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Mensen en Koeien
Ik kijk naar buiten en het is een prachtige avond, nog meer dan 20 graden. Dat had 
ik een kleine twee maanden geleden niet durven denken. Na een lange en koude 
winter wordt het toch echt lente en zelfs zomer. 
Alle boeren zijn hartstikke druk: de mest moet erin, het akkerland moet worden 
omgeploegd, maïs moet gepot worden, het eerste gras gaat van het land af en nog 
veel meer. Langzaam zie je de eerste koeien weer in de wei komen. Dat is altijd een 
prachtig gezicht. Rondspringende koeien, vol blijdschap dat ze de wei in mogen.
Dit tafereel doet me weer denken aan Paaspop. Ik werk zelf als vrijwilliger bij Paas-
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pop. Drie dagen lang van alles doen. 
Elke keer als Paaspop weer begint 
(vooral op de maandag) is het weer 
een prachtig gezicht als de deuren van 
de tent open gaan. Er staat dan echt 
al een grote groep mensen te dringen 
om binnen te komen. Fans, maar ook 
mensen die niets willen missen van het 
feest en het maximale eruit willen halen. 
Eenmaal binnen rennen en springen ze 
om als eerst de jas te mogen ophangen, 
net jonge koeien.
Dit jaar was ik bestempeld tot ‘hoofd 
toiletdienst’. Dit houdt in dat je de toilet-
ten moet schoonmaken/onderhouden en 
WC papier bij vullen. Aan het eind van 
de avond wordt er een rigoureuze grote 
schoonmaak gehouden met meerdere 
vrijwilligers. Het is altijd weer een ver-
rassing wat je aantreft bij de wc’s. Je 
houdt het niet voor mogelijk wat mensen 
allemaal proberen in die pot te stoppen. 
Vooral de urinoirs zijn blijkbaar een han-
dige prullenbak voor de plastic bekertjes. 
Dit moet er dan uitgevist worden. 
Als we aan zo’n schoonmaakronde be-

ginnen roepen we eerst de bewaking, 
anders is er geen beginnen aan. Vooral 
zondag en maandag stonden er lange 
rijen bij de toiletten. Dat is dan even 
jammer voor de mensen, want dan gaan 
we ook nog eens schoonmaken en duurt 
het nog langer. De bewaker houdt de 
mensen tegen, dit is wel nodig anders 
kom je niet aan het schoonmaken toe. 
Hoe later op de avond, hoe ‘leuker’ de 
mensen (vooral de jongens) zich vinden 
en proberen hoe dan ook nog een toilet 
of urinoir te pakken te krijgen. Dit is soms 
echt lachwekkend, hele stoere praat en 
dan willen ze je ook nog graag helpen 
met een poetsdoekje of willen ook graag 
van die mooie gele lange handschoenen 
aan.
Als je dan uiteindelijk nog met de lucht-
verfrisser rond geweest bent en je geeft 
de WC unit vrij, dan stormen ze echt met 
z’n allen de kleine unit in. Helemaal blij 
en gelukkig dat ze naar het toilet kunnen. 
Toen zei ik ook: “Het zijn net koeien die 
voor het eerst de wei weer in mogen”.

Nienke Krabbenborg 

Mu chin
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Het is zaterdagmorgen elf uur, als we het erf van de familie Hulshof (Woltas) op-
draaien. Tanja en ik hebben een afspraak met Erik Wolterink van Mu Chin. Eigenlijk 
wilden we graag spreken met Mister Mu Chin, Hemmie Olthof, naar aanleiding van 
het nieuwe onderkomen van de Zieuwentse karatevereniging, maar Hemmie zit 
voor langere tijd in het buitenland, en is helaas niet beschikbaar. ‘Rij maar hele-
maal door naar achteren, dan vind je ons vanzelf’ had Erik me verteld. Dat je ‘naar 
achteren’ verschillend op kunt vatten, blijkt als ik me tussen twee schuren vast rijdt. 
Keren, linksom, en jawel, daar zien we het veld van camping Woltas, wat fietsen 
en een bordje met ‘Mu Chin’ boven de deur. Als we de ‘dojo’ betreden, zit Laurens 
Onstenk ons op te wachten. Laurens blijkt de penningmeester van Mu Chin te zijn, 
en is door Erik gevraagd om er bij te komen zitten. Erik zelf is les of training (hoe 
noem je dat bij karate?) aan het geven aan de jeugd van Mu Chin. Zij trainen elke 
zaterdag van 10:00 tot 11:30 uur, en het leek ons een goed idee om een half uurtje 
sfeer te kunnen proeven, voordat we het interview beginnen. De nieuwe dojo oogt 
knus. Keukentje met daarachter de kleedruimten, en rechts ervan de oefenruimte, 
waarvan de vloer volledig is bedekt met van die lekkere dikke matten, waar je als kind 

Mu chin
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op school ook al zo fijn op kon ravotten. 
De helft van de muren is voorzien van 
spiegels, en daarnaast is er een schitte-
rende muurschildering aangebracht van 
een Japans ogend landschap. Ik gebruik 

het resterende deel van de training om 
wat actiefoto’s te schieten, terwijl Tanja 
alvast wat zaken met Laurens door-
neemt. Wat me opvalt is de discipline 
welke Erik er in heeft bij de 14 kinderen. 
Als er een oefening wordt voorgedaan, 
zijn alle toekijkende kinderen stil. En als 
er dan toch eentje stiekem wat fluistert, 
stopt Erik onmiddellijk de training, om het 
kind te wijzen op het respectloze van zijn 
gedrag. Keurig. Het resterende deel van 

de training dat we zien bestaat uit een 
spelletje ‘kussen gooien’ met de hele 
groep, een partijtje worstelen, wat eigen-
lijk niets met karate te maken heeft, maar 
wat de kinderen erg leuk vinden, wat 

