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REDAKTIEWOORD

IN DE ORANJE WURGGREEP
Half mei vroeg iemandme ofik soms ook al mee deed aan de
oranje-rage, wijzend op sinasappels die glimmend lagen te
wezen in de keuken. Niet lang daarna verschenen de eerste
symptomen vande échte rage. Zielige plastic bolletjes aan fris
gewassen auto-antennes. Of, als je erg veel van borrelnootjes
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hield, een miniatuur oranje vrijheidsbeeld, voor op de gril (van
de auto uiteraard).
Begin juni begon, voorzichtig nog, het echte werk. Nederland
won de oefeninterland tegen Canada. Na afloop riep de ver-
slaggever onze bondscouch: “Hei Diek, kom eens hier.” Ik

bedoel maar, niemand hoeft tegen niemand op te kijken, maar
een beetje respect is toch wel het minste. Deze boute benade-
ring van alles wat met ‘onze jongens’ te maken had, bleek later
in de week de normale toonzetting te zijn geworden. Want wat
duurde het lang voor ‘ze’ eindelijk écht mochten voetballen. De
interviews werden steeds meliger, een beetje à la Bart Chabot:
“Hebben uw sokken voldoende absorptievermogen meneer
Wouters?" of "Wat deed u met de Pinksteren meneer Advo-
caat?" Ondertussen zag je buiten op straat steeds meer oranje,
een hele horde oranje-hesjes dragende jongeren overspoelde
Zieuwent in auto's met tussen ieder raam, heel venijnig, een
oranje vlag geklemd. Gelukkig het waren landmeters.

En toen, ja eindelijk, begon het echte werk, wel op een onwijs
tijdstip, maar een beetje fan hult zich op tij én ontij in oranje-
tenue. Van de wedstrijd zelf is niet veel blijven hangen, wel dat
‘ze’ op achterstand kwamen enik tenenkrommend in de bank
zat omdat al die ‘Sunkist’ supporters opeens niet meer zo
enthousiast waren en daardoor die oranje outfit opeens zo
zielig leek

Op de radio hoorde ik nog eenvoorbeeld van commercie-leed.
Een fabrikant had een hele lading Gullit-petjes laten maken,
maar toen die niet mee deed het zwarte haar blond laten
verven en in de verkoop gedaan als de Wolf-petjes. Helaas, hij
raakte nog vóór het W.K.eenbal verkeerd en keerde op een
kruk en een oude voetbalschoen huiswaarts. De fabrikant, ook
niet gek, had toen de petjes-haren laten knippen in model-
Advocaat (ik hoop niet dat dat mode wordt). Immers, wie raakt
er nou op een bank geblesseerd?
Over knippen gesproken, ook ik konbij de kapper nog net de
stekker eruit trekken toen ik ‘gekscherend’ aan de kapster
vroeg of ze misschien 'WK-94" in het achterhoofd van m'n 2-
iarig zoontje wilde scheren.
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Verrassend was het ook dat nadat een kapper het Nederlands
elftal onder handen had genomen (geen overbodige luxe trou-
wens) ze zonder al te veel problemen doorgingen naar de
kwartfinale.

Wat ik er van begrepen heb is dat de meegereise fans daar zichnetter hebben gedragen danhier. Beelden op het journaal vanruiten gooiende ‘supporters’, zogenaamd uitzinnig van vreug-de’. Rot op met die onzin. Als een hobby een obsessie wordt,
wordt de mens een mutatie van zichzelf.

Ondertussen klooit, kloont en muteert ook hier de commercie
maar door. Zorgvuldig alle oranje ontwijkend, kregen onze
“kinderen in een horeca-gelegenheid ieder een petje: oranje. Ze
waren er blij mee. Thuis heb ik ze hoog en bijna onzichtbaar
weggehangen. Want ik bedoel maar, ik volg met plezier de
prestaties van ‘onze jongens’ maar mag dat op m'n eigenmanier, zonder de wurggreep van zakendoend Nederland die
alles wat oranje is verandert in goud! Ik hoop dat ze de finale
halen, de dag erna komen er weer lekkere sappige sinasappels
in huis,

DeFjaktie (MHW)

De V van …..
Zoals iedereen ondertussen gemerkt zal
hebben is het W.K.-voetbal in Amerika in
volle gang (en op het moment van ver-
schijnen van deze PIOT bijna afgelopen).
Het leek ons een goede reden om iemand
te interviewen uit deze tak van sport.
Doet een amateur-voetballer ook mee
aan de Oranje-gekte, of is hij gekker van
het zelf spelen van deze populaire sport?
Om hier een antwoord opte krijgen, en
op de vraag hoe de beleving van ‘een
voetballer is, reden we naar Keijenborg.



