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De titel is ‘natuurlijk’ de naam van de angst 
voor lange woorden. Dit is net zo logisch als 
de term dyslexie. Dyslecten hebben soms al 
moeite om dit uit te speken. Laat staan dat 
ze dit moeten schrijven, dat is pas een op-
gave. Ik kan het weten!

Over logica gesproken; mijn logisch redene-
ren botst wel eens met de logica van ande-
ren. Dit zal ik niet onder banken of stoelen 
steken. Het niet doorgaan van het MAX-huis 
is hier een voorbeeld van. Dit is naar mijn 
mening allesbehalve logisch, dan hou ik het 
nog netjes.

Het zou geweldig zijn voor de leefbaarheid 
en verjonging van Zieuwent. 
Wanneer er 8-12 senioren in het MAX-huis 
komen wonen, betekent dat ook dat er 8-12 
woningen in Zieuwent ‘vrij’ komen. In deze 
huizen kunnen bijvoorbeeld andere ouderen 
komen wonen, die kleiner of gelijkvloers wil-
len wonen. Vervolgens zouden die huizen 
vrij komen voor gezinnen die nog in star-
terswoningen wonen… je snapt ‘m wel. Nu 
moet ik bekennen dat ik niet objectief ben. 
Dit omdat ik zelf een (huur)woningzoekende 
jongere ben die graag in Zieuwent wil blijven 
wonen. 

Een optie is een “tiny house” maar dat zie 
ik persoonlijk niet zo zitten en “plan Wel-
koop”… dat is ook nog maar de vraag of dat 
doorgaat. Ook daar kan het vastlopen op de 
financiën. Kortom een hoop onzekerheid. 
Door deze onzekerheid trekken jongeren 
naar grotere dorpen of steden omdat daar 
nog wel woningen beschikbaar zijn. Het ge-
volg; verdere vergrijzing. 
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DUBBELINTERVIEW 
met DE VOORZITTERS van

RKZVC en H.V. PACELLI

Ik probeer het zo positief mogelijk te bekijken 
maar ik ben bang dat de vergrijzing wel het 
geval is wanneer er niet wordt ingegrepen 
door gemeente of door burgerinitiatieven. 
In onze omliggende dorpen zijn burgeriniti-
atieven al wel gelukt, doelend op Beltrum en 
Harreveld. Wanneer dit niet het geval is, ben 
ik bang dat mijn leeftijdsgenoten en (ook) ik 
anders wegtrekken uit Zieuwent. Wat ik ove-
rigens eeuwig zonde zou vinden. 

Gelukkig zijn er mensen, net als ik, die de 
kleine kerkdorpen zoals Zieuwent levend 
willen houden. Op moment van schrijven 

ben ik nog niet zo bekend met deze initiatie-
ven, moet ik eerlijk bekennen. Hier wil ik wel 
actief mee bezig gaan. 

Ik verwacht namelijk dat er meer mensen zijn 
die er ook zo over denken en hen wil ik vragen 
hierover mee te denken. Hoe kunnen we dit 
tegen gaan? Hoe krijgen we het voor elkaar 
dat er meer woningen komen? Zowel binnen 
als buiten de bebouwde kom. Om Zieuwent 
nog lang mooi, leuk en leefbaar te houden. 

Wie denkt/doet er met me mee?
Bob.

HIPPOPOTOMONSTROSESQUIPPEDALIOFOBIE.

Er kan voor het 4e jaar 
op rij wederom ge-
schiedenis geschreven 
worden. Hoewel we de 
afgelopen tijd weerre-
cord naar weerrecord 
overtreffen, lijken we 
ons in Zieuwent ook 
op te maken voor we-
derom een promotie-
record. Al 3 jaar op 
rij verovert het vlag-
genschip van Laurens 
Knippenborg de titel 
en ook dit jaar doen zij 
weer mee om de strijd 
om het voetbalkampi-
oenschap en promotie 
naar de derde divisie. 
De handbaldames van 
Pacelli, onder leiding 
van Carla Ensink-
Meulenkamp, zijn in 
de strijd om de titel en 
promotie van hoofd-
klasse naar 2e divisie. 
Voor beide teams zal 
het promotie zijn naar 
divisies die nog nooit 
zijn bereikt in de sport-
geschiedenis van Zieu-
went.
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Voor het eerst sinds lange tijd wordt 
er in Zieuwent weer een Open Podium 
georganiseerd. Talenten in en rondom 
Zieuwent wagen zich zaterdag avond 13 
april op het podium. Van akoestisch tot 
dans en van toneel tot playback.

In het Parochiehuis te Zieuwent zal 
zaterdag 13 april vanaf 19:00 uur  de avond 
beginnen met jong talent. Na de pauze 

zullen de volwassenen zich presenteren. 
Het Open Podium is voor jong & oud. 
De jongste deelnemers zijn net 4 jaar en 
de oudste is nog maar 82. Talent is niet 
leeftijdsgebonden, net als het publiek. 
Iedereen is welkom deze avond, de zaal is 
geopend vanaf 18:30 uur. De opgave datum 
voor het Open Podium 2019 is al verstreken.

Tom Schepers. Open Podium commissie  
‘t Gilde JN Zieuwent

LOKAAL EN REGIONAAL TALENT 
OP OPEN PODIUM ZIEUWENT
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Een unicum, want beide verenigingen zijn 
nog nooit uitgekomen in de competities.
We gingen om tafel met voorzitters John-
ny Cuppers (RKZVC) en Barend Wassink 
(H.V. Pacelli). 

Op het moment van verschijning van 
deze PIOT zou het kampioenschap van 
de dames van Pa-celli al een feit kunnen 
zijn. Op zaterdag 23 maart spelen zij een 
uitwedstrijd tegen Bentelo. Pa-celli staat 
momenteel (20 maart) met nog twee 
wedstrijden te spelen met 1 punt voor op 
Lettele, dus winnen de dames 23 maart 
en verspeeld Lettele 1 punt dan zijn ze 
kampioen. Zo niet dan zal de thuiswed-
strijd zaterdag 6 april tegen Wesepe de 
doorslag geven.

