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Het is weer voorbij
Gerard Cox zong er al eens over. Het is weer voorbij die mooie zomer. De normale
gang van zaken wordt weer opgepakt. De zomerse tuinsets staan weer voor belachelijk lage prijzen in de doe-het-zelf blaadjes, weer voetballen met trainingsjas
en volgas met de zitmaaier door de tuin kneuren om nog net het gras gemaaid te
krijgen voordat de zon haar laatste stralen over ons dorp uitspreid. De dagen worden
korter en de nachten worden kouder. Kinderen banen zich ploeterend door de wind
een weg naar school die in deze tijd ook weer zijn deuren opent. Het gezamenlijk
wateroppervlak van de plaatselijke “kikkerpoelen” word door het gevallen water
ook verdubbeld en de antibiotica voor blaasontstekingen doet het weer goed bij de
apotheker. Het “doe die deur dicht” syndroom van verscheidene huisvrouwen begint
weer op te spelen en menig auto begint ‘s morgens haperend te starten.
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Druk speculerend over wat voor een
winter het zal worden vult menig hobbyboertje zijn laatste vierkante meters
houthok om zich op te maken voor de
winter.

Het laatste snit gras is er af en moeders
heeft de diepvries vol met wortels voor
de stamppot. Het ontwerp voor onze carnavalswagen is klaar en het assortiment
trainingsbroeken is weer aangevuld. Ik
ben er klaar voor. Laat die winter maar
komen!

Ach ja, mij doet het niet zoveel. Mijn
auto is afgelopen week weer goed lopend gemaakt en ons houthok is vol.

Stefan Beerten

E ve n e m e n t e n a g e n d a
Dag

Datum

Aanvang

25 en 26 september

Activiteit
TOHP : Grootse Rommelmarkt : Het Witte Paard.

Zo.

26-sep

14.30 uur

Neede 1 - RKZVC 1 (speelronde 4).

Vr.

1-okt

20.00 uur

"Vrouwencafé" : Het Witte Paard.

Za.

2-okt

19.30 uur

Wessels Keukens/HV Pacelli 1 - Groessen 1 : Sourcy Center

Zo.

3-okt

14.00 uur

RKZVC 1 - Ulftse Boys 1 (speelronde 5).

Ma.

4-okt

20.00 uur

Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Zo.

10-okt

14.30 uur

Vosseveld 1 - RKZVC 1 (speelronde 6).

Ma.

11-okt

20.00 uur

RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Za.

16-okt

19.30 uur

Wessels Keukens/HV Pacelli 1 - Wijhe '92 1 : Sourcy Center

Zo.

17-okt

14.00 uur

RKZVC 1 - Vorden 1 (speelronde 7).

20.00 uur

PIOT : kopie inleveren.

22 en 23 oktober
Wo.

27-okt

Stg. Fratsen : Houtdorp.

Zo.

31-okt

14.30 uur

Ajax B. 1 - RKZVC 1 (speelronde 8).

Ma.

1-nov

20.00 uur

Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Za.

6-nov

19.30 uur

Wessels Keukens/HV Pacelli 1 - Broekland 1 : Sourcy Center

Zo.

7-nov

14.00 uur

RKZVC 1 - FC Eibergen 1 (speelronde 9).

Ma.

8-nov

20.00 uur

RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Za.

13-nov

20.00 uur

Stg. Fratsen : Open Podium.

Zo.

14-nov

14.00 uur

RKZVC 1 - Reunie 1 (speelronde 10).

Za.

20-nov

19.30 uur

Wessels Keukens/HV Pacelli 1 - Ha-STU 1 :
Sourcy Center

Za.

27nov 20.00 uur Theatergezelschap PLATeu : Parochiehuis.

Vr.

3-dec

20.00 uur "Vrouwencafé" : Het Witte Paard.

Za.