4

Daar woont Paul Stortelder, 36 jaar, getrouwd en vader van 3
kinderen. Paul is mede-eigenaar van ROWI-BV (een bedrijf dat
onderhouds- en montagewerkzaamheden en straal en conser-
veringswerkzaamheden verricht) en daarnaast voetbalt hij in ’t

4° elftal van R.K.Z.V.C.

VOETBAL
Paul is al vanaf zijn 8 jaar bij voetbal;

hij
is als keeper begon-

nen, maar toen hij meteen 10 doelpunten om de oren kreeg, is
sindsdien zijn favoriete plek niet meer in de goal, maar voor de
goal net achter de aanval. Hij heeft 18 jaar lang in het 2° elftal
gespeeld; dit seizoen in 't 4%,

Het spelletje voetbal trekt Paul aan, omdat het een mooie
buitensport is, waarbij het teamgebeuren voorop staat: "Het
gaat meer omde gezelligheid dan om de prestatie.” Toch wil
hij wel graag winnen, maar ligt ’s nachts niet wakker als er
toch een wedstrijd verloren is.

VOORBEREIDING
De voorbereiding op een wedstrijd begint met een kopje koffie
in de kantine. Na het omkleden moet er dan warm gelopen
worden; hier heeft Paul een enorme hekel aan, dus doet hij er
ook niet veel aan, ook al om het risico van vermoeid aan de
wedstrijd te beginnen te vermijden. Over de tactische bespre-
king zegt hij: "Ach ut is handig aj wet wie d'r met dut en woar
aj ongeveer mot stoan, moar doar hult ut ok met op’ en "Het
heeft geen zin als de trainer voor de wedstrijd nog met behulp
van een bord uit moet leggen hoe je bijvoorbeeld een bal voor-
zet; bepaalde dingenzittener in of niet.”

VOLUIT
Het beginsignaal van de wedstrijd is voor Paul het moment om
zich helemaal te geven; om twee keer 3 kwartier voluit te
gaan, ongeacht wat er de avond/nacht tevoren gebeurd is. "Of
je nu flink bent doorgezakt en total-loss ophet veld verschijnt,
of je bent vroeg je nest ingekropen, dat maakt nietuit, op dat
moment moet het gebeuren en moet je je best doen.” Dat
verwacht hij ook van teamgenoten; fanatiek zijn en alles uit de
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kast halen, Personen die de kantjeser af lopen, daar ergert hij
zich aan. Anderzijds gaat (gelukkig) niet iedereen zo verin zijninzet en fanatisme als Paul zelf; hij is vier keer geopereerd aande knie, maar speelt toch mee als ze ‘volk’ tekort hebben, en
verwaarloost op die manier de blessure. Ook wisselt hij nooit
uit zichzelf, tenzij het echt, echt, echt niet meer gaat; maar dan
heeft iedereen allang gezien waarom hij ’t veld uitgaat.
Is de wedstrijd ten einde, dan wordt hierover flink na-geouwe-hoerd in de kleedkamer. Dit wordt gevolgd door het Vertellen
van enkele goeie bakken, tenzij men de wedstrijd verlorenheeft
en niet strijdend ten onder is gegaan, want daar heeft Paul dus
echt de pest aan!
Na ’t douchen enkleedkamer uitvegen, wat hij tig keer heeft
gedaan omdat hij altijd één van de laatsten is, gaat het weer
richting de kantine voor koffie en bier(tjes).

VAKIDIOTEN
"Trainers zijn vakidioten,* volgens Paul. “leder zijn vak, zeg ik

‘dan maar.” Natuurlijk ligt de ene trainer je beter dan de ander,
maar hij heeft met geenenkele trainer problemen gehad (‘an
dersom misschien wel). Dit komt waarschijnlijk doordat hij
altijd eerlijk en duidelijk heeft gezegd waar het op stond; door
de drukte met de eigen zaak kan hij maar 1x per week komen
trainen, en melddezich dus verder ook niet af. Die ene keer
trainen was dan echt een avondje uit, waarbij gezelligheid,
ontspanning en de sociale kontakten de belangrijkste ingredi-
enten waren,
Maar ook al zou Paul wel in de gelegenheid zijn om vaker tekunnen trainen, danzit hij bij 2x per week aanzijn tax; nogvaker zou zeker ten koste gaan van de motivati
In de omgang met trainers heeft Paul duidelijkheid dus hoog in’t vaandel staan; hij houdt sowieso niet van dat achterbakse
gedoe. Hij heeft met veel dingen geen problemen, die gaanlangs hem heen en zijndus het noemen niet waard. “Maar is erwel iets essentieels, of ben je 't ergens niet mee eens, maak
danje standpunt kenbaar zodater geen misverstanden kunnen
ontstaan.”
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Nog één opvallend advies heeft Paul voorde trainers: "Vertel in
de rust van de wedstrijd maar een leuke mop, want als de
spelers lachend de kleedkamer uitkomen win je vaak de wed-
strijd!”

