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Bent U ook voetballiefhebber met alles wat daarbijhoort 7 Heeft U gekeken naar de arbitrage bij de
Wereldkampioenschappen voetbal ? Heeft U ook vernomen,
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via de media, wat de nieuwe te volgen spelregels zijn
voor de scheidsrechters ?

Wij wel en we zetten hier onze vraagtekens bij. Wij
gaan vanaf deze plaats echt niet bepalen, hoe het
voetbal gespeeld moet worden en volgens welke regelsdit moet geschieden, maar kanttekeningen mogen we toch
wel plaatsen.
We gaan overigens van het standpunt uit, dat we res-
pekt hebben voor alle heren in het zwarte pak. Het is
tegenwoordig echt geen pretje om je 1,5 uur verrot telaten schelden door 22 man. Vroeger was er waarschi jn-lijk meer onderling respekt, maar nu iedereen zo mon-
dig is geworden, zowel bij de jeugd als bij de senio-
ren, moet je toch echt sterk in je schoenen staan wil
je dat allemaal met plezier blijven doen. In het be-
taalde voetbal bestaat nog de regel, dat je een gelekaart kunt krijgen voor praten tegen een scheidsrech-
ter, maar bij ZVC-12 tegen Longa-14 zien we dat echtniet gebeuren. Uiteraard is de arbitrage op dit niveau
vaak wat minder, maar is het voor deze goedwillende
clubfanaat ook geen hobby en is het niet zo, dat
iedereen fouten mag maken, dus zelfs een scheids-
rechter 7

Terug naar het begin: de FIFA heeft gemeend enkele
spelregels te moeten wijzigen. 1. Doorgebroken spelersdie in een doelrijpe positie komen en worden tegen-
gehouden moeten worden bestraft met een rode kaart en2. gelijk is geen buitenspel meer als er een pass isverstuurd. De eerste wijziging is natuurlijk op zich
een goede, maar wie durft te bepalen, welke situatieal dan niet doelrijp is ? Voor iedereen, dus ook vooriedere scheidsrechter zal dit anders liggen. Iedereen
heeft dus een eigen interpretatie en dus krijg je
autometisch, dat er met 2 maten wordt gemeten, zowel
in een wedstrijd met dezelfde scheidsrechter als bij2 verschillende wedstrijden met verschillende scheids.rechters. Irritatie alom dus. Met de 2e wijziging is
de opzet geweest om aanvallend voetbal te stimuleren,
maar wat al is gebleken in het betaalde voetbal ishet volgende: iedere coach zet nu een extra spelerduidelijk achter zijn laatste linie, om zo te voor-
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komen dat de buitenspelval wordt ontweken. Al met al
lijken ons deze regels dus veel verwarring te zullen
zaaien en dus niet ten goede zullen komen aan het
kijkspel. Uiteraard moeten deze regels nog worden
ingeburgerd, maar de verschillende zienswijzen zullen
blijven bestaan.
Om een lang verhaal kort te maken: de scheidsrechters
hebben het al nooit gemakkelijk gehad en met deze
nieuwe regels zal het dus zeker niet eenvoudigerworden. Laten we met zijn allen proberen om de manin het zwart iets meer krediet te geven en zeker bijhet amateurvoetbal blij zijn, dat deze heren het
willen doen. Geen scheidsrechters, geen voetbal.

De RedaktSDOEVENEMENTEN-AGENDA

17 sep. : RKZVC: halfjaarlijkse ledenvergadering.
27 okt.:Uitvoering Notenkrakers.
28 okt. : Uitvoering Notenkrakers.

3 mov.:Uitvoering Notenkrakers.
4 nov.:Uitvoering Notenkrakers.

10 nov. : Uitvoering Notenkrakers.
10 nov. of
17 nov. : Klootschieten : Open toernooi Senioren

(H+ D).TEENS
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SESSIE DEEEEN
EEN PRESENTATIE VAN DE ZIEUWENTSE

TENNIS VERENIGING MIDDELS EEN
INTERVIEW MET HAAR VOORZITSTER

CHRISTIEN CUPPERS

De Zieuwentse Tennis Vereniging (ZV), opgericht in
het najaar van 1981 en dus inmiddels aan haar 9e
aktieve seizoen bezig, blijkt een levensvatbare
vereniging te zijn en niet meer weg te denken uithet Zieuwentse sportleven. Middels een interview met
haar voorzitster Christien Cuppers volgt hierbij een
“profielschets” van deze vereniging.

Accommodat
Z.T.V. bezit een goede accommodatie die in de
loop der jaren is opgebouwd. In tegenstelling tot
hetgeen gebruikelijk is, is de volledige accommodatie
eigendom v.d. vereniging. Alleen voor de grond geldt
een recht van opstal.
- De twee banen zijn in 1982 aangelegd op een stuk

v.d. toen door R.K.Z.V.C. gebruikte parkeerplaats.R.K.Z.V.C. heeft deze grond "belangeloos afgestaan”
aan Z.T.V., waarvoor men deze vereniging nog steeds
denkbaar is.

- In 1984 werden de banen voorzien van verlichting,terwijl tevens een noodclubgebouwtje (een oude
direktiekeet op wielen) werd geplaatst.

- In 1988 werd een (semipermanent) clubgebouw
gerealiseerd.

- In 1990 kreeg men de beschikking over een automa-
tische sproei-installatie.

Er zijn momenteel geen wensen voor een uitbreiding,danwel verbetering van de accommodatie. Plannen voor
een derde baan bestaan er niet.
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Ledenbestand.
Het oorspronkelijke ledenbestand van 125 personen is
in de loop der jaren uitgegroeid tot een maximum van
200. Er gold toen een ledenstop. De laatste 2 jaar is
er sprake van een kleine afname van het ledenbestand.
- Momenteel telt de vereniging 36 junioren en 137

senioren.
- Mede door een gerichte werving en een aktieve jeugd-

commissie heeft in 1990 een relatief grote toename
van het aantal jeugdleden plaats gevonden.

- Van de 137 senioren blijken slechts + 60 personen
regelmatig te tennissen. Dit fenomeen (veel niet-aktieve leden) wordt reeds sinds de oprichting
waargenomen. Afgezien van een vrij grote jaarlijkse
ledendoorstroming (+ 30 personen) heeft dit nog niet
geleid tot een drastische afname van het aantal
leden.
(Een en ander houdt ook in dat de druk op de banen
gering is. Er bestaan (met uitzondering van het
begin van het seizoen (april/mei)) geen wachttijden.

