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Lange winter.

De aankondiging van de winter gaat bij mij altijd als volgt; op een ochtend in oktober 
of november kijk ik of er speculaas in huis is en meestal kom ik er tot mijn schrik 
achter dat dat niet het geval is. Ik eet alleen speculaas vlak voor de winter en bijna 
alleen op mijn werk. Dan smeer ik boter op brood en doe de speculaas in een zakje 
mee in de broodtrommel, anders heb ik ’s middags zachte speculaas en dat is niet 
lekker. Deze speculaasperiode loopt van november tot iets na Sinterklaas en daarna 
ook niet weer eerder dan het jaar er op. 
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Daarna zet de winter hopelijk door, 
met voor de kinderen veel sneeuw- en 
ijsplezier. Iets dat ze afgelopen periode 
meer dan voldoende hebben gehad. 
Wat hebben we wat afgejaagd naar 
de ijsbaan. De schaatsen onderbinden 
is bij mijn kinderen nog wel een must. 
Prachtig om te zien hoe ze zich op het 
ijs kunnen vermaken. Daarna probeer 
ik de bevroren veters weer los te krijgen 
en neem ik de klappertandende kinderen 
weer mee naar huis.
Ook de sneeuw was geweldig. Op school 
en om het huis werd flink genoten. Op 
zondag naar de Lochemse berg met een 
sleetje, was ook erg leuk.

Toch komt er aan al deze pret ook een 
eind, die niet noodzakelijkerwijs afhan-

kelijk is van de temperatuurontwikkeling. 
Van dit naderende einde kwam bij ons 
thuis ook een aankondiging. In de carna-
valsvakantie, na de optocht in Groenlo, 
kon ik de kinderen al niet meer zo goed 
motiveren nog naar de ijsbaan te gaan. 
Dat lukte alleen de vrijwilligers van de 
ijsbaan nog met hun discoavond.
Als klap op de vuurpijl was er de vrijdag-
morgen van de vakantie. Marleen opent 
’s morgens de gordijnen en slaakt de 
volgende zucht: “ah nee hé, niet weer 
sneeuw”. 

Het werd tijd voor de lente. En wat is 
de mooiste aankondiging van het nade-
rende voorjaar? Juist, PaasPop.

Iedereen veel plezier daar.

Mark Lankveld

Passie voor paarden
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Op zondag 21 maart mogen we mee een kijkje nemen bij de dressuurwedstrijd van Carleen 
Doppen. Carleen, 15 jaar, dochter van Jan en Marlies, 3e klas Marianum, rijdend vanaf haar 
6e verjaardag en sinds vorig jaar Nederlands kampioene dressuur in de L2.

Wat beweegt iemand om zo jong al zo ver te komen? Wat moet je ervoor doen, maar ook 
wat moet je ervoor laten? Wat betekent dit voor ouders qua tijd, maar zeker niet onbelangrijk, 
de kosten?
Reden genoeg voor de Piot om eens op stap te gaan en dit jeugdig talent aan het werk te zien.

Ja ja, via de Tomtom kwamen we als eerste bij manege Wibedaki waar we hadden afge-
sproken. Daar staat haar pony gestald met de naam: Whoah. De familie Doppen is niet de 
eigenaar van deze pony, maar Carleen is degene die hem berijdt. De pony is van M. Meijer.
Nadat Carleen de pony helemaal klaar had gemaakt, vertrokken we richting Zevenaar waar 
de wedstrijd plaatsvond. 
Een dressuur wedstrijd zit voor een leek wat warrig in elkaar. Maar zelfs Stefan kon er uit 
wijs worden, dus …………
Er zijn verschillende klasse oplopend in moeilijkheid van B-L1-L2-M1-M2-Z1-Z2.
Bij een wedstrijd, proef, kun je punten behalen van 0 tot 300. Vanaf 180 punten voor een 

Passie voor paarden
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proef, krijg je een winstpunt. Of bij nog meer 
punten, zelfs 2 of maximaal 3 winstpunten.
Deze winstpunten heb je weer nodig om 
een klasse hoger te kunnen komen. Bij 10 
winstpunten mag je een klasse hoger, maar 
dit hoeft nog niet. Bij 30 winstpunten moet 
je hogerop.
Voor aanvang van de wedstrijd rijdt Carleen 
in de M2 en heeft ze al 8 winstpunten staan.
Er doen 7 deelnemers mee en iedereen rijdt 
2 proeven. 

