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(Nr. 199 / Oplage 685)
Jos Hegeman, Maddy Hulshof, Joris Wassink,Jacco v. Wijngaarden en Huub Wopereis.Jeugdredaktie: Toon Molleman, Thijs Olthof, Johan Stortelder.free-lance: René Doppen.

Correspondentie-adres: Huub Wopereis
Harreveldseweg 39
7136 LW Zieuwent
(Tel.: 05445-1964)

Redaktiewoord.
Evenementen-Agenda.
Het A-team.
“De Kinder-PIOT*
Voetbalvereniging RKZVC.
Volleybalvereniging TOHP.
Zaalvoetbal-Nieuws.
Spelen om te tennissen.
Profielschets.

REDAKTIEWOORD
Vele seizoenscompetitieszitten er weer op. De landskampioe-nen zijn verdeeld en de Europacup-winnaars zijn bekend. Ookde lokale promoties en degradaties zijn een feit. Het slot vaneen competitie staat vaak bol van spanning met individuen inpositieve en negatieve sleutelrollen. Tussen het net wel halenof het net niet halen van … zit vaak zeer weinig, gemetennaar een heel seizoen. Dat is ook vaak het mooie van eencompetitie. Ontknopingen worden vaak bepaald door opvallen-de personen; vedettes. Een moeilijk begrip vedette, want wat isdat een vedette. lemanddie zich net iets meer kan veroorloven—



dan een ander? De absoluut beste speler van het team? Of de
meest onvoorspelbare? Hetis moeilijk om dit in te vullen. Een
mix van bovengenoemde toont het beeld van een vedette.
Mooie voorbeelden genoeg, met in de voetbalwereld 0.4.
Maradona, Baggio, Gascoigne en natuurlijk Romario. ledèr:team
heeft vaak wel zijn eigen vedette (op haar eigen niveau) metals
voordeel dat ze beslissend zijn. Met als nadeel dat ze lastig,
eigenwijs en ook wel eens uit vorm zijn. Maar er zijn ook teams
zonder zo’n vedette. In De Gelderlander van 5 ju stond
‚een mooie uitspraak van de Noorse bondscoach Egil Olsen: "Je
moet het niet wagen om je in Noorwegen als vedette te gedra-
gen: Dat wordt niet getolereerd.”

Ook Feyenoord is een team zonder vedettes, en ook daar wordt
volop gepresteerd. Bij dit soort teams komen dan zaken als ‘het
met zijn allen’ en strijden tot weer bij neer vallen’ om de hoek
kijken. Bij dit soort teams blijkt ‘het collectief’ de homogeni-
teit’ van grote waarde. Vaak zijn dit waarden van onderschat
belang. Kijk bij P.S.V., waar, nadat Romario zijn zinnen op het
nog verdere zuiden heeft gezet, dit volkomen is weggevallen.

In een dorp als Zieuwent zijn immer saamhorigheid en strijd van
belang geweest. Het collectief in Zieuwentis altijd aanwezig.
En niet alleen in de sportwereld geldt dit in Zieuwent, ook voor
tal van andere dingen, zoals …, juist ja; we wensen u een zeer
plezierige kermis toe.

De R (JW)

EVENEMENTEN-AGENDA

—12, 13en 14 juni : Kermis.
— 26 juni Finale recreanten zaalvoetbalcompetitie.
—27 juni : TOHP: Volleybaltoernooi voor straten,

buurten, vrienden,etc. uit Zieuwent.
— 11 juli : PIOT: kopie inleveren.
— 29 augustus : Ze Achterhoektocht (fiets- skeeler en

rolskitoertocht).



VOOR AL UW: SportschoenenSportkledingSportartükelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 1257

Adidas - Puma-L A. Gear- Cruijff Sport
Rucanor - Mitre- Goudie- Yonex

Dunlop Hummel- Masita- Oliver - Viking

ATEN
Waar zullen we afspreken?

Natuurlijk bij.

Hotel- Café - Restaurant

„'t Witte Paard”
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-12682

Ouderwetse gezelligheid
midden in het dorp.

FAM. A. STOVERINK



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

daar Lichtenvoorde
moet ik Tel 05443-77448

zijn 77449

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
&.

* Tuinaanleg en onderhoud
* Tuin-architektuur
* Kwekerij
* Partikuliere verkoop

Ruurloseweg 7
7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954



Arie (42 jr.), Annet
(40 jr.), Areke (11
in, bijna 12°
volgens haarzelf)
en Arne(8 jr). De
familie Hassink. Na
een aantal jaren in
zijn geboorteplaats
Neede gewoond te
hebben, lijken ze
zich definitief in
haar geboorte-
plaats - haar eigen-
naam is Antoinette
(Annet) Stolten-
borg - gevestigd te
hebben. Het sport-
gesprek vindt
Plaatsbij hen thuis
op de Haare in
Zieuwent.De rode draad is de sport wielrennen. Arie immers, heeft eenzeer imposante wielerkarriere achter de rug. De beide kinderendoen thans aan wielrennen en Annet fietst dan wel niet, jemerkt al gauw aan haer dat het een echte wielervrouweis, Dekinderen zijn nog op. Zij krijgen dan ookheteerst het woord.

Areke en Arne, we hoorden dat jullie naast andere sporten ookaan wedstrijden bij het wielrennen meedoen. Wat vinden jullieer leuk aan?
Areke: * Je komt iedere keerin een andere plaats. De ene keerzit je in een kopgroep en de andere keer helemaal

achterin, zoals gisteren". En: "Dan zie ik mijn fiets-vriendinnen Manon, Jayle en Esmarijn ook weer. We
praten dan wat met elkaar.
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Arme: Soms win ik wel eens een prijs. Ik ben al eens 4e ge-
weest en 3e van de 3. Mijn vriendjes heten Joost van
Leijen en Erik Verstegen. Sprinten vind ik ook leuk".

Jullie zullen er ook wel voor trainen. Hoe gaat dat?
Areke en Arne: "Wetrainen met pappa en ook wel alleen. Als

we alleen trainen duwen we elkaar ook wel
aan, zo van: jij moet voorop fietsen".

(De kinderen van de familie Hassink blijken lid te zijn wielerklub
de Stofwolk te Eibergen. Daar trainen ze op de dinsdag- en
donderdagavond op het klubparcours de Bijenkamp. Om een
indruk te geven van wielerwedstrijden voor de jeugd: de wed-
strijdlengte in de leeftijdsklasse voor Arne bedraagt 5 km. In de
klasse voor Areke wordt 15 km gekoerst. Het verzet is 48-20
voor de 8jarige jongens en voor de meisjes van 11 is het
verzet 48-18.)

Even een vraag voor de ouders: wat vinden jullie ervan dat
beide kinderen aan wielrennen doen en dan met name het
meedoen aan wedstrijden op toch nog behoorlijk jeugdige
leeftijd?
Annet: ‘Areke wilde het zelf, al veel langer. We hebben een

paar jaar gewacht met het kopen van een fiets. Nu is
er een dure fiets, dan vind ik ook dat ze erachter moet
staan. Zoals met alles wat je doet of waar je lid van
bent. Maar het wielrennen gaat niet voor. Als er een
verjaardag is, of ze kunnen mee op kampof er is een
1e kommunie-feestje dan gaan ze daar naar toe. Je
moet het een beetje zozien, denk ik: het wielervolk is
een grote familie. Je ziet elkaar weer. ‘Maar er zijn
inderdaad ouders bij, die zijn helemaal gek. Zo zei
laatst een vader dat zijn zoontje van 8 jaar al 500 km
achter de rol in de benen had’ voor hij zijn 1e wed-

je reed van dît jaar".