Financiële positie.
De financiële positie van Z.T.V. is uitermate gezond.
- De afgesloten hypotheek voor het clubgebouw wordt in

een versneld tempo afgelost.
- Men speelt met gedachte om een contributieverlaging

door te voeren.
- De inkomsten van de kantine in het clubgebouw zijnbeperkt. De "oneerlijke" concurentie met de plaatse-lijke horeca wordt als minimaal ervaren.
Aktiviteiten
Tennis is in principe een individuele sport. Om een
saamhorige vereniging op te bouwen en 'los zand® te

voorkomen wordt derhalve veel aandacht besteed aan het
organiseren van gezamelijke aktiviteiten. In de prak.tijk blijkt tevens dat het zogenaamde vrije afhangen
(het zelf reserveren van de banen) snel verwatert.
Ben georganiseerde aktiviteit zet leden aan om te
tennissen. Hieronder volgt een overzicht:
- Openingstoernooi (jeugd en senioren)
- Dauwtennistoernooi (jeugd en senioren)
- Clubkampioenschappen dubbel (jeugd en senioren)
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- Clubkampioenschappen enkel (jeugd en senioren)
- Groot/klein-toernooi (jeugd en senioren)
- Koffietennis (senioren; elke donderdagavond)
- P.I.P-toernooi (jeugd)
- Kemkens Service Toernooi (senioren)
- Trainingen (jeugd en senioren)
- Kompetitie.
Het bereiken van de leden voor wat betreft informatie-
verstrekking (zowel algemeen als voor specifieke doel-
einden) is een “probleem*. Weinig leden komen in het
clubgebouw. Het aan het begin v.h. seizoen aan alle
leden toegezonden informatieboekje (met een overzicht
van alle activiteiten en dienaangaande informatie)
blijkt te snel in 6énof ander laadje te verdwijnen.
Men overweegt om alle leden (hetgeen ook in het ver-
leden is gebeurt) voor elke activiteit weer een apartecirculaire toe te sturen.

Trainingen
In tegen stelling tot hetgeen bij sportverenigingen
gebruikelijk is, volgt slechts een beperkt aantal
leden een training. Een training (meestal 10 of 20
lessen) wordt voornamelijk gevolgd om de beginselen
van de tennissport onder de knie te krijgen. Is men
eenmaal zover, dan wordt “op eigen houtje", dus zonder
trainer, gespeeld. Voor deze training/les moet door
seniorleden apart betaald worden. Jeugdleden worden
10 gratis lessen aangeboden.

Competitie:
De nadruk van Z.T.V. ligt op het recreatieve tennis.
Desalniettemin wordt de gelegenheid geboden om deel
te nemen aan officiële K.N.L.T.B.-bonds-competities.
- Hiervoor moet apart betaald worden.
- Hiervoor wordt niet of nauwelijks apart getraind.
- Omdat de vraag naar competitietennis het aanbod

van de mogelijkheden (nog) niet overtreft, is
er niet of nauwelijks sprake van een selectie
op vaardigheid en/of techische bedrevenheid.
Van uitgebreide interne kuwalificatieprocedures,
zoals grote tennisverenigingen die kennen, is
géén spreke. De taken v.d. technisch commissie
in deze zijn zeer beperkt.
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Hieronder volgt een overzicht v.d. verschillende
competities waaraan Z.T.V.-leden in 1990 hebben
deelgenomen
- K.N.L.T.B.-zaterdagmiddagcompetitie

(3x senioren-mix-teams)
- K.N.L.T.B, -dinsdagmorgencompetitie

(2x senioren-dames-teams)
- K.N.L.T.B. -woensdagzomeravondcompetitie

(3x senioren-mix-teams)
- Regio-woensdagavondbuurtcompetitie

(lx senioren-dames en lx senioren heren-team)

in relatie tot het Multifunktionele Centrum.
heeft voor het a.s. winterseizoen de baan

in de tennishal voor 20 dinsdagavonden van 19.00tot 23.00 uur afgehuurd. Een 16-tal leden spelenhier (tegen betaling) volgens een door Z.T.V.
opgesteld rooster.

- Een verzoek van de beheerders van het M.F.C. om
de tennisaccommodatie van Z.T.V. onder te brengenbij het M.F.C. is afgewezen om de navolgende
redenen:
a. Volgens een door de K.N.L.T.B. in 1989 uitgevoerdonderzoek verkeert de accommodatie van Z.T.V. in

een voortreffelijke conditie:
- de gravellaag gaat nog 10 jaar mee.
- de lavalaag gaat nog 25 jaar mee.
- de zandlaag gaat nog 40 jaar mee.
- de verlichting gaat nog 8 jaar mee.
Een verhuizing brengt dus kapitaalvernietiging
met zich mee.
Een eigen accommodatie waarborgt een eigenidentiteit.

c. Een eigen accommodatie betekent eigen baas,
hetgeen 0.2. inhoudt dat ten alle tijden voldaan
ken worden aan de competitieverplichtingen.d. Een eigen clubgebouw betekent een eigen bron vaninkomsten.

e. Een verhuizing zal ten koste gaan v.d. rust, die
momenteel op de accommodatie heerst.
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- Wat Z.T.V. gaat doen, indien het M.F.C. op eigeninitiatief buitenbanen gaat aanleggen, is nog onbe-

kend. Voorlopig hoopt het bestuur dat het niet zover
zal komen.

- Door de komst van het M.F.C. zullen een groot aantal
Zieuwentse sportverenigingen nieuwe impulsen krij-
gen. Echter men verwacht geen echte concurrentie.
Tennis is een zomerbuitensport, terwijl de vereni-
gingen in het M.F.C. voornamelijk in de winter-
avonden aktief zijn. Van een afname van het aantal
leden wordt derhalve niet uitgegaan.