trappen oefenen en ‘kata’s’ lopen: Een 
schijngevecht bestaande uit een aantal 
bewegingen die in een vaste volgorde 
achter elkaar moeten worden uitgevoerd. 
Inmiddels is het gezelschap in het keu-
kentje uitgebreid met Alwin Ikink. Alwin 
is ook bestuurslid, en als karateka in het 
bezit van de zwarte band, 1e dan. Erik 
blijkt zijn medebestuursleden te hebben 
gemobiliseerd, om zo goed mogelijk voor 
de dag te komen. Geweldig, altijd leuk 
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als je merkt dat mensen Piot serieus 
nemen! De training eindigt op dezelfde 
gedisciplineerde manier als ze verliep. 
Geen op hol geslagen kudde kids rich-
ting de kleedkamers, maar de karateka’s 
(in spe) nemen netjes één voor één 
afscheid van elkaar en de oefenruimte 
door een luid geroepen ‘Oesch’ en een 
kleine buiging, alvorens de ruimte wordt 
verlaten. Ook de laatste die vertrekt, in 
dit geval Erik, groet de ruimte, voordat 
hij zich bij ons voegt. Opnieuw is res-
pect het toverwoord. Als alle kinderen 
zijn omgekleed en vertrokken, kan het 
interview beginnen.

Vertel eens wat over jullie vereniging.

Mu Chin is opgericht in 1976. In het 
begin werd er getraind in het oude gym-
zaaltje in Zieuwent, waar nu het Sourcy 
Center staat. Later vertrok de club naar 
een schuur achter ’t Kevelder, en recent 
zitten we in deze dojo bij camping Wol-
tas. De club heeft ongeveer 30 actieve 
leden, in leeftijd variërend van 6 tot 20 
jaar. Het bestuur bestaat uit 5 personen, 
met Hemmie Olthof als voorzitter. Naast 
eerdergenoemde bestuursleden, zit ook 
Donny Rots in het bestuur.

Waarom zijn er geen oudere leden?

Helaas haken leden nogal eens af om 
redenen als studie, baantjes of uitgaans-
leven. Maar sinds we ons nieuwe onder-
komen hebben betrokken, groeien we 

als vereniging weer. Ook onze website, 
www.muchin-zieuwent.nl wordt steeds 
vaker bezocht, en dat geeft de burger 
moed.

Wat betekent ‘Mu Chin”?

Goeie vraag. Er zijn vele japanse uitdruk-
kingen binnen het karate, dat bijvoor-
beeld ‘lege hand’ betekent, en Mu Chin 
is daar één van. Maar wat het precies 
betekent? Daar moeten we helaas het 
antwoord op schuldig blijven! 

Gelukkig zat er ruim tijd tussen het mo-
ment van verschijnen, en het interview, 
zodat de heren de gelegenheid hadden 
het na te zoeken. En na een paar dagen 
blijkt ‘Mu Chin’  ‘De innerlijke, geestelijke 
weg’ te betekenen.

Hoe zit dat met al die gekleurde broek-
riemen?

Die broekriemen heten ‘banden’. De 
kleur van de band geeft aan hoe ver, of 
hoe goed je bent. Je begint ‘bandloos’, 
en voor elke kleur doe je examen. Je 
eerste band is een witte, dan geel, 
oranje, groen, blauw, bruin, bruin met 1 
streep, bruin met 2 strepen en tenslotte 
een zwarte. Als je een zwarte hebt, gaat 
het verder met gradaties. Zwart 1e dan, 
zwart 2e dan enzovoorts tot zwart 5e 
dan. Daarna wordt de band rood, en kun 
je door tot de 10e dan. Binnen Mu Chin 
hebben Alwin en Hemmie een zwarte 
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band 1e dan. Dit is ook de reden dat 
Alwin in Aalten traint: binnen Mu Chin 
kan niemand hem verder helpen op 
de ladder. De examens voor de ‘la-
gere’ kleuren worden door Hemmie 
en Alwin afgenomen. Daarbij wordt 
niet alleen naar het examen zelf ge-
keken, maar er wordt ook rekening 
gehouden met je prestaties tijdens 
de trainingen naar het examen toe. 
Als je dus een slechte dag hebt, zou 
je toch, op basis van je  trainingen, 
kunnen slagen.

Zijn jullie aangesloten bij de ka-
ratebond?

Er is geen echte overkoepelende 
karate bond. Er bestaan verschillende 
bonden waar je je bij aan kunt sluiten. 
Dat ligt ook aan het soort karate dat 
je uitvoert. Bij Mu Chin doen we aan 
de Kyokushin Kai stijl. Van oorsprong 
is dit een full-contact karate, dus de 
klappen kwamen echt aan, maar 
deze stijl is ook doorontwikkeld tot 
een semi-full contact karate. Je stoten 
en trappen mogen niet op volle kracht 
aankomen. Je raakt elkaar dus op 
een beheerste manier. Eigenlijk is 
dit veel moeilijker, dan full contact. 
Bovendien heeft dit als voordeel dat 
je na afloop van een training niet bont 
en blauw naar huis gaat. Hiermee 
voorkomen we ook dat veel leden 
zouden afhaken. De bond waar Mu 
Chin bij is aangesloten is de NCS 
(Nederlandse Culturele Sportbond). 

Dit is een overkoepelende bond die 
meerdere sporten onder zich heeft, 
en karate is daar één van.

Wanneer trainen jullie?

Op de vrijdagavond wordt er door de 
wat oudere jeugd getraind, zeg maar 
vanaf 13 jaar, van 19:45 tot 21:15 
uur, onder leiding van Alwin en soms 
ook Hemmie. De jongsten trainen op 
zaterdagmorgen van 10:00 tot 11:30 
uur, onder leiding van Hemmie of 
Erik. Die leeftijdsgrens van 13 jaar 
is niet hard. We kijken meer naar 
iemands postuur en gewicht. Dat 
gegeven bepaalt wanneer iemand 
naar de vrijdagavond gaat. 

Hoe is deze accommodatie zo tot 
stand gekomen?

