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Oranje boven...
 
Toch wel enigszins verwacht, maar ook mooi dat het weer gelukt is. “Onze jongens” 
zijn een ronde verder.(tenminste bij het schrijven van dit stuk). Ook bij mij thuis 
ontkom ik niet aan het oranjegevoel. Een kinderfeestje hebben we er speciaal op 
aangepast. De oranje hollandvlag hangt buiten. Binnen hangt een slinger van kamer 
naar keuken en naar de berging. Schmink en vuvuzela erbij en het feest is compleet. 
Je zou bijna vergeten om naar het voetbal te kijken. 
Bij ons in Beltrum geen taferelen met stakende kinderen. Wij, leerkrachten kijken 
gewoon mee. En na elk doelpunt in polonaise door de school.
Ik kan van zo’n WK altijd erg genieten. Ook naar andere wedstrijden kijk ik best. Of 
dat nu komt door de WK-poule waar ik aan deelneem via het werk, of dat het pure 
interesse is.
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 Na elke wedstrijd de papieren erbij 
pakken en kijken wie de meeste punten 
gescoord heeft.
Al een paar jaar eindigen wij bij de eerste 
3, op een totaal van 40 mensen.
Dit jaar slechts elfde tot nog toe, maar de 
echte punten moeten nog binnenkomen. 
Na jaren heb ik dit jaar Nederland als 
kampioen opgeschreven. Je hebt altijd 
van die mensen die dat zeggen, maar dat 
doe ik nooit. Mijn gevoel zegt dat dit een 
team is, dat wat voor elkaar overheeft. 
Er zit veel ervaring in het team en men 
speelt misschien niet het mooiste voet-
bal, maar wel slim en dat telt.
Wanneer ik dan een interview zie met 
Arjen Robben, die ietwat ontroerd raakt 
bij het feit dat hij beseft hoe het allemaal 
gegaan is en zielsgelukkig is dat hij weer 
kan spelen, na zijn blessure, dan denk ik 
dat het goed zit.
Ik zie kwaliteit, doorzettingsvermogen en 
teamwork. Een stukje mentaliteit, zoals 
het hoort. Niet van die over het paard 
getilde “jungskes”, zoals in Frankrijk. 
Daar heb ik geen woorden voor.
Ik erger me de laatste tijd wel vaker aan 
de instelling, of waarden en normen van 
sommigen. Dan loop je de avondvier-
daagse, daar geef je je voor op. Dat heeft 
verplichtingen, daar kies je voor. Alleen 
al het feit dat er dan mensen zijn die 
overwegen om een avond niet te lopen, 
omdat ze voetbal willen kijken. Ronduit 
belachelijk. Je hebt weken ervoor al 
gekozen, namelijk die vierdaagse lopen. 
Klaar, punt uit.

Als ouder heb ik een voorbeeldfunctie te 
vervullen. Je hebt iets afgesproken, dan 
ga je dat ook doen. Bij een teamsport 
kun je ook niet halverwege zeggen, ik 
doe niet meer mee. Ik stoor me dus wel 
eens aan mensen die te pas en te onpas 
afspraken afzeggen om een reden waar-
van ik denk, dat had je eerder kunnen 
bedenken.
Toch heb je als ouder niet alleen een 
voorbeeldfunctie. Zie de jongens van 
RKZVC-1. Ook zij hebben zo’n functie 
in mijn ogen. De jeugd eronder kijkt vol 
bewondering naar het eerste. Daar ben 
je trots op. En zo hoort het ook. Je geeft 
ongemerkt die instelling, die waarden en 
normen door.
Ik durf het dan ook bijna niet te zeggen, 
maar hoe is het mogelijk dat enkele van 
zulke sportieve jongens, onze trots, zich 
voortbewegen op electrische fietsen, 
AIXAM-auto’s en snorfietsen? Waar 
heb ik iets gemist in de instelling en 
eigen verantwoordelijkheidsgevoel? Mis-
schien moet ik er mij niet aan ergeren, 
maar in mijn optiek strookt het niet met 
sportiviteit.