1-jan

20.00 uur Stg. Fratsen : Nieuwjaarsgala
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De kont van het paard

De kont van het paard.
Zondagmorgen 29 augustus. De laatste zondag van deze zomermaand van 2010.
Ik kijk naar de lucht en twijfel aan het weer. Vandaag heb ik twee dingen waarbij ik
van het weer afhankelijk ben.
Voor het eerste van de twee, heb ik afgesproken met Norbert Doppen, mijn paardenmakker. Samen met hem ben ik uitgenodigd door Bennie te Roller (Ellas) voor
een rit met de koets. Er is een tocht uitgezet in de buurt van Lievelde en Groenlo
en wij mogen mee.
Het vertrekpunt is bij Ponds, de familie die op het huis van Lenderink woonde, maar
uiteindelijk toch op de boerderij in Lievelde terugkeerde.
Om half tien in de ochtend komen we aan. Rondom de boerderij zijn al meerdere
menners bezig met het aanspannen van de paarden. We komen als eerste Bennie
Nijrolder tegen, eerder al door de Piot bezocht rondom de organisatie van de slipjacht.
Van hem horen we dat Bennie te Roller er moet zijn, misschien aan de andere kant
van de boerderij. Daar aangekomen zien we hem staan. Paard aan de halster, tractor
aan de trailer. De koets al vrij van de trekker. Bennie gaat, als hij alleen gaat altijd
met de trekker, want dan mag hij de trailer voor het paard achter de trekker hangen
en de koets weer achter de trailer. Als hij met de auto zou gaan mag hij maar één
voertuig trekken en moet een tweede auto de koets met een aanhanger trekken.
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zijn gebogen in de richting van de bocht
en het hoofd iets de bocht inkijkend. Dit
moet voor de wagen ook”. Norbert en ik
kijken elkaar aan en weten nog hoeveel
we hebben gezweet om dat simpele feit
onder de knie te krijgen. Nu hebben we
op het paard naast de hulpmiddelen die
Bennie ter beschikking heeft, zweep,
stem en teugel, ook nog been en zit. Als
ik een paard iets wil laten doen maak
ik veel gebruik van deze hulpen. Dit
kan Bennie niet, simpelweg omdat hij
niet op maar achter het paard zit. Toch
maakt Bennie, op ons verzoek, een
mooie bocht. Met de buitenteugel geeft
hij aan hoe de bocht moet lopen, met
de binnenteugel vraagt hij wat stelling.
De stem van Bennie doet de rest. Het
paard luistert goed en volgt de bevelen
direct op.
We stappen en draven kalm richting
pauzeplaats, bouwbedrijf klein Gunnewiek in Groenlo. Het is enorm genieten.
Opvallend is het te zien hoe het paard
beweegt. Als je er op zit zie je dit nauwelijks, maar het is erg stijlvol. Het lijf lijkt
stil te staan, terwijl de rest in beweging is
of ten dienste staat van beweging. Een
ander opvallend iets vanaf de bok is de
vrijheid dat het paard heeft. Als ik een
paard voor de wagen zie lopen, geeft het
mij altijd een gevoel van onvrijheid. Het
paard zit schijnbaar echt geketend aan
de wagen. Vanaf de bok zie ik echter hoe
vrij het paard kan bewegen. De boom
van de wagen zit vast op de plek waar
ik met mijn benen zou zitten als ik op