We moesten eind 2008 helaas weg 
uit onze oude dojo, achter café ’t Ke-
velder. De schuur diende in het kader 
van de regeling slopen voor bouwen 
het veld te ruimen. We zaten daar 
goed, en hadden geen verhuisplan-
nen, en zaten dus best even met de 
handen in het haar. Er is zelfs heel 
even overwogen om de stekker er 
uit te trekken, maar dit ging Hemmie 
en Alwin toch te ver. Gelukkig bood 
Martin Hulshof spontaan een deel 
van zijn lege schuur aan, die we met 
de hulp van vele vrijwilligers en steun 
van verschillende bedrijven in korte 
tijd om hebben kunnen toveren tot 
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de prachtige ruimte waar we nu zijn. 
Daar zijn we alle betrokkenen nog 
altijd zeer dankbaar voor, en, zonder 
iemand te kort te willen doen, heeft 
met name kunstenaar Paul Dekkers 
een geweldige bijdrage gedaan in 
de vorm van de prachtige muurschil-
dering, waar de Japanse sfeer van 
af schittert. Helaas was de bijdrage 
van de gemeente wat aan de krappe 
kant, zodat we nu nog steeds met een 
financieel gat zitten. 

Hoe bevalt deze locatie nu?

Uitstekend! We willen hier niet meer 
weg. De matten kunnen blijven liggen, 
dus dat scheelt enorm veel gesleep. 
En in de zomer kunnen we lekker 
buiten, op het veldje van de camping, 

trainen. De campinggasten vinden 
dit geweldig, en zitten ons de hele 
training lekker van uit de luie stoel te 
bekijken. Weer eens wat anders dan 
een potje badmintonnen. Karate is 
toch een wat onbekende sport. Je ziet 
er zelden wat van op TV bijvoorbeeld. 
Om dit te doorbreken, geven we soms 
wel eens een demonstratietraining 
tijdens een gymles op scholen.

Wat heeft een karateka nodig?

Je draagt een wit pak, dat bestaat 
uit een broek en een jas. Deze wordt 
omknoopt door een band. Omdat er 
weinig sportzaken zijn, die in karate-
pakken handelen, kopen we de no-
dige pakken gezamenlijk in. Een pak 
kost gemiddeld rond de 25 euro, en 
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gaat, mits het blijft passen, jaren mee. 
Naast het pak heb je natuurlijk ook 
goede trainingen en trainers nodig, 
en een goede oefenruimte, uitgerust 
zoals onze dojo, en met voldoende 
hulpmiddelen als stootkussens en 
dergelijke, om trappen en stoten op 
te oefenen.

Hoe komen jullie aan trainers?

Trainer word je automatisch door het 
halen van de zwarte band. Dus als je 
binnen je vereniging iemand met een 
zwarte band hebt, is dat je trainer. 
Daarnaast kun je nog officieel bij de 
bond je trainerspapieren halen. Dit 
heeft als voordeel dat men je ook wat 
didactische vaardigheden bijbrengt, 
niet onbelangrijk als je voor een 
groep staat.

Is karate een dure sport?

Wij vinden van niet. Als je het pak 
hebt, betaal je alleen nog de con-
tributie: 13,- euro per maand voor 
jeugdleden tot 13 jaar, 17,- euro per 
maand vanaf 13 jaar. 

Wat voor type mensen wordt ka-
rateka? 

Echt een bepaald type kunnen we 
niet benoemen. Wel zie je mensen 
die denken eens lekker ongestraft 
een ander te kunnen afrossen, al snel 
afhaken. Vechtjassen willen te snel 

resultaat zien, kunnen niet het geduld 
opbrengen dat nodig is om te komen 
tot die totale beheersing en hebben 
onvoldoende doorzettingsvermogen. 
Karate heeft alles met respect, zelfbe-
heersing en discipline te maken, en 
niets met ongegeneerd knokken. Je 
mag als karateka je  kennis en kunde 
alleen in uiterste noodzaak in de 
buitenwereld gebruiken. Zelfs als je 
jezelf moet verdedigen, mag en zul je 
door je aangeleerde zelfbeheersing, 
nooit zover gaan dat je een ander 
serieus blesseert.

Zijn er wedstrijden?

Er worden zeker wedstrijden georga-
niseerd. Helaas is karate een kleine 
sport, dus om aan een wedstrijd deel 
te kunnen nemen, moet je al snel een 
eind reizen, en daarom is het er de 
laatste tijd niet veel van gekomen. 
Maar er heersen binnen het bestuur 
zeker plannen om dit weer wat vaker 
te gaan doen, maar hiervoor heb-
ben we ook ouders nodig, voor de 
begeleiding.

Hoe verloopt zo’n wedstrijd?

Je kunt je inschrijven voor gevech-
ten, en voor kata’s lopen. In beide 
gevallen heb je te maken met een 
jury die punten geeft voor een goed 
uitgevoerde trap of stoot, of een goed 
gelopen kata. Daarbij let men op de 
mate waarin de karateka zijn lichaam 
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en geest beheerst. Ook hier geldt: Je mag een tegenstander wel raken, maar 
niet blesseren. Wanneer je je tegenstander blesseert, ben je onmiddellijk 
gediskwalificeerd. Wie aan het eind de meeste punten heeft gescoord, wint.

Biedt Mu Chin voor de jeugd ook wat extra’s: kamp- toernooien – gezel-
lige avonden/afsluiting?

De afsluiting van het seizoen vindt plaats in het laatste weekend voor de 
vakantie. Dan is er een kamp van vrijdag tot en met zondag. Er worden nog 
wat trainingen gegeven en er is tijd voor leuke activiteiten. Ook is er een ou-
deravond en natuurlijk een barbecue. En als de schoolvakanties voorbij zijn, 
beginnen we weer met de trainingen.

Is karate een kunstje, of een way-of-life?

Erik: “Een kunstje is wat kort door de bocht, maar een way of life is mij weer 
net te veel. Voor mij is het een hobby, waarbij je wel als persoon gevormd 
wordt door de sport.” 
Alwin: “Voor mij is het zeker een way of life. Zelfs op mijn werk heb ik baat bij 
karate. Bijvoorbeeld bij het tillen van dingen gebruik ik wat ik over lichaams-
beheersing binnen karate heb geleerd. Maar daarnaast is het zeker een mooi 
kunstje om te doen.”
Laurens: “Mag ik passen? Ik zit als ouder in het bestuur. Niet als karateka!`

Willen jullie tenslotte zelf nog wat kwijt?

