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Het slijk der aarde
Heel, heel, heel lang geleden bestond het bestaan van ons mensen uit jagen, vis-
sen, planten plukken, eten, slapen en zorgen voor nageslacht. Met de uitvinding 
van ruilhandel en daarna geld, is dat leventje vervolgens totaal uit de hand gelopen.

Vandaag de dag schijnt alles om geld te draaien. De voorpagina van de krant 
staat bol van berichtgevingen over de ene financiële crisis na de andere. De aan-
staande verkiezingen hebben als hoofdthema het begrotingstekort en de daarmee 
gepaard gaande bezuinigingen. Voorafgaande aan het WK-Voetbal probeert elke 
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middenstander zijn omzet te verhogen 
met de meest onzinnige oranje prullaria 
variërend van een postzegeltoeter tot 
een juichbandje (wie verzint zo iets?). 
Zelfs in het verslag van De Gelderlander 
over het onlangs in Zieuwent gehouden 
Wessels Tournament (Internationaal 
D-jeugd-voetbaltoernooi) gaat het meer 
over sponsoring dan over de charmes 
van jeugdvoetbal.

Terwijl ik geld graag wil zien als een 
noodzakelijk kwaad (wetende dat het 
gemakkelijk praten is als je voldoende 
hebt), is het frappant dat veel van mijn 
hobby’s tegenwoordig alles met geld te 
maken hebben. De leukste weekenden 
in de eindjaren negentig en beginjaren 
van deze eeuw waren die van Lowlands. 
3 Dagen lang bijna de klok rond geld 
tellen in “de bunker”. Op PaasPop hou 
ik me met veel plezier bezig met het 
geld- en muntenverkeer en als klap op 
de vuurpijl ben ik tegenwoordig pen-
ningmeester van RKZVC (en “De Greune 
Weide CV”). Vanwaar mijn fascinatie 
voor geldbeheer? Misschien is het wel 
de behoefte om een complexe wereld 
te transformeren naar een eenduidig 
overzichtelijke Excel-Sheet met getallen. 

Het ordenen van ogenschijnlijke chaos.

Ook tijdens mijn grootste tijdbesteding 
(werk) gaat het vaak over geld. Je 
kunt nog zo’n leuk bedrijf met goede 
producten, een gezellig muziekfestival 
met prachtige muziek of een hechte 
voetbalclub met goede resultaten zijn, 
uiteindelijk draait het vaak helaas maar 
om één ding. Onder aan de streep dient 
een zwart cijfer te staan.

Zelfs de Kermis ontkomt niet aan geld. In 
het officiële programmaboekje staan 14 
zinnen waarin het €-teken voorkomt met 
daarnaast nog eens ongeveer 20 zinnen 
die financieel gerelateerd zijn.

De gehele fysieke praktische wereld 
draait om geld, het beheer en de eerlijke 
verdeling daarvan. Gelukkig bestaat 
er meer. De essentie van het leven, 
dat niet in geld valt uit te drukken. Het 
gevoel, de emotie. Geniet daarom van 
je werkvoldoening, een sportprestatie, 
livemuziek, de spanning van het vogel-
schieten, het samenzijn, de onderlinge 
verbondenheid en de drank. Een fijne 
kermis toegewenst.

Huub Wopereis
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Wanneer ik samen met Johnny het Parochiehuis nader verwacht ik het getrommel 
al buiten te horen. Stilte. Wel horen we bij binnenkomst geklets en gelach vanuit 
de kleine zaal. We merken op dat we op het juiste moment binnen komen, er wordt 
namelijk koffie gedronken. Nadat dirigent Johan Kremer een seintje geeft, staan ze 
allen op en lopen naar hun instrumenten. Een bekend marsmuziekje klinkt en het doet 
me meteen denken aan vroeger, toen ik met de handen tegen de oren om het harde 
geluid wat te dempen, langs de kant van de weg stond. De man waar ik als kind wat 
bang voor was, omdat hij heel streng kon kijken en voorop liep met een grote stok in 
de hand, zit nu rustig als enige aan tafel; het is de commandant van de schutterij ST 
Sebastiaan, Tonnie Spekschoor. Johnny en ik hebben alle tijd om de schutterij eens 
rustig te bekijken en ik zie dat ze niet alleen tijdens de optocht serieus kijken, dit doen 
ze tijdens de oefenavond ook. Uiterst geconcentreerd wordt er op de verschillende 
instrumenten gespeeld. De dirigent geeft een abrupt stopteken “Ho, ho, wa´s dat 
veur gerammel?”. Wanneer Johnny en ik beginnen te lachen spreekt de dirigent ons 
toe: “Doar mo´j neet um lachen, dat is een ernstige zaak!” Dion Rouwhorst vraagt 
ons enige tijd later of we nog verzoeknummers hebben. “wat ku´j allemoale?” vraagt 