Of zouden “onze jongens van oranje” ook 
met een AIXAM naar de training gaan?

Goed, eerst oranje, op naar het kampi-
oenschap. Zou toch geweldig zijn!

Namens de redactie: Tanja Huinink
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Sinds ik digitale tv thuis heb, kan ik meer zenders ontvangen dan ooit. Eén van 
die zenders is tv-oost. Daar zag ik een wedstrijd handbal van Dalfsen tegen een 
buitenlandse ploeg. Plotseling hoorde ik de naam Lynn Knippenborg. “Hé”, dacht 
ik, “is dat niet de dochter van Jos en Francis?”. Ik wist dat ze bovengemiddeld kon 
handballen en verder was gegroeid dan de ruimte die een vereniging als  Pacelli 
kan bieden. Tijd voor een interview met deze coming-lady in de handbalsport.

We hebben afgesproken op een zaterdagmiddag bij Inge in het café. Met ons naïeve 
hoofd hadden we gegokt op deze middag en Lynn kon. Achteraf gezien was dat 
puur toeval, want zo gaat nog blijken welk een drukke agenda deze vrouw heeft.

Lynn is, zoals gezegd, de jongste dochter van Jos en Francis Knippenborg en zus 
van Martine, ook fanatiek bij Pacelli. Ze denkt dat ze vanaf haar vijfde bij handbal zit, 
helemaal zeker weet ze dat niet. Vanaf het eerste begin had ze wel in de gaten dat 
ze gemakkelijk speelde. Dat sommige kinderen meer moeite hadden met bepaalde 
oefeningen op de trainingen of met momenten in de wedstrijden dan zij. Toch vond ze 
zichzelf niet echt beter. Dit besef komt als ze wordt uitgenodigd voor de regioselectie. 
Ze is dan 12. Op dat moment realiseert ze zich dat er meer is dan spelen bij Pacelli. 

Een gezegend mens.
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Een moeilijke keuze. “Als 12-jarige ga je 
een bijzondere fase van je leven in. Ik 
moest kiezen tussen een intensief leven 
als handbalster of een normaal sociaal 
leven met vooral de vriendinnen. Deze 
waren ook juist degenen die me sterk 
hebben aangemoedigd om door te gaan 
met de kansen die me werden geboden. 
Dat was een fijn gevoel, weten dat je 
vriendinnen je steunen. Ik heb er dan ook 
geen seconde spijt van gehad.”
Jos en Francis zijn ook een grote steun 
voor haar. “Ik moet zo vaak ergens naar 
toe gebracht worden en dat is thuis nooit 
een probleem. Het voelt goed als je ou-
ders zo achter je staan en je alle ruimte 
bieden om je te ontwikkelen”.

In de regioselectie zit ze tot haar 16e, 
langer kan niet. Ze heeft het met erg veel 
plezier gedaan en heeft zich er goed kun-
nen ontwikkelen. “Het was wel druk, want 
ik zat nog gewoon op het Marianum en 
moest naast de vele trainingsarbeid ook 
nog gewoon mijn huiswerk maken voor 
de Havo, zo goed als dat ging”. Na deze 
periode komt ze bij Jong-oranje. Dit is het 
jong-oranje waar je tot je 18e bij bent. 
Lynn ís nu 18 en zal weldra doorstromen 
naar het jong-oranje voor 19-20-jarigen. 
“We trainen nu al met de selectie van 
het Nederlands Damesteam, dit loopt 
vloeiend in elkaar over. Vroeger keek 
ik erg tegen de meiden op die zo hoog 
spelen, maar langzaam wen je er aan en 

is de wereld van het tophandbal opeens 
bereikbaar. Dat besef dringt geleidelijk 
tot je door, maar het is wel zo.”

