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Startproblemen 
‘Aan de bewoners van………’, zo begon de brief aan ons gericht van de woning-
bouwvereniging. Al een tijdje was bekend dat pro-wonen zich zou gaan bemoeien 
met ‘project Bongers’. Het project naast ons huis dat tot nu toe alleen nog maar een 
aantal jaren één grote bouwval is. Hoe vaak mensen me niet hebben gevraagd of ik 
er niet schoon genoeg van heb om naast het dichtgetimmerde pand te leven. Toch 
kan ik zeggen dat we al die jaren ontzettend rustig hebben kunnen wonen. Sterker 
nog, rustiger kan midden in een dorp bijna niet. Afgezien van wat nachtelijke onrust 
in de beginjaren door jongeren, is het vooral altijd stil naast ons geweest. Heel wat 
stiller dan toen bij Bongers nog feesten werden gegeven. Het plan ligt al zo lang stil 
dat de jongeren en jeugd de interesse in het plan verloren hebben. De enige angst 
die ik heb is dat er eens brand zou worden gesticht. Als dat zou gebeuren vallen er 
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volgens mij gegarandeerd slachtoffers.
Ik weet nog dat er jaren geleden een 
enquête door het dorp werd ingevuld. Bij 
één van de vragen kon je aangeven of 
je behoefte had aan een starterwoning. 
Uit die enquête kwam naar voren dat 
de behoefte aan dit type woning groot 
(genoeg) was. Ik wist niet zo goed wat 
een starterwoning inhield, kwam niet 
verder dan dat het de woning is waar 
een beginnend stelletje voor het eerst 
eigenaar van wordt. 
Volgens het plan houdt een starterwo-
ning in dat je een klein huisje koopt, met 
een tuintje voor en iets groter achter, 
aanvankelijk voor €170.000. Op het hele 
plan 14 woningen. Leek mij wat veel, 
zowel de prijs als het aantal woningen op 

de kavel, maar ik snap de economische 
aantrekkelijkheid.
Waar het aan ligt of gelegen heeft weet 
ik niet maar, los van de terugkeer van 
mijn buurman, kwam het plan nooit van 
de grond. 
Tot komende zomer welteverstaan. Met 
de bemoeienis van pro-wonen zal de 
spade dan eindelijk de grond in gaan. 
Dan is het gedaan met de rust, komen 
er nog eens 13 voordeuren bij. 
Voor de mensen die zich nu afvragen of 
ik het dan niet verschrikkelijk vind dat er 
nu zoveel huizen gebouwd gaan worden; 
nee hoor, het lijkt me erg gezellig. 

Zo’n dood pand hoort niet in een dorp, 
al biedt het nog zo veel rust.

Mark Lankveld
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Misschien weet nog niet iedereen dit, maar we hebben 
een Olympische sporter in ons dorp wonen. Zijn naam is 
Willy Hillen en beoefent de schietsport. Hij heeft 2 keer 
meegedaan aan de Olympische spelen, in 1972 in München 
en in 1976 in Montréal. Ook is hij drie keer als coach mee 
geweest naar de Olympische spelen. 
Hij woont sinds een jaar in Zieuwent in het huis van ‘Hul-
zink bouwbedrijf’. In dit huis heeft hij een eigen schietbaan 
gebouwd, waar hij voor allerlei fabrieken kogels test. Hier 
mochten we ook een kijkje nemen. Verder heeft hij zijn 
vele medailles, bekers en oorkondes uitgestald in huis.

Wie is Willy Hillen?

Willy Hillen is 67 jaar en woont samen met zijn vrouw Lieva sinds een jaar in 
Zieuwent, omdat hij een huis zocht met een grote kelder. Hierin kon hij zijn ei-
gen schietbaan maken. Hiervoor heeft hij altijd in Winterswijk gewoond waar hij  
samen met zijn vrouw een café-restaurant Hillen had. Hij was bekend van de 
zelfgemaakte frikadellen. Vorig jaar is het bedrijf overgenomen. Hij leeft voor het 
schieten. Naast het schieten maakt Willy videofilms. Tegenwoordig schiet hij zelf 
niet zo actief meer. Het plan is wel om weer meer te gaan schieten en weer mee 
doen aan wedstrijden. Het persoonlijk record van Willy ligt op 597 punten op de 
discipline Olympia Match. (Tijdens een wedstrijd wordt er 60 keer geschoten op 

Olympische sporter
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de roos vanaf een afstand van 50 m. De 
roos is 10 punten waard en heeft een 
grote van 10x4mm).

De schietsport

Na de diensttijd is Willy begonnen met 
judo, waarbij hij de bruine band had 
gehaald. Doordat het een intensieve 
sport was, ging zijn schouder kapot en 
kreeg hij steeds meer last van blessu-
res. Van zijn vader mocht hij niet meer 
judoën, omdat hij toen nog werknemer 
was bij zijn vader in de zaak. Door 
een overbuurman is hij begonnen met 
schieten. Hij was toen ongeveer 25 jaar. 
Hij is begonnen met schieten met een 
open vizier, maar al snel overgegaan 
op diopter, omdat dit hem beter paste. 
Hij ging meedoen met wedstrijden en 
werd gevraagd om met de selectie mee 
te trainen in Driebergen. Ook ging hij 
trainen in Brünen (Duitsland). Hier waren 
namelijk de mogelijkheden om te trainen 
veel dichter bij huis. Hij trainde in de drie 
disciplines staand, knielend en liggend 
met een kleinkaliber geweer. Toen die tijd 
bestond trainen alleen maar uit oefenen 
en oefenen. Aan krachttraining deden ze 
toen nog niet, wel aan conditie training. 
Ze moesten toen bijv. 3 keer per week 3 
tot 5 kilometer hardlopen.
Schieten is een statische sport, je moet 
juist heel stil staan op het moment van 
schieten. De ademhalingstechniek is ook 
heel belangrijk voor deze sport. Tijdens 
uitademing wordt geschoten. Als Willy 
in de houding ligt, staat of knielt voor 

het lossen van het schot, dan ademt hij 
3 keer in en uit, zoekt de goede positie 
en ademt voor de 4de keer langzaam in 
en uit, wacht tot het wapen rustig staat 

en haalt dan de trekker. Hierbij is de 
minste kans op beweging en de borst-
spieren zijn het meest ontspannen. Het 
belangrijkste bij het schieten is de trek-
kertechniek. 90 % van de fouten worden 
veroorzaakt door het niet beheersen van 
deze techniek. Door oefenen ontdekt je 
het stilste punt wanneer je het best kunt 
een schot kunt lossen.

Een wedstrijd met 3 houdingen duurt 
ongeveer 4 ½ uur en het geweer weegt 
ongeveer 7 tot 7,5 kilo. In totaal worden 
er dan ongeveer 180 schoten gelost, dat 
vergt wel een goed fysiek vermogen. Als 
schutter moet je een goede beheersing 
hebben. Alle spiergroepen moet je stil 
kunnen houden en een goede con-
centratie hoort er ook bij. Je moet niet 
gauw zijn afgeleid, de omgeving kunnen 
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uitschakelen en goed kunnen nadenken 
over wat je doet. Goede ogen is niet een 
vereiste voor de schietsport. Er kan ook 
geschoten worden met een bril. Voor 
het schieten zijn ook speciale oogbrillen, 
waarbij een oog wordt afgedekt. 
Willy is zelf nog lid van twee verenigen en 
geeft ook nog les aan verengingen. Als 
bondscoach van het nationale team is hij 
in 1966 gestopt. Bestuursfuncties voert 
hij niet uit, omdat hij ook nog handelt in 
schietsportartikelen en dan mag je geen 
bestuursfunctie uitvoeren.
Iedere schutter heeft een eigen aange-
meten pak. Dit is een speciale jas die van 
canvas is en een speciaal stuk heeft bij 
de schouder/arm waar het geweer tegen-
aan steunt. Bij Willy hangen een aantal 
van zulke pakken (zie foto).