Bij aankomst in Zevenaar, is het een en al 
routinewerk voor moeder en dochter. Pony 
uit de trailer, opzadelen, haren keurig in knot 
of vlecht, cap op en hup op “ ’t peerd”. Moe-
der Marlies gaat het inschrijfgeld betalen en 
Carleen rijdt zich vast los in een bijbehorende 
manegebak. Daar krijgt ze van de ringmees-
ter te horen dat er iemand is uitgevallen en 
dat ze eerder moet starten. Dit betekent 
dat haar tijd om los te rijden nog maar een 
kwartier zal zijn. Eigenlijk te kort om het paard 
lekker warm te kunnen rijden. Carleen mop-
pert hier wat over, maar heeft te weinig tijd om 
er te lang over in te zitten. Concentreren op 
enkele lastige passages en het is maar even 
en dan komt de ringmeester hen al halen.
We wensen Carleen nog gauw succes en ne-
men plaats aan de zijkant van de ring. Moeder 
Marlies leest de hele proef voor, nadat de bel 
klinkt om te beginnen. Een jury zit hoog boven 
de ring in een apart kamertje te kijken. Het 
koppel begroet netjes de jury en dan start de 
proef. Linksom, rechtsom, kleine ronde, grote 
ronde, uitgestrekte draf, galop, stil staan en 
in de achteruit. Het lukt allemaal. Voor ons is 
het allemaal geweldig knap.
Je rijdt toch maar met 1 pk en als je op de 
rem trapt moet ie dat wel doen!
Na de proef even 5 minuten rust en dan 
meteen de 2e proef erachter aan.

Tijdens deze 2e proef hoorden we al wat 
gemopper van Carleen. Haar gezicht werd 
alsmaar roder van het harde werken. Je kon 
merken dat het niet helemaal naar haar zin 
ging. Dit bleek eens te maar toen ze na de 
proef de ring uitkwam.
Boos en teleurgesteld ging ze Woah uitrijden. 
In twee keer 6 minuten is het voorbij voor die 
middag. Uren van trainen en voorbereiden 
gingen hieraan vooraf. En voor je het weet 
is dit voorbij en kun je pas weer punten halen 
op een volgende wedstrijd.
Lag het aan ons? Zenuwen, te korte inrijdtijd? 

We voelden ons haast ietwat schuldig. 
En dan gewoon terug naar de werkelijkheid. 
Paard ten allen tijde belonen. Afzadelen en in 
de trailer zetten. En dan je puntenlijst ophalen 
onder het genot van een drankje.
We moeten even wachten op de uitslagen, 
maar even later is het binnen…… en jawel 
hoor op beide proeven toch nog een winst-
punt behaald. 2 in totaal vandaag.

“Nou dit voelt niet als verdiend” zijn Carleens 
woorden. “ Het ging echt slecht vandaag”.
Blijkbaar had ze toch niet al teveel verkeerd 
gedaan.
Wel wordt ons duidelijk dat Carleen een per-
fectionistisch ingesteld karakter heeft. “En dat 
moet ook wel”, zegt ze zelf. “Hiermee kan ik 
toch niet tevreden zijn?”
De lat legt ze hoog voor zichzelf.
Haar doel is uitkomen in de Z-dressuur. En 
eigenlijk is dit gelukt vandaag. Misschien 
wel niet op de mooiste manier, maar punten 
tellen. 
Vraag de voetballers onder ons maar na. Je 
kunt nog het mooiste voetbal spelen, maar 
daar haal je niet altijd 3 punten mee.
Carleen heeft het vandaag voor elkaar gekre-
gen om 2 winstpunten bijeen te sprokkelen 
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en zo al 10 winstpunten in totaal te hebben. 
Klaar voor de Gelderse kampioenschappen 
en wie weet ook de Nederlandse kampioen-
schappen wel.