Ja. Onze dojo staat het grootste deel van de week leeg. Binnen het bestuur 
leeft dan ook de gedachte dat we de ruimte misschien aan anderen ter beschik-
king kunnen stellen. Hierover kan men contact opnemen met ons, bijvoorbeeld 
via onze website. Bovendien zoeken we nog senioren (20+) voor de training 
op de vrijdagavond. Iedereen is van harte welkom om tijdens de trainingen 
eens geheel vrijblijvend te komen kijken.

Heren karateka’s, hartelijk dank voor dit interview, en veel succes met jullie 
Mu Chin.

Johnny en Tanja.
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Zaterdag 27 Maart jl. speelden Dames 1 van Pacelli de laatste wedstrijd van dit 
seizoen tegen Kwiek 3. Het zou een spannende wedstrijd worden voor onze dames 
omdat men nog steeds kon degraderen dus men moest winnen. Kwiek daarentegen 
was al veilig. Zoals bekend heeft Pacelli deze wedstrijd gewonnen met 27-19 en was 
de vreugde groot. Aansluitend aan deze wedstrijd werd de jaarlijkse seizoensafsluiting 
gehouden waarbij alle leden, sponsoren, trainers, coaches, ouders en iedereen die 
Pacelli een warm hart toedraagt waren uitgenodigd. Na een welkomstwoord van de 
voorzitter Robert te Focht werden Hedwig Arink en Bart Berenbroek even in het zon-
netje gezet. Nadat halverwege het seizoen afscheid was genomen van trainer/coach 
Henk Bloemendaal nam Hedwig Arink (op dat moment trainer/coach) van de A jeugd 
het roer over. Dames 1 stond op dat moment helemaal onder aan met maar 4 punten!! 
Samen met begeleider Bart kreeg ze het voor elkaar de dames weer op het juiste 
spoor te zetten. De benodigde punten werden gepakt met als resultaat klassebehoud. 
 

Pace l l i  se i zoensa fs lu i t ing
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Daarna was het tijd voor de verkiezingen.
Begonnen werd met de verkiezing van jeugdspeelster van het jaar. De win-
nares was Suzan Everink speelster van de C1.
 
Vervolgens kwam de seniorspeelster van het jaar aan de beurt. Tussen de 
nummer 1 en 2 zat maar een heel klein verschil qua stemmen maar het was 
Inge Boekelder die uiteindelijk won.

Tenslotte; de verkiezing supporter van het jaar. Deze prijs ging naar Ellen 
en Peter groot Zevert. 

Na deze diverse huldigingen, toespraken en bedankjes werd het tijd om 
Petra te Bogt in het zonnetje te zetten. Na 24 jaar in het bestuur te hebben 
gezeten en binnen het bestuur ook alle functies te hebben bekleed heeft zij 
(helaas…petra weet je het heel zeker!!!) besloten om hiermee te stoppen. 

Natuurlijk was iedereen zeer benieuwd naar de nieuwe hoofdsponsor 
maar voor dat deze bekend werd gemaakt werden uiteraard de huidige 
hoofdsponsoren Bakker Jos en Arink Mercedes bedankt met een bloemetje 
en een fles wijn voor hun bijdrage de afgelopen vier jaar. Zij hebben onze 
club op een geweldige manier gesteund. 

Hierna werd door de voorzitter Robert te Focht  bekend gemaakt dat 
WESSELS KEUKENS uit Lichtenvoorde de nieuwe hoofdsponsor zal zijn 
voor de aankomende 5 jaar en haar naam voor deze periode aan de club 
zal verbinden! 
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De outfit kon zaterdagavond wel geshowd worden maar de tijd voor de 
fraaie opdruk op de kleding was te kort om dit nog te laten zien aan de 
supporters. 
 
Al met al kan het bestuur (de organisatie) terugkijken op een geslaagde 
avond, waarbij tot na twaalven nog heerlijk werd nagepraat en geborreld.

Namens het bestuur, Jeannette Hillen.

Vooraankondiging!

Het is weer zover! Opnieuw wordt er in Zieuwent een

GROOTSE ROMMELMARKT
georganiseerd door, en ten bate van  de vereniging

T.O.H.P.          (volleybal)
De rommelmarkt zal gehouden worden op

Zaterdag 25 sept 11.00  - 17.00 u   Zondag 26 sept 10.00  - 16.00 u

bij Herberg ’t Witte Paard te Zieuwent

Ontruim Uw garages, plunder Uw zolders, doorzoek Uw huizen naar spullen die 
U kwijt wilt. We kunnen (bijna) alles gebruiken! Boeken, platen, CD’s, speelgoed, 
potten, pannen, klein meubilair, tuingerei, (bijna) alles is welkom.

Dus gooi niets weg, maar wacht op nader bericht dat de inzameling gaat beginnen!

Let op: Grote wandmeubels, computers, beeldschermen, tv’s, radio’s, video’s, 
witgoed, sanitair en driezits banken worden vanwege gebleken onverkoopbaarheid 
NIET meer meegenomen!!!
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Meest favoriete sport: Schaatsen en wielrennen. De passie 
voor deze sporten heb ik min of meer 
gekregen van mijn kinderen.

 
Minst favoriete sport: Alle vechtsporten.
 
Mooiste sportherinnering: Toen mijn dochter Marieke bijna Neder-

lands Kampioen Junior Wielrennen werd. 
Ze werd helaas net voor de finish terug-
gepakt door het peloton.

 
Favoriete sportman /
sportvrouw: Anni Friesinger. Ik heb haar persoonlijk 

ontmoet toen mijn zoon Roy nog in de 
schaatsselectie zat van Regio-Oost en 
op trainingskamp was in Inzell.

 
Lekkerste eten: Uit eten bij mijn dochter Marieke. Het 

maakt niet uit wat het is.
 

P R O F I E L S C H E T S
Anton Storteler 

Naast zijn zitting in het kerkbestuur (wat binnenkort als gevolg van de paro-

chiefusie locatieraad gaat heten) en pastoraatgroep, is Anton al 8 jaar koster in 

onze parochiegemeenschap. Anton is 63 jaar, weduwnaar, 

vader van Roy, Marieke en Daisy en de trotse opa van 

4 kleinkinderen
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Welk Tv-programma moet er onmiddellijk van de buis: 
 Alle soapseries.
 