Bij de handbal is haar sterke kant haar 
snelheid. Zowel in balhandeling als loop-
vermogen. Waar ze zich in wil verbete-
ren is haar schot. Ze zou wel wat vaker 
mogen schieten. 
Ondanks het feit dat ze in vele takken 
van sport goed meekomt en in het hand-
bal in het bijzonder, hebben we toch een 
zeer bescheiden jonge vrouw voor ons. 
“Ik zit daar bij de oranjemeiden midden 
tussen de Amsterdamse meisjes en die 
zijn wel wat directer dan ik. Dat is iets wat 
ik nog wel kan leren, maar in het veld doe 
ik niet voor ze onder. Kan ik net zo veel 
uitdelen en incasseren als zij”. Buiten het 
veld is het best wennen. 
Haar doel is niet zoals sommige meiden 
van jong-oranje om in Oranje te komen. 
Lynn wil zich ontwikkelen in de sport zo 
goed als maar mogelijk is. Ze gelooft dat 
ze ooit een beroep van haar sport kan 
maken en daar gaat ze voor. Als het lukt 
is ze tevreden, waarschijnlijk dan ergens 
in Duitsland of Denemarken. Ook al valt 
het daar momenteel ook even tegen, 
i.v.m. de financiële crisis in Europa. Toch 
zet ze niet alle pijlen op een profcarrière. 
Ze wil naast het handbal eerst nog blij-
ven studeren. Daarom gaat ze beginnen 
aan de HBO in Nijmegen om de studie 
Fysiotherapie te volgen. 
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Het afgelopen jaar zat ze op het Beekdallyceum in Arnhem en woonde op 
Papendal. Dit betekent dat ze op zondagavond naar Arnhem gaat om maandag 
al te kunnen beginnen met trainen. Daarna naar school en dit lost elkaar de 
hele week af, trainen en school. Als het weekend begint gaat ze op vrijdag 
naar Dalfsen om daar met het damesteam mee te trainen. Zaterdags is dan 
de wedstrijd en dan begint haar privéweekend, na een uur of elf. “Soms ben 
ik dan wel moe, te moe om nog te gaan stappen. Maar niet gaan betekent 
weer dat ik mijn vriendinnen niet zie en de volgende dag besteed ik wat meer 
aan mijn familie. ’s Avonds weer naar Papendal.”
Dit is een strak en druk schema, met veel lichamelijke en geestelijke stress. 
Hoe houdt een mens dat vol? “Dat houd je ook niet altijd vol. In december 
had ik het heel moeilijk. Alles werd me allemaal even te veel. Waar zo iets 
begint weet ik niet, maar alles haakt in elkaar. Ik kreeg heimwee naar huis, 
en naar mijn vriendinnen, schoolresultaten vielen tegen en op sportief vlak 
ging het ook niet zoals ik het wilde. Achteraf denk ik dat de overgang van het 
Marianum naar het Beekdallyceum toch wat te groot was. Toen ik meer grip 
op mijn school kreeg en mijn cijfers weer terug waren op het oude niveau, 
had ik geen last meer van heimwee, gingen mijn sportieve prestaties weer 
vooruit en kwam ik weer toe aan mijn sociale leven. Ik heb van die periode 
veel geleerd.”

Wat precies haar drijfveer is om zoveel van zich te vergen is niet helemaal 
duidelijk. “Misschien een combinatie van factoren. Ik kan slecht tegen mijn 
verlies en wil alles uit mijn sportieve mogelijkheden halen dat er in zit. Maar 
ook de prettige kant helpt. Je ziet veel van de wereld en er wordt goed voor je 
gezorgd. Je maakt veel mee tijdens de vele tripjes, zoals de komende zomer 
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naar de Dominicaanse Republiek. Niet echt een straf.”
Ook het feit dat Lynn graag wint geeft haar de nodige stimulans. “Ik heb best 
al wat prijzen gewonnen en dat is erg leuk.” Lynn was twee maal Nederlands 
Kampioen met de regioselectie, zesde op het EK met de Oranje-jeugdselectie 
en vierde op de EYOF (een soort Olympische spelen voor jeugd).

Lynn vindt de studie die ze gaat doen erg belangrijk. “Ik wil absoluut een 
diploma halen, maar ondertussen blijf ik hard werken aan een mogelijke 
profcarrière. De weg is ingeslagen en ik heb er een goed gevoel over. Ik zie 
wel wat er van komt.”