Voor RKZVC kan er nog van alles gebeu-
ren, op het moment van het interview 
speelt Zieuwent nog 8 wedstrijden en 
staat op plek 4 met 3 punten achterstand 
op de koploper. Er moeten in het boven-
ste rijtje nog een aantal wedstrijden inge-

haald worden en er staat zelfs een ploeg 
op faillis-sement waardoor er ook een 
andere punten verdeling ontstaat. Joh-
nny: ‘na elke wedstrijd stap ik weer met 
een ander gevoel in de auto. Afgelopen 
keren bij winst dacht ik; nou, nou, het kan 
écht gebeuren. Maar na het verlies in Ha-
ren met 4-1, ging ik toch weer met een 
ander gevoel de auto in.’

Wat zal er voor het team veranderen 
als er promotie zal plaatsvinden?
Barend:  ‘vorig jaar zijn er 4 speelsters 
gestopt met handballen en was er één 
speelster langdurige geblesseerd, het 
was het goed dat ze geen kampioen wer-
den. De meiden hebben zich zo goed 
ontwikkeld, dat ondanks het vertrek van 
de 4 speelsters het kampioenschap weer 
in zicht is. Wat betreft de speelsters blijft 
iedereen. Het niveau zal zeker hoger 
worden in de tweede divisie. Aan kracht 
en techniek ontbreekt het niet bij onze 
speelsters, daar word vanaf de jeugd al 
erg veel op getraind.

DUBBELINTERVIEW MET DE VOORZITTERS VAN RKZVC EN H.V. PACELLI

Het spel word in de tweede divisie tech-
nisch begaafder, gemener en geniepiger. 
Het niveau word wel hoger. Individuele 
techniek is zo belangrijk en die basis 
bagage is goed bij onze speelsters. De 
gemiddelde leeftijd van de meiden is 
22/23. Ze trainen 2 keer in de week in de 
zaal, doen krachttraining en eens in de 2 
weken hebben ze in groepjes techniek-
training en keeperstraining in de zaal in 
Mariënvelde. Als we kampioen worden is 
dit de eerste keer dat we ze hoog spelen, 
ook van alle teams in de omgeving. In de 
omgeving van Twente is handbal een hele 
populaire sport en spelen de clubs ook 
erg hoog, hier in de omgeving is dat min-
der. Er is in de tweede divisie in de regio 
rondom Arnhem geen team die zo hoog 
speelt als Pacelli. Bij handbal is er ook 
geen nacompetitie of promotie/degrada-
tiewedstrijden. Het is kampioen worden 
of degraderen.
Johnny: ‘ook bij onze jongens zit het 

technisch perfect in elkaar en dat maakt 
het verschil met andere verenigingen in 
de competitie. Tijdens de uitwedstrijd te-
gen Silvolde verwachtte ik dat we com-
pleet overlopen zouden worden, maar 
technisch klopt het en was het goed voor 
de overwin-ning. Bij promotie naar de 
derde divisie zal doelgerichtheid bij de 
teams nog hoger zijn, dus als ze de kans 
krijgen schieten ze de bal er echt in.’

En de trainers?
Laurens Knippenborg en Carla Ensink le-
ven allebei echt voor de sport en zijn de 
drijvende kracht achter de teams. Beide 
voorzitters erkennen dat het fanatisme van 
de trainers en hun staf de teams naar een 
hoger niveau hebben getild. Laurens pakt 
alles goed op, leert de jongens zichzelf ken-
nen en zorgt dat de ze hun mannetje staan  
in alle situaties. Carla komt drie keer per 
week vanuit Twente samen met haar assis-
tent José om te trainen met de dames. 
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Als je als club op een hoger niveau gaat 
spelen zullen er ook meer spelers van 
buitenaf geïnteresseerd zijn, hoe staan 
jullie hier als club in?
Johnny: ‘We willen met zoveel mogelijk 
Zieuwentse jongens voetballen, maar 
spelers van buiten-af kunnen zich altijd 
aanmelden. Een trainer bepaalt wie er 
opgesteld en ingedeeld word bij de se-
lectie. We streven er wel naar dat er zo-
veel mogelijk Zieuwentsen meespelen en 
zullen niet snel spelers aantrekken.’

Barend: ‘Ik sluit me aan bij de woorden 
van Johnny. Handballen doen we het 
liefst met onze ei-gen jeugd. Op senio-
renniveau hebben we wel een aantrek-
kingsniveau, maar in de jeugd eigenlijk 
niet. De jeugd moet het doen, bij Pacelli 

is de jeugdinstroom heel erg smal. Het 
gat word wel groot tussen de A-jeugd en 
het eerste team.’

Wat zal er voor de club veranderen als 
er promotie zal plaatsvinden?
Johnny legt een aantal papieren op tafel, 
hier staan de eisen van de KNVB op om 
mee te mogen draaien in de derde di-
visie: ‘Het meest bijzondere is dat ze je 
klaarmaken voor de profcompetitie. Als 
club zijnde ben je verplicht om: 3 con-
tractspelers te hebben voor 8 uur per 
week voor mini-mum loon óf een gecerti-
ficeerde jeugdopleiding. De minimumeis 
voor de jeugdopleiding is te groot voor 
een kleinere club als RKZVC. Dus zullen 
we moeten voldoen aan de eis van 3 con-
tractspelers.
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Het veiligheidsaspect gaat nog meer een 
rol spelen. Daarbij moet je denken aan 
beveiligers op vrijwillige basis, beweg-
wijzering, invalideplekken ook langs de 
velden. Scheidsrechterbegeleiding: nie-
mand mag de scheidsrechters kruisen of 
de kans krijgen om ze in de kraag te grij-
pen. Daar is ons park nog niet klaar voor, 
tenzij ze via de Schoppenweg, langs de 
begraafplaats, door het poortje het park 
betreden. Daarnaast moeten 2000 men-
sen goed de wedstrijd kunnen volgen. 
Ook staat er bijvoorbeeld in de eisen dat 
we moeten beschikken over een doping-
ruimte, de bur-gemeester het complex 
veilig verklaard moet worden en de sta-
tuten niet ouder mogen zijn dan 1999. 
Die van ons zijn natuurlijk veel ouder, van 
1985’ 

Johnny: ‘Er is momenteel een discussie 
gaande om er een weekendcompetitie 
van te maken. Dus dat kan betekenen 
dat je op zaterdag of op zondag een 
wedstrijd voor speelt. Dit om het voetbal 
meer te centraliseren en de reiskosten te 
minderen. Wij staan hier als club zijnde 
wel ach-ter. Eigenlijk had ik vorige week 
een afspraak met de KNVB om serieus de 
lijst van eisen te be-spreken. Deze ging 
niet door. De afspraak is verplaatst naar 
begin mei, dan weten we ook wat meer 
waar we aan toe zijn en of het echt seri-
eus zal worden.’