Tussendoor horen wij echter ook dat je paard-
rijden er niet maar zo even bij doet.
Het is een manier van leven. Je moet er 
misschien wel van alles voor laten, maar zo 
wordt dat niet ervaren. Men heeft het er graag 
voor over. Als er zondag een wedstrijd is, dan 
ga je niet uit de avond van tevoren. Sparen 
voor nieuwe laarzen is geen opgave. Elke 
dag naar de manege fietsen, zelf rijden of 
lessen volgen, wedstrijden aflopen en zelfs 
vakanties aanpassen aan het paardrijden, is 
wat de familie Doppen doet.
Want buiten Carleen is het Marlies die zelf 
een paard bezit en ook dressuur rijdt in de           
Z-klasse en broer Rick, die ook een paard 
bezit, maar hiermee springt. Vader Jan heeft 
in het verleden wel paard gereden, maar vindt 
nu alleen het buiten rijden nog leuk en soms 
gaat hij mee naar wedstrijden.
En ook dat mag best als bewonderenswaar-
dig gezien worden. Een vrouw en kinderen 
hebben die zoveel tijd steken in hun passie 
voor paarden.

Begin augustus zijn de Nederlandse kampi-
oenschappen en we wensen Carleen heel 
veel succes om daar te komen in de Z-klasse. 
Maar eerst nog een paar wedstrijden in de 
M2 om goed te kunnen oefenen. Go for it, 
Carleen.

Namens de redactie, bedanken we Marlies en 
Carleen voor het feit dat we een kijkje moch-
ten nemen in de wereld die paarden heet.
Stefan Beerten en Tanja Huinink.
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Op zaterdag 6 februari zijn we naar Terborg geweest, ons vierde toernooi.
Iris, Tess, Sabine, Isa, en Merit zijn er helemaal klaar voor.
De eerste wedstrijd is even inkomen. Hoe was het ook al weer. Met een achterstand 
van 2 punten krijgt iedereen ineens een ingeving………..en vervolgens wordt er in 
de laatste 4 minuten gevolleybald of hun leven ervan af hangt. In een rap tempo 
worden de punten binnen gehaald. Het is erg spannend. Nog 10 seconden om de 
winst binnen te halen. Dan laat de zoemer zich horen…….. net geen winst. Het 
wordt 3-3. Heel goed gespeeld.

De tweede wedstrijd. Opgewarmd en wel zit het tempo er van de eerste wedstrijd er 
nog in en vliegen de punten de tegenstanders om de oren. Achter elkaar wordt er de 
gescoord. Maar dan hebben de tegenstanders door hoe wij spelen en zijn alerter. 
Heel langzaam spelen de tegenstanders beter en wat wij als voordeel hadden in de 
eerste wedstrijd om te winnen in de laatste 10 seconden, maken de tegenstanders 
waar. Net 4-5.

Dan de derde wedstrijd. Niet getreurd om de eerste twee, gaan we er weer volop 
tegen aan.
Ook hier starten we erg goed. 3 punten voorsprong. Zal het nu dan gaan lukken? 
Maar dan begint de tweede helft van de wedstrijd de vermoeidheid toe te slaan.
We proberen alles te geven, er is niemand die het bijltje erbij neer legt, maar het 
mag niet baten. Ook hier met een verschil van 1 punt in de laatste 10 seconden.

De laatste wedstrijd is een zware dobber. Het zijn grote meiden, en onze meiden 
worden moe. We proberen nog van alles, en blijven vechten. We staan veel met 1 
persoon in het veld, en hebben geen controle meer over de wedstrijd. Het wordt 1-5. 
Toch gaan we met een voldaan gevoel weer naar huis. We hebben allemaal erg 
goed gespeeld. Op naar het volgende toernooi.

Vol leyba l toer noo i  Terbor g
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Meest favoriete sport: Zwemmen vind ik wel lekker om zelf te doen. 
En de paardensport vind ik leuk om naar te 
kijken, hoewel ik niet echt hou van sporten.