Het leer dat aan het paard komt te hangen lijkt ingewikkelder dan het is. Als je
het los in de hand hebt is het een puzzel,
maar als je de logica eenmaal door hebt
is het vrij simpel. Het paard trekt met zijn
borstkast de koets.
Ondanks onze nabije aanwezigheid
blijft het paard erg rustig. Het is volgens
Bennie een erg lief beest. Het helpen
inspannen gaat gemoedelijk en erg
ontspannen. Het duurt niet lang of we
zijn klaar voor vertrek. Om ons heen
zijn alle combinaties klaar en we kunnen vertrekken. Ik begin naast Bennie
op de bok en Norbert stapt achterin op
de passagiersplek. Het weer is dreigend
en zeer waarschijnlijk gaan we nog nat
worden. Maar we zien al dat Bennie twee
paraplu’s bij de hand heeft, dus we laten
het maar op ons af komen. We gaan bij
Ponds weg, de dijk in en gaan achter
Lievelde langs richting Twenteroute om
daar vlak voor weer af te buigen richting
Groenlo. Het is voor ons constant heroriënteren waar we nu weer zijn, want
we komen op plekken waar we nog niet
vaak zijn geweest.
Bennie verteld over zijn liefde voor het
mennen. Vroeger hadden ze thuis altijd
een paard gehad voor het werk en Bennie heeft daar alles geleerd. Hij vindt
zelf dat hij niet zo netjes rijdt, maar als
we hem vragen hoe het dan beter zou
kunnen geeft hij een kleine demonstratie.
“Als jullie onder het zadel rijden, moet
een paard een bocht maken en moet je
stelling vragen; het lichaam moet iets
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even wat te drinken. Bennie zelf blijft bij
het paard. Alle koetsiers doen dat.
“Nee, dit is misschien niet zo gezellig,
maar je kunt het paard niet alleen laten.
Als je wat harder praat kan je nog hele
gesprekken voeren op afstand”.
Het tweede gedeelte zit ik achterin en
gaat Norbert op de bok. Ik zie aan zijn
ogen dat hij in de toekomst zijn paard
ook eens voor de wagen wil.
Ik merk dat ik het langzaam maar zeker
koud heb gekregen en als het ook nog
gaat regenen ben ik blij dat de boerderij
van Ponds weer in zicht komt. We helpen
Bennie na terugkomst met het paard en
de koets. Als het paard ín en de koets
weer áán de trailer staat, heeft Bennie
voor het eerst de handen vrij. Hij nodigt
ons uit voor een borrel, maar we moeten
bedanken.

het zadel zat. Het paard moet natuurlijk
wel de wagen trekken. Maar als deze
eenmaal in beweging is vergt het niet
veel kracht meer, terwijl onder het zadel
de ruiter altijd gedragen moet worden. Ik
vraag me af in welke discipline het paard
meer vrijheid zal ervaren.
Bij vertrek gaf Bennie me een routebeschrijving mee. Iets overbodigs, want we
rijden gewoon achter de wagen voor ons
aan. Vlak voor de pauzeplaats hebben
we ons daar toch iets in vergist. Bij een
kruising in een bos rijden we, druk in
gesprek, rechtsaf achter onze voorligger
aan en achter ons nog twee wagens. Na
een halve kilometer horen we dat deze
wagen op weg is naar huis en dat de
andere wagens voor ons een andere
weg zijn ingeslagen. Bennie sommeert
me het papier er bij te pakken, niet dat
dit enig nut heeft omdat ik geen idee heb
waar we zijn. Ondertussen zie ik wel hoe
behendig Bennie het paard laat keren
op deze smalle dijk. Het paard moet
zijwaartse bewegingen maken om de
wagen in de andere richting te krijgen.
Dit gaat erg soepel. Norbert vraagt of hij
van de wagen zal gaan om de andere
koetsiers te helpen. Bennie zegt dat
dit niet nodig is. “Ze redden zich wel.
En willen zich ook graag zelf redden”.
Hij heeft gelijk. De andere combinaties
komen weer netjes achter ons aan en de
weg die Bennie denkt dat hij moet gaan
blijkt de juiste.
Bij de pauzeplaats drukt Bennie mij 3
muntjes in de hand. Haal voor ons maar

