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Coachen
Zondag 24 oktober werd een historische dag voor de voetbalploeg Feijenoord. Ze 
verloren met 10-0 van PSV. Meteen werd er gespeculeerd wat er met de trainer/
coach Mario Been ging gebeuren. “Als jullie willen dat ik ga, dan vertrek ik”, zei Mario 
Been na afloop tegen zijn spelers. “Maar daar werd niet op geantwoord”, alsdus de 
coach even later tegen de media. De coach staat de hele week centraal als het over 
voetbal gaat. Het is afwachten wat de volgende wedstrijd wordt!
In de meeste sporten komen coaches voor. Bij metname de teamsporten staat de 
coach centraal in het team. Daar is veel aan te danken, maar als het mis gaat met 
een team dat krijgt vaak de coach daar ook de schuld van. Tegenwoordig zijn er 
ook veel mensen die een individuele coach hebben, in het dagelijks leven of ook bij 
een sport, kijk maar het begeleid fitnessen. 
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Zelf ben ik nu met een opleiding bezig 
waarin coachen centraal staat. In dit 
geval niet op sport gebied, maar in het 
begeleiden en opleiden van leerlingen. 
Zo ben ik voor de opleiding afgelopen 
maand naar een lezing geweest van 
Marc Lammers, de ex-coach van het 
nationale dames hocky-team. Deze man 
kan echt geweldig vertellen met een he-
leboel duidelijke voorbeelden. Een mooi 
voorbeeld tijdens zijn verhaal was dat 
mensen het woordje niet niet kennen. Als 
je tegen iemand zegt: “denk nu niet aan 
een roze olifant!” dan zullen ze meteen 
aan een roze olifant denken. Dit geldt ook 

als je zegt dat iets niet mag, bijvoorbeeld 
je mag niet aan de snoepjepot zitten, 
dan zullen ze denken snoepjespot, oh 
lekker…… Op youtube staat een stukje 
van Marc Lammers (Marc Lammers 
over Maartje Paumen) waarin hij een 
stukje van coaching verduidelijkt met een 
voorbeeld uit een training met de hockey 
dames. Dit geeft duidelijk weer dat je ook 
moet kijken naar waar mensen wel goed 
in zijn en niet naar waar ze slecht in zijn 
en dat constant willen verbeteren. En 
vooral in de sport trainen waar ze goed 
in zijn, om het nog beter te krijgen. 

Nienke Krabbenborg
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Oftewel Tohp, de volleybalvereniging in Zieuwent.
Er van uitgaand dat iedereen de naam tohp wel bekend in de oren klinkt, maar 
misschien net als wij vinden dat tohp wel eens iets meer in de schijnwerpers mag 
gaan staan.
Hoe gaat het met ze, met hoeveel teams doen ze mee in de competitie, hebben ze 
veel jeugd en hoe draait het bestuur?
Tijd voor de piot om eens een kijkje te gaan nemen.

Zaterdag 25 september zijn we uitgenodigd om eerst te komen kijken bij het dames 
1 team (spelende in de 2e klasse) en om daarna met de trainer/coach en de dames 
zelf om de tafel te gaan zitten voor een goed gesprek.

Wanneer we plaats nemen op de tribune valt het meteen op dat het een erg uiteen-
lopende groep is qua leeftijd. Blijkbaar kun je deze sport lang beoefenen, zonder al 
te veel blessures op te lopen. Mooi om te zien hoe jong en oud met elkaar omgaan 
en strijden voor een en hetzelfde doel. Na de warming up begint eerst verbaal het 
spel met veel gejuich en handgeklap om zo alvast de tegenstander te imponeren 
en elkaar op te peppen.
Dit blijft zich herhalen bij elk puntje dat er gescoord wordt.

Tevreden Over Hun Prestaties
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De dames hebben geen moeilijke 
wedstrijd, lijken al aardig op elkaar in-
gespeeld, overleggen en voelen elkaar 
goed aan in de aanval. Toch knap, om-
dat er enkele wisselingen zijn geweest 
binnen het team en dit pas de tweede 
wedstrijd is in deze samenstelling.
Trainer/coach Adrie hoeft nauwelijks 
gebruik te maken van de time-outs, de 
spelers en hij liggen op een lijn.
Als toeschouwer heb ik genoten van de 
wedstrijd. Het was dynamisch en snel. 
Prachtige lange rally’s die werden afge-
sloten met mooie aanvallen. Het genot 
van een potje volleybal straalde er vanaf. 
Men werkt met en voor elkaar. Hier is 
passie te zien.

Na de wedstrijd wordt dit ook door de 
speelsters zelf aangegeven. De onder-
linge sfeer is goed. Wanneer er dingen 
gezegd moeten worden, dan kan dat 
ook. Men accepteert elkaar helemaal. 
Iedereen voelt zich verantwoordelijk en 
draagt een steentje bij. De jeugd wordt 
als gelijke opgenomen. Waar vroeger 
de jongeren er nog wat bij hingen, wordt 
nu naar ze gekeken en geluisterd. De 
jeugd is de toekomst en dat besef is er 
ook bij tohp. 
De jeugdcommissie evenals de tech-
nische commissie is goed bemand. De 
mensen die daar nu inzitten leggen hun 
ziel en zaligheid erin. Maar waarom nu 
pas, waarom niet al twintig jaar geleden?
 Deels heeft dit ook te maken met de ver-
anderingen die de volleybalbond heeft 
doorgevoerd bij de jeugd, om volleybal 

aantrekkelijker te maken. Volleybal is 
immers een moeilijke, technische sport. 
Door nu bij de jeugd het circulatievolley-
bal in te voeren, kan dit al door jonge kin-
deren gespeeld worden. Dus daar waar 
kinderen een keuze gaan maken welke 
sport te beoefenen na de zwemles, kan 
volleybal veel meer dan eerder, nu ook 
een keuze zijn, omdat de moeilijkheid 
niet meer in de weg hoeft te zitten.

