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Carnaval,
In november zijn wij als kameradengroep al begonnen met het bouwen van een 
carnavalswagen. Het geniale idee, waar we weken over nagedacht hebben, moest 
zich uiten in een brandweerwagen met daarbij de tekst: “Wej goat als de brandweer”. 
Zoals het echte wagenbouwers betaamt moest er op het laatste moment nog van alles 
gedaan worden om op tijd klaar te zijn voor de optocht in Eibergen. Zaterdag waren 
we klokslag 12 uur helemaal gereed en vertrokken ook direct naar het pittoreske 
Eibergen. Met helaas geen prijs op zak en maar een paar uurtjes slaap stonden we 
de volgende morgen, net zoals de harde carnavalskern van Zieuwent, in de veels 
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te drukke feesttent in Voor-Beltrum, waar 
het bier drinken vrolijk zijn vervolg kreeg. 

Tijdens het bier drinken in Voor-Beltrum 
werd ik aangesproken door een Zieu-
wentenaar. Deze had het idee de car-
navalsvereniging van Zieuwent weer 
nieuw leven in te blazen en beweerde 
al genoeg medestanders te hebben 
gevonden. Ik als carnavalsvierder knikte 
lachend ja en vroeg verder. Zo te horen 
had deze man er serieus over nagedacht 
en ondanks zijn vele biertjes kon hij dat 
ook nog geloofwaardig overbrengen. 

Nu ik dit verhaal aan het typen ben, na de 
carnaval, weet ik dat ik door de “oudere” 
garde van de PIOT uitgelachen word. Ze 
zullen, net zoals ik nu al van meerdere 
kanten vernomen heb, zeggen: ” succes, 
wordt toch niks. Söwent is gin carnavals-
darp, en dat zalt ook nooit worden, dat 
hebt ze al zo vaak probeert”.
 
Ik hoop dat het volgend jaar wel lukt, ik 
doe mee!   
Succes!

Stefan Beerten

Wie is wie?
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In de maanden juni en juli lezen de leden van de toneelvereniging Semper Avanti  
de scripts voor een nieuw blijspel. Wanneer de keuze gemaakt is, worden de rollen 
verdeeld. Men probeert te zoeken naar een stuk waarin ieder lid een leuke rol kan 
krijgen. Vanaf september beginnen ze met de repetities zodat er elk jaar in januari/
februari een avondje uit in de agenda gepland kan worden door de bevolking van 
Zieuwent. Hoewel er tegenwoordig ook een heel aantal stoeltjes gereserveerd mogen 
worden voor mensen uit Lichtenvoorde!
Nadat ik thuis de recordknop heb aangezet voor de programma`s die ik deze zondag-
avond moet missen op tv, rijd ik naar Zieuwent voor een avondje toneel samen met 
Mark. Al glijdend over de gladde stoep lopen we samen naar het Parochiehuis. We 
hebben met Dionne Buiting afgesproken dat we beneden bij de kleedruimte  mogen 
komen om daar alvast de sfeer te proeven voor de uitvoering. Daar aangekomen komt 
de frituurlucht ons tegemoet, dus stiekem hoop ik op een lekkere bitterbal. ̀ Misschien 
eten de toneelspelers voor aanvang samen nog wel wat`, denk ik. Nieuwsgierig naar 
de stemming onder de spelers komen we de kleedruimte binnen, waar we met een 
applausje worden begroet. Geen bitterballen, wèl negerzoenen, droste chocolade, en 

Wie is wie?
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“dreuge cake”; zoals ze het zelf noemen. 
Tot mijn verbazing zie ik Dorien Vrijdag 
en Bas Kremers uit Lichtenvoorde die 
een debuut hebben bij Semper Avanti. 
“Wat is PIOT eigenlijk en wat betekenen 
die letters?”, vraagt Dorien ons. Met het 
schaamrood op de kaken voor de uitleg 

van de letters PIOT, begrijpt ze waar 
we het over hebben en wil ze graag dit 
stuk over toneel lezen. Marion Eekelder 
belooft een rondje Lichtenvoorde te fiet-
sen om alle leden te voorzien van deze 
PIOT-uitgave. “Die nem ik wal met uut de 
kantine van RKZVC.” Dat Marja Voogel 
een rol zou spelen, had ik op school 
al gehoord. Mijn verwachting rondom 
haar verschijning komt helemaal uit; 
een stadse meid. Alle spelers worden 
professioneel in de make-up gezet door 
Anke en Ghusta. Mark en ik merken dat 
de spelers redelijk ontspannen zijn, dit 
komt doordat het zaterdagavond tijdens 
de eerste  voorstelling van het blijspel 
`Don Ton` heel goed is gegaan. Alle 
spelers zijn tevreden over hun spel en 
de sfeer in de zaal was goed. Dit wordt 
toch gemeten aan het applaus en aan 