Ze zal nooit vergeten waar ze vandaan komt. “Pacelli is een warm nest. Ik 
zal er altijd aan verbonden blijven”. Na deze uiteenzetting van het leven van 
Lynn, de successen en de opoffering, was onze laatste vraag of het talent 
van Lynn door haar wordt ervaren als een vloek of als een zegening. Maar 
de titel verraadt het antwoord al.

Huub en Mark

foto’s tijdrover.nl
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Op zondagmorgen 22 augustus a.s. organiseert Toerclub Velocé een Mountainbike 
Opstap Morgen voor de jeugd van Zieuwent, in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar. 
Mountainbike ervaring is niet noodzakelijk. We starten vanaf Sourcy Center om 
9.00 uur.
Onder professionele begeleiding van Toerclub Velocé laten we jou kennis maken 

Lekker crossen door de  
bossen met je mountainbike!!
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met het mountainbiken en de fietssport in het algemeen.
Deze morgen is bedoeld om de jeugd enkele vaardigheden bij te brengen. 
We geven aanwijzingen voor het afstellen van de fiets, schakelen, remmen, 
bochten draaien en sturen, slalom, klimmen en afdalen. En vooral lekker 
crossen door de bossen met je vrienden en/of vriendinnen.
Zelf meenemen:

• Een mountainbike
• Een bidon met ranja
• Een helm (verplicht)

De deelname is geheel gratis en voor elke deelnemer is er na afloop een 
leuke herinnering.
(Heb je geen mountainbike en wil je toch meedoen? Bij Paul Knippenborg 
Tweewielers zijn ze te huur, wel op tijd reserveren) 
Voor opgave en meer informatie kun je terecht bij Paul Knippenborg Twee-
wielers, Dorpsstraat 35, Zieuwent (tel. 0544 – 352254) of www.tcveloce.nl. 
Of schrijf je in via info@tcveloce.nl.
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P R O F I E L S C H E T S
Sinds de afgelopen Kermis zwaaien Koning Jan Cuppers en Koningin Els 

Waalderbos een jaar lang de symbolische scepter over alle Zieuwentse on-

derdanen. Om ons koningspaar wat beter te leren kennen volgt hierbij een 

profielschets van beiden.

Jan Cuppers (72 jaar, gepensioneerd, getrouwd met Christien en vader van 
Johnny en Jacqueline) is geboren in Zieuwent en opgegroeid in Lichten-
voorde. Vanaf zijn 20ste is hij weer woonachtig in Zieuwent. Jan was in het 
verleden o.a. voorzitter van RKZVC, Zieuwents Belang en Rijvereniging 
Zieuwent/Harreveld.

Els Waalderbos (60 jaar, één week geleden gestopt als peuterleidster) is 
geboren in Rotterdam en vanaf haar 6e opgegroeid in de Achterhoek. Zij is 
getrouwd met Henry en moeder van 2 zonen. Peter en Martijn, die helaas 11 
jaar geleden is overleden. Els is vrijwilligster voor De Zonnebloem, De We-
reldwinkel en De Kerk.
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Meest favoriete sport: Jan: Voetbal en paardrijden. 
 Els: Alles wat met schaatsen te maken 

heeft. Van Elfstedentocht tot Kunstrijden. 
Ik kan het zelf niet, maar vind het ontzet-
tend leuk om naar te kijken.

 
Minst favoriete sport: Jan: Klootschieten.
 Els: Alle vechtsporten.
 
Mooiste sportherinnering: Jan: Al le kampioenschappen van  

RKZVC-1.
 Els: Dat Sven Kramer na zijn foute 

baanwissel toch nog weer een gouden 
medaille won op de laatste Olympische 
Winterspelen.

 
Favoriete sportman /
sportvrouw: Jan: Johan Cruijff.
 Els: Erwin Wennemars. Enthousiast, stot-

terend, oprecht en altijd zichzelf.
 
Lekkerste eten: Jan: Wilde hazenbout.
 Els: Boerenkool met worst.
 
Welk Tv-programma moet er onmiddellijk van de buis: Jan: “Voetbal International” 

met Johan Derksen op RTL7.
 Els: Praatprogramma’s als “Paul en Wit-

teman”.
 