Arie vult aan:
"Bij ons is vader het brommertje. De kinderen zijn
inderdaad nog jong voor fietsen in wedstrijden. Zelf

——_—_._
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MASSEY-FERGUSONUIA]
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
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ben ik op mijn 14e pas begonnen. We blijven in debuurt, Verder dan 1 uur rijden van huis gaan we niet
om aan een wedstrijdje mee te doen. ’t Is leuk en datmoet het ook blijven. Via plezier kunnen ze nu meeko-
men, Het is nog wisselvallig en dat hoort er bij.
lets talent zit er al wel in. Ze doen er niet veel voor enkunnen goed meekomen. Arne die startte laatst in
Doetinchem. Bij de start huilde hij nog half. Er was ietsmet de toeclip. Later vertrokken, werd hij toch nog 4e
van de 8. Hij reed het gat zo inz’n eentje dicht, Zedoen nu deze sport naast andere sporten. Als na zo'n5 laar blijkt dat het echt niet wil of ze hebbener zelfecht geen plezier meer in, dan kunnen ze altijd nog watanders weer oppakken. Ook dan zijn ze nog jong.
Overigens is wielrennen een van de minst gevaarlijke
sporten".

Als vraag voor de kinderen: wat roepen de ouders tijdens dewedstrijd, hoor je dat wel en weet je op zo’n moment wel waarze ergens langs het parcours staan?
Areke: "Mama, die schreeuwt het hardst. Ze roept van: kom

op, doorgaan, je zit goed en van: naar voren. Soms
hoor ik het wel, ookniet altijd. Ik let vooral op het wiel
voor me".

En hoeis het om te trainen in Eibergenbij je eigen pappa? Hi
dan daar je trainer en thuisis hij je vader?
Areke: "Hij zegt op de training wat je fout doet. Ook thuis nogwel, hoor. Enin de auto weetik al wat we k

En als jullie morgen opeens niet meer mochten wielrennen vande ouders, hoe zou dat zijn?
Areke: "Danzou ik boos worden. Het ging net zo lekker. Beter

dan vorig jaar".

En Ame, jij dan?. Zou je defiets dan kwaad tegen de muurgooien?
Ame: “Ik zou ook boos worden. Maar ik gooi hem niet tegende muur. Dan kan ik hem niet meer zo goed verkopen".—.



È 1204 JEVGDRONDE VAN EDE 6eg LLM Wenen; 2 WOEntm; L van Bodegom 4.N. ven derAais GEEN. (De kinderen gaan nu naar bed.

Seen eren oan. Jongens, welterusten en succes.a Eat VesteD Pres, | Een door hen gereden
jhet blad Wielerrevue is bijge-
voegd.)

|

Iene| der Soles SK Hopa SM SE IE |Tai !EN| ie itoi B iereWen |
Diesnis SRMKeet MJAG ||i Logischerwijs staat vanaf dit

i

moment een terugblik op deillsMss Ne {wielerkariere van vader Arie

Eph 9 JGBees10 N Ger: | Hassink centraal in het gesprekee ij de Hassink.
Lang niet alle feiten, herinneringen en anekdotes kunnen in één
zo’n gesprek naar voren komen. Wel kan een beeld geschetst
worden van de ex-topamateur Arie Hassink en de wijze waarop
de wielersport een plaats innam en deels nog steeds inneemt in
het gezin Hassink.

tens & DJ. van Bekkum; S MAEe Haan,TG W Jonker
JeugETV: LKR van Hone 2.8. Hamers:

Om kort te gaan: Arie Hassink was een zeer begenadigd ama-
teurwielrenner. Hij nam 8 x deel aan een wereldkampioen-
schap, nam deel aan de Olympische Spelen te Montreal (waar
hem zeer waarschijnlijk een medaille onthouden werd vanwege
dopinggebruik door Oostduitse staatsamateurs), werd 1 x
amateurkampioen van Nederland en won ontelbare amateur-
koersen. Daaronder 2 x Olympia's Tour door Nederland. 1x
won hij deze ronde na maar 2 weken getraind te kunnen heb-
ben,

Van onze sportredactie
AMSTERDAM

(2 weken geleden won Servais|Twee achtereenvolgende overvin-
Knaven deze ronde voor de 2e | en Oepies Roigeen

|

L

d
Servais Knaven een bijzonderemaal. De Volkskrant berichtte!plaatin het amateurpeloton, In de

hier als volgt over:) veertig voorgaande edities was dat
kunststukje slechts voorbehouden
aan Arie Hassink

In zijn amateurjaren fietste Arie met alle groten (Raas, Knete-
mann, Zoetemelk, Kuiper, Roy Schuiten op de baan e.a.) en
was zeker niet de mindere. Kompleter was hij zelfs dan menig
van deze genoemde landgenoten, die later wereldgoud bij het
wielrennen behaalden.



J. WAENINK DeSCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 05445-41452

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -RENOVATIE of ONDERHOUD
moetu zijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217

—33



voorde aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS

NTEE
zit niemand op de
reserveba:

‚A assurantiën-financieringen-hypotheken
gaN TH. J. BEKKEN- ZIEUWENT zei 054451461



Î
Een jongen uit Neede, die op zijn 14e met wielrennen begon.(En gelijk kampioen van Nederland werd in zijn leeftijdsklasse).Een knaap ook, die al

in
zijn verkeringstijd er alles voor overhad om de top te bereiken. Als Arie in het weekend al weer

vroeg uit huize Stoltenborg vertrok voor voldoende nachtrust teNeede, zei de moeder van Annet tegen haar: “Deerne, den geet
nog allene uut in het City Centrum veur dat hee naor huus toogeet".
Nee hoor, Arie lag van januari tot oktober om 21.30 uur in bed.Aan profvoetballers ergert hij zich dan ook nog wel eens: IK
erger me dood aanprofvoetballers soms”, zegt Arie. "Ik zateens in een forumdiscussie met Epi Drost. Die verdiende f.70.000,- bruto met9 1/2 uur trainen en 1 wedstrijd per week.
En zat noghalf te klagen.”

Wat verder ingaand op de vereiste discipline voor een topwiel-
renner: “Je bent gewoon heel individueel bezig als topsporter.Ik geloof ook niet in haptonomen als Ted Troost. Topsporters
zijn eigenzinnige mensen. Zoetemelk, Cruyff of van Hanegem,die hadden dat niet nodig.”

En met betrekking tot solistisch karakter van topsport, zegt hij:“Voor de Olympische Spelen was ik blij dat ik van huis was. Jebent dan helemaal in jezelf gekeerd.’ en: “Je staat alleen. Als
je gewonnen hebt, zeggen ze dat je doping hebt gebruikt. De
afgunst is groot. Vrienden bestaan niet in die wereld.”