Ik ga die middag namelijk nog naar
kleintje koepel, mijn tweede ding van de
dag waar mooi weer bij hoort. Met velen
genieten we van diverse optredens en de
sfeer is goed. Ook omdat het vanwege
de regen verplaatst is naar de zaal van
Inge. Tot ons het nieuws bereikt dat Rolf
Spekschoor is overleden. Iedereen is
aangeslagen. Als ik naar huis loop zie
ik dat het kleine vijvertje voor de gracht
overloopt.
Mark Lankveld
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Kampverhaal pacelli 2010
Kamp 2010, iedereen komt met een blij gezicht het kampterrein op in Braamt.
Zoals elk jaar stormde de hele jeugd naar boven om de beste bedplaatsen
te veroveren. Na wat regenbuien gingen we samen met de C1 jeugd op pad
naar Outdoor Centrum Markant om te survivalen. Met succes, iedereen deed
fanatiek mee en het was erg gezellig. En ondanks de regen sprongen sommigen toch nog in het meer (om wat afkoeling te zoeken.)
Ondertussen waren de andere C’s, D-jeugd en de mini’s aan het pleeborstel
gooien. Dat ging heel erg leuk. Voor iedereen was het een leuke middag.
Met het avondeten kregen we lekkere patatjes.
Daarna gingen de B en de C1 jeugd het spel vlagverovertje doen. De 2 teams
hadden de vlag zo goed verstopt dat geen enkel team de vlag van de ander
had gevonden.
De C, D en de mini’s gingen levend kwartetten doen. Dat ging er heel fanatiek aan toe. De voorwerpen in de hoepels werden door de teams heel goed
beschermd. Het was erg moeilijk om een kwartet te krijgen.
Om 9 uur gingen de mini’s naar huis, vermoeid van een geslaagde kampdag.
De rest ging zich opmaken voor de jaarlijkse bonte avond, waarbij iedereen
een act deed in het programma; Pacelli-got-talent. De avond was erg geslaagd
en rond de klok van 1 zochten we ’t nus maar eens op. De nacht was nog
jong, dus er werd nog flink gefeest tot in de late uurtjes.
De volgende ochtend om 9.00 uur zat iedereen met een slaaphoofd aan de
ontbijt-tafel. Na het eten nog even uitrusten op de bedden.
De C en de D-jeugd hebben ’s ochtends tikkertje gespeeld en het spel krantenmeppen.
’s Middags in de regen hebben we nog lekkere broodjes gebakken bij de
vuurkorven. Daarna moesten we alle spullen inpakken. Voor we om 16.00
uur werden opgehaald door onze ouders, hebben we eerst nog met z’n allen
gelummeld. Dat was erg lachen.
We vonden het allemaal een erg leuk kamp.
Groetjes de B-jeugd
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De momenten van de pupillen
VOETBAL : RKZVC
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:

MAN v.d. WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:

MAN v.d. WEDSTRIJD:
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

11-09-2010 : RKZVC E4 - Grol E8 :
4-2
Jarno Stoverinck (3x) en Roel Janssen
(1x)
Roel: perfecte voorzet van Teun Maatkamp, die Roel knap inschoot.
Het eindsignaal. In de oefenwedstrijden
alles ver-liezen, de eerste competitiewedstrijd winnen. Dit is pieken op het
juiste moment.
Het hele team. Anders hadden we deze
wedstrijd nooit kunnen winnen.
11-09-2010 : RKZVC F3 - Varsseveld
F6 : 2 - 2
Syl Doppen (2x)
De 2e van Syl Doppen.
Na een goede vrije trap van Toon op
Syl, nam Syl deze in één keer op de
slof.
Toon van Boeckel.
11-09-2010 : Erix F2 - RKZVC F4 :
6-4
Niels Berendsen (2x) en Sem Wopereis
(2x)
Niels 1e goal van de competitie; boven
in de hoek.
Marijn Harbers zag voor de 4de keer
de trein langs-komen.
Maaike Reuvers.
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P R O F I E L S C H E T S
Al heel wat kinderen uit Zieuwent hebben bij hem in de klas gezeten. Hij werkt
al 9 jaar met heel veel plezier op st. Jozefschool. Wie kent hem niet? Meester
Herman! Deze meester van groep 8 woont in Eibergen, is 58 jaar oud, getrouwd
met Marianne en vader van 3

dochters. In zijn vrije tijd is hij actief

in de paardensport en helpt

hij in de organisatie van de

vereniging.