Barend; ‘Wij moeten eigen scheidsrech-
ters leveren die bevoegd zijn om op het 
hoge niveau te fluiten. Momenteel heb-
ben we het geluk dat Tonnie Krabben-
borg dit niveau mag fluiten. Het tweede 
team speelt tweede klasse, hiervoor 
hebben we een scheidsrechter van een 
buurtvereni-ging. Beveiliging speelt hele-
maal geen rol bij ons.’

Verandert er nog iets voor de suppor-
ters?
Johnny: ‘Er komen steeds meer suppor-
ters van verder weg, als zij een goede 
wedstrijd te zien krijgen komen ze de vol-
gende wedstrijd weer terug. We zullen er 
voor moeten zorgen dat iedere supporter 
een fijne middag heeft. Ook zullen er 18 
teams spelen in de competitie, momenteel 
zijn dit er 16. Weer vier zondagen extra.

Barend: ‘Wij zien een heel verschillend 
aantal supporters. Bij 300 supporters 
zit de tribune wel vol. Of er supporters 
komen kijken hangt helemaal af van het 
succes van het team. Er is nog geen twij-
fel om ergens anders de grotere wedstrij-
den te spelen. Dan zou je moeten veran-
deren van sporthal. In het Sourcy kunnen 
we altijd de gordijnen los trekken, mocht 
dat nodig zijn. We heb-ben hier eigen-
lijk nog niet echt over na gedacht. Het 
Sourcy Center heeft wel een hele lastige 
tribune om een wedstrijd goed te volgen.’

Wat zijn de financiële gevolgen?
Johnny: ‘ We hebben een principieel punt 
met het betalen van spelers. Volgend jaar 
zullen er bij zowel bestuursleden, sup-
porters en zelfs spelers toch een stap 
gezet moeten worden richting het beta-
len van spelers. Als club hebben wij al 
lang geleden besloten om spelers nooit 
te betalen. Dus zullen we nadenken over 
een opzet om er voor te zorgen dat er wel 
3 contractspelers betaald worden, maar 
dat van het ontvangen minimumloon 
de kosten van het eerste elftal betaald 
wor-den. Een voorbeeld sommetje kan 
bijvoorbeeld zijn dat wij 3 jonge spelers 
contracteren met het minimumloon en 
dat deze jongens vervolgens de buskos-
ten betalen. We gaan hier in ieder geval 
heel erg open in zijn. 

DUBBELINTERVIEW MET DE VOORZITTERS VAN RKZVC EN H.V. PACELLI
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We zijn dit ook geweest met Wout Blas-
man, maar veel mensen geloven dat niet.

De stap van de eerste klasse naar de 
hoofdklasse was financieel een grotere 
stap dan van de hoofdklasse naar de der-
de divisie. De reiskosten (kosten voor een 
bus en de langere reisafstan-den) werden 
hoger, er word voor eten gezorgd tijdens 
wedstrijddagen en er word gebruik ge-
maakt van nieuwe trainingshulpmiddelen 
als GPS en videoanalyse.

Barend: ‘Bij promotie naar de tweede di-
visie zal het echt niet gaan om duizenden 
euro’s of hoge kosten vergelijkbaar met 
RKZVC. De afdracht naar de Nederland-
se Handbal Vereniging zal ho-ger worden 

en er zal een bus geregeld moeten wor-
den voor de uitwedstrijden. Momenteel 
zijn er ouders die rijden. Als we promove-
ren, dan moeten we nog langer reizen en 
is het handiger om met een bus te reizen. 
We zullen vanaf volgend seizoen wel op 
zoek gaan naar meerdere spons-oren. 
Pacelli heeft al hele trouwe sponsoren 
die de club steunen. 

Raymond Willemsen (jounalist de  
Gelderlander) , schreef in zijn collum 
dat hij Pacelli binnen 10 jaar wel zag 
strijden om de landstitel. Haalbaar? 
Nee, dat is absoluut niet onze ambi-tie. 
We zijn een kleine club en daardoor erg 
kwetsbaar in de jeugd die wil komen spe-
len.

deze foto’s zijn gemaakt door 
Lotte Bekkenutte.

Barend, nu worden jullie straks kam-
pioen en dan? Dan gaan we zeker een 
aantal jaren in de tweede divisie handbal-
len. Het technische handbal van Pacelli is 
goed genoeg om lekker mee te draaien 
in de tweede divisie. Ambitie binnen de 
vereniging was dat we tweede divisie 
gaan spe-len. Als we promoveren gaan 
we dit dus volgend jaar doen. Een toe-
komstwens van ons is een derde team. 
Twee teams is soms te weinig bij een 
goed spelend eerste. De komende jaren 
is het belangrijk om de teams draaiende 
te houden en wellicht wat meer samen-
werking in de omge-ving. We praten hier 
wel over, maar de andere clubs staan 
daar nog niet zo open voor. Je moet als 
vereniging wel dezelfde problemen op 
hetzelfde moment hebben wil je een sa-
menwerking aangaan of andere speelster 
laten spelen bij Zieuwent. Pacelli is ooit 
al wel eens kleiner geweest. Ook hebben 
wij natuurlijk geen accommodatie die we 
hoeven te financieren.

Johnny, nu worden jullie wederom 
kampioen, en dan? Lachend: ‘het draai-
boek ligt natuurlijk al lang klaar’. 

Willen jullie verder nog wat kwijt?
Barend; ‘de kracht van beide verenigin-
gen is dat de jeugd op heel hoog niveau 
traint. Door onze aanvallende manier van 
spelen, verliezen onze jeugdteams best 
vaak. Maar we blijven echt trai-nen op 
techniek en vóóruit spelen en dat be-
taalt zich bij de senioren uit. In de jeugd 
worden ze al getriggerd om fel en hard 
te spelen. We hebben een hele stabiele 
technische commissie die elk jaar weet 
hoe de spelers in elkaar zitten en welk 
niveau haalbaar is, ook in de toekomst.’

Johnny; ‘in ons toekomstbeleid is ge-
schreven dat we over 5 jaar met het eer-
ste en tweede elftal uitkomen in de eerste 
klasse. Dus laten we er nu het allermooi-
ste en allerbeste van maken!’