Toekomstverwachting van de tennisspor:
De tennissport heeft zich aan het eind van de jaren
zeventig ontwikkeld van een elitaire sport tot een
ware volkssport. Men verwacht niet dat er sprake zal
zijn van een tijdelijke rage. Tennis zal een algemene
volkssport blijven. Dit mede door het feit dat
- Tennis niet leeftijdsgebonden is. Beoefening is

mogelijk van 8 tot 80 jaar.
- Tennis is niet tijdgebonden. Beoefening is mogelijk

van 08.00 tot 23.00 uur, 7 dagen per week.
- Tennis is niet teamgebonden. Reeds met 2 personen

kan worden getennist.
Samenstelling en taakverdeling van het bestuur en
de diverse commissies
a. Bestuur

Cristien Cuppers : voorzitster belast met de
algehele coördinatie en public
relation. Tevens is zij compe-
titieleidster.
secretaresse.
penningmeester
afgevaardigde v.d. technische
commissie (m.n. organisatie
van de diverse onderlinge

Ria Krabbenborg
Jan Domhof
Anke kl. Holkenborg.

toernooien).
Marijke Toebes : afgevaardige jeugdcommissie.
Willy Rouwhorst _: beheer en onderhoud van de

accommodatie.
Willy Weijers : beheer en onderhoud van de

accommodatie.



Bomers LxMxB x

Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 05445-1620 ZIEUWENT

WEEGBRUG
B.A.M. KRABBENBORG
ZIEUWENT

Tel. 05445 - 1534
ALTIJD GEOPEND Fax. 05445 - 2085

Zeer goed bereikbaar voor alle combinaties.
Aangegeven vanaf de weg Zieuwent-Ruurlo

Tevens kunstmest verkrijgbaar los

hen gezakt te leveren,
in samenwerking met

GUNNEWICK
MENGVOEDERS BV

te Vragender Tel. 05443 - 71330



GOEDE RAADIS NIET DUUR!
Ook uw Adviseur voor:

APK keuringen
Onderhoud en reparaties

- Schade- en spuitwerk
Onderdelen en Acc.

ADVISEUR voor: - Tecwl en ML beh
Aan-en verkoop van personenauto's
P.S. Deskundig advies kan U veel geld besparen !!
Dorpsstraat 93 - 7136 LJ ZIEUWENT
Telefonisch bereikbaar tijdens werkdagen tussen 18.00-19.00 uur
onder tel.nr. 05445 1522

NIEUW. Ook voor banden, uitlaten en accu's bent U bij ons beter af
Dit alles wordt verkocht onder volledige garantie, Bel eens
voor een vrijblijvende prijsopgave of een afspraak !

wm) DRUKKERIJ WESTERLAAN

toch ook uw drukker!

* FAMILIEDRUKWERK
* HANDELS. EN REKLAMEDRUKWERK

* KETTINGFORMULIEREN

DIJKSTRAAT 26 LICHTENVOORDE TELEFOON 05443-71207



D. Leden technische commissi
Gerard Gerritsen De technische commissie orge-
Gerry Slot niseert de diverse onderlinge

toernooien.
©. Leden jeugdcommissie.

Agnes Domhof De jeugdcommissie behartigt de
Marietje Kemkens belangen v.d. jeugd en organi-

seert de clubaktiviteiten voor
deze groep.

qd. Leden "kantinecommiss:
Willemien Domhof _: Zorgt m.n. voor de dienst-

roosters.
Annie Domhof : Belast met de inkoop en

schoonmaak.

e. Terreinknecht (groundeman).
Antoon Kolkman : Draagt zorg voor het dage-

lijkse onderhoud v.d. banen.

£. Kemkens Service Toerno
Bennie Storkhorst : Onder leiding van Bennie

Storkhorst organiseert deze
speciale commissie een jaar-
lijks open-tennistoernooi.

g. Trainer.
Welter Tenten : Hij is de vaste clubtrainer.

Christien Cuppers bedankend voor haar medewerking,
sluiten wij af met het inmiddels “beruchte nagerecht’:
"EET TOETJE VAN CRISTIEN®
1. Wat is je favoriete gerecht ?

Pannekoek.

2. Wie nodig je persé niet uit op je verjaardagsfeest?
Boris Becker.
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3. Wat is je slechtste eigenschap volgens jezelf ?
Te veel willen organiseren, waardoor het 6&n ten
koste dreigt te gaan van het andere.

4. Wat is je beste eigenschap volgens jezelf ?
Dat zou je mijn kinderen moeten vragen.

3. Wie vindt je de beste sportman of -vrouw van
Zieuwent ?
De tennisster Marianne Spekschoor. Met name haar
harde slag bewonder ik.

6. Stel Zieuwent wordt morgen een zelfstandige
gemeente. Wie moet er dan burgemeester worden ?
Iemand die met hart en ziel beide schouders
onder Zieuwent wil zetten (wie dat is maakt
niet uit) en daardoor iets bereikt.
(Bijvoorbeeld het realiseren van het M.F.C.)

7. Wie is volgens jou de meest ondergewaardeerde
persoon binnen je eigen vereniging ?
De groundsman (in het verleden Antoon Wopereis,
en momenteel Antoon Kolkman). Hij doet veel
werk, terwijl dat door bijna niemand gezienwordt.

8. Wat is je grootste hobby ?
Naast tennis, de paardensport.

9. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?
Momenteel gaat het de goede kant op met
Zieuwent. Er worden weer kinderen geboren,
terwijl de komst van het M.F.C. de leefbaar-
heid van Zieuwent sterk vergroot. Wel zou ik
graag zien dat de jeugd zich meer ging ontplooien
op organisatorisch gebied (met name binnen de
diverse verenigingen).

De Redakt.
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de ACHTERHOGEKTDCHT

Op zondag 19 augustus werd vanuit Buurt- en Clubhuis
"’t Kevelder" bij prachtig weer, de 4e Achterhoektocht
gehouden. Deze werd evenals voorgaande jaren georgani-
seerd door de ijsbaancommissie Zieuwent, de Keitrap-
pers Lichtenvoorde en de biljartvereniging "’t Kevel-
der".
De tocht werd georganiseerd voor skeelers, toerfiet-
sers en recreatiefietsers. Voor de skeelers was een
trajekt uitgezet van 35 km. over rustige goed geasfal-
teerde wegen welke naar keuze 1 of 2 maal gereden kon
worden. Om half 11 startten 28 deelnemers welke alle
hun afstand in gesloten peleton uitreden. Ook melden
zich een 2-tal rolskiërs welke op eigen gelegenheid
de 35 km. uitreden. Voor het volgend jaar zal worden
bekeken of ook voor deze tak van sport iets te doen
valt.
Voor de toerfietstocht schreven bijna 80 deelnemers
in. Zij moesten een afstand van 100 km. overbruggen
over een prachtig Achterhoeks trajekt, welke was uit-
gezet door wielerclub "De Keitrappers” uit Lichten-
voorde. De recreatie-fietstocht werd verreden door
niet minder dan 160 deelnemers. Zij konden kiezen uit
een afstand van 25 o£ 45 km. Er werd deelgenomen door
jong en oud, alleenstaanden en ouders met kinderen.
Alle deelnemers ontvingen na aankomst een herinne-
ringsmedaille.
Er heerste de gehele dag een gezellige drukte van
vertrekkende en aankomende deelnemers bij *’t Kevel-
der". Een ieder was zeer tevreden over het trajekt,
de organisatie en uiteraard het weer.

