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“DE AFDALING.”
Op 4 mei 2008 degradeerde RKZVC naar 
de 5e klas. Hierbij een alinea uit mijn redac-
tiewoord van 10 jaar geleden.

Met name in de laatste wedstrijden werd 
het voetbal en alles eromheen, door zowel 
spelers, staf als supporters, intens beleefd. 
Men leefde heen en weer geslingerd tus-
sen hoop en vrees. Uiteindelijk werd de 
vrees bewaarheid en was de ontgooche-
ling ons deel. Maar tegelijkertijd is er hoop 
en een nieuwe uitdaging geboren. Samen 
werken aan het verder uitbouwen van een 
team dat zo snel mogelijk kampioen wordt. 
Om te kunnen winnen moet je weten wat 
verliezen is.

We zijn nu in 2018 en wat kan er veel ver-
anderen. Na  5 promoties staat RKZVC op 
teletekst op de landelijke hoofdpagina met 
voetbalnieuws.

Over de oorzaken van dit sprookje uit een 
jongensvoetbalboek wil ik niet teveel uit-
wijden. Daar is al genoeg over geschre-
ven en gepraat. Als bestuurslid (4 jaar PR 
en 9 jaar penningmeester) heb ik alles van 
dichtbij mogen meemaken en daar ben ik 
dankbaar voor. Ik ben onlangs gestopt. Als 
de persoonlijke motivatie, drive en scherp-
te minder worden, is het tijd om het stokje 
door te geven.

Een berg beklimmen is mentaal gemak-
kelijker dan afdalen. Bij succes heeft alles 
een katalyserende werking, maar dat houdt 
een keer op. Binnen de beperkte mogelijk-
heden van een kleine dorpsclub ligt ergens 
een grens en is het maximale bereikt. RK-
ZVC wil dit niveau zo lang mogelijk vast-
houden, maar niet ten koste van alles. 
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Spelers worden principieel niet betaald 
en als de volgende lichting minder talent 
heeft, zal een degradatie (of meerdere) on-
ontkoombaar zijn. Daar is helemaal niets 
mis mee. Het probleem is alleen dat niet 
iedereen daar even gemakkelijk mee kan 
omgaan. Het managen en positief beleven 
van een neerwaartse spiraal is lastig maar 
niet onmogelijk. Uiteraard zullen er dis-
cussies ontstaan en komt er verschil van 
mening en inzicht. Echter, zolang iedereen 

naar mogelijkheden zijn best doet, naar eer 
en geweten handelt en de betrekkelijkheid 
van het voetbalspelletje voor ogen houdt, 
komt alles goed en blijf je met plezier naar 
het voetbalveld gaan.

Wat is verstandig en wie heeft de wijsheid 
in pacht ….? Wat is het juiste te voeren 
beleid …? Ook een klok die stil staat heeft 
twee maal per dag gelijk.

Huub Wopereis

“DE AFDALING.”
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We zitten aan tafel bij Jelle Schieven, 
zoon van Dick en Marieke en woonach-
tig aan de Anton Mollemanhof. Jelle is 13 
jaar en zijn nominatie voor “talent van het 
jaar gemeente Oost Gelre” heeft de aan-
dacht van de PIOT gewekt. Hoog tijd om 
eens met dit wielertalent te praten!

Begin eens bij het begin, hoe ben je er 
bij gekomen om te gaan fietsen?
Ik zat op voetbal maar dat vond ik op een 
gegeven moment niet erg leuk meer. Toen 
ben ik bij andere sporten gaan kijken. Ik 
heb een tijdje karate gedaan maar ook dat 
was niet mijn ding. Mijn moeder (Marieke 
red.) doet zelf aan wielrennen en ze vroeg 
of ik niet eens een keer mee wilde naar de 
wielerclub in Eibergen. Vanaf toen was ik  
meteen verkocht! Ik ben gestart met het 
fietsen toen ik ongeveer 9 was.

Je zit bij een club begrijp ik, kun je 
daar iets meer over vertellen?