Beste boek/schrijver: Ik lees geen boeken. Alleen maar kranten, 

tijdschriften en vakbladen.
 
Mooiste film: Oorlogsfilms in z’n algemeenheid.
 
Politieke kleur: Rechts van het midden.
 
Beste Nederlandstalige lied: “Heb je even voor mij” van Frans Bauer.
 
Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:  

Een gegeven paard mag je niet in de 
bek kijken.

 
Grootste miskoop: Een auto. Het model stond me bij nader 

inzien helemaal niet aan. Ik dacht ach-
teraf nog bij mijzelf: “Anton, hoe heb je 
dat kunnen doen ….?”

 
Omscholen tot: Vrachtwagenchauffeur. Ik mag graag 

autorijden.
 
Tent opzetten in: Nergens. Ik heb een hekel aan tenten.
 
Ben je wel eens aangehouden door de politie:  

Ja. Alcoholcontrole. Niets gevonden.
 
Hekel aan mensen die: De feiten verdraaien en anderen voor hun 

karretje spannen.
 
Uit bed te halen voor: Ze mogen me altijd wakker maken als het 

echt nodig is.
 
Waar droom je over: Opnieuw op vakantie naar Canada. Ge-

weldig.
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Wanneer was je voor het laatst bang: Tijdens de ziekteprocessen van mijn 

overleden vrouw Agnes en mijn overleden 
partner Elly. En tijdens mijn hartinfarct en 
daaropvolgende open hartoperatie.

 
Wat denk je als je in de spiegel kijkt: Het wordt weer tijd dat ik naar de kapster 

ga.
 
Welke zin of welk woord gebruik je te veel:  

Geen, althans ik zou het niet weten.
 
Wie zou je nog willen ontmoeten: Frans Bauer.
 
Wat zou je geen tweede keer doen: Op een wankel bankje gaan staan om 

een lamp te vervangen. Het gevolg: een 
gebroken schouder.

 
Beschrijf jezelf in 5 woorden: Kieskeurig, bescheiden, nauwkeurig, kan 

moeilijk néé zeggen, plichtsgetrouw.

De redactie (Huub Wopereis)
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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

Zo. 9/May 10.00 uur Onthulling beeld “Vrouwen van het rijke Roomse 
leven”.

Zo. 9/May 11.00 uur Velocé : Toertochten
Zo. 9/May 14.30 uur RKZVC 1 - Dinxperlo 1 (speelronde 22).

Wo. 19/
May 20.00 uur TOHP : Ledenvergadering : Parochiehuis.

22 en 23 mei RKZVC : Wessels Tournament :  
Internationaal D-toernooi.

Wo. 26-
May 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

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.

Ma. 14-Jun 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard.
14 t/m 20 juni Zieuwent Open : Zieuwentse Tennis Vereniging.
Vr. 18-Jun 20.00 uur “Vrouwencafé” : Het Witte Paard.
3 t/m 7 juli Jong Nederland : Grootkamp.
Ma. 5-Jul 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard.
Ma. 2-Aug 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Vr. 6-Aug 20.00 uur “Vrouwencafé” : Het Witte Paard.

Za. 28-
Aug 21.00 uur Stg. Fratsen : Openlucht Bioscoop.

Zo. 5-Sep 13.00 uur Stg. Fratsen : Vertelfestival.

25 en 26 september TOHP : Grootse Rommelmarkt : Het Witte Paard.
22 en 23 oktober Stg. Fratsen : Houtdorp.
Za. 13-Nov 20.00 uur

Za. 1-Jan 20.00 uur Stg. Fratsen : Nieuwjaarsgala Stg. Fratsen : 
Open Podium.
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De momenten van de pupillen

VOLLEYBAL : TOHP
 
Datum : wedstrijd : uitslag 13-03-2010 : TOHP 2 - Grol 2 : 1 – 1
MOOISTE PUNT: Niet 1 maar 6 punten; achterelkaar gemaakt 

na een opslag van Laura Huinink en Silke 
Hoenderboom.

MOOISTE MOMENT: Het ging gelijk op. Dus verdiende 2e set voor 
TOHP.

VROUW vd WEDSTRIJD: Het hele team “toppie” gespeeld.
 
Datum : wedstrijd : uitslag 27-03-2010 : TOHP 2 - VCV 8 : 0 - 2
MOOISTE PUNT: Silke Hoenderboom maakt 3 punten achterel-

kaar met serveren.
MOOISTE MOMENT: Kim die achter een bal aanduikt en 2x over in 

het veld van de tegenstander belandt.
VROUW vd WEDSTRIJD: Kim te Molder.
 
Datum : wedstrijd : uitslag 27-03-2010 : TOHP 1 - KSH : 1 - 2
MOOISTE PUNT: Er wordt goed 3x achterelkaar gespeeld en 

Linda Rooks maakt het mooi af.
MOOISTE MOMENT: Vera Weelink plaatst een strakke bal langs het 

net.
VROUW vd WEDSTRIJD: Vera Weelink.
 
Datum : wedstrijd : uitslag 27-03-2010 : TOHP 1 - VCV 5 : 3 - 0
WEDSTRIJDVERLOOP: Als de voorsprong groot wordt dan ebt de 

aandacht weg, maar na een peptalk van de 
coach blijft de voorsprong behouden.

MOOISTE MOMENT: Silke Wopereis rent naar de bal maar pakt de 
bal toch niet, gelukkig maar; de bal was uit, 
dus een punt!

VROUW vd WEDSTRIJD: Silke Wopereis en Floor Hermans; ze zijn 
geblesseerd maar spelen toch goed door.

 

Dag Datum Aanvang Activiteit

Zo. 9/May 10.00 uur Onthulling beeld “Vrouwen van het rijke Roomse 
leven”.

Zo. 9/May 11.00 uur Velocé : Toertochten
Zo. 9/May 14.30 uur RKZVC 1 - Dinxperlo 1 (speelronde 22).

Wo. 19/
May 20.00 uur TOHP : Ledenvergadering : Parochiehuis.

22 en 23 mei RKZVC : Wessels Tournament :  
Internationaal D-toernooi.

Wo. 26-
May 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

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.