Het organisatiecommité bedankt bij deze de vele mede-
werkers voor dit evenement. Ook de karate-vereniging
“Mu Chin" voor het belangeloos beschikbaar stellen
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van hun lokaliteit voor kleed- en doucheruimte. Zij
moesten nota bene hun eigen training naar elders ver-
plaatsen.
Reeds nu denkt men alweer aan de 5e achterhoektocht
voor 1991, welke gehouden zal worden op 25 augustus.
Er zal weer tijdig kontakt worden opgenomen met alle
medewerkers en de weermannen om ook deze te doen
slagen.

Het organisatiecommité.

DE ACHTERHOEKTOCHT 1990
EEN ROUTE VIA HERMAN, ASTRID, HAN,

RAYMON, GREG, EVERT, DRIES EN DE LOCO
Voor de 4e keer werd dit jaar de Achterhoektocht ver-
reden, een gekombineerde fiets. en skeelertoertocht
met buurt- en klubhuis "’t Kevelder' (vorig jaar nog"Cafe 't Kevelder", Herman nog bedankt) als vertrek-
unt en bestemming.

De organisatie is in handen van biljartvereniging“’t Kevelder’, de ijsbaancommissie Zieuwent en de
afdeling Zieuwent van de wielertoerklub "de Keitrap-
pers” uit Lichtenvoorde.



Ookvoor u hebben wij
een passende
oplossing vooral
uw woonwensen!

Stoltenborg
Interieurverzorging

Voor al uw vloerbedekking,
overgordijnen, vitrages,
meubelen, zonwering,
rolluiken enz.

Dorpsstraat 39, Zieuwent
Tel. 05445 - 1207

Verkoop van Nieuwe

en gebruikte auto's

Accu's, Banden

Uitlaten gratis montage
Betrouwbare onderhoudsbeurten
Ook voor A.P.K. staan wij klaar

Tevens bouwenwij L.P.G. in

en Repareren wij schade auto s

garage Elschot
Waalderweg 324
7263 Mariënvelde
Tel. 0545/1855

champignonkwe

a. holkenborg
voor verse champignons
ruurioseweg 28
zieuwent tel. O5445 1389

kerij (7
7136 MD



VERENIGINGEN:

BKZVC. Veldvoetbal
Voorzier J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, el. 1281

Sekrerari W Slot, Vragenderweg 37e, L'voorde, tel 05243 76950
Penningmeester M. v‚h Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tel. 1660
Wedstrijssekr.

_=
J. Lankveld, Dorpsstraat 40, Zieuwent, tel. 135

RKZV.C. Zaalvoetbal

Wedstrijgsekr zB. ton Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Penningmeester: B. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1591

HV. PACELU: Handbal
Voorziner 8 Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Sokrotaresse J. Rouwhorst, Rouwhorsterijk 3, Zieuwent, el. 05448 73814
Penringmeesteres+P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Mariënvelde, tel 1382

Wodstijdsekr. :A Hummelink, De Haare 30, Zieuwent tel 1531

TOMP: Volleybal
Voorzitter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zieuwent, tel. 1875
Sokrotaris E Rouwhorst, De Haare 26, Zieuwent, tel. 1822
Penningmeester G. Nijenhuis, Torbeckestraat 61, Groenlo, tel 05420 63583
Wedstrijdsekt. =P. Cuppers IJzereef, De Haare 29, Zieuwent, el. 2059
Recreanten A. Klein Tuente, Lantherweg 29, Mariënveide tel 1909

ZIV: Tennis
Voorzitter ©. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel, 1287
Sokretaresse R Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel. 1597

Penningmeester. J Domhof, Churchillstraat 7, Zieuwent,tl. 1782
Wedstrijdsekr.7A KI Holkenborg, Past. Zanderinkstraat 14, Zieuwent, tel 1933

GV: Gymnastiek en Jazzgym.vereniging
Voorzitter L Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tel 08240 60442
Sekretaresse J. Wolters, Batschik 32, Marienvelde tel 1731

Ponningmeesteres  T Wopereis, Dorpsstraat 223, Zieuwent, tel 1928
Wedstijdsekt. 1 Hummelink, Oude Terborgsew 269, D'chem, el 08340 60442

MU CHIN: Karate
Voorziter HL Olthof, De Waareise 23, Zicuwent tel. 1262
sekretaris L ten Have, ard. ge Jongstr. 15, 'voorde, tel 05443 75912
Penningmeester G Rijnders, Kard. de Jongstr. 40, voorde, tel. 05243 74620

TTV DES: Touwtrekken
Voorzie +. Eekelder, Voshuttendijk 1, U'voorde, tel 05443 71748
Sekretaris 8 Muitink, Kleuterstaat 7, Zieuwent, tel. 2112
Penningmeester M. Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, tel 1374



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter B zen Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel 1257
Sekretaris € Hoonderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tel, 1324
Penningmeester J. te Bolier, Verkavelingsweg 2, Mariënvelde, tel. 1373

Wedstrijdsekt XK Hummelink, Kennedystraat 10, Zieuwent, tel 1715

ST. SEBASTIAAN: Schiewereniging
Voorzitter A. Meekes, Strauestraat 16, voorde, tel. 05243 76506
Sakretarie 1e Molder, Dorpsstraat 54, Zieuwent, tel 1616,

Penningmeester A Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel 1970

BV. t KEVELDER: Bijarten
Voorziter 8. Hulshof, Zieuwentseweg 53D, Zieuwent, tel 1492
Sekr/Penningm G Schurink JV. Eykstraat 12, U'voorde, tl 05443 73217

U Wedstrijd okt J. Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, Zieuwent, tel. 1382

882: Biljerten
Voorziner A van Melis, Kard. de Jongstr. 1, L'voorde, tel 05243-74584
Sekr Wedstr zekr T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel. 1271

Ponningmoestores F Goldewijk-ton Bras, Curchilstraat 20, Zieuwent, tel. 1653

KSV. DE HENMELE: Ktootschieten
Voorzitter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel 1217

fl Sekt Wedstr see P Domhof, De Haare 9, Zieuwent, el 1828
Penningmeester T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271

Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 05445-1279.