Mama Mia
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Johnny. Na de marsmuziek van net klinkt 
Mama Mia ons als muziek in de oren. 
Ik heb de neiging om op zoek te gaan 
naar een microfoon. Na ons applaus 
beginnen de leden in sneltreintempo 
hun instrumenten in te pakken en op te 
ruimen, maar ik ben nog net op tijd om 
Simone Spekschoor te vragen of ik eens 
een Marimba mag dragen. Eerlijk gezegd 
was me de grootte van deze melodieuze 
instrumenten nooit opgevallen, laat staan 
dat ik me had bedacht of deze zwaar zijn. 
Ik weet dat ik binnenkort door privéom-
standigheden minstens 12 kilo zwaarder 
zal gaan wegen, maar hopelijk voelt dit 
niet hetzelfde als een instrument van 12 
kilo op mijn schouders. “Mama Mia”, wat 
een gewicht zeg! Vanaf nu zal ik altijd 
een diepe buiging maken wanneer ik de 
schutterij langs hoor en zie komen!

Wanneer alle leden voorzien zijn van 
een drankje en de nodige pinda’s ter 
aanvulling van het zouttekort praten 
Johnny en ik met enkele leden van de 
schutterij: Bernard Berendsen, Reinoud 
Wopereis , Raimon Spekschoor en Si-
mone Spekschoor.
De vereniging
Het wordt ons al gauw duidelijk dat de 
schutterij een hechte vereniging is. Na 
de repetitie blijven ze allemaal ´plak-
ken´ voor een gezamenlijke borrel. “Dat 
zegt genoeg”, zegt secretaris Raimon 
Spekschoor. Gezelligheid staat voorop, 
maar van alle leden wordt een volle 
inzet gevraagd. Muziek maken doe je 
met zijn allen. De vereniging telt onge-
veer 30 leden, waarvan ongeveer 15 
muzikanten. Penningmeester Reinout 
laat zijn oefenavond nooit voorbij gaan 
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zonder zijn aanwezigheid, al is het zijn 
trouwdag. “Kreeg vanoavend al onder 
uut de zak, moar ik zal wal een keer een 
bleumeke veur de vrouw metnemmen”. 
De vendeliers horen er ook elke vrijdag 
te zijn, maar zij zijn helaas lang niet altijd 
aanwezig op de vaste oefenavond op 
vrijdag in het Parochiehuis. Majorettes 
hebben we niet, dat is hier in Zieuwent 
altijd een drama geweest. Als ze jong 
zijn, wil het nog wel lukken, maar vanaf 
16 jaar hebben ze er vaak geen zin meer 
in. De strakke pakjes zijn ook dan niet 
meer voor iedereen weggelegd, aldus 
de leden. “Wi´j zagen d´r laatst wat, 
doar ku´j de grond met anstampen”. 

De gemiddelde leeftijd van de leden is 
ongeveer 23 jaar. We hebben weinig 
aanwas van nieuwe leden, maar vanaf 
een jaar of 10 zijn ze van harte welkom 
om eens te komen kijken. Kinderen kun-
nen, wanneer ze geïnteresseerd zijn, 
kiezen voor een instrument en krijgen 
vervolgens les van Johan Kremer die 
nu alweer 12 jaar actief is binnen onze 
vereniging. We waren erg blij met hem, 
want onze vorige instructeur werd doof. 
“Hi´j heurden niks meer”. De schutterij 
gaat zo´n 12 x per jaar op pad, denk aan 
kermissen, corso´s, carnaval en de sin-
terklaasintocht. Ook doen we minimaal 
1x per jaar mee aan een concours. Hier 
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leven we altijd vol spanning naartoe 
en daar oefenen we veel voor. Lid 
worden van de vereniging is niet duur, 
want je betaalt 50 euro per jaar. Dat is 
niet veel, maar daarvoor verwachten 
we dan ook een actieve houding van 
de leden. Het bestuur betaalt niet. 
“Dat wet iedereen wal, dat mag i´j d´r 
best wal bi´j zetten”. Jaarlijks krijgen 
we een subsidie van de gemeente, 
een bijdrage uit de sponsorbundeling 
en we halen collecte op in Zieuwent 
en Mariënvelde. Ook halen we geld 
op tijdens de bingo en kaartavonden. 
Het geld wordt gebruikt voor de intru-
menten en de pakken.
Muziek
Vroeger speelden we alleen mars-
muziek, nu studeren we ook mo-
derne nummers in. Zo houden we de 
jongeren er ook bij. In het verleden 
hebben we er ook weleens blazers bij 
gehad, maar dat werkt niet. We willen 
met de handen werken, niet met de 
mond. De dirigent studeert met ons 
de nummers in. Per jaar proberen 
we 3 nieuwe nummers uit het hoofd 
te leren en dat is een heel karwei. 
Ook frustreert het weleens wanneer 
niet alle leden aanwezig zijn tijdens 
een oefenavond, of wanneer ze niet 
genoeg gestudeerd hebben op een 
nieuw nummer. Als je wat nieuws wilt, 
moet je hier allemaal iets voor doen, 
muziek maak je samen. Tijdens het 
lopen hebben we geen dirigent nodig, 
Reinout geeft de maat aan en hij be-
paalt of we lopen of stilstaan. “Daar 

