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PAPIER IS ONZE TROEF.
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U heeft nu de 451ste PIOT in uw handen. 
Met 10 uitgaven per jaar betekent dat dus 
de PIOT al 45 jaar wordt uitgegeven. On-
danks de rijke historie wordt er vaak aan mij 
gevraagd waar PIOT eigenlijk voor staat en 
ik zal u uit de brand helpen; Papier Is Onze 
Troef. Op de gezellige redactieavonden lijkt 
het af en toe meer “Proatjesmaken Is Ons 
Tijdverdrijf” maar dat geheel terzijde. Op 
de redactieavonden lezen we de gemaak-
te stukken en bespreken we wat we in de 
volgende PIOT willen hebben. Hier worden 
vervolgens de redactieleden aan gekoppeld. 
Door de PIOT kom je op plekken en in situa-
ties waar je normaliter niet komt. Ik heb bij-
voorbeeld al eens aan Yoga gedaan, bij een 
paardrijdwedstrijd geweest, een morgen ge-
holpen bij de kerkepaden en voor deze PIOT 
mocht ik met een mountainbike het bos in, 
hierover verderop in de PIOT meer…Met de 
redactie doen we altijd ons best een leuke 
PIOT neer te leggen met afwisseling tussen 
sport en cultuur en proberen we alle vereni-
gingen in Zieuwent een podium te geven. 

Dit podium kunnen wij niet geven zonder de 
steun van de adverteerders. Door de adver-
tenties die de ondernemers plaatsen kunnen 
wij het blad dat u nu in uw handen hebt uit-
geven. Één keer per jaar gaan we persoonlijk 
langs alle adverteerders om de advertentie, 
al dan niet, te verlengen. Gelukkig hebben 
we voor volgend jaar ook de meeste adver-
teerders weer bereid gevonden de adverten-
tie door te zetten. Vanuit deze positie wil ik 
jullie, de adverteerders, hartelijk bedanken. 
Door uw steun kunnen wij al ruim 45 jaar de 
Zieuwentse bevolking gevraagd en onge-
vraagd informeren en/of meenemen in de 
beleving rondom allerlei activiteiten. 

Bedankt!, Stefan.
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Vandaag is het dan zover, na de nodige 
voorbereidingen te hebben getroffen 
gaan Stefan en ik een MTB – experience 
meemaken. We gaan deze zaterdagmid-
dag mee met de mountainbikegroep voor 
een fietstocht van 50 km. Althans, ik ben 
nog steeds in de veronderstelling dat het 
50 km is…

Nog drie kwartier voor vertrek , dus het 
wordt tijd om wat te eten en me om te 
kleden. In de aangemaakte app staat dat 
we ons warm aan moeten kleden. “Wat 
was de volgorde ook al weer?” Hemd, 
thermoshirt lange mouw, T-shirt korte 
mouw, korte broek met zeem, lange 
broek eroverheen, jasje en windjack. “oh 
ja, eerst plassen anders moet ik straks 
alles weer uit doen, ivm de teugels van 
de fietsbroek” De fietsen, helm, bril en 
kleding zijn geregeld, met dank aan Knip-
penborg Fietsen en Johnny en Paula.

“ik ben er klaar voor of toch niet…” Nog 
even Stefan appen en hij geeft aan dat 
hij dat wel is en antwoord terug: “zeker’, 
“knappen”
Dat “knappen” nemen zowel Stefan als 
ik later vandaag heel letterlijk, maar daar 
kom ik zo op terug…

Een beetje beschamend verlaat ik in vol 
ornaat mijn huis op mijn eigen fiets rich-
ting Jelle om de mountainbike op te ha-
len. Daar aangekomen wordt de moun-
tainbike op de goede hoogte gezet en 
maak ik kort kennis met Sanne en Mar-
gret die al weten van onze komst. Met 
de helm nog in mijn hand fiets ik naar het 
Witte Paard. Daar wordt ik direct gecor-
rigeerd “die helm moet op Jill”. Stefan 
staat er al in zijn KORTE fietsbroek. “Nu 
voel ik me al helemaal een Eskimo, want 
dankzij de nu nog lichte stress heb ik het 
al enorm warm”. 
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LEK ….. !!! ??? Johnny is de wegkapitein en neemt met 
ons allen de checklist door. Hij beschrijft 
de route: “het Hengelse zand” staat op 
de planning en we zijn met z’n tienen. 
Hier kom ik er ook achter dat we 37 km 
fietsen en geen 50 km! Dat is een enorme 
opluchting.

HET MATERIAAL WORDT GECON-
TROLEERD. 
Iedereen, met uitzondering van de ge-
vorderden (lees alleen Stefan en ik) duikt 
naar beneden. “Als de helm blijft zitten 
dan zit deze goed”. De remmen worden 
besproken en je moet langzaam door-
trappen als je de versnelling gebruikt. 

DE GEDRAGSCODE: 
“We fietsen alleen waar het mag”. Op-
merkelijk is dat twee gevorderde dames 
enorm in de lach schieten, terwijl Johnny 
met een stalen gezicht verder gaat.
“Respecteer plant en dier en waarschuw 
anderen per bel” gaat hij verder. Ik heb 
geen bel!!
“rem niet onnodig en spaar het pad”. Oei, 
dat gaat moeilijk worden!”
“Maak geen lawaai”, ook dat wordt vast 
een probleem.  

DE REGELS IN DE GROEP: 
“samen uit samen thuis!” “Afstand hou-
den in het bos.” “Langzaamste voorop.” 
“ja, dat ben ik!”.

VEILIGHEID EN TEKENS
Hand omhoog en ‘stop!’: stoppen bij het 
oversteken. Dan heb je nog ‘rechts en 
links’, ‘tegen en achter’, ‘ritsen’, ‘paaltje’, 
‘gat’, ‘hek’, ‘wortel’, ‘boomstam’ en LEK. 
Deze tekens worden met name van voor 
naar achteren. Bij ‘LEK!’ stopt de wegka-
pitein direct, want dan is er iets aan de 
hand.  