De Olympische spelen

Met het schieten van de vuurbuks (klein 
kaliber geweer) is Willy in januari 1971 
in Driebergen begonen. Hij had een 
voorsprong op de staande houding in 
vergelijking met ‘de Westerlingen’. Hij 
kwam in de selectie terecht en ging 
ook steeds meer wedstrijden schieten. 
In april 1971 ging Willy voor het eerst 
naar het buitenland voor een wedstrijd 
en daar had hij meteen een record te 
pakken voor drie houdingen schieten. In 
1972 waren de Olympische spelen. Willy 
had zich ondertussen liggend ook aardig 
ontwikkeld en mocht naar München toe, 
het ticket was binnen. Willy was de enige 
Nederlander op het onderdeel kleinkali-
bergeweer 50m Olympia Match. Op dat 
moment was hij 29 jaar oud.
14 dagen voor de Spelen ging hij naar 
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München toe om zich te kunnen voorbereiden op de wed-
strijd. Ze mochten vrij trainen op de wedstrijdbaan. Willy 
kreeg van iedereen aanwijzingen, ook van de concurrenten. 
De openingsceremonie was ook heel mooi. Het was heel 
apart om dit mee te maken.

De dag van de waarheid: Willy dacht niet aan winnen. Hij 
wist ook niet wat zijn concurrenten deden. Hij had sommige 
nog nooit gezien, maar hij voelde zich thuis. Hij zat in een 
flow en het ging hartstikke goed. Na de 40 schoten moest 
hij even stoppen, want er ging een schaduw van een kabel 
precies door zijn roos. Hij had daarna nog een paar kleine 
missertjes. Zijn uiteindelijke score was:
1e ronde: 99, 2e ronde: 100, 3e ronde: 99, 4e ronde: 99, 
5e ronde: 100, 6e ronde: 98
Totaal: 595 punten en dit was goed voor een 17e plaats.

Tijdens de eerste vijf dagen van deze Spelen waren de 
wedstrijden van Willy zelf. Verder mochten ze overal heen 
om andere sporten te bekijken. Hij heeft soms nog wel eens 
contact met een paar sporters van de Spelen. 
De Olympische Spelen van 1972 zijn bij de mensen ook 
bekend geworden door een drama dat daar heeft afge-
speeld. Elf atleten van de Israëlische ploeg werden in hun 
appartementen in het Olympisch dorp gegijzeld door leden 
van een Palestijnse terreurbeweging. Alle elf gijzelaars zijn 
gedood. Willy zat op dat moment in het Hochbrauhaus een 
biertje te drinken. De volgende dag moesten ze met z’n 
allen naar het stadion komen. Er werd wel besloten om de 
Spelen door te laten gaan.
Vier jaar later tijdens de Spelen in Montréal was de controle 
ook al veel strenger en dat was niet fijn. Ook de veiligheids-
regels voor de wapens waren aangescherpt. Tijdens de 
Spelen was het slecht weer. Er stond een windkracht 8. 
Hierdoor is het schieten ook niet zo best gegaan. In Neder-
land wordt meestal op binnenbanen geschoten.

In de jaren daarna is Willy mee geweest als nationale 
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bondscoach. Tijdens de Spelen wordt er elke avond vergaderd, ook al is je 
schutter uitgeschoten. Hij vond dat niets, want je zit ook bij sporten waar je 
niets over weet. En dan ging het vaak ook hele kleine dingetjes.
Tijdens zijn tijd als coach heeft hij ook veel aan mentale ondersteuning gedaan. 
Door veel te denken aan de techniek en het je in gedachten voor te stellen 
hoe een goed schot eruit moet zien, bracht hij nervositeit terug.
Zo heeft hij ook Eric Swinkels (kleiduiven schieten) begeleid.
Door ook dit steeds weer bij hem in te prenten, dat zijn aandacht alleen uit 
moest gaan naar het uitvoeren van een goed schot tussen de schoten door. 
Tegenwoordig noemen de psychologen dat visualisatie. In begin jaren 70 wist 
niemand er veel van en mentale begeleiding was er al helemaal niet. 
Swinkels heeft tijdens de Olympische spelen van 1976 een zilveren medaille 
behaald.

Willy heeft heel wat van de wereld gezien: Korea, Hiroshima, Montréal en nog 
meer. Ook Europa heeft hij bijna helemaal gezien, alleen Albanië nog niet. 
Tijdens de Olympische Spelen werd het meeste betaald door het Olympisch 
comité. In 1978 werd Willy coach van de afd. luchtgeweer. Het eerste budget 
van 6000 gulden en daar 6 trainingen en 4 wedstrijden voor moest regelen 
voor 10 schutters. Om de kosten te drukken sliepen ze maar op de vloer van 
de schietbaan.
Hij is er niet rijk van geworden, maar hij is een hele ervaring rijker geworden 
en zou het voor geen goud hebben willen missen.

Mooiste sportherinnering

Willy is 60 keer Nederlands kampioen geweest, maar toch was de eerste 
keer het allermooist. Ook zijn prestatie in München was een groot feest. Het 
is als coach het mooist als een schutter een medaille wint of wereldrecord 
verbeterd. Dat heeft Willy allemaal meegemaakt. Het meest vervelende wat 
is bijgebleven is Montréal, door alles wat daarom heen gebeurde en het weer. 
De medaille van Eric Swinkels maakte wel veel weer goed.

Huub Wopereis en Nienke Krabbenborg
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Zaterdag 8 januari wordt de 21e Sportnacht gehouden van 18.00 uur 
tot zondagmorgen c.a. 02.30 uur.Een sportnacht die jaarlijks door de 
vele sportactiviteiten veel deelnemers en toeschouwers trekt.
Naast het senioren zaalvoetbal,waaraan 15 teams deelnemen is er 
een X-treme Bowlingtoernooi waar 15 teams aan me kunnen doen en 
een Dart toernooi voor personen vanaf 16 jaar. Verder is er weer een 
Kruisjas- en Klaverjasmarathon.
S’Middags beginnen al de beide jeugdvoetbal toernooien voor de D 
en E junioren in de speedsoccerhal en zaalvoetbal voor de B en C 
junioren.Maar liefst 22 teams kunnen hieraan meedoen.
Nieuw hierbij is een Bowling toernooi voor meisjes van 12 tot 16 jaar.
Dus  zal het weer een sportnacht worden die bolstaat van de vele 
sporten,waar veel aantrekkelijk prijzen te winnen zijn.

Senioren Zaalvoetbal,waaraan dus 15 teams kunnen deelnemen begint 
om 18.00 uur.
Hiervoor geldt wees er snel bij want de ervaring is dat de belangstel-
ling erg groot is en na deze aankondiging binnen een week zal zijn 
volgeboekt met teams uit de gehele regio.
De finale rondes hiervoor zijn c.a. 02.00 uur Inschrijfgeld € 35 per team.
Mocht het aantal snel bereikt zijn ,wordt het mogelijk uitgebreid met een 
Speedsoccertoernooi van 19.00 uur tot ook circa 02.00 uur,afhankelijk 
van de deelname.

X-treme Bowling alweer voor de zesde de maal voor de bowling lief-
hebbers.Een competitie waaraan 15 teams van 5 personen kunnen 
deelnemen.Vaak samengesteld uit vrienden- familie- of  buurteams.
Dat dit Bowlingtoernooi aanslaat blijkt wel uit het feit dat zich voor de 
eerste publicatie zich al zeven teams hebben aangemeld.
Vooral de gezelligheid spreekt hier de deelnemers enorm aan.
Dus wees er snel bij,want vol is vol.
Deze competitie start om 20.00 uur en duurt tot c.a. 01.00 uur.het 
inschrijfgeld bedraagt 10 Euro per team.
En zijn prachtige prijzen te winnen.

21e Sportnacht  
weer met veel activiteiten.
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Kruisjas- en klaverjas Marathon Vanwege het enorme succes in de 
voorgaande jaren(c.a. 250 deelnemers) wordt er ook dit jaar weer de 
Kruisjasmarathon in de Lounge gehouden en de Klaverjasmarathon 
in de wintertuin.
Beide marathons starten om 20.00 uur tot c.a. 02.00 uur.
Er worden 6 rondes gespeeld tegen steeds een ander koppel.Elk vol 
uur start een nieuwe ronde,zodat men tussendoor de gelegenheid 
heeft naar andere sportactiviteiten te kijken of wat te proeven van de 
gezellige sportnacht sfeer in de overvolle kantine en voor een hapje.
Er zijn weer vele aantrekkelijk prijzen te winnen,naast de geld hoofd-
prijzen van resp. 100 en 50 Euro.
Door de uitbreiding van onze gemeente bereiken we een veel groter 
potentieel kaartliefhebbers en hopen daarom op een nog grotere 
deelname.
Vooral omdat veel kaartliefhebbers zo’n marathon als uitdaging zien.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10 per paar.