Wat echter een nieuw probleem lijkt 
te worden voor volleybal, zijn de vol-
leybalscholen. En niet alleen tohp heeft 
hier mee te maken, maar alle kleinere 
verenigingen in de omliggende dorpen. 
Jeugdige talenten gaan weg bij de 
vereniging om trainingen te krijgen via 
de volleybalscholen. Ook wedstrijden 
in competitie verband worden met die 
nieuwe teams gespeeld. Voor die meiden 
zelf is het een geweldige uitdaging en 
leren ze er heel veel van.
Voor een vereniging als tohp betekent 
dat, spelers te moeten zien gaan waar 
veel toekomst in zit.
Gelukkig komen er ook weer spelers te-
rug die soms afzien van alles wat daar bij 
komt kijken en kiezen voor de vereniging 
met de goede sfeer en plezier.

Die sfeer en het plezier is er altijd ge-
weest.
Men voelt zich verantwoordelijk voor het 
team, maar ook binnen de vereniging. 
Juist doordat de vereniging niet heel 
groot is; een b-jeugd; een c-jeugd; drie 
damesteams; een recreantenteam en de 
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jeugdcirculatieteams, is men op elkaar 
aangewezen om alle taken die bij zo’n 
vereniging horen te delen.
Bij de jeugd is het allemaal al aardig op 
de rails, maar wie de site van tohp opent 
ziet flinke gaten in het bestuur. Maar liefst 
vier vacante bestuursplekken.
Waarnemend voorzitter Nico van Boec-
kel, doet op dit moment erg veel voor de 
vereniging.
En juist het enorme verantwoordelijk-
heidsgevoel zorgt er nu misschien wel 
voor dat dit “onthoofde” bestuur niet 
opgevuld wordt.
Alles wordt gedaan, men laat elkaar niet 
in de steek. Men zorgt met elkaar dat 
alles gedaan wordt, wat gedaan moet 
worden.

Toch heb ik het idee gekregen die mid-
dag dat tohp als vereniging, groeiende 

is. Niet alleen in ledenaantal, maar in 
haar totaliteit. Durf maar te laten zien 
wie jullie zijn, maak meer reclame en 
laat Zieuwent meer genieten van deze 
mooie sport en vereniging.
Het is net een bloemknop die op het 
punt staat open te springen, klaar om 
te stralen.

Wie weet zijn er ouders van jeugdleden 
die zich geroepen voelen om plaats te 
nemen in zo’n bestuur. Tohp kan zeker 
tevreden zijn over haar prestaties. Wie 
weet een kampioenschap. Deze vereni-
ging heeft op alle fronten potenties.

Die middag in de sporthal, bleek ineens 
avond te zijn geworden, zonder dat ik het 
in de gaten had. Mark en ik bedankten 
allen die speciaal voor de piot waren 
gebleven en hebben genoten.

Tanja Huinink & Mark Lankveld. 



6     

Zaterdag 8 januari – Zondag 9 januari

De 21e Sourcy Sportnacht op 8 en 9 januari start dit jaar reeds  s’morgens 
met deNieuwjaars Jeugdvoetbaltoernooien die toegankelijk is voor alle jeugd 
vanaf 10 jaar.
Om 10.00 uur tot c.a 18.00 uur wordt er een speedsoccervoetbaltoernooi 
gehouden voor de D en E jeugd in de Speedsoccerhal en hieraan kunnen 15 
teams deelnemen,verdeeld over drie poules.
Om 12.00 uur start het Zaalvoetbal-Toernooi voor de B en C Junioren en hier 
kunnen  10 teams aan deelnemen.
Zoals U weet bevat het Speedsoccerveld kunstgras en daarom is dit toernooi 
voor die jeugd een leuke invulling van de winterstop.
Uitnodigingen voor deze jeugdtoernooien gaan naar alle verenigingen in 
de regio en de verwachting is dat de wens om hieraan deel te nemen weer 
groot zal zijn.
De organisatie voor dit jeugdvoetbal berust bij RKZVC Jeugdbestuur.
De kosten voor het zaalvoetbaltoernooi als het speedsoccertoernooi bedragen 
€ 25 per team.
De Sportnacht start om 18.00 uur met het Seniorenzaalvoetbal en hieraan 
kunnen net als in voorgaandejaren 15 teams aan mee doen.
Mocht hiervoor de belangstelling weer zo groot zijn als voorgaande jaren,wordt 
er overwogen dit uit te breiden met een speedsoccertoernooi,als ze daaraan 
mee willen doen.
Voor beide toernooien is dan de finale gepland om 02.30 uur.
Deelname kosten voor beide toernooien is voor de senioren € 35 per team.
Voor de organisatie van het senioren voetbal zorgt de zaalvoetbalver. ZVZ.