Beste boek/schrijver: Jan: Ik lees nooit een boek.
 Els: Ik ben ontzettend geïnteresseerd in 

de manier waarop mensen in de 19de en 
20ste eeuw leefden op het platteland in 
bijvoorbeeld plaggenhutten in Drenthe. Ik 
verslind alle boeken die dat beschrijven. 
Een goed voorbeeld is het boek van Abe 
Brouwer, getiteld “Marijke”. 
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Mooiste film: Jan: Actiefilms en dan met name cowboy-
films.

 Els: “Sound of Music”.
 
Politieke kleur: Jan: CDA.
 Els: Groen.
 
Beste Nederlandstalige lied: Jan: Alles van André Hazes.
 Els: Alles van Benny Neyman. Een prach-

tige stem.
 
Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg: Jan: Heb ik nooit gehad.
 Els: Heb ik niet. Alles wordt met liefde 

gegeven.
 
Grootste miskoop: Jan: Een arrenslee. Nooit te gebruiken. 
 Els: Kleding dat ik achteraf niet nodig heb.
 
Omscholen tot: Jan: Nergens. Een koe moet weten dat 

hij een kalf is geweest. Als je groot bent 
geworden, moet je weten dat je klein bent 
begonnen.

 Els: Stewardess. Ik durfde buitenshuis 
niet te studeren vanwege heimwee, dus 
is het er nooit van gekomen.

 
Tent opzetten in: Jan: Een tent is mij te klein (engtevrees). 

Doe mij maar een cruise op de Middel-
landse Zee.

 Els: Nergens. Doe mij maar een hotelletje.
 
Ben je wel eens aangehouden door de politie: Jan: In 1980. We kwamen van een 

bruiloft en ik had wat gedronken. Van de 
agent uit Lichtenvoorde mocht mijn vrouw 
verder rijden.

 Els: Vaak. Voor van alles en nog wat.
 
Hekel aan mensen die: Jan: Achterbaks zijn (het achter de el-

lebogen hebben).
 Els: Niet eerlijk zijn en alles verdraaien.
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Uit bed te halen voor: Jan: Als het paard moet veulen.
 Els: Nergens. Ik ben een moeilijke 

slaapster.
 
Waar droom je over: Jan: Het werk dat de volgende dag 

moet gebeuren.
 Els: Angstdromen over Martijn.
 
Wanneer was je voor het laatst bang: Jan: In een pleziervaartuig op het 

Keteldiep, toen er plotseling een 
zware storm opkwam. (1 Meter 
vooruit en 80 cm achteruit.)

 
Wat denk je als je in de spiegel kijkt: Jan: “’T geet nog.” Het kan er nog 

meer door, maar je moet wel oplet-
ten.

 Els: Het wordt er niet beter op.
 
Welke zin of welk woord gebruik je te veel: Jan: Niet dat ik weet.
 Els: “Weet je.”
 
Wie zou je nog willen ontmoeten: Jan: Gezellige gewone leu. Nie-

mand in het bijzonder.
 Els: Onze Martijn, om te vragen 

hoe het daar is.
 
Wat zou je geen tweede keer doen: Jan: Met mijn broers en zwagers 

crossen op een “Off the Road” 
motor.

 Els: Alle voorbereidingen treffen 
voor een emigratie naar Canada.

 
Beschrijf jezelf in 5 woor-den Jan: Eerlijk, recht door zee, be-

trouwbaar, afspraken nakomen en 
geen néé kunnen zeggen.

 Els: Eigenwijs, standvastig, reso-
luut, behulpzaam en emotioneel.

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

Vr. 9-jul 20.00 uur Harmonie : Terrasconcert : Parochiehuis

Vr. 30-jul 20.00 uur t Hoenderboom : Kaartavond voor iedereen : Het Witte Paard.

Ma. 2-aug 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard.

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

Wo. 11-aug 20.00 uur PIOT : Kopie in leveren.

Zo. 22-aug 09.00 uur Velocé : Moutainbike Opstapmorgen (jeugd) : Sourcy Center

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.