Darten:
Ook dit jaar is er weer een Dart Toernooi.Dit jaar georganiseerd door 
Dartvereninging De Boer uit Harreveld
Gespeeld wordt op normale wedstrijdborden en de spelsoort is 501,dub-
bel uit.
Dit toernooi start om 20.00 uur en duurt afhankelijk van de deelname 
tot maximaal 01.00 uur
Er wordt gespeeld met een winnaars en verliezersronde.
Het inschrijfgeld bedraagt € 8 per deelnemer.
Opgave kan ook nog tijdens de sportnacht tot c.a. 20.00 uur.

Publiek en sfeer:
Mede dankzij het talrijke publiek dat jaarlijks de gezellige sfeer van 
deze sportnacht wenst te proeven,belooft het weer een geweldig sport-
spektakel te worden met zeker nog meer deelnemers dan de afgelopen 
jaren en ook steeds meer deelnemers uit de regio
Kortom een geweldige sportnacht die door zal gaan tot in de late uurtjes.

Opgave en Informatie:Voor opgave voor  alle onderdelen kan men 
terecht bij:info@sourcycenter.nl  of 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. 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

Vr. 31-dec 09.00 uur HV Pacelli : Oliebollenactie.

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

Zo. 2-jan 13.00 uur RKZVC : Snertloop + Nieuwjaarsreceptie.

Ma. 3-jan 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard

8 - 9 januari Sourcy Sportnacht.

Ma. 10-jan 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 12-jan 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Ma. 17-jan 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Wo. 26-jan 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard

Vr. 4-feb 20.00 uur "Vrouwencafé" : Het Witte Paard.

Za. 5-feb 10.00 uur Centrale aanmelddag Peuterspeelzalen.

Zo. 6-feb 14.00 uur RKZVC 1 - Sp. Lochem 1 (speelronde 13).

Ma. 7-feb 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard

Zo. 13-feb 14.30 uur Bon Boys 1 - RKZVC 1 (speelronde 12).

Ma. 14-feb 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Zo. 20-feb 14.30 uur Dinxperlo 1 - RKZVC 1 (speelronde 14).

Ma. 21-feb 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Wo. 23-feb 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard

Za. 5-mrt 17.00 uur Carnavalsmiddag voor de basisschool kinderen.

23, 24 en 25 april PaasPop Zieuwent.

Za. 30-apr 10.00 uur Koninginnendagspelen voor de basisschool.

Za. 30-apr 11.00 uur Fietstocht Feestcommissie.

27, 28 en 29 mei Jong Nederland : Klein Kamp.

25, 26 en 27 juni Kermis Zieuwent.

2, 3, 4, 5 en 6 juli Jong Nederland : Groot Kamp.
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Het Schoolreisje met Fratsen,
Normaal ben ik niet zo van de ge-
organiseerde reisjes en zeker niet 
georganiseerd bier drinken. Laat mij 
maar lekker een café opzoeken en 
de gezelligheid volgt altijd wel. Toch 
nieuwsgierig naar wat het “school-
reisje” moest zijn en aangemoedigd 
door leeftijdgenoten heb ik me over 
laten halen om toch een kaartje te 
kopen. 

Op de bewuste zaterdagavond kreeg 
ik na enig gevouw het kaartje in mijn 
eigenlijk net iets te kleine portemon-
nee en pakte mijn stalen ros op weg 
naar het Parochiehuis alwaar de tour-
nee zijn startschot zou krijgen. Daar 
aangekomen werden we verwelkomd 
door nogal in vreemde kledij gestoken 
dames en kregen de eerste versna-
pering in de vorm van een warme 
kop koffie met een knapperig koekje. 

Daaropvolgend werd uitgelegd hoe 
de avond zou verlopen. Als onze 
reisleiding, de dames in de vreemde 
kledij, de paraplu de lucht in staken 
en het geluid van de ratel ten ge-
hore bracht moesten we aanstalten 
maken het desbetreffende café te 
verlaten. Na dit afgesproken te heb-
ben vertrokken we met de bussen die 
buiten op ons stonden te wachten. Ik 
stapte druk speculerend in bus 8 en 
daar gingen we. Na een toeristische 

route kwamen we in het pittoreske 
Harreveld en daarmee ook bij onze 
eerste bestemming: Café de Boer. 
Het bezoekersaantal werd vertwintig-
dubbeld en de dames achter de tap 
wisten niet waar ze moesten begin-
nen. Nadat iedereen van een drankje 
was voorzien trok Johan Stortelder 
ten tonele. Met scherpe uitspraken en 
schitterende woordspelingen bracht 
hij de meegereisde “scholieren” aan 
het lachen. Zelfs de tot het interieur 
behorende Harrevelders vermaakten 
zich kostelijk. De ratel klonk en de 
paraplu ging omhoog, tijd om te gaan.

Na een lange reis door paden en vel-
den kwamen we bij de Marienveldse 
helden. Café Wieggers was de vol-
gende locatie die werd aangedaan. 
Wederom werd het café beter gevuld 
dan ooit en na een paar slokken van 
het goudgele gerstenat was het een 
drumband die zelfs de vaste biljarters 
tot zwijgen kreeg. Met ferme slagen 
brachten de, op mijnwerkers lijkende, 
drummers een schitterend stukje 
muziek ten gehore. Wat je met een 
paar olievaten en conservenblikken 
wel niet kunt bereiken! Nog snel een 
pijpje en de ratel klonk schel door 
het geroezemoes heen. Tijd om weer 
naar bus 8 te gaan!
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Hierna was het het mooie Beltrum 
dat werd aangedaan. Cafe Dute om 
precies te zijn! Hier werd ons verblijf 
opgevrolijkt door een clown die met 
zijn trucjes zelfs de Beltrumse jeugd, 
die over het algemeen alleen om 
trekkers geeft, aan het lachen kreeg. 
De paraplu rees boven de rook uit en 
snel werden de laatste slokken drank 
geconsumeerd.

Voordat we bij onze laatste bestem-
ming aankwamen deden we de Timp 
aan alwaar de hal als grote “timpdrive” 
werd gebruikt. De deuren aan de een 
kant gingen los en de bussen reden 
naar binnen. Hier stonden de snacks 
klaar. Aanvallen maar! Ondertussen 
werden we beziggehouden door 
het spelletje “wawasda”. Een ware 
toren van steigermateriaal bekleed 
met bouwplastic vormden de basis 
hiervan. Van boven werden er diverse 
attributen naar beneden gegooid en 
de deelnemers, die keken door een 
vakje van 20 x 20 cm, moesten raden 
wat er viel. De spelleider die zich op 
een nogal laconieke manier kleedde 
vroeg dan: Wa was da? Dit leidde tot 
hilarische momenten. Jachtgeweren 
werden tot in detail benoemt en zelfs 

melkbussen moesten er aan geloven. 
Geweldig! Maar zelfs hier kwam 
een einde aan. Iedereen in de bus 
en de schuifdeuren aan de andere 
kant van de hal gingen open. De 
“timpdrive” lieten we achter ons op 
weg naar onze laatste bestemming 
deze avond.

Dit was, hoe kan het ook anders, 
ons eigen dorpscafé: Bruntjes. Hier 
stond de rockband Superhoover die 
ons verwelkomde met het nummer: 
The boys are back in town. Hoe toe-
passelijk. Alles lijkt tot in de details 
te kloppen.

In de rokersruimte drink ik, onder het 
genot van een sigaretje, mijn laatste 
pijpje. De rest zal nog wel even door-
gaan maar met in mijn achterhoofd 
het voetbal van morgenvroeg lijkt het 
me verstandig te gaan.

Thuis in bed probeer ik voor dit stuk 
een pakkende conclusie samen te 
stellen. Meestal Gebruik ik hiervoor 
2 mooie volzinnen met perfecte 
zinsbouw maar vannacht niet. Er 
was maar 1 woord voor deze avond: 
Geweldig!!