de reacties tijdens en na de uitvoering. 
In de kleedruimte hangen een aantal 
kaartjes van oud-leden en van leden die 
dit jaar geen rol vervullen in het spel om 
de groep succes te wensen tijdens de 
voorstelling. Samen met enkele spelers 
lopen we naar boven om een kijkje te 

nemen op het toneel. Achter het gordijn 
horen we al wat stommelen op de houten 
vloer, de eerste mensen zijn binnen. Een 
enkeling kijkt zijn boekje met teksten 
nog eens door, de rest kletst wat en de 
spanning stijgt. Mark en ik wensen ze 
heel veel succes en gaan vervolgens 
naar buiten om via de hoofdingang de 
zaal te betreden. We mogen een plekje 
uitzoeken, want niet alle stoelen zijn 
bezet. We besluiten vooraan te gaan 
zitten, zodat we het goed kunnen volgen. 
Na de aankondiging van Jette gaan de 
gordijnen open. Het eerste bedrijf is dan 
begonnen.. Het stuk gaat over Kees die 
wil emigreren naar Canada. De boerderij 
staat te koop en al gauw staan de eerste 
kopers op het erf van boer Kees: Tonny 
Gaastra en Janita Pluk! In de zaal grijpt 
iedereen naar het programmaboekje om 
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te kijken wie of dit toch zijn. Een licht 
geroezemoes gaat door de zaal. “Ken i`j 
die?”, hoor ik achter me zeggen. Wan-
neer even later Dien Stokkelaar op het 
toneel verschijnt hoor ik opluchting in de 
zaal, want dit is een bekende; Elly Hum-
melink van de Spar. Mark en ik genieten 

van het spel. Het is goed te verstaan, een 
mooi decor en een leuk verhaal waar je 
blij van wordt en dat is toch het doel van 
deze avond. Na het eerste bedrijf sprin-
ten we omhoog naar het toneel om de 
reacties te horen van de spelers achter 
het gordijn. Velen zijn niet helemaal te-
vreden, waren soms stukjes van de tekst 
kwijt en hakkelden af en toe. Wanneer wij 
zeggen hier niets van gemerkt te hebben 
zijn ze blij dit te horen. We lopen achter 
de spelers aan naar de kleedruimte voor 
een kop koffie. Tussen de koffie en de 
cake door verkleden ze zich even voor 
het tweede bedrijf. Iedere speler vult 
de pauze op zijn eigen manier in. De 
een leest nog wat tekst door, de ander 
laat de make-up bij werken, weer een 
ander is tussen de bedrijven door bezig 
met de stoelverdeling voor het volgend 

weekend. Een paar minuten voordat het 
tweede bedrijf gaat beginnen, komt Elly 
erachter dat ze bijna was vergeten zich te 
verkleden. “Kan nog wal!”  Dorien vertelt 
dat ze zo zenuwachtig was op het toneel 
en ze vroeg zich af of wij haar rokje had-
den zien trillen tijdens het spelen. In het 

tweede bedrijf zien we inderdaad een 
rokje wapperen. In de volgende pauze 
besluiten we een drankje te gaan nemen 
in de zaal. Terwijl ik een wijntje bestel 
bij Laurens aan de bar, hoor ik naast 
me iemand zeggen:”wi`j dachten al, wat 
mot Wendy hier met Mark, moar jullie 
bunt  zekers veur de PIOT hier!” Ieder-
een wordt hier nauwlettend in de gaten 
gehouden, maar dat is voor menigeen 
lastig als er ook publiek uit Lichtenvoorde 
in de zaal zit. Toch lukt het de meeste 
mensen altijd wel , om voordat het doek 
valt, te achterhalen wie wie is, want even 
later krijg ik de volgende vraag; “Kump 
`die stadse deerne` uut Lechenvoarde?” 
Wanneer ik vertel dat ̀ die stadse deerne` 
gewoon in Zieuwent woont, gaan alle 
alarmbellen rinkelen. “Woar woont ze 
dan”, hoor ik haar vragen.  Ook kom ik 
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Pacelli

een vrouw uit Lichtenvoorde tegen die 
me vertelt dat ze naar alle toneeluit-
voeringen in de buurt gaat. “wi`j maakt 
er altied een gezellige aovend uut van 
met een paar buurvrouwen”. Ook zij is 
erg enthousiast over deze voorstelling; 
“een prachtig stuk!”. Na een lekker wijntje 
nemen we weer plaats op onze stoelen. 
We genieten van het blije verhaal en 
het einde is zoals we allemaal hadden 
gehoopt; Peter Brummer gaat trouwen 
met Carla Stokkelaar, Dien hoeft niet 
naar Canada en ̀ die stadse troel` Janita 
Pluk en Tonny Gaastra zijn het erf af. 
De spelers komen in de zaal om nog 
even na te genieten van hun succes. 
Heb geen moment gedacht aan de 
tv-programma`s die ik moest missen, 
integendeel, ik heb een hele gezellige 
avond gehad!