We sluiten het interview af met de op-
merking dat het uitzonderlijk is dat beide 
verenigingen el-kaar nauwelijks spreken 
of samen iets organiseren. 
Barend en Johnny: heel erg bedankt voor 
het interview.

Het is erg uitzonderlijk wat Pacelli kan 
bereiken. Hopelijk hebben ze op dit mo-
ment de titel al op zak. Zo niet dan kun-
nen de dames aanstaande zaterdag 6 
april om 19.30 alle steun gebruiken in het 
Sourcy Center!
Met veel bewondering kijken wij ook naar 
het succes van RKZVC1 en gunnen wij de 
hele club en supporters weer een mooi 
promotie feestje.

Mark en Nienke.

DUBBELINTERVIEW MET DE VOORZITTERS VAN RKZVC EN H.V. PACELLI
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Dit maal een profielschets met Vin-
cent “Grobben” Krabbenborg. Vincent 
is al bijna 25 jaar getrouwd met Hen-
nie en heeft 3 kinderen. Hij werkt als 
automonteur bij DAGO in Aalten en is 
in zijn leven éénmaal verhuisd; Van het 
voor- naar het achterhuis aan de Grob-
benweg. Hij is zelf actief lid maar ook 
trainer, coach, scheidsrechter en lid 
van de technische commissie bij TOHP. 
Een actieve verenigingsman dus!

1. Meest favoriete sport: 
  Om te kijken voetbal, om te spelen 

volleybal.

2. Minst favoriete sport: 
  Vechtsporten. Je eerst in elkaar laten 

slaan en daarna op kosten van de 
maatschappij jezelf weer op laten 
lappen.

 

3. Mooiste sportherinnering: 
  Promotie van de heren TOHP 

in de jaren ’80. In Groenlo op 
de Elshof wonnen we waardoor 
we promoveerden. Daarna een 
onvergetelijk feest gehad!

4. Favoriete sportman/vrouw: 
   Johan Cruijff. Ik weet dat ik er bij 

Penterman, die hadden toen al een 
kleurentelevisie, met bewondering 
naar gekeken heb. 

 
5. Lekkerste eten: 
  Gebakken aardappelen, met een 

schnitzel of karbonade!
 
6. Beste boek/schrijver: 
  Laatste boek dat ik gelezen heb was 

op de havo. Jos vandeloo – De Muur. 
Ik lees wel vaak de krant.

 
7. Mooiste Film: 
  Close Encounters of the Third Kind. 

Als je dat nu ziet stelt het niks voor 
maar toen was het prachtig!

 
8. Beste Nederlandstalige lied: 
  Dat zijn er twee; Normaal 

Deurdonderen en The Scene – Blauw.
 
9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg: 
  Een Audi Coupe uit 1983, heb ik wel 

mezelf cadeau gedaan.
  
10. Grootse miskoop: 
  Een oud type VW Caddy. Een PTT 

Pick-up. Was helemaal verrot. 
Gelukkig kunnen verkopen aan een 
paar friezen die hier achter op de 
camping stonden tijdens de Zwarte 
Cross.

PROFIELSCHETS 
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 11. Omscholen tot: 
   Als ik in de buurt van Schiphol 

gewoond had vliegtuigtechnicus. 
Wel iets in de techniek in ieder 
geval.

12. Tent opzetten in: 
   Heb ik niet heel veel mee, wel heb ik 

vaak meegedaan met rally’s waar we 
onderweg kampeerden. Dat was erg 
gezellig maar om met de hele familie 
in zo’n tentje te gaan zitten, dan doe 
mij maar een appartement of een 
hotel.

13. Hekel aan mensen die: 
   Denken dat ze het weten maar onzin 

praten.
 
14. Uit bed te halen voor: 
   Formule 1. Al is de wedstrijd nog zo 

vroeg, ik zet er mijn wekker voor!
 
15. Welke droom is wederkerend: 
   Ik heb vroeger toen ik 18/19 was 

een ernstig auto-ongeluk gehad. 
Gelukkig niks aan over gehouden 
maar daar droom ik nog wel eens 
over.

 
16.  Wanneer was je voor het laatst 

bang: 
   Als ik niet weet waar mijn dochter is. 

Vorige week nog. Hele tijd lopen ze 
met een telefoon in de handen maar 
even zeggen waar ze zijn… ho maar.

 
17.  Wat denk je als je in de spiegel 

kijkt: 
  Je wordt ouder en kaler..

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

   Met goed weer in de schuur met de 
auto’s aan het werk.

19. Wie zou je nog willen ontmoeten: 
  Jos Verstappen, als sportman.
 
20.  Wiens Zieuwents huis zou je van 

binnen willen zien en waarom: 
   Het oude huis van Frank Dusseldorp 

waar nu Stortelder woont aan de 
Vondermansdijk. Daar heeft eerder 
mijn peetoom Johan Grobben 
gewoond. Benieuwd hoe het er nu 
uit ziet van binnen.

 
21.  Met welke vrijwilliger zou je wel 

eens een dagje mee willen lopen: 
   Met een ambulance die de laatste 

wensen van mensen vervult. Dat lijkt 
me eervol werk.

 
22. Wat zou je geen 2e keer doen: 
  Trouwen, ben gelukkig getrouwd!
 
23.  Wat staat er bovenaan jouw 

bucketlist: 
   Parachutespringen, wel met 

begeleiding natuurlijk!
 
24. Beschrijf jezelf in 5 woorden: 
   Eerlijk, spontaan, sportief, 

nieuwsgierig en technisch

Vincent bedankt voor de gezellige 
profielschets en de koffie!

Stefan.