In het midden van de 70er jaren was Arie Hassink een van debeste amateur-wielrenners van Europa. In militaire dienst hadij

wegens broederdienst niet gehoeven. Hij deed er alles vooren behaalde als amateur diverse belangrijke overwinningen.Het noodlot sloeg echter toe: op 21-jarige leeftijd kreeg hij
longtuberculose. De huidige inzichten van de medische weten-
schap ten aanzien van tbc zouden een - naar zich liet aanzien
mooie - profkarrière niet in de weg gestaan hebben. In die
dagen lag dat echter anders. Prof worden kon hij vergeten.(Arie zou een profkontrakt tekenen bij Gan-Mercier, de ploeg
van Joop Zoetemelk). Heel z'n karakter had hij nodig om eenoverwinning te behalen op zijn ziekte.
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Arie slaagdeerin terug te komen, (De
Zou alleen al een PIOT-artikel waard zijn. Zijn slimheid bracht
hemop het idee van ‘ballonnen-blazen'. In dit verband laten wij
het hier maar even op: hij kwam terug via een klein sport-me-
disch wonder’)

En hoe (!}: het zwaarsteArie Le, amateurkampioenschap datHassink + AMSTg;, Nederland ooit gekend
: heeft, kwam hij als over

winnaar te voorschijn. In
1976 werd Arie in Simpel-
veld Nederlands kampioen
op de weg bij de amateurs.
Van de 125 renners haal-
den er9 de eindstreep. Om
een indruk te geven: Henk
Lubberding werd toen 9e
en wijlen Leo van Vliet
werd 2e.

‘De’ Arie Hassink vocht
zich volledig terug naar het
amateurpeleton. Als voor-
heenging hij rijden voor de
Amstelploeg van zijn 2e
vader Herman Krott.

Arie in zijn ’glorie-periode’.

Weer koersen winnend. Zeker ook weer de nodige prijzen
wegslepend. Een uiterst eerzuchtige renner. Slim en sluw
tegelijk. De mondtijdig los in de koers, niet bang als het nodig
was om iemand ’in de hekken te rijden’ of om na de wedstijd
even op de verbale vuist te gaan. “Een aanvaller", zo typeert
hij zichzelf.

Hoeveel koersen heb je indertijd verkocht en tegen welke
bedragen?
Arie Hassink begint iets te lachen. “Doping heb ik nooit ge-
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bruikt, dat durf ik van mezelf te zeggen. Ja, ik verkocht weleens een koers. Dat wel, Vooral in Duitsland bij etappe-wed-strijden. Daar boden ze goed. Om een idee te geven: in Kolnverkocht ik eens een wedstrijd voor 3.000 Mark". Ook kombi.ne-vorming kende hij natuurlijk als geen ander: "Met HermanSnoeijink, Gerrit Mohlmann en Han Vaanhold zorgden we eraltijd voor dat een ander niet mocht winnen. Een renner als JosLammertink die toen sterk in opkomst was, werd erbij betrok.ken'. Wel zo'n 10 seizoenen lang onderhielden de 4 een prijzenpotdie gebroederlijk gedeeld werd.

Vind je het niet jammer datje geen karrière als prof hebt kt
nen opbouwen en wat heeft het wielrennen je maatschappelijkwel opgeleverd?
Arie: Nee, het was niet anders. Via het wielrennen heb ikalle werelddelen gezien. En ik profiteer nog dagelijksvan mijn wielerverleden. (Arie is verkoopmanager voorEuropa voor een bedrijf in Brummen dat onder anderefietsen assembleert, (red.).} Omeen voorbeeld te ge-ven: Arie heeft voor het werk nog wel eens kontaktmet Oost-Europa. Een mechanicien van de Tsjechische

ploeg kende hem nog terug, liet Arie's naam vallen,van het een kwam het ander etc.
Annet vult aan:

“Het is onvoorstelbaar hoe mensen je soms nog her-kennen. Zo waren we eens op vakantie in Mallorca enopeens staat er een Duitser voor ons en zegt: "Wiegeht's denn, Herr Hassink* of: in Amsterdam bleek eenoude man te zijn die alles van Arie bewaard had,”(Thuis blijken nog enkele onverwerkte vuilniszakken
van moeder Hassink met krante-artikelen op zolder teliggen.)

Arie Hassink, woonachtig op de Haare. Hij kon via de firmaGiant een baan in Lelystad krijgen. Dit zou verhuizen beteke.nen. Het gezin Hassink ging echter niet. Vanuit het landelijkeZieuwent blikt Arie terug op een prachtige wielerkarrière.Weinig bleef hem bespaard (littekens op de ellebogen, 4 sleu.
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telbeenbreuken, terugkomen na longtuberculose, geen tijd
gehad of in elk geval niet genomen omaf te trainen waardoor

] ne z'n karrière hartklachten kreeg e.a.). Vooruitblikkend oo!
Arie wil meer tijd voor het gezin overhouden.

Kreatief en eerzuchtig zal hij altijd blijven. Als we naar het
hoogtepunt in zijn karrière vragen zegt hij: "Mijn 3e plaatsin de
Ster van Zwolle. Men had mij afgeschreven voor topsport”.
(Om er veelbetekend aan toe te voegen: “ik ben namelijk ook
nog een beetje eigenwijs.)

Het kan bijna niet anders. Als geen ander moethij weten dat:
“It's lonely at the top.
Het wielerpaar Hassink-Stoltenborg. Ook al was het Arie di

alleen aan het wielerstuur zat, samen vormden ze tijdens zijn
karrière een hechte tandem. Arie beaamt dît op de PIOT-vraa
"Arie, wat heb jij aan je vrouw te danken ten aanzien vanjewielerkarrière?*, door te zeggen: “Heel veel. Zij werkte altijd,
dus er was een financiële basis. Ook toen we de winkel nog
hadden. Zij stond daar veel in.” En: "Zij zorgde altijd voor de
kinderen als ik voorhet wielrennen op pad was". (Annet zeg
"Ik heb altijd mijn eigen dingen aangehouden. Ben ook altij
mijn eigen gang gegaan. Ben blijven werken en mijn eigen
sporten blijven doen.*)

Het wielergezin Hassink ook: Areke lijkt in haar vastberaden-
heid eninhet niet-gauw-opgeven op moeder. Arne geeft op
zijn manier ook niet gauw op. Hij verraadt tijdens het gesprek
een aantal eigenschappen en karaktertrekken die ookzijn vader
niet vreemd waren in diens wielerkarrière. Sterker nog: die
hieraan een wezenlijke bijdrage leverden. Namelijk er wordt
naar hem geluisterd, zo jong hij ook nog is, en een zekere
prijsbewustheid. (Annet over haar zoon: “Are deelt nu op zijn
manier de lakens al uit. Als hij iets zegt wordt er naar hem
geluisterd")

Laten we het op deze plaats in de PIOT als volgt uitdrukken:
het zou PIOT niet verbazen als we onszelf nog eens op visite



Bloemsierkunst VERNA”
Werenfriedstraat T

7136 LZ Zieuwent
Telefoon 05445 2372

#7 Vooral uw bloem-
en kado-ideeen

Ook uw adresvoor
BLOEMWERK BRUDS-EN GRAFWERK

Tevens bezorgdienst

Werenfriedstraat 1 - Zieuwent
@ 05445-24391

7We]—— »Openingstijden:
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vragen op de Haare 61. Ook al noemen Annet en Arie zichzelfdan wel geen feestnummers, misschien valt er dan toch weliets te Vieren. lets dat met de sport wielrennen te maken heeft.
Areke en Arne, houden jullie het stuur en het plezier goed vast?Vast wel. Annet en Arie, bedankt en succes vanuit Zieuwent,

HET TOETJE VAN ANNET EN ARIE:
1. Wat is je favoriete gerecht ?

Annet: Een heel mals biefstukje.
Arie: Italiaans eten.

2. Wie nodig je absoluut niet uit op je verjaardag ?
Annet: Hans van der Togt,Nietzo mijn type. Laten we hetdaar maarop houden.
Arie: Iedereen is welkom, als ze maar een kado'tje mee-nemen.