Ja, ik zit bij RTC de Stofwolk in Eibergen. 
Mijn moeder was hier vroeger, tot 2004, 
ook lid. Toen ik in mei 2014 begon waren 
we met ongeveer 10 jeugdleden, nu zijn 
het er bijna 50. In Eibergen hebben we 
onze eigen 400 meter buitenbaan voor 
de wielrenners en in het midden hebben 
ze een parcours voor de veldrijders. Bij 
deze vereniging hebben we twee keer per 
week training. Naar de wedstrijden gaan 
we altijd alleen, maar we komen daar wel 
veel mensen van de club tegen en dat is 
erg gezellig. Zo ben je toch met elkaar 
ondanks dat het een individuele sport is.

Hoe ziet jullie training er uit?
We trainen op 3 verschillende niveaus en 
hiervoor hebben we in totaal 6 trainers. 
Per groep 2 trainers. Mijn moeder is ook 
trainster bij de jongste fietsers, dus dat is 
erg leuk. Aan het begin van het seizoen 
trainen we meer op duurvermogen, daar-
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na meer op interval. Afhankelijk van de 
tijd van het jaar trainen we voor het veld-
rijden (winterseizoen) of voor het weg-
wielrennen (zomer). Deze trainingen zien 
er anders uit omdat het veldrijden meer 
op techniek is..

Je doet dus aan wielrennen en aan 
veldrijden?
Ja, het seizoen van het wielrennen loopt 
ongeveer van maart tot en met septem-
ber, daarna doe ik aan veldrijden. Veld-
rijden vindt ik leuker dan wielrennen. Het 
is meer op techniek en door het zand en 
de bossen.

Hoe zit het eigenlijk met de niveaus 
waarop je kunt wielrennen?
Je wordt ingedeeld op leeftijd: categorie 
1, dat is de leeftijd van 8 jaar, daarna ca-
tegorie 2 van 9 jaar enzovoort. Ik zit nu in 
categorie 6 voor jongens tot 13 jaar. Je 
fietst dus altijd tegen je leeftijdgenoten. 
Meestal doen er op de baan ongeveer 60 
wielrenners mee en bij een wedstrijd voor 
het veldrijden doen er ongeveer 40 mee.

Je categorie bepaald ook welk verzet 
je maximaal op je fiets mag hebben. Je 
verzet is het aantal versnellingen die je 
mag gebruiken. Dit is omdat we nog jong 
zijn en anders misschien iets kapot kun-
nen fietsen waar we later last van kun-
nen krijgen. Ook omdat er veel verschil 
zit in bouw en lengte in mijn leeftijd. Er 
zijn jongens die de groeispurt al hebben 
gehad, zij zijn meestal ook al sterker. De 
wedstrijden duren bij een lagere catego-
rie ook korter. Nu fiets ik wedstrijden van 
ongeveer 25 kilometer.

Doe je mee aan veel wedstrijden?
Als je wilt kun je ieder weekend wel één of 
meer wedstrijden rijden maar dat wordt te 
veel. Je moet ook rust houden en die ba-
lans daarin moet goed zijn. Mijn moeder 
en ik kijken welke wedstrijden we willen 
rijden en daar schrijven we ons voor in. 
In het seizoen van het wielrennen kun je 
kwalificeren voor het NK. Dat is mij vorig 
jaar en dit jaar in Steenbergen gelukt en 
dat was erg leuk. Voor het veldrijden kun 
je altijd aan het NK deelnemen. Je moet 
wel punten tijdens de normale wedstrijd 
halen. Het aantal punten bepaalt dan de 
startopstelling bij het NK. Het scheelt 
natuurlijk veel als je vooraan staat bij 40 
veldrijders. Vorig jaar ben ik 15e gewor-
den op het NK veldrijden in mijn catego-
rie, daar was ik erg blij mee. Wel gaat het 
mij puur om het plezier, het is leuk om top 

10 te rijden maar als dat niet zo is dan 
vind ik dat ook niet zo erg. Maar het is 
natuurlijk wel super om prijsjes te pakken 
en naar een huldiging te mogen.