Ma. 14-Jun 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard.
14 t/m 20 juni Zieuwent Open : Zieuwentse Tennis Vereniging.
Vr. 18-Jun 20.00 uur “Vrouwencafé” : Het Witte Paard.
3 t/m 7 juli Jong Nederland : Grootkamp.
Ma. 5-Jul 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard.
Ma. 2-Aug 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Vr. 6-Aug 20.00 uur “Vrouwencafé” : Het Witte Paard.

Za. 28-
Aug 21.00 uur Stg. Fratsen : Openlucht Bioscoop.

Zo. 5-Sep 13.00 uur Stg. Fratsen : Vertelfestival.

25 en 26 september TOHP : Grootse Rommelmarkt : Het Witte Paard.
22 en 23 oktober Stg. Fratsen : Houtdorp.
Za. 13-Nov 20.00 uur

Za. 1-Jan 20.00 uur Stg. Fratsen : Nieuwjaarsgala Stg. Fratsen : 
Open Podium.
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Datum : wedstrijd : uitslag 27-03-2010 : BOVO : TOHP 1 : 3 - 2
MOOISTE MOMENT: Het enthousiasme waarmee ze aan de laat-

ste wedstrijd beginnen na een lange morgen 
met veel wedstrijden.

VROUW vd WEDSTRIJD: Sabine Rooks; ze blijft scherp tot en met de 
laatste wedstrijd.

 
Datum : wedstrijd : uitslag 17-04-2010 : TOHP 1 - WIVOC 2 : 3 - 0
MOOISTE PUNT: Na een lange rally en moeilijke ballen plaatst 

Vera Weelink de bal ver in de hoek.
MOOISTE MOMENT: De speelsters vergeten een ace te vieren 

en doen dat (te laat) alsnog.
VROUW vd WEDSTRIJD: Vera Weelink.
 
Datum : wedstrijd : uitslag 17-04-2010 : Favorita 2 - TOHP 1 : 1 - 2
WEDSTRIJDVERLOOP: Na 2 gewonnen sets gaat de laatste na veel 

inspanning net verloren.
MOOISTE MOMENT: Linda Rooks speelt een bal achterover, strak 

over het net, achter in de hoek.
VROUW vd WEDSTRIJD: Linda Rooks.
 
Datum : wedstrijd : uitslag 17-04-2010 : TOHP 2 - BOVO 7 : 0 - 2
MOOISTE PUNT: Iris Rots serveerde 3x een goede opslag 

achterelkaar.
MOOISTE MOMENT: De hele spannende 2e set. Allemaal kei-

hard gewerkt maar helaas niet gewonnen. 
Maar dit kan de pret niet drukken; met het 
welverdiende vaantje, een lolly en smarties 
weer terug richting Zieuwent.

VROUW vd WEDSTRIJD: Silke Hoenderboom die in de tassen duikt op 
een bal te vangen. Kim te Molder die bijna 
tegen de muur knalt om de bal te pakken.

 
Datum : wedstrijd : uitslag 24-04-2010 : TOHP 1 - Marvo 1 : 3 - 3
MOOISTE PUNT: Merit Beuting zorgde ervoor dat het 3 - 3 

werd net voor de eindzoemer ging.
MOOISTE MOMENT: Het team stond 3 - 0 achter. Het werd 3-1, 3-2 

en 18 seconden voor de eindzoemer 3 - 3.
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VROUW vd WEDSTRIJD: Tess Penterman. Ze vliegt diagonaal 
over het veld om alle ballen te van-
gen.

 
Datum : wedstrijd : uitslag 24-04-2010 : TOHP 1 - Favorita 2 : 

1 - 3
WEDSTRIJDVERLOOP: Deze wedstrijd wordt in een hoog 

tempo gespeeld. Sabine Rooks is rap 
en snel.

MOOISTE MOMENT: De tegenstander had 1 grote jongen 
in het team die veel scoorde. Hij werd 
weggespeeld door Iris Rouwhorst 
waardoor we toch nog een punt be-
haalden.

VROUW vd WEDSTRIJD: Isa Teunissen. Ze ving zelfs alle 
ballen die eerst door teamgenoten 
aangeraakt werden.

 
VOETBAL : RKZVC
 
Datum : wedstrijd : uitslag 27-03-2010 : Halle F2 - RKZVC F4 : 

0 - 9
DOELPUNTENMAKERS: Joël Payers (5x) en Tijn Hoenderboom 

(4x)
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: De goed doorzetten van Tijn een 

mooie boogbal op Joël die hem in 
één keer uit de lucht schoot.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Joël Payers.
 
Datum : wedstrijd : uitslag 10-04-2010 : RKZVC F4 - MEC F1 : 

2 - 8
DOELPUNTENMAKERS: “Diego” Tristan Krabbenborg.
MOOISTE DOELPUNT: Tristan, via een mooie cornerbal van 

Joël Payers.
MOOISTE MOMENT: Thomas Hendrixen krijgt de bal tegen 

zijn hoofd en voetbalt als een Zwarte 
Piet verder.
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MAN v.d. WEDSTRIJD: De scheidsrechter (Kevin Waalderbos) 
was de beste.

 
Datum : wedstrijd : uitslag 24-04-2010 : Meddo F2 - RKZVC F4 : 

4 - 6
DOELPUNTENMAKERS: Joël Payers (3x), Tijn Hoenderboom 

(2x) en 1x een eigen doelpunt.
MOOISTE DOELPUNT: Alle 5.
MOOISTE MOMENT: Joël vanaf de keeper alleen door over 

het hele veld en scoren.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Joël Payers.
 
Datum : wedstrijd : uitslag 27-03-2010 : FC Lochem F3 - RKZVC 

F2 : 4 - 4
DOELPUNTENMAKERS: Lot Domhof (3x) en Jelle Krabbenborg.
MOOISTE DOELPUNT: Jarno kan scoren, maar legt de bal 

naast zich bij Lot, die verwoestend 
uithaalt.

MOOISTE MOMENT: Thijs keept met zijn hand de bal op 
de paal en als deze terugstuitert pakt 
hij hem rustig op.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Lot Domhof.
 