komt de schutterij ook weer aan met 
datzelfde deuntje”, horen wij weleens 
van mensen. Zij beseffen zich niet 
dat het veel concentratie en oefening 
vraagt om nummers uit het hoofd te 
kennen.”Doe het maar eens na”. De 
mensen van de harmonie hebben 
een boekje met de muziek wanneer 
ze een optocht moeten lopen. Samen 
met de Harmonie een vereniging 
worden zit er niet in. Wel wordt er 
gewerkt aan een samenspel en wil-
len we gezamenlijke nummers gaan 
spelen.  De harmonie is een aparte 
club, maar wel een hele goede club.
Kermis
De schutterij is verantwoordelijk 
voor het vogelschieten voor dames 
en heren. Eigenlijk wil de feestcom-
missie deze activiteit graag van ons 
overnemen, maar dat gebeurt niet. 
De feestcommissie regelt wel het 
schieten voor het prinsenpaar. Tij-
dens de kermis begeleiden wij het 
koningspaar en tevens ondersteunen 
wij de feestcommissie. Voorafgaand 
aan de kermis hebben we een verga-
dering waarbij ook de EHBO en de 
harmonie aanwezig zijn en dan wordt 
het kermisprogramma besproken. 
Dit heeft flinke wrijving gegeven de 
afgelopen jaren. Er is flink over en 
weer met modder gegooid, maar de 
laatste tijd gaat het weer goed.  Tij-
dens de kermis zijn we als leden van 
de schutterij 3 dagen lang een groot 
deel van de tijd bij elkaar. Dat begint 
op zaterdagmorgen met een ontbijt 
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bij het Parochiehuis. We moeten al-
tijd vroeg klaar staan, maar dat doen 
we graag. Wanneer we onze pakken 
dragen, mengen we ons nog niet in 
het feestgedruis. Ze kosten ongeveer 
1000 euro per pak dus daar moeten 
we zuinig op zijn. Sommige leden wil-
len dit nog wel eens vergeten, maar 
dan tikken we elkaar op de schouder. 
Op zondag zitten we met het konings-
paar aan de wijntafel tot 13.00 uur 
en daarna gaan de pakken uit. De 
feestcommissie ziet liever dat we het 
koningspaar naar de tent brengen, 
maar dit kunnen we niet van onze 

leden vragen. Er zitten veel jongeren 
bij de schutterij en die willen ook een 
feestje bouwen. Ook dit jaar gaan we 
er een geweldige kermis van maken. 
Tot slot
“Kom gerust kijken tijdens een oefen-
avond, je bent van harte welkom!” is 
het laatste wat de leden te zeggen 
hebben. 
Johnny en ik danken voor de gezel-
ligheid en nemen afscheid. In de 
auto onderweg naar huis neurie ik 
de tonen van mijn favoriete schutterij 
nummer Mama Mia..
Johnny en Wendy
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De voorbereidingen waren getroffen: coach geregeld, oranje 

shirts ingeslagen, volksliederen gedownload, publiek opge-

trommeld. Dus iedereen wist nu moet het gaan gebeuren. 

Deze mannen hadden dit seizoen elke week getraind en pas 1 of 2 wedstrijden 
gespeeld, beide tegen KSH en beide verloren. Willem Domhof moest in mei zijn 
eerste wedstrijd spelen tegen KSH. Maar in de loop van de ochtend zei dat hij ’s 
middags niet meer ging voetballen. Bleek dat dit kwam omdat hij niet wist in welk 
stadion hij moest voetballen en of hij de tegenspelers wel kon verstaan. Uit welk 
buitenland komen ze eigenlijk? Dit was de reden dat we een interland oefenwedstrijd 
gingen spelen.

