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REDAKTIEWOORD
_

VOETBALCOMPETITIE
De ‘hete’ zomer zit er weer op, de dagen worden weer korter en
het weer wordt maar weer eens nog onstuimiger. En zo rond deze
tijd, op precies tezijn morgen, begint in navolging van de profs de
voetbalcompetitie voor amateurs weer. De verschillende verenigin-

gen hebben hun selecties weer klaargestoomd voor de competitie-
aanvang en de lagere elftallen op hun teamindeling en seizoens-
start attent gemaakt.
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leder jaar wordt de cyclus weer herhaald. De lagere elftallen
trainen en spelen een paar oefenwedstrijden en beginnen de
competitie frank en vrij met spelvreugde en gezelligheid als priori
teiten. Bij de selecties staat prestatie voorop. Na eenkeertje of 15
à 20 trainenen na ongeveer 7 oefenpotjes moetennieuwe spelers
zijn ingepast, de posities zijn verdeeld en na een eerlijke strijd de
sterkste elf een aanvang van de competitie maken. Er zijn altijd
verwachtingen. De degradanten willen zo snel mogelijk weer
hoger op, de promovendi proberen zich te handhaven en de rest
wil in ieder geval een betere prestatie dan het afgelopen seizoen.
Ook heeft ieder team een verrassinginde basis t.0.v. vorig jaar en
iemand die nogniet bekend isbij het publiek.

Juist het voorgaande maakt hetieder jaar weer anders, het weer
leuker. Nieuwe spelers, trainers en begeleiders zorgen voor ver-
schuivingen en veranderingen met alle positieve en negatieve
consequenties van dien. Met als taak voor de trainer en begelei-
ders om met het geheel als eenheid aan de eerste competitieronde
te beginnen.

En hoe meer verwachtingen worden gecreëerd, hoe onverwachter
het seizoen vaak verloopt, omdat niemand weet hoe bepaalde
zaken zich in de loop van het seizoen gaan ontwikkelen, zoals
blessures, vormorisis, enz.

Zondag is het weer zover, de aanvang van het seizoen '93/'94.
De voorbereidingen zitten erop en het echte werk staat voor de
deur. Ook R.K.Z.V.C. begint de competitie en zoals gezegd 'wil de
rest een betere prestatie dan vorig seizoen’. Z.V.C. eindigde vorig
jaar op de derde plek en miste net de nacompetitiefinale, dit zou
voor dit jaar wellicht betekenen . juist ja ieder een sportief
seizoen toegewenst en voor nu veel leesplezier.

dakti uw

De kopie voor het volgende nummer (22e jaargang nr. 3
(verschijningsdatum 16 oktober a.s.) dient uiterlijk zondag10

oktober in het bezit te zijn van de redaktie.



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-41259

Ookvoor u hebben wij
een passende
oplossing voor al
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

A
Roldersweg 32

7136 KX Zieuwent
Telefoon (05445) 2133

Fax. (05445) 2237
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Mededeling voor alle adverteerders: Een dezer dagen komt een
redaktielid bij u aan, om u te benaderen voorhet (opnieuw)
plaatsen van uw advertentie. Mocht u een andere layout
wensen, wilt u dan alvast de benodigde voorbereidingen
treffen? Mede namens alle lezers hopen wij dat u wederom uw
medewerking zult verlenen.

VAN ZWERVER TOT HELD

De volleybalinterland Nederland-Canada in Sourcy. Op vrijdag 27
augustus 1993, zoals het programmaboekje aangeeft.

PIOT heeft een exklusief (alhoewel 'onze jongens’ zijn toch ook
gewoon maar mensen van Vlees en bloed) interview geregeld met
de Nevobo (= Nederlandse Volleybal Bond]. Van de ene kant een
buitenkansje - zo vaak komt een Nederlands Volleybalteam nu ook
weer niet naar Zieuwent -, en van de andere kant, nu ze toch
komen: als het om een interview met een van de spelers gaat Is
Ron Zwerver de meest voor de hand liggende persoon. Een inter.
view met Ron Zwerver, met als alternatief Peter Blange, wordt
toegezegd vanuit de bond. 20 minuten van hun spaarzame tijd
wordt gereserveerd voor het plaatselijk sportblaadje. Een aardige
gezte. Tussen 4 en 5 uur zullen de spelers arriveren in Zieuwent.
Het interview kan dan ruim voor de aanvang van de wedstrijd, om19.00 uur, beginnen.

Rond 14.00 uur is er een belletje vanuit Groningen - vandaaruit
heeft het team haar uitvalsbasis voor de 4 oefenwedstrijden tegenCanada - met de vraag hoe te rijden ("Waar ligt Zieuwent pre-
cies").

Om 18.18 uur (!) rijdt de teambus de parkeerplaats van Soursy
op. Als we aangeven dat er vanuit PIOT kontakt is geweest met
d2 heer de Ruiter van het bondsburo inzake een interview met
Zwerver of Blange blijkt delegatieleider/manager Verhalle nergens
van te weten. De heer de Ruiter heeft niets doorgegeven, of de
heer Verhalle niets doorgekregen. Het zij zo.
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“Voor de wedstrijd lukt in elk geval niet meer’, klinkt net beslist.
{Nou, dat leek ons ook al). Je kunt nu eenmaal niet in de keuken
van zo’n sportbond kijken. Even bekruipt dat gevoel van VIP's (=
very important persons), bondsbonzen (= bobo's] en wat dies
meer zij. Op de tribune zijn 200 plaatsen gereserveerd voor hen.
De moed niet opgeven. Dan zou je de initiatiefnemer Ronald Kruip
ende Zieuwentse volleybalvereniging TOHP (volgens de speaker:
“Te Oh Ha Pe} en ook PIOT zelf tekort doen. Zo heeft de voorzit-
ter van TOHP zelf de advertenties voor het programmaboekje
geworven, de leden hebben de tribune rond het speelveld opge-
bouwd en het aangooien van de wedstrijdballen en het dweilen
wordt verzorgd doorde vrouwelijke TOHP-jeugd. Na de wedstri
gewoon naar meneer Verhalle lopen en vragen of een van de
spelers tijd voor de PIOTheeft
(De wedstrijd zelf valt tegen. Canada is een maatje te klein voor
het Nederlands team. Canada pakt 1 set. Zwerver en consorten
maken het karwei in de 4e set af. De spelers zwaaien nog even
naar het publiek)

Ah, daar gaat meneer Verhalle. “Meneer Verhalle, heeft Ron
Zwerver even tĳd voor het plaatselijk sportblaadje, zoals we voor
de wedstrijd al vroegen?", is de vraag van Piot. "Ron Zwerver
heeft een interview met de radio", is het antwoord. “Peter Blange
dan?", is de vraag daarop. “Nee, dat kan niet". En dan, zowaar:
“Ik denk dat het Henk-Jan Held wordt, de aanvoerder". Piot weer:
“Wilt u hem dat dan alvast vragen òf zeggen, zodathij er van
weet als hij zo na het douchenin de VIP-kantine komt?". Er volgt
geen antwoord. (Wat doe je in zo’n situatie: het beste er maar van
hopen}

Henk-Jan Held blijkt ervan te wetenals
hij

zo’n 20 minuten later
de kantine binnenkomt. Gelukkig maar. (Henk-Jan Held speelde
afgelopen seizoen voor Latte G. Reggio Emilia. De club is 1ste
geworden in de Italiaanse A2-kompetitie en komen dus volgend
jaar uit in de A1-klasse.) Hij neemt soep met een broodje en een
spa rood en gaat er serieus voor zitten,



Bakkerij Jos Krippenborg
Dorpsstraat 13 7136 LE Zieuwent

tel (05445) 1255

Voorstad 1 7271 BE Borculo
tel (05457) 74554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling !

HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt Zaal cot 400 personen.

Div. Keine zalen voor alle doel
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude bufferen, warme bufeten,
gourmetten, diners enz.
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bj cen ander
‘ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
MOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36, 7136 LM Zieuwent, 0535-1271

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 32 A Tevens bouwen wij L.P.G.

7263 RW Mariënvelde in en repareren wij
Tel. 05445-1855 schade-auto's



EEvoor//eALLE

LLATIE- boekvieh

ELEKTROTECHNIEK OPTIMALISERING

CENTRALE VERWARMING ENERGIEBEHEER

LUCHTBEHANDELING TELEFOONINSTALLATIES

LOODGIETERSWERK SERVICE

SANITAIRE INSTALLATIES ONDERHOUD

MILIEUTECHNIEK ADVISERING

KEMKENS KEMKENS

ENG DAG EN NACHT BEREIKBAAR JA {BELTRUMSESTRAAT ZS TEL 0540061695 TEL 06e4s 1656
BGG 056 1668 oEaan E16

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26 Tel. 05445 - 1666



PIOT: “Fijn, Henk-Jan, dat je even de tijd neemt voor eenpraatje.Daar gaan we dan.

In 1990 kregen julie van de Nevobo een salaris van zo’n 1500
gulden per maand. Nu verdienen de meesten van jullie tonnen per
jaar. Is dit van invloed geweest opje manier van leven?
“Nee, nogniet. Ik volleybal niet voor hetgeld. Hetgeld is meer te
zienals een spaarpotje voor later. Een rustgevend idee,je kunt
natuurlijk gemakkelijker wat kopen. InItalie had/heb ik een appar-
tementje en een kleine auto. Bij de bond hadden we het overigens
niet slecht, hoor".

Je komt over als een bescheiden iemand. Niet ieranddiesterk op
de voorgrond treedt. Wel ben je de aanvoerder van het Nederlands
team, terwijl Ron Zwerver de blikvanger en leider is en Peter
Blange als set-upperjullie spel sterk kan beïnvloeden. Wat heb jij
als aanvoerder nog toe te voegen?"
"Datik aanvoerder ben was een voorstel van de coach enhet is
met de groep overlegd. Ik ben inderdaad wat minder opvallend. Ik
vind het wel prettig dat ik rustig over straat kan lopen zonder
herkend te worden. Het aanvoerder zijn zit hem in kleine dingetjes.
Als een speler eens wat heeft of er leeft wat in de groep, ben ik
de spreekbuis naar de coach toe.
In het veld ben ik midden-blokkeerder. Da's herd werken Ik moet
elke keer "hangen’. Een dienende taak vooral. Het aanvoerder zijn
is niet zo’n uitgesproken taak.”
Hoe ziet je werkdagin Italie eruit?
“Van 10.00 uur tot 12.00 uur krachttraining. Van half 1 tot 4 uur
is het rust, een soort siësta. En van 4 uur tothalf 7 wordt er weer
getraind. In het begin wasik best wel veel alleen. Maar een van
de teamleden nam me regelmatig mee, zodatik wat meer kontak-
ten opdeed. Inmiddels heb ik er een vriendinnetje leren kennen
daar.”

Was dat niet te verwachten. Als je alleen in een appartementje in
het buitenlandzit en er verder niemand kent?
Henk-Jan Held begint wat te lachen en zegt: “Zoiets loop je tegen
het lijf, het overkomt je gewoon.Ik vind het ook best wel lekker
om alleen te zijn, hoor.”



6

Vind je het niet vervelend dat je nog geen kontrakt hebt voor het
komend volleybaljaar?
"Ja, da's best wel vervelend. Bij de Europese kampioenschappen
in Finland hoop ik me in de kijker te spelen en op die wijze ergens
een kontrakt los te krijgen. Ik heb het zelf niet geheel in de hand
nu. Zeg dat wij zoiets hebben als ‘Hollandse zekerheid’, Italianen
leven wat in een andere wereld.”

Wat is jouw favoriete zestal van het Nederlands team?
"Ik heb geen favoriet zestal. Met z'n allen vormen we een goed
team. Er is een goede konkurrentie. Da's een verschil overigens
met een Italiaans team. Daar speelt ieder meer voor zich en is

mand tevreden als hij zelf goed gespeeld heeft. Ikzelf ben niet
tevreden als ik goed gespeeld heb en het team heeft niet goed
gespeeld.

Denk je na Italie naar Nederland terug te keren en wat voor beroep
pak je dan op?
“Ik ben fysiotherapeut. Dat lijkt met straks wel leuk werk om te
gaan doen. Maar zolang ik volleybal lichamelijk en geestelijk nog
goed vol kan houden, speelt dit nog niet. Ik kom zeker naar
Nederland terug. Voor mij gaat er niets boven Nederland.”

Hoe schat je de EK-kansen in voor jullie team?
“We moeten 1e of 2e in de poule kunnen worden. Er worden dan
kruisfinales gespeeld. Bij de Te vier eindigen moet kunnen.”

Maar als ju! Finland geen ticket voor het WK verdienenis dit
vanuit de publieke opinie bezien toch een teleurstelling?
“Dat is wel waar, ja. Alles lager dan de Te of de 2e plaatsna Italie
zou wel een beetje een teleurstelling zijn. Dat zou betekenen dat
we, om ons voor het WKin Griekenland te plaatsen, via kwalifica-
tie-toernooien alsnog de ticket binnen moeten proberen te halen.”

Een vraagje voor de
vinden?
“Ik had er nog nooit van gehoord. 2 1/2 uur in de bus gezeten,
vanaf Groningen. Wel een eind weg zeg.”

uwentse bevol g: was Zieuwent wel ze



BEKKEN assurantiën
Als hetom TOTAAL verzekeren gaat

voor bedrijf en particulier

Werenfriedstraat 9 - Zieuwent - Tel. 1461

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7138 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

Drukkerij
wm) Westerlaan

Dijkstraat 26 - 7131 DN Lichtenvoorde Tel 05443-71207



Veel verandert,
maar onze kwaliteit niet

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

DDT
Lichtenvoorde - Zieuwent

Hulzink
Bouwbedrijf

31 NIEUWBOUW

34 VERBOUW
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HET TOETJE VAN HENK-JAN HELD:
1. Wat

is
je favoriete gerecht ?