Om 20.00 uur starten in de Sportnacht ook de vaste onderdelen als Kruisjas-
sen ,Klaverjassen ,Darten  en Bowling

Nieuwjaars  
Jeugdvoetbaltoernooi

en  
Sourcy Center Sportnacht
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Omdat het aantal deelnemende teams bij het zaalvoetbal en speedsoccer 
beperkt is en om te voorkomen dat we diverse Zieuwentse teams bij hun 
aanmelding moeten teleurstellen,zoals voorgaande jaren bij de senioren 
zaalvoetballers en door de te verwachte grote belangstelling voor het jeugd-
zaalvoetbal- en speedsoccertoernooi,daarom nu reeds deze aankondiging 
in de Piot.
Verdere mededelingen over de bijzonderheden van deze sportnacht volgen 
in de volgende Piot en andere media.
Wel kan men zich vanaf nu reeds opgeven voor de diverse voetbaltoernooien 
en wel via e-mail  info@sourcycenter.nl.
Daarbij dient men dan te vermelden aan welk tornooi men wenst deel te 
nemen en in welke leeftijdscategorie bij de jeugd.
Niet mogelijk is het met een team aan zowel zaalvoetbal en speedsoccer 
mee te doen.
Voor overige informatie kunt U bellen met B.ten Bras tel 351257 of het Sourcy 
Center tel 352222.
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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
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 19.30 uur Stg. Fratsen : Avondschoolreisje.

Zo. 14-nov 11.00 uur Intocht Sinterklaas.

Zo. 14-nov 14.00 uur RKZVC 1 - Reunie 1 (speelronde 10).

Ma. 15-nov 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Za. 20-nov 19.00 uur Jong Nederland : Playbackshow : Parochiehuis.

Za. 20-nov 19.30 uur Wessels Keukens/HV Pacelli 1 - Ha-STU 1 : Sourcy Center

Zo. 21-nov 14.30 uur Gendringen 1 - RKZVC 1 (speelronde 11)

Wo. 24-nov 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard

Vr. 26-nov 20.00 uur Theatergezelschap PLATeu : Parochiehuis.

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

Vr. 3-dec 20.00 uur "Vrouwencafé" : Het Witte Paard.

Zo. 5-dec 14.30 uur Bon Boys 1 - RKZVC 1 (speelronde 12)

Ma. 6-dec 20.00 uur Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Wo. 8-dec 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Za. 11-dec 19.30 uur Wessels Keukens/HV Pacelli 1 - Wesepe 1 : Sourcy Center.

Zo. 12-dec 14.00 uur RKZVC 1 - Lochem 1 (speelronde 13)

Ma. 13-dec 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Za. 18-dec 19.30 uur Wessels Keukens/HV Pacelli 1 - Overwetering 1 : Sourcy 
Center.

Ma. 20-dec 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Wo. 29-dec 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard

Za. 1-jan 20.00 uur Stg. Fratsen : Nieuwjaarsgala.

Za. 5-feb 10.00 uur Centrale aanmelddag Peuterspeelzalen.

Za. 30-apr 11.00 uur Fietstocht Feestcommissie.

23, 24 en 25 april PaasPop Zieuwent.

25, 26 en 27 juni Kermis Zieuwent.
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Stand van zaken RKZVC
Als oud-redactielid van de Piot weet 
ik, dat er helaas chronisch een te-
kort aan pure redactie bestaat. Het 
huidige team lost dit goed op door 
zelf veel aan veldwerk te doen. In 
de loop der jaren zijn er pogingen 
ondernomen om iedere vereniging 
in Zieuwent te doen bewegen dit 
huis-aan-huis medium te gebruiken 
als optie hun activiteiten binnen ons 
fraaie kerkdorp enige “exposure” te 
geven, maar helaas…………
RKZVC wil hier een opstart aan 
geven door periodiek de meest re-
cente ontwikkelingen van de grootste 
vereniging van Zieuwent kenbaar te 
maken. We zullen proberen om u niet 
te vermoeien met onnuttige informa-
tie, maar slechts actualiteiten onder 
de aandacht brengen.

Zo is onder de bezielende leiding van 
nieuwe trainer Hans Wossink het 1e 
team voortvarend  aan het seizoen 
begonnen. Na de 2e plek in de win-
terstop van ’09-‘10 moest er om toch 
onverklaarbare reden erna geknokt 
worden tegen degradatie, wat geluk-
kig wel gelukt is. 
Dit seizoen blijkt, dat we toch een 
jonge, gretige en vooral goede groep 
voetballers hebben. Waar het gaat 
eindigen weten we uiteraard niet, 
maar : so far, so good. 
Het 2e team doet het na het fan-

tastische kampioenschap vorig jaar 
in een klasse hoger ook boven 
verwachting, waarmee we kunnen 
stellen, dat we qua talent voorlopig 
goed zitten. Ook het 3e is inmiddels 
weer een zogenaamd ‘prestatie-team’ 
waar jonge spelers net als in het 2e 
klaargestoomd worden door ervaren 
oud-eerste elftal-spelers. Dit alles 
doen deze 2e selectie onder leiding 
van Borculoër Olaf de Ruijter, die als 
‘nieuwe’ trainer dus uitstekend werk 
verricht. 
Het 4e, 5e en 6e doen allen mee in 
de middenmoot, wat eigenlijk precies 
de bedoeling is van deze teams ; re-
creatief bezig zijn, maar wel degelijk 
met een prestatiegerichte doelstel-
ling. Dat hierbij de personele invulling 
soms nog zorgt voor hoofdbrekens bij 
de fanatieke leiding is helaas dan een 
jammerlijk gegeven. Dit wordt echter 
mede opgelost door diverse spelers, 
die als ‘oproepkracht’ beschikbaar 
zijn.