VERENIGING
Lid zijn van R.K.Z.V.C. is voor Paul niet alleen de wedstrijd
spelen op zondag, maar vooral het onderhouden van sociale
kontakten en de gezelligheid. Hij vindt het wel jammer dat er
weinig wisselwerking tussen de teams is: "In de kantine zit
ieder team apart aan een tafel, en zijn er onderling bijna geenkontakten. Er wordt gevraagd wat de uitslag van de wedstrijd
was, maar daar blijft hetbij. Hier zou het bestuur ook wat aan
kunnen en moeten doen. Er zouden wat meer aktiviteiten
georganiseerd moeten worden; een verenigings-feestavond, het
‘Jan Knippenborg Toernooi! weer nieuw leven inblazen, e.d.
en dan hierin traditie opbouwen. Dit zou dan ook ten goede
komen aanhet image van de vereniging.”

"Naast de slechte onderlinge contacten tussen de eigen elftal
len, is er ook met de tegenstander nauwelijks contact. Wat is
er op tegen om na de wedstrijd de bezoekende vereniging een
consumptie aan te bieden en samen wat na te kletsen? In de
hockey-sport is dat gebruikelijk en wordt het in hoge mate
gewaardeerd. Ik ben van plan (uiteraard ook afhankelijk van de
medewerking van ‘t elftal waarin ik dit seizoen kom te spelen)
om dit jaar in die richting initiatieven te ontwikkelen.”

Volgens Paul heeft R.K.Z.V.C. geen uitstraling: "Het fanatisme
van vroegeris er niet meer. Toen wistbij wijze van spreken de
slager waartegen op zondag gevoetbald moest worden, nu is
dat ‘onze-jongens-gevoel' weg, de gemeenschap is niet meer
zo betrokken. Natuurlijk heeft de uitbreiding aan sportmogelijk-
heden hier mee te maken, maar toch moet ZVC ook de hand in
eigen boezem steken en proberen hier wat aante doen door
wat aktiever tezijn buiten het veld.
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Sterke punten van R.K.Z.V.C. zijn dat het eenfinancieel gezon-
de vereniging is, waarin alle praktische zaken goed geregeld
zijn. Alleenis ‘t jammer dat de jeugdleden na de training of
wedstrijd nog geen rolletje drop kunnenkopen, en ook voor de
ouders die mee zijn is er geen koffie.”

VERANDERINGEN
“In de loop der jaren is de speelstijl en speelwijze niet veel
veranderd. Ook is er niet meer agressie in 't veld. Degenen die
vroeger viezerikken waren zijn 't nu als kerels van in de veertig
nog.” Zelf heeft Paul nog nooit een waarschuwing gehad of is
uit het veld gestuurd. “Ik speel hard, maar wel altijd om de bal.
Voetbalisniet gemeen; het is nooît bij mij opgekomen omte
stoppen met voetbal vanwege de hardheid van 't spel en dus
het risico van de ziektewet, wat problemen opkan leveren voor
m'n eigen zaak.”
Verbale agressie tegen de scheidsrechter kent Paul niet; hij
heeft over ’t algemeen een goed kontakt met de scheids en
gaat er niet mee in discussie: "De beslissing is al genomen, en
ookal is die niet juist, je draait het toch niet meer terug, dusishet te dom om er over te praten,” zegt Paul. Hij ergert zich
meer aan mensen die wel tegen de scheidsrechter bekken.

Veranderingen bij Paul zelf liggen in de sfeer van ‘het wordt
allemaal minder’;
- hij traint niet meer, dus de conditie is minder.
- doordat Thea zondags altijd moet hockeyen kanhij niet lang