Wat was je mooiste wedstrijd?
Qua uitslag was het NK veldrijden het 
beste maar de mooiste wedstrijd was in 
Assen. Hier is één keer per jaar een inter-
nationale jeugdtour. Je kunt je inschrijven 
maar daar moet je snel bij zijn. Vaak een 
aantal minuten na de opening zit alles al 
vol. Dit jaar was dat gelukt. Er zijn dan 
in totaal 6 wedstrijden in een week tijd. 
Een tijdrit, een proloog enz. Dat was erg 
leuk, je fietst dan tegen jongens en meis-
jes uit heel de wereld: Australiërs, Denen, 
Engelsen, Duisters, etc. Vooral omdat er 
ook veel politiemotoren voorop reden een 
veel volgauto’s er achter. Het leek wel een 

beetje zoals bij de grote wedstrijden. Erg 
leuk!

En hoe hard fiets je dan?
We halen soms wel een gemiddeld van 
tussen de 40 en 50 km per uur op de 
weg. Soms bult af gaan we wel 60. Bij het 
veldrijden gaat het iets langzamer omdat 
we dan veel bulten hebben en gedeeltes 
door modder moeten maar dan halen we 
soms ook de 40 wel.

Wow, dat is erg hard Jelle, niet bang 
dat je valt?
Nee, ik ben wel een aantal keer gevallen 
maar gelukkig nooit iets gebroken. Ik heb 
nog nooit gehad dat ik niet meer op de 
fiets wilde stappen. Over het algemeen 
blijf ik wel op de fiets zitten!
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Morgen komen we een wedstrijd bij je 
kijken, hoe bereid je je voor?
De avond ervoor pak ik mijn tas en check 
ik of alles er in zit. We testen de fiets 
even of alles het doet. Als we vroeg weg 
moeten zorgen we er voor dat de bus al 
helemaal ingepakt is zodat we zo weg 
kunnen. Dan weten we zeker dat we niets 
vergeten.

Welke wedstrijd fiets je morgen?
Morgen is het OJC kampioenschap. 
(Oostelijke Jeugd Competitie red.). Dit 
zijn in het hele seizoen 6 wedstrijden.  Er 

wordt op 4 niveaus gereden ongeacht je 
categorie. Het is een samenwerking tus-
sen een tiental wielerclubs uit het oosten. 
Als je bij de eerste vijf zit stijg je een ni-
veau en als je bij de laatste vijf zit zak je 
een niveau. Binnen dat niveau wordt ge-
keken hoe goed je het hebt gedaan ten 
opzichte van je leeftijdsgenoten. Je kunt 
dus bijvoorbeeld 8e worden in de ronde 
maar omdat je 1e bent van je leeftijd toch 
winnen. Dat is erg leuk, zo kun je je ook 
optrekken aan oudere renners. 

Nou Jelle, we wensen je alvast heeft veel 
succes en vooral veel plezier morgen, we 
zullen je aanmoedigen!
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De eerste herfstdag in 2018 was een feit: 
11 graden en het regent: de winterjas kon 
weer tevoorschijn gehaald worden. Om 
kwart voor 10 stap ik in de auto richting 
sportpark de Bijenkamp in Eibergen. Hier 
heeft RTC de Stofwolk zijn eigen baan 
liggen, voor Jelle dus een thuiswedstrijd. 
Gelukkig had ik de paraplu bij me, want 
het kwam de gehele ochtend met bakken 
uit de hemel. Ik betrad het sportpark en 
op dat moment waren de rennertjes van 
divisie D aan het rijden.

Voorover gebogen op het stuur van hun 
(kleine) wielrenfiets en aangemoedigd 
door hun ouders rijden zij hun rondjes 
van 1,7 kilometer. Langs de kant ston-
den ouders onder hun partytent te waken 
over de fietsen van hun kinderen. Het was 
er niet erg druk, het zal met het weer te 
maken hebben. Met bewondering keek 
ik hoe de jongsten de baan over fietsten. 

Beheerst nemen ze met een peloton van 
zo ongeveer 20 renners de bochten be-
heerst. Zelf ben ik sinds vier jaar aan het 
wielrennen en kan ik al wat leren van deze 
rennertjes.