Stefan Beerten
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Zo kort voor de feestdagen kan er ook voor de plaatselijke voetbalclub een 
tussenbalans worden opgemaakt. Zo kunnen we met grote tevredenheid 
vaststellen, dat het vlaggenschip (het 1e dus) fier bovenaan staat in de 4e 
klasse. Dit resultaat is ook nog eens behaald met prima voetbal, waarbij er 
gemiddeld 3x per wedstrijd gescoord wordt. Uiteraard hebben we er voorals-
nog niks aan, omdat een tussenstand nog steeds alleen windeieren oplevert. 
Het mag echter genoemd worden, dat de hand van de nieuwe trainer Hans 
Wossink duidelijk zichtbaar is. We zijn er dan ook uiterst tevreden mee, dat 
hij zijn contract met een jaar heeft verlengd. We hopen daarbij met zijn allen, 
dat zijn 2e seizoen na ruim 20 jaar weer in de 3e klasse zal kunnen zijn, maar 
nogmaals; we zijn er nog lang niet!
Het 2e draait nog steeds mee in de subtop. Dit mag een prestatie genoemd 
worden, gezien de tegenstanders van formaat, waartegen gespeeld wordt. Het 
kampioenschap van vorig jaar wordt daarmee met verve uitgebouwd. Hierbij 
zijn inmiddels ook nog eens meerdere talentvolle jeugdspelers ingebouwd, 
zodat dit team een volwaardig opbouwteam aan het worden is achter het 1e. 
Aangezien bij dit 1e nagenoeg geen blessures zijn, dienen er iedere week 
enkele spelers bij het 2e mee te doen en dan is het natuurlijk een goede zaak, 
dat dit 2e op een acceptabel niveau speelt. 
Het 3e lukt het helaas nog niet zich uit de onderste regionen te spelen. Er 
is wel verbetering zichtbaar, maar dit vertaalt zich voorlopig nog niet in veel 
winstpunten. Het 4e speelt nog in de subtop, maar had daarvoor wel enkele 
wedstrijden meer voor nodig, zodat het einde nog niet te voorspellen is. Dit 
laatste geldt ook voor het 5e, dat ook net als het 4e op een 4e plek staat. Het 
6e tenslotte doet verdienstelijk mee in de middenmoot.

Wat de jeugd betreft is er aardig nieuws te melden, want zowel de A1, de B1 
als B2 doen het zeer aardig met weliswaar wisselende resultaten, maar toch 
allemaal met minimaal een plaats in de middenmoot. Vooral voor de A1 is dat 
een prettig gegeven, omdat met hun toch pittige indeling na het kampioen-
schap vorig jaar meerdere clubs van naam, zoals Varsseveld, OBW, SDOUC 
en WVC het lastig hebben tegen onze talenten. De C1 heeft nog steeds 

RKZVC
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moeite met het behalen van punten, hoewel wel de eerste overwinning kon 
worden bijgeschreven.
 
De D1, D2 en E1 spreken allemaal een woordje mee in hun klasse, waarvan 
het vooral voor de E1 sterk is, vanwege hun hoofdklasserschap. Ook de F1 
doet het meer dan verdienstelijk, waarmee we hopen, dat ook de lange ter-
mijn gewaarborgd is. Bij de lagere E- en F-teams zien we iedere week fraai 
en leuk voetbal. Dat hierbij winst of verlies iets minder belangrijk zijn dan de 
spelvreugde zal duidelijk zijn. Het mag genoemd worden, dat alle betreffende 
leiders dit goed oppakken.

Op bestuursniveau gebeurt er natuurlijk altijd wat. Naast de vele lopende 
zaken, zoals de privatisering, speelt momenteel vooral de voorbereidingen 
voor verlichting op het hoofdveld. Er is inmiddels een actie in voorbereiding, 
waarvan op korte termijn meer info verwacht kan worden. Verder staan de 
snertloop / nieuwjaarsreceptie voor 2 januari op het programma, het traditio-
nele zaalvoetbaltoernooi op 2e kerstdag, de vrijwilligers-avond medio februari, 
nieuwe cursussen worden voorbereid, de jeugdscheidsrechters krijgen een 
officieel tenue etc. etc. RKZVC staat absoluut niet stil, dat moge duidelijk 
zijn…………
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VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd : uitslag 04-12-2010 : TOHP 1 - Wivoc : 2 - 1
MOOISTE PUNT: Na de opslag viel de bal net over het 

net.
MOOISTE MOMENT: Het enthousiasme waarmee iedereen in 

het veld stond en zeker na de gewon-
nen wedstrijd.

VROUW vd WEDSTRIJD: Sam Raben, Joyce Wopereis, Tess 
Penterman, Nina Janssen, Renee de 
Jongste en Romy Haen.

Datum : wedstrijd : uitslag 06-11-2010 : TOHP 2 - Bovo : 3 - 4 
(niveau 3)

MOOISTE PUNT: Femke Heutinck heeft een goede ser-
vice waar de tegenstander niets mee 
kan.

MOOISTE MOMENT: De meiden hebben goed samenge-
speeld.

VROUW vd WEDSTRIJD: Femke Heutinck

Datum : wedstrijd : uitslag 04-12-2010 : Bovo - TOHP 2 : 4 - 4 
(niveau 3)

WEDSTRIJDVERLOOP: In de 1e set achter elkaar, direct en 
met het groot-ste gemak winnen om 
vervolgens in slaap te vallen en op het 
nippertje een 4-3 om te zetten in een 
4-4.

MOOISTE MOMENT: Nog net een gelijkspel er uit halen.
VROUW vd WEDSTRIJD: Isa Teunissen, blijft goed bij de wed-

strijd.

Datum : wedstrijd : uitslag 04-12-2010: TOHP 2 - Vollverijs 1 : 
6 - 1 (niveau 3)

WEDSTRIJDVERLOOP: Betere concentratie, betere samenwer-

De momenten van de pupillen
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king en mis-schien ook de pepernoten 
van de pieten zorgen voor dit goede en 
mooie resultaat.

MOOISTE MOMENT: Sabine Rooks alleen in het veld: twee-
maal goed opgeslagen en een punt 
binnengehaald.

VROUW vd WEDSTRIJD: Sabine Rooks, Merit Beutink, Femke 
Heutinck, Isa Teunissen en Maaike te 
Molder.

Datum : wedstrijd : uitslag 13-11-2010 : Bovo 5 - TOHP 2 : 2 - 0 
(niveau 4)

MOOITSTE PUNT: Iris Rots speelde de bal bovenhands 
mooi over het net, en maakte zo een 
punt.

MOOISTE MOMENT: Alle meiden gingen er voor maar het 
lukte niet altijd even goed om de bal te 
redden.

VROUW vd WEDSTRIJD: Iris Rots.

Datum : wedstrijd : uitslag 13-11-2010 : TOHP 2 - Longa 2 : 0 - 2 
(niveau 4)

WEDSTRIJDVERLOOP: Met goede moed begonnen maar het 
kost de mei-den veel energie om het 
voor elkaar te krijgen.

MOOISTE MOMENT: Er werd goed geprobeerd om samen 
te spelen en dat het duo Silke Hoen-
derboom en Yasmin Krab-benborg dit 
prima lukte, en het zo ook afmaakte.

VROUW vd WEDSTRIJD: Silke Hoenderboom, Iris Rots, Yasmin 
Krabben-borg en Sofie Doppen.

Datum : wedstrijd : uitslag 13-11-2010 : TOHP 3 - Vollverijs 2 : 
1 - 1 (jongens)

MOOISTE PUNT: Het punt gescoord door Bram van 
Ostayen uit de opslag van Nico van 
Boeckel.

MOOISTE MOMENT: De lange rally.
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VROUW vd WEDSTRIJD: Bram van Ostayen en Nico van Boeckel.

Datum : wedstrijd : uitslag 23-11-2010 : Favorita 3 - TOHP 3 : 
0 - 2 (jongens)

WEDSTRIJDVERLOOP: De wedstrijd verliep goed, de aanval 
ook maar de punten wilden niet komen.

MOOISTE MOMENT: Joey Lageschaar mikte de opslag pre-
cies over het net -----> puntje.

MAN vd WEDSTRIJD: Joey Lageschaar.

VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 20-11-2010 : Longa 30 E7G - RKZVC 
E3 : 4 - 9

DOELPUNTENMAKERS: Anne Wopereis (1x) en Luuk Hillen (8x).
MOOISTE DOELPUNT: Anne Wopereis.
MOOISTE MOMENT: Dat wij terug kwamen van een 3-2 

achterstand naar de voorsprong!
MAN v.d. WEDSTRIJD: Elise Stemerdink en Jelle Gr. Kormelink. 

Elise stond als een beer te keepen en 
Jelle stond klasse te verdedigen.