blijven hangen in de kantine.
- allesbij elkaar worden de sociale kontakten dus ook minder.
Maar Paul geniet nog steeds van het spelletje op zich.
VERDER NOG
Terugkijkend op zijn voetbalverleden waren de weekendjes uit
het hoogtepunt: “Het was een uitdaging om elk jaar weer wat
anders te organiseren. Ook het stukjes maken voor een bruiloft
hoort hierbij; samengevat was de gezelligheid hiervan het
hoogtepunt.” Het dieptepunt voor Paul was de degradatie
reserve derde klasse K.N.V.B.: “Omdat het elftal toen niet
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strijdend ten onder is gegaan.” De heersende oranje-gekte gaatlangs Paul heen, en hij wil ook geen kaartje voor Amerika, Hij
kijkt wel wat op T.V., “het liefst samenvattingen,” maar staater’ nachts zeker niet voor op.
Paul hartelijk bedankt voor dit interview waarin duidelijk naar
voren is gekomen hoe jouw beleving van het voetballen is. Ikwil de belangrijkste dingen samenvatten in je eigen woorden,
die je ooît eens op een zondagmorgen voor de wedstrijd tegende trainer hebt uitgesproken: “Ik heb gisterenoavund 't laatste
biertje loaten stoan …… ik kon hum echt neet meer op!”
HET TOETJE VAN PAUL
1. Wat is je favoriete gerecht ?

Ik hou van pittig eten, dus indisch.
2. Wie nodig je absoluut

Janmaat.
uitop je verjaardag ?

3. Watis volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Ik vind mezelf niet bar enbar slecht.

4. Watis volgens jezelf je beste eigenschap ?
Ik geeft iedereen de kans om zijn of haar mening te geven;ik sta er open voor en denk hierover na. Bovendien kan ik
met iedereen eenpraatje maken.

5. Wie vind je de beste sportman of -vrouw
van

Geen specifiek persoon. Iedereen beleeft sport op z'n eigen
manier en kan voor zichzelf de beste sportman/-vrouw zijn.Prestatie/capaciteiten is hierbij niet van belang.

.

Wie
is de meest ondergewaardeerde persoon binnen je eigenvereniging ?

ijn de personen die door hun beperktheid in sportieve
prestaties niet in hun waarde gelaten zijn en daardoor de
vereniging hebben (moeten} verlaten.
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7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijn, wi
dan burgemeester moeten worden ?
Ik weet wel wie het niet moet worden,

8. Wat is je grootste hobby momenteel ?
Reizen, maar ik doe ’t momenteel te weinig.

9. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?
De verschillende sportverenigingen zouden meer bij elkaar
moeten zijn en meer met elkaar moeten doen. Dus gezamen-
lijke aktiviteiten van en voor de verenigingen.

De Redaktie (IR & HW)

“DE KINDERPIOT"

DE AVONDVIERDAAGSE

Beste Lezers,
Ook dit jaar werd
er weer de Avond-
vierdaagse van
Lichtenvoorde
gehouden. Ons
leek het wel leuk
om daar iets over
te vertellen. Zelf
hebben wij ook
meegelopen. Van-
uit Zieuwent liepen
er ook een paar
groepen mee.
Zoals: De Gym-
club, Het Koor, De
Voetbal, De Trim-
club en De School.
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Je kon meerdere afstanden lopen. De allerkleinsten liepen vanspeeltuin naar speeltuin, alles bij elkaar ongeveer vijf kilometer.Dan voor de iets groteren de afstand tien kilometer. Degenendie dachten dat ze wel iets meer zouden halen konden twaalfen een halve kilometer lopen. En voor de nog ouderen was erde afstandvijftien kilometer. Ook kon je als je dat wou zater-dagochtend veertig kilometer lopen. Je kon met een hele groepvoor een prijs lopen. Bijvoorbeeld door heel mooi te zingen ofdoorheel netjes te lopen. Je mocht natuurlijk ook gewoon voorÍe plezier lopen met een groepje of alleen.

Zaterdagochtend vertrokken de eerste met een temperatuurvan 23 graden. De laatste kwamen rond de middag terug, toenwas de temperatuur 30 graden. Iedereen liep te puffen en tezweten. Toen alle groepen op de markt waren steeg de span-ning bij degene die voor een prijs liepen. Zouden ze een prijsgewonnen hebben? De uitslag werd bekend gemaakt. De
groepen die wat gewonnen hadden waren;
Bij de Aspiranten : 1e Spirít'90 2142 punten2e Cafetaria de Ketel _: 2133 punten3e Erix Gym en Voetbal : 1902 punten
Bij de Junioren : 1e State ofArt : 2267 punten2e Display b.v.h. : 2264 punten3e Choir : 2246 punten
Bijde Senioren : Te P.V. Antoniushove_:2327 punten2e Hulshof en Te Brake : 2301 puntenZe Wij houden vol : 2252 punten
Toen de uitslag bekend was waren de groepen die wat gewon-nen hadden door het dolle heen. Iedereen was Blij. De eenomdat zijn of haar groep iets had gewonnen en de ander omdathij of zij de Avondvierdaagse had uitgelopen. Kortom de Avon-vierdaagseis ookdit jaar weer goed geslaagd. En we haddendit jaar natuurlijk ook het weerheel mooi.