Lasagne.

2. Wie nodig je absoluut niet uit

op je verjaardag ?
Hans van der Togt, dat vind ik een kwal.

3. Wat is volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Geen idee.Later zegt hij: ik ben te nuchter.

4. Watisvolgens jezelf je beste eigenschap ?
Ook te nuchter.

5. Wat is je favoriete muziek ?
Ik ben een fan van Joe Jackson.

6. Watisnaastvolleybal momenteel je grootste hobby ?

Lezen, vooral boeken van John Irving.

7. Wat zou je graag anders zien in Nederland ?
Ze moeten het gemakkelijker maken om topsport te bedrijven.

TREFWOORDEN (Binnen 3 seconden antwoorden.)
- Madonna ekker.
-WK 94rzijn.
- Babies Heerlijk.
- Joego-S! jeetje puinhoop.
- Grolsch : Lekker.
- Avital Selinger : Beste spelverdeler.
- Familie
- Johan Stekelenburg
- Racisme

Henk-Jan, bedankt voor dit gesprek. De Redaktie (JH/MHW]

TE KOOP: Voetbalschoenen en een shirt + broek (maat 3)
Leeftijd 6 à 8 jaar (tel. 05445-1750]
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Henk Krabbenborg
Vrijdag 27 aug. j.l. werd in het Sourey Center de oefen-interlandNederland-Canada gespeeld. Aan de telefoon spraken we met deVoorzitter van de mede-organiserende vereniging TOHP (en nietBOVO) Henk Krabbenborg.

Was de wedstrijd uitverkocht ?
Bijna, er was zitruimte voor 1300 man. We schatten dater 1100man is geweest. Het exacte aantal betalende toeschouwers wetenWe nog niet.
Wat heeft het TOHP opgeleverd ?
De financiële afwikkeling moet nog gebeuren. We verwachtentoch een behoorlijk batig saldo voor de club.
Liep de organisatie goed ?
Alles liep perfekt, we zijn niet tegen overwachte dingen aange-lopen. Achteraf kregen we nog een komplimentje vande Bond datalles zo goed voor elkaar was. We hadden bij de voorbereiding eendraaiboek gekregen van Winterswijk, een paar jaar geleden hoefthet Nederlands team daar een clinic gespeeld tegen WIVOC.

Is het voor herhaling vatbaar ?
Beslist, zowel van onze kant als van de Bond.

Wat vond jezelf van de wedstrijd ?
Leuke wedstrijd, jammer dat Canada zo duidelijk een maatje teklein was. De sfeer vond ik reuze goed. De trommelaar hadden weniet geregeld, maar die droeg wel bij aan de stemming.Achteraf heb ik nog gepraat met Marco Klok, hij vond het eenleuke hal en een enthousiast publiek, en wat hem betrof kwam hijgraag nog een keer terug.

Wat ook erg leuk was dat de ballenmeisjes zo do! waren op nr. 12van Canada. Ze zijn er nog mee op de foto geweest. Tenslotte zijnhet allemaal maar gewone mensen,
ie Redaktie,

—.……
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Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL 05445-1620 ZIEUWENT

Je eigen sport,
je eigen bank-

U

Rabobank
Meer bank voorje geld



Boersweg 2
7136 KK 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 autorijschoel
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939



“DE KINDERPIOT
Voor dit nummer van de PIOT zijn deze week twee van onze
Jeugdverslaggevers op zeilkamp geweest.

HET ZEILKAMP
Te dag. Rond twee uur kwamen we op de plaats van bestem-
ming aan in het mooie plaatsje Woudsend in Friesland. De
zeilschool was bij een mooie molen gebouwd, daarom heette
de zeilschool het molenhuis. We mochten meteen beginnen
metzeilen,

Het was die week erg waaierig weer, soms wel windkracht 8!
Dan kun je beter hetzeil niet zo strak houden, anders sla je
heel gauw om. Dat zou ons die week ook een paar keer over-
komen: (Toon: 5x ; Johan: 3x). Als je omslaat is niet alles
verloren: je gaat op het zwaard staan dan komt de boot weer
terug, dusrechtop, dan klim je aan de achterkant van de boot
erin. En dan als een gek hozen voordatje aan de kant het riet
indrijft!

Alle regenkleding deden we in twee tonnen en die gingen ook
mee. De boten lagen niet bij de zeilschool. We moesten iedere
dag met een praam naarde Noorder Ee. Dat was een meertje in
de buurt van de zeilschool.
Daar lagen de bootjes. Voordat we kor:den gaan zeilen moesten
we eerst de booties omdraaien want die agen op hun kop opde kant. De zeilen lagen in een tent. Eerst draaiden we de
bootjes een voor een om. Daarna legden we de zeilen in de
bootjes en maakten van de bootjes een sleep. Terwijk we
gesleept werden moesten we de bootjes optuigen, dat houdt
ín: mast opzetten, spriet optrekken, schootvastmaken en het
roer en het zwaard installeren. Dan mocht je wegzeilen. Toen
weklaar waren met zeilen gingen weterug naar de zeilschool,
daarhad je tien minuten om te douchen en je spullen cp te
ruimen. Daarna kregen we theorie. Direct bij de eerste keer
zeilen waren er al vijf bootjes omgeslagen en dus kregen we
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theorie over het omslaan en hoe je je bootje weer rechtop kunt
krijgen. Om vijf uur waren we klaar met de theorie. Vanvijf tot
zes had je vrij, omzes uur gingen we eten.
De rest van de dagen verschilde niet veel van deeerste: veel
schikharde wind en regen, de wind huilde soms ons om de
oren, evenals sommige deelneem(stersjers die omgeslagen
waren.

Vrijdag was het zonnig weer en hadden we dagtocht. Dat ging
als volgt: ‘s morgens werd de route uitgestippeld en aan de
leerlingen van negen tot twaalf uitgelegd. Toen gingen we naar
de Noorde Ee en werden de bootjes opgetuigd en we voeren
weg. Eerst voeren we naar het plaatsje Heeg. Dat was heel
mooi want we voeren voor de wind dus dat ging heel hard.
Toen webij Heeg waren moesten we aanleggen. We maakten
een sleep aan de praam (de praam is een open boot met een
grote binnenboordmotor waar toen de leiding in zat], die tot nu
toe steeds was meegevaren. De praam trok ons door Heeg
naar het Hegermeer. Daar moesten we heen en weerzeilen en
deden we een spel. Toen we daarmee klaar waren moesten we
weer aanleggen en gingen we met de speedboten die ook mee
weren gegaan over het Hegermeer naar eeneilandje in het
midden van dît meer. Daar aangekomen aten we ons lunchpak-
ket op. We mochten daama gaan zwemmen maar niet duiken
of springen, wanter lagen zo dacht de leiding scherpe dingen
op de bodem. Toen we klaar waren met zwemmen voeren we
naar de rakkers van Woudsend, dat was een rivier die van
bovenaf op een trap lijkt. Daar was haast geen wind en daarom
was er niks aan want we kwamen haast niet vooruit. Die
avond hadden we een bonte avond. Het thema was misteries.
We moesten pas om half één naar bed. De andere avonden
was dat half tien. Met bonte avond was het de bedoeling dat
iedereen wat deed. Wij als verslaggevers deden een goochel-
schow. Verder was er mini-playbackshow en wie ben ik. Dat
was de bonte avond. Zaterdag gingen we ’s ochtends nog
zeilen en ’s middags gingen we naar huis.