Datum : wedstrijd : uitslag 30-10-2010 : RKZVC E3 - Bon Boys 
E7 : 1 - 9

DOELPUNTENMAKERS: Koen Krabbenborg.
MOOISTE DOELPUNT: Koen Krabbenborg.
MOOISTE MOMENT: Doelpunt van Koen Krabbenborg.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Luuk Hillen goed gekeept. Jelle Gr. 

Kormelink goed verdedigd.

Datum : wedstrijd : uitslag 30-10-2010 : HSC E6 - RKZVC E4 : 
10 - 2

DOELPUNTENMAKERS: Bram Stortelder.
MOOISTE DOELPUNT: Bram Stortelder.
MOOISTE MOMENT: Totale inzet ondanks 10-2 verlies.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Bram.
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Datum : wedstrijd : uitslag 20-11-2010 : RKZVC E4 - Fc Eibergen 
E6 : 5 - 2

DOELPUNTENMAKERS: Jarno (1x), Bram (3x) en Roel (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Uitstekende diepe bal van Chiel waaruit 

Bram scoort.
MOOISTE MOMENT: Teun loopt hele wedstrijd met een “Big 

Smile”.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Bram. 3 Doelpunten.

Datum : wedstrijd : uitslag 27-11-2010 : Sc Neede E5 - RKZVC 
E4 : 1 - 2

DOELPUNTENMAKERS: Rijk Vogel.
MOOISTE DOELPUNT: Rijk Vogel: uit een corner van Bram.
MOOISTE MOMENT: Doordat de keeper 5 minuten voor het 

einde van de wedstrijd naar de WC 
moest, kregen we de 2-1 tegen.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Jord.

Datum : wedstrijd : uitslag 31-10-2010 : RKZVC F1 - Bon Boys 
F2 : 9 - 1

DOELPUNTENMAKERS: Ticho Rouwhorst (3x), Tijn Hoender-
boom (3x), Thijs van Ostayen (2x) en 
Jelmer Harbers (1x).

MOOISTE DOELPUNT: 7-1: Cornerbal van Jelmer wordt door 
Tijn strak in-gekopt bij de 2e paal.

8-1: Na een voorzet van rechts door Tristan Krab-benborg lijkt het schot van 
Ticho naast te gaan, maar als een 
duveltje uit een doosje glijdt Tijn de 
bal binnen.

MOOISTE MOMENT: Schokmoment: na de 0-1 werd iedereen 
wakker.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Het gehele team zag op de site het be-
lang van de-ze wedstrijd. Er werd hard 
gestreden voor de pun-ten waardoor 
we aansluiting hebben met de top 3.



19     

Datum : wedstrijd : uitslag 06-11-2010 : HSC’21 F2 - RKZVC F1 
: 2 - 5

DOELPUNTENMAKERS: Ticho Rouwhorst (hatrick 3x), Tijn 
Hoenderboom (1x) en Tristan Voors 
(1x).

MOOISTE DOELPUNT: Na een slalom van Jelmer door de 
defensie van HSC wordt de bal van 
de achterlijn strak voorge-zet. Tijn blijft 
rustig en tikt de 0-3 binnen.

MOOISTE MOMENT: De 1-3 van HSC direct na rust. Er ging 
een zware overtreding aan vooraf op 
Thieme. De scheidsrechter floot niet. 
De altijd rustig ogende Stef (trainer) 
toonde op acceptabele manier zijn 
onvrede naar de scheidsrechter

MAN v.d. WEDSTRIJD: Thieme Terhaerdt.

Datum : wedstrijd : uitslag 22-11-2010 : RKZVC F3 - RKZVC F2: 
0 - 2

DOELPUNTENMAKERS: Dave ten Have en Thomas Hendriks.
MOOISTE DOELPUNT: Thomas Hendriks.
MOOISTE MOMENT: Voorzet van Koen Hillen waarop 
 Thomas Hendriks scoorde.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Wessel de Vries.

Datum : wedstrijd : uitslag 27-11-2010 : RKZVC F4 - EGVV : 6 - 2
DOELPUNTENMAKERS: Niels Berendsen (3x) en Syl Doppen 

(3x).
MOOISTE DOELPUNT: Niels; vrije trap in de bovenhoek.
MOOISTE MOMENT: Sam stond na de wedstrijd in onder-

broek met sokken en schoenen aan.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Niels Berendsen.
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Arctic Challenge.

Steun De Zonnebloem
De Zonnebloem kleurt het leven van mensen met een fysieke beperking 
door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd. Door middel van huisbezoek, 
activiteiten en vakanties geeft De Zonnebloem kleur aan het leven van 
deze mensen. Ruim 40.000 vrijwilligers helpen mee. Deze vereniging kan 
financiële steun goed gebruiken.

Marian Hagen en Thea Elschot gaan de uitdaging aan om via de Arctic 
Challenge een bedrag bij elkaar te rijden voor De Zonnebloem. Op 15 ja-
nuari 2011 navigeren we vanuit Lichtenvoorde naar Lapland. Onder barre 
omstandigheden zullen we ruim 7000 kilometer afleggen om op 22 januari 
weer in Lichtenvoorde terug te keren. Ons doel is om iedere kilometer om 
te zetten in een euro. We hopen dus ruim € 7.000,- te overhandigen aan 
de Vereniging De Zonnebloem (lokaal en nationaal).

Steun mee om dit bedrag bij elkaar te krijgen. U kunt uw wisselgeld en  
flessenbonnetjes achterlaten in de bussen bij Sourcy Center en de Spar in 
Zieuwent, Salon Tine in Lievelde en Van Nature Geschikt in Lichtenvoorde. 
Maar ook een bijdrage per bank, dan wordt u onze vriend, of (sticker)
sponsor behoort tot de mogelijkheden.
Zo draagt ook u een financieel steentje bij! 

Ons team is te volgen via www.ikwijsudeweg.nl/zonnebloem. Alle informatie 
over deze tocht en sponsoring staat hier vermeld. 

Arctic Challenge en De Zonnebloem de uitdaging waard!
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P R O F I E L S C H E T S
Met pastor Casper Pikkemaat. Onze nieuwe toekomstige pastoor van 29 jaar.

Hij woont op de pastorie in Vragender. Hij is geboren als boerenzoon in het dorpje 

Lattrop bij Denekamp. Hij wist ongeveer vanaf zijn 11e jaar dat hij pastoor wilde 

worden en na de middelbare school ging hij theologie studeren in Utrecht. Een 

hele tijd heeft hij nagedacht of het priesterschap hem gelukkig zou maken en of 

hij dat ook zou kunnen. Inmiddels is hij 3 jaar werkzaam geweest als pastor in 

Veenendaal. Voor de zomervakantie kreeg hij bericht vanuit het bisdom dat hij door 

de bisschop in de Sint Ludger parochie werd benoemd. Momenteel is hij bezig 

met een cursus ter voorbereiding op zijn pastoorsbenoeming. Zieuwent 

kende hij toen enkel vanwege de Kathedraal. Inmiddels is hij 

er al verschillende malen geweest.

Meest favoriete sport: Voetbal en tennis als actieve 
sporten. En basketbal om zo eens te 

doen en te volgen op t.v.

Minst favoriete sport: Ik heb het minst met korfbal.

Mooiste sportherinnering: Zoveel. Natuurlijk het EK voetbal in 1988. 
Maar voor mezelf was dat om clubkampi-
oen te worden met tennis in Hoonhorst. 
De plaats waar we naartoe zijn verhuisd 
vanuit Lattrop.

4. Favoriete sportman/vrouw: Michael Jordan (basketbal) en Marco 
van Basten als voetballer en Dennis 
Bergkamp en …… er zijn er zoveel. Op 
tennisgebied: Andre Agassi en ook Steffi 
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Graf. Wel bijzonder dat zij ook met elkaar 
getrouwd zijn inmiddels. 

 Ik heb bewondering voor die sporters die 
steeds moeten voldoen aan verwachtin-
gen en dat lukt en vervolgens blijven ze 
gewoon mens.

Lekkerste eten: oer-Hollandse pot, maar ook Italiaanse 
pasta’s.

Welk t.v. programma moet onmiddellijk van de buis:
 Ik kijk niet veel t.v. Meestal ’s avonds laat 

nog. Ik ben er te weinig mee op de hoogte 
om hier iets over op te noemen.

