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REDAKTIEWOORD

De fietsers zijn weer los. Genietend van mooie zomerse avon-
den buiten, worden weaf en toe aangenaamverkoeld door een
plotseling opstekend briesje vergezeld van een vreemd 'tsjt-
geluid. Een peleton Keitrappers, of hoe ze ook mogen heten,
suist voorbij. Een mooi gezicht. Dezelfde kleding, dezelfde
helmen en identieke fietsen. Sommige buikjes reiken pront naar
de gevulde bidon. Dat is pas gestroomlijnd, als mens en fiets
elkaar op meer dan3 plaatsen raken.
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Anderen fietsen ook voor hun plezier, iets minder hard en
zonder bidon. Een tennisracket onder de snelbinders van de
mountainbike geklemd. Zelf heb ik ook wel eens op zo'n
sportieve fiets gereden. Geen wonder dat je daarna gaat tennis-
sen, schouder, arm- en nekspieren zijn kompleet verkrampt.

Als het goed weer is kun je je ophet sportieve vlak uitstekend
buiten vermaken tussen de kompetitie-seizoenen van zaalspor-
ten door. Maar ook binnenis het op dit moment goed toeven.
Met de afstandsbediening soepeltjes in de rechterhand volgen
we dan weer Wimbledon, dan weer de Tour. Geen verrassin-
gen qua kleding op Wimbledon, de Witte Reus geeft zijn mono-
polie nog niet op. Bij de Tour duizelt het je van deals reclame
zuil verklede fietsers. Yek!

Wat ook erg yek is, ’s avonds laat op TV de golf-etiguette-
lessen volgen. Dan begint men met te zeggen dat golf een
echte volkssport is geworden. Voor mij is volkssport als een
Groen Links kiezer een birdie slaat op de green. Maar voordat je
door de ballotage bent moet je eerst de etiquette leren. Zeg
toch gewoon regels als je ook regels bedoelt. De keuze van
woorden zegt al iets over de sport of over de mens daarachter.
Daarvan hebik nog een voorbeeld, ik schaarde mij op vrijdag-
avond in de file richting Lichtenvoorde. ik was sneller bij de
stoplichten dan ik dacht (en toch gewoon 80 gereden). Voor
mij doemde opeens eengrote oude zwarte jeep op. Mijn voet
wisselde snel van gas- naar rempedaal, en mijn 009 viel op de
aanduiding achterop de auto. Normaal staat daar iets van GLX
of GTI of weetik veel wat. Nu stond er in centimeters grote
letters AIRBAG. Even twijfelde mijn voet om weer van pedaal
te wisselen. Ik heb zo'n Airbag immers nog nooît in gebruik
gezien. Nog net op tijd schoot me de no-claim-korting op de
autoverzekering me te binnen. Wie achterop een ander rijdt,
heeft immers altijd schuld, ook al is die ander provocerend.

Als konclusie wil ik stellen dat er ook nu, nu alle zaalsport-
kompetities afgewerkt zijn, nog genoeg te beleven valt op
sportief gebied. Ook deze PIOT is weer rondgebreid. Dankzij u,
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die aktief of passief sport beoefent en dan nog op zodanige
wijze dat eriets overte schrijven is. Dit is de 200ste keer dat
wij u daarover in PIOT berichten. Tweehonderd nummers over
het Zieuwentse sportleven. Dat zegt toch wel iets over een
bruisend verenigingsleven en mensen die er voor gaan of er
achter staan. Daar mag Zieuwent best een beetje trots op zijn.

EVENEMENTEN-AGENDA

--29 augustus : Ze Achterhoektocht (fiets- skeeler en
rolskitoertocht).

: PIOT: Kopie inleveren.
1777

29 augustus
777

Een interview met
WIM DOMHOF

Toen hij elf jaar jong was vroeg Aloys Wopereis (Olthoes) hem
of hij een partijtje mee wilde voetballen. Ondanks dat het duel
met 9-0 werd verloren, liet hij zich als lid inschrijven bij de
Zieuwentse voetbalvereniging. Nu, 42 jaar later (geen lintje,
geen medaille, geen niks, (Red.)), is hij nog steeds lid als actief
speler. Het trainerschap laat hij dit seizoen, na 16 jaren, het
trainerschap. Reden genoeg voor Piot om hem eens op te
zoeken; Wim Domhof.

Een mooie zomeravond op planeet Saturnus (nummer 32 in
L'voorde) zorgt voor een goed gespek met Wim Domhof,
bekend in Zieuwent. Zoniet dan zeker als we vertellen dat het
een broer is van Tone, Frans en Bennie. Wimis 53, gehuwd,
heeft twee kinderen (een zoon en een dochter) en is werkzaam
bij Steentjes. Het gesprek begint natuurlijk bij zijn loopbaan als
eerste-elftalspeler. Maar liefst 18 jaar was Wim Domhof basis-
speler van de eerste uitgave van R.K.Z.V.C. Hij begon bij het
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eersteals invaller en scoorde die wedstrijd reeds drie maal, de
week erna geen gelul en gewoon weer opde bank.

Hoe washet voetballen en het trainen toendertijd ?
“We voetbalden eerste klas GVB, vergelijkbaar nu met vierde
klas KNVB omdat er toen geen hoofdklassen bestonden. WVC
speelde toen bv. eerste klas KNVB, het hoogste amateurvoet-
bal. In het begin trainden we nooit, later wel, alleen er was
geen verlichting. Tot we een soort straatlantaarn kregen waar
we met één bal om heen speelden,
Wat heb je zoal meegemaakt als eerste-elftalspeler ?
Toen ik 18 jaar was voetbalde ik vastinhet eerste. Ik heb er
zeer veel mooie dingen meegemaakt. Ook minder mooie, zoals
de degradatie naar de tweede klas in 1963. Ik weet nog goed
dat we toen speelden op het veld van Fortuna tegen DES-
Eibergen. We verloren met 5-0, Jan ’Mulder-Willem’ keepte
toenvoor de eerste keer van zijn leven. In 1969 voetbalden we
nog in de tweede klas. Maar toen zat er geen verband in het
team. Ik heb toen ook veel trainers gezien, zoals Toebes. Bij
hem speelde ik linksback. Een keer kwam ik op en scoorde
vanaf 35 meter, een prachtig schot. Prima zei Toebes, maar jekomt me nooit meer over de middenlijn. Daarna hadden we 0.3.
Sluiter en Pierik bij hem moesten we gym-oefeningen bij n

ken in de zaal doen. De vereniging zat toen wat in eendal.
Er bestond ook een elftalcommissie, die voor een groot deel
bepaalde wie er speelde, Na Pierik kwam Jan Kemkens. Dat
was eenprima trainer die fanatiek wasen er achteraanzat. Het
was een man van overwicht en weinig zeggen. Kemkens kwam
begin jaren zeventig. Met hem konik ook naar Longa'30 toe.
Toenik dat tegen mijn vader zei, was zijn reactie kort; "Dan
kom Ï'j hier neet meer oaver 'n brink.” De vereniging zat weer
in een opgaande lijn.