TIJD VOOR ACTIE!
We stappen op de mountainbike en we 
starten ‘onze experience’. We gaan het 
kerkepad in en dan volgt er een stuk ver-
harde weg. Voor de diehards wat saai, 
voor Stefan een mooie gelegenheid om te 
wennen aan de fiets. Ik fiets naast Sanne 
en we raken aan de praat. Ze vertelt me 
dat ze nog niet zo heel lang met de groep 
fietst, maar dat ze dit heerlijk vindt. “Als 
je alleen fietst dan ga je vaak naar het-
zelfde gebied en nu worden er routes uit-
gezet door Johnny en je komt op mooie 
plekken waar je nog nooit geweest bent 
en je kan gewoon volgen”. ‘Links’ hoor ik 
en we gaan weer een pad in en hobbe-
lend volg ik mijn voorganger. “Focus Jill, 
je kan niet praten en fietsen tegelijk”.
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Na weer een verhard stuk, slaan we links-
af en fietsen we het bos in over hobbelige 
bospaden en een tunneltje door. “licht”, 
hoor ik voor me. Direct daarna roept 
Paula van achteren: ‘Jill, rechter knopje!” 
“Welk knopje” roep ik veel te hard (oeps 
niet schreeuwen).
Nog net voor een hoge berg (voor mij 
als beginner) weet ik het knopje te vin-
den en fiets ik best soepel naar boven. 
De bult op ging prima, maar dan moet je 
ook weer naar beneden. Ik blokkeer vol-
ledig en durf niet naar beneden. Paula 
komt naast me staan en geeft instructie 
hoe ik zo veilig mogelijk naar beneden 
kan gaan. Ik zie alleen het steile, smalle 
pad en de boom aan het einde waar ik 
omheen moet. Ook zie ik de groep een 
eindje verder rustig wachten (samen uit 
samen thuis). Ik druk beide remmen in, 
begin langzaam aan de afdaling en laat 

de fiets glijden. “Kicken!” De adrenaline 
giert door mijn lijf als ik me weer met 
knikkende knieën bij de groep voeg. Ie-
dereen spreekt me bemoedigend toe en 
we kunnen verder. Ik merk aan mezelf dat 
ik steeds harder de tekens naar achteren 
roep als de route moeilijker wordt. Ach-
ter mij hoor ik Stefan “knappen”. Hij trapt 
bijna dwars door de versnelling heen en 
komt knappend en piepend de heuvels 
van het bospad over. “Rustig doortrap-
pen als je de versnelling gebruikt Stefan!” 

Bij een stuk rechte verharde weg drinkt 
iedereen even wat en Johnny neemt nog 
even “de remmen” met me door. Ik moet 
zoveel mogelijk alleen de rechter rem ge-
bruiken. De linker achterrem heb ik alleen 
nodig als ik afdaal. Nog geen paar mi-
nuten later neem ik ‘het knappen’ te let-
terlijk. Ik zie ineens een glibberige wortel 
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LEK ….. !!! ??? van een boom op het pad waar ik rij. In 
plaats van mijn stuur op te trekken druk 
ik van schrik beide remmen in. Niet slim.

“LEK!!”schiet het door mijn hoofd en voor 
ik er erg in heb klap ik, na mijn allermooi-
ste salto ooit, op de grond. Nooit gedacht 
dat ik zo één kon zijn met een mountain-
bike. Ik moet letterlijk uit mijn benarde 
positie bevrijd worden. Sanne en Yvonne 
schieten snel te hulp en maken me los van 
de fiets. Een felle pijnscheut schiet door 
mijn bovenbeen. Nog enigszins beduusd 
en met een acute kramp in mijn teen blijf 
ik even op de grond zitten. Iedereen had 
voldoende afstand en staat inmiddels stil. 
Gelukkig is verder niemand gevallen en 
is mijn mountainbike nog heel. Snel weer 
op de fiets. Dit is wat onwennig en mijn 
benen trillen zo hard dat ik zo auditie kan 
doen voor “stampertje” uit de bekende 
Disney film Bambi.

Nog een paar meter tot aan de pauzeplek. 
“LEK!!” horen we ineens en dit keer ben 
ik het niet. Iemand achter mij verliest een 
spatbord. Na de pauze voel ik me alweer 
wat zekerder van mijn zaak. Dit wordt weer 
de kop in gedrukt als we door mul zand 
onze weg vervolgen. Heel onhandig ma-
noeuvreer ik me erdoor. “Jill, ga jij maar 
vooraan” klinkt het. “ja ik kom al!!” Ik had 
me al voorgenomen om vooral dicht bij 
Johnny te blijven. Goed opletten, vooral 
als we over de wat ruigere paadjes gaan. 
Naar boven, naar beneden. Als een ervaren 
biker spreekt Stefan me van achteren toe 
dat ik de fiets het werk moet laten doen. Ik 
had hiervoor al van Yvonne  gehoord dat 
ik mijn billen naar achteren moet doen en 
omhoog moet kijken als ik omhoog ga dan 
lijkt het minder steil. Dat werkt.

Inmiddels ben ik weer bijgekomen van 
mijn val en begin voorzichtig wat om me 

heen te kijken. We fietsen over een mooi 
bospad. Wat geniet ik eigenlijk van de 
boslucht, het mooi bruin gekleurde bla-
derdek en de heide waar we middels een 
super smal paadje doorheen gaan. Ik blijf 
goed op Johnny letten. Ik ga steeds wat 
soepeler door de bochten en we zijn aan 
het einde van het bos gekomen. De laat-
ste kilometers terug naar huis gaan we 
via de verharde weg. We hebben de wind 
voor en dat is stevig doortrappen. Ik fiets 
met een brede glimlach verder. Wat was 
dit leuk om te doen! Wat een leuke groep 
mensen. “Het Hengelse zand”, wat ik al-
leen kende van ‘Normaal” heeft beteke-
nis gekregen. We praten en drinken nog 
even wat na bij Freek en ik eindig in een 
‘LEK’ker warm bad waar ik nog nageniet 
van onze bijzondere MTB-experience. 

Johnny, Paula, Yvonne, Sanne, Margret, 
Rein, Fons, Monique bedankt voor jullie 
aanwijzingen, geduld, hulp,  maar boven-
al een hele mooie ervaring!!

Stefan en Jill.



In deze profielschets maken we nader 
kennis met Bern Hummelink, 27 jaar en 
zoon van René en Marion Hummelink 
(“Sniedas”). Na een universitaire 
opleiding Bedrijfseconomie, een 
wereldreis van 9 maanden en een 
jaartje Amersfoort weer terug in de 
Achterhoek. Hij woont samen met 
Lynn Wopereis in Lichtenvoorde. 
Naast zijn werk als accountmanager, 
zijn reizen en voetbal zijn grootste 
hobby’s. Binnen RKZVC heeft hij in 
het verleden diverse functies vervuld. 
Commissielid Voetbal-Technische-
Zaken, jeugdleider, jeugdtrainer, lid 
van de toernooicommissie en speler 
van de 1e selectie. Sinds kort is hij 
toegetreden tot het hoofdbestuur in 
de functie van penningmeester (mijn 
opvolger ).

1. Meest favoriete sport:
 Absoluut voetbal.

2. Minst favoriete sport:
  Wat ik echt saai vind, is dressuur in 

de paardensport.