VERENIGINGEN

R.KZV.C. Veldvoetbal
Voorziter :J Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel 1281
Secretaris C. te Molder, Ravelstraat 9, ‘voorde, tel. 05443-75179
Penningmeester:M. v‚n. Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tel. 1660
Wedstrijdsecr.  H Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

R.KZV.C. Zaalvoetbal
Voorziter 8. ton Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sekt/Penningm. A Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent el 2387

Wedstijdsecr. B. Sit, Hollerweg 3. Zieuwent, te, 2127

H.V. PACELL: Handbal
Voorziter B. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Secretaresse |, Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent,tel 05443 78814
Peningmeesteres_:P.Klein Golden, Linnenwever2, Groenlo, tel. 05440-65478
Wedstijdseer A Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, tel 1531

TOHP: Volleybal
Voorziter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, Zieuwent, tol. 187
Secretaris 8. te Molder, De Haare 1, Zieuwent, tel 2140
Penningmeester A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel. 1400
Wedstijsecr. A. Hogenkamp, De Steege 41, Zieuwent, tel. 2265
Recreanten A. Klein Tuente, Lantherweg 42, Mariënyelde, el 1409
Jeugdzaken J. Kolkman-Cuppers, Ruurloseweg 20, Zieuwent, tel 2194

ZV: Tennis
Voorzitster . Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, el. 1281
Secretaresse A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, el. 1591
Penningmeester:W. Weijers, Zieuwentseweg 77, Zieuwent.tel 1445
Wedstijd-secr. A v.d Linden, Dorpsstraat 2b, Zieuwent, ‘el. 1553

Jeugdeommissie A Domhof, Past. Zanderinkstraat 10, Zieuwent, el 1705
M. Kemkens, Branderscijk 12, Zieuwent, tl. 05443-76724

GV: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster L. Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem,tel 08340-60442
Secretaresse 4. Wolters, Batscik 42, Mariënvelde, el 1711
Penningmeesteres:E. Krabbenborg, Barscijk 39, Mariënvelde tel 232
Wedstijdseor. 1: Hummolink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tel. 08340-60442

MU CHIN: Karate
Voorziter :H. Olof, De Waaroise 23, Zieuwent, tel 1262
Sekr/Penningm. :G. Rijnders, Lariksstraat 18, L voorde, el. 05443-74926



Voorziter te Molder, B. v. Meursstr. 24, L'voorde, {o. 05443-75454
Secretaris R. Hunk, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tol 2112
Penningmooster:M. Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, tl. 1374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tol 1257
Secretaris E. Hoenderboom, Zegendik 12, Zieuwent, tel. 1324

meester te Roller, Vrkavolingsweg 2, Mariënvelde, el. 1373
IK. Hummelink, Esstraat 42, voorde, tol 05443-77523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorziter A. Meokes, Strausstraat 15, L\oorde, tel 05243-76508
Secretaris G. te Molder, De Steege 23, Zieuwent, tol 2214
Penningmeester:A. Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel 1970

BV. ’T KEVELDER: Bijarten
Voorziter B. Huishof, Zieuwentsoweg 59b, Zieuwent, tel 1494
Seer/Penningm.  :C. Schuiink, J. v. Eykstraat12, voorde, tel 05443-73217
Wedstijdsecr. A Waalderbos, Zieuwentseweg 42, Zieuwent, el 1504

88.2: Bijarten
Voorziter A. van Meli, Kard. de Jongste 1, L'voorde, tel 05443-74584
Secr/Weds-secr. :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent tel. 1271
Penningmeesteres:D. Goldewijk-ten Bras, Churchilstraa! 20 tel. 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, io. 1217
Secr /Weds-secr. _P. Domhof, Startmansweg 22, Belrum, el. 05448-21971
Penningmoester :T: Bongers. Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel. 1271

ESZET'90: Squashvereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tel. 1982
Secretaresse M. Knipperiborg, Kleuterstraat 1, Zieuwent, tel 2037
Penningmeester:P van Zutphen, Bentincktr. 28, L'voorde, tel. 05443-76783
Wedstrjdseer. P. Knippenborg, Dorpsstraat 263, Zieuwent, tel. 1856

BADMINTON-vereniging
Voorziter M. Stottelaar, Middachtenstraat 34, L'voorde, tl. 05443-77019
Secretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel 2172
Penningmeester:W. Eekelder, Ruurioseweg 189, Zieuwont, tel. 1684
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PUZZEL
Los de puzzel op en streep de goedeletters door. De oplossing
van deze puzzel heeft te maken met de Avondvierdaagse. Veel
Succes!