Beste boek/schrijver: Het gouden ei, van Tim Krabbe
 De aanslag, van Harry Mulisch

Mooiste film: Lord of the Rings en The Matrix. In ieder 
geval spannende films, waar je religieuze 
elementen in terugvindt. Vanuit mijn 
theologiestudie probeer ik dat dan te 
analyseren.

Politieke kleur: Hierop kan en mag ik geen antwoord 
geven. Als priester is het beter je niet te 
mengen in de politiek. Het is niet gepast 
je voorkeur aan te geven, die ik overigens 
wel heb hoor.

Beste Nederlandstalig lied: Rene Froger: Een eigen huis
Guus Meeuwis:  Het is een nacht

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
 Moeilijk. Iemand geeft iets met een po-

sitieve bedoeling. Als je vanuit die sym-
pathie iets krijgt, maakt het eigenlijk niet 
uit wat het is. Ook al weet je soms niet 
goed wat je met iets moet/kunt doen.
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Grootste miskoop: Mijn eerste computer die ik als kind van 
al mijn spaargeld had gekocht. Dit twee-
dehandsje functioneerde niet. Achteraf 
spijt dat ik niet wat langer doorgespaard 
had voor een nieuwe.

Omscholen tot: Dit is wat ik wilde worden. Als kind opge-
groeid op een boerderij. Toen heb ik nog 
even gedacht om ook boer of loonwerker 
te worden, maar dat zou ik nu niet meer 
willen.

Tent opzetten in: Ergens in het Moezelgebied in Duitsland. 
Ik ben niet echt een kampeerder. Meestal 
bel ik enkele vrienden op die daar wonen 
en kan ik daar terecht. Het liefst ga ik met 
de trein, want het stuk tussen Koblenz 
en Trier is prachtig. Voor de rest spreken 
Rome en Griekenland me aan en wie 
weet ga ik ooit ook nog eens terug naar 
India. Maar niet in de tent. In huizen, 
klooster of hotelletjes.

Ben je wel eens aangehouden door de politie:
 Ja. Toen ik ’s avonds van Utrecht naar 

Veenendaal reed wist ik dat mijn rech-
terachterlicht stuk was. Toen ik aangaf 
dat ik hem zou laten maken was het in 
orde, maar wel heb ik gevraagd of ik 
een blaastest mocht doen, want dat had 
ik nog nooit gedaan. Uiteraard was die 
okee.

Hekel aan mensen die: Mensen die oneerlijk zijn. En ik heb ook 
moeite met mensen die anderen negeren, 
net doen alsof ze er niet zijn.

Uit bed te halen voor: Pastorale zaken. Of een reisje naar Rome.
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Waar droom je over: Mijn droom als priester is al ver-
wezenlijkt.

Dromen blijf je houden.  Maar eigenlijk, dat ik hier een 
gelukkig priester mag zijn en voor 
de parochie een steentje bij mag 
dragen. Ik hoop ook dat er een 
opleving komt van de jeugd in 
de kerk en dat ik daar wat in kan 
betekenen.

Wanneer was je voor het laatst bang: Bang niet, maar spannend vind ik 
het, als ik door bepaalde slechte 
weersomstandigheden ergens 
naar toe moet, waardoor rijden 
lastig wordt.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt: Een gelukkige priester.

Welke zin of welk woord gebruik je te veel:
 Eehh…..

Wie zou je nog willen ontmoeten: Eehh….de Paus. Ik heb hem een 
keer ontmoet, maar niet mee ge-
sproken. Ik ben ietwat jaloers op 
de Duitse Peter Seewald die een 
interview met hem heeft mogen 
doen. Volgens mij is de Paus een 
hele pastorale man. Hij houdt de 
leer wel vast, maar hij ziet het 
weerbarstige van het leven wel.

 
Wat zou je geen 2e keer doen: Geen idee, ik kan niets bedenken.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:  Enthousiast, jong, ongeduldig, 
spontaan en humoristisch.

Pastor Casper Pikkemaat, bedankt voor het uitgebreide en prettige gesprek 
namens de Piot: Tanja Huinink.
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Zaterdag 9 oktober hadden we ons 1e toernooitje van dit 
seizoen in Aalten. Voor de meesten van ons ook het eerste 
toernooitje ooit!
We begonnen tegen Marvo gelijk steengoed, we pakten de 
ballen uit alle hoeken en wonnen met
 3-2!! Hierna moesten we gelijk verder met de volgende 
wedstrijd tegen Longa 59, omdat we nog moe waren van de 
eerste wedstrijd verloren we deze helaas met 3-0.
Nu konden we eerst even drinken en eten want we hadden 
vreselijke dorst, zweet en honger! Na een half uur gingen 
we ervoor tegen VCV 3, maar we moesten er weer even 
inkomen. Romy en Joyce stonden een aantal keer alleen in 
het veld en wisten steeds goed de ballen te vangen, maar 
helaas verloren we toch met 4-0. En nu moesten we alweer 
een wedstrijd tegen VCV 4. Maar hier sloegen we ons goed 
doorheen, Joyce en Nina probeerden zelfs te toetsen en te 
vangen ( onder het motto, gewoon doen!) en Renee pro-
beerde ons te  redden met een kopbal!!
Mede hierdoor speelden we gelijk met 3-3.
Op naar de laatste wedstrijd. Hier stonden Sam en Tess een 
aantal keren alleen in het veld, maar door telkens drie ballen 
te vangen kwamen er al snel weer anderen bij in het veld. 
En de tegenpartij maakte veel blunders bij het opslaan. We 
wonnen met 4-2. 
Ondanks dat de meeste van ons pas begonnen zijn zag het 
er heel goed uit, er werd goed doorgedraaid, gevangen, 
gegooid en geteld. Het zag er heel sportief uit. Nu was het 
wachten op de beker, want sommigen van ons dachten dat 
we misschien toch nog wel een beker gewonnen hadden, 
maar helaas, we hadden de vierde plek in onze poule!!

Groetjes Nina, Joyce, Sam, Tess, Renee en Romy.

Toernooitje in Aalten.
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Stichting Fratsen  

organiseert wederom 

het Nieuwjaarsgala!!!
Stichting Fratsen organiseert ook op 1 
januari 2011 weer een Nieuwjaarsgala! 
Heerlijk bijpraten onder het genot van 
een “borrel” en een goed stukje muziek. 
Wederom zijn we erin geslaagd om u een 
wervelend (muzikaal) programma voor te 
schotelen. En uiteraard is er ook dit jaar 
gedacht aan de inmiddels traditionele 
dosis “fratsen”. 

De voorgaande editie kenmerkte zich on-
der meer door een onvergetelijk optreden 
van de magistrale Captain Kinkelbaum! 
Een, ook in horecagelegenheden mèt 
personeel, vrolijk kettingrokende dwaas 

Nieuwjaarsgala!
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in een bizar roze kapiteinspak...De meest onvergevelijke feestplaten en 
partypoopers vlogen ons om de oren! Bij navraag, na afloop van zijn optre-
den, bleek Captain Kinkelbaum in het dagelijkse leven in de “psychiatrie” te 
zitten. Wij vroegen ons daarbij stellig af of hij daarbij de rol van behandelaar 
of patiënt heeft!

Maar, geloof ons, hierbij zal het niet blijven. De aankomende editie van het 
Nieuwjaarsgala gaat namelijk op voorhand het Dikke Boek in als het meest 
complete tot op heden. Het feest wordt om 20.00 uur geopend met een act 
welke zijn gelijke op deze aardbol niet kent!!! Wij overdrijven niet als we 
beweren dat na dit optreden, het feest al niet meer stuk kan. Als tipje van de 
sluier volstaan wij op dit moment u mede te delen dat “De Nikkelen Nelis” 
komt! Shalalie shalala!!!

Hierna zal de zaal meerdere malen letterlijk worden opgeschrikt door de to-
taal gestoorde, knotsgekke gasten van de WVG-fanfare! De naam van deze 
absolute feestkneiter verwijst met een vette knipoog naar de Wet Voorzie-
ningen Gehandicapten. En dat is, als vanzelfsprekend, vragen om hilariteit 
in de zaal. Tot ver over de landsgrenzen doen zij van zich spreken en niet 
geremd door enig muzikaal talent zal de WVG-fanfare eens een flink feestje 
in elkaar timmeren… 

Over (aan de weg) timmeren gesproken: onze volgende act is First Million. Zij 
speelden in 2010 reeds de feesttent in St. Isidorushoeve (met Hemelvaart) en 
Paradiso Amsterdam (Clash of the coverbands) volkomen plat! Naar eigen 
zeggen is het Nieuwjaarsgala van Fratsen dan de vanzelfsprekende muzikale 
vervolgstap. Op weg naar eeuwige roem spelen zij nummers uit hun repertoire, 
variërend van Robbie Williams tot ACDC, voor u! 