Mark en Wendy
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Meest favoriete sport: Autosport. Rally en Formule-1. Het gevecht 

tussen mens en machine (techniek) is boei-

end.
 
 
Minst favoriete sport: Alle vechtsporten. Daar heb ik niets mee.
 
 
Mooiste sportherinnering: Dat zijn er twee. Ik heb jarenlang elke zon-

dagmorgen 100 km op een racefiets rondge-
reden. Een heerlijke manier van ontspannen. 
Daarnaast heb ik op 14 augustus 1998, na 
een inspannende voettocht, bovenop de Mont 
Blanc (4807 m.) gestaan.

 
 
Favoriete sportman / sportvrouw: Michael Schumacher. De bekende formule-

1-coureur. Een perfectionist tot in de details. 
Door zijn technisch inzicht, feedbackvermo-
gen en stressbestendigheid is hij toch steeds 
weer sneller dan alle andere coureurs.

 

P R O F I E L S C H E T S
Sinds kort kent Stichting Paasvuur een nieuwe secretaris. Zijn naam is Eilko 

Sickinghe en woonachtig op de grens tussen Zieuwent en Mariënvelde. Hij 

is 61 jaar en “vutter” (oud ING’er). Zijn drijfveer: voor de gemeenschap din-

gen doen en tegelijkertijd integreren in de dorpsgemeenschap. Naast zijn 

activiteiten voor het Paasvuur, is hij de nieuwe voorzitter van Mariënvelds 

Belang.
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Lekkerste eten: Lamsvlees.
 
 
Welk Tv-programma moet er onmiddellijk van de buis:
 RTL-Boulevard.
 
Beste boek/schrijver: “His Struggle for Truth” geschreven door Gitta 

Sereny. Een intrigerend boek over de gedach-
tespinsels van de intelligente, markante (maar 
o zo foute) oorlogsmisdadiger Albert Speer.

 
 
Mooiste film: Ook dit zijn er twee. De ademloze thriller 

“The Peacemaker” (met “George Clooney” en 
“Nicole Kidman”) en het hoogst vermakelijke 
“Back to the Future” Deel-1 (met Michael J. 
Fox).

 
 
Politieke kleur: Ergens in de VVD-hoek.
 
 
Beste Nederlandstalige lied: “Ik heb je lief” van Paul de Leeuw. Ontroerend.
 
 
Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg: Geen. Ik heb alleen maar mooie cadeaus 

gekregen.
 
 
Grootste miskoop: Eén of ander boekhoudprogramma. Het vol-

deed niet aan mijn verwachtingen.
 
 
Omscholen tot: Niet van toepassing. Ik ben met de VUT.
 
 
Tent opzetten in: Een rustig natuurgebied in Frankrijk.
 
 
Ben je wel eens aangehouden door de politie: Nee, maar wel staande gehouden. Bij een 

algemene verkeerscontrole. Niets aan de 
hand.
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Hekel aan mensen die: Ik probeer me niet te ergeren aan mensen. Ik 

zoek een oplossing.
 
 
Uit bed te halen voor: Laat mij maar lekker liggen.
 
 
Waar droom je over: Dat is altijd weer een verrassing.
 
 
Wanneer was je voor het laatst bang: Laat in de avond op een aardedonker bus-

station in Nairobi (Kenia). Ik heb mijn horloge 
maar afgegeven (was een neppertje). 

 
 
Wat denk je als je in de spiegel kijkt: Waarom zou de dag van morgen mooier zijn 

dan die van vandaag?
 
 
Welke zin of welk woord gebruik je te veel: Ik vermijd passages als “Zeg maar …” en “Ik 

heb zoiets van …”.
 
 
Wie zou je nog willen ontmoeten: Paul McCartney. Een muzikaal genie uit de pe-

riode waarin ik ben opgegroeid en met plezier 
aan terug denk (Amsterdam, Maagdenhuis 
etc.).

 
 
Wat zou je geen tweede keer doen: In een achtbaan (Rollercoaster) stappen.
 
 

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Betrokken, aardig, rebels, moedig, avontuurlijk.

De redactie (Huub Wopereis)
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Dag Datum Aanvang Activiteit
Za. 27/Feb 19.30 uur HV Pacelli 1 - Haarle/Leerkes Elect 1 (Sourcy Center).

Za. 27/Feb 20.00 uur 50 “plus/min” met “De Flamingo’s” (Het Witte Paard).

Zo. 28/Feb 14.00 uur RKZVC 1 - Terborg 1 (speelronde 15).

Ma. 1/Mar 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen (Het Witte Paard).