Ma. 6-sep 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard.

25 en 26 september TOHP : Grootse Rommelmarkt : Het Witte Paard.

Vr. 1-okt 20.00 uur "Vrouwencafé" : Het Witte Paard.

Ma. 4-okt 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : 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

Aan alle inwoners van Zieuwent

Voor alle inwoners van Zieuwent die niet op vakantie zijn, of alweer 

terug zijn, organiseert de Buurtvereniging “’t Hoenderboom” een 

gezellige kaartavond op vrijdag 30 juli om 20.00 uur in zaal Het 

Witte Paard.
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Terrasje hangen

Zittend op het terras, een zweetdruppel over 
je arm begeleidend, waaien altijd de meest 
klamme gesprekken tegen je aan. Vaak rug 
aan rug, één en dezelfde deodorantlucht 

delend, wordt je opgezadeld met andermans 
zieleroerselen. Dikwijls voer voor psychologen 
en psychopaten, maar vaak ook tenenkrom-
mende openbaringen waar je je indirect diep 
zorgen gaat maken over de persoon die het 
uitkraamt, als er niet zo’n bonk brandende 
lava zijn best probeert te doen om je uit je stoel 
te laten drijven van het zweet. We hebben al-
les al besproken; wanneer het gras eraf moet, 
hoeveel bar er in de banden van de caravan 
moeten, waarom die terraswerker niet een 
paar trad harder kan lopen en waar die on-
gelooflijk mooie verschijning drie tafels verder 
toch mee bezig is. Deels is terras zitten nog 
kennisvergaring van de oude stempel. Één 
keer rondschreeuwen wie toch die schwalbe 
maakte in ’74 tegen ons en éénsgezind krijg 
je keihard “Holzenbein” teruggetetterd. Te-
genwoordig kun je, zoals in veel spelshows, 
hulplijnen inschakelen door op je telefoon ver-
binding te maken met internet. Het einde van 
een tijdperk. Stug het geintje volhouden dat 
de grootouders van de Argentijnse verdediger 
met de duitse naam Heinze vast wel rond 
’45 – ’46 de overstap met militaire preciezie 
gemaakt zouden hebben naar Argentinië, 
wordt ineens een stuk genuanceerder. Op het 
mobieltje lees je bij Heinze echter over Wolga-
duitsers die gebukt gingen onder de terreur 
van Stalin en over het continent verspreid 

raakten. Ai, entschuldigung. Maar terras 
zitten brengt iets vrolijkers met zich mee. 
In de donkere, schaduwrijke luwte op de 
barkruk zouden we na een hageldunne 

éénzinsretoriek Sepp Blatter van de FIFA 
en onze olievrienden van de BP met de 
grond gelijk gemaakt hebben. Degene 
die aankondigt de kroeg voor de dag te 
sluiten, wordt plotsklaps de opponent. Op 
het terras stamp je nog eens je citroen-
schijfje ongenadig hard tegen de bodem 
van je bier als je hoort dat het terras gaat 
sluiten en strompelt zonder te mokken 
naar de barkruk binnen. Geen centje pijn. 
Elk gesprek dat ook maar enigszins op-
windend lijkt te worden, wordt in de kiem 
gesmoord met een ‘tjsa tjsa tsja’ of een 
‘daar verander je toch niets aan’ gepaard 
gaand met een verbaasde blik op een 
voorbijfietsend unisex paar: zelfde fiets, 
zelfde kapsel, zelfde zonneklep, zelfde 
kleding, zelfde blik, zelfde partner. Je 
kent het wel. Waarbij het eerste normaal 
het stoom uit je oren zou doen blazen, 
levert nu alleen het laatste gespreks-
stof op. Op hetzelfde moment landt er 
in de verzengende hitte naast je op de 
terrasstoel iemand verslagen neer na 
een bezoek aan het toilet, een afstand 
overbruggend van minstens 75 meter. 
Zichzelf opbeurend en nippend aan het 
kleurrijke drankje luidkeels uitend: “Ben 
kapot, maar gelukkig heb ik vakantie!”.
 