Divisie C mocht starten, dat betekende 
dat Jelle nog wel even moest wachten 
en hier ergens rond moet hangen. Ik ging 
naar de kantine van RTC de Stofwolk en 
daar zat Jelle met zijn trainingsmaatjes 
en andere renners aan een tafel. Hij zag 
er ontspannen uit en lachte. Jelle is niet 
zo’n prater en laat alles maar lekker ge-
beuren. Ik loop naar hem toe en vraag 
hoe het met hem is: ‘goed’. Hij heeft van-
morgen om 9 uur al warm gereden en is 
niet zenuwachtig. Het maakt hem ook 
niet zoveel uit dat het regent. Dat is mooi. 
Ik besluit een kop koffie te halen, want ik 
besefte dat het nog wel even ging duren 
voordat Jelle van start zou gaan.

Zondag 23 september 2018 - OJC Eibergen
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en de renners fietsen hard over de natte 
baan in Eibergen. 20 rondjes moeten ze 
rijden, dat is dus 34 kilometer in totaal. 
Jelle fietst achter in goed mee. Je kunt 
zien dat er in deze divisie jongens mee-
fietsen van verschillende categorieën. 

Het verschil in lengte en ontwikkeling is 
ontzettend goed te zien. De grote jon-
gens proberen de wedstrijd af en toe op 
scherp te zetten door een voorsprong te 
nemen. Toch blijft het peloton bij elkaar 
en kan Jelle goed meekomen. Door de 
regen hebben de jongens die een bril dra-
gen last van minder zicht, dus worden er 
af en toe brillen en bidons naar de zijkant 
gegooid. De laatste 10 ronden krijgt Jelle 
het wat moeilijker dus moedigen Marieke 
en ik hem wat harder aan. Jelle krijgt wat 
tips van Marieke: hij moet zijn handen 
wat meer onder in de beugels houden en 
niet recht op het stuur houden. Daar word 
hij iets aerodynamischer van. Hij volgt de 
tips niet op en blijft in dezelfde houding 
fietsen. Hij kan iets meer naar het mid-
den schuiven  en finisht uiteindelijk als 
13e in divisie A. Met een snelheid van ge-
middeld 35km/h heeft hij de 34 kilometer 
gereden. Mooi. Hij verlaat de baan en we 
vinden hem later in de kantine.

Het was verschrikkelijk koud op de fiets 
met de regen. Ondanks de weersomstan-
digheden is hij tevreden over zijn race: hij 
is 4e geworden in het algemeen klasse-
ment in categorie 6. Super netjes gedaan! 
Eigenlijk zouden ze vanmiddag nog een 
ploegentijdrit rijden, maar deze is afge-
last vanwege het weer. Het word lang-
zaam leger op het sportpark en alleen de 
kinderen die een podiumplek hebben ge-
fietst zijn aanwezig. Jelle moet nog even 
op zoek naar zijn clubshirt, want ook 
hij mag het podium betreden. De top 5 
wordt namelijk gehuldigd.
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Ik neem afscheid van Marieke en Jelle 
en ga naar huis om op te warmen. Het 
was een leuk interview met Jelle en mooi 
om te zien met hoeveel plezier hij zijn 
wedstrijd fietst. Dat alles heeft hij natuur-
lijk ook te danken aan Marieke die hem 
twee keer per week naar de club brengt 
en alle wedstrijden bijstaat. We wensen 

hem ontzettend veel plezier en succes bij 
het veldrijden de komende maanden. Wie 
weet horen we nog veel meer van hem 
en wordt hij over een aantal jaren geno-
mineerd als sportman van de gemeente 
Oost-Gelre.

Stefan en Nienke. 

Rond half 11 loopt hij ineens weg en ben 
ik hem even kwijt. De start zou over on-
geveer een uur zijn, dus ik denk dat hij 
misschien wel even tijd voor zichzelf 
nodig heeft om zich op te laden voor de 
wedstrijd. Ik zie hem gelukkig nog even 
en vraag of hij een strijdpijn heeft: ‘jawel’. 
Hij lacht en loopt direct weg. Ik roep hem 
nog succes na.