3. Mooiste sportherinnering:
  Het kampioenschap in de 3e klas 

KNVB met het 1e thuis tegen 
Varsseveld.

4. Favoriete sportman/vrouw:
  Cristiano Ronaldo. Ondanks zijn 

maniertjes heb ik veel respect voor 
zijn prestaties.

5. Lekkerste eten:
  Biefstuk die we krijgen van de vader 

van Lynn. Hij kent zo zijn adresjes.

6. Beste boek/schrijver:
  De biografie over Sir Alex Ferguson 

(bijna 30 jaar trainer bij Manchester 
United geweest). Een leuke combi 
tussen voetbal en zijn manier van 
leidinggeven.

7. Mooiste Film:
 De serie “Suits” op Netflix.

8. Beste Nederlandstalige lied:
 Alle “kantine-hits”.

9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
  Op de dag dat ik 25 werd, kwamen 

mijn ouders mij opzoeken in Nieuw 
Zeeland. Lynn en ik waren toen 
namelijk op wereldreis. 

PROFIELSCHETS 
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10. Grootse miskoop:
   Ik heb ooit 2 paar voetbalschoenen, 

voor weinig, via internet in China 
gekocht. 1 Keer mee gespeeld en 
vervolgens weggegooid. 

11. Omscholen tot:
   Chef-kok. We hebben onlangs 

zelfs een kookcursus gedaan. Een 
eyeopener. 

12. Tent opzetten in:
   Zuid-Afrika. Op onze wereldreis 

hebben we geslapen in een (luxe) 
tent in een natuurpark midden 
tussen de dieren. 

13. Hekel aan mensen die:
  Kortzichtig zijn.

14. Uit bed te halen voor:
   Een goede Champions League 

wedstrijd.

15. Welke droom is wederkerend:
   Ik voetbal blijkbaar veel in mijn 

slaap, want Lynn wordt regelmatig 
wakker getrapt.

16.  Wanneer was je voor het laatst 
bang:

   Toen mijn pinpas geskimd was op 
de Filipijnen. We waren bang voor 
een abrupt einde van de wereldreis. 
Het viel mee.

17.  Wat denk je als je in de spiegel 
kijkt:

   Vanavond maar eens een keertje 
eerder naar bed.

18.  Als je een uur vrije tijd hebt, wat 
doe je dan:

  Een beetje lezen.

19. Wie zou je nog willen ontmoeten:
   De vader van mijn vader. Die heb ik 

helaas nooit gekend.

20.  Wiens Zieuwents huis zou je van 
binnen willen zien en waarom:

   Het oude hoofdonderwijzerhuis 
tegenover de lagere school. De 
moeder van mijn vader heeft daar 
gewoond en ik ben wel benieuwd 
hoe het er nu uitziet.

21.  Met welke vrijwilliger zou je wel 
eens een dagje mee willen lopen:

   Met een buurtbuschauffeur. 
Waarschijnlijk krijg ik dan leuke 
verhalen te horen.

22. Wat zou je geen 2e keer doen:
   Knutselen kiezen op de middelbare 

school (VWO). In plaats van Duits 
dacht ik met de keuze van CKV 
(Culturele en Kunstzinnige Vorming) 
makkelijk af te zijn. Helaas, wat een 
ellende.

23.  Wat staat er bovenaan jouw 
bucketlist:

  Een safari in Tanzania.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
   Enthousiast, nieuwsgierig, 

ondernemend, sportief en energiek.

Huub Wopereis 
( niet de vader van Lynn  )

 



   

ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

Dag Datum Aanvang Activiteit

Vr. 21 dec. ----- Buurtvereniging “’t Hoederboom” : Kerst Bingo.

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

Vr. 28 dec. ----- Stamppot kaarten : HWP

Vr. 28 dec. 19.30 uur Buurtvereniging “’t Kevelder” : Kruisjassen.

Za. 5 jan. 20.00 uur Sourcy Center Sportnacht.

Ma. 7 jan. 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Wo. 9 jan. 20.00 uur Jong Nederland ’t Gilde : Klaverjassen : HWP.

Do. 10 jan. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Vr. 11 jan. 19.30 uur  Buurtvereniging “’t Hoederboom” en “Sprenkelderhoek” 

: Kruisjassen : HWP.

Ma. 14 jan. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Vr. 18 jan. 10.00 uur  Welkom in de Waareise. ICT morgen, informatie over 

gebruik telefoon, laptop en computers.

Vr. 18 jan. 18.30 uur Stichting Fratsen : Volle maan wandeling : HWP.

Zo. 20 jan. 14.00 uur Alcides 1 – RKZVC 1 (Speelronde 16).

Vr. 25 jan. 19.30 uur Buurtvereniging “’t Kevelder” : Kruisjassen.

Zo. 27 jan. 14.00 uur RKZVC 1 – Hoogland 1 (Speelronde 17).

Zo. 3 feb. 14.00 uur DEM 1 – RKZVC 1 (Speelronde 18).

Vr. 15 feb. 10.00 uur Welkom in de Waareise. Bezoek aan Bakker Jos.

Vr. 15 mrt. 10.00 uur Welkom in de Waareise. Bezoek aan schapenboerderij.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: FC Winterswijk – RKZVC JO8-1 : 2-15
DOELPUNTENMAKERS:  Sep (5x), Siem (3x), Ruben (3x), Pepijn (1x), Sem (1x), Jens 

(1x) en Juul (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Uittrap van Jens op Siem. Eén goeie aanname en gelijk 

op de goal.
MOOISTE MOMENT: Met plezier blijven voetballen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO10-1 – Ruurlo JO10-2 : 4-6
DOELPUNTENMAKERS: Jurre (2x), Romy (1x) en Fedde (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Mooie bal van Thijs naar Romy met een geweldige afron-

ding.
MOOISTE MOMENT:  Met de goede doorzet van iedereen kwam er uiteindelijk 

ook zeker een goal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tygo.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: DEO JO10-1G – RKZVC JO10-1 : 5-3
DOELPUNTENMAKERS: Jurre (2x) en Toon (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Toon. Door prima samenspel.
MOOISTE MOMENT: De vele mooie reddingen van Thijs.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Senna.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO10-1 – Vios B. JO10-1 : 1-3
DOELPUNTENMAKERS: Toon.
MOOISTE DOELPUNT: Toon. De gouden wissel.
MOOISTE MOMENT:  De tweede helft. Iedereen was scherp en toen was het 

1-1.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Fedde Rouwhorst.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: FC Eibergen JO10-2 – RKZVC JO10-1 : 19-1
DOELPUNTENMAKERS: Romy.
MOOISTE DOELPUNT: Romy.
MOOISTE MOMENT:  Eindsignaal en gauw naar de kleedkamer onder de war-

me douche.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Thijs. 1e Helft super gekeept en 2e helft super gevoet-

bald.