Deze overcomplete avond wordt waardig afgesloten door DJ Kinz. Met zijn 
opzwepende deuntjes dansen wij met z’n allen het Nieuwe Jaar in. Kortom het 
Nieuwjaarsgala is dè gelegenheid om een nieuw jaar vol Fratsen te beginnen. 
Onder het motto “serieus waar het kan, maar melig waar het moet”, zult u ook 
tijdens het aankomende Nieuwjaarsgala merken: Veel Fratsen, dat scheelt!
Toegangskaarten zijn voor een habbekrats (€10,-) verkrijgbaar bij de Spar en 
het Parochiehuis in Zieuwent. Toegang vanaf 16 jaar en gepaste kleding is ge-
wenst. Meer informatie treft u op www.zieuwent.com en www.stichtingfratsen.nl
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22 en 23 oktober was het houtdorp aan de Roldersweg in Zieuwent.
Iedereen had er heel veel zin in. Het werd (zoals ieder jaar) georganiseerd 
door stichting Fratsen. Je moest om 10.00 uur op het veldje staan. En je 
moest voor jezelf een lunchpakketje meenemen. Ik had al afgesproken 
met wie ik ging fietsen. 
Ik ging fietsen met Lynn Winkelhorst en Serra van Wijngaarden.
En 10.00 uur stonden we op het veldje.

Toen we daar stonden had een meneer uitgelegd wat je wel en niet moest 
doen en wat niet mocht en bij wie je in de groep zat. En natuurlijk wat 
voor gebouw je moest maken. Ik moest de Slagerij Beerten maken. Maar 
voor je mocht beginnen moesten we eerst zingen voor Jette Krabbenborg, 
omdat ze jarig was. Daarna gingen we timmeren. Mijn leiders waren: Erik 
Spekschoor, Anita Domhof en Nico… Ik weet zijn achternaam niet meer. 
Dus ik ging met Dagmar Hummelink (met wie ik me had opgegeven) 
het gebouw timmeren. Op de eerste dag begon het er al een beetje op 
te lijken. We gingen een broodje eten en daarna broodjes bakken (en 
braden…) bij het vuur. En Jette had daarvoor al snoepjes uitgedeeld, 
omdat ze jarig was. De tweede dag ging een beetje hetzelfde, behalve 
dat Jorien Stemerdink jarig was en één van de leiders. En we mochten 
patat halen bij de (echte) Timp. En je mocht oude lakens ophangen en 
je mocht schilderen op jouw gebouw.

Kortom… het was heel leuk.
Volgens mij hebben alle kinderen het  naar hun zin gehad!
Ik kijk al uit naar volgend jaar!
Gr. Isabelle Hoenderboom (groep 7b) 

HOUTDORP 2010
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Als ik nu gas geef, is er geen weg terug! Ongelofelijk dat ze me nu al al-
leen laten gaan! Dat het er aan zat te komen, was me wel duidelijk, toen ik 
afgelopen vrijdag Henk als begeleider mee kreeg. Maar dat het meteen de 
volgende les al gebeurt, terwijl het toch niet echt beginnersweer is, nee, dat 
had ik niet verwacht! Natuurlijk weet ik inmiddels precies wat te doen, dat 
heeft Ali er wel ingestampt. Maar nu hij is uitgestapt, zal er niet meer worden 
ingegrepen. Nog even een keertje doornemen. Alles is gecheckt en ingesteld, 
landingskleppen, die te veel zouden remmen bij het starten, zijn ingetrokken, 
hoogteroer trim staat op start. Vol gas geven, koers houden, wachten tot ik 
60 knopen (110 km/u) ga, dan lichtjes aan het hoogteroer trekken waardoor 
de neus wat omhoog zal komen en ik van de grond los kom. Snelheid op 
laten lopen tot 70 knopen (130 km/u) en dan wat steiler klimmen. Bij het gas 
verdeelstation, te herkennen aan een boel pijpen op de grond, een 90 graden 
bocht naar rechts, door klimmen tot 1200 voet (400 m), waarna het klimmen 
kan stoppen door  de neus omlaag te drukken en het gas terug te nemen tot 
2200 toeren. Snelheid moet dan ongeveer 90 knopen (165 km/u), de kruissnel-
heid, zijn. Dan bij die boer met die 2 grote ronde mestsilo's rechtsaf richting 
de kerk van Wenningfeld, nu dus evenwijdig aan de baan. Hier even tijd om 
op adem te komen, en te genieten van de vlucht (vooral niet vergeten!). Ter 
hoogte van het einde van de baan gaat het echter al weer verder. Gas terug 
tot 1700 toeren, landingslichten aan, carburateur verwarming aan, zodat de 
motor niet onverhoopt afslaat door ijsafzetting, hoogte trim twee slagen om-

Gas!
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laag zodat de neus van het vliegtuig wat omhoog komt 
en de snelheid terug zal lopen naar 80 knopen (150 
km/u).  Dan 10 a 20 graden landingskleppen instellen 
waardoor het vleugeloppervlak wordt vergroot, en er 
langzamer gevlogen kan worden, zonder uit de lucht te 
vallen. Hoogte proberen te houden terwijl ik naar rechts 
draai over het industriegebied van Wenningfeld. Toren 
oproepen en vertellen dat ik in de 'rechter queranflug 
piste 29' zit, zodat ze weten dat ik er aan kom. Luis-
teren naar de man op de toren die me de heersende 
windrichting en kracht door zal geven en dan indraaien 
richting de landingsbaan. Hoogte checken, en gas eraf, 
waardoor Delta Echo Bravo Hotel Fox, oftewel D-EBHF 
in een daalvlucht over zal gaan. Snelheid op 65 knopen 
(120 km/u) houden met het hoogteroer en de neus net 
iets onder het begin van de baan proberen te houden, 
eventueel meer kleppen zetten als ik te ver op de baan 
uit dreig te komen. Afwachten tot ik vlak boven de grond 
kom en dan de neus langzaam iets achterover trekken, 
waardoor  de Cessna 152 in een glijvlucht over gaat. 
De snelheid zal hierdoor verminderen  wat tot gevolg 
heeft dat het vliegtuigje verder richting baan zal zakken. 
Neus verder omhoog trekken totdat de achterwielen, 
hopelijk zachtjes, de baan zullen raken. Nu kan het 
roer naar voren, zodat ook het neuswiel op de baan 
wordt gezet. Daarna flaps intrekken, vol gas geven, 
carburateur verwarming uit, trim twee slagen omhoog, 
landingslichten uit en doorstarten voor de volgende van 
de 3 verplichte eerste solo rondjes.
Zoals gezegd. Ali, hij heet eigenlijk Alfred Stűrz (what's 
in a name) maar iedereen noemt hem om niet opge-
helderde redenen Ali, heeft de procedure voor een 
'platzrunde'  er goed ingepompt. Daar zal het niet aan 
liggen. Maar het feit dat hij nu niet meer naast me zit 
om me in de gaten te houden, me te voorzien van tips, 
me op vergissingen wijst en het roer over neemt als 
het echt dreigt mis te gaan, doet me het klamme zweet 
uitbreken. Wat als ik plotseling net zo'n zijwind krijg als 
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F L E S S E N A C T I E  
               T.B.V. JEUGD RKZVC
Binnenkort zal de jeugd van RKZVC weer bij u aan de deur komen voor haar 
jaarlijkse flessenactie. Net als de voorgaande jaren, komen we ook dit jaar 
weer na de kerstdagen bij u langs. Op maandag 27 december vanaf 9.30 uur 
komen de jongens bij u aan de deur, met de vraag of u nog lege statiegeldfles-
sen heeft. Wij hopen dat we net als de voorgaande jaren weer op veel flessen 
mogen rekenen. Alvast bedankt, namens de jeugd van RKZVC !