3. Wat is volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Annet: Ik praat te veel.
Arie: (Doet erg lang over deze vraag, en zegt dan:) Ik benwel eens te nonchalant. (Annet helpt hem wat:opvliegerig, ook al wordt het minder.)

volgens jezelf je beste eigenschap ?
Annet: Ik geef nooit op. Al begint de leeftijd wel eens watmeete spelen.
Arie: Ik geef ook nooit op. Dat kan tussen ons dus weleens botsen.

5. Wievind je de beste sportman of vrouw van Zieuwent ?Annet: Hoe hij heet weetik niet precies. Ik zie hem eenpaar keer per week lopen. (Het blijkt Henri te Mol-der tezijn.) Ik neem mijn petje voor hem af.Arie: Ik ken er daarvoorin Zieuwent te weinig. Kan ikniets over zeggen.
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6. Wie is de meest ondergewaardeerde persoon binnen je eigen
vereniging ?
Annet: Ik heb waardering voor mensen die iets in stand

houden. Die ervoor zorgen dat iets niet verwatert.
Arie: Bij de Stofwolk; de mensen die nu een kantine aan

het bouwen zijn. Olijve, Becks en Startman. Ik vind
het knap wat ze doen. Ze hebben wel een gouden
medaille verdiend.

Annet: Een burgemeesteres voor mij. Tonnie van der Mey.
Een goed PR-vrouwe. Zij ‘pröt wal een stuk an
mekare.’ En laat zich de kaas niet van het brood
eten.

Arie: Ik zelf, omdat Zieuwent eenhecht en gezellig dorp-
Îe is. Dan kan ik een hoop delegeren enhoef ik zelf
nietste doen (zegt hij lachend).

8. Wat is je grootste hobby momenteel ?
Annet: Fietsen, aerobics en de grootste hobby: tennis.
Arie: Wielrennen.

9. Wat zou je graag anders zien
Annet: Ze moeten het klein houden. Het is bijzonder gezel-

lig. Niet zo promoten, met een enquête van dit of
dat.

Arie: Een geldautomaataande bank. Die is er niet.
De Redaktie (JH/JvW).

DE KINDERPIOT"
We hoorden van een jongen in onze klas dat er bij het Kevelder
biljartes werd gegeven aan de jeugd. Dus we gingen kijken en
‚namen een interview af.



Pi lets te vieren?Fe)
geboorte - huwelijk - jubileum

Behandelto.a.

LIKDOORNS Kom eens bij ons
SCHIMMEL/KALKNAGELS een passende kaart
INGEGROEIDE NAGELS uitzoeken.NERTOLIIG EELT |

Ofneem één van de
GEDIPL PEDICURE (LID vele modellenboeken

mee.
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DRUKKERIJ WESTERLAAN

LP ZIEUWENT Dijkstraat 26 Lichtenvoorde
Tel 05443-71007 Fax 06443 76505

Kleuterstraat
Telefoon 05

re,IES) TRANSPORTBEDRIJF

Î KRABBENBORG c‚v.

VA
Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



KIJK EENS WAT VAKER
IN DE SPIECEL

VAN DE KAPPER

Dorpsstraat 51,
Zieuwent Tel. 1797

SOURCY CENTER ZIEUWENT
n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek

Vele in-en outdoor
mogelijkheden voor

| ontspannende bedrijsak-
| tiviteiten, Culturele mani

festaties en sportevene
menten van 50-2000
personen.
Vraag vrijblijvend om in
formatie cn documentatie

VERGADERRUIMTEN e CONEERENTIERUIMTEN © EVENEMENTENHAL
TENNISBANEN e SPORTHAL.  SQUASHBANENeBOWLINGBANEN

INDOOR MIDGETGOLF © JUE DE BOULES
SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3A - 7136 LS ZIEUWENT
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INTERVIEW MET BILJARTTRAINER
HARRIE KRABBENBORG

. Hoelang biljart je al?
Dat weet ik niet. Zo'n ongeveer 30 jaar. Nee, veel langer, ik
heb het op school geleerd. Ik biljart dus geen 25 jaar maar
35 jaar.
{s biljart een moeilijke sport?
Als je het kent is het niet moelijk.
Toon: Als beginner dan?
Zeer moelijk.

, Vindje het leuk kinderen te trainen?
Als ze eenbeetje luisteren willen is het best leuk,
Toon: Luisteren ze dan vaakniet?
Nee dat valt wel mee. Maarik doe het pas.Johan: Hoeveel lessen heb je hen dan gegeven?Een stuk of vijf.
Leon riep: Och wel 16.

. Welke technieken leer je hen?
Effect geven, doorstoten, goedstaan enz.
Toon: Kunnen ze dat dan?
Ja, maarze doenhet bijna nooit.

. Heb je wel eens tegen een bekende biljarter gebiljart?Ja.
Toon: Tegen wie?
Theo Peters van de driehoek. Ik moest er 70 en hij 350.Toen hebik verloren.

. Watzijn je hobby's?
Biljarten.
Toon: Meerniet?
Nee weinig.
Toon: Het je zelf een biljart thuis?
Ja maarniet zo’n grote.



VERENIGINGEN

RKZV.C. Veldvoetbal
Voorziter J Cuppers. Oude Maat 1, Mariënwelde. tel 1281
Sekretaris © te Molder, Aavelstraat 9, Lichtenvoorde. {1 05443-75179
Penningmeester. M v.h. Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tel 1660
Wedstrijd zeke H Bokkers, G Bomansstrzat 44. Lichtenvoorde
RKZVC, Zaalvoetbal
Voorziter B ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel 1257
Sekr/Penningm A Krabbonborg. Dorpzstraat 1, Zieuwent tel 1697

Wedstrijd sokr B Slot, Hellerweg 3. Zieuwent, el 2127

HV. PACELLI: Handbal
Voorziter B Wensink, De Haare 18, Zieuwent. tel 1888
Sokretaresse 1 Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel 0544379814
Penningmoesteres P Klein Goldewijk, Linnenwever 2. Groenlo, tel 05220-85478
Wedsrijd ookr A Hummelink, De Haare 30, Zieuwent tel 1697

TOHP: Volleybal
Voorziter H Krabbenborg. Dorpsstraat 25, Zieuwent te 1875
Sekreratesse € Rouwhorst, De Haare 25. Zieuwent tel 1822
Penningmeester A Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zicuwent, te! 1400
Weastrijd sokr P. Cuppers-IJzereef. De Haare 29, Zieuwent, Ie! 2059
Recreanten A Klein Tuente, Lartherweg 43, Mariënveide, tel 1409
Jeugdzaken 4 Kolkman-Cuppers, Ruuroseweg 20, Zieuwent, tel 2194

ZI: Tennis
Voorzitster (© Cuppers, Oude Maat 1, Mariënveide, 1e! 1281

Sekretaresse A Krabbenborg. Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1591

Penningmeester W. Weijers, Zieuwentsewog 77. Zieuwent, el 1445
Weastrijd zekr 8 v4 Linden, Dorpsstraat 20, Zieuwent, el 1553

Jeugdkomrmissie A Domhof, Past. Zanderinkstraat 10, Zieuwent, tel 1705
M Kemken Brandersdijk 12. Zieuwent, tel 05243-76724

OV: Gymnastiek en Jazzgym.vereniging
Voorzitster L Hummelink, Oude Terborgsew 269, D'chem, el 06340-60242

Sckretaresse J Wolters, Batik 42. Mariënvelde, tel 1711

Penningmeesteres £ Krabbenborg. Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1597

Wedstrijd sekr L Hummelink, Oude Terborgsew 269. D'chem, el 08340 6024?