Datum : wedstrijd : uitslag 27-03-2010 : RKZVC F1 - Grol F2 : 

4 - 0
DOELPUNTENMAKERS: Ticho, Twan, Julian en Steffen.
MOOISTE DOELPUNT: Steffen; vrije trap in 1x erin.
MOOISTE MOMENT: Goede combinaties (waarop getraind 

wordt).
MAN v.d. WEDSTRIJD: Thijs; goede pot gekeept en de nul 

gehouden.
 
Datum : wedstrijd : uitslag 03-04-2010 : RKZVC F1 - Bon Boys 

F2 : 2 - 0
DOELPUNTENMAKERS: Jord Krabbenborg en Twan Gebbinck.
MOOISTE DOELPUNT: Afstandschot van Jord.
MOOISTE MOMENT: De 1e helft met z’n allen erg goed 

gespeeld.
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MAN v.d. WEDSTRIJD: Twan Gebbinck; kan goed de rust 
bewaren op het middenveld.

 
Datum : wedstrijd : uitslag 10-04-2010 : SKVW F1 - RKZVC F1 

: 1 - 2
DOELPUNTENMAKERS: Twan Gebbinck en Gijs Krabbenborg.
MOOISTE DOELPUNT: Mooi samenspel door Steffen en Gijs, 

waardoor Gijs scoorde.
MOOISTE MOMENT: De 2e helft was erg spannend, maar 

met z’n allen er hard voor gewerkt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Steffen IJzereef; achter alles goed 

dicht gehouden.
 
Datum : wedstrijd : uitslag 17-04-2010 : AZSV F1 - RKZVC F1 : 

5 - 2
DOELPUNTENMAKERS: Twan Gebbinck en Ticho Rouwhorst.
MOOISTE DOELPUNT: Na ongeveer 30 seconden, eerste 

aanval, direct doelpunt van Twan.
MOOISTE MOMENT: Sterke wedstrijd. Allemaal alles ge-

geven, helaas niet kunnen winnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Iedereen !!
 
Datum : wedstrijd : uitslag 24-04-2010 : RKZVC F1 - Witkampers 

F1 : 3 - 0
DOELPUNTENMAKERS: Gijs Krabbenborg, Ticho Rouwhorst 

en Thijmen Domhof.
MOOISTE DOELPUNT: De eerste 2 goals. Mooie voorzet van 

Twan, beide ingekopt door Gijs en 
Ticho.

MOOISTE MOMENT: Gelukkig de 2e helft allemaal goed 
gespeeld.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Twan Gebbinck; 2 geweldige voorzet-
ten, precies op maat !
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WK-Poultje
ToertochtenVelocé

Toert u mee op zondag 9 mei met Toerclub Velocé?

Op zondag 9 mei organiseert Toerclub Velocé Zieuwent een aantal toertochten 
vanuit Sourcy Center, Zegendijk 3a, Zieuwent. 

Op het programma staan deze dag ondermeer: een gezinstoertocht, race-
tocht en een ATB tocht. Deelnemers van de gezinstocht kunnen kiezen uit 30 
en 50 kilometer. Er wordt gefietst over slingerende landweggetjes en mooie 
paden, ook zeer geschikt voor mensen die de tocht met een elektrische fiets 
afleggen. Onderweg is een oplaadpunt bij de pauzeplaats. Inschrijven kan 
van 11.00 – 14.00 uur. 
De racetocht is uitgezet door het kenmerkende landschap van de Oost-
Achterhoek, langs boerderijtjes, bospaden en vergezichten, waarbij ook een 
deel door Duitsland afgelegd zal worden. De afstanden zijn 80, 100 en 120 
kilometer.
De ATB tocht gaat dit jaar door de bosrijke omgeving van het Hengelose Zand 
en het uitgestrekte bos- en moerasgebied van Ruurlo. Keuze 40 of 60 kilome-
ter. De inschrijving voor de racetocht en ATB tocht zijn van 8.00 - 10.00 uur.

Sportieve tochten
Alle parkoersen zijn door de vrijwilligers geheel bewegwijzerd en uitgepeild. 
Op de pauzeplaats ontvangt u een gratis drankje. Na afloop van de tocht kunt 
u gebruik maken van de douches van Sourcy Center en is het mogelijk om de 
fiets af te spuiten. Een ruime parkeergelegenheid is aanwezig. De tochten zijn 
voor leden en niet-leden. Wist u dat de Achterhoek uitgeroepen is als het beste 
fietsgebied van Nederland? Schrijf u in voor de toertochten van de Velocé en 
ontdek de Achterhoek op een sportieve, aangename manier. 

Meer informatie op de site www.tcvelocé.nl 
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WK-Poultje
ToertochtenVelocé

Een dag voor de éérste wedstrijd begint 
de ellende al. Sneijder ruziet over de ka-
merindeling en claimt een grotere kamer 
evenredig aan zijn substantieel hogere 

salaris. Met wat builen, krassen, een enkel 
blauw oog en wat gekrenkte ego’s begin-
nen álle wissels in de basis aan het begin 
van de eerste wedstrijd. De eerste helft 
tegen Denemarken is één groot drama en 
zelfs de hangbegonia’s in de tuin van Van 
Marwijk’s riante villa in Meerssen zien er 
fitter uit. De tweede helft begint met een 
achterstand. Maar Sneijder sluit eindelijk 
vrede met Robben na een doodschop in 
de verloren Champions League finale. 
Beiden scoren niet, maar zijn samen in 
één helft goed voor 5 assists. De scep-
tische media oreert over de omslag bij 
het Nederlands elftal in teammentaliteit. 
Waar ze eerst als een zooi individualisten 
de huidige Nederlandse samenleving ver-
tegenwoordigen, beginnen ze nu stiekem 
veel onzelfzuchtige Mannschaft-trekjes 
te vertonen. In de 2e wedstrijd wordt Ja-
pan eenvoudig aan de kant gezet met 2 
fantastische acties van Van Persie die in 
bloedvorm verkeerd. Keiseke Honda kan 
het verschil niet maken. De beulwedstrijd 
tegen Kameroen begint haperend en Mat-
thijsen en Heitinga falen hopeloos wan-
neer ze zich proberen aan te passen aan 
het ruwe compensatiespel dat eigenlijk 
alleen Van Bommel en De Jong kunnen te-
gen de fysiek sterke Kameroeners. Na een 
half uur moet de Jong naar de kant met 
een rode kaart na een grove overtreding. 
Zo kan het niet verder en Van Marwijk laat 
de kleine Demi De Zeeuw op het midden-
veld inkomen om het positiespel verder uit 
te bouwen. Door het eigen spel te maken 