Wat was je mooiste voetbalmoment en watje slechtste 7
Het meest mooie vond ik de goal in de kampioenswedstrijd
tegen Bredevoort. Na drie minuten kreeg ik een foutief schot
van de zijkant vol op de wreef; doelpunt, Zo hard had ik nog
nooit geschoten, één streep.
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Het minst mooie moment was dat ik een moedwillige schop in
mijn gezicht kreeg tegen Lochem, in het zesde elftal reeds. Ik
heb toen terug geschopt en we werden alle twee van het veld
gestuurd. Ik heb toen nog een brief naar de tuchtcommissie
geschreven waarin ik hen heb verteld dat ik in 18 jaar eerste
elftal er nog nooit uitgestuurd was.

Dit
werd gewaardeerd. Ik

werd maar één wedstrijd voorwaardelijk geschorst.

-
Typisch Wim Domhof; alleen scorend tussen 7 tegenstanders.

Ook waren er veel humoristische momenten. Als spits in het
eerste stond ik een keer tegenover een kleine en jonge voor-
stopper. Ik vroeg hem: "Hebi'j nog een zeiltje in bedde.” Ik heb
de hele wedstrijd geenkind meer aan hem gehad. Ook kreeg ik
een keer een waarschuwing van de scheidsrechter en moest bij
hem komen enhij vroeg mijn naam. Ik zei: "Domhof, met twee
o's en nummer 463.” Dat was ons busnummer. Ik heb er nooit
meer iets van gehoord, hij begreep er niks van.

Hoe ben je er toe gekomen om trainer te worden ?
Ik was sterk bevriend met Jan Kemkens. Van hem heb ik op
trainingsgebied veel geleerd, vooral qua oefenstof. Mij was al
eens gevraagd of ik geen trainer wilde worden. In 1977 heb ik
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het vijfde tot en met het negende overgenomen van Bennie ten
Bras. Daarna heb ik ook nog een tijd het derde en het vierde
getraind. Dat waren mijn mooiste trainingsjaren, mede omdat je
bij dezeelftallen meer oefenstof kwijt kunt zoals verschillende
soorten positiespel. Ook op het conditionele vlak en m.b.t.
afwerkvormen, bv. onder weerstand, kun je meer doen en
meer eisen, Bij hen herhaalde ik ook vaak dingen tot ze het
opgenomen hadden en ze het nut er van inzagen. Bij de lagere
elftallen snappen ze dit niet, of willen ze dit niet snappen, Bij
het derde en het vierde is prestatie ook belangrijker, men knokt
voor eenplek in het derde.

Wat vind je belangrijk tijdensde trainingen ?
Ten eerste hetcollectief trainen enhet wijidee en niet het Ik.
Je moet het toch met zijn allen doen. Daarnaast moetje altijd
zorgen voor een basisconditie. Ook ‘het voetbal opzich’ en ‘het
plezier hebben in‘ zijn van belang. Het trainen is ook een deel
maatschappelijk werk, zeker bij de lagere elftallen. Je hebt ook
met privé-problemen te maken enik probeer ookaltijd attent te
zijn o.a. bij ziekte, e.d.

Watis er leuk aan het trainen ?
Het trainen geeft je voldoening als het goed loopt, bv. als de
spelers na de tijd zeggen dat ze lekker getraind hebben. Wel is
het zo dat het trainen zeer leuk ís, maar de dingen er omheen
vaak moeilijk zijn. Je doet het nooit voor iedereen goed. Je
stopt er vaak veelinen je krijgt afknappers terug. Wat voor mij
het slagen van een training ook ten dele bepaalt is de trainings-
opkomst. Je kan er, zeker bij de lagere elftallen, zelf veel aan
doen door veel af te werkenen veel partijvormen te geven. Wel
is het zo dat in oktober, als de scholen en de zaalsporten weer
beginnen je dit goed kunt merken m.b.t. de trainingsopkomst.
Bij de selectie kun je dan eisen stellen, bij de lagere elftallen
niet.

Bij Z.V.C. is de indeling van de lagere elftallen al jaren het
zelfde, hoeis dat eigenlijk historisch gegroeid ?
Er zijn een paar elftallen geweest waarbij spelers met elkaar in

n elftal wilden spelen, zoals het toenmalige vijfde en het
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zesde. Bij het zesde zijn er toen enkele selectiespelers bij elkaar
gaan voetballen. Nadien is dat eigenlijk steeds meer zo gaangroeien en zijn er steeds meer groepjes in één elftal gekomen.
Een nadeel hiervan is dat het moellijk is om eens een spelermet een ander elftal meete laten doen. Ik heb wel altijd ieder-
een gevraagd of ze ookin het betreffende elftal wilden spelen
en bv. niet hoger op wilden. Zekerals er nieuwe mensen bij
kwamen, kwam dit aan de orde.

Is het niet zo dat zeker in die tijd de ervaren spelers van het
zesde over verschillende elftallen van veel waarde zouden
kunnen zijn ?
Ervaren spelers zeggen mij niets. Ze moeten wel kunnen voet-
ballen. Een ervaren speler die kwalitatief niet erg goed is kan
geenelftal dragen. Ik vind het belangrijk om met eenklein
groepje redelijke voetballers de basis te vormen voor eenelftal.
Nu de hamvraag, waarom ben je gestopt methet trainen 7
Ik heb al vaak gezegd tegen Jan Cuppers, dat hij de elftallen
maar moest vragen of ze geen andere trainer wilden, ook de
groep wil misschien wel eens wat anders. Er kwam echter
nooit een ander. Met het derde en vierde benik gestopt we-
gens wat gezondheidsklachten, vooral in de late herfst enin de
winter als het koud was. Je staat als trainer veel stil en kunt
niet overal zelf aan meedoen. Je blijft niet warm van die enekeer dat je het voordoet met de bal en met mondelinge aanwij
zigingen en correctie word je alleen maar hees, want sommigen
zijn ontzettend hardhorig.