MU CHIN: Karate
Voorziter MH Ollhof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262

Sekr/Penningm  G Fijnders, Lariksstraat 18, Lichtenvoorde, tel 05243 72928

TTV DES: Touwtrekken
Voorziter L te Molder, B v Meursstraat 24, L'voorde, el 05443-75454
Sokrotaris 8 Huiink. Klouterstrast 7. Zieuwent, tl 2112
Penningmeester M Wopereis, Zegen 5. Zieuwent. tl 1374



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter 8 ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel 1257
Sekretarie € Hoenderboom, Zegentijk 12. Zieuwent. tet 1928
Penningmeester Jt Roller, Verkavelingswog 2, Marienvelde, te! 1373

edstrijd zekr K Hummelink, Eimersweg 8. Lievelde, tel 05443-77523
ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorziter A Moeken, Strausstraat 15, L Oorde, Iel 05443-76506
sekretaris 6 ze Molder. De Steege 23, Zieuwent Iet 2214

Penningmeester A Papen, De Haare 32. Zieuwent, te! 1970

BV. t KEVELDER: Biljarten
Voorziter B Huishof, Zieuwentsewg 590. Zieuwent, tel 1494

Sekr/Penningm © Schuiink, JV Eystraat 12. L'OOrde, 11 05443-73217

Weastrijg sek € Wopereis. Schoppenweg 15, Zieuwent, el 1432

B.8.Z: Biljarten
or 'a van Melis, Kard de Jongste 1, L'voorde, tol 05443 74584

Sekr/Wedstr-sekt  T Bongers, Dorpsstraat 36. Zieuwent, el 1271

Ponningmeesteres Goldewijk en Bras. Churchilstraat 20, Zieuwent, tel 1663

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent. tel 1217

Sekredstr zeke P Domhof, Sramansweg 29. Beltum, tel 05248 2191

Penningmeester TT Bongers. Dorpsstraat 26. Zieuwent, el 1271

ESZET ‘90: Squaswere
Voorziter V Doppen, Dorpsstraat 77. Zieuwent tel 1982

Sekretzesse M Knippenborg. Kleuterstraat 1, Zieuwent, el 2037

Penningmeester P.van Zutphen, Bentinckstraat 23, U'voorde, tel 05443-76783
Wedstrijd sok P Knippenborg. Dorpsstraat 24a, Zieuwent tel 1856
BADMINTON-vereniging:

Voorziter MM Stotelaar, Middaehtenstraat 3e. L voorde. tel 05443 77019
Sekrctaresse Y Eekelder. Dorpsstraat 83. Zieuwent, tel 2172
Penningmeester W Eekelder. Ruurloseweg 189, Zieuwent, iel 1664
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7. Kun je driebanden?
lk kan er wel 1 maken. Maarik heb er geenzin in, het is te
moeilijk. Ik heb weleens een wedstrijd gespeeld en ook wel
gewonnen. Ik heb een keer in de distriktsfinale gezeten.

8. Wie vind je de bestebiljarter van Zieuwent?
Wie het het beste kan is op het moment Anton Stortelder.

9. Doet u meeaan de Zieuwentse kampioenschappen?
Ja, maarik lag er in de eerste ronde uit. Vier wedstrijden
gespeeld alle vier verloren.
Toon: Tegen wie?
Willie, Paul en nog een paar. Ze waren allemaal te goed.

TOEN KWAMEN DE KINDEREN AAN DE BEURT.

7. Vinden jullie dat Harrie leuk les geeft?
Jan: Ehja, je moet het toch een keer leren en hij geeft

hardstikke goed Ies.
Zou je iets willen veranderen?
Nee.

2. Wat vindenjullie het leukst van de training?
Jan: Partijtje.
Jorge: Ik ook.

3. Spelen jullie wedstrijden?
Leon: Nog niet. O ja, Jorge heeft al een wedstrijd ge-

speeld bij de open kampioenschappen van de Zieu-
wentse jeugd.

Na het interview mochten we meespelen met de anderen. We
kregen een beetje les van Harrie. Toen we onzecola op hadden
gingen we met ons interview en een paar biljartkunsten meer
op de fiets naar Zieuwent.



Dei gsgeorg
Dorpsstraat 13 7135 LE Zieuwent

tel. (05445) 1256

Voorstad 1 7271 BE Borculo
te. (05457) 74554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling !

HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt: Zaal tot 400 personen

Div. kleine zalen voor ale doel-
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buffetten, warme buffetten,
gourmetten, diners enz
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bij cen ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpstraat 6, 7136 LMZieuwent, 0525-1271

Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Accu's, Banden
Uitlaten

gratis montage
Betrouwbare

onderhoudsbeurten
Ook voor A.P.K.

Garage Elschot staan wij klaar

Waalderweg 32A Tevens bouwen wij L.P.G.
7263 RW Mariënvelde in en repareren wij

Tel. 05445-1855 schade-auto's



W.A.KEMKENS bv,

LATIE- bochel |

ELEKTROTECHNIEK

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

LOODGIETERSWERK

SANITAIRE INSTALLATIES

MILIEUTECHNIEK

KEMKENS

INSTALLATIE

SROENLS
BELTRUMSESTRAAT 23 TEL 05440 6106,
BGG 054 146

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26

voorlaa e

OPTIMALISERING

ENERGIEBEHEER

TELEFOONINSTALLATIES

SERVICE

ONDERHOUD

ADVISERING

4
SERVICE-MAR>€*;

VOORREN GEDRIT \ tlMAY
DAG EN NACHT BEREIKBAAR
TEL D6e4s 1656 4sa eres

Tel. 05445 - 1666





DEZE PLAAT MAG JE KLEUREN



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

Ookvoor u hebben wij
een passende
oplossing vooral
uw woonwensen!!

Stoltenborg
Interieurverzorging

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

Dorpsstraat 33, Zieuwent
Tel. 05445- 1207

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Al
Roldersweg 32

7136 KX Zieuwent
Telefoon (05445) 2133

Fax (05445) 2237



zat) se|=Da APK @Ea keuringsstation [=|
EE Mariënveide 3 5bedrijfsauto’s Tel. 05448.1872 personenbusjesverhuur verhuur

W DIEN]WESTERLAAN

… toch ook uw drukker …

Dijkstraat 26 - LICHTENVOORDE - Telefoon 71207



D2-klasse D6-klasseLonga'30 D2 10-15 (26-12) AD'6we "Dz 10-13 (25-13) Azsv p6Ninterswyk D1 10-12 (38-24) Longa’30 DsAD'69 DI 10-11 (19-16) Grol 53REZVC D. 9- 4 (16-32) RKZVC D2Fortuna W. DL 9- 3 (10-37) WVE DE

Zâ-klasce E9-klasseLonga'30 E4 10-16 (58-16) Longa"30:E7KSV El 10-11 (26-20) wv E6Mariënveld El 8-10 (27-21) Vios B. zaRKZVC E1 9- 6 (17-38) Ssxvu z2Hinterswyk E2 9- 6 (25-47) BKZVc £2Grol 23 8-5 (21-32)
F9-klasse
Ratum F2 10-18 (46- 6)Erix F2 10-15 (33-11)BKZVG F1 10-12 (34-13)Fortuna W. F3 10- 7 (20-25)AD'69 F3 10- 6 (15-35)Sp.Meddo F2 10- 2 (13-71)

een paar keer gebruikt.Taco Vosters (tel. 1586).