worden de “Ontembare Leeuwen kapot 
gespeeld. Van Persie laat z’n grootsheid 
zien door een crosspass van Van Der Wiel 
op melkbussenhoogte vanuit het niets in 

de kruising te jagen. Rene van der Gijp 
zucht opgelucht in het avondprogramma 
van Voetbal International nadat gast 
analyticus Aad ‘afkoopsom’ De Mos in 15 
minuten wel 60 structurele fouten in het 
elftal uiteenzet. Van Der Gijp besluit; “Maar 
Aadje, ik bent al ontiegelijk blij dat we na 
Yolanthe ook over Kameroen heen zijn 
gegaan zonder al te veel kleerscheuren.” 
In de achtste finale staan de Paraguay-
aanse “Guaraníes” voor de deur.
Even lijkt het of duistere wolken zich 
boven ons oranje samenpakken op het 
moment dat Roque Santa Cruz met een 
twijfelachtige ‘hand van God’ een doelpunt 
maakt. Maar de scheidsrechters afkomstig 
van de voetbalgrootheden Azerbeidjaan 
en Nieuw Zeeland fluiten de rest van de 
wedstrijd even inconsistent en daar maakt 
Eljero Elia dankbaar gebruik van door de 
grenzen van het buitenspel staan iets op 
te rekken. Hij weet Van Nistelrooy feilloos 
te bereiken, die de 2e goal in de wedstrijd 
er echt in beukt waardoor het stadion op 
zijn grondvesten begint te schudden. Met 
een geflatteerde uitslag van 4-1 maken 
we ons klaar voor de wedstrijd tegen de 
“Goddelijke Kanaries”. Het trauma van 
’98, de uitschakeling na penalties tegen 
Brazilië in de halve finale destijds, zit ons 
de eerste 5 minuten wel degelijk in de 
chocoladebenen, maar gelukkig werken 
de gebruinde benen van Edson Braafheid 
niet mee aan deze metafoor. Met een 
afstandschot van 61 meter, lepelt hij de 
bal over de onbedachtzame keeper Dida. 
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De vuvuzela’s lijken ons helemaal goed 
gestemd, nadat Robben een mooi vervolg 
geeft aan goede voorzet van Sneijder. Pas 
in de herhaling is de passeerbeweging 
op het netvlies te interpreteren. Iedereen 
lijkt het zich te beseffen; met dit voetbal 
kunnen we alle landen aan. Een Duits/
Italiaans ogende defensie, Barcelona-
achtig circulatie voetbal en het typische 
Nederlandse technisch aanvallende spel. 
Na Brazilië volgt Engeland in de halve 
finale, en Fabio Capello zit na een half 
uur wel erg onrustig op de bank. Ook al 
speelt Defoe een goede wedstrijd, Wayne 
Rooney schijnt deze wedstrijd niet zijn 
geweldige vorm te kunnen voortzetten. 
Van Bommel heerst op het middenveld en 
zorgt ervoor dat Sneijder wel telkens de 
ruimte krijgt op het middenveld. De aanval-
len vanaf het middenveld stuitten telkens 
weer op de geplaagde John Terry. Pas in 
de 62ste minuut valt de bal precies goed 
tussen de laatste man en de keeper. Van 
Nistelrooy duikt in het gat en schaart de 
keeper James fantastisch uit. De bal rolt 
uiterst traag en nonchalant over de krijt-
streep. 0-1. De inzet gedurende de gehele 
wedstrijd wordt nu pas beloond met nog 
3 prachtige goals, waarbij het voorberei-
dende werk van de opkomende back Van 
der Wiel erg in het oog springt. De finale is 
zeker verdiend en de Nederlanders kijken 
met spanning naar de andere halve fina-
listen, waar Spanje en Duitsland de finale 
van het afgelopen EK nog eens dunnetjes 
overdoen. Duitsland wint verbazingwek-
kend overtuigend tegen het ogenschijnlijke 

fantastische Spaanse elftal en laat zien 
een echt toernooiteam te zijn. De droom 
en nachtmerrie fuseren samen tot een 
weerzinwekkende apotheose; de Finale 
tegen Duitsland. Revanche is mogelijk, 
maar een nieuw trauma lonkt. Er is echter 
één gigantisch verschil ten opzichte van 
het verleden. Oranje lijkt ongenaakbaar, 
straalt dat ook uit en de Duitsers maken 
een fragiele indruk. Met uitstekend spel 
domineert oranje de eerste 45 minuten, 
maar krijgt de bal niet achter het net., wel 3 
keer op de paal. Het spel is fantastisch en 
het is wachten op de openingstreffer. De 
tweede helft zet Duitsland iets meer aan 
na een arbitrale dwaling waarbij Heitinga 
ten onrechte het veld moet verlaten. Met 
10 man krijgt Duitsland niet het betere van 
het spel, maar is het wel in staat beter te 
figureren in het schouwspel van Oranje. 
In de 52ste minuut lukt het dan toch. Van 
Persie kapt Phillip Lahm en Metzelder uit, 
wil de bal afgeven op Robben, maar die 
wordt neergehaald. De scheidsrechter 
geeft voordeel en Van Persie schiet de 
bal lelijk hard tussen de benen door van 
de keeper. De Duitsers beginnen de laat-
ste 15 minuten pas minder verdedigend 
te spelen en zetten aan. Heel Nederland 
houdt zijn hart vast. Maar Oranje wijkt 
geen millimeter voor de Duitsers. Van der 
Vaart scoort met een prachtig afstands-
schot en even erna maakt Robben na een 
dribbel de derde van de avond. Met nog 
5 minuten op de klok kopt Van Persie uit 
een corner de volgende erin. 4-0. Legen-
darisch. Hé, klote wekker... 