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

Biljartver. 't Kevelder Willy Eekelder Ruusloseweg 18 A 7136 MD Zieuwent 351664 PIOT Huub Wopereis Harreveldseweg 21 7136 LW Zieuwent 06-12844614

Bridgeclub Zieuwent (B.C.Z.) Gerry Koppenens Rode v. Heeckerenstr. 22 7131 ER Lichtenvoorde 06-17328049 PSV In den Bosch I. Hendriks Misterstraat 58 7126 CE Bredevoort 0543-452351

Buurtver. Ruurloseweg Hedwig Heutinck Ruurloseweg 13 A 7136 MC Zieuwent 352029 R.K.Z.V.C. Dick Schieven A. Mollemanhof 34 7136 MS Zieuwent 06-27083077

Buurtver. Sprenkelderhook Wendy Waalderbos Anton Mollemanhof 67 7136 MR Zieuwent 466987 Spirit '90 (Gymvereniging) Jacquelien Wopereis Kard. de Jongstraat 35 7131 XS Lichtenvoorde 377457

Buurtver. 't Hoenderboom Norie Klein Goldewijk Dorpsstraat 10 7136 LK Zieuwent 06-23653184 Stg. Paardrijden Gehandicapten Marietje Nijrolder Wilgendijk 4 7136 JJ Zieuwent 06-20107523

Buurtver. 't Kevelder Peter Groot Zevert De Steege 36 7136 MP Zieuwent 06-20599439 Stichting Fratsen Liran Bokkers De Steege 95 7136 MN Zieuwent 06-27277876

Buurtver. Zegendijk Nanda Stegers Hemmeledijk 7 A 7137 RB Lievelde 351301 Stichting Helpende Hand Mevr. J. Bekken Werenfriedstraat 9 7136 ZG Zieuwent 351461

Charitas Pastorie Dorpsstraat 41 7136 LG Zieuwent 351232 Stichting Jeugdraad Andre te Molder De Steege 8 7136 MP Zieuwent 351429

Dames gym R. Spexgoor Reindersweg 7 7136 KE Zieuwent 351481 Stichting Jeugdwerk Zieuwent Benno Hulzink De Haare 7 7136 MH Zieuwent 351457

E.H.B.O. Rianne IJzereef Ruurloseweg 17 A 7136 MC Zieuwent 352163 Stichting Kerkepaden G. Molleman Dorpsstraat 32 7136 LM Zieuwent 351598

Feestcommissie Laurens Onstenk Hemmeledijk 4 7137 RB Lievelde 06-22960979 Stichting Kleintje Koepel Hanneke Kolkman Wilgendijk 12 7136 JJ Zieuwent 351558

Gymclub dames R. Rouwhorst Zieuwentseweg 56 7136 LC Zieuwent 351532 Stichting PaasPop Iris Weelink Schoppenweg 8 A 7136 KH Zieuwent 06-25568117

Handbalver. Pacelli Annette Vosters Boersweg 12 7136 KK Zieuwent 487783 Stichting Paasvuur Michiel Verhoeven Rouwhorsterdijk 16 7136 KW Zieuwent 06-45168391

Harmonie Zieuwent Sjaak Kolkman Dorpsstraat 51 7136 LG Zieuwent 06-37330908 Stichting Speelvoorziening Ineke Brundel de Waareise 15 7136 LT Zieuwent 06-14958567

Jong Nederland ('t Gilde) Frank Stegers Hemmeledijk 7 A 7137 RB Lievelde 351301 Stichting Website Zieuwent René Spekschoor Doorndijk 3 7136 KG Zieuwent 352363

K.B.O. Afd. Zieuwent A. Kl. Tuente-Orriëns p.a. Dorpsstraat 25 7136 LE Zieuwent 0545-224467 Stg. Welkom in de Waareise Karin Klein Goldewijk Bedelaarsdijk 7 7136 JA Zieuwent 0573-491330

Karateclub MU CHIN Alwin Ikink Kerkhoflaan 26 7131 TD Lichtenvoorde 370794 Stichting Zieuwent Live! Stef Hoitink De Steege 77 7136 MN Zieuwent 377223

Klootschietver. De Hemmele Sabine Spil Tongerlosestraat 14 7131 EW Lichtenvoorde ………. Schietvereniging Zieuwent A. Papen De Haare 32 7136 MK Zieuwent 351970

Koor "De Medeklinkers" Henriëtte Hulshof Zieuwentseweg 53 7136 LA Zieuwent 351890 Schutterij St. Sebastiaan Nienke Krabbenborg Vosdijk 19/A 7134 RD Vragender 06-18721065

Koor "NOIR" Elise Roelofsen Brandersdijk 10 A 7136 KV Zieuwent 351416 Sponsorbundeling Zieuwent Angela Krabbenborg Koolsweg 2 7136 JG Zieuwent 06-22834920

L.T.O. Noord afd. Oost Gelre Erica Lensink Lieversdijk 4 7121 KT Aalten 06-46774121 Tennisvereniging ZTV Hedwig Heutinck Ruurloseweg 13 A 7136 MC Zieuwent 352029

Lotusgroep Petra Bouwhuis Beuzenes 17 7101 VV Winterswijk 0543-523951 Toneelver. Semper Avanti Marja Fuchs Zegendijk 10 7136 LS Zieuwent 06-42055290

Lourdeswerk (N.B.V.) Pastoraatgroep Dorpsstraat 41 7136 LG Zieuwent 351232 Tourclub Velocé Rita Arink Lichtenvoordseweg 83 A 7141 DW Groenlo 06-20418707

M.K.B. (afd. Zie. Ha. Mar.) Thea Wopereis Ruurloseweg 5 A 7136 MC Zieuwent 351928 Volleybalvereniging TOHP Henk Krabbenborg A. Mollemanhof 38 7136 MS Zieuwent 351875

Ouderraad Basisschool Heidi Klein Holkenborg Maatweg 4 7136 KP Zieuwent 352589 Vrouwen Vereniging Zieuwent Paula Bokkers Kunnerij 6 7136 JK Zieuwent 351710

Oudheidkundige Ver. "Zuwent" Lucia Beerten Zieuwentseweg 46 A 7136 LC Zieuwent 06-53121736 Zaalvoetbal Z.V.Z. Gerdo ten Barge Engelse Schans 14 7137 SE Lievelde 06-12824537

Parochiebestuur Zieuwent Pastorie Dorpsstraat 41 7136 LG Zieuwent 351232 Zangkoor R.K. J. Nobbenhuis De Haare 71 7136 MG Zieuwent 351414

PCI Caritas locatie Zieuwent Leo Nijenhuis De Haare 11 7136 MH Zieuwent 351846 Zieuwents Belang Sandra Jansen Grensweg 4 A 7136 KN Zieuwent 352389

Perfect Running Lisa te Molder Dorpsstraat 20 A 7136 LL Zieuwent 06-20744965 Zonnebloem De Arie Groeneweg Hellerweg 3 A 7136 KS Zieuwent 351253

Peuterspeelzaal Gemma Bongers Varsseveldseweg 8 7131 BJ Lichtenvoorde 487150 Zonnig Zieuwent Ruud Krabbenborg p.a. Boekelderweg 3 7136 KL Zieuwent 06-20521539

SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE ZIEUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES   (24 maart 2019)

Wijzigingen doorgeven aan :  Huub Wopereis, Harreveldseweg 21, 7136 LW Zieuwent  :  E-mail   h.wopereis@chello.nl
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Vijf lenige meisjes trappen deze nieuwe 
rubriek in de PIOT af. Aan de keukentafel 
zijn zij in de pen gekropen en hebben een 
aantal vragen beantwoord om ons kennis 
te  laten maken met hun hobby en sport.