EINDSTANDEN van de PUPILLEN-competitie

10-20
10-14
10-11
10-7
10- 5
10- 3

8-14
8-12
8-67-37-3

TE KOOP: 1 paar degelijke Cruyff voetbal-Schoenen, maat 43. Ze zijn pas

‘93

(64- 7)
(28-16)
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VOLLEYBALVERENIGING T.O.H.P
Op zondag 27 juni aanstaande organiseert TOHP wederom eenvolleybaltoernooi voor straten, buurten, vrienden etc. Om
precies 11.00 uur beginnen de eerste wedstrijden op het veld
achter de Waareise. Gelegenheid tot omkleden en douchen
er in 't Sourcy Center.

- Bij de teamsamenstelling gelden de volgende beperkingen:
: maximaal 2 competitiespelers
: minimaal 2 dames in ’t veld.

- Elk team zorgt voor een scheidsrechter en een teller.
- De teams dienen zich om 10.30 uur te melden.
- De onkosten bedragen f 30,- per team voor Senioren.

De onkosten bedragen f 15,- per team voor Junioren t/m 18
Dit gaarne voldoen bij het melden bij de organisatie.

- Opgave van de teams voor 18 juni bijz
L. Papen (tel. 1970) of P. Cuppers (tel. 2059).

Wij wensen U alvast een prettige, zonnige en sportieve dagtoe. Aktiví commissie TOHP.

P.S. Bestuurswijziging.

Secretariaat:
B. Te Molder
De Haare 1 (tel. 2140)

Wedstrijdleiding:
A. Hogenkamp
De Steege 41 (tel. 2285)

De kopie voor het volgende nummer(21e jaargang nr. 1

(verschijningsdatum 17 juli a.s.) dient uiterlijk zondag 11julf
in het bezit te zijn van de redaktie.
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ZAALVOETBAL NIEUWS
FINALES REKREANTEN ZAALVOETBAL-KOMPETITIE

De finales van de rekreanten zaalvoetbal-kompetitie, waarbij gestre-den wordt om de Sourcy-Wisselbokaal, vinden plaats op zaterdag 26
|juni van 16.30 tot + 20.30 uur.

Van de 3 poules hebben zich de eerste 2 geplaatst:
|z Van poule A : Hegeman Installatie en V/D Brink/Campman.-Van poule B: Fantasy en Dreamteam,

Van poule C : Manege Barlo en G.A.P.Z.

Na afloop is er een gezellig samenzijn voor alle deelgenomen teamsaan deze rekreantenkompetitie en vooralle fans. Voor muzikaleomlijsting wordt gezorgd. Dus komt allen zaterdag 26 juni naar ’tSourcy Center.
let Bestuur.

SPELEN OM TE TENNISSEN 0
Het is zaterdag 22 mei j.l. Het eerste herenteam van de ZieuwentseTennis-Vereniging, uitkomend in de Se klasse van de “Zaterdagmiddag-Heren-Competitie", kan kampioen worden. De 5e klasse is‘waar de laagste klasse, maar gelet op de namen van de teamle.den en hun respectievelijke speelsterkte wordt er reeds op behoorlijk(club)niveau getennist. Het team bestaat uit Rudi Wopereis, BennieStorkhorst, Guus Slot en Willie Slot. Raymond Meekes is “reserve.speler”. Vanmiddag moeter uit gespeeld worden tegen IJsselweide3, de mede-koploper. Het vertrek is gepland om 12.00 uur vanaf hetclubgebouw van Z.T.V. Terwijl het eerste mix-team uit Zieuwent, datthuis aan het spelen is, haar kampioenskansen de mist in ziet gaan,vertrekken de 4 spelers (en de PIOT-verslaggever) om 12.15 uurrichting UifGendringen. Rudi bedenkt nog op het laatste momentdat hij zijn spelerspasje is vergeten, dus dat moet eerst nog wordenopgehaald. De heenreis geschiedt in een opgewekte, vrolijke stem.ming. Van spanning is ogenschijnlijk geen sprake. Of dienen devertelde moppen als camouflage om die spanning te breken ?

We worden persoonlijk ontvangen door de spelers van IJsselweide.5,Een gebruikelijk fenomeen bij tennis-competitie-wedstrijden, maar iete

—333ee
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dat je bij andere competitie-sporten niet of nauwelijks ziet; de tegenstanders maken vooraf kennis met elkaar, drinken gezamenlijk een
kop koffie en trekken gedurende de gehele wedstrijd met elkaar opLeuk en gezellig als je het met elkaar kunt vinden. Minder prettig als
je elkaar niet mag of ligt. Deze middag (en dat geldt in de regelhet contact prettig en sportief. De voorgaande tegenstanders in deze
competitie worden besproken. Menis het erover eens dat de krachts-
verschillen te groot zijn. Een aantal teams beschikte over te weinig
kwaliteit waardoor er geen echte tegenstand en wedstrijd was
Vanmiddag zal het anders zijn; ze zijn aan elkaar gewaagd en hebben
er allemaal zin in.

Tennisclub IJsselweide is een grote vereniging. Ze hebben ruim 800
leden en beschikken over 8 gravelbanen. Pal naast dit complexbevindt zich een particuliere tennishal met 6 overdekte banen. De
kantine en kleedaccommodatie worden gedeeld doorde vereniging en
de eigenaar van de hal. Op het zonovergoten terras met uitzicht op
een aantal banen wordt samen het wedstrijdformulier ingevuld. Dit
houdt o.a. in dat de volgorde van de partijen wordt vastgesteld. Een
wedstrijd bestaat uit 6 partijen. Elke speler speelt een enkel en eendubbel. Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets (met tie-break).
Eerst zullen de 4 enkel-partijen worden afgewerkt waarna tenslotte
de 2 dubbekpartijen volgen. Per gewonnen partij valt 1 punt te
verdienen. In een totale wedstrijd dus 6 punten. De stand in de
kompetitie is dusdanig dat Zieuwent bij een 3-3 stand kampioen is.Ingeval met 4-2 of meer wordt verloren is IJsselweide kampioen.

Op het tenniscomplex spelen deze middag 7 teams van IJsselweide
een thuiswedstrijd. Dit betekent dat 5 partijen uit de wedstrijd tussen
Zieuwent-1 en IJsselweide-5 op één en dezelfde baan moeten wor-
den gespeeld. Halverwege de middag mag &én partij op een zoge-naamde “tussenbaan” worden afgewerkt. Het kon dus weleens laat
worden.

DE WEDSTRIJD
In afnemende volgorde van speelsterkte moeten de enkel ‘partijen
worden afgewerkt. Dit betekent dat Rudi dient te beginnen. Hij is
namelijk een C2-speler, terwijl de andere teamleden als D1-spelers
staan geregistreerd. Zijn uiterlijk vertoon en spel doen aan Krajicek
denken; een lang lichaam, een onafscheidelijke pet, een onderkoelde

ouding en tred, aanvallend spel (serve/volley voor ‘de kenners’).
Echter op die momenten waar Krajicek winners maakt, slaat Rudi de

—_
ese



BEKKEN assurantiën
Als hetom TOTAAL verzekeren gaat

eed SsTENENEE

Werenfriedstraat 9 - Zieuwent - Tel. 1461

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

Drukkerij
WW) Westerlaan

Dijkstraat 26 - 7131 DN Lichtenvoorde Tel 05443-71207



Veel verandert,
maar onze kwaliteit niet

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

ABTT
Lichtenvoorde - Zieuwent

Hulzink
Bouwbedrijf

37 NIEUWBOUW

X% VERBOUW

; ay 4 ONDERHOUDSWERKEN

ZIEUWENT
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ballen verkeerd. Hij is te gretig, forceert en neemt te veel risico.Tactische tips van zijn teamgenoten langs de kant worden in de windgeslagen. De aanwezigheid van zijn ouders, als vaste supporters,mag niet baten. De eerste set gaat verloren. Wanneerhet ookin detweede set tegenzit, komt hij naer de kant voor nader overleg. "Meer
op de backhand spelen” luidt het devies.