BOUWBEDRIJF

lDopereis
Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
Telefoon 05445 - 1209 b.g.g. 1928

——___



Ouderwetse gezelligheid
midden in het dorp.

Hotel- Café - Restaurant

„„'t Witte Paard’
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-1282

HAAL, DRINK EN EET,

WAAR MEN NOG VAN SFEER EN KWALITEIT WEET.

FAM. A. STOVERINK

Wie verder wil rekent
op VAN WIJNGAARDEN

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

ABTT
Lichtenvoorde - Zieuwentee
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Elk jaar vaste prik op de agenda: de laatste zondagin augustus. Dit jaar werd de tocht echter een week
vervroegd omdat de organisatie ervoor koos uit te
wijken voor de opening van "het centrum van Zieuwent”.
Konkurreren op zo’n dag - groots opgezet met Astridals trekpleister - in een gemeenschap als Zieuwent is
weinig zinvol. Daarom werd de Achterhoektocht voordeze keer een week eerder verreden, n.l. op zondag 19
augustus.
De zaterdag ervoor, de dag van het uitpijlen van defietsroutes (resp. 25, 45 en 100 km.), regende het
behoorlijk. Donkere wolken dus. Han doet ’s avondshet weerbericht. Z'n handen staan op "het kan vriezen
en kan dooien’. Overgeleverd aan de weergoden dus.

Zondagochten om 06.30 uur - voor 08.00 uur moet nage-gaan worden of alle pijlen er nog staan, Saterday-night-fever immers wil in de Achterhoek nog wel eenstot een overmoedige bui leiden - gauw uit het raam
kijken. Gelukkig: het is droog, ietwat hijig. Han
bedankt.
Een pijl is zoek. Geen aanwijzingen waar híj achter-
gelaten is. Wel kun je op zo’n zondagochtend veel
konijntjes speuren.
Om 08,00 uur terug, bij ”’t Kevelder" is de buurt alaktief. Van koffie en een broodje vooraf tot inschrij-ving en wegwijs maken.

De fietsers zijn feitelijk in 2 groepen te verdelen.
De eerste groep is die voor de 25 o£45 km.-tocht, die
er een dagje uit van maken met kennissen/gezin.
Gemoedelijk, borreltje onderweg, een pilsje na: u kentdat wel. Rekreanten van het zuiverste water. Dit jaar:158 deelnemers.

De andere klub fietsers zijn de zgn. "toerfietsers”.Vaak lid van een toervereniging. Zij rijden de 100 km.
Regio-kenner Raymon zet de tocht uit. Het stempeltjegeeft het recht om de 100 op te tellen bij wat je opjaarbasis rijdt. Sportieve mannen op de zondagochtend.
De één voelt zich af en toe een echte Greg, de anderis al aan het afbouwen. Zij trotseren weer en wind.



sas
De *echten" bestellen na voltooiing van de tocht een
pijpje Grolsch donker bier bij "'t Kevelder’. De ande-
ren nemen een Spa-rood. Aantal deelnemers dit jaar: 80

Het andere deel van de Achterhoektocht is de skeeler-
tocht. Skeeleren, als sport verwant aan het schaatsen
en na de winters van Evert in Zieuwent blijven hangen,
heeft de volgende ingrediënten:

1. een glad wegdek (zoals op de "kunnerije").
2. een verplichte helm. Met het oog op hoofd-

letsels.
3. een goede konditie. Skeeleren is een zware

sport, de techniek van het schaatsen, de slag
is zwaarder.

4. de begeleidende karavaan: van zwaailicht en
luidspreker voorop tot bezemwagen erachter.

Een sport uit het land van “dolle Dries’. Hij zelf
en diens volgelingen rijden niet op zondag. Mede

daarom is de deelname aan de skeelertocht gehandicapt
tot zo'n 30 rijders.
Als de remmen eenmaal losgegooid zijn is er echt geen
remmen en houden meer aan. De berm is zowel vlucht-
strook als rem. Er zijn 2 voorrijders. Zij toeren een
strak tempo van 20 tot 25 km. per uur. De rijders,
jong en oud, kunnen kiezen uit 35 of 70 km.
Het laatste rondje maken de skeelers - veelal multi-
funktionele sportlui die ’s winters schaatsen - in het
buurt- en klubhuis. Dit jaar: 30 deelnemers (met inbe-
grip van 2 rolskaters).

Volgend jaar: het le lustrum van de Achterhoektocht.
Ook Astrid en de loco zijn welkom. Noteert u het 31-
vast: de laatste zondag van avgustus-

De Redaktie.



J. WAENINK Wine ooren

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL 05445-1452

voor al uw bestratingswerk
-Kuil-en erfverharding

- Sierbestrating
- Tegels 30x 30 en 40x 60 cm
- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: 3 Steen

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 05445-1517

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moet u zijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217

__—____…”__.,.__””/_.



voor de aan- en verkoop van |

VEE en VARKENS |

A aannemersbedrijf

HULSHOF

AUTOBEDRIJF
Waalderweg 12a

Verkoop en
reparaties

merkauto'svan



z 1552OEDSES
PARACHUTESPRINGEN

Hoewel al op 22 oktober 1797 in Parijs de eersteofficiëel geregistreerde sprong werd gemaakt, heefthet toch tot de jaren 70 van deze eeuw geduurd voorBet als sport in ons land werd ontdekt en erkend,En wat een sport !

en sport die hoge eisen stelt, zowel lichamelijk alsgeestelijk. Een sport, waarbij talent, concentratie endoorzettingsvermogen de weg naar het ereschavot mar-keren. Een sport, die in hoge mate afwijkt van deoverige sporten die ons land kent. Niet alleen wed.strijdsport, maar ook een recreatieve sport, waarinvelen de drukte en de stress uit het dagelijkse levenafreageren.
Het sportperachutespringen (of parasport) is inmiddelsook in ons land uitgegroeid tot een volwassen wed.strijdsport, een sport met regels en scheidsrechters,winnaars on verliezers. Een sport met clubuedstrijden,nationale kampioenschappen en wereldkampioenschappen.Lijkt het nu dus langzamerhand een gewone sport tezijn geworden, voor de springer zal het altijd eenandere sport blijven. Hij of zij geniet van iedereSProng weer, wanneer men met een snelheid van 200 kmper uur naar de aarde toe valt en daarbij ín de vrijeval ook nog ín korte tijd figuren maakt om daarnavervolgens veilig de parachut te openen en te landenop moeder aarde.