Nu is het steeds moelijker om genoeg mensen voor eenelftal
te krijgen. Zo hadden we in het begin van het seizoen al het
geval dat het vijfde 16 mensen had en het zesde tekort, zodat
er twee met het zesde mee moesten. De reactie van de spelers
was gelijk dat het zesde de spelers uitzocht. Zo begon het
seizoen al slecht. Je probeert dan wel wat te schipperen, maar
je kuntniets meer van de jongens eisen van de lagere elftallen.
De twee zondagen erop wasik zelf weg, waarop ook commen-taar kwam. En zo is het elke week wel weer wat, en het
gedram werd in de loop der tijd steeds erger. Er ontstonden
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wat problemen over het wel niet mogen mee voetballen van A-
spelers bij de senioren, waar ik zelf overigens tegen ben. Ook
waren er problemen over het meespelen van spelers bij eenander elftal in noodgevallen. Er werden afspraken gemaakt ennaderhand niet nagekomen. Toen ben ik drie weken daarna
naar het bestuur gegaan om hen één en ander te vragen. Ik
was nog niet binnen of kreeg van drie man de baard eraf,
terwijl ik nog niets had gezegd. Je wilt wat vragen en krijgt een
grote mond. Toenik ’s avonds thuis kwamen mijn vrouw endochter nog op waren heb ik hen gezegd dat ik eraan dacht omer mee op te houden. Ik heb er toennog een week over nage-dacht en toen de knoop doorgehakt; stoppen. Nadien moet ik
zeggen dat het wel een opluchting is det ik deze beslissing heb
genomen, ondanks dat ik altijd veel plezier ermee heb beleefd
en het voor iedereen zo goed mogelijk heb proberen te doen.
Waar ik ontzettend blij mee was, washet prachtige cadeau datik van de lagereelftallen heb gekregen, schitterend.
Laatste vraag Wim, we horen zo vaak de kreet 'typisch Dom-
hof-gedrag’, wat is

nu typisch Domhof-gedrag ?
Dat weet ik zelf eigenlijk ook niet precies. Misschien het gelijkwillen hebben en het moeilijk kunnen scheiden vanzaken, Ook
is het misschien wel zo dat wanneer iemand weet dat hij geengelijk heeft maar snel zegt ‘Tj bunt een echte Domhof", wat
natuurlijk makkelijk is en Domhof voor het blok staat.
Wil je nog wat toevoegen Wim ?
Ja, ten eerste het feit dat ik jaren geleden eens 4x4 heb geor-ganiseerd op de training. Schitterend, op kleine veldjes onge-veer 76 man aan het voetballen. Jammer dat het na tweesuccesvolle keren weer terug liep,
Ook vind ik dat ZVC er een veld bij moet hebben en kleedka-
mers. Er staat op de kleedkamerdeur wel nummer 7, moar wí’jhebt d'r maor vere. Wat ik ook altijd zeer prettig vond was de
zeer goede relatie met Harrie en Wilhelmien Beerten, dat gingaltijd prima met hen.
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HET TOETJE VAN WIM:
1. Watis je favoriete gerecht ?

Gebakken aardappelen met haan, mag ook fazant of patrijs
zijn. Bonen van het land met gebakken uien ernaast.

nodig je absoluut niet uit op je verjaardag ?
Ik weet er wel één, maar laat ik dat maar niet zeggen. Laat
ik zeggen: Mart Smeets en Ron Brandsteder.

3. Wat is volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Ik kan geen half uur stil zitten.

4. Watis volgens jezelf je beste eigenschap ?
Ik ben altijd op tijd.

6. de meest ondergewaardeerde persoon binnen je eigen7
Vroeger Frans Hummelink (Winterink) de terreinknecht, die
deed alles wat je hem vroeg, voor iedereen.

7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeentezou zijn, wie

zou erdan burgemeester moeten worden ?
Jozef Rouwhorst (Spieker), die spreekt op alle gebied men-
sen; zakelijk, gemeenschap, boeren en bevolking, en is ook
nog cultureel.

8. Watis je grootste hobby momenteel ?
Lezen, koken, schaatsen, kaarten, kleiduiven-schieten en de
natuur. De natuur staat bij mij voorop, zoals de jacht enkievitseieren zoeken (nestbescherming).
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9. Wat zou je graag anders zien

in
Zieuwent ?

De drempels zijn mooi, alleen de aanloop had twee meter
langer moeten zijn. Het bord 50 kunnen ze wel weg halen,
dat haalt toch niemand meer. En voor iedereen. leren luiste-
ren!

Wim bedankt voorhet gesprek. De Redaktie (JW/HW).

“DE KINDERPIOT"
SCHAAKPUZZEL-UITSLAG

Er waren maar3 inzendingen, géén van die 3 was goed. Het
goede antwoord was: 18.446.744.073.709.551.615 centen!!!
Spreek maar eens uit?! Het is jammer dat er zo weinig inzen-
dingen waren, het schaakbord + stukken wordt dus niet
verloot

Thijs, Johan en Toon,

Door onvoorziene omstandigheden (mede een gevolg van de
huidige vakantieperiode) treft u in dit nummer geen bijdrage
aan van de jeugdredaktie. Vanaf het volgende nummer kunt u
weergetuige zijn vande belevenissen en bevindingen van onze
onge en snelle reporters’.

TRAINEN MET EEN HARTSLAGMETER

Tijdens sportprogramma's op de televisie wordt vaak gespro-
ken over het gebruik van een hartslagmeter, maar vooral dat
veel sporters er gebruik van maken. Wat is dat nou zo'n hart-
slagmeter en wat kun je ermee? Meestal worden deze appara-
ten gebruikt bij sporten als fietsen, hardlopen en schaatsen.
Tegenwoordig worden ze ook gebruikt bij de trainingen van
0.a. voetballers, hockeyers, kanoërs, zwemmers, fitnessers en
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Natuurlijk bij.

Hotel- Café Restaurant

‚‚'t Witte Paard”
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-1282

Ouderwetse gezelligheid
midden in het dorp.

FAM. A. STOVERINK



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

daar Lichtenvoorde
moetik Tel. 05443-77448

zijn 77449

4

224JA

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

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof

a Zanderinkstraat 10 ZIEUWENT - tel. 05445-1705

“ Jos Lageschaar
* Tuinaanleg en onderhoud
* Tuin-architektuur
* Kwekerij
* Partikuliere verkoop

Ruurloseweg 7

7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954
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aerobicers. Trainen meteen hartslagmeter lijkt sommige men-
sen een overdreven zaak. Voor mensen die een keer een rondjedoor het park lopen, is een hartslagmeter inderdaad niet het
meest belangrijke waar geld aan hoeft te worden besteed.