L 10 |P |sS [7 |E |t |t |E |n

alolvlzlo]|nlo l|vlvl:ER |P |wlD |wla la |als
Kk [M|0 le [Nn l|e |a |a |: |e

Els |E [nwn [nm |G |L |7 L |Z

LC [4 |k |T |E |E [nw [Ee |
L|V/lol£ |P [nm lo |a [nw |nN

8 1D |E [Nn lo | |9]|9l/l4 |G

ulD la le |T |v |: E |R |E

P |A |t [vs 4 |o |e |n

LOPEN STOP PUBLIEK PRIJS
MOE DAG SCHOEN VALLEN
BLAREN ZWENKEN ZINGEN
WEGEN OPSTELLEN VIER

Dit was weerde Kinderpiot. We hopen dat jullie ons stukje leuk
vonden. Tot de volgende keer!

De Jeugdredaktie.

De kopie voor het volgende nummer (22e jaargang nr. 2
verschijningsdatum 10 september a.s.) dient uiterlijk zondag4september in het bezit te zijn van de redaktie.



Bloemsierkunst „ERNA®
Werentriedstraat 1

7136 LZ Zieuwent
Telefoon 05445 - 2372

Vooral uw bloem- en
kado-ideeën

Ook uw adres voor:
BLOEMWERK, ZIJDEBLOEMEN EN -PLANTEN,
BRUIDS- EN GRAFWERK

Open: Ma. 10.00 -11.30 uur
Di.Ym Vrij 830 -12.30uur +13.30- 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za. 8.30 -16.00 uur

Tevens bezorgdienst
Tot ziens

Dames- en Herensalon
999. 19

Werenfriedstraat 1- Zieuwent
@ 0545-2391 %>ozOpeningstijden:

Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur.



—Brood- en Banketbakkerij

CLEMENS KRABBEN
Dorpsstraat 91- ZIEUWENT Telefoon 05445-1279

AAN DE WEG TIMMEREN MET
MATERIALEN VAN: aBOUWBEDRIJF NVOEVIV,2 LOopereis Eeot?ee Ni* onderhoud

” machine houtbewerking Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent* restauratiewerkzaamheden Telefoon 05445 - 1928 b.g.g. 1209

AUTOBEDRIJF
QBENgLNS

Verkoop en reparaties
van merkauto’s

Dos 1601

Waalderweg 124amaaktfietsenleuker tel, 2254
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_ DE TENNISELLEBOOG
In de vorige PIOT heeft u een ‘algemene medische verhande-
ling’ van Gerard Molleman kunnen lezen over de tennisele-
boog. In dit nummer gaan weiets dieper op dit onderwerp in.De blessure wordt vanuit fysiotherapeutische gezichtspuntenbekeken en als informatiebron is een blessurebulletin (een
uitgave van de Gelderse Sport Federatie i.s.m. de Sport Med
sche Regio's Gelderland) genomen. De R

DE TENNISELLEBOOG
* De tenniselleboog is een overbelastingsblessure

waarbij de aanhechtingen van de trekspieren van
depols zijn geïrriteerd.

Verschijnselen ——aan de buitenzijde van deelleboog
— bij het overstrekken van de pols met ge-

strekte elleboog
— bij het aanraken van de elleboog
= wanneer een stoel op de volgende manier

wordt opgetild
- de pijn straalt vaak uit naar de onderarm

De oorzaak is een verkeerde (vanuit de pols ge-
slagen) backhandtechniek.

HOE VOORKOM IK EEN TENNISELLEBOOG
” Voer na 5 minuten rustig inspelen de volgende

rekkingsoefeningen uit: Buig de pols maximaal
met een gebogen elleboog, beweeg de hand naar
buiten en strek daarna de elleboog uit (zie teke- /ning). Rek de spieren tot onder de pijngrens en
houdt deze spanning 10 seconden vast. Herhaal }-dit enige maten.
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” Goede backhand-techniek; raadpleeg uw tennisleraar hierover. Van belang is het volgende:= de bal voor het lichaam raken

7 Slaan met de zogenaamde "backhand-greep*- vanuit de schouder slaan (en vanuit depols).

Kies het juiste racket;
” Srip; wanneer het racket normaal wordt vast-gehouden moet je wijsvinger in de opening vanje hand gelegd kunnen worden (zie tekening)” neem niet eente strak bespannen racket, maarneem ook geen heel slappe bespanning7 Speel met een racket dat zoveel mogelijk tif.Úingsvrij is (vaak zijn dat midsize en oversizerackets).

