt 
aan zijn jas getrokken.
“Kun ie van ons een groepsfoto maak’n, weij 
bunt neet veur niks um 7 uur op e stoan.
(zie het resultaat, de groepsfoto)
Na de pauze gaat het tempo omhoog en 
wordt het bij de meeste deelnemers uit Zieu-
went nog iets warmer. Ja, het is november en 
het is ongeveer 13 graden. 
Op zo’n morgen is het lastig om te kiezen 
welke kleding de juiste is. Maar een kle-
dingstuk uitdoen, of een ritsje pikant open is 
prettiger dan het te koud hebben.

Het vervolg van onze route leidt ons naar de 
andere kant van de A50 en komen aan op 
een geweldig groot heideveld.
In de verte zien we grote groepen over heu-
vels en de heide fietsen met het idee erachter 
dat we daar ook naar toe moeten.
Keer op keer wordt tegen elkaar gezegd, dit 
had je toch niet willen missen.
Voor een ieder van welk niveau dan ook is 
het gewoon super om de combinatie te voelen 
van sport, natuur en ontspanning.
Dwars door de modder, grote boomwortels 
en heel wat technische aspecten van het 
mountainbiken komen deze morgen aan bod.
Na 40 kilometer is er weer een pauzeplaats 
ingericht voor een sportdrank en een snelle 
hap.
Nee, geen patat maar lekker happen naar 
ontbijtkoek. Iedereen is weer bij elkaar en 

gaan dan gezamenlijk richting de finish. (sa-
men uit, samen thuis)
Wel is het opmerkelijk dat bij elke gevaarlijke 
oversteek vrijwilligers staan ,om de fietsers 
veilig te laten oversteken. Gewoon een per-
fect georganiseerde tocht en een prachtige 
omgeving.
Uiteindelijk komen we terug bij de auto’s en 
hebben een voldaan gevoel. We hebben 
geen moment spijt om een uur in de auto te 
gaan zitten voor een fietstochtje.
Onderweg richting huis worden er over en 
weer SMS berichtjes gestuurd. Hoe laat we 
thuis (moeten) zijn en wat de standen van de 
voetballende jeugd is deze ochtend.
Hoe laat we thuis zijn geven we niet altijd 
prijs, want deze morgen is er weer een hoop 
vocht verloren gegaan en dat zou toch weer 
aangevuld moeten worden.
Bij terugkomst gaan we even naar onze 
plaatselijke taverne “Het Witte Paard” om 
te evalueren, hoeveel vocht we nu eigenlijk 
hebben verloren.

De eerste reactie van Inge is: “het is toch gin 
zundag en ik heb vandage gin soep veur jul-
lie”. “Ach dat maakt neet uut, doot moar een 
halven liter en een tostie”.
De laatste tijd heeft Inge op zondag vaak een 
pan soep klaar staan bij terugkomst en is het 
altijd gezellig nazitten in de kroeg.
Het is wel duidelijk, Toerclub Velocé is een ge-
zellige vereniging en voor ieder fiets-niveau 
toegankelijk.

Het gehele jaar nemen de leden van Velocé 
actief deel aan diverse georganiseerde tour-
tochten. Ook organiseert Velocé op 9 mei 
2010 haar jaarlijkse toertocht, dat staat voor 
fietsplezier voor jong en oud. Zet deze datum 
alvast in uw agenda.

Rest ons, iedereen fijne feestdagen toe te 
wensen en veel veilige, plezierige fietskilo-
meters in het nieuwe jaar.

Richard Hendriksen en Stef Hoitink
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Stichting Fratsen uit Zieuwent organiseert ook op 
1 januari 2010 weer een Nieuwjaarsgala! Heerlijk 
bijpraten onder het genot van een “borrel” en een 
goed stukje muziek. Wederom zijn we erin ge-
slaagd om u een wervelend muzikaal programma 
voor te schotelen. En uiteraard is er ook dit jaar ge-
dacht aan de inmiddels traditionele dosis “fratsen”. 

The Alan Gascoigne Trio is het swingende rock ‘n 
roll trio van voormalig Normaal gitarist Alan Gas-
coigne alias “de Gaspieppe”. The Alan Gascoigne 
Trio, speelt Roots Music (Rock ‘n Roll, Rockabilly, 
Blues, Country) uiteenlopend van Chuck Berry tot 
The Beatles. Ook eigen werk ontbreekt bij deze 
rasmuzikanten niet (dit naar eigen zeggen om 
het niveau van de avond omhoog te tillen….) Het 
Trio wordt gecomplementeerd door Leon Nijman 
(Contrabas / Zang) en Mike Visser (Drums / Zang). 
Onder aanvoering van good old Alan Gascoigne 
rock ’n rollen we het nieuwe jaar in. 

En dan…… is het tijd voor spektakel van geheel 
andere orde! Vergeet de “Loco Loco Discoshow” 
en “Otto Orgel” want hier is de magistrale Captain 
Kinkelbaum!!!!  Een vrolijke kettingrokende dwaas 
in een bizar roze kapiteinspak... Kinkelbaum kan 
wellicht het best beschreven worden als een ‘Barpi-
anist op Prozac’... de vrolijke belichaming van een 
op hol geslagen jukebox die de grootste feestknei-
ters van de afgelopen 50 jaar op hysterische wijze 
aan elkaar knutselt.