 Maar goed 1 of 2 wedstrijden ooit gespeeld, beide verloren. Dit moest en kon anders. 
Net als in ’88 zouden we dit wel gaan winnen.

D u i t s l a n d  -  N e d e r l a n d
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Op 28 mei om 15.45 uur vertrokken we vanaf ‘ de Greune Weide” richting die 
Heimat, met hét voetbalteam der voetbalteams van RKZVC nl. de mini F-jes.

Onderweg werden de kleine mannen natuurlijk al wel een beetje zenuwachtig, 
wanneer zijn we in Duitsland, hoever is het nog rijden en zo ging het een tijdje 
door. Totdat ze oog in oog stonden met onze aartsrivalen.

Nadat iedereen was omgekleed, had warm gelopen en nog weer eens een 
keertje naar de WC was geweest (de zenuwen speelden parten deze partij), 
werden de teams opgesteld en de muziek gestart. Als eerste klonk het Wil-
helmus door het stadion van TUS Velen. Onze jongens stonden gebroederlijk 
gearmd mee te deinen. En alle meegereisde Nederlanders zongen uit volle 
borst mee. Daarna was natuurlijk het Duitse volkslied aan de beurt, ook het 
Duitse publiek zong volop mee. Nog even snel de elftalfoto en toen kon het 
echte werk beginnen.

RKZVC mocht als gast aftrappen, maar waren snel de bal kwijt en in “no 
time” was het 1-0 achter. De Duitsers, in het bezit van 1 sterspeler (mét ne-
derlandse vader, die voor het eerst in zijn leven voor Duistland was), gingen 
erg fanatiek van start  Onze mini’s moesten duidelijk wennen aan het kleine 
veld, i.p.v. het normale ½ veld, werd er gepeeld op een1/4 veld. En hierdoor 
kwam het echte betere trap werk niet uit de verf. Het leverde wel een schit-
terend kluitjesvoetbal spel op.  De eerste helft keepte Jan krabbenborg. Hij 
deed dit goed, maar was wat minder in het uittrappen van de bal.  Dit kreeg 
de tegenstander goed door en maakte gebruik van de situatie. Direct na het 
uittrappen van de bal werd er diverse keren gescoord. In de rust stonden we 
dus achter met 7-0. En zoals reeds gezegd, dit moest en kon anders. 

In de 2e helft ging Toon van Boekel in de goal. Toon kan erg goed uittrappen 
en de wedstrijd keerde. Met in de aanval (en verdediging): Myrthe Spexgoor 
(die verschillende keren vrij voor het Duitse doel stond maar net miste), Thijs 
te Have (die echt van geen stoppen wist), Jildar Mul (die ook buiten het veld 
gewoon door voetbalde),  Wessel de Vries (die verschillende keren zijn lichaam 
zeer goed in de strijd gooide), Ryan Payers (de jongste van het stel, maar 
bleef knokken voor de bal), Willem Domhof (die zich volledig gaf voor zijn 
vaderland) en Jan Krabbenborg (die in het veld erg snel is) waren we binnen 
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de minuut van de nul af. Onze mannen hebben diverse kansen gecreëerd 
maar kregen net niet dat geluk wat ze verdienden. Toon liep met zijn hoofd 
tegen de doelpaal, Willem raakte zijn schoen kwijt, diverse botsingen etc. etc. 
De duisters daarin tegen hadden dat geluk wel, zij wonnen dan ook (verdiend) 
met 14-1. Met penalty schieten hebben wij gewonnen. Allemaal kregen we 
een prachtige medaille en na wat lekkers zijn we huiswaarts gekeerd. Nadat 
de afspraak was gemaakt dat de Duitsers terug komen. Dus bewaar na het 
WK alle oranje versieringen want je zult ze nodig hebben als TUS Velen bij 
RKZVC op bezoek komt. Wanneer dat is laten we weten via de sites van 
RKZVC en zieuwentinfo.
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Meest favoriete sport:  Wielrennen, het is leuk om te doen. Sinds 
Robert Geesink mee doet met de top volg 
ik het ook vaker op televisie. Maar dat 
geldt voor alle sporten, als er een favoriet 
is, volg ik het meer.

Minst favoriete sport:  Ritmische gymnastiek, met zo’n lintje of 
een bal. Nee, dat is niet wat.

Mooiste sportherinnering:  Dat was toen Wilco Zeelenberg (motor-
sport) de Duitse Grand Prix won op de 
Nurburgring, waar ik bij was. 