VOETBAL : RKZVC
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WEDSTRIJD :  UITSLAG: AZSV JO10-3 – RKZVC JO10-1 : 8-3
DOELPUNTENMAKERS: Fedde (2x) en Romy (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  De 2e goal van Fedde. Kreeg de bal van Toon en toch 

langs twee spelers laag in de hoek.
MOOISTE MOMENT:  Na een 2-0 achterstand werden ze wakker en begonnen 

ze goed druk te zetten.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tygo.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO10-1 – Grol JO10-2 : 2-8
DOELPUNTENMAKERS: Toon en Fedde.
MOOISTE DOELPUNT:  Toon. Bal op de paal en dan via de rug van de keeper in 

het doel.
MOOISTE MOMENT:  Het laatste kwartier. Ze begonnen samen te spelen en 

daardoor vielen de doelpunten.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Romy.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-1 – Lochem JO11-3 : 2-0
DOELPUNTENMAKERS: Tom (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Tom.
MOOISTE MOMENT: Dat we de nul hebben gehouden.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Friso.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-1 – Excelsior’31 JO11-2 : 0-7
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: De penalty van Lynn A.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lars.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Ruurlo JO11-2 – RKZVC JO11-1 : 8-2
DOELPUNTENMAKERS: Tom en Tim.
MOOISTE DOELPUNT: Tim.
MOOISTE MOMENT: De eerste goal. De motivatie kwam weer terug.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lynn A.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-1 – DEO JO11-1 : 6-3
DOELPUNTENMAKERS: Thijmen (2x), Lars, Friso, Tom en Len.
MOOISTE DOELPUNT: Thijmen. Steekbal van Tom in één keer binnengeschoten.
MOOISTE MOMENT: Met 4-0 de rust ingaan.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Thijmen.
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WEDSTRIJD :  UITSLAG: Hector JO11-1 – RKZVC JO11-1 : 3-0 helaas.
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Het mooiste spel, maar helaas verloren.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lars.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Grol JO11-3 – RKZVC JO11-2 : 7-4
DOELPUNTENMAKERS: Roy (2x) en Wout (2x).
MOOISTE DOELPUNT: De 1ste van Wout. Vanaf het middenveld in de kruising.
MOOISTE MOMENT: Als team positief gebleven.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pelle. Onze rots in de branding !

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-2 – FC Winterswijk JO11-3 : 2-2
DOELPUNTENMAKERS: Amjad en Storm.
MOOISTE DOELPUNT:  Het eerste doelpunt. Goed samenspel van Roy die de bal 

afgeeft aan Storm die koel afmaakt.
MOOISTE MOMENT: Dat er goed gestreden is, alleen niet goed afgemaakt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Toby Goldewijk. Goede reddingen.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-2 – Longa’30 JO11-4 : 5-3
DOELPUNTENMAKERS: Storm (2x), Amjad, Milan en Wout.
MOOISTE DOELPUNT:  De 1-0 van Storm. Na goed samenspel de bal in de krui-

sing.
MOOISTE MOMENT: Het goede terugkomen na de 3-3.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team. Goed samen gevochten voor de winst. 

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-2 – Trias JO11-3 : 2-1
DOELPUNTENMAKERS: Joes Penterman en Roy Klein Nienhuis.
MOOISTE DOELPUNT:  Na een mooie aanval met goed samenspel goed afgerond 

door Joes met de wreef.
MOOISTE MOMENT:  Dat ze door goed door te blijven spelen knap de twee één 

maakte.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Toby. Door zich voor de bal te gooien, de tegentreffer wist 

te voorkomen.



ORGANISATIE CONTACTPERSOON ADRES POSTCODE WOONPLAATS TELEFOON ORGANISATIE CONTACTPERSOON ADRES POSTCODE WOONPLAATS TELEFOON

Biljartver. 't Kevelder Willy Eekelder Ruusloseweg 18 A 7136 MD Zieuwent 351664 Peuterspeelzaal Gemma Bongers Varsseveldseweg 8 7131 BJ Lichtenvoorde 487150

Bridgeclub Zieuwent (B.C.Z.) Gerry Koppenens Rode v. Heeckerenstr. 22 7131 ER Lichtenvoorde 06-17328049 PIOT Huub Wopereis Harreveldseweg 21 7136 LW Zieuwent 06-12844614

Buurtver. Ruurloseweg Hedwig Heutinck Ruurloseweg 13 A 7136 MC Zieuwent 352029 PSV In den Bosch I. Hendriks Misterstraat 58 7126 CE Bredevoort 0543-452351

Buurtver. Sprenkelderhook Wendy Waalderbos Anton Mollemanhof 67 7136 MR Zieuwent 466987 R.K.Z.V.C. Dick Schieven A. Mollemanhof 34 7136 MS Zieuwent 06-27083077

Buurtver. 't Hoenderboom Norie Klein Goldewijk Dorpsstraat 10 7136 LK Zieuwent 06-23653184 Spirit '90 (Gymvereniging) Jacquelien Wopereis Kard. de Jongstraat 35 7131 XS Lichtenvoorde 377457

Buurtver. 't Kevelder Peter Groot Zevert De Steege 36 7136 MP Zieuwent 06-20599439 Stg. Paardrijden Gehandicapten Marietje Nijrolder Wilgendijk 4 7136 JJ Zieuwent 06-20107523

Buurtver. Zegendijk Nanda Stegers Hemmeledijk 7 A 7137 RB Lievelde 351301 Stichting Fratsen Marijke Domhof Ruurloseweg 4 C 7136 MD Zieuwent 351269

Charitas Pastorie Dorpsstraat 41 7136 LG Zieuwent 351232 Stichting Helpende Hand Mevr. J. Bekken Werenfriedstraat 9 7136 ZG Zieuwent 351461

Dames gym R. Spexgoor Reindersweg 7 7136 KE Zieuwent 351481 Stichting Jeugdraad Andre te Molder De Steege 8 7136 MP Zieuwent 351429

E.H.B.O. Rianne IJzereef Ruurloseweg 17 A 7136 MC Zieuwent 352163 Stichting Jeugdwerk Zieuwent Benno Hulzink De Haare 7 7136 MH Zieuwent 351457

Feestcommissie Laurens Onstenk Hemmeledijk 4 7137 RB Lievelde 06-22960979 Stichting Kerkepaden G. Molleman Dorpsstraat 32 7136 LM Zieuwent 351598