Minst favoriete sport: Vechtsport, dat vind ik echt helemaal niks.

Mooiste sportherinnering: Dat is al heel wat jaren geleden. Samen met 
mijn hond ging ik naar een hondencursus. We 
wonnen toen de 1e prijs voor gehoorzaamheid. 
Terwijl het de meest eigenwijze hond was die 
er bestond. Ik heb deze prijs ook nog steeds 
bewaard.

Favoriete sportman/vrouw: Guido; hij is namelijk de enige sporter voor 
wie ik langs de lijn ga staan!

Lekkerste eten: Ik zou hier wel 20 gerechten kunnen noemen, 
want ik vind alles heerlijk. Ik hou van eten waar 
zorg aan besteed is, en waarbij het bord mooi 
verzorgd is.

Welk TV programma moet onmiddellijk van de buis:
 Programma`s d ie  ik  n ie t  leuk  v ind  

kijk ik gewoon niet. Ik kijk graag naar  
actualiteitenprogramma`s en documentaires. 

P R O F I E L S C H E T S
Tot enkele jaren geleden  woonde ze nog in Arnhem en gaf daar les op een 

basisschool. Nu woont ze aan de Rouwhorsterdijk in Zieuwent en is ze 

getrouwd met Guido Stortelder. Sandra Stortelder , 43 jaar, is moeder van 

Gijs en Jan en werkt 2 dagen per week als coach voor Pabo-studenten en 

beginnende leerkrachten.  Sinds enkele jaren zingt ze bij Noir en doet ze  

de voorbereiding voor het concert op 25 april. Ook is 

ze lid van de adviesraad voor de locatieraad van 

de Parochie. Redenen genoeg om haar wat 

beter te leren ken- nen.
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Vaak beginnen die programma’s pas om 22.00 
uur en dan lig ik al in bed. Ben geen avond-
mens.

Beste boek/schrijver: ‘Dagboek van een Geisha’ en ’De dag na 
morgen’; beiden erg meeslepende boeken.

Mooiste film: ‘The English patient’

Politieke kleur: Ergens rond het midden. Iets minder groen 
sinds ik met Guido ben.

Beste Nederlandstalige lied: Van Boudewijn de Groot, tot aan Hazes en de 
3 J’s, afhankelijk van mijn stemming.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg: Als kind kreeg ik een keer een wollen trui die 
vreselijk kriebelde en een bijpassende wollen 
broek. 

Grootste miskoop: De dvd-speler die we nu hebben waarvan de 
meeste functies alleen werken wanneer je 
kabel hebt.

Omscholen tot: Als ik het talent had dan zou ik wel pianist of 
violist willen zijn die de wereld rondreist met 
een orkest.

Tent opzetten in: Nergens; ik ben een keer wezen kamperen 
en dat was meteen een ramp. Die tent gaat 
deze zomer hier de tuin in voor de kinderen.

Ben je wel eens aangehouden door de politie: Ja, maar daar wil ik niks over kwijt.  Het had 
niets met alcohol te maken hoor!

Hekel  aan mensen die: Halve waarheden over jou of anderen verkon-
digen.

Uit bed te halen voor: Ben wel heel erg aan mijn nachtrust gehecht, 
maar wanneer ik merk dat Guido nog heel 
lekker ligt te slapen en er staat op de deel 
een koe op het punt van afkalven, wil ik er 
wel even uitkomen om te gaan kijken.
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Waar droom je over: Dat ons concert met Noir op 25 april een heel 
groot succes wordt en dat het een hele gezel-
lige middag wordt voor jong en oud.

Wanneer was je voor het laatst bang: Ik was laatst bij een paar oud-collega`s in 
Arnhem in een flat. Toen ik de lift uitkwam keek 
ik door een glaswand zo de diepte in. 

Wat denk je als je in de spiegel kijkt: Vandaag niet te veel aan doen, maar morgen 
ga ik lijnen.