Favoriete sportman/vrouw:  Jos Verstappen

Lekkerste eten:  Doe maar lasagne of zo, dat heb ik al heel 
lang niet gehad, want de kinderen vinden 
het niet zo lekker. 

P R O F I E L S C H E T S
Hij heeft 2 keer meegedaan met Zieuwent Live. Dit jaar is hij helaas niet van 

de partij. Arjan de Bree is 45 jaar en getrouwd met Sandra. Hij is vader van 

drie kinderen (6, 3 en 1) en  woont alweer 8 jaar naast ‘de oude Timp’. We 

kunnen hem kennen als zanger van een aantal (rock)bands (o.a. Redford 

en Steamroller). Arjan is parttime huisvader en drie dagen per week werkt 

hij als practicumassistent mechatronica bij het Graafschap College in Doe-

tinchem. Verder fietst hij veel op zijn racefiets.
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Welk tv programma moet onmiddellijk van de buis:  
 Onderweg naar Morgen, ik vind dat 

schijtsoaps. Zeker op de publieke zender, 
daar betalen we allemaal voor. Op de 
commerciële zender maakt het me niet 
uit.

Beste boek/schrijver: 
 Bart Chabot - Broodje gezond. Eerlijk 

gezegd lees ik maar zeer weinig. Op 
vakantie pak ik meestal wel een boek 
en denk dan, dat zou ik eigenlijk vaker 
moeten doen. Gun me er geen tijd voor.

Mooiste film: Monty python and the holy grail. 
 Het is een briljante film, ik heb het zo vaak 

gezien, maar kan er nog steeds weer 
opnieuw naar kijken. Heerlijke absurde 
humor.

Politieke kleur : 
 In deze tijd, tijdens deze economische 

crisis, neig ik meer naar rechts, daar 
heb ik meer vertrouwen in. Maar als er 
betere tijden zijn naar links. Eigenlijk een 
zweverig type, maar in ieder geval geen 
Geert Wilders.

Beste Nederlandstalig lied:  Niemand in de stad van De Dijk

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg: 
 Heb ik niet, ik ben overal blij mee.

Grootste miskoop:  een Opel Kadett 1200n op gas, het ding 
was niet vooruit te branden. Het was 
gewoon gevaarlijk om er mee op de weg 
te rijden.
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Omscholen tot:   Ben er eigenlijk volop mee bezig. Ik werk 
nu ongeveer 2 jaar op het Graafschap 
College. Hiervoor was ik monteur in En-
schede.

Tent opzetten in: Australië, ben daar al eens geweest. 
 Het is er groot en niet druk, maar een 

heel mooi land. En de instelling van de 
Australiërs:”No worries mate” spreekt mij 
enorm aan. 

Ben je wel eens aangehouden door de politie: 
 Jaja, alcoholcontroles, snelheidsovertre-

dingen. En geen gordel om. Ik moest een 
heel klein stukje rijden, maar ja wel een 
dikke bekeuring. 

Hekel aan mensen die:  liegen

Uit bed te halen voor:  Een optreden, maar het liefst blijf ik ei-
genlijk slapen.

Waar droom je over: Dromen???!  Met mijn gezinnetje oud worden zonder 
poespas. De droom om beroemd te wor-
den als muzikant heb ik laten varen. Die 
leeftijd heb ik gehad.

Wanneer was je voor het laatst bang:  Dat is al wel heel lang geleden. Toen mijn 
vrouw heel ziek was, ongeveer 14 jaar 
geleden.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:  Zo, alweer older…..

Welke zin of welk woord gebruik je te veel: Ja, dat is goed ik doe wel mee. Dat is 
met name met bandjes, dat mag soms 
wel eens minder. Het is soms te druk of 
help ik waar alleen maar bagger muziek 
gespeeld wordt. Ik moet eigenlijk vaker 
nee zeggen. 

Wie zou je nog willen ontmoeten:  Gordon Downie, de zanger van The Tra-
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De momenten van de pupillen

Tohp Volleybal

Datum : wedstrijd : uitslag 24-04-2010 : Mini Volleybaltoernooi.
TOHP 2 - Blok        : 5 - 3
TOHP 2 - Vollyverijs : 6 - 3
VCC 6  - TOHP 2      : 5 - 2
KSV    - TOHP 2      : 2 - 5
TOHP 2 - BOVO 4      : 0 - 6
MOOISTE PUNT: De dames hadden de techniek goed onder de 

knie. Dat leverde dan ook meteen resultaat op. 
3x Gewonnen van de 5 wedstrijden.