Ik ga op zoek naar Marieke, zij is vanmor-
gen hoofd jury en staat bij start-finish in 
het juryhok. Over de natte baan loop ik 
over het veldparcours die aan de binnen-
kant van de hele baan ligt. Een parcours 
met veel verschillende obstakels als een 
brug, slalom etc. Ze hebben het ontzet-
tend mooi voor elkaar hier. Naast de 1,7 
km. lange baan hebben ze dus ook de 
mogelijkheid om te trainen voor het veld-
rijden en ze beschikken ook over een 
(openbaar) MTC parcours. Sinds twee 
jaar hebben ze ook een nieuw clubge-
bouw met kleedkamers en een grote ge-
meenschappelijke ruimte met bar. Ik tref 
Marieke, ze heeft alles onder controle.

Divisie B gaat van start, Jelle is op dat mo-
ment bij de materiaalcontrole. Hier chec-
ken ze of iedereen wel het juiste en toege-
stane verzet er op heeft staan. Rond half 
12 mag Jelle dan eindelijk zijn wedstrijd 
starten. Bij de start worden de renners 
één voor één naar de start geroepen en 
worden de regenjassen en trainingsbroe-
ken uitgetrokken. Het word zichtbaar dat 
er zo ongeveer zes verschillende clubs 
meerijden. Tussen alle jongens staat er 
ook nog één meisje, de bikkel.

De bel gaat en de 23 renners van divisie 
A gaan van start. Het was een snelle start 

SNELHEIDSDUIVEL!



Dit maal de profielschets bij een van 
de meest fanatieke Zieuwentenaren 
die ik ken; Daniël Raasing. Samen met 
Lisa en de twee kids woont hij aan de 
Dorpsstraat en is hij druk bezig met zijn 
eigen paradijsje. In de tuin is hij bezig 
aan een tuinhuis voor onder andere 
zijn motoren.  Lisa: “Bij Daniël moet 
altijd alles mooier, groter en nieuwer.” 

Naast het crossen,  het survivallen, 
het touw kapot laten knappen tijdens 
Zomer in Gelderland, is hij fanatiek 
bestuurslid van ’t Hoenderboom en 
houdt hij het kerkplein ook nog eens 
in de gaten. Dit laatste verteld hij met 
een lach.

1.  Meest favoriete sport: 
  Survival of motorcross. Survival is wat 

toegankelijker.
 
2.  Minst favoriete sport: 
 Denksporten.
 
3.  Mooiste sportherinnering: 
  Het 25-jarig jubileum van de survival 

in Beltrum. Ik liep het uit. Ik kwam 
bijna huilend over de finish.

 
4.  Favoriete sportman/vrouw: 
  Jeffrey Herlings. De sportman van het 

jaar!
 
5.  Lekkerste eten: 
 Alle maaltijden van mijn moeder.
 
6.  Beste boek/schrijver: 
 Ik lees nooit. Geen tijd voor.
 
7.  Mooiste Film: 
  Free Willy. Als 8-jarige heb ik hier 

huilend naar gekeken.
 
8.  Beste Nederlandstalige lied: 
 André Hazes – Bedankt mijn vriend
 
9.  Mooiste cadeau dat je ooit kreeg: 
  Mijn 2 kinderen. Mooie spullen kun 

je wel kopen, kinderen moet je echt 
krijgen.

  
10.  Grootse miskoop: 
   Een elektrische grasmaaier, met zo’n 

snoer, niks waard. 
  Zo’n ding moet op benzine lopen.
 
11.  Omscholen tot: 
   Boer. Het lijkt me mooi om zo 

buitenaf te wonen, altijd bezig en 
lekker zelfstandig.

PROFIELSCHETS 
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12.  Tent opzetten in: 
   Oostenrijk, dat vind ik gewoon een 

mooi land.
 
13.  Hekel aan mensen die: 
  Niet werken. 
 
14.  Uit bed te halen voor: 
  De zeskamp op maandagochtend.
 
15.  Welke droom is wederkerend: 
  Seks met een bepaald persoon.
 
16.   Wanneer was je voor het laatst 

bang: 
   Toen Lisa me laatst liet schrikken. 

Ik liep in het donker de hal in en 
opeens kwam Lisa uit de hoek. 

 
17.   Wat denk je als je in de spiegel 

kijkt: 
  Goh, wat word ik toch kaal.
 
18.   Als je een uur vrije tijd hebt, wat 

doe je dan: 
  Ga ik verder met het tuinhuis.
 