Wij als verslaggevers vonden hetheel leuk en je moeter beslist
eensheenvinden wij.



Het beste vlees
komt van uw slager

e
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN
Telefoon 05445 -1205

de beheerder
van het Voor een goede

= 5
2e handsof nieuwe auto

BaPOChIEhUIS ||er ae ooren eraaook A.PK-keuring
wenst

naar een erkend adres:
alle sportmensen

steeds Ga rage
AANGENAME T. KOLKMAN
WEDSTRIJDEN Zieuwentseweg #4, Zieuwent

telefoon 1603

en veel succes!



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

JAN HOLKENBORG
Verfassortiment 0..: Supralux, Allihol, Ceta-Bever Bijtsen,

SikkensTG.L. + T.H.B., Pehalin Edelhout, Flexa

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 ana de wedstrijd

bentu van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1807

architektenburo

Ä a. a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445-13839
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DEZE PLAAT MAG JE KLEUREN

l

JM
3 ZWAARD HEET
4 SCHOOT OpTiernST5 ROER , ;

jousTickó jegs'



VERENIGINGEN

RKZVC. Veldvostbat
Voorzater J Cuppers, Oude Maat 1, Marienvelde, tel 1281
sekretaris © te Molder, Aavehtraat 9 Lichtenvoorde, te 05443 75179
Penningmeester Mvh Bolscher, De Hare 69, Zieuwent, tel 1660
Wedstrije-sekr H Bokkers, G Bomansstraat 44. Lichtenvoorde

RKZV.C. Zaalvoetbal
Voorziner B ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, el 1257
Sekr/Penningm:A Krabbenborg. Dorpsstraat 1, Zieuwent tel 1597
Westie sor © Slot, Hellerweg 3, Zieuwent, el 2127

HM. PACELLI: Handbal
Voorziter B Wensink, De Haare 18, Zieuwent. tel 1838
Sckretaresse 1 Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent. te! 06443-73814
Ponringmeesteres P Klein Goldewijk, Linnenwever 2. Groenlo, tet 05240 65478

Wedstrijd zeke à Hummelink. De Haare 30, Zieuwent tel 1531

TOMP: Volleybal
Voorziter H Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zieuwent tel 1875
Sekretaresse € Bouwhorst De Maare 25, Zieuwent, te 1822
Penningmeester A Krabbenborg. Grobbenweg 3. Zieuwent. tel 1400
woastrijd sek P. Cuppers zereef, De Hare 20. Zieuwent, el 2059
Recreanten A Klein Tuente. Lantherweg 42, Mariënvelde. tel 1409
Jeugezaken J Kolkman-Cuppers, Ruurloseweg 20, Zieuwent, tel 2198

IV: Tennis
Voorzitster (© Cuppers, Oude Maat 1, Marienvelde, tel 1281

Sokretaresse 8 Krabbenborg. Dorpsstraat 1, Zeuwent, tel 1591

Penningmeester W. Weijers, Zieuwentseweg 77, Zieuwent. tel 1245
Wedsrijg-cokr A wa Linden, Dorpsstraat 20, Zieuwent. te! 1553
Jeugdkommissie A Domhof, Past Zanderinkstraat 10, Zieuwent, tel 1705

M Kemkens. Brandersdik 12, Zieuwent, te 05443 76724
ZOV: Gymnastiek. en Jazzgym-vereniging
Voorzitster L Hummelink, Oude Terborgsew 269, 'chem, el 08340-60442
Skretaresse J Wolters, Batsdijk 42. Marienvelde, tet 1731

Penringmeesteres°E Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1691

Wedstrijd zeke 1 Hummelink, Oude Terborgsew 289, D'chem, el 08340-60442

MU CHIN: Korste
Voorzitter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent tol 1262

Sekr/Penningm G. Rijnders, Lariksstraat 18, Lichtenvoorde, tel 0544374926

TTV DES: Touwtrekken
Voorziter L te Molder, Bv Meursstraat 24, voorde, tel 05443 75454
Sokretaris 8 Hulink. Kleuterstast 7. Zieuwent, te! 2112
Penningmeester ML. Wopereis, Zogendijk 5, Zieuwent, tel 1374



SLAGVAARDIG: Ttelenni
Voorziter B ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel 1257
sekretaris E Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tel 1924
Penningmeester Je Roller, Verkavelingeweg 2, Mariënvelde. tet 1373
Wedstrijd zekr K Hummelink, Eimersweg 8, Lievelde. tel 0544377523

ST. SEBASTIAAN: Schievereniging
Voorziter A Meekez, Strausstraat 15. U'voorde. tel 05443 76506
Sekretaris te Molder, De Steege 23, Zieuwent, tel 2214
Penningmeester A Papen, De Hare 32, Zieuwent, te 1970

BV. “t KEVELDER: Biljarten
Voorzitter 8 Hulshof, Zieuwentsewg 59, Zieuwent, el 1494
Sekr/Penningm °C Schurink, JV Eykstraat 12, L'voorde, tl. 0544373217

Wedstrijd-sokr E Wopereis, Schoppenweg 13, Zieuwent, tel 1422

6.82: Biljarten
Voorzitter A van Melis, Kard. de Jongs1, U'Voorde. tel 05443 74584
Sok Wedstr zekr T Bong 5. Dorpsstraat 36, Zieuwent, te 1271
Penningmeesteres Goldewijk zen Bras. Churchilstraat 20, Zieuwent tel 1663

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent tel 1217
Sekr/Wedstrsekr  P Domhof, Startmansweg 29. Beltrum, el 05448 2197
Penningmeester T Bongers, Dorpsstraat 36. Zieuwent. tel 1271

ESZET "90: Squsshvereniging
voorziter V. Doppen Dorpsstraat 77. Zieuwent, tel 1982

Sokretarasse M. Krippenborg, Kleuterstraat 1, Zieuwent, el 2037

Penningmeester van Zutphon, Bentinckstraat 23, L'voorde, tel 054437
Wodrijd-sokr P. Knippenborg, Dorpsstraat 242, Zieuwent te 1856
BADMINTON-vereniging:

Voorzitter M. Stottelaar. Middachtenstraat 34, UVoorde, te 0544377019
Sokrctaresse V. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, te! 2172
Penningmeester W Eokelder. Ruurloseweg 182, Zieuwent, tel 1664
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VOETBALKAMP
Afgelopen weekend hadden we een voetbalkamp op DeGreune Weide". Er stonden 3 legertenten waarin we konden
slapen. ledereen had z'n spullen meegenomen en vooral veel
goede zin. Na het inrichten en lunchen moesten we voetballen.
lederen moest tegen Didam en we hebbenallemaal gewon-nen. Dus dat zat goed mee!