Te
laat; 1-0 IJsselweide.

Echter, er is nog niets aan de hand. Bennie Storkhorst betreedt hetstrijdtoneel. Hij heeft alle partijen in deze competitie nog gewonnen.Alzijn tegenstanders lopen stuk op zijn manier van spelen. Géén balwordt doorgeslagen. Alles is slice, volley, geplaatst en/of tactischbedoeld. Aan het netis hij door z'n enorme reikwijdte en spelinzichtmoeilijk te passeren. En toch loopt het niet zoals men verwacht (engehoopt) heeft. Ondanks een paar andere schoenen bij een 5-4achterstand en een intense concentratie gaat de eerste set wederomverloren. De Zieuwentse spelers worden sti. Hoe is het mogelijk?Wat gebeurt hier? De jongens van IJsselweide beginnen er in tegeloven. Donkere figuurlijke wolken pakken zich samen boven eenstrakblauwe hemel waaruit de zon zo langzamerhand ongenadigbegint te branden op mijn kalende hoofd. Maar dan volgt de 3e gamevan de tweede set, en biedt het petje van mijn vader verkoeling.Deze 3e game duurt meer dan tien minuten; voordeel, egalité, nadeel, enz. Bennie weet deze slopende game uiteindelijk te winnen endeelt een psychologische voltreffer uit aan z’n tegenstander. Eenkeerpunt in deze partij; een keerpunt in de wedstrijd? De tegenstan-der begint zichtbaar geïrriteerd te raken van het spel van Bennie. Hijwil wel doorslaan en harde klappen geven, maar krijgt géén kans.Bennie ruikt zijn kansen en pakt ze. Het is 16.00 uur en de standwordt 1-1.

Ondertussen is de voorzitster van Z.T.V., Christien Cuppers, gearri-veerd om de verrichtingen van de jongens gade te slaan en om depotentiële kampioenen namens de vereniging in de bloemen tezetten. Even later komen ook de vrouwelijke wederhelften met hunjonge kroost hun mannen en vaders aanmoedigen. Het wordt ‘druk’langs de baan.
Willy Slot mag zijn partij afwerken op de ’tussenbaan’ in een uithoekvan het complex. De overige spelers en het publiek blijven vooralsnogde ‘eigen’ baan, alwaar Guus Slot ook aan zijn enkelspel kanbeginnen. Willy wordt min of meeralleen gelaten op advies van z'nmedespelers; “Te veel aandacht en publieke belangstelling komt zijn
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spel niet ten goede; laat hem maar een tijdje in z'n eentje spelen, dat
:s het beste.” Het advies gedeeltelijk negerend ga ik toch, op een
afstandje weliswaar, Willy's wedstrijd bekijken. Hij wordt in de loopder jaren steeds beter. Washet vroeger voetbal, tegenwoordig i

tennis waarin hij zijn ei kwijt kan. Uren en dagen van training en
partijspel beginnen hun vruchten af te werpen. Met gecontroleerd,
gedegen en voorzichtig spel, zonder al te veel risico spelend op de
zwakke backhand van z'n tegenstander, brengt hij Zieuwent op een
2-1 voorsprong. Hij is zichtbaar blij met z'n overwinning.

Ondertussen komt het kampioenschap in zicht. Guusheeft z'n eerste
set binnen en tennist voor de overwinning. Bij de oprichting van de
vereniging (11 jaar geleden) was Guus het best spelend lid. Geen
wonder; gedurende zijn toenmalige opleiding voor leraar lichamelijke
opvoeding (CIOS) was tennis één van zijn specialisatievakken. Hij
beheerste de techniek en gaf zelfs les aan verenigingsleden. Omdat

hij sindsdien relatief weinig heeft getennist (en veel gevoetbald) werd
zijn spel steeds minder. De laatste 2 jaar is er echter sprake van
herstel.
Ondanks zijn soms wat impulsieve en wilde spel, waardoor losse
flodders en de mooiste passeerslagen elkaar afwisselen, weet ook hij
zijn partij te winnen. De donkere wolken zijn verdwenen (de zon
brandt nog steeds), 3-1, de buit is binnen, kampioen, bloemen (ook
van de tegenstanders) en een foto.

v.l.n.r. Willy Slot, Guus Slot,
Bennie Storkhorst en Rudi Wopereis.
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Hetis 18.00 uur. De spanning ebt weg, maar de wedstrijd is nog niet
afgelopen. "Of de laatste 2 (dubbel]partijen nog worden gespeeld?"is de vraag van een op een naastliggende baan spelend team. (Zi
hebben een extra vrije baan in gedachten.) Het antwoord is duidelijk:
“Natuurlijk gaan we door, we spelen om te tennissen, niet om
kampioen te worden. Het zijn goede gelijkwaardige tegenstanders en
leuke partijen.”
De eerste dubbelpartij (Bennie/Willy) wordt een vrij eenvoudige
overwinning voor Zieuwent (4-1). In het tweede dubbelspel (Rudi
Guus) gaathet echter ‘oog om oog, tand om tand’. Er wordt gestre-den en gevochten om elk punt. Als een bal kan worden afgemaakt
middels een smash of volley klinkt zelfs de kreet kill. Ze zijn aan
elkaar gewaagd. In deze spannende 3-setter behaalt uiteindelijkIJsselweide de winst en deeer.
Om 20.17 uur wordt de laatste bal geslagen enis de wedstrijd naruim 9 uur (!} beëindigd. De spelers van beide teams en de overgeble-
ven supporters drinken gezamenlijk, geanimeerd pratend over tennis
en wat dies meerzij, enkele pilsjes op een geslaagde en gezellige
tennis-zaterdag. De totale dag-rekening van consumpties en etenwordt hoofdelijk omgeslagen en dus samen betaald. Het vrouwelijk
barpersoneel wordt doorde captain van het Zieuwentse team in de
bloemetjes gezet en in een opperbeste stemming gaat het richtingZieuwent en Stoverink De Redaktie (HW].

PROFIELSCHETS

NAAM: Johan Nobbenhuis, 53 jaar, hoofd
v.d plaatselijke lagere school en geboren
tukker uit Geesteren in Overijsel.

FAVORIETE SPORT: Actief schaats ik nog
regelmatig, maarik ben een rasechte voet-
baller. Zelf hebik nog 4e klasse KNVB ge-
speeld bij Stevo. Vroeger was er nl. alleen
voetbal, hoewelik later nog wel veel aan
atletiek heb gedaan. Eigenlijk vind ik de sport
in de hele breedte welattractief.
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MINST FAVORIETE SPORT: Wandelen en vissen hebben geen enkelnut. Ontspanning? Dan kun je ookin het gras gaan liggen! Sporten,die ik niet snap, zoals cricket, vind ik ook maar niks.
DE BESTE TRAINER: Van Hanegem spreekt me echt aan; 1. Hij isnormaal in zijn omgang met iedereen; 2. Hij werkt sfeerverhogend in
de groep; 3. Hij is tijdens interviews de baas over de verslaggever.Van Gaal ligt me ook wel, maarhij is me te arrogant. “De Kist” is
geen favoriet, want hij bespeelt alleen de entourage en niet het
sportgebeuren zelf.

LEKKERSTE ETEN: Ik lust alles en ben niet kieskeurig, maar wild engevogelte liggen me het beste. Alleen aan postelein heb ik eentrauma overgehouden. Dat is gewoon veredelde kikkerdril en hoortdus in de vijver te blijven.