ga niet gedurende
Id service of smash)

WAT MOET IK DOEN WANNEER IK TOCHEEN TENNISELLEBOOG KRIJG d
1. Rust of minder spelen (het is immers een overbe-lestingsblessure) en op minder snelle banen spe.len (zodat de bal gemakkelijker vóór het lichaamte raken is),

2. Alle bovenstaande “preventietips” uitvoeren,3. Een ondersteunende band dragenof tapen (zoalsop de tekening). Eventueel in overleg met defysiotherapeut.
+ Wanneer deze maatregelen niet de gewensteeffecten opleveren ga dan binnen vier wekennaer de huisarts of naarhet Sport Medisch A.vlescentrum (SMA), die eventueel naar de fysio-therapeut kunnen verwijzen.



Bomers LxMxB x
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop {KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 05445-18620 ZIEUWENT

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

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

Dus hét adres voor al Uw korecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS

Dorpsstraat 36, 7136 LMZieuwent, 05445 1271

Borduurpakketten van::nippenborg (aa

> Textielfornituren herrenburg3
» giSapro: wens- en prentbriefkaarten

: D.MC. Borduurgaren© Durabfe bro. n haakkatoon
Guterman naaigaren
Option itYvonne ee

kinderuitnodigingskaarten

P.TT. Postagentschap: ook vrjdagsavonds Dorpsstraat 11
‚en zaterdagssmorgens geopend 7136 LE Zieuwent

Tel: 05445 1544



KAPSALON

HEAR
VOOR HEM EN HAAR

DORPSSTRAAT 77ZIEUWENT tel.: 05445 - 1982

Jos Beening
Vooral uw Reklame en Schilderwerk
Dorpstraat 274, Zieuwent

Tel.: 05445 - 23 46
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VERKORTE PROFIELSCHETS
Naam

Meest favoriete sport
Minst favoriete sport

Voetbalvereniging RKZVC

Sportleven Zieuwent
Sportblad PIOT

Hemmie Oolthuis

Jan Fukkink

Onbewoond eiland
10 Miljoen winnen

Wie niet op verjaardag
Vakantie

Televisie

Uitgaan
Eten/drinken
Politiek

Pijn
Bewondering

Hekel/afkeer

Dromen/ambities.

Nachtmerrie

Frans KI.Zeggelink, 45 jaar, ZVC-6

Voetbal, vroeger thuis in de wei al.
: Alle sporten zonder lichaamsbewe-

ging.
Hechte club met sfeerin alle teams,
weinig aandacht voor lagere teams.
Stijgende lijn, een goede zaak dus.
ledere keer een prestatie van de
redactie
Het 1e seizoen positief, terwijl hij
het in zijn 2e jaar af liet weten.
300% meegevallen, zeer gevarieerd.

Mijn vrouw, de kinderen en de hond
Ik zou in Oostenrijk of Zwitserland
een pension opstarten.
Gadaffi en dat soort mensen.
Een rustige, bosrijke wandelomge-
ving.
Alle actualiteiten-programma's, maar
absoluut geen enkele vervolgserie.
Zeldenof nooit, alleen bruiloften.
Stamppot-moes met gebakken spek.
Het belang van het land is belangrijk
en niet welkepartij, die dat regelt.
Gelukkig weinig ervaring mee.
Degenen, die lichamelijke en geeste-
lijke gehandicapten verzorgen.
Het feit, dat mensen op hun werk of
privé ondergewaardeerd worden.
We willen ooit lekker achteraf wo-
nen.
Nachtmerries hebben {heb ik geluk-
kig nooit].
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Feyenoord/Ajax/PSV : Ajax, de spelvreugde straalt er af.Gele/rode kaarten : Een echt goede scheidsrechter heeft
geen kaarten nodig.WK'94 : Enorm meegevallen, omdat aanval-
lers weer aan voetballen toekomen,
want de verdedigers krijgen sneller
een kaart.

Ruud Gullit De maffia speelt een rol, denk ikDick Advocaat
: Een zeer terechte keus geweest.

RD.

EVENEMENTEN. AGENDA
— 19 augustus : RK.Z.V.C.: Kledingruilbeurs voor alle

jeugdleden van 18.00 tot 20.00 uur.— 28 augustus : 8e Achterhoektocht : Fiets-, Skeeler-
en Rolskitoertocht. Start bij Buurt-
huis 't Kevelder.