De Parasport kent vele wedstrijdonderdelen zoals:ziiyle’-stijlspringen, "Batonpass", estafettespringen,Relative Work (relatiefspringen), Canopy relativeworkers (koepelrelatiefspringen), precissiespringen,enz. De meest bekende is wel Relative Work'-springen,waarbij vaak in (grote) groepen en in diverse figurenin de vrije val gesprongen wordt.

———

ss88
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Bij perachutespringen is de opleiding in tweeën
gedeeld: de basisopleiding, bestaande uit de grond-
opleiding en de eerste 8 sprongen en de vrijeval-
opleiding, de opleiding tot het eigenlijke sport-
parachutespringen.
Tegenwoordig zijn de cursussen ook anders onderver-
deeld. Men kan beginnen met de eerste 8 sprongen met
een automatische opening van de parachute. Dit gebeurt
d.m.v. een "static line", een stevig koord dat met het
ene eind in het vliegtuig is verankerd en met het
andere eind aan het ripcord* van het “rugpack* vastzit. Na het afspringen spent de lijn zich, wordt het
ripcord uit de sluiting van het pack getrokken en de
“pilot chute’, die met klitteband aan de "static line"
is verbonden, uit het pack gerukt en daarmee ook de
rest van de parachute. Na deze 8 sprongen krijgt men
het A-brevet op de oefenvergunning.

Vervolgens kan men op deze manier doorgaan voor het
vrijevalspringen door tijdens deze korte val te
oefenen in het zelf los trekken van de parachute.
De andere manier om een vrijevalcursus te leren is
volgens de A.F.F.-methode (Accelerated Free Fall -
methode). Je springt vanaf de allereerste keer samen
met 2 instructeurs aan je zijde meteen een vrije val.
Na zo'n 7 tot 10 sprongen moet je aan kunnen tonen
de vrijeval alléén te beheersen. Vervolgens krijgje na zo’n 40 sprongen, waarin je allerlei oefeningen
aan moet leren, je B-brevet.
Vanneer men zomaar én keertje uit een vliegtuig wil
springen, zonder een dag of langer daarvoor te moeten
trainen, dan kan men een tandemsprong maken. Bij een
tandemsprong hangt U samen met een instructeur aan
Gén grote matrasparachute. Je zit vastgehaakt aan de
tandem-instructeur en tesamen beleeft U de vrijeval
en de unieke rust, die U omgeeft wanneer U onder de
Parachute naar beneden zweeft.

Tijdens de opening van het “Sourcy Center" kon
Zieuwent eens van dichtbij kennis maken met de para-sport. De eerste 2 para’s sprongen vanaf een hoogte—



VEV Sz
MASSEY-FERGUSON

NMIEMEYER|
OFFICIEEL
MASSEY — FERGUSON
ZETOR EN NIEMEYER-DEALER

VOOR AL UW TRAKTOREN
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
LIPP MENGMESTSILO'S

TEVENS VERZORGEN WIJ AL UW LOON- EN
GRONDWERKZAAMHEDEN.
GESPECIALISEERD OP HET GEBIED VAN
KLAUWVERZORGINGSBOXEN EN GEREED-

OPA:
HARREVELD
TELEFOON 05443-72415



Het vervoer eist meer dan ooit
specialisatie en kwaliteit, ook
op het gebied van carrosse-
rieën. Cuppersbiedt hiervoor
een ijzeren garantie door mo-

arrosserieën bx.
chtenvoorde

derne, uiterst efficiënt gebouw-
de produkten, die hun naam
danken aan beproefd vakman-
schap gedurende meer dan
20 jaar.

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
Ruurloseweg 26, 7136°MD Zieuwent,
Telefoon 05445-2103

Voor verzorging:
Complete boekhoudingen
Belasting-aangiften
Computerverwerking
Begeleiding automatisering
Etc

‘Fax 05445-1703

Adviezen:
Startende ondernemers
Eigen woning
Koopen verkoop
Fiscale adviezen
Etc.
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van 5.000 ft. (voet), zo’n 1700 meter. De eersteAd Vloet (ca. 250 sprongen) en de tweede Joop Assink(230 sprongen) landen in het weiland waarna JoopAssink de schaar aan Astrid overhandigde.

Vervolgens sprongen Bert Ham (1300 sprongen) en Aukevan Agteren (ca. 4000 sprongen !) die met de "Sourcy'-vlag aan de benen landden op de parkeerplaats, dit totgrote verbazing van het publiek.
De 2 laatste para's zijn zeer ervaren springers, naariedere sprong is anders en zo bracht hun routine henop de goede plek ondanks de verschillende windlagen.
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Parachutespringen is beslist iets heel anders dan vatwe in het "dagelijkse leven" doen.

Een parachutesprong duur ongeveer 5 minuten (vanafafsprong tot landing). Dat lijkt misschien kort, maarhet is een intens beleefde en opwindende ervaring, enne afloop voel je je opgelucht en bevredigd.Mocht je ooit besluiten te gaan parachutespringen, danzal je daar geen spijt van krijgen !