Gymclub dames R. Rouwhorst Zieuwentseweg 56 7136 LC Zieuwent 351532 Stichting Kleintje Koepel Hanneke Kolkman Wilgendijk 12 7136 JJ Zieuwent 351558

Handbalver. Pacelli Annette Vosters Boersweg 12 7136 KK Zieuwent 487783 Stichting PaasPop Iris Weelink Schopenweg 8 A 7135 KH Zieuwent 06-25568117

Harmonie Zieuwent Sjaak Kolkman Dorpsstraat 51 7136 LG Zieuwent 06-37330908 Stichting Paasvuur Michiel Verhoeven Rouwhorsterdijk 16 7136 KW Zieuwent 06-45168391

Jong Nederland ('t Gilde) Frank Stegers Hemmeledijk 7 A 7137 RB Lievelde 351301 Stichting Speelvoorziening Ineke Brundel de Waareise 15 7136 LT Zieuwent 06-14958567

K.B.O. Afd. Zieuwent A. Kl. Tuente-Orriëns p.a. Dorpsstraat 25 7136 LE Zieuwent 0545-224467 Stichting Website Zieuwent René Spekschoor Doorndijk 3 7136 KG Zieuwent 352363

Karateclub MU CHIN Alwin Ikink Kerkhoflaan 26 7131 TD Lichtenvoorde 370794 Stg. Welkom in de Waareise Karin Klein Goldewijk Bedelaarsdijk 7 7136 JA Zieuwent 0573-491330

Klootschietver. De Hemmele Sabine Spil Kleuterstraat 17 7136 LP Zieuwent ………. Stichting Zieuwent Live! Stef Hoitink De Steege 77 7136 MN Zieuwent 377223

Koor "De Medeklinkers" Henriëtte Hulshof Zieuwentseweg 53 7136 LA Zieuwent 351890 Schietvereniging Zieuwent A. Papen De Haare 32 7136 MK Zieuwent 351970

Koor "NOIR" Elise Roelofsen Brandersdijk 10 A 7136 KV Zieuwent 351416 Schutterij St. Sebastiaan Nienke Krabbenborg Vosdijk 19/A 7134 RD Vragender 06-18721065

L.T.O. Noord afd. Oost Gelre Erica Lensink Lieversdijk 4 7121 KT Aalten 06-46774121 Sponsorbundeling Zieuwent Angela Krabbenborg Koolsweg 2 7136 JG Zieuwent 06-22834920

Lotusgroep Petra Bouwhuis Beuzenes 17 7101 VV Winterswijk 0543-523951 Tennisvereniging ZTV Hedwig Heutinck Ruurloseweg 13 A 7136 MC Zieuwent 352029

Lourdeswerk (N.B.V.) Pastoraatgroep Dorpsstraat 41 7136 LG Zieuwent 351232 Toneelver. Semper Avanti Marja Fuchs Zegendijk 10 7136 LS Zieuwent 06-42055290

M.K.B. (afd. Zie. Ha. Mar.) Thea Wopereis Ruurloseweg 5 A 7136 MC Zieuwent 351928 Tourclub Velocé Rita Arink Lichtenvoordseweg 83 A 7141 DW Groenlo 06-20418707

Ouderraad Basisschool Heidi Klein Holkenborg Maatweg 4 7136 KP Zieuwent 352589 Volleybalvereniging TOHP Henk Krabbenborg A. Mollemanhof 38 7136 MS Zieuwent 351875

Oudheidkundige ver. "Zuwent" Lucia Beerten Baksweg 4 7156 NG Beltrum 06-53121736 Vrouwen Vereniging Zieuwent Paula Bokkers Kunnerij 6 7136 JK Zieuwent 351710

Parochiebestuur Zieuwent Pastorie Dorpsstraat 41 7136 LG Zieuwent 351232 Zaalvoetbal Z.V.Z. Gerdo ten Barge Engelse Schans 14 7137 SE Lievelde 06-12824537

PCI Caritas locatie Zieuwent Leo Nijenhuis De Haare 11 7136 MH Zieuwent 351846 Zangkoor R.K. J. Nobbenhuis De Haare 71 7136 MG Zieuwent 351414

Perfect Running Lisa te Molder Dorpsstraat 20 A 7136 LL Zieuwent 06-20744965 Zieuwents Belang Sandra Jansen Grensweg 4 A 7136 KN Zieuwent 352389

Zonnebloem De Arie Groeneweg Hellerweg 3 A 7136 KS Zieuwent 351253

SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE ZIEUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES   (23 september 2018)

Wijzigingen doorgeven aan :  Huub Wopereis, Harreveldseweg 21, 7136 LW Zieuwent  :  E-mail   h.wopereis@chello.nl

1312

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



‘Met dissen trop durf ik het wal an”. Deze 
woorden, uitgesproken door één van de 
deelnemers op 13 december 2017, lagen 
ten grondslag aan de geboorte van ‘De 
BondGenoten”. Die avond, georganiseerd 
door Zieuwents Belang, was de laatste 
kans voor project “Welkoop” en in het kiel-
zog daarvan, de laatste kans op spoedige 
woningbouw in Zieuwent. Al vanaf 2014 
werden er investeerders gezocht voor de 
mooie plannen van architect Herman van 
der Heijden om in de boerenbond apparte-
menten voor op de woningmarkt startende 
jongeren te realiseren. Het plan behelsde 
3 appartementen op de begane grond, 2 
op de eerste verdieping en in de toren-
silo zou een penthouse komen. Onder het 
penthouse een gezamenlijke ruimte om te 
chillen op de fietsenberging die half ver-
diept in de bestaande kelder zou worden 
aangelegd. Het totale plan werd indertijd 
geraamd op € 900.000,-. Portefeuillehou-

der binnen Zieuwents belang, makelaar 
Bennie Hummelink, begreep als geen an-
der dat 60 m2 grote appartementen van 
€ 150.000,- voor Zieuwentse maatstaven 
te duur zouden zijn, dus werd er, samen 
met de gemeente, naarstig gezocht naar 
subsidiemogelijkheden, en deze werden 
bij de provincie gevonden. De subsidie 
‘Steengoed Benutten’ leek op maat ge-
sneden voor dit project. Immers bestemd 
om historische gebouwen te kunnen be-
houden door er een nieuwe functie aan 
toe te kennen. Voor ‘Welkoop’ zou er een 
subsidie van € 250.000,- tot de mogelijk-
heden moeten behoren en na contact met 
de provincie werd dit ook bevestigd. Dit 
betekende voor het project dat een appar-
tement slechts € 108.333,- zou gaan kos-
ten, hetgeen marktconform was.