Na de wedstrijd douchen en met een frísse kop naarde barbe-
cue. Terwijl de worstjes goed sudderden en langzaamaaninktzwart werden hebben we ondertussen gevoetbald. Frank
blies op het fluitje en iedereen huppelde met z'n bestek aantafel. Stef presenteerde de prachtige eerste zwarte worstjes.John at alles op en de anderen probeerden het roet van de
worstjes af te schrappen.

Na het eten hebben we nog meer gevoetbald en toen hetdonker werd een vossenjacht of geluidenspel gehouden 0.3.Stef zat als paard in een boom. Haan Jelle zat bovenop een
wespennest en een rode mierenburcht. Dit was niet zo prettig
voorde deelnemers, maarde haan heeft het zonder enige steekoverleefd. Toen het wasafgelopen had Rob Alofs al een stevi-

gefik in een ton gekregen en zo hadden we eengezelig en
rokerig kampvuur. We aten chips en zongen liedjes zoals
“Vrouw Haverkamp”. lederen ging slapen maardat lukte niet,
want we kletsten enineens zeiden Wijnand en Jelle + pilsjedat we moesten schreeuwen. Frank kwam plotseling binnen
met een bloedserieus gezicht en enkele kinderen moesten de
gymschoenen aan doen.Als straf voor dat geschreeuw moes-ten we 12.00 uur ’s nachts twee rondjes omhet veld lopen.
Sommigen vonden het een zware straf en lieten een traantje
plonzen.

De volgende dag een stevig ontbijt en eenstevige tegenstander
bij het voetbal. Ze kwamen uit Harreveld op de fiets en daarom
waren ze in konditie. We werden dik ingemaakt en in de 2dehelft liepen ze op ranja en werden nog beter. Toen keiharde
Tegen over het sportpark “De Greune Weide” viël, vloog ieder-



SOAVOOR AL Uw: SportschoenenSportkledingSportarükelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 1257

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

Dunlop - Hummel- Masita- Ol

Ad
Waarzullen we afspreken?

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

J Tongerlosestraat 52
DET daar Lichtenvoorde
ig Ss moetik Tel, 05443-77448

A 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
&4e| * Tuinaanleg en onderhoud

* Tuin-arcajk
è + Kweke

* Partikuliere verkoop

Ruurloseweg 7
7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954
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een onder de tribune, maar 20 sec. later was iedereen weer
actief op hetveld, behalve de grensrechter uit Harreveld.

We moesten alles nog wat opruimen en gingen naar moeders
pappot

DIT WAS DE KINDERPIOT VOOR DEZE KEER !!!!!
Thijs, Johan en Toon.

EN ZIEUWENTSE TENNIS VERENIGING

JEUGD-CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL ‘93
Zaterdag 21-8-'93 was er op de Zieuwentse tennisbaan de finales
van de clubkampioenschappen, jeugd. Om 7 uur begonnen de wed-
strijden. Op baan 1 speelden Lianne Wolters samen met Jette Peters
tegen Kim Krabbenborg en Kim Eekelder. Op baan 2 speelden Wendy
Onstenk samen met Femke Eekelder tegen Marieke Hulzink en Femke
Schotman.

Op de tennisbaan werd er flink wat in het zweet gewerkt. Toen de
meisjes eindelijk klaar waren na ongeveer een anderhalf uur mochten
de jongens op de baan. Op baan 1 speelden Dennis Groot Kormelink
samen met Han Rouwhorst tegen Ernst Domhof en Clenn Brundel.

Toen de jongens klaar waren hebben we wat gedronken en lol
gemaakt. Om kwart voor 11 was de prijsuitreiking. Op baan 1 van de
meisjes waren de winnaars Lianne Wolters en Jette Peters. Op baan
2 waren de winnaars Femke Eekelder en Wendy Onstenk. Van de
jongens waren de winnaars Dennis Groot Kormelink en Han Rouw:
horst. Na de prijsuitreiking ging iedereen langzaam naar huis.

Femke Eekelder, Wendy Onstenk,
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| [L Z.G.V./Jazzgym Zieuwent
L

De vakantie zit er al weer op. Misschien iets minder bruin dan vorigjaar, maar we hopen niet minder plezierig. We zijn inmiddels weer
begonnen. Velen weten weer wat spierpijn is en zich voldaan moe te
voelen. Voor de jongeren proberen wij op een leuke manier, allerlei
onderdelen aan te leren van koprol, handstand, radslag molendraai,tot handstand overslag en nog veel meer. Wij hebbenzelfs voorlopig
een hulpleidster, te weten Natascha Mombarg, bereid gevonden om
Wilma Hummelink te assisteren, waarbij iedereen nog meer aandacht
en beurten krijgt. Toch zouden wij nog graag een hulpleidster erbijwillen hebben. Als je het leuk vindt om met jongeren om te gaan en
iets van gymnastiek weet, laat dan wat van je horen of zien. Je
wordt er nooit dommer op en je doet ons er cen groot plezier mee
Ook op jazzgebied staan wij ons “mannetje”. Overtuig u zelf. De
gehele maand september mag u het vrijblijvend uitproberen in de
bovenzaal van het Sourcy Center. Mocht u er wat voor voelen, wijbieden u een betaalbare sport, voor iedereen wat wils. Het lesrooster
voordit seizoen ziet er alsvolgt ui

Afdeling: Gymnastiek(inSourey Center Zieuwent)
Maandags 15.30-16.15 uur 3 + 4 jaar

16.15-17.00 uur 4 + 5 jaar
17.00-18.00 uur6 tot 9 jaar
18.00-19.00 uur9jaar en ouder

Woensdags 18.30-19.30 uur selektie
19.30-20.30 uur dames
o.l.v. Wilma Hummelink (tel. 05443-74316)

Afdeling: Jazzaymnastiek (indebovenzaal vanhet Sourcy Cen!
Maandags 18.30-20.00 uur jazz-conditie dames

20.00-21.00uur jazz-conditie dames
0.I.v. Maria Waalder (tel. 05443-74307}

ter)

Afdeling: iek{tgeboi
straat 73, te Lichtenvoorde)
Maandags 10.00-11.00 uur 55+ bewegen op muziek

13.15-14.15 uur callaneties dames
Dinsdags 16.30-17.30 uur jazzgym 8 tot 12 jaar

17.30-18.30 uur jazzgym 12 tot 15 jaa-



JV 3MASSEY-FERGUSON

WIENEN
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



ESROet ot zone

EEEae, wetnoeeeeeRÁ

speciaal voor ‘het veever

>S
05443-72400

Postbus 48, 7130 AA Lichtenvoorde-Holland

Complete boekhoudingen

ESMVaertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

Startende ondernemers
Belasting-aangiften Eigen woning
Computerverwerking Koop- en verkoop
Begeleiding automatisering Fiscale adviezen
Etc: te.