Immers "skydivers know why birds sing’ 1

De Redaktie.EENSODEEEN INDEEeEEE

ZAALVOETBALNIEUWS

2VC-zaalvoetbal start deze week de kompetitie en gaatdaar nu met 4 teams aan deelnemen. Eet le, 3e en 4estarten in de 3e klas, terwijl het Ze in de 2e klasse(reserve) start.
Het le en ’t 4e spelen hun thuiswedstrijden op maan-dagavond resp, 21.00 en 22.00 uur.Het Ze en 3e op de vrijdagavonden altijd om 20.00 uur.
Naast de diverse kompetitiewedstrijden zullen er gedu-rende het seizoen een zestal trainingsavonden gehoudenworden alsmede enkele oefenwedstrijden.
De selectie (le + 4e) bestaat momenteel uit 15 spe-lers, wat niet al te veel is. Een uitbreiding tot 20
spelers zou zeker beter zijn. Dus mochten er nog geïn-teresseerden zijn, kom gerust eens eon avondje kijkenof meetrainen.

Het programma ziet er als volgt uit
14 sept. : WZV 3 - ZVC 1
14 sept.:ZVC 4 - Longa &

17 sept. : ZVC 1 - Eibergen 2
17 sept.:ZVC 2/3/4 Training
20 sept.:Markelo 2 - ZVC 3

20.00 uur.
20.00 uur.
21.00 uur.
22.00 - 23.30 uur.
21.30 wor



Sportief en goed
gekleed door uw

\ Modehuis

KRABBENBORG cv.

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

Gd Ee Oude Ruurloseweg 28
19 5 moet ik Zieuwent Tel. 1436

Já zijn 1860
ET

voor ONDERHOUD en VERBOUW
in en aan uw woning, schuur, stal, enz.

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderinkstraat 10 - ZIEUWENT - tel. 05445-1705

“ Jos Lageschaar
voor aanleg en
onderhoud van uw tuin

Dorpsst
telefoon 05445

Zieuwent



19
21 sept.:ZVC 2 - Longa 3 3 21.00 uur21 sept.:Fred Counter 2 - ZVC 3:22.30 uur.24 sept.:ZVC 1 - Markelo 4 21.00 uur.24 sept.:ZVC 4 - Markelo 3 22.00 uur.28 sept.:Huur en kijk 3 - ZVC 2:20.00 uur.28 sept.:ZVC 3 - Zavodo 8 : 20.00 uur.01 okt. : Rekreanten-kompetitie
03 okt.:Eibergen 4 - ZVC 1 20.30 uur.05 okt.:Flophouse 2 - ZVC 3 20.00 uur.05 okt. : Training ZVC 1/2/4 20.00 uur.(Als er géen wedstrijd wordt ingelast.)08 okt. : ZVC 1 - Grol 3 21.00 uur.08 okt. : ZVC 4 - Deo 1 22.00 uur.12 okt. 5 ZVC 2 - AZSV 4 : 20.00 uur.
Kompetitie-indeling ZVC zaalvoetbalteams:Ze Klas D res. (017 3e klas A (024
1. Huur en Kijk 3
2. Longa’30 3
3. E.G.V.V. 2
4. FC Gonemo 2
5. Vios B. 5
6. Eurohel 2
7. W.Z.V. 2
8. Reunie 3
9. Grol 2

10. RK.Z.V.C. 2

1. Reunie
2. Longa’30 4
3. Sp. Haarlo
4. Sp. Eibergen 3
5. WZ.V. 4
6. Pavanda 4
7. S.8.S.-E. 3
8. Dynamo 2
9. D.E.0.

12. Markelo 3

Sp. Eibergen 2
.HZV. 3

Reunie 4
S.S.S.E. 2
Pavanda 3

Dynamo
Grol 3

Sp. Eibergen 4
R:K.Z.V.C.
Markelo 4

3e klas C (026
Veldhoek 3

A26: 2
Markelo 3
FC d'n Draejer 2
RK.2.V.C. 3
Zavado '76 8
Flophouse 2
Olburgen 2
Longa’30 5
Oeken
Pavanda 5
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Znorme belangstelling voor recreatieve zaalvoetbal.
&ompetitie voor bedrijf. café- of kennissenteams.
Dat ZVC-zaalvoetbal met het opstarten van eenrekreatieve kompetitie een gat in de markt vult
moge blijken uit het feit dat zich nu reeds 22 teamsvoor deze kompetitie hebben aangemeld, terwijl menvooraf slechts durfde te hopen op 16 teams.
Dat deze kompetitie aan een grote behoefte voldoet
moge blijken uit het feit dat zich zelfs teamsaanmelden uit Doetinchem en Gaanderen, toch nietdirect uit de buurt.
Door nu een extra uurtje bij te huren, heeft men nude mogelijkheid tot 26 teams uit te breiden (dus nog4 teams kunnen zich opgeven), waardoor er gespeeldzal worden in 2 poules van 13 teams, zodat elk teamin de periode van sept. 1990 t/m juni 1991 verzekerdis van 12 wedstrijden.
Aan het eind van deze kompetitie zullen de winnaars
van beide poules strijden om de "Sourcy trofee’, welkedoor het *Sourcy Center” beschikbaar wordt gesteld.

Bestuur ZVC-zaalvoetbalOENE SEONDESESPAK 'M BAT !
REKRERTIEF TAFELTENNIS;

KENNISMAKING IN ZIEUWENT
Onder dit motto wordt van zaterdag 6 t/m vrijdag 12oktober 1990 de "Week van het tafeltennis’ georganiseerd in Oost-Gelderland.
De organisatie van dit evenement is in handen van de
Commissie Sportontwikkeling en de Afdeling Oost-Gel-derland van de Nederlandse Tafeltennis Bond, de Gel-derse Sport Federatie en 24 tafeltennisverenigingenuit Oost-Gelderland.—