Een hartslagmeter bestaat uit een zender en ontvanger. De
ontvanger draag je als een horloge omje pols en de zender zit
aan een een elastische band om je borst. Ze werken metdezelfde meetmethode als een elektrocardiogram. Deelektrodein de borstband zendt de gemeten hartfrequentie naar de
ontvanger in het polshorloge alwaar de gemeten hartslag in het
display verschijnt. Zo wordt iedere 8 seconden de hartslag
gemeten.

In de trainingspraktijk wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de
hartfrequentie als maatstaf voor de intensiteit van de trainings-
inspanning. Men heeft ontdekt dat er een rechtlijnig verband
bestaat tussen de hartfrequentie en de intensiteit. Als menweet wat de rusthartslag is en men weet de maximale hartslagdan kan er verder altijd getraind worden op een gewensteintensiteit, b.v. 70-80 of 90% van het maximum. Verder is het
belangrijk te weten waar je omslagpunt ligt. Het omslagpunt is
het ‘punt’ waar de arbeidsintensiteit nog wel verhoogd kan
worden maar daarna treedt verzuring op.

Inspanning met een intensiteit boven de hartfrequentie van het
omslagpunt gaat gepaard met een ophoping van melkzuur
(verzuren). Om te weten waar dat omslagpunt ligt, bestaat de
mogelijkheid dat te meten tijdens een praktijktest of tijdens een
inspanningstest op de lopende band c.q. fietsergometer.

Een belangrijke verandering die ontstaat na een periode vantrainen is een verschuiving van het omslagpunt. In de praktijk
betekent dit dat de inspanning langer en met grotere snelheid
volgehouden kan worden. De sporter heeft een groot uithou-

gsvermogen. Naast gebruik tijdens de trainingen kan de
sporter ook tijdens een wedstrijd constant zijn inspanningcontroleren.



VERENIGINGEN:

RKZVC. Veldvootbal
Voorzter J Cuppers, Oude Maat 1, Marienvelde, tel 1281
Sokretaris (© te Molder, Aavelstraat 9, Lichtenvoorde, te! 05443-75179
Penningmeester Mvh Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tl 1060
Wedstrijd sokr M Bokkers, G Bomansstraat 44. Lichtenvoorde
RKZN.C. Zaalvoetbal
Voorziter B ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, el 1267
Sekr/Penningm  R Krabbenborg. Dorpsstraat 1. Zieuwent, tel 1591

Weastrijg-cokr 8 Slot, Hellrwog 3. Zieuwent, tl 2127

MV. PACELU: Handbal
Voorzater 8 Wensink. De Haare 18, Zieuwent, el 1838
Sokretaresse 1 Aouwhorst, Bouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel 05443-73814
Ponningmeesteres  P. Klein Goldewijk, Linnenwever 2, Groenlo, ‘el 5240 68478
Wedstrijd zekr A Hummelink, De Haare 30. Zieuwent tel 1531

TOP: Volleybal
Voorzet H Krabbenborg, Dorpsstraat 225, Zieuwent, tel 1875
Sekretaresse E Roumhorst, De Haro 25, Zieuwent, tl. 1822
Penningmeester A Krabbenborg. Grobbenweg 3. Zieuwent. te! 1400
Wedstrijd ookr P. Cuppers-lJzereef, De Haare 20. Zieuwent, el 205
Recreanten A KLein Tuente, Lantherweg 43, Mariënveide. el 1409
Jeugdzaken J Kolkman-Cuppers, Ruwroseweg 20, Zieuwent tel 2194

ZIV: Tonnis
Voorzitter ©. Cuppers. Oude Maat 1, Mariënvelde. tel 1281
Sekreraresse A Krabbenborg. Dorpssaat 1, Zieuwent, te 1591
Penningmeester W Woijors, Zieuwentseweg 77, Zieuwent, tel 1445
woszekr A vd Linden, Dorpsstraat 2, Zieuwent, tl 1663
Jeugdkommissie A Domhof, Past Zanderinkstraat 10, Zieuwent. tel 1705

M Kerken. Brandersdijk 12, Zieuwent. el 05443-76724
GV: Gymnastiek en Jarzgym.vereniging

Voorzitster L Hummelink, Oude Terborgsew 269, D'chem. el 08340-60242
Sckretzresse J Wolters, Batsdijk 42, Mariënvelde, tel 1711
Penningmeesteres £ Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1697

Weestijd- zekr L Hummelink. Oude Terborgsew 269, D'chem, tel 08340-60442

MU CHIN: Karste
Voorziuer H Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262

Sekr/Penningm 6. Rijnders, Lariksstraat 18, LIChenvoorde, tl. 05443 74926

TTV DES: Touwtrekken
Voorziner L te Molder. B v Moursstraat 24, L'voorde, tel 05443-75454
Sokretaris A Hunk, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tel 2112
Penningmeester M Wopereis, Zogendijk $, Zieuwent, tet 1374



SLAGVAARDIG: Tofettennis
Voorzitter B ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, te! 1257
sekretaris £ Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tl 1324
Penningmeester J 1e Roller, Verkavelingeweg 2. Mariënvelde, tet 1373
westrijd-sekt K Hummelink. Eimersweg 8, Lievelde, tel 05443-77523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitter A Meeken, Strausstaat 15, voorde, el 05443-76508
sekretaris (G. te Molder, De Steege 23. Zieuwent, tl 2214
Penningmeester A Papen, De Haare 32. Zicuwent, te! 1970

BV. “t KEVELDER: Bijarten
Voorzitter 8 Hulshof, Zieuwentsewg 590, Zieuwent tel 1494
Sekr/Penningm. © Schuirink, J w Eyketraat 12. L'voorde el 05443-79217
Vledetrijg sokr € Wopereis, Schoppenweg 18, Zieuwent tel 1432

8.82: Sijaren
Vooriter A van Melis, Kad. ge Jongstr. 1, UVoorde, Ie! 05443 74584
Sekr/Wedstrsekt T Bongers, Dorpsstraat 36. Zieuwent, tel 1271

Penningmeesteres F Goldewijk ten Bras, Chyrchilstraat 20, Zieuwent. te 1663

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent tel 1217
Sekr/Wedstr-sekr P. Domhof, Starmansweg 22. Bekrum, ‘el 05443-2197
Penningmeester T. Bongers. Dorpsstraat 6. Zieuwent. tel 1271

ESZET "90: Squoashvereniging
Voorziner V. Doppen, Dorpsstraat 77. Zieuwent, el 1082