Vr. 5/Mar 20.00 uur Optreden “Mooi Wark” (Parochiehuis).

Zo. 7/Mar 14.00 uur RKZVC 1 - Reunie 1 (speelronde 16).

Ma. 8/Mar 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen (Kantine).

Za. 13/Mar 19.30 uur Pacelli 1 - UGHV 1 (Sourcy Center).

Zo. 14/Mar 14.30 uur Bon Boys 1 - RKZVC 1 (speelronde 12).

15 t/m 27 maart Buurttennistoernooi ZTV e.a.

Ma. 15/Mar 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen (Parochiehuis).

Zo. 21/Mar 14.00 uur Lochem SP 1 - RKZVC 1 (speelronde 17).

Wo. 24/Mar 20.00 uur PIOT : kopie inleveren.

Za. 27/Mar 19.30 uur HV Pacelli 1 - Kwiek/GIBO Groep 3 (Sourcy Center).

Zo. 28/Mar 14.00 uur RKZVC 1 - FC Trias 1 (speelronde 18).

Wo. 31/Mar 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.

Zo. 4-Apr 20.00 uur Paasvuur (Zegendijk)

Zo. 11-Apr 14.30 uur AD ‘69 1 - RKZVC 1 (speelronde 19).

Ma. 12-Apr 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen (Het Witte Paard).

Vr. 16-Apr 20.00 uur “Vrouwencafé” bij Inge (Het Witte Paard).

Zo. 25-Apr 14.30 uur Concert “NOIR” (Het Witte Paard).

Vr. 30/Apr 10.30 uur Feestcommissie : Fietstocht Koninginnedag.

Vr. 4/Jun 20.00 uur Zieuwent Live.

5, 6 en 7 juni Kermis

9, 10 en 11 juni St. Jozefschool : Jeugddriedaagse Groep 8.

11, 12 en 13 juni Jong Nederland : Kleinkamp.

14 t/m 20 juni Zieuwent Open : Zieuwentse Tennis Vereniging.

3 t/m 7 juli Jong Nederland : Grootkamp.

Vr. 4/Jun 20.00 uur Zieuwent Live.

5, 6 en 7 juni Kermis

11, 12 en 13 juni Jong Nederland : Kleinkamp.

14 t/m 20 juni Zieuwent Open : Zieuwentse Tennis Vereniging.

E v e n e m e n t e n a g e n d a
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De momenten van de pupillen
PACELLI

Datum : wedstrijd : uitslag 17-01-2010 : Pacelli D1 – Gazellen D1 : 8-6
Doelpuntenmakers Noëlle, Sarah
Mooiste doelpunt Dat Noëlle een doelpunt maakte op haar 

knieën
Mooiste moment: Dat de nieuwe coach halverwege de eerste 

helft er achter kwam dat de planken nog niet 
voor de goal waren gehangen

Man/Vrouw v.d. wedstrijd: Noëlle
 
Datum : wedstrijd : uitslag 17-01-2010 : Pacelli C1 – Huissen C2 : 7-9
Doelpuntenmakers Renske, Benthe, Mayke
Mooiste doelpunt Benthe
Mooiste moment: Onderschepping van de bal door Romee, 

snelle aanval via Renske en Merle, bijna 
doelpunt

Man/Vrouw v.d. wedstrijd: Babette (keeper)
 
Datum : wedstrijd : uitslag 17-01-2010 : Pacelli C2 – HCW C1 : 5-11
Doelpuntenmakers Gea, Carmen, Esmee, Luuk
Mooiste doelpunt Gea
Mooiste moment: 3x Break-out’s van Luuk, helaas had de te-

genstander een hele goeie keepster
Man/Vrouw v.d. wedstrijd: Jana heeft de 2e helft super gekeept
 
Datum : wedstrijd : uitslag 23-10-2010 : UGHV C2 – Pacelli C1 : 16-12
Doelpuntenmakers Mayke, Renske, Benthe, Romee
Mooiste doelpunt Romee liep vanuit de hoek naar de cirkel en 

scoorde
Mooiste moment: Er waren vele mooie momenten
Man/Vrouw v.d. wedstrijd: Renske
 