FAVORIETE LEZEN: Ik heb ‘s ochtends nog eerder de krant in dehanden, dan dat ik het gezin goedemorgen heb gezegd. Die wordtdus helemaal uitgepluist. Zonder de Gelderlander benik n.l. ontmand.
Ik lees verder geen boeken, want ik moet al zó veel vakliteratuurlezen, dat ik daar geenzin meerin heb. Strips vind ik overigens weerniks, want als mensen al plaatjes nodig hebben om tekst te begrijpen

FAVORIETE MUZIEK: Hiphop, house en hard rock gaan me te ver,maar verder hou ik wel van moderne muziek, zoals U2, UB40, Dire
Straits, Rowwen Hèze etc. Alle Gouwe Ouwezijn ook prima, terwijlHilversum 3 me weer te opzwepend is met al die spelletjes. Tenslotte
zetik ook wel eens een klassieker op.

VAKANTIELAND: Oostenrijk, Italië of Frankrijk. Landen, waar je nognatuur en folklore vindt, hoewel ik ook met alle plezier een weekje gafietsenin Drenthe of op Texel. In Duitsland ga ik tegenwoordig alleen
nog maar rechtdoor en liever niet meer links- of rechtsaf. De reden
lijkt me bekend.

TELEVISIE: Journaal en NOVA worden absoluut gekeken. Sport isook favoriet en verder programma's, waar amusement en actualiteit
samen gaan, zoals “Met Witteman". De MTV mag van mij van dekabel en ook al die soapseries zijn misselijk onwerkelijk. Ik zal er wel
te dom voor zijn, want als ik er 2 afleveringen van mis, dan snap ik
er al geen biet meer van.
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BINNENLANDSE POLITIEK: Dat volg ik enorm en ik erger me dus
nogal. De problemen, waar de hoge heren nu nog niet uit zijn, zijn
jaren geleden al uitvoerig en op juiste wijze bediscussieerd in de
kroeg en op straat. Problemen, zoals de mate van straffen, het leger,de WAO etc. werden overal al besproken en bekritiseerd en nu, jarenlater pas, volgen de heren op topnivo. Ook met die parlementaire
enquête valt weerop, datin Nederland de verkeerde mensen op de
verkeerde plek zitten en elkaar slechts de bal kunnen toeschuiven.
Allesbij elkaar is het dus veel te ingewikkeld en kan/moet het dus
gemakkelijker.

BUITENLANDSE POLITIEK: Het ergste momenteel is, dat overal op de
wereld de mensenrechten worden geschonden, van Zuid-Afrika en
Somalië tot Chili, overal. We zitten er nu natuurlijk wel veel dichter
op, want tegenwoordig weet je zelfs hoe de binnenkant van een hut
in Somalië er uitziet. Van de ene kant een goede zaak, omdat je nu
veel alerter op de wereld-problematiek kunt reageren, maar van de
andere kant wordt je nu veel te hard, omdat er gewoonweg te veel
is.

FAVORIETE SPORTMAN\VROUWTEAM: Falko Zandstra, vanwege
zijn zelfdiscipline en verder een ploeg als Vitesse. Met weinig echt
klinkende namen presteren ze prima, net onder de top en in tegen-
stelling tot FC Twente, die te vaak teleurstellen.
ONDERSCHAT WORDEN: Het is een cliché, maar de personen,
waarvan niemand

ziet, dat ze de vele bergen werk verzetten. Aan de
buitenkant is dat niet zichtbaar, omdat ze niet op de voorgrond
willen. Personen als Henk ten Dam, Leo Nijenhuis en Antoon Vender-
bosch steken zoveel arbeid, inzet en intensiteit in hun vrijwilligers
werk, dat niemand daar enige weet van heeft. Ik weet, dat het
Zieuwentse sportleven daar gelukkig ook een breed scala van men-
sen van heeft en dat is dus een goede zaak

FAVORIETE ONTMOETING: Graag zou ik eens van dichtbij mee
maken, hoe een Nederlands elftal naar een wedstrijd toeleeft en de
wedstrijd zelf beleeft. Alles van dichtbij dus. Ook zou ik weleens de
elfstedentocht mee willen maken, want met al mijn vrije tijd bij de
school is dat er nog nooit van gekomen.
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DROMEN/AMBITIES: Mijn enigste droom is, dat ik met mijn gezin
gezond blijf. Ik moet er niet aan denken, dat ik op een niet-natuurlijke
wijze afscheid moet nemen van mijn werk.

HEKEL AAN: 1. Mensen, die afspraken niet nakomen. 2. Mensen, die
wel praten, maar er eigenlijk niks van weten en 3. Achterklap;

mand die b.v. zegt: "Men" zegt, dat …. Alsikdan vraag; Wie is
die “men', dan weten ze het niet meer. De mate van ergernis heeft
natuurlijk te maken met de hoeveelheid stress op dat moment. Soms
ben ik al kwaad als er een deur op slot zit, die open moest zijn, maar
dat komt omdat er daarvoor al iets anders is gebeurd. Anderen
ergeren zich misschien aan de Dorpsstraat, “de weg met de grote
bulten". Voor sommigen is dat net als een nieuwe emmer, die voor-
zien wordt van een gat voorhet gebruiken

VERBETERING IN ZIEUWENT: Het centrum. Ik vind, dat het oude
kerkhof bij het grasgedeelte en de gracht aangesloten moet worden
en dan moet de Muziekkoepel natuurlijk verbeterd worden, zodat het
als geheel dus een soort park gaat worden. Als er nu een actie op
touw wordt gezet voorde koepel, dan duik ik er zo weer in. Zieu-
went wordt tegenwoordig natuurlijk steeds leefbaarder, hoewel het
wel weer een veeg teken is, dat er winkels gesloten worden en dat
er b.v. geen kledingzaak meer is.

VERBETERINGEN VOOR PIOT: Ik heb geen kritiek. Ik weet hoe
moeilijk het is om een periodiek iedere keer weer leesbaar te houden.
De PIOT wordt echter goed gelezen, dat weet ik. Hetis b.v. goed,
dat er eens andere sporten aan bod komen, dater een jeugdhoek is
en dat Wendy Krabbenborg haar stukjes mag schrijven, want dat
vond ik prima en nog komisch erbij.
SEX, DRANK EN DRUGS IN DE SPORT: Sex en sport kan, als het
maar achter elkaar gebeurt en niet tegelijk. Drank en sport is een
moeilijke combinatie, maarkan met mate, terwijl het woord *drugs”
niet eens in mijn woordenboek voorkomt.
TENSLOTTE: Ik vind, dathier de diverse verenigingen goed georgani-
seerd werken en zelfs op nivo presteren. We moeten er wel voor
waken om niet te chauvinistisch te worden, want dat kan buiten
Zieuwent averechts werken en irritaties opwekken.

Johan, bedankt en tot ziens. René Doppen.



NVM
HYPOTHEEK
SHOP u

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die ene, voor u juiste hypotheek te kiezen, krijgt u

‘nu deskundig advies.Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken vanalle geldverstrekkers selecteren wij
voorude juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1
H. W. M. TOEBES TEL. 05443-77113

ENSAID MODEVAKSCHOOL

— knip- en naaïlessenee |f — opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 12
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 05245 1766



€86.

=

Spps0

ANIANIZ

ze
d

NOTYSdV

»
JZ

:
{pio

UZdeog

uojosdoy

UaLITVMN

TTMNONINTA

MEU

BUIZOU

72