Meest favoriete sport:

paardensport; dat zit in de genen.

Minst favoriete sport:

synchroon zwemmen: die wasknijpers op
de neus vind ik geen gezicht.

Mooiste sportherinnering:

de eerste Elfstedentocht die ik op televisie zag op 18 januari 1963; de winnaar
Reinier Papink kwam bij ons uit de buurt,
en de WK finale van 1974 tussen Nederland-Duitsland vond ik ook prachtig.

Favoriete sportman/vrouw:

Abebe Bekila die in 1960 de marathon
won tijdens de Olympische spelen. Hij
liep op blote voeten.

Lekkerste eten: mosselen met stokbrood.
Beste boek/schrijver:

‘Hoe God verdween uit Jorwerd’ van Geert
Mak; dit boek gaat over de ontvolking in
een klein plattelandsdorp. Wanneer daar
de school verdwijnt, betekent dit het einde
van het dorp.
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Mooiste film:

‘De Vliegeraar’, de film neemt je mee naar
een heel andere cultuur dan wij gewend
zijn.

Politieke kleur:

rood.

Beste Nederlandstalige lied:

‘Dansen aan zee’ van Blof

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
toen ik 50 werd kreeg ik van iemand een
Grolsch lamp, die heb ik linea recta naar
de zolder gedaan.
Grootste miskoop:

een digitale agenda van Kruidvat; dat ding
heeft niks gedaan, alleen maar gepiept!

Omscholen tot:

orthopedisch hoefsmid; ik vind het prachtig
om te zien hoe zo iemand met juiste handelingen aanpassingen kan doen aan de
hoeven van een paard, zodat het langer
op een gezonde manier prestaties kan
leveren.

Tent opzetten in:

De Drôme, je moet dan wel in het voorjaar gaan, want danp kun je daar heel
spectaculair kanoën.

Ben je wel eens aangehouden door de politie:
Ja, alcoholcontrole, niks aan de hand.
Hekel aan mensen die:

alleen op eigen voordeel uit zijn.

Uit bed te halen voor:

de start van de Elfstedentocht!

Waar droom je over:

een boerderijtje buitenaf. Wel in de buurt
van Eibergen hoor!

Wanneer was je voor het laatst bang:

toen mijn paard op de loop ging en de
weg opvloog; je realiseert je dan wat
de eventuele gevolgen kunnen zijn voor
andere weggebruikers.
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Wat denk je als je in de spiegel kijkt:

ik ben er nog!

Welke zin of welk woord gebruik je te veel:
“komt wel goed”
Wie zou je nog willen ontmoeten:

Nelson Mandela

Wat zou je geen tweede keer doen:

solliciteren naar mijn vorige baan.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:

gezinsman, gedreven, sportliefhebber,
doener, open.

Herman, bedankt!
Wendy Seesing

Wessels Keukens / HV Pacelli stopt plantenactie.
HV Pacelli stopt met de jaarlijkse plantenactie in de herfstvakantie. Na ruim 25 jaar zult u de leden van de handbalclub niet meer
langs de deur zien komen met prachtige planten. Het bestuur van
Wessels Keukens / HV Pacelli heeft hiertoe besloten, omdat er
inmiddels veel acties bijgekomen zijn. Langs deze weg willen wij
alle inwoners van Zieuwent bedanken voor het steunen van onze
club. Onze Sinterklaas- en oliebollenactie gaan gewoon door, zoals
u dat gewend bent. Hopelijk kunnen wij dan ook weer op u rekenen.
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RPM instructors in
het nieuw

Op de foto staan :Gert Jan
Daanje, Frank Lankveld,
Nicole Aerts, en Judith
Eringfeld.
De ontbrekende instructeurs
zijn: Cindy Reyrink en
Chantal Lammers.