Ga voor een leuke
wedstrijd naar ZVC

Kom vooreen goed
ontwerp voor een

nieuwe woning of tuin
eensbij

André en Marieke ErmaMeekes Staussstraat 15 . 7132 AP Lichtenvoorde

EE Tel 03443 76506

l SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN |

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 0545-1269

voor advies
aan-en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

A.W. DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 1438



Bekken wijst ude weg

EE ITS NESENEN

ud
uitstekende vrijblijvendeEes adviezen

CEEGus
ieringen-hypotheken

7



In de "Week van het tafeltennis’ staan de 30-plusserscentraal. Veel mensen in de leeftijdscategorie vanglobsal 30 tot 45 jaar stoppen met sportbeoefening.Als oorzaken hiervan worden 0.a. de gezins. en werk.verplichtingen en de binnen de vereniging verplichtewekelijkse trainingen en wedstrijden aangegeven.De behoefte om met name recreatief te blijven sportenis echter nog wel degelijk aanwezig!
Onder het motto "Pak ’m bat!” worden door de deel-nemende verenigingen speciaal voor deze doelgroeprecreatieve kennismakingsactiviteiten georganiseerd.Alle 30-plussers kunnen dan gratis kennismaken metde tafeltennissport.
Ook bij de vereniging "SLAGVAARDIG* bent U van hartewelkom. Enthousiaste begeleiders en deskundige trainers staan voor U klaar. Ook is er voldoende materaal beschikbaar.
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Voor dit sportstimuleringsproject is een folder
ontwikkeld die door de verenigingen gericht zal
worden verspreid onder de doelgroep in de week van
1 t/m 5 oktober a.s. De folder is herkenbaar aan het
motto “Pak 'm bat!", en het logo dat hierbij staat
afgedrukt.
Ook U bent van harte welkom... en vergeet niet
om familie, vrienden en kennissen mee te nemen!

Het programma van de recreatieve kennismakingsacti-viteiten van de vereniging "SLAGVAARDIG" ziet erals volgt uit:
Woensdag 10 en vrijdag 12 oktober van 19.00 tot
23.00 uur in de bovenzaal van het "Sourcy Center”
te Zieuwent.

Voor meer informatie: Karel Hummelink, Kennedy-
straat 20 (tel. 05445-1715)eeeRed. Om een veelvoud van 4 aan pagina’s vol te maken

zult U af en toe een verhaal (of gedeelte daar-
van) kunnen lezen van Youp van ’t Hek.
Het betreft colums die eerder gepubliceerd werden
op de sportpagina van NRC Handelsblad.

ORDEISTERIJ DEL GHM

Op de achterpagina van de NRC stond een tijdje geleden
een artikel van een redacteur die zich groen, geel en
blauw ergerde aan de manier waarop de NOS verslag deed
van de Olympische Spelen in Seoel. Hij vond dat
Postema en Siezen niet van die vervelende grappenmochten maken. Op Duitsland en de BBC ging het er een
stuk serieuzer aan toe.
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Vorige week ontmoette ik op een feestje een extop-sporter die zich, net als de dienstdoende redacteur,ook verschrikkelijk opgewonden had over de manier
waarop de NOS met de presentaties in Zuid-Korea was
omgesprongen. Ook hij roemde de Engelsen en onzeoosterburen, Verder kreeg ik er nog van langs dat ikeen avond mee had gedaan aan deze onzin en bij Koos enHarm in de studio had gezeten.Ik probeerde hem uit te leggen dat cen mevrouw op eenbalk, een meneer die zichzelf drie keer tilt en anderegeestelijke stegen toch wel een grapje konden gebrui-ken.
“Maak de sport maar belachelijk," riep hij de burenwakker en voegde hieraan toe dat ik absoluut geenverstand van sport had. Of hij het wel had weet ikniet want toe 10 minuten later Graff de wedstrijdtegen Sabattini besliste vroeg hij tegen wie Graffnu in de finale moest spelen.

We zagen deze wedstrijd "live" bij de NOS. De BBC washalverwege al afgehaakt en als Graff een Belgischewas geweest hadden alle drie de Duitse zenders hettestbeeld getoond. Maar dit terzijde.
Ik wil graag terugkomen op de kritiek van de achter-Paginsredacteur en de voornoemde topsporter. Ik zalniet zeggen dat het komisch duo van de NOS bol stondvan de briljante grappen, maar dat de prestaties vande jongens en meisjes op deze fantastisch beveiligdeSpelen met een knipoog en kwinkslag werden begeleidleek mij niet verkeerd. Is er namelijk wel gesport inSeoel? Afgelopen maandag is het Olympisch dorp uitge-mest en werd er een container spuiten, capsules,Pillen en druppels naar buiten gebracht. Meer dan deopbrengst van de wijkagent na een routinerondje op deAmsterdamse Spuyterkade. Iedereen, maar dan ook ieder-een is voor het startschot of fluitsignaal naar dro-gisterij Delgado geweest en stond stijf van de ana-bolen en andere rommel.
Johnsson wordt openlijk genoemd als toevallig slacht-offer en alle kenners roepen dat het iedereen hadkunnen overkomen. Hij is gewoon iets te laat gestopt.Rekenfoutje. Ze vroegen aan de trainer van Holy NellieCooman of hij het preparaat Stanozolol kende en hij



ize
trok bijna per ongeluk een fles uit zijn binnenzak.
“Iedereen kent het," riep hij dommer dan dom.

Verder moest mevrouw Griffith zich tussen twee rondjesdoor scheren en in °92 in Barcelona is haar stem nog
dieper gezakt dan de smalle broek van de burgemeester
van Smallingerland in een Zwols bordeel. î

Alle gewichtheffers doen inmiddels auditie bij de
Wiener Sängerknaben en als er in 6én sport niet
geslikt wordt slaat er een andere gekte toe.
Er was een Nederlandse hockeyer in Seoel die het stom
vond van zijn collega Bovenlander dat hij even gingkijken hoe het met de Duitser was die hij zojuist met
zijn corner onthoofd had. Dat was niet professioneel.
De enige echte bokswedstrijd van het hele tournooi was
die tussen de Koreaanse coach en die scheidsrechteruit Nieuw-Zeeland.

En om al deze treurigheid mag je niet een beetjelachen? Dit moet bloedserieus gepresenteerd worden
alsof het over iets werkelijks gaat?
Volgens mij moeten vanaf nu de heren Egberts, Smeets,
Bakker en al die andere truien van Studio Sport bijiedere uitzending gierend van het lachen in beeld
verschijnen, proestend een record bekend maken, grin-mikend een atlete interviewen en als ze een transfer.
som van een Ajax-speler bekend maken dan mogen ze van í

mij gaan rollebollen over de studiovloer. Sporters í

worden helemaal niet belachelijk gemaakt. Dat doen de
sporters zelf. En goed ook.

TOENE NE EEH DPPEEEEEEKEDe kopie voor het volgende nummer (18 jaargangnr. 2 (verschijningsdatum 20 oktober 2.3.) dientUiterlijk ZONDAG 14 oktober in het bezit te zijn
van de redaktie.EEEN
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