19.  Wie zou je nog willen ontmoeten: 
   Mijn opa. Hem heb ik nooit bewust 

leren kennen.
 
20.   Wiens Zieuwents huis zou je van 

binnen willen zien en waarom: 
   Het huis van Gijs Reukers. Ik ben 

wel benieuwd wat het resultaat is 
geworden.

 
21.   Met welke vrijwilliger zou je wel 

eens een dagje mee willen lopen: 
   Met de vrijwilligers van de 

Lindeboom. Het lijkt me mooi om 
een dagje mee te lopen.

 

22.  Wat zou je geen 2e keer doen: 
   Even snel een boompje omzagen. 

Het blad kwam vast te zitten. Om de 
zaag los te maken, zette ik mijn voet 
op de boom om te drukken. Totdat 
ik opeens de zaag in mijn voet had 
zitten. 

 
23.  Wat staat er bovenaan jouw 

bucketlist: 
   Parachutespringen staat nog op het 

lijstje.
 
24.  Beschrijf jezelf in 5 woorden: 
   Actief, Sociaal, fanatiek, handig & 

ondernemend

Daniël bedankt dat ik je mocht 
interviewen. 

Ik vond het een leuk gesprek en ik heb 
bewondering voor je fanatisme en je 
ondernemendheid.

Bob Klein Goldewijk
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ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

Dag Datum Aanvang Activiteit

Zo. 7 okt. 14.00 uur Feestcommissie : Autosterrit.

Zo. 7 okt. 14.00 uur v.v. Hoogland 1 – RKZVC 1 (Speelronde 6).

Ma. 8 okt. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 10 okt. 20.00 uur Jong Nederland ’t Gilde : Klaverjassen : HWP.

Zo. 14 okt. 14.00 uur RKZVC 1 – Hoogeveen 1 (Speelronde 7).

Vr. 19 okt. 19.30 uur Buurtvereniging “’t Hoederboom” en “Sprenkelderhoek”  

   : Kruisjassen : HWP.

Zo. 21 okt. 14.00 uur MSC 1 – RKZVC 1 (Speelronde 8).

Wo. 24 okt. ----- Buurtvereniging ’t Hoenderboom : Dropping.

Do. 25 okt. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

26 en 27 oktober  Stichting Fratsen : Houtdorp.

Zo. 28 okt. 14.00 uur RKZVC 1 – Be Quick 1887 1 (Speelronde 9).

Zo. 4 nov. 14.00 uur Achilles 1894 1 – RKZVC 1 (Speelronde 10).

Ma. 5 nov. 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Ma. 12 nov. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 14 nov. 20.00 uur Jong Nederland ’t Gilde : Klaverjassen : HWP.

Zo. 18 nov. 14.00 uur RKZVC 1 – AWC 1 (Speelronde 11).

Zo. 25 nov. 10.30 uur Intocht Sinterklaas.

Za. 22 dec. 20.00 uur PaasPop Klassiek : Messiah.

Van maandag 3 t/m zaterdag 8 sep-
tember is het Zieuwent Open 2018 
toernooi gespeeld. Dit jaar was dit 
voor het eerst sinds lange tijd weer 
een officieel KNLTB toernooi. Hier-
door was de deelname groter dan 
andere jaren. De deelnemers kwa-
men uit 7 verschillende plaatsen. Van 
alle deelnemers kwamen ca. 40% uit 
Zieuwent. 

Bij uitzondering van de donderdagavond 
met 2 regenbuien verliep het toernooi 
naar tevredenheid. Ondanks dat we wed-
strijden hadden met sets van 105 minu-
ten en sets van 20 minuten, waren alle 
wedstrijden redelijk op tijd klaar.