Bij de jeugd kunnen we zeker tevre-
den zijn. Afgelopen seizoen mochten 
we meerdere teams feliciteren met 
hun kampioenschap, waarmee de 
doorstroming van talent hopelijk 
verzekerd is, omdat deze teams nu 
hoger spelen en dus meer leren. Een 
bijkomstigheid hierbij is, dat door de 
ontwikkelingen van meerdere indi-
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viduele spelers ook FC Twente en 
De Graafschap onze accommodatie 
goed weten te vinden en we wellicht 
op lange termijn Zieuwentse spelers 
op de televisie mogen bekijken. Dit 
is voor hen natuurlijk prachtig, maar 
tegelijkertijd voor de club een minder 
gegeven. Toch zijn we er trots op, 
dat het beleid om de jeugd meer 
en ook anders te laten trainen zijn 
vruchten afwerpt. In ieder geval doet 
de A-jeugd het in de hoge 1e klasse 
uitstekend en zijn de prestaties van 
B1, B2 en C1 wisselend, maar gezien 
de ontwikkelingen van de spelers en 
de hartstochtelijke begeleiding zeker 
niet tegenvallend.
Bij de pupillen kennen we hoogtijda-
gen qua aantal spelers ; 2 D-teams, 
liefst 4 E-teams en ook 4 F-teams 
en dan ook nog de fantastische aan-
blik bij de mini’s. We hebben zoals 
gemeld enkele talentvolle spelers, 
waarmee de gedreven leiding prima 
kan werken. De op- en begeleiding 

van het kader (o.a. in de vorm van 
cursussen) zorgt mede door hun be-
reidheid om in zichzelf te investeren 
van nagenoeg alle jeugdtrainers voor 
een stabiele organisatie.

Op bestuurlijk niveau zijn er altijd ont-
wikkelingen. Zo is in de laatste leden-
vergadering aan de orde gekomen, 
dat onze velden een overbezetting 
kennen. Dit gaan we proberen op te 
lossen door het 1e veld te verlichten, 
waardoor we meer kunnen schuiven. 
Er wordt hier o.a. een actie voor op 
touw gezet, waar u later meer over 
zult vernemen. Tenslotte kost ook 
de privatisering veel energie, vooral 
door de politieke lading, die dit met 
zich meeneemt.

Al met al staat RKZVC volop in 
de steigers en hopelijk kunnen we 
Zieuwent met deze meest favoriete 
sport zowel op korte als lange termijn 
voldoende bieden.

Namens RKZVC
Technisch Coördinator René Doppen
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RKZVC – E1  
S e i zo e n s t a r t  2 0 1 0 - 2 0 1 1 
De samenstelling van de E1 van dit nieuwe seizoen brengt Siebe, Ties, Jur, 
Glenn (E-pupillen 2009-2010) en Twan, Jord, Julian, Thijs, Steffen (F-pupillen 
2009-2010) bij elkaar. De begeleiding  bestaat uit Jouke Knippenborg, Ray-
mond Klein Goldewijk en Rob Ijzereef. 

De doelen worden meteen hoog gesteld. Hoofdklasse! En dan nog wel de 
hoofdklasse 5 met clubs als  Duiven, Brummen, Eerbeek, Warnsveld, Zeve-
naar, Groessen, Doetinchem en Zutphen.
Gewaagd, maar deze jongens hebben bewezen dat ze het niveau, de con-
ditie, de instelling en de mentaliteit hebben die nodig is en tevens de druk 
aankunnen. Goed plan dus en.. er hoeft ook niet altijd gewonnen te worden. 
'Beter worden' zowel als team en ook individueel is de eerste en belangrijkste 
doelstelling.

De seizoenstart begint op een prachtige 
zaterdagochtend met een oefenpartij 
tegen Trias. De jongens moeten duide-
lijk weer wennen. Het resulteert in een 
2-3 verlies. Niet belangrijk, want er zijn 
belangrijke inzichten uit naar voren ge-
komen t.a.v. bijvoorbeeld de posities en 
taakverdeling in het team. 
Meteen daarna volgen de bekerwedstrij-
den tegen weer Trias en DZSV. De pot 
tegen DZSV winnen de jongens gemak-
kelijk met 1-9. De wedstrijd tegen (weer) 

Trias is meteen een kraker. De Zieuwentenaren komen achter met 3-6, maar 
weten op karakter en strijdlust terug te komen tot 6-6.
Knap!! Helaas heeft Trias met 17-0 gewonnen van DZSV, waardoor deze club 
in de strijd om de beker op doelsaldo boven de E1 eindigt.

Op naar de competitie! En de eerste wedstrijd meteen tegen de kampioen van 
de hoofdklasse van vorig jaar, DVV uit Duiven. En dat deze jongens kunnen 
voetballen blijkt meteen. Al snel komt Zieuwent met 2-0 achter. Met name 
ook doordat DVV fysiek erg sterk is. Net voor rust wordt het toch 2-1, een 
opsteker. In de pauze gooit trainer/coach Rob Ijzereef het roer om en komt 
RKZVC met een nieuw strijdplan de mat op. Het wordt een spectaculaire 2e 
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helft, waarin de jongens uiteindelijk winnen met 3-4. Een prachtige technisch 
en tactisch verdiende overwinning!!
De thuiswedstrijd tegen AZSV is een weer een totaal andere partij. Na 20 
minuten staat de E1 al met 5-0 voor. AZSV komt nog wel terug tot 5-1, maar 
de jongens spelen de partij professioneel uit.
De week erop volgt de wedstrijd tegen FC Zutphen. Misschien komt het door-
dat de  scheidsrechter te laat op het veld is, maar de E1 is nog niet helemaal 
wakker en komt snel na het fluitsignaal achter met 1-0. 
Maar dan worden de mouwen opgestroopt en met prachtig combinatiespel 
en dito doelpunten wordt Zutphen uiteindelijk met 1-5 verslagen! 
Na drie wedstrijden ongeslagen met 9 punten alleen koploper in de Hoofd-
klasse!!  Klasse!!