Datum : wedstrijd : uitslag 24-01-2010 : Pacelli C2 – Grol C2 : 2-12
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Doelpuntenmakers Gea, Esmee
Mooiste doelpunt Esmee mooie hoge bal vanuit de hoek
Mooiste moment: Jana alleen tegen 3 meiden “HEEEELP”, pakt 

de bal en gooide op doel, maar helaas géén 
doelpunt

Man/Vrouw v.d. wedstrijd: Gea, onderschepte veel ballen, lekker fanatiek
 
Datum : wedstrijd : uitslag 24-01-2010 : Quintus D1 – Pacelli D1 : 9-2
Doelpuntenmakers Sarah en Noëlle
Mooiste doelpunt Sarah, lopje over de keeper
Mooiste moment: De hele wedstrijd heeft het hele team goed 

gespeeld
Man/Vrouw v.d. wedstrijd: Nardy, 1ste helft gekeept, veel ballen tegen 

gehouden
 
Datum : wedstrijd : uitslag 31-01-2010 : Pacelli C1 – Apollo C1 : 2-11
Doelpuntenmakers Renske en Benthe
Mooiste doelpunt Benthe
Mooiste moment: Marloes die de cirkelspeelster tegen moest 

houden en dit erg goed uitvoerde 
Man/Vrouw v.d. wedstrijd: Babette (keepster)
 
Datum : wedstrijd : uitslag 31-01-2010 : Gazellen C2 – Pacelli C2 : 12-2
Doelpuntenmakers Jana en Pien
Mooiste doelpunt Pien, mooie lage stuiterbal
Mooiste moment: Jette speelde een mooie bal naar de vrij-

staande cirkelloopster.. Helaas géén doelpunt
Man/Vrouw v.d. wedstrijd: Britt, heel goed verdedigd in de hoek
 
Datum : wedstrijd : uitslag 7-2-2010 : Pacelli C2 – Reflex C1 (jongens!!) 

: 5-9
Doelpuntenmakers Esmee, Pien en Carmen
Mooiste doelpunt Carmen laag
Mooiste moment: Carmen staat omringt met verdedigende 

“jongens”, coach roept: “Spelen Carmen!” 
maar Carmen gooit een onmogelijke bal en 
maakt een heel mooi doelpunt

Man/Vrouw v.d. wedstrijd: Jana, een bere partij gekeept
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Nieuwe hype in Zieuwent, 
vrouwen op de mountainbike

Stoer, avontuurlijk en gezellig zijn de 
sleutelwoorden  

In Zieuwent is een bloeiende mountainbikevereniging Velocé, waar relatief 
veel vrouwen lid van zijn. Ze vinden het gezellig om samen te ploeteren door 
de modder en intussen te genieten van de buitenlucht. Deze vrouwen vinden 
mountainbiken stoer, avontuurlijk en vooral gezellig. Mijn vriendinnen halen 
mij over om een keer een tocht mee te fietsen. Omdat ik altijd wel in ben 
voor iets nieuws ga ik deze uitdaging aan. Wel heel bijzonder dat er zoveel 
vrouwen lid zijn. Welk geheim schuilt hierachter? 

Mijn eerste voorbereiding is de aanschaf van een mountainbike. Ik kom 
terecht bij fietsspecialist Paul Knippenborg, die tevens de grote initiator is 
achter de Velocé club. Omdat ik nog niet zeker weet of mountainbiken mijn 
nieuwe sport is, wil ik niet zoveel geld uitgeven. Geen enkel probleem, aldus 
Paul. Een voordeel van het mountainbiken is dat je kunt beginnen met een 
tweedehandsfiets of een voordelig nieuw model. Paul laat mij een blitse twee-
dehands rode mountainbike zien, net mijn lievelingskleur, en ook nog eens 
een passend frame. Dit is een goed begin. 

Ik krijg een kop koffie aangeboden en stel Paul de vraag waarom er zoveel 
vrouwen lid zijn van de Velocé. Paul legt enthousiast uit:”Vrouwen willen graag 
sturing en goede instructies bij het mountainbiken.“ Verder zoeken vrouwen 
nieuwe uitdagingen en willen ze weleens een andere sport beoefenen. Fietsen 
maakt mensen gelukkig en het geeft ze een gevoel van vrijheid. Ook de sfeer 
is bepalend. De clubleden komen, na de training en de tocht altijd bij elkaar 
in Café het Witte Paard, voor een gezellige nazit. 

Vrouwen op de mountenbike
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Dat gezellige past wel bij me. Ik schrijf me in bij de club en schaf het clubtenue 
aan (korte broek met zeem, lange broek, shirt met korte mouwen, één shirt 
met lange mouwen en een windjack)  tegen een gering bedrag, dankzij de 
sponsors. Het bestuur van de Velocé heeft sponsors bijeengebracht om de 
kledingkosten zo laag mogelijk te houden. Hiervoor krijgt de sponsor publi-
citeit op het shirt, via de website en andere media. Als je als leden allemaal 
dezelfde kleding draagt, geeft dat herkenning en het gevoel dat je ergens 
bij hoort. Een ander voordeel is, dat je fiets automatisch verzekerd is voor 
schade ten gevolge van een ongeval tijdens het fietsen. En je krijgt korting 
op het inschrijfgeld bij toertochten. 