Winnaars 2018:
DAMES DUBBEL 6
1.  Petra Klein Goldewijk-Hogenkamp en 

Yvonne Meekes-Weenink
2.  Yvonne Overkamp en Karin Wopereis-

Rensing

DAMES DUBBEL 7
1.  Linda Buijing en Nadieh Elferink (beide 

uit Harreveld)
2.  Julia ten Dolle-Klomp en Eline Franck 

(beide uit Lichtenvoorde)

Dames Dubbel 8
1. Jessica Houtepen en Susan Kolkman
2. Ingrid Aagten en Judith Hulshof

HEREN DUBBEL 6
1. Willie Slot en René Spekschoor
2.  Sjoerd Knufing (Harreveld) en  

Raymond Meekes

HEREN DUBBEL 7
1.  Gerard Knufing (Lichtenvoorde) en 

René Spekschoor
2.  George Schuring en Gillian Sonderen 

(beide uit Winterswijk)

GEMENGD DUBBEL 6
1.  Bart Klein Goldewijk en Petra Klein 

Goldewijk-Hogenkamp
2.  Michel Pillen (Lichtenvoorde) en Hettie 

Moezelaar (Ruurlo)

GEMENGD DUBBEL 7
1.  Gerard Knufing (Lichtenvoorde) en 

Astrid Klein Goldewijk
2.  Robert Porskamp en Petra Nijenhuis 

(beide uit Groenlo)

GEMENGD DUBBEL 8
1.  Tonny Oriens (Lichtenvoorde) en 

Hedwig Heutinck
2.  Wilbert Stoverinck en Joke Kolkman-

Storteler

Bestuur ZTV

UITSLAG ZIEUWENT OPEN 2018

Het emailadres piot@hetnet.nl voor het aanleveren van kopie is vervallen. 
U dient uw bijdragen in te sturen naar het volgende emailadres:  
h.wopereis@chello.nl          De redactie
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WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-1 – Longa’30 JO11-2 : 1-7
DOELPUNTENMAKERS: Lynn Aagten.
MOOISTE DOELPUNT: Lynn Aagten.
MOOISTE MOMENT: Toch nog een goaltje gescoord.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Rein. Altijd en overal op tijd op zijn plek !

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-2 – Buurse : 0-8
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT:  Ben Domhof onze jongens uitleg geeft in de rust, dat rus-

tig rondspelen belangrijk is en dat dan eventueel een goal 
vanzelf komt.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Toby.

14

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO10-1 – Longa’30 JO10-5 : 10-1
DOELPUNTENMAKERS:  Romy (3x), Jurre (2x), Tygo (2x), Fedde (1x), Toon (1x) en 

Pim (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Tygo. Romy schiet vanuit de corner en Tygo schiet hem 

vanuit de slot in doel.
MOOISTE MOMENT: Iedereen speelde heel mooi samen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Toon Domhof.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO10-1 – Fc Zutphen JO10-6 : 4-11
DOELPUNTENMAKERS: Fedde (2x), Romy (1x) en Pim (1x). 
MOOISTE DOELPUNT:  Van Pim. De bal naar voren meegenomen en toen een 

hard schot in de verre hoek.
MOOISTE MOMENT: De vele mooie reddingen van Thijs.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Romy.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Lochem JO10-4 – RKZVC JO10-1 : 6-8
DOELPUNTENMAKERS: Fedde (3x), Pim (2x), Romy (1x), Tygo (1x) en Toon (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Toon. Mooi hard schot.
MOOISTE MOMENT:  Toen ze de wedstrijd affloten. Het was op het laatst span-

nend en wij namen de 3 punten mee.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Fedde.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Fc Eibergen JO10-6M – RKZVC JO10-1 : 0-21
DOELPUNTENMAKERS:  Jurre (5x), Fedde (3x), Pim (3x), Thijs (3x), Toon (3x), Romy 

(2x), Senna (1x) en Tygo (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Thijs. Buitenkant voet mooi onderin de hoek.
MOOISTE MOMENT: Alle spelers hebben een keer gescoord.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jurre Spexgoor.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Lochem JO11-3 – RKZVC JO11-1 : 8-1
DOELPUNTENMAKERS: Tim.
MOOISTE DOELPUNT: Tim.
MOOISTE MOMENT:  De hele tweede helft. Goed herpakt na een matige eerste 

helft.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lasse. Goed gekeept !

VOETBAL : RKZVC

De jeugd van RKZVC JO11-1 is met in-
gang van dit seizoen gehuld in nieuwe te-
nues, aangeboden door sponsor Bevabro 
Schildersbedrijf. Bevabro is al jarenlang 
shirtsponsor van Zieuwentse jeugdteams.