Zegendijk 16 k - 7136 LS Zieuwent - Tel. 05445 - 2103
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18.30-19.30 uur jazzgym 15 jaar enouder
19.30-20.30 uur aerobic dames
20.30-21.30 uur aerobic dames

Woensdags 08.45-09.45 uur aerobic dames
09.45-10.45 uur callanetics dames

Donderdags 13.30-14.30 uur callanetics dames
olv. Yvonne Dekkers (tel. 05443-74177)

Het Bestuur.
"BOMMEN" (BEWEGEN OP MUZIEK}
Elke maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur en/of van 20.00 tot
21.00 uur in de bovenzaal van ’t Sourcy Centrum. Oefeningen voor
’t hele lichaam; zowel spierversterkend, lenig makend, corrigerend als
conditioneel. Kom gewoon uitproberen. Inlichtingen aldaar of tel.
05443-74307. Maria Waalder.

PROFIELSCHETS

NAAM: Ton Bongers, 40 jaar. Momenteel actief als snookeraar,
terwijl vroeger voetbal en later biljarten de passies waren. Tevens bij
de sport betrokken als penningmeester van klootschietvereniging “De
Hemmele* en als sponsor van ZVC-3 ophet veld, ZVC-3-zaalvoetbal
en de klootschietjeugd.

FAVORIETE SPORT: Momenteel is dat duidelijk snooker, wat eenvou-
digweg interessanter is dan gewoon biljarten; er zit veel meer in qua
aanval en verdediging. Als ik niet afgekeurd zou zijn voor mijn knie
zou ook voetballen trouwens favoriet zijn.

MINST FAVORIETE SPORT: Ik ben zelf absoluut niet geweldadig, dus
dat rammen en slaan bij de vechtsporten boeit me niet.

DE BESTE TRAINER: Daar hou ik me helemaal niet mee bezig. Het is
toch de sporter, die het moet doen. Niemand specifiek dus. Wel hen
ik eenhekel aan trainers, die veel lawaai hebben en weinig presteren.
Pim Verbeek is er b.v. zoéén.
LEKKERSTE ETEN: Als kok moetik eigenlijk alles lekker vinden en dat
is hoofdzakelijk ook wel zo. Het lekkerste vind ik echter stamppot
van wortels met hacheeen bruine bonen. Iedereen kijkt hier vreemd
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van op, maar in de buurt van Lochem is deze combinatie vrij gewoon.
Italiaans is verder ook wel goed, maar tot aan walvisbiefstuk toe heb
ik alles wel gehad. Alleen rauwe oesters, daar begin ik dus niet aan.

FAVORIETE LEZEN: Ik heb weinig tijd, dusik lees op de krant na vrij
‚ Alleen iedere vakantie een boek van Allister McLean en af en

toe een horeca-vakblad.

FAVORIETE MUZIEK: (direct) : Guns’n Roses gaat in de auto meteen
aan en thuis ook zo veel mogelijk. Hard Rock is sowieso wel lekker in
plaats van de achtergrondmuziek, waar ik de hele dag al naar luister.
Smartlappen willen er bij mij niet in.

VAKANTIELAND: Ik ben al vaak naar Italie geweest. Dat bevalt me
prima met de warmte, de natuur en de mensen daar. Het leven
‘begint er pas na 5 uur, ideaal toch. Verder maakt het me weinig uit,
al ga ik natuurlijk niet echt graag op vakantie, waar het oorlog is.
TELEVISIE: Ik kijk bijna nooit, al probeer ik ’s zondags wel naar
Studio Sport te kijken. Op de maandag zou het wel kunnen, maar
dan vind ik het weer zonde van de tijd.

BINNENLANDSE POLITIEK: Over het algemeen volg ik het wel, maar
niet zo fanatiek. Meestal is het zo, dat er zat ideeën zijn, maar dat er
weinig concreets uit komt. Kleine dingen worden enorm opgeblazen,
zonderhetbij de basis aan te pakken. Ook denk ik, dat Nederland
ov. de E.G. op lange termijn te duur wordt. 30% zorgt voor 70% ;

niet vol te houden

BUITENLANDSE POLITIEK: Eigenlijk wordt er al teveel over geschre:
ven, maarja. Het enigste, dat ik er wel over kwijt wil is, dat er nu
teveel onafhankelijke landen zijn, die veel te onverdraagzaam zijn
t.o.v. elkaar en dus weer afhankelijk worden van de Westerse lan-
den, die "t op moeten knappen.

FAVORIETE SPORTMAN\VROUW\TEAM: Alle wielrenners in het
algemeen. sb geen speciaal idool, maardeze sport is absoluut de
zwaarste, die er is qua training en intensiteit. Verder ht ik resprct
vooriedere sporter, die er zich 100%voor inzet.



J. WAENINK eeSCHILDERS- en BEHANGERSBEORIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 054451452

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



voor deaan- en verkoop van
VEE en VARKENS

AKD HOLKENBORG
vee en varkenshandel batsdijk 46 Zieuwent - tel. 1508SES"

NMS SPAARBANK
Bij de NMS Spaarbank
zit niemand op de
reserveb:

DSSSnsgoederEe

JN assurantiën-financieringen-hypotheken
EAN TH-J/BEKKEN.- ZIEUWENTeros
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ONDERSCHAT WORDEN: De randfiguren natuurlijk. In het biljarten
heb je b.v. detellers. Ze zijn niet echt actief bezig, maar op hun
manier wel heel belangrijk voor de wedstrijd.

FAVORIETE ONTMOETING: Wereldkampioen snooker Stephen
Hendry. Hij lijkt heel gesloten, maarisdat niet. Met hem zou ik wel
een tijdje kunnen kletsen en tegelijk uiteraard even een potje snooker
willen leggen.

DROMEN/AMBITIES: Als we ons bedrijf zo voort kunnen zetten met
zo nu en dan een investering, zodat we er goed van kunnen leven en
ookaf en toe op vakantie kunnen gaan, dan vind ik het prima. Wel
zou ik graag nog eens naar Amerika gaan.

HEKEL AAN: Ik heb respect voor de mensen, die voor 7 uur op
moeten staan, want daar hebikeen bloedhekel aan.
VERBETERING IN ZIEUWENT: Als ik de hotelgasten mag geloven, en
waarom zouik niet, dan hebben we een schitterend dorp met overal
prachtige huizen, tuinen en straten etc. Zelf zouik het wel waarderen
als er een groot bos in de buurt zou komen t.b.v. de recreatieve
sfeer.

VERBETERINGEN VOOR PIOT: Het voldoet volgens mij aan de
verwachtingen. De redactie is een stuk actiever dan eerder, terwijl
alle sporten wel aan beurt komen. Vindtje een bepaalde sport niet
leuk, dan sla je het gewoon over.