Na de aanschaf van mijn fiets, raadt Paul me aan om een zesdaagse cursus 
voor beginnende mountainbikers te volgen. Hierin leer je de fietstechnieken, 
je bouwt conditie op en je krijgt tips op voedingsgebied. Het lijkt me inderdaad 
wel verstandig om behendig over een boomstronk te springen in plaats van 
ertegen aan te fietsen. Via de clubwebsite kan ik verder op de hoogte blijven 
van het laatste nieuws en andere informatie. Op de site staan alle tochten 
vermeld en er is een prikbord waar je een verslag of anekdote achter kunt 
laten. Als er een fietsvakantie, informele avond, bandenplak avond of iets 
anders wordt georganiseerd, is de opkomst altijd groot, volgens Paul.

Bizarre tocht 
Ik heb de cursus erop zitten en ga mijn eerste tocht fietsen. Zondag, staat 
op de website, vertrek om 8.00 uur bij de kerk. Ik zal er zijn. Zaterdagavond 
ga ik laat naar bed. Na een onrustige nacht loopt `s morgens om 7.00 uur 
de wekker af. Ik ben gespannen. Belachelijk natuurlijk, want ik heb ruim tien 
jaar topsport volleybal gespeeld en heb dus wel voor hetere vuren gestaan. 
Maar dit voelt anders, onwennig en nog redelijk onbekend. Ga ik het redden 
of had ik gisteravond die drie biertjes moeten laten staan? Dat zijn de vragen 
die door mij heen spoken. 

Afwachten dan maar. Ik ga ervan uit dan mijn mentaliteit mij erdoor heen 
sleept. Of heb ik vandaag meer nodig? Ik trek mijn mountainbikekleding aan, 
pak een bidon met dorstlesser, een fruitreep, banaan en een boterham. Dan 
zet ik mijn mountainbike achterop de bagagedrager van mijn auto en rij naar 
de kerk in Zieuwent. Wat een opkomst voor zo`n klein dorp als Zieuwent! 
Ongeveer veertig liefhebbers hebben zich bij de kerk verzameld. En wat 
opvalt: heel veel vrouwen. 
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pak een bidon met  
dorstlesser,  

een fruitreep, banaan       
           en een boterham. 
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De hele groep gaat naar Winterswijk. De Winterswijkse fietsclub heeft een 
tocht uitgezet waar alle mountainbikeliefhebbers aan deel kunnen nemen. Het 
maakt niet uit of je bij een club hoort of individueel meefietst. Er zijn honder-
den mensen die deze tocht gaan fietsen. Je hebt de keuze uit 35, 45 of 55 
kilometer. Het groepje dames waar ik mee fiets kiest voor 35 kilometer. We 
gaan nog snel even naar het toilet, zetten onze helm en bril op en starten de 
tocht. We trappen in een gangetje van 25 kilometer over smalle kronkelende 
bospaden, waarop techniek belangrijk is, en wisselen dat af met lange stuk-
ken landweggetjes, waarbij conditie nodig is. 

Het weer is geweldig. Wel koud, maar daar zijn we op gekleed. De zon schijnt 
door de bomen over het maïsland in ons gezicht. Wat een fantastisch gevoel: 
ik laat alles los, vergeet mijn verplichtingen en geef me volledig over aan het 
fietsen. Verbaasd en geïnspireerd over de uitwerking die dit mountainbiken 
in mij teweegbrengt. De tijd staat even stil. Het gaat goed, dit is genieten. 

Aangekomen bij de pauzeplaats, ongeveer op de helft van de tocht, staan de 
bouillon en thee klaar en mag je een stroopwafel pakken. Onze clubleden zijn 
goed te herkennen in hun groen-blauwe tenues. Tijdens de pauze roddelen, 
lachen en kletsen we. En, vermeldenswaardig, we zien voornamelijk mannen 
op de mountainbike. Dat geeft ons een stoer gevoel. 

De bouillon is op en we fietsen weer verder. Na een paar kilometer willen mijn 
benen niet meer. Jeetje, wat gaat het zwaar zeg. Ik fiets niet, ik martel. Mijn 
benen zijn verzuurd. Wat balen om op deze manier te mountainbiken. Hoe kan 
dat nou? Had ik toch dat laatste biertje niet moeten nemen? Ik doe mijn best, 
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maar het gaat niet meer van harte. De vrouwen slepen mij erdoorheen en in 
een aangepast tempo fietsen we verder. Op mentaliteit en geholpen door mijn 
medemountainbikes finish ik. Na zo`n zware rit geeft me dat een enorme kick.