Wij zijn Syenna Kolkman (8 jaar), Saar 
Hulzink (9 jaar), Marli Krabbenborg (8 jaar), 
Lorin Krabbenborg (9 jaar) en Lisa Beerten 
(9 jaar). Wij gaan jullie wat vertellen over 
voltige.

Hoelang doen jullie dit al en hoe komen 
jullie er bij? 
Syenna:  Ik doe voltige een half jaar en heb 

het van mama.
Saar:   1 jaar voltige. Van mama gehoort.
Marli:   Ik doe een half jaar, ik heb het van 

me zus (Lorin, red.)

Lorin:   1 jaar aan voltige, ik heb het van 
Facebook.

Wat vinden jullie leuk aan deze hobby?
Syenna:   Het gaat om paarden en je kunt 

er kunstjes op doen.
Saar:   Ik vind paarden leuk. Ik wil ook 

sport van paarden.
Marli:   Ik wou een sport met paarden 

doen.
Lorin:   Ik vind het leuk omdat ik hou 

van paarden en turnen en dat in 
combinatie is voltige.

Lisa:   Ik vind turnen leuk en ik vind 
paarden leuk. Daardoor wou ik 
op voltige.

Vinden jullie ook dingen minder leuk?
Syenna:  ik vind niks niet leuk aan voltige.
Saar:  ik vind niks stom van voltige.

IN DE SCHIJNWERPER Marli:  ik vind niks stom aan voltige.
Lorin:   soms zijn dingen minder leuk. 

Maar ik heb er super veel plezier 
in.

Lisa:   Soms vind ik het een klein beetje 
stom om 6 rondjes om de bak te 
rennen als warming-up.

Waar voeren jullie deze hobby uit?
Aan de Koolmansdijk in Lievelde, op de 
boerderij van Joyce.

Welke spullen of materialen hebben 
jullie nodig?
Strakke kleren, paarden spullen, yoga 
matje, een bok, steuntjes, matrassen en 
natuurlijk een paard.

Zijn jullie met meerdere of alleen?
Er zijn 3 teams, wij zitten in team 3 met 
meerdere kinderen.

Hoeveel dagen in de week besteden 
jullie aan de hobby?
Op zaterdag doen we voltige. Verder 
oefenen we thuis met steuntjes, op de 
trampoline of op de grond.

Wie is jullie voorbeeld?
Syenna:   Joyce kan goed uitleggen.
Saar:  Ik weet het niet.
Lorin:   Eva, die vind ik heel goed. Eva zit 

in team 1 op de zaterdag en helpt 
bij ons.

Marli:   Mijn voorbeeld is Eva.
Lisa:  Ik heb niet echt een voorbeeld. 

Waar kunnen we jullie over 5 jaar 
bewonderen en wat kunnen jullie dan?
Syenna:   dan kan ik in galop op het paard 

staan.
Saar:   ik kan over 5 jaar een handstand 

doen.

14 15

MAAK KENNIS MET BIJZONDERE 
OF UNIEKE HOBBY’S EN SPORTEN 
VAN KINDEREN UIT ZIEUWENT. 
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ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

Dag Datum Aanvang Activiteit

Zo. 7 april 14:00 uur AWC 1 – RKZVC 1 (Speelronde 24).

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

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

Vr. 12 april 09.30 uur Welkom in de Waareise. Bezoek aan de Timp.

Vr. 12 april 19.30 uur Buurtvereniging “’t Hoederboom” en “Sprenkelder-hoek”

    : Kruisjassen : HWP.

Za. 13 april 18.30 uur Open Podium.

Zo. 14 april 14.00 uur RKZVC 1 – Purmersteijn 1 (Speelronde 25).

Vr. 19 april 19.30 uur Paaspop Klassiek : Matthaüs Passion.

Za. 20 april 14.00 uur SDO 1 – RKZVC 1 (Speelronde 26).

Za. 20 april ----- PaasPop Zieuwent.

Zo. 21 april ----- PaasPop Zieuwent.

Zo. 21 april 20.00 uur Paasvuur.

Do. 25 april 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Vr. 26 april 19.30 uur Buurtvereniging “’t Kevelder” : Kruisjassen.

Zo. 5 mei 08.00 uur Stichting Fratsen : “Dwars deur Sowent.”

Zo. 5 mei 14.00 uur Hollandia 1 – RKZVC 1 (Speelronde 27).

Ma. 6 mei 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Zo. 12 mei 14.00 uur RKZVC 1 – Fortuna Wormerveer 1 (Speelronde 28).

Vr. 17 mei 09.30 uur Welkom in de Waareise. Bezoek aan de ranch van tante Til

Zo. 2 juni 13.00 uur 40 Jarig bestaan buurtvereniging Ruurloseweg.

Vr. 14 juni 09.30 uur Welkom in de Waareise. EHBO, informatie en instructie.

Vr. 28 juni ----- Stichting Fratsen : Modderdag.

Vr. 12 juli 09.30 uur  Welkom in de Waareise. Wandeling Kienbanepad en 

tuinbezoek Jan Nijenhuis.

Zo. 15 sep. ----- Stichting Fratsen : Vertelfestival.

25 en 26 oktober  Stichting Fratsen : Houtdorp.

Lorin:   Hopelijk in Vragender meedoen 
aan een grote voltige wedstrijd en 
kan ik zelf op het paard springen.

Marli:   Over 5 jaar doe ik mee aan een 
wedstrijd in Vragender en kan ik 
handstand.

Lisa:   Over 5 jaar kan ik een handstand 
doen en in Vragender meedoen 
aan een wedstrijd en hopelijk 
winnen. Hopelijk kan ik er dan 
ook zelf op springen.