MOOISTE MOMENT: Regelmatig komt het voor dat Laura en Yasmin 
met z’n tweeën de tegenstanders compleet uit 
het veld slaan. Een sterk staaltje teamwork. 
Complimenten dames.

VROUW vd WEDSTRIJD: Laura Huinink, Yasmin Krabbenborg, Femke 
Heutink, Anne ten Have en Sofie Doppen.

gically Hip.

Wat zou je geen 2e keer doen:  Op een dag twee volledige optre-
dens verzorgen zoals afgelopen 
Koninginnedag. In totaal ongeveer 
5 uur opgetreden die dag. Ik was 
helemaal gesloopt aan het eind.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:  Spontaan, aardig, eerlijk, onzeker, 
vrolijk.

Nienke
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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
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 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.

Ma. 28-jun 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

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.

Za. 4-sep 14.00 uur Trekkertrek Zieuwent.

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 Stg. Fratsen : Open Podium.

Za. 27-nov 20.00 uur Theatergezelschap PLATeu : Parochiehuis.

Za. 1-jan Stg. Fratsen : Nieuwjaarsgala
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Kwalificatie toernooi 24 april 2010
Vol goede moed gaan we beginnen met de kwalificatie ronde. De 1e wedstrijd 
wordt gewonnen. De 2e wedstrijd was spannend. Er werd niet echt goed 
gespeeld en met een stand van 15-15 met nog minder dan 5 minuten op 
de klok moest er wel iets gebeuren.  Dankzij de aanmoedigingen van coach 
Mark ving Vera een moeilijke bal en ging en de laatste punten naar Tohp.
De 3e wedstrijd, nu wordt het spannend. Er word een hel mooie rally gespeeld 
van wel 8 punten. Ze zijn aan elkaar gewaagd. Jammer de einduitslag van de 
1e set is 27-22, dus verloren.De 2e set begint heel goed; mooie achterwaartse 
ballen. Knap werk en nu volhouden. 20-14 en de dames roepen: 5, 5, 5, 5, 
5. Hoera gewonnen 25-15. De 3e set allemaal de gedachten erbij, ze zijn er 
nog niet! Het gaat gelijk op. Dan verliezen we een paar puntjes en wordt het 
25-18 voor de tegenpartij. Jammer de 3e set ook verloren.
Nu is het wachten op de uitslag en YES we zijn verder. De halve finale spelen 
we tegen onze buren KSH Harreveld. Volgens de meiden zijn ze erg goed.
De 1e set gewonnen met 25-19. Het is wel spannend want KSH is erg goed. 
De 2e set worden de dames moe lijkt het wel. Er wordt iets slordiger over-
gespeeld en ze verliezen 19-26. De 3e en laatste set was echt niet meer te 
redden. Er wordt verloren met 20-26 van KSH. Uitslag 1-2 
Dan de laatste wedstrijd tegen VCV 7. De 1e set wordt weer gewonnen met 
25-17. De 2e en 3e set gaat weer verloren.  Jammer.

Ze hebben enorm hun best gedaan maar kwamen op dit kwalificatietoernooi 
net iets te kort. Toch een knappe prestatie dat jullie hier stonden. Teamsa-
menstelling: Marleen Lankveld, Vera Weelink, Silke Wopereis, Linda Rooks 
en Floor Hermanns.

Jeugdbestuur Tohp                                 

Tohp
kwalificatie 

         toernooi 
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Rennen van 
Eiffeltoren 
naar Euromast