Simpelweg genieten
 
Weer terug in Zieuwent treffen alle mountainbikers elkaar in het café bij de 
kerk. We warmen ons aan de chocolademelk en sommigen nemen een halve 
liter tegen de dorst. Inge van het café zet een pan soep met broodjes klaar. 
Wat opvalt is dat iedereen zo`n voldane uitstraling heeft. De sporters zijn 
geïnteresseerd in elkaar wisselen ervaringen uit over de tocht. Het saamho-
righeidsgevoel is groot. We hebben de discipline opgebracht om al om 8.00 
uur bij de kerk te zijn, en daar genieten we nu van na. Sommigen vertellen 
een verhaal met een wel erg hoog blufgehalte. Ik hoor vervelende verhalen 
over valpartijen, maar ook persoonlijke uitingen. Alles bij elkaar bezorgt dit me 
een uniek clubgevoel. Rang, stand, sexe of leeftijd is niet belangrijk, iedereen 
telt mee. Door het uitbundige lachen en het vele vrouwengepraat spelen de 
vrouwen in deze ambiance onbewust een belangrijke rol. Daarentegen pron-
ken de mannen met stoere verhalen over hoe hard ze gefietst hebben. Maar 
de aanwezige vrouwen laten zich niet intimideren door dit haantjesgedrag. 
Ze zijn namelijk zelf stoer. 

Stoere vrouwen 
De vrouw op de mountainbike lijkt hét toekomstbeeld in Zieuwent. Het moun-
tainbiken is uiteindelijk wel een individuele sport. Je kunt niet gewisseld worden 
als het even tegenzit, zoals met volleybal. Je moet de rit zelf uitrijden. Ik vind 
mountainbiken grensverleggend en bijkomend voordeel: ik verbrand veel calo-
rieën. Nu ik rondpraat hoe stoer, avontuurlijk en gezellig ik het mountianbiken 
vind haken steeds meer vrouwen aan. Mijn vriendinnen hadden toch gelijk. 
Met deze totale mix voelt de vrouw zich helemaal thuis op de mountainbike. 

Volgende week zondag ben ik er weer, maar dan beter voorbereid. Want ik 
wil dit niet meer missen.

Wilt u lid worden van de Velocé, voor mannen en vrouwen, bel dan met Paul 
Knippenborg telefoonnummer 0544 - 352254
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Dat is de titel van het concert door “NOIR”, het voormalig jongerenkoor,
op zondagmiddag 25 april bij “ Het Witte Paard” te Zieuwent.Familie, vrienden, 
oud-leden,  Zieuwentenaren en allen, die NOIR een warm hart toedragen, zijn van 
harte welkom. 

Het koor bestaat uit 20 enthousiaste zangeressen uit Zieuwent e.o., onze dirigent 
Tonny van der Meij en organist Dennis Vallenduuk.
Meestal zingen we tijdens vieringen in de prachtige Zieuwentse kathedraal, boven, 
bij het orgel. Daarnaast verzorgen we rouw- en trouwvieringen, en zingen we bij 
bijzondere gelegenheden zoals recentelijk b.v. Another Night of Sowent,  Spirit of 
winter, een fair in de tuinen van Paleis het Loo te Apeldoorn, of met een jubilerend 
blaasorkest.
           
Ons repertoire bestaat uit zowel kerkelijke als populaire muziek in het Nederlands, 
Latijns, Frans, Engels en Duits.Vaak zingen we “liedjes op verzoek”, maar dit keer 
hebben we zelf een keuze gemaakt uit ons veelzijdig repertoire. Momenteel zijn 
we bezig met het instuderen van een aantal nieuwe nummers van o.a. ABBA, Phil 
Collins, van Dikhout…meer geven we nog niet prijs. En dat, voor deze gelegenheid, 
onder begeleiding van een band. 

Vanaf 14.00 uur is de zaal geopend, om 14.30 starten we met ons concert. De entree 
is vrij, een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld. Wij hopen velen een mooie middag 
te kunnen bezorgen dus:

Wees welkom en deel met ons de “LIEFDE VOOR MUZIEK !”
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TOHP 1 nivo 2, zaterdag 9 januari 2010.