Willen jullie zelf nog iets kwijt?
Ga op voltige want het is super leuk! 
Op 14 april in Vragender is er nog een 
wedstrijd, kom je kijken?

Groetjes, Syenna, Saar, Lorin, Marli en Lisa.

IN DE SCHIJNWERPER
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We zijn op zoek naar 
meer kinderen die 
graag willen vertellen 
over hun hobby en 
sport. Doe jij, je zusje/
broertje, vriendje/
vriendinnetje een 
bijzondere hobby of 
sport? Laat het ons 
weten via de mail naar 
h.wopereis@chello.nl. 

Je mag ook één van de 
redactieleden je naam 
en hobby doorgeven en 
dan nemen we contact 
op.

OPROEP



Misschien is niet bij iedereen bekend wat 
een droebel is. Een droebel is een groepje 
vlak bij elkaar gelegen boerderijen. Ooit is 
zo’n droebel ontstaan vanuit één (stam)
huis. De eerste bewoning van ons dorp 
vond plaats op de enkele natuurlijke 
verhogingen in het verder zo laag gelegen 
landschap dat in de winter meest onder 
water stond. Vanuit het stamhuis werd er 
in de loop der tijden door zoon of dochter 
bijgebouwd. Er kon bijgebouwd worden 
voor zover de grootte van de natuurlijke 
verhoging dit toeliet: soms was er maar 
plek voor twee boerderijen, soms ook voor 
meerdere. Bij de eerste bewoners van de 
droebels is de familierelatie nog duidelijk. 
Men woonde vlak bij elkaar en hielp elkaar, 
in goede en slechte tijden (naoberhulp). 
Uit droebel de Hoenderboom, dat 
slechts bestaan heeft uit Groot en Klein 
Hoenderboom, is de dorpskom van 
Zieuwent ontstaan. 

In de loop der tijden is er veel veranderd. 
Met name na de ruilverkaveling van de 
vorige eeuw: er zijn boerderijen gesloopt, 
land is geëgaliseerd, veel natuurlijke 
houtwallen tussen de verschillende 
landjes zijn verdwenen. Toch zijn er 
nog droebels te onderscheiden in het 
Zieuwentse landschap. 

Al lange tijd is de Oudheidkundige 
Vereniging Zuwent (OVZ) bezig hier iets 
mee te doen. De OVZ wil het begrip 
‘droebel’ bewaren, ook voor komende 
generaties. Gelukkig heeft de OVZ hierin 
de steun gekregen van Gemeente Oost 
Gelre. En in april is het zover: dan wordt 
de Droebelwandelroute officieel geopend. 
De route wordt gemarkeerd met groene 
voetstapbordjes die de wandelaar de 
weg wijzen langs enkele droebels van 
Zieuwent. In het gedenkpark van het dorp 
staat het beginpaneel van de wandelroute. 
Dit beginpaneel zal officieel onthuld 
worden bij de opening. Daarnaast is er bij 
alle droebels een bord geplaatst, langs en 
parallel aan de openbare weg. Hier zijn al 
veel enthousiaste reacties op gekomen.
De Oudheidkundige Vereniging Zuwent 
hoopt dat veel mensen plezier zullen 
beleven aan deze wandelroute en dat 
het begrip ‘droebel’ behouden blijft voor 
komende generaties en daarmee een 
stukje geschiedenis van Zieuwent.

Cecile Hulshof, 2e Secretaris OVZ, 
tel: 06 27476204, 
email: hulshofcecile@gmail.com

DROEBELDORP ZIEUWENT
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Wellicht heeft u het al opgemerkt: er komt een nieuwe 
wandelroute in ons dorp: de Droebelwandelroute. Deze 
route is een onderdeel van het grotere wandelnetwerk in de 
Achterhoek dat werkt met knooppunten. De wandelroute gaat 
meest over de mooi gelegen kerkenpaden van ons dorp en 
voert langs verschillende droebels.

Gym Vereniging Mariënvelde biedt 
voor meerdere doelgroepen wekelijkse 
beweging. We bieden verschillende lessen 
aan en behalve lekker bewegen, vinden 
we een goede sfeer ook heel belangrijk 
natuurlijk!

Voor de jeugd is er op de dinsdag gym: 
even lekker een uurtje bewegen met 
verschillende toestellen en spellen. En op 
de donderdag streetdance voor kinderen 
vanaf groep 1. 

Voor de volwassenen, zowel dames als zeker 
ook heren, is er op de dinsdagavond tijd 
om gezellig samen in beweging te komen. 
Eerst wordt er begonnen met oefeningen en 
de afsluiting is een potje volleybal. Op de 
donderdagavond is er jazz-gym. Op muziek 
worden er diverse oefeningen gedaan voor 
soepelheid en conditie. 

Om altijd in beweging te kunnen blijven is 
er op de woensdagmiddag Meer Bewegen 
voor Ouderen. Onder leiding van een 
fysiotherapeut worden er oefeningen 
gedaan. Dit is van 55 jaar tot 100+. 

Dinsdag  18.15 - 19.00 uur   
 Onderbouw basisschool
 19.00 - 20.00 uur  
  Bovenbouw basisschool en 

ouder
 20.00 - 21.45 uur  
 Damen en heren
Woensdag 13.30 – 14.30 uur  
  Meer bewegen voor ouderen  

o.l.v. fysiotherapeut
Donderdag 18.00 – 19.00 uur  
 Streetdance 
 19.00 – 20.00 uur 
 Jazz-gym 

Iedereen is van harte welkom, sluit gerust 
eens aan! 