Welke zin of welk woord gebruik je te veel: Dat wist ik van mezelf niet zo goed, maar 
volgens bekenden zeg ik vaak ‘nou’ , ‘zo’ en 
‘hèhè’.

Wie zou je nog willen ontmoeten: Prins Willem Alexander; ik zou hem naturel 
willen ontmoeten zonder dat keurslijf. We 
drinken dan samen een biertje/wijntje aan de 
bar en kletsen wat, gewoon als mensen onder 
elkaar.

Wat zou je geen tweede keer doen: Mijn trui aan de sprinklerinstallatie hangen, 
waardoor 2 verdiepingen van een hotel onder 
water kwamen te staan. Dit gebeurde op va-
kantie in Turkije. Samen met een vriendin was 
ik op stap geweest. Toen we `s nachts op de 
kamer kwamen, vonden we dat onze kleren 
stonken naar rook. Zonder dat we het wisten 
hingen we dus onze kleren aan het verkeerde 
haakje. Het was echt een nachtmerrie met 
grote gevolgen. Gelukkig kunnen we er nu 
wel om lachen als we eraan terugdenken.

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Gevoel voor humor, opgeruimd, opvliegend, 
ochtendmens, recht door zee.

 Sandra, bedankt voor dit gesprek en namens 
de redactie wensen we jou en het koor Noir 
heel veel succes toe met het concert op 25 
april in ’t Witte Paard!

Wendy
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Dag Datum Aanvang Activiteit
Vr. 2/Apr 20.00 uur PaasPop-Klassiek : Johannes Passion.
3, 4 en 5 
april PaasPop.

Zo. 4-Apr 20.00 uur Paasvuur (Zegendijk)
Ma. 5-Apr 14.00 uur RKZVC 1 - Terborg (speelronde 15).
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. 18-Apr 14.00 uur RKZVC 1 - Gendringen (speelronde 20).
Ma. 19-Apr 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen (Kantine).
Zo. 25-Apr 14.30 Concert “NOIR” (Het Witte Paard).
Zo. 25-Apr 14.30 uur Ulftse Boys 1 - RKZVC 1 (speelronde 21).
Ma. 26-Apr 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen (Parochiehuis).
Wo. 28-Apr 20.00 uur PIOT : kopie inleveren.
Wo. 28-Apr 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen (Het Witte Paard).
Vr. 30/Apr 10.30 uur Feestcommissie : Fietstocht Koninginnedag.
Zo. 2/May 09.00 uur Stg. Fratsen : Wandeltocht “Dwars deur Söwent”.
Zo. 2/May 14.00 uur RKZVC 1 - Dinxperlo 1 (speelronde 22).
Ma. 3/May 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen (Het Witte Paard).

Zo. 9/May 10.00 uur Onthulling beeld “Vrouwen van het rijke Roomse leven”.
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.
Za. 28-Aug 21.00 uur Stg. Fratsen : Openlucht Bioscoop.
Zo. 5-Sep 13.00 uur Stg. Fratsen : Vertelfestival.
22 en 23 oktober Stg. Fratsen : Houtdorp.
Za. 13-Nov 20.00 uur Stg. Fratsen : Open Podium.
Za. 1-Jan 20.00 uur Stg. Fratsen : Nieuwjaarsgala

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

Volleybal Tohp
Datum : wedstrijd : uitslag 06-02-2010 : BOVO 3 - TOHP 1 : 4 – 3

MOOISTE PUNT: Er werd goed samengespeeld. Er waren soms 
moeilijke acties, toch werd de bal vaak gered.

MOOISTE MOMENT: De hele wedstrijd tegen BOVO bleef zeer span-
nend tot het laatste moment. Helaas net verloren.

VROUW vd WEDSTRIJD: Laura Huinink, Femke Heutinck, Yasmin 
Krabbenborg en Anne ten Have.

Datum : wedstrijd : uitslag 27-02-2010 : TOHP 1 - WIVOC 2 : 3 - 0

MOOISTE PUNT: Floor Hermans en Silke Wopereis scoorden 
allebei met een crossbal kort over het net.

MOOISTE MOMENT: Dat deze dametjes tussen de 2 wedstrijden 
heerlijk even met DUPLO speelden.