RKZVC JO11-1 heeft wel een moeilijke 
start van het seizoen gehad met neder-
lagen in de beker en in de eerste com-
petitiewedstrijd. Uiteraard doen ze er al-

les aan om bij te leren en daardoor ook 
betere resultaten te behalen en daarmee 
nog meer plezier in het voetballen krijgen.

Jos, Lloyd en heel Bevabro bedankt en 
jongens van de JO11-1, succes komend 
seizoen in de nieuwe tenues!

Bestuur RKZVC.

BEVABRO SPONSORT 

NIEUW TENUE RKZVC JO11-1



Er zijn van die dingen waarvan ik het heel 
goed vind dat andere mensen ze doen, 
maar zelf gewoon niet aan toe kom. 
Bloed doneren was daar er ook één van. 
En waarom doe je het dan niet? Ik hoor 
het je denken. Tegen mensen zeggen dat 
je het zo goed vindt dat ze bloed doneren 
is heel makkelijk. Excuses verzinnen om 
het niet te doen ook. Maar ik ben erachter 
gekomen dat zelf doneren eigenlijk net zo 
makkelijk is.

Als je bang bent voor naalden, of om me-
dische redenen geen bloed kunt geven, 
wordt het natuurlijk lastig. Maar eigenlijk 
kan verder iedereen bloed doneren. Dus 
alle excuses die ik nu nog hoor kunnen 
in één beweging van tafel geveegd wor-
den. Ondanks dat, en alle campagnes 
die Sanquin (watte?) voert, hoor ik toch 
nog maar weinig dat mensen bloed do-
neren. Een gebrek aan bewustwording 
misschien? En dat terwijl bloed geven 
enorm nuttig is. Afgelopen week heb ik 
voor het eerst bloed gedoneerd en werd 
mij vertelt dat mijn bloed naar 3 verschil-
lende mensen gaat. Ik heb dus 3  mensen 
geholpen door 10 minuten in een stoel 
te liggen. Lekker ontspannend ook trou-
wens, de yogaklas van die avond heb ik 
daarom ook maar overgeslagen. Meteen 
twee vliegen in één klap, want sporten 
na een bloeddonatie is dan weer niet zo 
handig.

Eigenlijk heeft bloed doneren dus alleen 
maar voordelen: je hebt een excuus om 
de sportschool een avondje uit te stel-
len en aan te sterken met chocola op 

de bank, je helpt 
mensen die jouw 
bloed hard no-
dig hebben, je 
kunt even een 
kwartiertje uit-
rusten, het is 
makkelijk én heel ge-
zellig. Bij iedere bloedbank zijn namelijk 
vrijwilligers aan het werk die zorgen dat 
jij niet naar huis gaat zonder een kopje 
koffie of thee gehad te hebben én het al-
lerbelangrijkste: koekjes hebt gegeten. 

Ik weet zeker dat er heel veel personen 
net als ik zijn, die het heel goed vinden 
van mensen dat ze bloed doneren maar 
er zelf (nog) niet aan toe zijn gekomen. 
Het wordt tijd om daar verandering in te 
brengen. Gewoon even naar www.san-
quin.nl en je aanmelden als donor. Eerst 
kom je een keertje langs om je bloed te 
testen, daarna krijg je een oproep om te 
komen doneren. Je vult een vragenlijst 
in, je bloeddruk en HB-waarde worden 
nog even gemeten en dan kun je plaats 
nemen in de stoel. Dan rammen ze een 
naald in je arm (nee grapje, ze prikken 
heel netjes), en is het maximaal een 
kwartiertje wachten voordat er een halve 
liter bloed uit jouw lichaam in het zakje zit 
en je 3 mensen blij gaat maken. 

Het beste begint dan pas, want dan mo-
gen dus die superlieve vrijwilligers voor je 
gaan zorgen. Je krijgt koffie, thee of als je 
iets meer suiker nodig hebt: cola of appel-
sap. En je mag zoveel roze koeken eten 
als je wilt. Oja en ze hebben zelfs goodie-
bags, zo blij zijn ze met jou als donor!

Wat houdt je nog tegen?
Iris.

De co lumn
BLOEDERING.
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