SEX, DRANK EN DRUGS IN DE SPORT: De 1e twee wel, de 3e niet.
Wat de 2e betreft: dit ligt voor mij als horecaman gevoelig. Hetisniet zo, dat ik het in Zieuwent zou willen veranderen, maar eigenlijk
zou er een landelijke aanpak moeten zijn, die erin voorziet, dat er in
sporthuizen geen drank verkocht kan worden. Je koopt melk bij de
melkman, vleesbij de slager en dus zou je voordrank bij de horeca
terecht moeten en niet bij een sportorganisatie. Dit is strikt gezien
paracommercieel.

TENSLOTTE: (na lange stilte} Eigenlijk niets. Ik ben een tevreden man
ofin dit geval een tevreden sportman.

Ton, bedankt en veel geluk in de rest van je (sport]leven
René Doppen.
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ks SQUASHVERENIGING eSZet 90
eSZet '90 organiseert :

Op zondag 26 september om 11.30 uur
SQUASH-CLINIC

Met Nederlands kampioen LUCAS BUIT

Een unieke mogelijkheid om met squash kennis te maken!! Dat niet
alleen, ook voor degene die al enige tijd squash speelt ofal squash-
wedstrijden speelt, is dit een unieke gelegenheid om eens kennis te
maken met een topspeler. Op deze dag wordt door de Nederlands
kampioen LUCAS BUIT:

* Voor beginners training gegeven,
* Demonstraties gegeven hoe er beter geslagen wordt,
* Demonstraties gegeven hoe een wedstrijd gespeeld wordt,
* Adviezen gegeven voor eventuele trainingopbouw,
* Adviezen gegeven voor conditietraining,
* Gespeeld met/tegen iedereen wie maar wil,
* Geoefend met een "SQUASHBALKANON®.

Iedereen kan meedoen en er zijn GEEN kosten aan verbonden! Bij
deelname ontvangt u een gratis T-shirt (Lw.v. f 29,95) mits u ruim
van te voren heeft ingeschreven bij ondergenoemd telefoonnummer.

Vincent Doppen (tel. (05445)-1982).

E.H.B.0. ZIEUWENT/MARIENVELDE

Blessures, blijf ze de baas, maar …
als de blessures u de baas worden, wat dan? Weet u dan verant-
woorde eerste hulp te geven? De E.H.B.O.-vereniging Zieuwent-
Mariënvelde start eind september met eenbasiscursus E.H.B.O. waar

u leert bij diverse letsels verantwoorde en juiste hulp te geven. Ook
het aanleggen van verbanden komt aan de orde. Maak een aantal
avonden vrij en volg deze cursus.



72 lets te vieren?
eb

geboorte -huwelijk jubileum
Behandelt o.a

LIKDOORNS Kom eens bij ons
SCHIMMEL/KALKNAGELS een passende kaart
INGEGROEIDE NAGELS uitzoeken.
OVERTOLLIG EELT 44Of neem één van de

GEDIPL PEDICURE /UD vele modellenboeken
mee.

VOE PLUS
DRUKKERIJ WESTERLAAN

KIeuterstraat 39- ISGLP ZIEUWENT Dijkstraat 26- Lichtenvoorde
Teleloon 05445 2123 Tel 0544371207- Fax 0544376826

KRABBENBORG cv.EeÏ|
Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



iN
KIJK EENS WAT VAKER

INDE SPIEGEL
VAN DE KAPPER

Dorpsstraat 51,
Zieuwent Tol. 1797bieTTSOURCY(CENTERZIZIEUWENT|n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek

Vele in- en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak
dviteiten, culturele mani
festaties en sportevene-
menten van 50-2000
personen,
Vraag vrijblijvend om in
formatie en documentatie.

VERGADERRUIMTEN e CONFERENTIERUIMTEN © EVENEMENTENHAL
TENNISBANEN © SPORTHAL © SQUASHBANEN @ BOWLINGBANEN
INDOOR MIDGETGOLT © JUE DE BOULES
SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3- 7136 LS ZIEUWENT
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ENKELE GEGEVENS:
- Min. leeftijd: 16 jaar.
- Aantal lessen: 12 tot 15.
= Start: bij voldoende deelname(+ 10 pers.] eind september.
= De kosten bedragen f 125, = incl. boekje en examengeld.

Plaats: *’t Zwaluwennus’
- Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur.
- Voornadere inlichtingen en opgave kunt u terecht bi

Riky Ponds (tel. 2030) of Sophie IJzereef (tel. 1242).
He

'KLEINS' MAAKT GROOTS DEBUUT

KONING VOETBAL
We kennen allemaal Karel Hulshof, onze enige profvoetballer in
Zieuwent. Wat weten we van zijn ‘kleine broertje’ Jurgen, die toch
ook bij De Graafschap A-jeugd voetbalde? De gebroeders Hulshof
voetbalden allebei bij de Doetinchemse Zebra's. Deze keer richten wijons tot de jongste, Jurgen dus. Sinds enige tijd is hij met voetballen
gestopt. Waarom? Een aantal redenen was daarvoorde aanleiding:
moeilijke combinatie met zijn studie fysio-therapie, blessure-gevoelig-
heid en zijn ambitieusheid. “Ik had 3 1/2 jaar bij De Graafschap A-
jeugd gevoetbald. Was zeker één van de fanatieksten op de training,
maar kwam ten opzichte van de andere jongens te kort.” Elke trai
ningsdag bestond uit; ’s morgens vroeg op met fiets en de bus naarschool in Doetinchem. Op school blijven huiswerk maken eten en
naar de training. Daarna terug met de bus naar huis. Eénmaal thuis,
’s avonds om 22.00 uur, nog warm eten en naar bed en dat 3 en
soms 5 keer per week! Inmiddels washettwee keer geopereerd aan
zijn hakken, waaraan hij altijd blaren kreeg tijdens het voetballen. Nu
hij de studie fysiotherapie gaat volgen en daarvoorop kamers most,
is de voetbaldroom over. Zijn droom (wie niet?) om misschien ook
profvoetballer te worden is hiermee over. De vraag: "Waarom 93 je
dan niet dichtbij huis in Zieuwent voetballen?" beantwoordt hij met:
“Nee, daar ben ik te ambitieus voor, ik wil zo hoog mogelijk voetbal
len en dat heb ik bij De Graafschap geprobeerd.”