VROUW vd WEDSTRIJD: Linda Rooks.

Datum : wedstrijd : uitslag 27-02-2010 : TOHP 1 - Favorita 2 : 2 - 1

WEDSTRIJDVERLOOP: Er werd veel gevochten om de bal te hebben.

MOOISTE MOMENT:
Vera speelde een moeilijke pass aan Marleen die 
moeite had met deze bal. Toch zette ze deze op 
waardoor Vera het punt alsnog scoorde.

VROUW vd WEDSTRIJD: Vera Weelink.

Datum : wedstrijd : uitslag 13-03-2010 : VCV 5 - TOHP 1 : 0 - 3

MOOISTE PUNT:

De bal die door Linda Rooks vanuit het andere 
veld naar Vera Weelink werd gespeeld en 
vervolgens perfect door Floor Hermans vooral 
tactisch over werd gespeeld.

MOOISTE MOMENT: De 2e set stonden de dames dik achter en werd 
de set nog met 24 - 25 gewonnen.

VROUW vd WEDSTRIJD: Floor Hermans.
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Datum : wedstrijd : uitslag 13-03-2010 : TOHP 1 - WIVOC 1 : 3 - 0

WEDSTRIJDVERLOOP:

Het is een wedstrijd van meiden tegen jongens. 
Zoals zo vaak; het blijkt dat meiden 2 dingen 
tegelijk kunnen; namelijk kijken naar jongens en 
volleyballen. De jongens keken alleen maar naar 
onze mooie meiden en vergaten te volleyballen!

VROUW vd WEDSTRIJD: Allemaal; Floor, Marleen, Linda, Vera en Silke.

Datum : wedstrijd : uitslag 20-03-2010 : VCV 6 - TOHP 1 : 1 - 2

MOOISTE PUNT: De 1e set gaat gelijk op. We spelen vaak 3x dus 
de bonuspunten zijn welverdiend. 

MOOISTE MOMENT:

De bal komt over het net ver in de hoek. Silke 
Wopereis pakt deze nog net en speelt hem door 
aan Linda Rooks. Linda zet de bal op en Vera 
Weelink speelt hem zachtjes over het net.

Datum : wedstrijd : uitslag 20-03-2010 : Sparta 3 - TOHP 1 : 0 - 3

WEDSTRIJDVERLOOP:
Niet echt veel tegenstand. De dames begonnen 
wat te dagdromen waardoor ze de 2e en 3e set 
met ruime achterstand begonnen.

MOOISTE MOMENT: Als dan toch nog net de 3e set gewonnen wordt.

VROUW vd WEDSTRIJD: Marleen Lankveld, veel mooie en goede opslagen 
vandaag.

HANDBAL : PACELLI
Datum : wedstrijd : uitslag 28-02-2010 : Pacelli C1 - Gazellen C1 : 9 - 9

DOELPUNTENMAKERS: Renske, Romee, Mayke en Suzan.

MOOISTE DOELPUNT: Romee.

MOOISTE MOMENT: Er waren vele mooie momenten.

VROUW vd WEDSTRIJD: Suzan.

Datum : wedstrijd : uitslag 28-02-2010 : Pacelli C2 - Avanti C1 : 5 - 16

DOELPUNTENMAKERS: Dagmar, Jette, Jonna en Gea (2x).

MOOISTE DOELPUNT: Gea, mooie boogbal.

MOOISTE MOMENT: Vele mooie momenten.

VROUW vd WEDSTRIJD: Jana, heeft goed gekeept.
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Datum : wedstrijd : uitslag 07-03-2010 : AAC 1899 C2 - Pacelli C1 : 9 - 10

DOELPUNTENMAKERS: Renske, Mayke, Suzan en Babette.

MOOISTE DOELPUNT: Babette, start in zonder bal, gaat binnendoor en 
maakte goal in de lange hoek.

MOOISTE MOMENT: Bijna rode kaart voor Marloes, toch geel!

VROUW vd WEDSTRIJD: Marloes.