Jeugdbestuur RKZVC

die keer met Ali, waarbij hij de landing overnam, en schuin naar links gerold tegen 
de wind in met richtingsroer vol naar de tegenovergestelde richting om recht op 
de baan te blijven en naar opzij kijkend om te zorgen dat de vleugel de grond 
niet zou raken op één wiel landde! Met zijn meer dan 40 jaar ervaring zag het er 
uit als een fluitje van een cent, maar ik zie het mezelf nog niet doen. Ik was door 
andere piloten in opleiding al gewaarschuwd: Je eerste solovlucht komt altijd on-
verwacht! Ondanks de indicatie die je krijgt, als Ali collega Henk vraagt om eens 
mee te gaan, wat nodig is om zijn besluit te onderstrepen, verwacht je niet dat je 
de meteen volgende keer al alleen op pad wordt gestuurd. Toch is het nu zover. 
Ik sta op de startbaan, mijn eerste solovlucht staat op het punt te beginnen! Ali 
zal wel weten wat hij doet. Ik slik nog een keer, en dan: GAS!

Johnny Cuppers.



32     

 Een vereniging als Pacelli kan alleen be-
staan door een groep van vrijwilligers die 
samen heel veel werk verzetten. Hierdoor is 
het mogelijk dat de sporters, hun favoriete 
sport kunnen uitoefenen.

Naast deze vrijwilligers heb je, zeker te-
genwoordig, mensen en/ of bedrijven nodig 
die de vereniging financieel ondersteunen. 
Door deze sponsoren, kan een vereniging 
ervoor zorgen dat de contributies op een 
acceptabel peil kunnen blijven en dat er 
een aantal extra activiteiten voor de ver-
schillende teams, georganiseerd kunnen 
worden. 

Nieuwe hoofdsponsor voor 
handbalvereniging Pacelli.
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WESSELS KEUKENS / HV PACELLI
OLIEBOLLEN – OLIEBOLLEN – OLIEBOLLEN

Handbalvereniging Wessels Keukens / Pacelli houdt op 31 december weer de 
jaarlijkse oliebollenactie. De wagen staat van 9.00 - 13.00 uur op het “marktplein” 
van Zieuwent. De leden komen ook bij u aan huis. 
Wij wensen u een heel gezond 2011.

Wij zijn als Pacelli dan ook erg blij met onze 
nieuwe hoofdsponsor; Wessels Keukens. 
Deze sponsor heeft de naam van het bedrijf 
verbonden aan de verenigingsnaam en 
de komende vijf jaren zal onze vereniging 
daarom Wessels Keukens/ HV Pacelli 
heten. 
Naast het feit dat we een nieuwe sponsor 
hebben die ons financieel ondersteund, 
hebben we met Nico en Marian ook twee 
personen getroffen die betrokken zijn bij de 
vereniging en die ook op andere vlakken 
hun kennis en ervaring met de vereniging 
willen delen.
Wij hopen op een fijne en sportieve sa-
menwerking. 

Namens het bestuur, Robert te Focht
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Dit was het nieuws

TOHP- Dinxperlo Jongens  
20-11-2010 niveau 4

De instelling van de het team, Rodrico Krab-
benborg, Ruben Heutinck, Demi Bokkers, 
Morten Boerman, Bram van Ostayen en Wout 
Beutink was heel goed. Ze liepen naar de 
Sporthal en de jongens vroegen zich af met 
hoeveel 0 ze zouden winnen.
De eerste wedstrijd was erg spannend. Ze 
waren snel afgeleid door de meiden waartegen 
ze speelden, en stonden al gauw met 23-16 
achter. Toen we ze met beide benen op de 
grond hebben gekregen vochten ze terug. Met 
het serveren hebben ze veel punten gescoord, 
het liep super. Uiteindelijk de set net  verloren 
met  25-23 
Uitslag 1-0

De tweede wedstrijd, probeerden we ze direct 
met beide benen op de grond te houden.
Weer ging het serveren als een trein. De 
concentratie was dan op en top. Erg knap. De 
punten werden achter elkaar binnen gehaald. 
Er werd goed gepraat met elkaar en goed 
gekeken naar waar ze de bal het best konden 
spelen, het was een echt team. Allemaal, 
Rodrico, Ruben, Demi, Morten, Bram en Wout 
scoorden en hadden een goede ‘redding’  maar 
ze konden het niet vast houden.
Ook deze verloren ze. Wel super gespeeld. 
Volgende keer beter.
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Dit was het nieuws

Soms zijn kleine gebeurtenissen on-
derdeel van een veel groter geheel; het 
typische topje van de ijsberg. Dat ‘topje’ 

kwam voor ons pijnlijk aan het licht 
aan de vooravond van het jaar 2010. 
Het satirische programma “Dit was het 
nieuws” zou niet meer op de kijkbuis 
verschijnen bij de TROS. Het sindsdien 
steeds sterker naar paling riekende 
instituut verkoos de liedjestirade van 
Volendam & Co op het marktplein 
boven het wellicht beste programma 
van de Nederlandse teevee. In het 
als spelshow opgezette programma 
evalueren twee teams het nieuws van 
de afgelopen week op een satirische 

manier zonder al te veel opsmuk. De 
kracht van het programma lag in de 
kritische benadering van de waanzin 
of onzin van gebeurtenissen zonder 
al te veel eerbied toe te dichten aan 
instituut of personen. Veel zelfspot, 
gezond relativeringsvermogen van 
onder meer Raoul Heertje zorgde 
met de seizoenen voor een grotere 
cultstatus en betere kijkcijfers. De 
vaste panelleden en presentator 
zetten elkaar en zichzelf telkens te 
kakken door bijvoorbeeld te wijzen 
op Harm Edens’ homosexuele ge-
aardheid, de hazenlip van Jan-Jaap 
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van der Wal en de Joodse overtuiging van Raoul, waardoor de spanning 
rondom andere beladen onderwerpen verdween. Hierdoor was geen enkel 
heilig huisje meer veilig. De Paus werd ineens in één zin genoemd met ‘kwij-
lende demente bejaarde’, moslimextremisten werden vergeleken met “kleine 
kinderen die hun zin niet krijgen” en Balkenende werd de ‘Harry Potter’ die 
model stond voor alles wat er mis was in het land. En toen was het ineens 
voorbij. Netmanager Marcel Peek vond dat het programma moest stoppen 
en TROS-boss Peter Kuipers vond niet dat er een luchtje aan deze (Paling-
soap-)keuze zat. En daarmee voldeed hij aan de kernwaarden van de TROS; 
snelle, luchtige, hapklare brokken voorschotelen aan de argeloze kijker. Niets 
nieuws aan de horizon en wat dat betreft nauw aansluitend bij de welbekende 
‘vertrossing’ van ons publieke bestel. De concurrentiestrijd woog in de jaren 
’70 al zwaarder dan het principe om niet toe te geven aan de gemakzuchtige 
oppervlakkigheid bij de gemiddelde kijker en de bakermat van educatie, cul-
tuur en zingeving niet te verloochenen. Juist dit programma was de hoop in 
bange dagen dat het tóch kon. Juist bij de TROS. En nu staat er ‘error’ bij het 
zoeken naar het programma op het net en was het stil in 2010. Na een korte 
periode van oprechte verontwaardiging bleek de macht van de kijker totaal 
weggevaagd. Het oude TROS adagium “alleen programma’s te tonen die 
de kijker wil zien” ging ineens niet meer op en laat meteen de poedelnaakte 
leegheid van het achterliggende idee zien. Na 13 seizoenen en bijna 200 
afleveringen werd het programma verstoten door een ordinaire hype, een 
hopelijk kortstondige trend. En nu is het rustig bij de TROS; ze zijn verlost van 
hun zorgenkindje, het programma dat voor opschudding zorgde en wel eens 
een ‘boze brief’ opleverde. Geen kritiek meer, Geen last meer, en het laatste 
stukje ziel verwijdert als een etterende wond. Te pathetisch? Misschien. Maar 
net zoals een samenleving de kinderen krijgt die het verdient, krijgt de kijker 
ook wat hem uiteindelijk toekomt. 
Maar niet voordat we gekeken hebben naar 2011, want in dat jaar lijkt er
weer een plaatsje gevonden te zijn voor dit legendarische programma. Wel-
iswaar bij een commerciële zender, maar ons nieuwjaar kan bij voorbaat al 
niet meer stuk. En anders hebben we gelukkig altijd de foto’s nog. Voor 2010 
was dit; dit was het nieuws!

 