RPM instructors SportsPalace Sourcy in het nieuw
De RPM instructors van SportsPalace Sourcy starten het seizoen in een compleet
nieuwe outfit. Nieuwe shirts en broeken met nieuwe sponsoren. Wessels Tegels &
Sanitair, MGZ montage B.V. en Paul Knippenborg Tweewielers prijken op de shirts.
Een instructrice benaderde bedrijven die affiniteit met sport, wellness en uitdaging
hebben. Gezamenlijk bedachten ze het ontwerp, zie foto voor het resultaat.
Het RPM team van SportsPalace Sourcy is een hechte groep en straalt dat nu
extra uit middels de frisse kleding. De RPM instructors bedanken langs deze weg
de sponsoren en nodigen u van harte uit om RPM lessen te komen volgen en de
tenues te bekijken.
Meer informatie, zie: www.sportspalace.nl
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Nietsvermoedend zijn de grenzen tussen
de prof- en amateurtak in de sport aan
het vervagen. In en om het veld wordt
alles tot in de puntjes uitgekiend en er

punten voor de club.” Een type ‘Ricky
van de Bergh’ of een ‘Mario Balotelli’ zijn
niet meer te ontdekken op de Greune

wordt niets aan het toeval overgelaten.
Vanuit de bovenste regionen van de
profsport druipt dit hervonden professionalisme door tot in de onderste regionen.
Dit neemt ook nadelen met zich mee.
Perschefs en mediacoaches zorgen er
namelijk voor dat elk onvertogen woord
uit de mond van een speler weggefilterd
wordt tot één nietszeggende woordenbrij.
Interviews zijn tegenwoordig in eerste instantie om de correctheid van het individu
ten opzichte van het team en de club uit
te stralen. Originele uitspraken zijn niet
meer terug te vinden. Deze tendens
dringt ook door in het amateurvoetbal.
Waar wij vroeger als voetballertjes bij
de E-junioren te horen kregen dat wij allemaal ‘ambassadeur van de club’ waren,
is dit tegenwoordig uitgebouwd tot een
uiterst geoliede persmachine. Gesprekken onder toezicht van perschef Bennie
S. worden teruggebracht tot clichématige
uitspraken. We betrappen Dennis K.,
na de eerste competitiezege, op nuttige
analyses als “deze zege is prachtig voor
de club en doet recht aan de steun van
de 12e man”. Een scorende Brian V.
moet zijn eigen enthousiasme onderdrukken bij een vraag van de regionale
sportjournalist wanneer de perschef hem
overschaduwt; “Uiteraard ben ik blij met
een doelpunt, maar het gaat om de drie

Weide. Met weemoed denken we terug
aan spelers als Clemens M, uitkomend
voor de A-jeugd in de jaren ‘01. Pure spits,
individu, geen meter meer lopen dan
nodig, nooit afleggen, altijd scorend. Ook
de naar het 3de teruggevorderde Jelle K.
wordt in dat opzicht hartstochtelijk gemist.
Zocht hij vroeger nog vaak de grensrechter met veel misbaar op voor een
goed gesprek, is hij tegenwoordig één
van het team. Zelfs buiten de witgekalkte
lijnen loopt iedereen in het gelid door de
topsportmentaliteit. Voorgenoemde zullen we daardoor waarschijnlijk niet meer
gauw aantreffen met een ‘campingtafel’
als luchtgitaar. Als we zelfs de financiële man van de voetbalclub, Huub W.,
betrappen op uitspraken als ‘financiële
transparantie’, dan zijn we een brug te
ver. Dan nooit meer stukgetrapte bidons,
trapgaten in dugouts en discussies met
een toeschouwer vanuit het veld. Nooit
meer vanuit de kleedkamer de auto inspringen na een beladen uitwedstrijd of
een gericht schot op de dugout van de
tegenstander. Maar dit is noodzakelijke
kost voor ons, toeschouwers, en hebben
dit hard nodig. Dan maar een keer geen
ambassadeur!

Pieter en Mario
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Pieter & Mario

Topsportcultuur