De week erop spelen de jongens tegen Groessen, hekkensluiter tot op dat 
moment.
En deze wedstrijd schijnt het omgekeerde van de wedstrijd tegen AZSV.  
Groessen begint veel fanatieker en staat binnen ‘no time’ dik voor. In de tweede 
helft volgt nog wel herstel, maar de E1 komt niet verder dan 
4-5. Een goed leermoment dat de jongens weer meenemen in de bagage. 
Zaterdagmorgen 2 oktober is het hondenweer. Het regent dat het giet en.. 
er moet om half 8(!) worden vertrokken naar Doetinchem voor de wedstrijd 
tegen DZC. Zowel de boys als de trouwe supportersschare kan het niet deren. 
Ze staan er gewoon. Het wordt een heroïsch gevecht. Op een veld met een 
dikke laag water, maken de 18 jongens er een prachtige ‘Engelse pot’van. 
Uiteindelijk wordt op karakter, conditie maar ook met prachtig spel DZC over 
de knie gelegd met 0-4!
Dan volgt de week erna de wedstrijd tegen Erica uit Dieren. De E1 presenteert 
zich voor het eerst in de nieuwe trainingsoutfit. Het ziet er strak en professio-
neel uit! (zie bijgaande foto) Erica is vanuit de 1e klasse doorgeschoven naar 
de Hoofdklasse en dat is niet onterecht blijkt al snel.  Het blijkt een negental 
dat technisch en tactisch en fysiek goed voetbalt. RKZVC heeft bovendien 
z’n dag niet en moet z’n meerdere erkennen in dit team.  1-5.

Dit enerverende begin van de competitie maakt dat we allemaal zin hebben 
om te kijken hoe dit hoofdklasse-avontuur zich verder gaat ontwikkelen!
      
 RKZVC E1 (André Winkelhorst)
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VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd : uitslag 09-10-2010 : TOHP 1 - Sparta : Ni-

veau-2 : 4 - 2
MOOISTE PUNT: Joyc “probeerde” te toetsen en te van-

gen en dit lukte! En iedereen mocht het 
veld weer in!

MOOISTE MOMENT: Toen we de 1e set wonnen, gingen we 
met z’n allen de “yel” doen, terwijl de 
tegenpartij al weer op-sloeg.

VROUW vd WEDSTRIJD: Joyce Wopereis, ze stond een aantal 
keren alleen in het veld en ving alle 
ballen.

Datum : wedstrijd : uitslag 09-10-2010 : TOHP 1 - VCV 4 : Ni-
veau-2 : 3 - 3

WEDSTRIJDVERLOOP: VCV stond na 2 minuten al met 2-0 
voor, maar uit-eindelijk speelden we 
toch gelijk.

MOOISTE MOMENT: Sam Raben speelde de bal een paar 
keer net over het net, waardoor dat 
mooie punten opleverde!

VROUW vd WEDSTRIJD: Romy Haen. Ze pakte de ballen uit alle 
hoeken.

Datum : wedstrijd : uitslag 09-10-2010 : KSV 2 - TOHP 1 : Ni-
veau-5 : “3 - 1”

MOOISTE PUNT: Floor Hermans haalde een bal ver uit 
de hoek en Kim te Molder speelde deze 
mooi over het net.

MOOISTE MOMENT: De opslagen van Silke Wopereis waren 
allemaal mooie momenten. Telkens 3 
punten achter elkaar.

VROUW vd WEDSTRIJD: Silke Wopereis.

De momenten van de pupillen
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Datum : wedstrijd : uitslag 09-10-2010 : TOHP 1 - Brevolk 1 : 
Niveau-5 : 0 - 2

MOOISTE PUNT: De 1e 7 punten. Ze vliegen binnen voor 
ons.

WEDSTRIJDVERLOOP: Na een goede start (mede te danken 
aan de te-genstander) zakt ons spel 
terug. Het 3x spelen en daardoor een 
extra bonuspunt binnenhalen lukt een 
paar keer. Helaas is dit niet voldoende.

VROUW vd WEDSTRIJD: Sanne Heutinck speelde een hele 
constante wed-strijd.

Datum : wedstrijd : uitslag 09-10-2010 : Bovo 4 - TOHP 2 : Niveau 
3 : 2 - 1

WEDSTRIJDVERLOOP: Eerste wedstrijd op niveau 3. Wat op de 
training al aardig lukt, blijkt tijdens de 
wedstrijd nog best moeilijk. Merit vangt 
een toetsbal die eigenlijk on-mogelijk 
lijkt, met haar vingertoppen uit de lucht.

MOOISTE MOMENT: Van de 3 wedstrijden er toch 1 gewon-
nen.

VROUW vd WEDSTRIJD: Maaike te Molder. Ze speelt haar 1e 
wedstrijd ooit, maar deed zeker niet 
onder voor de rest van het team!

Datum : wedstrijd : uitslag 09-10-2010 : TOHP 2 - KSH 1 : Niveau 
4 : 0 - 2 

WEDSTRIJDVERLOOP: Het was weer even inkomen in de 
wedstrijden. De aandacht was er niet 
echt bij.