Datum : wedstrijd : uitslag 07-03-2010 : HCW C1 - Pacelli C2 : 2 - 6

DOELPUNTENMAKERS: Carmen (2x), Luuk, Anna en Dagmar (2x).

MOOISTE DOELPUNT: Anna, tevens haar eerste doelpunt.

MOOISTE MOMENT: Het eindsignaal, eindelijk een wedstrijd 
gewonnen.

VROUW vd WEDSTRIJD: Allemaal, heel goed verdedigd en gekeept.

Datum : wedstrijd : uitslag 14-03-2010 : Minerva C1 - Pacelli C1 : 3 - 3

DOELPUNTENMAKERS: Jorien, Mayke en Renske.

MOOISTE DOELPUNT: Jorien, vanuit de hoek hoog in het doel.

MOOISTE MOMENT: Eindsignaal.

VROUW vd WEDSTRIJD: De coaches waren super!

Datum : wedstrijd : uitslag 21-03-2010 : Pacelli C1 - Grol C1 : 6 - 11

DOELPUNTENMAKERS: Renske, Benthe en Suzan.

MOOISTE DOELPUNT: Suzan werd door Mayke aangespeeld op de 
cirkel, draaien en goal.

MOOISTE MOMENT: Babette, twee penalty’s uitgehouden.

VROUW vd WEDSTRIJD: Romee, hard gewerkt.
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Datum : wedstrijd : uitslag 21-03-2010 : Grol C2 - Pacelli C2 : 5 - 1

DOELPUNTENMAKERS: Pien.

MOOISTE DOELPUNT: Pien, mooie lage stuiterbal.

MOOISTE MOMENT: Pien haar enige doelpunt.

VROUW vd WEDSTRIJD: Anne, na een lange blessure eindelijk weer in het 
doel en meteen goed keepen.

VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 13-03-2010 : AZSV F2 - RKZVC F1 : 0 - 8

DOELPUNTENMAKERS:
Gijs Krabbenborg (3x), Ticho Rouwhorst (2x), 
Julian Winkelhorst, Steffen IJzereef en Jord 
Krabbenborg.

MOOISTE DOELPUNT: Uittrap van Thijs, na 2x stuiteren in één keer op 
de slof in de goal.

MOOISTE MOMENT: Vooral de eerste helft, goed samenspel.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Gijs Krabbenborg.

Datum : wedstrijd : uitslag 20-03-2010 : SDOUC F2 - RKZVC F1 : 1 - 5

DOELPUNTENMAKERS: Gijs Krabbenborg (2x), Julian Winkelhorst, Ticho 
Rouwhorst en Twan Gebbinck.

MOOISTE DOELPUNT: Gijs Krabbenborg.

MOOISTE MOMENT: Helaas niet zo’n hele beste wedstrijd. We geven 
het slechte weer gewoon de schuld!

MAN v.d. WEDSTRIJD: ----------

Datum : wedstrijd : uitslag 27-02-2010 : Ruurlo F2 - RKZVC F2 : 3 - 8

DOELPUNTENMAKERS: Lot Domhof (3x), Jelle Krabbenborg (3x) en Jarno 
Stoverinck (2x).

MOOISTE DOELPUNT: Pegel over de keeper van Jelle.

MOOISTE MOMENT: Jarno Stoverinck komt er na een kwartier achter 
dat hij zijn gewone schoenen aan heeft.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Remco Rooks: Stofzuiger achterin.
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Bierkratten stapelen
KERMIS ZIEUWENT 5, 6, 7 JUNI 2010

Na het succes van vorig jaar organiseren we dit jaar op zaterdagmiddag 5 
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 ver-
reiker. 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.
 
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 18 teams. Vol = Vol 

Voor diegene die het bierkratten stapelen niet zien zitten, kunnen dit jaar 
op zaterdagavond 5 juni hun geluk op met KERMISKAARTEN. Het 
kruisjassen is van 20.00 tot 22.30 uur in het parochiehuis. Daarna kan er 
gezellig wat nagepraat, gedronken en gedanst worden op live muziek van 
Welkomstband Zieuwent Live! Gelieve voor 3 juni opgeven bij het parochie-
huis. Uiteraard zijn er geweldige prijzen te verdienen.