Naast het schrijven van columns en het ondergaan van de dagelijkse be-
slommeringen, loop ik hard. Dat gaat niet heel hard, maar hard genoeg om 
het sport te noemen. Afgelopen jaren ben ik er fijn wat overtollige Toon mee 
kwijtgeraakt en nu is het zaak dat vol te houden. Twee à drie keer in de week 
ga ik het park in voor een rondje.
In de loop der tijd heb ik leuke ervaringen opgedaan in wedstrijdverband, 
waaronder de halve marathon van Berlijn. Een aanrader. Maar dat is natuurlijk 
pinda’s vergelijken met het echte werk, de marathon, de triatlon of wat dies 
meer zij. Een halfjaar terug kwam me ter ore dat er een team werd opgezet 
dat deel wilde nemen aan de Roparun. Voorheen leidde deze estafetteloop 
van Rotterdam naar Parijs (Ropa), tegenwoordig ligt het parkoers andersom. 
Na een aantal selectietrainingen werd ik stabiel genoeg bevonden om me te 
voegen bij een Rotterdams vriendenteam dat een startbewijs had bemachtigd. 
Maanden van intensief trainen volgden. Alleen uit verhalen wist ik wat me 
stond te wachten: een zeer uitputtend weekend waar je niet genoeg op voor 
bereid kunt zijn. Maar voor het goede doel – kankerbestrijding – mag er best 
een inspanning geleverd worden.
De Roparun kent een simpel concept: overbrug met acht lopers 530 kilometer 
binnen maximaal 48 uur. Je geeft een snelheid door aan de organisatie zodat je 
starttijdstip wordt aangepast en je zodoende bij benadering zal finishen tussen 
één en vijf op de Rotterdamse Coolsingel. Hoe je de afstand verdeelt over de 
lopers staat je vrij. In het geval van mijn team was ervoor gekozen twee teams 
te maken en die elkaar iedere vier uur afwisselden. Het ene team rustte in de 
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campers die mee waren gereden naar Parijs en deden zich te goed aan pasta 
en sportmassage. De andere vier zetten hun tanden in de glooiende heuvels 
van Noord Frankrijk in de laffe hitte van het pinksterweekend. Steeds moest 
één loper blijven rennen, een busje vervoerde de andere drie lopers telkens 
twee kilometer verderop. Waar het busje stopt is het wisselpunt en wordt de 
renner afgelost. In een blok van vier uur ren je dan ongeveer zeven maal 2 
kilometer. De hele run beslaat zo’n 5 blokken.
Maar het is zeker niet alleen een roteind rennen. Er zit een logistieke organi-
satie achter zo’n team waarbij alles voorwaardelijk is aan de prestaties van 
de lopers. Om te beginnen is er een kok voor het eten. Ten tweede is er een 
fysiotherapeut voor behandeling van blessures en verzuring van spieren. Ten 
derde zijn er chauffeurs voor het verkassen van de campers en het busje dat 
het loopteam begeleidt. Ten vierde zijn er fietsers die de lopers begeleiden. 
De route ligt vast en er werd streng op gecontroleerd dat je er niet van afwijkt, 
op straffe van diskwalificatie. Ook zijn de fietsers er om de lopers aan te moe-
digen en de gewenste snelheid aan te geven. Tot slot is er een teamcaptain 
die de boel coördineert. 
Voor het goede doel en de kosten van het team hebben we geld verzameld bij 
familie en vrienden, en bij mensen die we kennen met een bedrijf. Daarnaast 
werden we materieel ondersteund door voedsel van een supermarkt, shirts van 
een fysiobedrijf en met trots reden onze fietsers op de blinkende tretmachines 
van Paul Knippenborg. Dus er mag gesteld worden dat we tot de tanden toe 
bewapend waren om deze immense tocht te volbrengen.
Zaterdagavond 22:07 uur: Team Walk the Talk wordt afgeschoten in een bui-
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tenwijk van Parijs. Het donker viel snel in waardoor met een blik achterom de 
Eiffeltoren en Sacré Coeur prachtig te zien waren. Om twee uur in de nacht 
zat mijn eerste blok erop en kon ik de benen al flink voelen. Snel maar slapen 
in de camper voordat ik me zorgen ging maken hoe ik de andere 80% moest 
volbrengen. Toen de zondag begon en ik werd gewekt om half 6 waren de 
andere vier lopers in aantocht om ons aan het werk te zetten. In gerieflijke 
koelte werd het tweede blok op een ras tempo volbracht. Een puike 13 km/uur 
kon nog met kennelijk gemak worden opgebracht. Dat was een stuk minder 
toen in de middag van twee tot zes moest worden gelopen. Het kwik liep op 
tot wel richting de dertig graden en de heuvels werden niet minder stijl. Deze 
middag was echt zwaar. Elke 2 kilometer blies ik mezelf bijna op. Hitte, heuvels, 
en toch tempo willen houden, want ons team had opgegeven een snelheid 
van 12,7 km/uur gemiddeld te lopen. Iets wat steeds minder haalbaar leek…
Toen we wisselden met de andere vier lopers wist ik twee dingen. Eén, ik heb 
nooit zo fanatiek gesport en vraag me af of ik nog meer kan, en twee, we zijn 
al over de helft, dussss DEURGOAN! Het blok dat ik rende in de daaropvol-
gende koele nacht was inderdaad een stuk minder zwaar, hoewel ik het niet 
had gered zonder een verlichtende massage van de fysio. 
En dan wordt het tweede pinksterdag en passeren de Roparunners leuke 
Vlaamse dorpen die uitgepakt hebben om hun respect voor de lopers te tonen. 
In de nacht zetten ze dan aan weerszijden van de weg kaarsjes, in het donker 
een magisch effect. Als een lichtgevend lint door een dorp. Om kwart voor 
zeven in de ochtend liepen we uiteindelijk Nederland binnen. Het dorp Putte 
had zich verzameld bij café Grenszicht en kon het natuurlijk niet laten na de 
nodige biertjes (hulde voor het tijdstip) het vermaarde aria ´het is stil aan de 
overkant´ met luidkeelse overtuiging België in te brullen. Verderop pakten ook 
Ossendrecht, Heijningen en Barendrecht flink uit en wisten particulieren met 
tuinslangen de oververhitte lopers te koelen. Zo´n onthaal doet je wat na al 
die kilometers. De laatste 80 kilometer zijn daardoor veel minder zwaar en 
zeker als 40 kilometer voor de meet de enige skyline van Nederland in beeld 
komt! Een speciaal moment is de voorbijgang van de Daniel den Hoedkliniek 
(vlak voor de finish) waar patiënten en artsen buiten staan om de ́ hun´ lopers 
te begroeten.
Dan, na 42 uur estafette, kwam de Erasmusbrug in zicht. Het is volbracht, 
we hebben het gehaald! Slechts spierpijn en een paar blaren. Bijna alle 275 
teams wisten overigens de eindstreep te halen. Maar met een veertigste tijd 
ben ik dik tevreden en heeft het team een superprestatie geleverd. Wat een 
gaaf weekend.                                              Toon Molleman
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Afgelopen weekend hebben we bij wijze van 
experiment een Zuid-Duits bierfeest aange-
daan. De “Bergkirchweih” in Erlangen. Waar 
het in Nederland vaak zo is dat feestjes de 