MOOISTE MOMENT: Dat de 1e bal gevangen wordt in plaats 
van ge-toetst. Oeps even vergeten!

VROUW vd WEDSTRIJD: Silke Hoenderboom.

Datum : wedstrijd : uitslag 09-10-2010 : KSH - TOHP 2 : Niveau 
4 : 2 - 0

MOOISTE PUNT: Iris Rots die 3x foutloos serveert en 
punten scoort.
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MOOISTE MOMENT: Dat de meiden zichzelf aanwennen 
om “los” te roepen en zo dus de ballen 
goed getoetst worden.

VROUW vd WEDSTRIJD: Allemaal goed gespeeld als nieuw team 
in niveau 4. Helaas de laatste set met 
17-18 verloren! Silke Hoenderboom, 
Yasmin Krabbenborg, Sofie Doppen, 
Anne ten Have en Iris Rots.

Datum : wedstrijd : uitslag 09-10-2010 : TOHP 3 - Favorita 3 : 
N4-jongens : 0 - 2

MOOISTE PUNT: De “mannen” zitten nog maar kort op 
volleybal, maar daar merk je met de op-
slag niet veel van. Dit is een belangrijk 
onderdeel bij volleybal.

MOOISTE MOMENT: De opslag van Arthur Jongste. Veel 
punten mee behaald.

MAN vd WEDSTRIJD: Alle mannen.

Datum : wedstrijd : uitslag 09-10-2010 : VCV 9 - TOHP 3 : N4-
jongens : 0 - 2

WEDSTRIJDVERLOOP: Ze hebben er allemaal plezier in. Er 
wordt door iedereen goed meege-
speeld. En dit is in de uitslag te zien. 
(1e set 9-25 : 2e set 6-25)

MOOISTE MOMENT: Opslag van Roderigo.
MAN vd WEDSTRIJD: Ook in deze wedstrijd zit niet veel ver-

schil, ieder-een werkt even hard, dus 
allemaal de man van de wedstrijd: Ro-
derigo Krabbenborg, Arthur Jongste, 
Ruben Heutinck, Joey Lageschaar, 
Wout Beuting en Nico van Boeckel.
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VOETBAL : RKZVC
Datum : wedstrijd : uitslag 18-09-2010 : Terborg E2 - RKZVC E3
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: De enigste drie keer dat wij voor de 

goal zijn ge-weest met doelkans!
MAN v.d. WEDSTRIJD: Daniël Karnebeek.

Datum : wedstrijd : uitslag 02-10-2010 : Vios B. E4 - RKZVC E3 
: 5 - 5

DOELPUNTENMAKERS: Luuk Hillen (3x) en Daniël Karnebeek 
(2x).

MOOISTE DOELPUNT: Luuk Hillen.
MOOISTE MOMENT: Rustsignaal, toen stonden wij nog met 

4-1 voor.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het gehele team!

Datum : wedstrijd : uitslag 09-10-2010 : RKZVC E3 - GSV’63 E3 
: 6 - 3

DOELPUNTENMAKERS: Luuk Hillen (4x), Daniël Karnebeek en 
Hugo Hoenderboom.

MOOISTE DOELPUNT: Hugo schoot hem van links in de verre 
rechter on-derhoek.

MOOISTE MOMENT: Einde van de gewonnen wedstrijd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Koen Krabbenborg, wordt met de week 

beter!

Datum : wedstrijd : uitslag 18-09-2010 : RKZVC E4 - FC Trias E7 
: 2 - 2

DOELPUNTENMAKERS: Jarno en Roel.
MOOISTE DOELPUNT: Roel verovert de bal en schiet hem in 

het doel. 1-1.
MOOISTE MOMENT: Uittrap keeper tegenstander belandt bij 

Jarno, die hem in één beweging in het 
doel schiet. 2-2.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Rijk. Door katachtige reddingen de 2-2 
veiligge-steld.
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Datum : wedstrijd : uitslag 25-09-2010 : Erix E2G - RKZVC E4 : 
14 - 1

DOELPUNTENMAKERS: Rijk Voogel.
MOOISTE DOELPUNT: Rijk schoot de bal uit een vrije trap 

prachtig in de kruising.
MOOISTE MOMENT: Doordat de bomen nog groen waren 

konden we de treinen niet goed zien.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Rijk. Het kleinste mannetje met de 

grootste inzet. Een voorbeeld voor het 
hele team.

Datum : wedstrijd : uitslag 18-09-2010 : RKZVC F4 - FC Trias F6 
: 1 - 4

DOELPUNTENMAKERS: Sem Wopereis.
MOOISTE DOELPUNT: Sem Wopereis.
MOOISTE MOMENT: ----------
MAN v.d. WEDSTRIJD: Wout Wopereis.

Datum : wedstrijd : uitslag 25-09-2010 : Reunie F2 - RKZVC F4 
: 5 - 0

DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Wout Wopereis vindt dat hij teveel wordt 

afgeleid door de trainer.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Marijn Harbers.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-10-2010 : RKZVC F4 - Longa’30 
F10 : 3 - 1

DOELPUNTENMAKERS: Sem Wopereis (2x) en Niels Berendsen.
MOOISTE DOELPUNT: Sem Wopereis. Alleen het hele veld 

over en scoren!
MOOISTE MOMENT: Eindsignaal. 1e Overwinning!!
MAN v.d. WEDSTRIJD: Wout Wopereis.
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Vijf jaar Zieuwent Live! 
 