Sekretaresse M Knippenborg, Kleuterstraat 1, Zieuwent, tel 2037

Penningmeester P.van Zutphen, Bentinckstraat 23, Lwoorde, tel 05243-76783

Wedstrijd sokr P. Knippenborg, Dorpsstraat 242, Zicuwert, tl. 1856
BADMINTON:vereniging:

Voorzter M. Stotelaar, Middachtenstraat 34, Lvoorde, tel 05443-77019
Sekrotaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel 2172
Penningmeester W Eokelder, Ruurlosoweg 182, Zieuwent, el 1664
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Naast de hartslagmeting kan de hartslagmeter ook als stop-watch gebruikt worden. De duurdere uitvoeringen kunnen zelfs
aangesloten worden op een PC omeenuitdraai te maken vande geleverde inspanningen. Een geavanceerd geheugenpro-gramma zorgt voor het opslaan van de gegevens. De éénziethet als een leuk speeltje, de ander wil zoveel mogelijk gegevenstijdens de training kunnen oproepen en weer een ander wil aldeze gegevens ook na de training nog kunnen oproepen c.q.analyseren.

Uit eigen ervaring weet ik dat een hartslagmeter een betrouw-baar hulpmiddel is! Na verloop van tijd weet je dat je vroegervaak veel te hard hebt getraind. Nu ik sinds enkele jaren bijnaal mijn trainingen begeleid met de hartslagmeter zijn mijnprestaties alleen maar verbeterd. Een ander voordeel is dat ik ’s
morgens mijn rustpols meet en daaraan kan zien ofik wel of
niet intensief kan trainen. Het is een dure aanschaf geweest enhet duurde even voordat ik er 100% mee kon werken.

Zoals je met auto's kunt kiezen voor een Mercedes, een Opelof een VW met de prijskaartjes in verhouding, is dit ook bij de
hartslagmeters het geval. Daarnaast moet je altijd nog luisteren

naar je lichaam! De Redaktie (JVW)

VOETBALVERENIGING R.K.Z.V.C,
OEFENPROGRAMMA ZVC-1 EN ZVC-2
03-08-1993 : 19.30 uur : Pax 2 -2we2" 19.30 uur:Gendringen 1 — Zvc 108-08-1993:11.15 uur:ZVC 2 - Gendringen 210-08-1993:19:30 uur:Zelos 1 - zwe 1

5 19.30 uur:ZVe 2 - Zelos 215-08-1993 ZVC 1 en Zvc 2
Toernooi Zutphania.17-08-1993:19.00 zve 1 — SSSE 1" 19.30 WG 2 -zve 219-08-1993;2222 zvc 1 = Tukkers 1 (2)24-08-1993 zwe 1 — "Beker"z Ratum 2 - wc 2——



H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL

UW HUISSLACHTINGEN

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

Zieuwent

Telefoon 05445- 1205

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

Voor een goede
2e hands of nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties
ook A.PK-keuring

naar een erkend adres:

Garage
T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1603



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

JAN HOLKENBORG
Verfassortiment 0a.: Supralux, Allihol, Ceta-BeverBijtsen,SikkensTG.L. + T.H.B, Pehalin Edelhout, Fiexa

kwasten - gereedschappen - plakletters etc.
Tevens uw adres voor alle glas, verf: en behangwerk.
NIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER, ZONDER NATTIGHEID.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

tijdens de rust of
na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

Ä n. a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445 1389
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29-08-1993:11.15 uur : ZVC 1 - Silvolde 1
uur : ZVC 2 - Silvolde 231-08-1993 uur : ZVC 1 = "Beker"5 uur : Marienveld 1 — ZVC 2

07-09-1993 : 19.15 uur : Tukkers 2  — ZVC 2
Het Bestuur.

NAAM: Ria Krabbenborg, van Frans van de Banke, 54 jaar,
secretaresse van ZTV,de tennisvereniging, lid van de sportraad
van de gemeente Lichtenvoordeen lid van de (CDA) gemeente-
raad. Zelf voornamelijk actief als tennisster.

FAVORIETE SPORT: Tennissen natuurlijk. Daarbij kan
lekker uitleven en fanatiek zijn. Verder zwemmen, wat goed is
voorde conditie, maar ook paardesport vind ik prachtig om te
zien.

MINST FAVORIETE SPORT: Eigenlijk zijn alle sporten wel leuk,
behalve de vechtsporten. Als ik dat ruwe spel zie op de TV,
dan houdik mijn handen soms voorde ogen.
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DE BESTE TRAINER: Henk Klein Hesselink is me altijd bijgeble-ven. Hij is al weer 4 jaar weg, maar die had nou echt feelingmet de spelers(sters). Die had in de gaten, dat je ertussen mootstaan en niet erboven. Landelijk gezien lijkt Franker me ook weloverwicht hebben, hij heeft eensoort vaderrol vind ik

LEKKERSTE ETEN: Als het even kan bestel ik toch weer eenVerkenshaasje/roomsaus met bloemkool. Wild lustikook graag,maar dan wel na het vlees en dus niet samen. Ook ga ik graagnaar ‘Erve Kots’ voor een pannekoek. Ik lust eigenlijk alles wel,behalve datgene, watin slaolie wordt klaargemaakt en vaakkrijg je er dan ook nog olijven bij, bah.

FAVORIETE LEZEN: Alle vakliteratuur, die ik voor het raads-werk moet lezen. Verder lees ik graag historische romans, zoals“De Aardkinderen"-reeks. Dit bestaat uit 4 delen van elk 600blz. die ik allemaal heb gelezen, prachtig. De krant wordt ookgoed gelezen, terwijl de roddelbladen geen verrijking zijn voor
mijn ontwikkeling.

FAVORIETE MUZIEK: Mannenkoren. Ik heb zelf diverse CD's enbezoek ook concerten. Laatst in de kerk kreeg ik gewoon dekriebels op mijn rug, zo mooi vond ik het. Van de modernemuziek vind ik Elton John, Whitney Houston en Simon &Garfunkel prima, terwijl BZN me weer te “mealig” is.

VAKANTIELAND: Griekenland is me goed bevallen, maar ookDenemarken, daar is het lekker rustig. Niet dat puur toeris:sche inieder geval. Verder vind ik het b.v. in Drenthe ookprima om te fietsen of lekker ontspannen over het strandwandelen, heerlijk.

TELEVISIE: Het moet in ieder geval verrijkend voor me zijn,zoals NOVA en aktualiteitenrubrieken. Bij ons komen eriniedergeval absoluut geen films op de televisie, als ik er tenminste debaas over ben. Tatort en Derrick zijn wel weer favoriet net alssport, zoals Wimbledon en de Tour de France. Dat laatstevooral om de natuur en de streek eromheen.