aanleiding zijn om bier te gaan drinken, heb-
ben ze dat in Duitsland gewoon omgedraaid 
en is bier een reden om een feestje te geven. 
Bierfeest. Briljant!
Midden in de stad Erlangen bevindt zich een 
berg en daar gebeurt het allemaal. Door een 
erehaag van Imbissen en Wurstbudes loop je 
de berg op naar het kloppende hart van het 
feest. Op de Berg (lees heuvel) zijn tiental-
len feesttenten gebouwd. Daar traint jong 
en oud de biceps met boordevolle aarden 
“Krücken” vol met speciaal voor de Bergkir-
chweih gebrouwen gerstenat. Meisjes van 
veertien zetten al heldhaftig literpullen aan 
hun mond en zingen schouder aan schouder 
met tachtigjarige plaatsgenoten de hele dag 
uit volle borst “Deutsche Immergrüns” mee. 
Bijvoorbeeld het spitsvondige “Allee, allee, 
allee, allee, allee, eine straße, viele bäume, 
ja das ist eine allee!!”.
Tegen de avond een leckere Wurst, en daarna 
weer veel van hetzelfde. Een even eenvoudig 
als doeltreffend concept, want de gezelligheid 
op de Erlangense berg lijkt geen grenzen te 
kennen. De sfeer is fantastisch want de Duit-
sers laten zich van hun sympathiekste kant 
zien. De mannen zijn vrolijk en de vrouwen 

lijken wel Spaanse Vlieg te hebben ge-
dronken. Hoewel, zodra ze merken dat 
we uit Nederland komen, beginnen ze 
direct het niet bepaald up-to-date “Ohne 

Holland fahren wir zum WM!” te zingen. 
Hetgeen ze af en toe op een geksche-
rend “Krieg verloren!” komt te staan.
Twaalf dagen lang duurt het feest! Het 
mag een klein Wirtschaftswunder heten, 
dat al die “Berggangers” nog weer op hun 
werk verschijnen na zo’n marathon. Met 
het oog op het WK een zorgwekkende 
waarneming: de Duitsers zijn gezegend 
met een ongekend uithoudingsvermo-
gen…
Uithoudingsvermogen gaat ook in Zieu-
went nodig zijn. Drie (eigenlijk stiekem 
vier :-) dagen Zieuwentse Kermis. 
Daarna twee dagen bijkomen en dan 
begint het wereldkampioenschap voet-
bal. Het toernooi in Zuid-Afrika waar de 
grote vier, zoals Van Persie het in al zijn 
bescheidenheid poneerde, de Big 5 van 
het gastland moeten doen vergeten.
De Duitsers zijn nog niet erg onder de in-
druk van het Nederlands elftal, ondanks 
bijvoorbeeld het oogstrelende voetbal 
dat Arjan Robben het afgelopen seizoen 
voor Bayern München heeft laten zien. 
“Ihr gewinnt nie!”, is ons regelmatig on-
gevraagd toevertrouwd. Wir müssen es 
noch sehen…
 

Toon en Johan