In 2011 gaat het dan gebeuren. 
De 5de editie van Zieuwent 
Live!
Wie had dat durven dromen?
Het is gebleken dat er veel 
muzikaal talent en kwaliteit in 
Zieuwent aanwezig is.
Door de inzet van al deze ta-
lenten, zien we vol vertrouwen 
uit naar ons eerste lustrum!
 
Toch willen we een oproep 
doen aan alle "oude en nieu-
we" muzikanten, zangers en 
zangeressen,
om ook in 2011 weer een 
avondvullend programma te 
brengen voor de Zieuwentse 
bevolking.   
Natuurlijk ook voor alle overige 
bezoekers, feestgangers en 
vrijwilligers van de Zieuwentse 
kermis.
 
Ben je woonachtig en / of 
geboren in Zieuwent, je hebt 
enige muzikale ervaringen en 
je wil graag als muzikant spe-
len in een liveband, voor veel 
publiek in de feesttent tijdens 
de kermis, meldt je dan nu aan.
Kijk voor aanmelden en infor-
matie op: www.zieuwentlive.nl
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Meest favoriete sport:  alle teamsporten, maar volleybal heeft de 
voorkeur. Zelf doe ik niks, ik ben echt niet 
sportief

Minst favoriete sport:  darten, het geschreeuw van die mensen 
vind ik niks.

Mooiste sportherinnering:  het kampioenschap van het 1e van RKZVC 
in 2009

Favoriete sportman/vrouw:  Ik hou al helemaal niet van sport op de tv 
dus de enige waar ik altijd naar ga kijken 
is Erik. Ik waardeer zijn fanatisme en inzet 
voor de sport.

Lekkerste eten: patat!  Vooral ̀ s avonds na een feestje. Dan kan 
ik daar zo van genieten.

Beste boek/schrijver:  heel verschillend, van waargebeurde 
verhalen tot komische verhalen, maar 

P R O F I E L S C H E T S
Sinds 5 jaar woont ze in Zieuwent samen met Eric Rouwhorst (Petas). Jessica 

Houtepen is geboren en getogen in Brabant. Ze is 34 jaar en werkt als lerares 

schoonheidsverzorging op het Graafschap college in Doetinchem. Thuis heeft ze 

haar eigen schoonheidssalon “Eye for Beauty”. Samen met Erik heeft 

ze 2 dochters, Mila en Romy en ze verwachten  in april hun 

derde kind.
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ook verhalen uit de prehistorie kunnen 
me boeien.

Mooiste film:  Nothing Hill; deze film heb ik al heel vaak 
gezien, helemaal geweldig.

Politieke kleur:  op dit moment even helemaal niks. Wat 
een toestand daar in de regering, laten 
ze het eerst allemaal maar eens even 
uitzoeken met z`n allen. 

Beste Nederlandstalige lied:  Holiday in Spain van Blof

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg: 
 een truitje van Twinkle Bell bij de ge-

boorte van Mila; wat een lelijk ding met 
felle kleuren. Ik zou het een pop nog niet 
aantrekken.

Grootste miskoop:  te smalle schoenen…

Omscholen tot: chirurg;  ik kijk ook graag naar chirurgenprogramma`s 
op tv. Als ik zo goed had kunnen leren, 
had ik die opleiding wel willen volgen.

Tent opzetten in:  in elk warm land!

Ben je wel eens aangehouden door de politie: 
 ja, verschillende keren; voor alcoholcon-

troles. Heb 1 keer een bekeuring gehad 
voor te hard rijden. Ik droeg toen ook 
geen gordel, maar omdat ik  hoogzwan-
ger was zagen ze dat door de vingers.

Hekel aan mensen die:  liegen en vuilnis uit het raam gooien.

Uit bed te halen voor:  eigenlijk nergens voor. Ik ga er alleen uit 
voor de kinderen.

Waar droom je over:  Mijn dromen zijn al aardig uitgekomen. 
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Mijn droom was altijd om buitenaf te 
wonen in een boerderijtje en daar een 
mooie salon te beginnen. Dat is redelijk 
gelukt. Natuurlijk blijf je altijd wel wensen 
en dromen houden maar je moet ook een 
keer tevreden zijn met wat je allemaal al 
hebt.

Wanneer was je voor het laatst bang:  Ik ben niet snel bang maar ik moet niet naar 
thrillers gaan kijken. Als ik dan s’avonds 
alleen op bed lig hoor ik van alles.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:  je wordt ouder mama!

Welke zin of welk woord gebruik je te veel: 
 dus… en oke…

Wie zou je nog willen ontmoeten:  Nelson Mandela; ik ben in Afrika geweest 
en heb ook de cel bezocht waar Nelson 
gevangen heeft gezeten. Ik zou van hem 
wel eens willen horen hoe hij die tijd heeft 
beleefd.

Wat zou je geen tweede keer doen:  klinkers langs de weg leggen. ( zonder 
overleg met de provincie)  

Beschrijf jezelf in 5 woorden:  ondernemend, eerlijk, spontaan, eigenwijs, 
doorzetter.