Bomers LxMxBx

Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop $IKARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL 05445-1620 ZIEUWENT

Je eigen sport,
je eigen bank

5
Rabobank

Meer bank voorje geld



Boersweg 2
7136KK ZIEUWENT
Tel 05445-1542

Voor:
Verkoopvan nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bederijfswagens tot 3500 kg
Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)
APK-Keuringen
Schadetaxatie en reparatie

motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: O5445 -1939
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BINNENLANDSE POLITIEK: Daar heb ik natuurlijk veel binding
mee. Om enkele voorbeelden te noemen; de ouderenzorg trekt
me, het onderwijs met al zijn veranderingen, maar ook ruimtelij.ke ordening en milieu hebben mijn bijzondere aandacht.

BUITENLANDSE POLITIEK: Het meest storende hierin vind ik,
dat in EG-verband de boeren nog steeds als een grote boosdoe-
ner worden gezien. Als er op TVinhet kader van milieu hieraan
aandacht wordt besteedt, danzie je altijd nog een 'strontkoa-
re", terwijl die al lang niet meer gebruikt mogen worden. De
boeren zijn echter goed bezig methet milieu. Je kunt het zelfs
goed merken, dat er veel minder stank is.

FAVORIETE SPORTMAN\VROUW\TEAM: Als het maar lekker
fanatiek gaat, zoals bij Sampras tegen Courier op Wimbledon
en ook Novotna was prachtig om te zien. Er moetin ieder geval
geprobeerd worden om eruit te halen wat erin zit, zoals het
Volleybalteam, dat op de O.S. ook deed.
ONDERSCHAT WORDEN: Het is een cliché, maar iedereen, die
zich inzet voor wat voor organisatie dan ook. Er zit namelijk
enorm veel vrije tijd in het vrijwilligerswerk. Dit geldt op sport
gebied zo, maer ook voor vrijwilligers bij het jeugdwerk, ont-
wikkelingswerk, ouderenwerk, bij buurtverenigingen, etc.
FAVORIETE ONTMOETING: Laatst heb ik alle CDA-ministers opeen informele wijze ontmoet tijdens het 12,5 jarig bestaan vanhet CDA in Den Haag en dat was enorm boeiend. Op sportge-bied zou ik het Daviscup-duel binnenkort wel willen bezoeken
tegen Zweden en ook Gabriëlle Sabatini lijkt me “een lief
deerntje”, vanwege haar hele uitstraling.

DROMEN/AMBITIES: We hebben eigenlijk alles en ik ben dan
ookeen tevreden mens. De gezondheid gaat echter boven alles
en datis natuurlijk niet te koop.

HEKEL AAN: Afspraken niet nakomen, terwijl die voor anderen
heel belangrijk zijn. Te laat komenin het algemeen dus ook.
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VERBETERING IN ZIEUWENT: De Dorpsstraat is momenteelPena, Maar Nu Ìs de parkeergelegenheid aan de beurt, Het vouì

Zijn als het bij Voorhuis en tegenover de kerk net als 4eGraat bekiinkerd zou worden. Ook de situatie bij de gracht onde koepel moet nog verbeterd worden,
VERBETERINGEN VOOR PIOT: Ik vind het een leuk en primablad, dat bij ons verslonden wordt bij het ontbijt. Ook de miewe jeugdrubriek is heel leuk, lekker ongegeneerd.

SEX, DRANK EN DRUGS IN DE SPORT: Drugs “mos nietien terwijl napraten na de sport met een pilsje erbij primais. Wat de sex betreft, dat moet iedereen zelf uitmaken.
TENSLOTTE: Ik hoop, dat het Kemkens-tournooi van onze{ennisvereniging binnenkort weer net zo gezellig en succesvolwordt als voorgaande jaren endat we in de toekomst nog eenkeer een oefenkooi bij de tennisbaan krijgen,
Ria, hartstikke bedankt voor dît openhartige gesprek.

René Doppen.

VERSLAG VAN DE AKTIVITEITENCOMMISSIE
OP 27 juni j.l, hebben we weer ons straten- en farmilietoermoofgeorganiseerd. Om 11.00 uur werd er begonnen achter DeWeareiso. Omdat er dit jaar maar 18 teams meededen. haddenwe zen andere opzet gekozen voor ons buitentoernooi. WeSpeeldenin 6 poule's van 3 teams. leder teamspeelde 2 maal

ten naar huis en de andere 8 teams speelden in de verlieer.poule.



J. WAENINK ieSCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

ZIEKENFONDS TAXI PERS.VERV. 05445-1509

VOOR AL UW

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

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voorde aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

A.KL. HOLKENBORG
vee en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - el. 150:qr

NMS SPAAE BANK
Bij de NMS Spaarbank
zit niemand op de
reservebank

Ee

jn assurantiën-financieringen-hypotheken
TH. J. BEKKEN- ZIEUWENT zerosaas1461
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Omdat ‘Stoverink' ’t reglement niet goed had gelezen, kwam
‘de Haare' zonder te spelen in de halve finale. In de verliezer
poule werd de finale gespeeld tussen ’Grobbenteam’ en 'Broak-
mansweide’. Het 'Grobbenteam’ heeft deze wedstrijd gewon-
nen,

In de winnaarspoule werd de wedstrijd gespeeld tussen ‘De
Steege’ en “’t Zootje’. ”t Zootje’, dat al enkele jaren 2% was
geworden, won dit jaar dan eindelijk de TOHP-troféé. Wij
nodigen hen dan ook voor volgend jaar weer uit om de beker te
komen verdedigen.

Akt iteitencommissie TOHP.

KAMP ANNO 1993 T.O.H.P.-JEUGD (9, 10 en 11 juli)
Noa een snellen fietsrace richting Vorden landen wej in een stal
van een boer den ne betjen was annepast (den stal, neet den
boer). Toen iedereen zo’n betjen een nus had ‘evonden, mos
d'r 'esprokkeld word’n. Want wej zegt altied moar julimoand,
sprokkel-moand.