Contact: Edith Bokkers 0544-352070 of  
Ellen Stronks 0544-785200



DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO8-1 – AZC JO8-2 : 3-1
DOELPUNTENMAKERS: Jens, Sem en Pepijn.
MOOISTE DOELPUNT: Pepijn. Mooi afstandsschot !
MOOISTE MOMENT:  2e Helft werden ze wakker en werd er mooi samenge-

speeld en verdedigd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Chris. Hard gewerkt, de bal vaak afgepakt.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Warnsveldse Boys JO8-2 – RKZVC JO8-1 : 4-2
DOELPUNTENMAKERS: Juul en Jens.
MOOISTE DOELPUNT: Jens.
MOOISTE MOMENT: Samenspel in de 2e helft. Ging super !
MAN v.d. WEDSTRIJD: Hele team mooi gespeeld.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO10-1 – MEC/Bredevoort JO10-1 : 7-2
DOELPUNTENMAKERS: Romy (2x), Thijmen (2x), Ruben (1x), Toon (1x) en Sep (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Sep. Eerst een keer in eigen doel, maar hij maakte het 

goed om keihard bij de tegenstander te scoren.
MOOISTE MOMENT: 1e Helft wind tegen en supergoed gevoetbald.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Thijs.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Fc Eibergen JO10-4 – RKZVC JO10-1 : 3-14
DOELPUNTENMAKERS:  Ruben (4x), Thijmen (3x), Sep (3x), Romy (2x), Fedde (1x) 

en Toon (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Toon. Lobje over de keeper.
MOOISTE MOMENT:  Eén-tweetje van Sep en Toon op het laatst van de wed-

strijd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ruben.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-1 – Lochem JO11-3 : 4-2
DOELPUNTENMAKERS: Tim (3x) en Lynn (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Tim. Mooi afstandsschot.
MOOISTE MOMENT: Prachtig samenspel bij 2e doelpunt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tim.

VOETBAL : RKZVC

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-1 – Rietmolen JO11-1 : 8-4
DOELPUNTENMAKERS: Jochem (4x), Tim (2x), Lars (1x) en Tom (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Jochem. Boven in de kruising.
MOOISTE MOMENT: Mooie samenspel.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jochem.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Fc Winterswijk JO11-3 – RKZVC JO11-2 : 3-0
DOELPUNTENMAKERS: Geen doelpunten.
MOOISTE DOELPUNT: N.v.t.
MOOISTE MOMENT:  Dat ze van een 3-0 achterstand, de tweede helft niets 

hebben weggegeven. En kans op zeker twee doelpunten. 
Maar ook goede reddingen van Toby.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Jur Groot Zevert.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-2 – Meddo JO11-1 : 0-5
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT:  Hele eerste helft super samengespeeld. De 0-0 gehou-

den.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lynn.

VOETBAL : RKZVC

20 21

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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DOE

21 APRIL
VANAF 18:00

FREESTYLE VOETBALMET MAARTEN VAN LUIT!

KOM JIJ OOK?

tot 14 jaar

ROUWHORSTERDIJK | ZIEUWENT
GRATIS ENTREE!

WWW.PAASPOP-ZIEUWENT.NL

SPRINGKUSSEN!

BOESKEN MAKEN!

AUTO VERVEN!
SLOOPHOEK!

MIDDAGKINDER

20 + 21 APRIL  
ROUWHORSTERDIJK | ZIEUWENT

WWW.PAASPOP-ZIEUWENT.NL

SUZAN & FREEK
VIPERS (QUEEN TRIBUTE) - IT

JAY-REEVE KEES VAN HONDT
THE JULIETS - BEHOT STUFF
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De afgelopen weken werden overheerst 
door slecht nieuws; de verschrikkelijke 
dag in Christchurch en het drama in 
Utrecht. Persoonlijk kwam er voor mij, en 
ik denk voor velen, ook slecht nieuws uit 
Doetinchem. 11 maart werd definitief be-
kend dat oefenmeester Henk de Jong zijn 
werkzaamheden bij de Superboeren zal 
neerleggen na dit seizoen dat hopelijk nog 
slechts 8 wedstrijden duurt en geen 12. 
De toekomst van Henk in Doetinchem was 
al wat onzeker in verband met zijn thuis-
situatie in Drachten. In januari verschenen 
er nog berichten met als titel “Henk de 
Jong hoopt langer bij De Graafschap te 
blijven”, dus de situatie in huize De Jong is 
op korte termijn sterk veranderd lijkt het. 
Donderdag 21 maart kwam het nieuws 
naar buiten dat Henk voor 3 jaar getekend 
heeft bij Cambuur Leeuwarden, een ver-
schil van zo’n 142 kilometer.

Er beginnen geluiden te komen dat onze 
Henk al veel langer met zijn gedachten bij 
Cambuur was. “Pas nadat ik besloot te 
vertrekken bij De Graafschap, is er con-
tact ontstaan met Cambuur. Ik weet dat 
iedereen denkt: één en één is twee, maar 
zo was het dus niet”, aldus De Jong. On-
geacht of hij de waarheid spreekt vind ik 
dat we deze geweldenaar moeten blijven 
steunen tot het bittere eind. In mijn opinie 
is het fenomeen Henk de Jong een van de 
beste dingen die de Superboeren de af-
gelopen tijd is overkomen. Henk, die zelf 
exact 0 wedstrijden op het hoogste ni-
veau heeft gespeeld, heeft samen met zijn 
spelers de sfeer en beleving bij de Graaf-

schap weten terug te brengen. De Graaf-
schap was wellicht gelukkig door in een 
gehaktballenwedstrijd met 2-1 te winnen 
van Almere City en zo te promoveren naar 
de Eredivisie. Promotie is mooi, maar vaak 
is het tegengeluid “wat hebben ze daar te 
zoeken”. Ik herinner me nog de eerste 
wedstrijd van het seizoen, De Graafschap 
- Feyenoord : 2 - 0. Ik begon stiekem al te 
hopen op het sprookje dat ook het Engel-
se Leicester City overkwam, een laagvlie-
ger die ineens kampioen wist te worden. 
Een paar weken later bleek al wel dat we 
daar weer weinig te zoeken hebben. Henk 
leende zijn eigen auto uit zodat de spelers 
er op uit konden na afloop tegen Feyen-
oord. Ik moet nog meemaken dat Joey 
op zondagmiddag in de auto van Laurens 
naar de McDonald’s in Winterswijk gaat. 

De snor van Veronica Inside is altijd zeer te 
spreken over de Graafschap; een prach-
tige club! Aan diezelfde tafel worden ook 
de spelers wel eens op de hak genomen; 
Jurjus is de slechtste keeper van de eredi-
visie en Ted van de Pavert kan de bal met 
moeite bij het goede shirtje krijgen. Het 
was Henk zelf die ook in het programma 
zat en dit nog even kon rechtzetten. Het 
feit dat Henk daar zat zegt ook al genoeg, 
een geweldige persoonlijkheid die een 
leuk verhaal heeft. Ze zullen daar kabou-
ter Ten Hag wel niet uitnodigen. Henkie, ik 
hoop dat we dankzij jou volgend jaar weer 
op zondag mogen voetballen!

Jur

De co lumn
HENKIE.
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