Jessica, bedankt voor de gezellige ochtend!
Wendy Seesing
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Een aantal jaren organiseerde stichting Fratsen het Open Podium.
In de beginjaren was het lastig om iedereen een plek te geven zo groot was het 
aantal opgaves.
Echter, de laatste jaren liep de belangstelling zodanig terug, dat er is besloten om 
deze activiteit even te laten rusten. Hoog tijd voor iets nieuws!
Op zaterdag 13 november staat een nieuwe activiteit gepland. 
Wat gaan we doen?
We maken per bus een reis door de Achterhoek en stoppen bij verschillende kroegen.
Welke dat zijn zeggen we niet, maar laat je verrassen.
In elke kroeg staat een optreden gepland.
In de bus is er ook vermaak en er wordt onderweg ergens gestopt om te eten.
Er zijn een beperkt aantal kaarten te koop bij de Spar voor € 25,-.
Wat krijg je voor dit bedrag?
Een onvergetelijke busreis, kunst en cultuur, culinaire hoogstandjes en een aantal 
consumpties.
We beginnen met koffie of thee om 19.30 uur bij het parochiehuis.
Het dreigt een fantastisch leuke avond te worden, dus ga snel naar de Spar voor 
kaarten.
Misschien heeft Louis er nog een paar...
Hoe we deze avond moeten noemen, daar zijn we nog niet uit.
De kreet CCK, gonst al rond, Fratsen’s Culturele Culinaire Kroegentocht.
Wij houden het voorlopig op het Fratsen avondschoolreisje...

(Stichting Fratsen)

CCK van Fratsen?

SOME COMPANY



23     

SOME COMPANY

Enkele weken geleden speelde in 
het kloppende hart van Zieuwent 
de muzikale glorie van weleer: The 

Spike Drivers Blues Band en The 
Jolly Good Company. Zelfs voor het 
New Orleans van de Achterhoek een 
happening waar reikhalzend naar uit 
werd gezien. De voortekenen logen 
er dan ook niet om: De optredens 
werden breed uitgemeten in diverse 
media (ELNA én kerkklok) en op 
vele plaatsen aangekondigd (achter 
de bar bij het Witte Paard en op het 
toilet aldaar). “The Company”, zoals 
één van de succesformaties liefko-
zend door de nog immer grootscha-
lige en fanatieke aanhang genoemd 
wordt, had nog niet zo lang geleden 
ook voor vuurwerk gezorgd tijdens 
Roomse Herrie in het City Centrum. 
De uitbaters van de Grolsche dancing 
denken nog met weemoed terug aan 
de recorddrukte van toen, die voor 
hen waarschijnlijk tot het verleden 
behoort. Het Zieuwentse Zydeco zes-
tal (alaaf, alliteratie!) had zich naar 
verluidt ook voor deze reünie weer tot 
in de puntjes voorbereid. En de Spike 
Drivers hadden zelfs een deel van de 
bezetting ingevlogen uit het Engelse 
Leeds! Het beloofde kortom op voor-
hand een onvergetelijke avond te 
worden. Een hi-ha-happening, zoals 

ze in de sixties al zeiden.
Na minstens een week voorpret was 
het dan zover. ‘s Avonds na het dou-

chen ‘lekker-ruiken’ op en in de retro 
dansbroek geschoten. Bij aankomst 
leek het feest al in volle gang. De 
fietsenmassa rond het café van Inge 
gaf in ieder geval aan, dat de vooraf 
verwachte drukte geen valse hoop 
was geweest. Al hinkstapspringend 
over de stalen rossen bereikten we de 
ingang en we gingen naar binnen...
Ongelofelijk! Waar waren we beland? 
We waren echt de enige vijftigmin-
ners!? Even vreesden we dat we op 
het bal der depend-slips aanbeland 
waren. Dat Marlies-Dekkers-BHs-
dragende types zich de hele avond 
in de meest onmogelijke jazz-gym 
houdingen zouden gaan wringen, 
om zo de kenmerkende beugels en 
bandjes op “subtiele” wijze in een-
ieders gezichtsveld te wurmen. Zeg 
maar ´lekker vrij swingen´ zonder 
notie te hebben van omstanders, 
aangemoedigd door talloze lessen 
yoga, body-balance en bezoekjes 
aan het Centrum voor ´ont-moeten´.
Maar niets bleek minder waar! Hoe-
wel we nogmaals benadrukken dat 
BH´s van Dekkers niet erotisch zijn 
(ook al hebben wij geen Buckler-
pretenties à la Youp), was de sfeer 
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geweldig en vanaf het begin van de 
avond stond de dansvloer bomvol. 
Het leek wel of we in de teletijdma-
chine gestapt waren en in een scène 
van de LP-hoezen van Normaal te-
recht waren gekomen. Alleen zagen 
de figuranten er nu iets “rijper” uit.
Er werd volop gerookt en oude 
verhalen waren niet van de lucht. 
Dat mensen boven de 50 zeker wel 
aantrekkelijk kunnen zijn - ook zonder 
semi-sexy bustehouder - werd ruim-
schoots bewezen op de dansvloer, 
die deze avond het epicentrum van 
de nostalgie vormde. Stiekeme knip-
oogjes werden rondgestrooid in de 
richting van oude geliefden, die uitein-
delijk nooit de ware waren geworden. 
Zachte kneepjes werden uitgedeeld, 
in billen die sinds het fietsenhok in 

de derde van de middelbare school 
al niet meer aangeraakt waren. 
Oude liefdes bleken andermaal niet 
te roesten.
Vroeger tijden herleefden. Zeker 
toen de Spike Drivers Blues Band 
het podium op schuifelde. Hoewel 
de heren lichamelijk inmiddels wat 
piepen en kraken, had dit geen effect 
op de swing in de muziek. De Jolly 
Good Company bracht de menigte 
helemaal in vervoering. In het bijzon-
der door te herinneren aan ’t knooien 
in de schoppe van Prins. Maar de 
mystieke geschiedenis achter de 
songtekst van Uutjen Tuutjen Bone-
stroo werd ook op deze prachtige 
zaterdagavond, na al die jaren, weer 
niet ontmaskerd.

 
 