Feestcommissie Zieuwent
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Klagen over het weer is doorgaans voor-
behouden aan ouden van dagen. Maar 
de afgelopen winter is er zo onredelijk 
veel sneeuw gevallen, dat het nog nooit 

zo terecht is geweest om te ouwewijven 
over het smachten naar de lente. Eind 
december durfde Erwin Krol (is glazen 
bol kwijt) twee dagen van te voren nog 
geen witte kerst te garanderen. Maar het 
werd een witte winter. Wat? Een ijstijd. 
Na twee weken kon niemand nog een 
sneeuwpop zien. Iedereen begon aan het 
bestaansrecht van het woord “sneeuw-
pret” te twijfelen. De mastodonten, mam-
moeten en vulgarissen magistralis vielen 
bij bosjes van het dak; zo koud was het. 
Oosbloktaferelen bij de zoutboer. Door het 
tekort aan strooigoed (en dat in december) 
werden ’s lands wegen op een gegeven 
moment zelfs met badzout besprenkeld. 
En bij het ontbijt kon er geen zout meer 
op het gekookte eitje, omdat anders de 
oprit onbegaanbaar zou zijn. Zouteloze 
tijden, waarin de blikschade, vertraging, 
val-verwondingen, glij-kwetsuren, winter-
depressies zienderogen toenamen…
Barre, barre maanden liggen achter ons. 
Maar nu is het lente! Zowel meteorolo-
gisch, astronomisch als gevoelsmatig. De 
eerste zonnestralen van 2010 hebben een 
ongekende uitwerking. Op het gevaar van 
een long- of blaasontsteking af, worden 
hotpens, minirok, afgeknipt T-shirt en teen-
slipper achter uit de kast gevist. Bikinilijn 
bijwerken, buikje wegtrainen. Lang leve 
het mooie weer! De winterse ellende heeft 
gewoon te lang geduurd en dan lijkt dertien 
graden met sluierbewolking en gematigde 
valwinden al snel een zonovergoten Costa 

Brava met terrasstoelen en onbeperkt 
Corona.
Door het afgooien van de winterse 
overkleding, krijgt vanzelfsprekend de 

onderkleding een nadrukkelijkere rol. Een 
recente trend die wat ondermode betreft 
in het oog springt, is dat het zowel bij 
jongens als bij meisjes zeer gebruikelijk 
is boxershorts te dragen. Iedereen heeft 
rond zijn middel een aantal maal de naam 
van een Zweedse toptennisser uit de jaren 
70 staan, hetgeen diezelfde Zweedse 
toptennisser bepaald geen windeieren 
legt. Waarom doen niet meer sporters dat? 
Als een tennisser het kan, dan moet een 
voetballer het ook kunnen. Hoe gaaf is 
een onderbroek waarbij de drager “Joseph 
Kiprich Joseph Kiprich” rond zijn middel 
heeft staan? Het liefst begeleid met een 
foto van de tovenaar van Tatabánya zelf. 
Of de veelvuldig herhaalde uitspatting 
van Jack van Gelder op je boxer: “Dennis 
Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis 
Bergkamp”. Of “Jan Vennegoor of Hes-
seli”, en dat je dan al rond bent. Behalve 
bij de XXXL modellen, zodat notoire cafe-
tariagangers wel de hele merknaam om 
hun middel hebben staan.
Dat vrouwen de shorts ook gaan dragen 
is overigens wel een enigszins betreu-
renswaardige ontwikkeling. Een strikje of 
kanten randjes, die boven de spijkerbroek 
uitpiepen, spreken net iets meer tot de 
verbeelding dan een elastieken band met 
een mannennaam. Hoewel: Lothar, Rudi, 
Karl-Heinz, hmmm.…
Alle warme maanden liggen nu gelukkig 
voor ons en we gaan (deels) zien, hoe de 
mode zich ontwikkeld.
Heeft iedereen al kaarten voor PaasPop 
trouwens?