NIEUWE UITDAGING
Helemaal stoppen zou hij toch ookniet, het wielrennen leek hem ook
wel wat. Het fietsen ging hemzelfs heel gemakkelijk af, er was



20

aanleg voorhet fietsen. Maar als hij zo’n 4 keer in de week gefietst
had, had hij wel moeite om de vijfde keer te gaan, hij miste de
afwisseling. Toen kooshij voor de triathlon. Liet zich daarover door
een wielersoigneur en een regionaal-bekende triatleet informeren.
Vervolgens begon hij zijn trainingsarbeid uit te breiden. Daarin kreeg
hij veel meer plezier, omdat die drie discipline's mooi afwisselend
getraind konden worden. Tegelijkertijd gaf hij zich op bij een organi-
satie die het Oost Gelders Triathlon Circuit (OGTC) organiseerde. Een
circuit bestaande uit 5 kwarttriathlons, wat inhoudt: 1000 m zwem-
men, 40 km fieten en 10 km hardlopen. Jurgen ging zijn debuut
maken op de triathlon. Ambitieus als hij is, schreef hij zich meteen in
voor 5 ‘recreatieve’ wedstrijden. Menig ander debutant zou eerst een
achtste triathlon of twee keer aan een kwart meedoen om te zien
hoe dat nu eigenlijk gaat. Maar Jurgen gïng meteen in competitie
over 5 wedstrijden die gehouden werden in: Hengelo (Gld.], Wehl,
Aalten, Didam en Doetinchem. De meeste trainingen bestonden uit
fietsen en hardlopen. Pas drie weken voor de eerste wedstrijd begon
hij met zijn eerste zwemtrainingen. Ook bij Jurgen is het zwemmen
het ‘slechtste’ onderdeel, zoals zo vaak bij triatleten.

DE WEDSTRIJDEN
6 juni Hengelo: Na 4 baantjes zwemmen raakt Jurgen licht in paniek
van de trappen die hij linksen rechts krijgt. Hij is het immers nog niet
gewend om met eenflink aantal ateten in éénbaan te zwemmen. Na
een paar baantjes schoolslag wordt hij weer rustig en kan de 1000 m
verder uitzwemmen. Tijdens het fietsen, zijn sterkste onderdeel, kan
hij zich nogenigszins inhouden om niet te forceren voor het hardlo-
pen. Ook de afsluitende 10 km hardlopen gaan hem goed af. Tijdens
de laatste, toch zware kilometers, komthij redelijk stuk te zitten. Hij
finisht in de zeer snelle debuuttijd van 2:07:56, een voortreffelijke
tjd! Een 31e plaats in een veld van 178 deelnemers en Ze bij de
junioren!

27 juni Wehl: Tijdens zijn zwemtrainingen heeft Jurgen veel aan zijn
techniek gewerkt en dat blijkt aan zijn betere zwemtijd. Tijdens alle
wedstrijden van het OGTC wordt Jurgen bijgestaan door zijn vader,
die het hele triathlon-gebeuren erg boeiend vindt. Het fietsenen het
hardlopen zijn in zijn tweede triathlon iets minder snel, maar finisht
weer in een snelle tijd van 2:09:45. Een prachtige 3eplaats overall
en 1e bij de junioren! Tevens draait hij nu na 2 wedstrijdenin de top-
10 van het klassement mee. Een triathlon waarin het zwemmen beter
ging, het fietsen iets minder snel en het lopen loodzwaar was.
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3 juli Aalten: De wedstrijd in Aalten kreeg een andere wending
doordat deze een Olympische kwarttriathion was. Een echte wed
strijd waaraan ook leden van de Bond deelnamen, om punten te
verdienen voor het nationale puntencircuit. Dat betekende dat de
zwemafstand niet 1000 maar 1500 m was! Voor Jurgen een ckstra
zware klus als mindere zwemmer. Maar het valt hem meeen komtnaeen half uur weeruit de Slingeplas. Het fietsen gaat zonder proble.
men en het loopparcours is iets langer dan 10 km. Hij finicht in deze
lange kwart in 2:24:04, een 16e plaats en wederom 1e junior.

11 juli Didam: De vierde wedstrijd van het OGTC. Het zwemmen is in
open water en Jurgen beschikt niet over een wet-suit, dat de meeste
triatleten dragen tegen de kou. Jurgen heeft zich voor de start goed
ingewreven metvaseline. Ondanks het koude water zwemt hij in een
nieuwe snelle tijd van 18°:00" de 1000 m. Ook het fietsen over 3
ronden, met veel publiek langs de kant, gaat zeer snel, evenals het
hardlopen. Jurgen heeft een prima dag en finisht in een nieuw p.r.
van 2:02:40, goed vooreen 15e plaats en weer 1e junior.
“Machtig mooi met al dat publiek langs de kant, waar dan ook nog
een zeer snelle tijd uit komt", aldus Jurgen. In de stand na vier
wedstrijden staat Jurgen nu op een Seplaats.
22 augustus Doetinchem: Deze wedstrijd is verplaatst naar Terborg
omdat in Doetinchem het zwembad verbouwd wordt. Tevens is dit
de laatste en beslissende wedstrijd van het OGTC. Jurgen kan bij een
goede eindklassering in deze wedstrijd nog een plaatsje klimmeninhet totaalklassement. Het zwemmen in een verwarmd buitenbad gaat
verrassend snel. Wederom verbetert hij zijn zwemtijd over de 1000
m. Wat zal het vandaag wel weer niet voor snelle eindtijd worden?
Een snelle wissel in het drukke parc fermé’ brengt hem snel op de
fiets. Aangemoedigd door zijn vader en moeder gaat hij op weg voor
40 km fietsen. Als hij halverwegehet fietsparcours verkeerd rijdt en
In discussie gaat metenkele mensen die daar als post staan, vliegen
‘de kostbare minuten voorbij. Alsnog besluit hij het parcours verder uit
te ijden naar de wisselzône. Daar aangekomen, wil hij niet eens
meer aan het hardlopen beginnen zo gedesillusioneerd is hij. Maar op
aandrang van anderen begint hij toch nog aan de 10 km lopen. Een
snelle tĳd zit er nu finisht tenslottein een voor hem
teleurstellende eindtijd. Weer een ervaring rijker!



HET RESULTAAT7 ==
zwemmen|fietsen|lopen|Totaal

Hengelo 21:10|1

Wehl 19:59 |
1

Aalten 30:15+|1:09:03
Didam 18:03|1:03:50
Doetinchen | 16:34|121551

De klassering in Doetinchem verandert gelukkig niks aan de totale
cireuit-eindstand, hij blijft vijfde, een prima resultaat! Een zeeropval-
lend debuut in de triathlonsport, waarhet niet zo vaak voorkomt dat
iemand in heteerste seizoen zulke tijden neerzet. Als Jurgen zo door
zou gaanen zijn steigende lijn voort kan zetten, zal hij ook in de
grote wedstrijden wellicht goed mee kunnen. Maar hoe het volgend
jear zal gaan, is eigenlijk nog niet helemaal duidelijk, want Jurgen
weet nog niet hoe hetzal lopen met zijn trainingenincombinatie met
studie en op kamers wonen. Jurgen: "Het is nog afwachtenof ik het
OGTC nog ga doen, misschien een paar daarvan, of ik kies voordezwaardere wedstrijden van de Nationale Triathlon Bond. Die hebben
ook een groter Oostelijk Triathlon Circuit.” Hoe dat volgend jaarallemaal uitpakt, zullen wij van PIOT uiteraard weer volgen en mis-
schienis er dan ook een derde triatleet in Zieuwent, om wellicht een
Zieuwents triathlon-team te vormen

De Redaktie (JVW)

EVENEMENTEN-AGENDA

26 september  : eSZet’90 : Squash-clinie10 oktober IOT: Kopie inleveren.2277 overige aktiviteiten”
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