Jacie werd achter het stuur eploft en mos onder dwang noar
een supermarkt rieden. Doar werden ne paar kratten 'malt’
‘ehaalt en mos ze richting bos goan. Doar werden boes
‘draaid. Vorden is no twee tropische regenwoud'n minder rijk.
Toen de vlammen zo'n betjen huuzenhoog war'n ging den dop
van de apfelsapflesse en mos d'r op spok'n ‘ejaagd word'n. D'T
war'n goede geest’n moar d'r zwokste ok nog een kwoade
geest (tevens drankendistributiekantoor) deur ut bos. Den had
een half uur geen leg meer. He had helemoal geen tied meer
van geest uuthangen. He had ut vol te drok met zien eigen
hebben en houwn.
Tuente Annie en Sas (twee goede geest'n) hadd'n zo’n gruwe-
lijk'n schrik in ut bos dat ze bej mekare op den plas ging'n
zitt’n. Ok hun leg was uut ‘egone. Jacie had ut better in orde,
ze werd beschermd deur heur bodyguards (enkele onschuldige
voorbijgangers).
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Toen alle goede geest’n bej bekare war'n ‘esprokkeld, dampt’n
wej op huus an. Steve den dacht dat hej in Vietnam zat enknapt'n met ziene fietse ne ende ut mais in. Toen hej doar
weer uut kwam hebt wej hum moar onder de snelbinders
‘eknupt. In huus werd Nando spontaan spook (hej leep wit
weg), iej wet was van den apfelsap.

Edmond was den helen tied te vinden bej de vrouwleu. Jill zei
tegen Edmond: As iej mien man was dan had ik ow onder den
doem. Joa, Joa, en baats doar had Edmond al een klap hang'n.Noadat de leiding (in handen van Domhof) enkele mal'n Grob-
b'nbattels van de vrouwleu-afdeling had ‘ejaagd, werd Edmond
alsnog in ut hoonderhok wakker.
Het kleine deerntje van de Cupper werd uutn’ sloap ‘ehold'n
umdat Sander ommundig lag te zagen. (Den mot heel wat
peppels noar onder'n hebb'n ’chaald.)

Toen op de mann’nafdeling enkele schimm'n wakker werdn,leet Domhof d'r ene veur de sfeer vleg'n. No, ik zal ow vertel.
len d'r kwam mien een log en de feeststemming zat d'r metene
good in.

De volgenden dag was annebrokken. Enkele vrouwleu hebt dit
grootse evenement neet met ‘ekregene, Ze hadd'n den helen
nacht deur ‘eproat tot groot verdreet van de andr'n. Met ut
Onbijt werd ut uuteindelijk veur ’t eerst noa ankomst stille,afezene van die ene minute um half vive 's nachts.
De fiets'n werd'n van stal ‘ehaald en ut ging richting ut Zand,
bej Veldhook. In de materialenwagen hadd'n ze d'r neet anne.dacht um ut steunwieltjen van den anhanger opte schroev'n.
lej wet wal wat dat gif in een zanddiek. Ze hebt miendoar toch
ne vore 'etrokkene, doar ku'j wal ejappels in pott'n.
Wej zocht'n ons een heeeeel groot bos uut. Doar mos d'r'ekwartet word'n. Doar kond'n wej eerst neet oaver uut, moardit bleek noa afloopeen bosspel te wean. Het ging d'r hard antoo. Onder ut geweld van ’t spel bunt doar enkele beume
ummelopen en eenpaar neuze ‘ebroken. Wieter viel de schade
wal met. Doch de jong's vonden ut nog neet genog en ging'nan't rugby'n. Ton werd 'evroagt umals scheids de bal bej ut



D,Fi)
Behandelto.a

LIKDOORNS
SCHIMMEL/KALKNAGELS
INGEGROEIDE NAGELS
OVERTOLLIG EELT

GEDIPL PEDICURE 7D

TRANSPORTBEDRIJF

KRABBENBORG c‚v.
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scrum in te gooï’n. Helaas hadhej te late deur dat ze neet den
bal belangrijk vond'n moar hum. Met een man een dree jongens
werd hej hardhandig dale ‘ehaald. Een half uur doarnoa zat hej
nog zand te spugen. Uut dit spel kwam een nej spel voort:
verstoppertje. Nando zien gold'n kett’n was verdwen'n. Met
gebundelde kracht werd d'r ‘ezocht en 'evonden, Nando straal-
d'n weer.
Tijdens ut kwartett’n hebt Ton en Sander nog het record
volleybalveld opzett'n ‘ebrokene. Normaal lup de tied zo'n
betjen tegen 10 minut’. Moar die twee kearls hebt ut pres-
teerd umut net in nog geen uur neer te zett'n. Ze beweerddat
dat deurut net kwam, wat duftig în de knuppe lag, doch wej
verdenkt ze d'r van dat ze argens in ut bos op een oor hebt
‘elegen.

Terug op ’t honk kwam’n de kookkunsten van enkele jonge
dames noar veur'n. De keuken werdin beslag 'enomen en de
rest mos d'r uut bliev'n. Deden ze dat neet dan werden ze d'r
zonder pardon uut'eschopt. Wej hadd'n door trouwens ok niks
te zeuken. Wej mochten blij wean dat die vrouwleu door
woll'n goan stoan, want d'r was mien door ne boll’nhette.
Mireille, Rianne, Saskia en Tuente Annie ontlokt’n dan ok veel
applaus. Ok ut gooi en smijt wark deed ut good bej ut publiek.
lederene zat nog rustig noa te geniet’n totdat ut woord 'afwas-
sen’ viel. D'r was mien ne benne vol afwas, noa neet meer um
an te zeen. Toafels en steule viel’n veur de grond en veural de
jongs warn neet meer weer te vind'n. Dus wasde altied lieve
leiding weer de klos. (Domhof wet wal better.)

De bonte oavend was een geweldig succes. De leiding kon'n
eindelijk de blag'n d'r eens good deur hal'n en door maakt'n ze
dan ok duftig gebruuk van. Moar a'j de spits good afbiet ku'j
wal wat terug verwacht’n. De oortjes kleurd'n dan ok mooi
rood.
Jill zette in heur eentje ne akt neer dee zo stark was dat 't
teld'n veur twee groep'n. Zee immiteerde de reclame van
Buckler met volle overgave (ie'j wet wal dee deerne dee oaver
den tap hen krup). Het gejoel en gejuig was danok neet van de
log. Noadat d'r ok nog een groep wat had loat’n zeen met
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rauwe eier, was iederene ‘ewes. De toegift kwam van Ton en
Mardy, dee een wervelende show as kleuters neerzett/n.