De jaren hierna ging Zieuwents Belang 
naarstig op zoek naar een of meerdere in-

MET DISSEN TROP 
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vesteerders voor dit project. Toen dit niet 
wilde vlotten, besloot men om een coöpe-
ratie op te gaan richten welke certificaten 
van € 1.000,- per stuk uit zou gaan geven 
en hier 3% rendement op zou garanderen. 
Deze actie leverde toezeggingen met een 
totaalbedrag van € 300.000,- op, nog niet 
de helft van wat er nodig was. Ten einde 
raad besloot men om in oktober 2017 de 
mensen die hadden ingetekend op certi-
ficaten uit te nodigen, om te zien of het 
bedrag verhoogd zou kunnen worden. Op 
die avond bleek echter dat de meesten 
liever zelf een appartement zouden willen 
kopen, dan deelnemen in een coöperatie. 
Echter, de coöperatieve gedachte was 
een van de voorwaarden voor subsidie 
Steengoed Benutten. Zieuwents Belang 
kon terug naar de gemeente en provincie. 
Gelukkig bleek dat die voorwaarde geen 
harde was. Gemeente en provincie bleken 
bereid mee te denken om het project toch 
te kunnen laten slagen en dus werden 
de geïnteresseerden opnieuw voor een 
avond uitgenodigd, op 13 december 2017.

Tijdens die avond werd duidelijk dat we 
in een gordiaanse knoop dreigden te 
belanden want: Iedereen wilde het pent-
house kopen. Bovendien waren er meer 
kopers dan appartementen. Gaandeweg 
de avond werd duidelijk dat de coöpera-
tieve gedachte misschien zo gek nog niet 
was, hetgeen uiteindelijk resulteerde in 
de historische, hierboven al beschreven 
woorden. En zo zagen ‘De BondGenoten’ 
het levenslicht.

“Dissen trop’ bestond vanaf die avond uit 
Sjaak, Luuk, Willy, Manfred, Joris, Han, 
Dick en ondergetekende. Later die week 
sloot ook Nico aan, zodat het totaal aan 
BondGenoten op 9 kwam. Als eerste werd 
besloten om het onderwerp van discus-
sie maar eens te gaan bekijken. Op 30 

december werden wij door oud gebrui-
ker Hilda ‘Welkoop’ Reindsen in het pand 
rondgeleid. Een deel van de winkelinven-
taris bleek nog aanwezig. De toren werd 
beklommen en daar bleek dat er nog een 
antenne installatie van Gelre FM in bedrijf 
was. In de kelders, het hele pand is onder-
kelderd, bleek een laag van 15 cm water 
te staan. Hilda had echter laarzen genoeg, 
zodat menig bondgenoot bij het lampje 
van zijn smartphone ook even door de kel-
ders schuifelde. We wisten het niet, maar 
het geluk lachte ons die middag al flink 
toe. Want toen Willy en Nico een dag later 
nog even teruggingen om de kelder leeg te 
pompen om zo het lek op te zoeken, bleek 
er een verborgen gat van 2 m diep in de 
kelder te zitten. Wij waren er met zijn allen 
rakelings aan voorbij geschuifeld.

Het nieuwe jaar werd begonnen met een 
gesprek bij de gemeente, om een tijdspad 
te bepalen en de bouwvoorschriften bo-
ven tafel te krijgen. Nico stond te popelen 
om de voorliggende calculatie eens na te 
rekenen en het bestemmingsplan diende 
te worden gewijzigd. De winkelbestem-
ming op de bond moest worden gewijzigd 
in woonbestemming en op het achterlig-
gende terrein moest de bouw van 8 wo-
ningen mogelijk gemaakt worden. Tijdens 
dat gesprek werd duidelijk dat er voor wat 
betreft de gemeente geen obstakels meer 
waren en de bestemmingsplan wijziging 
waarschijnlijk 6 maart door de raad zou 
zijn. Daarna zou het plan 6 weken ter in-
zage liggen en daarna kon er gesloopt en 
gesaneerd worden. De oude schuur van de 
bond moet worden gesloopt en er is lichte 
vervuiling op het terrein gevonden, welke 
dient te worden verwijderd. Daarna kan het 
terrein bouwrijp worden gemaakt voor de 8 
woningen. Echter, voordat er daadwerke-
lijk begonnen kon worden, diende duidelijk 
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te zijn wat er met de bond ging gebeuren. 
Appartementen in het bestaande gebouw, 
of het hele gebouw tegen de vlakte en er 
eveneens een bouwperceel van maken. De 
bal lag bij de BondGenoten

Op 23 februari komen de BondGenoten 
opnieuw bij elkaar. Nico heeft de calcula-
tie klaar. Waar hij al bang voor was, blijkt 
bewaarheid. De calculatie welke tot nu toe 
door de gemeente en Zieuwents belang 
werd gehanteerd, bleek een zeer grove, 
gemaakt op basis van kuub’s en vierkante 
meters. Nico komt dik 30% hoger uit! We 
hebben een probleem! Nico en Willy ge-

ven aan dat met name het penthouse een 
dure investering is. De bestaande toren 
is ongeschikt om te worden verbouwd, 
want bestaat in zijn geheel uit gemetselde 
silo’s. Een blok stenen, als het ware. Dit 
ombouwen naar een woning is niet mo-
gelijk. De toren zal in zijn geheel moeten 
worden gesloopt en opnieuw opgebouwd 
moeten worden. Nico geeft aan het pent-
house op deze manier wel heel erg duur 
wordt. Voor een appartement van 50 m2 
een absurd hoog bedrag. Willy stelt voor 
om de hele toren te laten vervallen en het 
6e appartement op het platte dak van het 
hoofdgebouw te maken. Plan B is gebo-
ren. Besloten wordt om deze variant uit 

17

te laten werken door de architect en dan 
door te rekenen.
De welstandscommissie is snel klaar met 
plan B. Onacceptabel. Men begrijpt dat het 
plan financieel haalbaar moet zijn, maar de 
beeldbepalende toren zou een rol moeten 
blijven spelen. Men stelt voor om een extra 
woning in de toren toe te staan. Misschien 
is het plan wel haalbaar als er 7 woningen 
in gerealiseerd worden. De chaletachtige 
constructie op het platte dak doet te veel 
afbreuk aan het monument en zal nooit 
geaccepteerd worden. Het silhouet van 
het gebouw dient gerespecteerd te wor-
den. We worden deze mooie dag medio 
Mei binnen een half uur weer naar buiten 
gebonjourd. Terug naar de tekentafel voor 
plan C. Nico is niet overtuigd en besluit 
plan B toch even door te rekenen.