Kortom het Nieuwjaarsgala is dè gelegenheid om 
het  nieuwe jaar vol Fratsen te beginnen. Onder 
het motto “serieus waar het kan en melig waar het 
moet”, zult u tot de volgende  conclusie komen: 
Veel Fratsen, dat scheelt!
Toegangskaarten (à €10,-) zijn verkrijgbaar bij de 
Spar en het Parochiehuis in Zieuwent. Toegang 
vanaf 16 jaar en gepaste kleding is gewenst. Voor 
meer informatie www.zieuwent.com en www.
stichtingfratsen.nl.

Nieuwjaarsgala
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RKZVC C2, E1 en F1 KAMPIOEN

Staand van links naar rechts: Trainer 

Rob Ijzereef, trainer Jouke Knippen-

borg, leider Raymond kl Goldewijk, 

leider Erik Leneman

Midden staand van links naar rechts: 

Ties Leneman, Lorenzo Krabbenborg, 

Freek Voogel, Jurek Domhof, Sven 

Huinink

Zittend van links naar rechts: Jur Bok-

kers, Siebe kl Goldewijk, Mart Geb-

binck, Björn Doppen

Boven van links naar rechts: Grens-

rechter Iwan Koldeweij, Reinout An-

koné, Stan ten Have, Bob kl Goldewijk, 

Freek Toebes, Roel Bokkers, Niel 

Stoverink leider Frank Wopereis

Onder van links naar rechts: Trainer 

Eugene Hoenderboom, Mark Nijenhuis, 

Bob kl Goldewijk, Daan Hulshof, Mark 

Wopereis, Nick Buiting, Dirk Ijzereef, 

David Cuppers.

Boven zittend van links naar rechts: 

Leidster Judith Doppen, trainer Bas 

Heutinck, Steffen Ijzereef, Twan Geb-

binck, Thijs Jansen, Gijs Krabbenborg, 

trainer Stef Rouwhorst, trainer Tom 

Hulshof

Onder van links naar rechts: Jord 

Krabbenborg, Thijmen Domhof, Sven 

Doppen, Ticho Rouwhorst, Julian 

Winkelhorst
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Onruststokers 

Kunt u in de afgelopen 10 jaar een mo-
ment voor de geest halen, waarin de 
media u niet de zondagsrust trachtte te 
ontnemen? Er moet kennelijk altijd iets 

aan de hand te zijn. Anders is het immers 
niet interessant voor de kijker of lezer. 
Nogal vermoeiend, let er maar eens op. 
Het is nooit rustig, goed of gaat zijn gan-
getje. Leuke dingen worden behandeld in 
het ‘nieuws in het kort’. En dan hebben 
we het niet over een SBS Shownieuws-
reportage waarin een Russische dwerg-
hamster teruggevonden is. Deze bleek 
te ‘hamsteren’ bij de woonwagen van 
buurman Hein, die na de vermissing 
direct de politie inschakelde. Er zal nooit 
een momentje zijn dat je niet herinnerd 
wordt aan terroristen die ervoor zorgen 
dat de planeet ontploft door klimaatver-
andering, dat de Mexicaanse griep of 
Q-koorts alles en iedereen uitroeit of dat 
de economische crisis iedereen aan de 
bedelstaf rijgt. Tja, en dan die klimaattop 
in Kopenhagen. Zijn er echt nog zulke 
goedgelovige mensen die denken dat ze 
daar terplekke iets bereikt of afgespro-
ken hebben? Die kleurenplaat was in het 
voren al ingekleurd. Het grappige is hier-
bij dat juist de media de druk op de lan-
den iets vergroot door de mensen bang 
te maken over de klimaatproblemen. De 
media is er dus behoorlijk goed in gewor-
den ons met pure angst te doordringen. 

Maar de mediawaan van de dag komt 
belachelijk makkelijk bovendrijven als 
er 2 ‘catastrofale’ gebeurtenissen plaats-
vinden. Neem de Mexicaanse griep; er 

zijn afgelopen week welgeteld 2 mensen 
gestorven, waarvan beide personen 
reeds levensbedreigend ziek waren. 
Niemand, behalve Willem Middelkoop 
op rtl zakennieuws, had het meer over 
de economische crisis. Was even niet 
meer zo belangrijk. In de trant van: De 
reportage over de dagelijkse bomaansla-
gen in Pakistan schuiven we even opzij, 
omdat een unieke gebeurtenis in België 
aangaande een bitterballen-eetwedstrijd 
iets meer aanspreekt bij de kijker. We 
hebben het zo langzamerhand niet echt 
meer in de gaten, maar onze gedachten 
worden zo langzamerhand bepaald door 
de media. De eeuwige discussie over 
de Media wordt al niet meer gevoerd, 
waarschijnlijk voedt de media puur de 
oppervlakkige gevoelens van ons, kud-
dedieren. TV stompt af! Maar komt dit 
doordat we zelf het verlangen hebben 
naar een medium dat ons vermaakt, of 
worden we gedirigeerd in ons denken 
door de Media. Zet derhalve tijdens de 
feestdagen uw tv/radio alleen aan voor 
de top2000 en laat voor de rest al die 
onrust maar eens aan u voorbij gaan, 
zodat u zich kan richten op uw eigen 
beslommeringen. Fijne feestdagen!
 