Een briefje voor ons derde tournooi: vertrektijd  9:10 uur. Dat is wel lekker, 
hoeven we niet zo vroeg op te staan. Het is die ochtend onstuimig winterweer. 
Glibberend en glijdend komen we aan in de Pallandhal. De wedstijden zijn 
al in volle gang en we kleden ons om in kleedkamer 6. Coach Karin (mama 
van Isa) pakt het wedstrijdschema uit de tas….Oeps, TOHP 1 staat ook al bij 
de wedstrijd van 9:00 uur….Ach, de tegenstander zal wel hebben afgezegd 
en we wachten rustig af.  Dan klinkt het door de speakers: is TOHP 1 nu wel 
aanwezig?! Ons toch maar even melden bij de wedstrijdleiding. Als Karin 
(mama van Sabine) ook nog de sporttas met glij-ierende banden na komt 
brengen, weten we zeker dat het dit keer geen beker wordt.
Maar we laten ons natuurlijk niet zomaar uit het veld slaan. Goed uitgeslapen 
beginnen we aan onze wedstrijd. Isa vangt de ene naar de andere bal. Tess 
slaat met haar superopslag alle tegenstanders uit het veld en we sluiten de 
wedstrijd af met een gelijk spel: 4-4. 
Na de pauze krijgen we een moeilijke tegenstander. Iris vindt die schuine 
ballen super irritant en springt als een vliegende keep erachter aan. Maar 
Merit denkt: wat zij kunnen, dat kan ik ook! Met slimme ballen, net over het 
net, maken we het onze tegenstander af en toe behoorlijk lastig. Uitslag 1-5.  
Knuffelbeermascotte Tommie wordt ingezet om ons team aan te moedigen 
voor de laatste wedstrijd . Sabine springt af en toe bij met een megavangbal 
zodat ze weer lekker bovenop Tommie kan uitrusten. Anouk probeert ons 
van een nederlaag te redden door alleen in het veld 3 keer de bal te vangen. 
Maar halverwege de wedstrijd ziet zij er ook geen heil meer in en zoekt de 
zijlijn op. Als de zoemer klinkt noteren wij 0-6.  Met een tevreden vijfde plaats 
glijden we weer naar huis.

Volleybaltoernooi Varsseveld 
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De gruwelijke dood van de Georgische rodelaar Nodar Kumaritashvili wierp een flinke 
smet op de opening van de 21e Olympische Winterspelen. Ondanks dit vreselijke 
ongeval begonnen de Spelen voor Nederland met Olympisch goud voor Sven Kramer 
op de 5.000 meter. Hiermee werd de hoop van prins en IOC-lid Willem-Alexander 

ingelost. De in een flets oranje shirt gekleede Olympia-fan zei namelijk dat het mooi zou 
zijn als de Winterspelen in Vancouver uitdraaien op ‘Svencouver’. Er lijkt in Nederland 
nu al sprake van een ‘Svenmania’ en iedereen lijkt ‘Sfan’. 
Maar er zijn meer tenenkrommende gebeurtenissen. Opa sport liep weer ongegeneerd 
te sjansen met Ria Visser, sponsor General Motors kwam met waardeloze ijsmachi-
nes en de niet meer volslanke Terpstra was ook weer in vorm. Luisteraars van ‘Evers 
Staat Op’ op Radio 538 hebben verbaasd en boos gereageerd op het optreden van 
Erica Terpstra in de ochtendshow. Erica zat ladderzat in de studio onafgebroken de 
carnavalskraker “Hey Marloes, ik wil met je onder de douche” de ether in te blèren. 
En terecht dat ze goed in d’n olie zat, ze had even daarvoor de 2e gouden plak voor 
Nederland veiliggesteld tijdens het 100m lopend buffet. Maar de kop van Evers sprak 
haast onleesbare boekdelen bij het aanzien van zo’n hoopje mens, net als die van 
ijsmeester Marc Messer in Vancouver. De nare smaak in hun mond zal hen doen 
hebben denken aan beschuit met scheerschuim en cayennepeper of iets in die trant. 
Wat heeft de organisatie toch een bak stront over zich heen gekregen in die ijshal. 
We hadden nog het meest te doen met de chauffeur op de Olympia-ijsdweilmachine 
die weemoedig terugdenkt aan de zomer waarin hij altijd rustig tegen een boom aan 
stond te hakken en zijn eigen Zamboni stond op te poetsen. Nu reed hij nietszeggend 
dweilrondjes op de oval en bij het passeren van elke tribune kreeg hij een striemend 
fluitconcert over zich heen. Volwassen mensen gekleed in de meest onwaarschijnlijke 
oranje outfits gooiden met vuur in de ogen zo veel mogelijk zooi naar zijn hoofd. Vanuit 
het binnenterrein staat een oranjecoach, het dweilwagentje begeleidend, constant 
op zijn horloge te wijzen met een bijtend afkeurende blik. Fantastische beelden. 
Nederlandse coaches lopen over elk zuchtje wind te klagen en gaan al in protest als 
achter de tribunes de deur van de toiletten te hard dicht worden gegooid. De coach 
van de Russische equipe bleef stoïcijns op het binnenveld staan toen ze zijn schaatser 
voor de 2e keer van de startlijn haalden door weer een technisch mankement. Als het 
dak zou instorten, is hij de láátste die verhaal komt halen. Verschil van omgaan met 
de omstandigheden, zeg maar. Tegenover het professionalisme van de Nederlandse 
equippe staan duizenden loyale fans. Jammer genoeg gekleed in outfits die meer 
zeggen over de bovenkamer van de Sfan dan van zijn sporthart eisen ze de aandacht 
op. Bij iets aangenamere temperaturen doen wij deze zomer hier graag aan mee, met 
of zonder Van der Sar.

Dat kan beter...
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