Eind Mei zitten we opnieuw bij de com-
missie. Herman presenteert plan C. Hij 
heeft een industriële toren bestaande uit 
een met staalplaten beklede staalcon-
structie achter het pand getekend met 
daarin 2 maisonnettes. Bewoners slapen 

en douchen op de 1e verdieping en wo-
nen op de 2e verdieping. De commissie 
is laaiend enthousiast, zo ook de Bond-
Genoten. Het 7e woning contigent dat no-
dig is, wordt ook toegezegd en opnieuw 
staan we binnen no time weer buiten. 
Nico mag opnieuw aan het calculeren.

Zieuwents Belang zit inmiddels ook niet 
stil. Op vrijdag 8 juni heeft men een avond 
bij ’t Witte Paard georganiseerd om jonge-
ren enthousiast te krijgen omtrent wonen 
in Zieuwent. Er wordt een presentatie ‘tiny 
houses’ gegeven en een medewerker van 
de Rabobank geeft er een presentatie over 
wat er zoal komt kijken bij koop of huur 
van een woning. De BondGenoten zijn ge-
vraagd om hun plannen uit de doeken te 
doen. Wij besluiten hierop in te gaan. Het 
plan is financieel nog wel niet rond, maar 
we zijn heel benieuwd wat jongeren ervan 
vinden. Gelukkig blijkt ook onder de aan-
wezige jongeren het enthousiasme groot, 
hetgeen resulteert in concrete aanmeldin-
gen voor huur van een appartement.
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De week erop komen de BondGenoten op-
nieuw bij elkaar. Nico heeft de begrotingen 
van 3 varianten klaar. Plan A zonder pent-
house, dus met 5 woningen, eigenlijk plan 
D, plan B, met het chalet op het platte dak, 
6 woningen en plan C, onze favoriet met 
7 woningen. Duidelijk wordt dat er in alle 
gevallen flink subsidie bij zal moeten om 

het uitgangspunt, betaalbare huurwonin-
gen voor starters te bouwen, te realiseren.
Met alleen subsidie steengoed benutten 
komen we er niet. De huur zou in alle ge-
vallen ver boven het gewenste niveau uit 
komen. We moeten met de pet in de hand 
opnieuw naar de gemeente.

Begin juli zitten we opnieuw bij de ge-
meente en schetsen we het probleem en 
vragen we de gemeente om een aanzien-
lijke bijdrage te leveren om plan C door 
te kunnen laten gaan. De betreffende 
ambtenaar belooft het uit te zoeken. Eind 
juli zitten we opnieuw bij hem aan tafel. 
Hij heeft een potje monumentensubsidie 
gevonden en een potje ‘moeilijke projec-
ten’. Bij lange na niet datgene waarop wij 
gehoopt hadden. Het hele project dreigt 
te mislukken. Wij stellen voor dat de ge-
meente bijvoorbeeld de architect betaalt, 
de bouwvergunning voor niks doet, het 
pand voor € 1,- aan ons verkoopt, de silo 
sloopt en een bijdrage energie neutraal 
bouwen doet. De ambtenaar belooft er 
mee naar het college van B&W te gaan, 
na het reces, dat tot half augustus duurt.
De maanden hierna wordt er stevig on-
derhandeld, maar het gewenste bedrag, 
nodig om plan C te realiseren, wordt nooit 
gehaald, zelfs niet benaderd. Het begint 
er meer en meer uit te zien dat het plan 
gaat klappen en de bond tegen de vlakte 
zal gaan. B&W krijgen hier ook lucht van 
en nodigen ons uit voor een gesprek met 
wethouder Marieke Frank. Tijdens dat ge-
sprek worden alle opties nogmaals door-
gelopen. De wethouder geeft aan dat de 
gemeente maximaal 150.000,- wil bijdra-
gen aan het plan. 

Meer zou alleen kunnen in de vorm van 
een al dan niet renteloze lening, maar dat 
willen de BondGenoten niet. Dat zou re-
sulteren in een te hoge huur. Geconclu-
deerd wordt dat in dat geval alleen plan D, 
dus het plan voor 5 appartementen zon-
der woontoren, kans van slagen maakt. 
Wethouder Frank belooft dit in het college 
te gaan bespreken.

Eind oktober komt er groen licht. Het col-
lege is akkoord. Het mag plan D worden 
en de voorgestelde subsidie van 150.000,- 
zal aan de raad worden voorgelegd. De 
welstandscommissie moet nog wel even 
akkoord gaan. Herman maakt snel een 
nieuwe tekening zodat we medio novem-
ber weer bij welstand zitten. De afvaardi-
ging van de commissie heeft grote moeite 
met het vervallen van de woontoren, maar 
toch proeven we enig begrip voor de situ-
atie. Wij maken duidelijk dat de tijd van 
alternatieve plannen maken voorbij is. 
Wat ons betreft wordt het plan D of niks. 
Het commissielid dat onder mandaat van 
welstand werkt, voelt het mes op de keel. 

Ze durft deze ingrijpende beslissing niet 
te nemen en wil ermee terug naar de com-
missie, die de week erop bij elkaar komt. 
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Die vergadering is openbaar, dus be-
sluiten wij voltallig aan te sluiten. Beetje 
groepsdruk geven, nooit verkeerd. Her-
man denkt dat het goed komt, onderge-
tekende heeft zijn twijfels.

De twijfels blijken ongegrond. Na uitleg 
van de ambtenaar aan de commissie, hoe 
we tot het uiteindelijke plan zijn gekomen, 
vraagt een commissielid wat nu eigenlijk 
het probleem is. Het plan is erdoor, we 
kunnen naar de raad.

Hoe het nu verder gaat? Ik durf er niets 
van te zeggen, in het verleden is meer dan 
eens gebleken dat voorspellingen in dit 
dossier niks waard zijn. 

Als de raad medio december akkoord 
gaat, kan de gemeente de subsidie steen-
goed benutten definitief aan gaan vragen. 
Dat traject schijnt 2 maand te duren. Pas 
als die subsidie is toegekend stappen De 
BondGenoten definitief in en kan de ar-
chitect aan het werk met uitwerken van 
tekeningen en wordt de bouwvergunning 
aangevraagd. Afgifte daarvan zal ook on-
geveer 2 maand in beslag nemen. Hopelijk 
wordt in deze periode de schuur gesloopt 
en het terrein gesaneerd. Pas daarna kun-
nen onze werklui aan de slag. En hoe lang 
die werk hebben? Geen idee.