De jeugd verdween hiernoa noar buten en wakkerde ut veur
weer an. De leiding bleef binnen, de kaart’n kwam'n op toafel
en d'r werd um grof geld ‘espold. De regen dreef de jong'n
weer noar binnen. De meiden veroverden de keuken en d'r
werd geoefend veur de oavend-vierdaagse. Het was wal neet
helemoal zuuver wat d'r ’ezongene werd, moar dat viel de
meest’n neet meer op.
De nacht verliep ne stuk rustiger (dacht de leiding). Wat blik
den volgenden morgen, ze hadd'n noast de buutendeure dee opslot zat ne raam een betjen verbogen. Zo kon men noar buuten
hen klimm’n um doar dan te toïletteren. Marieke en Edmond
war'n tegelieke bezig, woarbej Mabel de opmarking maakte dat
den stroal van Marieke veule harder was. Deezat op het pers-
koel'n-plastic, vandoar.
’s Morgens blik dat de deerns een langer uutholdingsvermog'n
hadd'n, want de kearls hew neet ‘ezene bij ut ontbijt. Toch
bleek later dat dee toch nog wal ne betjen verantwoordelijk
heidsgeveul hadd'n. Ze hebt namelijk afewassen. Toen wej
vertrokken was hun sloapzale schoner as dee van de deerns.

De afsluiting was bej ut Sourcy en werd'n de herinneringen nog
es weer op'ehaald. Wej kiekt terugge met een glimlach noar dit
tweede geslaagde volleybalkamp.

Groetjes, de leiding.

WOEF
(Redaktie: Om een veelvoud van 4 plus of min 2 aan pagina's
vol te maken zult u af en toe een verhaal (of gedeelte daarvan)
kunnen lezen van “externe schrijvers”. Deze keer betreft het
een artikeltje uit het tijdschrift "Fiets".

Ik ben gek op honden. Helaas is het niet meer te combineren
met het tweeverdienen, maar anders … Nog niet zo lang
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geleden moest mijn brave Kazan, twee turven hoog, ongeloof-
lijk lui maar zo dapper als een leeuw, na vijftien jaar trouwe
dienst inslapen en tot nu toe hebik aan het verlangen naareen
vers exemplaar slechts met de grootste moeite weerstand
kunnen bieden. Nee, mij betrapje niet op hondenhaat. Hoewel

We schrijven zondagochtend rond negen uur. In een optimisti-
sche bui kies ik voor de landelijke route in het voornemen meer
‘dan honderd kilometer op de teller te krijgen. Wat is dat toch
met boerderijen en opritten? Dan ligt zo’nuit de kluiten gewas-
sen mislukte herder tegen de pui wat te soezen. Hij ziet mij van
verre en ik hem ook. Op tweehonderd meter spitst ie de oren,
op honderd meter gaat ie wat rechterop zitten en opvijftig
meter komt ie overeind. Synchroon neem ik op tweehonderd
meter een slokje water, schakel op honderd meter naar een
groter verzet en ga op vijftig meter in de beugels. Op vijfen-
twintig meter zetten we alletwee vol aan. Wie is er het eerste?
Gelukkig zijn veel van die hofhonden zet zolang geslagen tot ze
weten hoever ze kunnen gaan; tot het hek. Mijn angst balt zich
samen rond die paar hardleerse. Die loeders die wel van het erf
durven. Dan heb je de grote plaat broodnodig. Als je dan nog
moet schakelen, ben je rijp voor de voederbak. Een puur op
adrenaline gereden sprint is het enige wat je kan redden.
Deze ochtend doet zich een andere variant voor. Even verderop
zie ik al van grote afstand een zwarte vlek bij een boerderij
midden op straat staan. Dichterbij gekomen ontwaar ik het
silhouet van een rotweiler of iets dergelijks. Ik vertraag m'n
gang en probeer desituatie in te schatten. Nergens iemand te
bekennen. Het beest verroert geen vin, staat er alleen maar
attent bij en kijkt mijn kant op. Zo'n driehonderd meter voor de
schijnbaar onvermijdelijke confrontatie kan ik rechtsaf. Dat
betekent wel zeven kilometer een heel andere kant op dan ik
van plan ben. Tot vlak voor de afslagzit ik in tweestrijd; ’t is

maar een hond - als ie je pakt ben je goed zuur - sinds wanneer
zijn we bang voor een hond? - rotweilers, zijn dat wel honden
1? Rechtsaf dus en ik voel me een lafbek. Op veilige afstand
ontwikkel ik gepaste haatgevoelens richting de eigenaar. Vast
weer zo'n hij doet niks'-type. Hij doet misschien niks, maar ik
verkoop liever een hijs voor het te laat is! Altijd weer als ik de
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neiging heb het beest een knal te verkopen moet ik mezelf tot
de orde roepen en bedenken dat het de baas is en niet de
hond. En de baas een knal verkopen is natuurlijk ook geen
oplossing. Nog daargelaten dat dat vaak wat breed bemeten
typeszijn.

Nummer 6 1993 ‘FIETS’.

7e ACHTERHOEKTOCHT
ZONDAG 26 AUGUSTUS

EIETS- SKEELER. EN ROLSKI-TOERTOCHT

Zondag 29 augustus a.s. wordt voor de 7% maal de Achterhoektocht
georganiseerd door buurtvereniging t Kevelder’, de IJsbaancommis-
sie en ’de Keitrappers’. De fietsers, die vanaf 08.30 uur tot uiterlijk
12.00 uur kunnen starten, kunnen kiezen uit 3 afstanden; te weten
25 km, 40 km of 100 km. De 25 en 40 km zijn vooral bedoeld voor
de rekreatieve fietsers en zijn routes langs ludieke Achterhoekse
plaatsen, terwijl de 100 km meer bedoeld is voor de geoefende
toerfietsers. Deze 3 tochten zijn uitgezet door de ervaren 'Keitrap.
pers’. Iedereen kan na afloopeen herinneringsmedaille ontvangen

De skeelers, die in groepsverband rijden, voorafgegaan door een
geluidswagen en begeleid door de motorclub Mariënvelde voor de
wegafzettingen e.d. kunnen kiezen uit 30 of 60 km en zullen weer
gevolgd worden dooreen reclamekaravaan. Zij starten om 10.30 uur.

De rolskiërs hebben de keuze uit de fiets- of skeeler routes en be-
staan voornamelijk uit leden van de rolskivereniging "Gelderland
Twente’.

Voor alle onderdelenis de start en finish bij buurtcafé t Kevelder’.
De organisatie hoopt weer op prachtig weer en een nog groteredeelname dan vorig jaar toen meer dan 300 deelnemers acte de
présence gaven. De organisatie.

De kopie voor het volgende nummer(22e jaargang nr. 2
(verschijningsdatum 4 september a.s. dient uiterlijk zondag
29 augustus in het bezit te zijn van de redaktie.
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de best mogelijke voorwaarden.
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