Johnny
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Een tijdje terug las ik een artikel over dat 
veel kinderen en jongeren veel last heb-
ben van prestatiedruk. Hoewel ik zelf ook 
wel een strebertje ben en ook niet gauw 
tevreden ben, heb ik dit nooit als druk er-
varen. Lekker bezig zijn, flink wat ballen 
hooghouden en als dat ook nog lukt dan 
ben ik harstikke tevreden. Maar als je één 
bal laat vallen, raak je uit je ritme en wordt 
het veel moeilijker om de rest ook netjes 
hoog te houden. Om me heen zie ik dat 
ook gebeuren. Jongeren streven naar per-
fectie en willen aan de buitenwereld laten 
zien wat ze waard zijn. Dat brengt nogal 
een druk met zich mee, simpel gezegd: 
als je iets niet goed doet en niet presteert 
of niks bereikt, dan ben je een loser. 

Ik herken dit ontzettend. In september 

ben ik begonnen aan een masteropleiding 
aan de universiteit, en dat is echt hardcore 
studeren. Ieder vak heeft een groeps-
opdracht, samen met 6 superfanatieke 
studenten word je dan in een groepje ge-
drukt. Het gehele groepje is supergemoti-
veerd en het lijkt soms bijna een race in el-
kaar aftroeven wie het meeste weet, doet 
en inbrengt. Opzich natuurlijk harstikke 
fijn en goed, want je hebt geen last van 
groepsgenoten die geen flikker uitvoeren 
zodat je zelf meer werk hebt. De keerzijde 
van dit fanatisme in al die groepjes is  dat 
je ook verantwoordelijkheid hebt aan 10 
verschillende mensen, van 3 verschil-
lende projecten in één week. Welkom in 
het echte leven zou je denken? Tussen die 
groepsafspraken en deadlines door moet 
je ook nog colleges bijwonen, literatuur 
lezen en natuurlijk alle activiteiten buiten 
je studie om meedoen alsof je zeeën van 
tijd hebt want anders ben je een loser. 

De co lumn
HOOGHOUDEN.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

DATUM : WEDSTRIJD : UITSLAG 17-11-2018 : TOHP – LONGA’59  : 4-0
WEDSTRIJDVERLOOP:  De eerste set begon goed. We speelden netjes 3 keer 

over, maar hadden wat moeite met het af maken van de 
rally, waardoor ook Longa punten scoorden. 

  Met een paar goede opslagen van Lot, konden we ons 
terug pakken. Door mooie passes van Demi liepen we 
steeds meer punten uit, waardoor we dichterbij de over-
winning kwamen. Sofie, Cato en Linde speelden een paar 
mooie ballen in de hoek, waardoor we de wedstrijd won-
nen. 

MOOISTE MOMENT:  Er kwam een moeilijke bal over het net. Sofie wist de bal 
te pakken, waardoor Lot deze kon vangen. Ze speelde 
hem mooi hoog aan en Cato speelde de bal in de hoek, 
zodat de tegenstander er niet bij kon. Een super bal!

Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Cato, ze speelde veel ballen gericht in de hoek, waar de 
tegenstander niet bij kon. Daarnaast had Cato een mooie 
opslag: ver achter in het veld.

DATUM : WEDSTRIJD : UITSLAG 01-12-2018 : TOHP – VCV : 4-0
WEDSTRIJDVERLOOP:  Vandaag hebben we de tegenstanders onder de 10 pun-

ten gehouden, dat was een sinterklaas-chocoladelolly 
waard! 

  Het drie keer over spelen gaat steeds beter. We passen 
de bal netjes naar een teamgenoot, zodat de bal gevan-
gen kan worden. De bal wordt ruim omhoog gegooid, 
zodat deze over het net kan worden gespeeld. Er wordt 
steeds meer gekeken naar de gaten bij de tegenstander 
en ook het gericht opslaan wordt goed geoefend.

MOOISTE MOMENT:  Dit was het laatste punt van de wedstrijd. Linde toetste 
een mooie bal naar Lot. Lot speelde deze bal goed om-
hoog, waarna Sofie deze bal in het centrum plaatste. De 
tegenstander kon hier niet meer bij. Zo scoorden we het 
laatste punt van de wedstrijd. Een mooie afsluiter.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Sofie, met het overspelen van de bal, weet ze goed de 
gaten op te zoeken bij de tegenstander. Hiermee scoort 
ze veel punten.

VOLLEYBAL : TOHP
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Om 17:00u draai je geen deur achter je 
dicht en ook ’s avonds en in het weekend 
zit je met je neus in de boeken.

Doordeweeks stappen, zoals het een 
echte student betaamd, heb ik al lang op-
gegeven. Katers zijn op m’n 21e écht veel 
erger dan op m’n 18e en een dagje slecht 
voelen, daar heb ik simpelweg geen tijd 
voor. In sneltreinvaart denderen de weken 
door, en soms vraag ik me af waar ik al-
lemaal mee bezig ben. Niet dat ik het niet 
leuk vind trouwens! Maar doordat alles 
door elkaar loopt, is het meer chaos dan 
structuur.  

Overdrijf ik nu? Moet ik niet zo zeuren en 
gewoon even doorpakken? Wennen aan 
het echte leven? Accepteren dat het ge-
woon wat meer energie en aandacht vergt 
om ballen hoog te houden als je ouder 
wordt? De afgelopen jaren was dat wel 
mijn gedachte: hup, schouders eronder 
en dan fix je die shit wel.

Helaas heb in de afgelopen tijd moeten 
meemaken hoe prestatiedruk iemand 
echt teveel kan worden. Dat heeft me 
heel erg aan het denken gezet. Ik heb be-
sloten om wat gas terug te nemen, m’n 
energie en tijd te stoppen in dingen die ik 
leuk en belangrijk vind. Nu en op dit mo-

ment. Structuur terugbrengen in de chaos 
en een tempo en ritme ontdekken waarin 
presteren prima is, maar wel op m’n eigen 
manier. Want ik wil nog steeds heel veel 
dingen leren, doen en bijwonen maar be-
langrijk is daarvoor ook dat je er de tijd en 
ruimte voor hebt. En dat is precies wat ik 
ga opzoeken.

De Achterhoek geeft me rust, nuchterheid 
en een veilig gevoel. Vandaar dat ik vanaf 
1 januari 2019 terugkeer naar thuisbasis 
Zieuwent. Waar ik best wat ballen hoog 
kan houden maar ook de ruimte heb om 
ze allemaal te laten vallen en vervolgens 
weer rustig op te rapen als het allemaal 
even niet lukt.

Voor nu wens ik jullie allemaal fijne kerstda-
gen toe met veel lieve familie en vrienden 
om je heen en dat je 2019 maar met net 
zoveel goede moed als mij zult beginnen! 

Iris.