= 4 september : BIOT: Kopie inleveren.-9september : Harmonie; concert Marinierskapel
tgv. 65jarig bestaan Harmonie
Zieuwent in het Sourey Center.2 oktober : Culturele Evenementendag.12,19, 20, 26 : ‘De Notenkrakers”: Uitvoeringen vanen 27 november de nieuwe show: ‘Doar kump proatvan’ in het Parochiehuis te Zieuwent,
Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Riet
Spekschoor, Tel. 2182.

. DOETINCHEM
In de rubriek “groeten uit.…, waarbij PIOT op bezoek gaat bij(gerenommeerde) sportmensen die niet (meer)

in
Zieuwentwonen maar wel een connectie met Zieuwent hebben, gaan wedeze keer naar Doetinchem. Om precies te zijn naar "de Huet",een nieuwbouwwijk gelegen aan de rand van Doetinchem,



AE
VOOR AL UW: SportschoenenX SportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS
ZIEUWENT … Tel. 1257 Exz -Es Adidas - Puma - L.A. Gear - Cruijff Sport - Umbro|2

\Z
Vo

Rucanor - Mitre - Goudie - Yonex - Lotto EADunlop - Hummel - Masita - Oliver - Viking

ATMAPA
Waar zullen 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
Tongerlosestraat 2

Lichtenvoorde
Tel 05443-77448

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

2 Jos Lageschaar
* Tuinaanleg en onderhoud
* Tuin-architektuur
* Kwek
* Partikuliere verkoop

Ruurloseweg 7

7186 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954
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Hier ontmoeten we een enthousiast pratende Hans Ketels. Hij
waardeert het, dat na een lange tijd er nog interesse is voorhem uit Zieuwent. Alvorens er over de sport wordt gepraatwordt eerst ’Zieuwent’ besproken. En hoewel Hans al bijna 20
jaar uit Zieuwent weg is, weet en kent hij nog veel van Zieu-
went.

Hans Ketels is 33 jaar en gehuwd met Laura. Hans's ouders-
huis is het voormalige café Ketels (van Jan en Annie Ketels)
aan de Ruurloseweg. Hier liggen de beginselen van de sportwaarin hij later is uitgegroeid; biljarten.

ONDER 21
Hans vertelt dat hij vroeger ook nog andere sporten heeft
beoefend. Tot de C-jeugd heeft hij bij ZVC gevoetbald, daarna
is hij verhuisd naar Lichtenvoorde waar hij nog een poosje heeft
gebadmintond. Echter zijn interesse lag immer bij het biljarten.Toen Hans 13 was mocht hij pas (!?) lid worden van de biljart:
vereniging. In eerste instantie was dat biljartvereniging Ketels,daarna ginghijover naar 't Kevelder. Op 17-jarige leeftijd(1979) werd hij als lid van ‘t Kevelder voor het eerst Neder-
lands kampioen, met een gemiddelde van 4. Op die leeftijd
speelde Hans ook toernooien met de nationale jeugdselectie,
0.a. een drie-landen-toernooi met Nederland, Duitsland enBel

Overwinningen en mooie belevenissen volgen elkaar in snel
treinvaart op. Omhet één en ander overzichtelijk te houden
pakt Hans een prachtig plakboek van de zolderkamer met de
mooie tekst “De biljart geschiedenis". Hierin staan tal van
kranteberichten, interviews, foto's en zelfs een stuk uit eenPIOT van 1982.

Op 19-jarige leeftijd kreeg Hans zijn eerste biljartlessen. Met
een selectiegroepje waar de beste biljarters van Oost-Gelder-
land waren vertegenwoordigd, werd er getraind in Doetinchem.
Hij was toen nog steeds lid van ’t Kevelder. Op 20 jarige

—_—........
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leeftijd verhuisde Hans in verband met zijn werk (in een slijterij,
dus toch de horeca zoals zijn ouders) naar Doetinchem en werd
lid van Biljartvere

Hoofdklasse libre
Mans Ketels uit Lichtenvoorde is onge-
slagen kampioen van Nederland gewor-
den in de hoofdklasse Ibre voor de
ieugd. In het bomvolle café Kevelder in
Zieuwent werd de 20-jarige Ketelds tte.houder met een gemdelde van 2037
‚en een hoogste serie van 164
Piet Dekker [zoon van de ercklasser enkegelbiarter} ui Castricum werd tweede
met 8 punten, een hoogste serie van 136
en een gemiddelde van 11 05

Op 9 en 10 januari 1982
beleefde Hans zijn mooiste
biljartervaring/prestatie uit zijn
carrière. Als lid van De Hoop
speelde hij het Nederlands
kampioenschap bij café ’t
Kevelder. Hier was hij in prin-
cipe zijn biljartcarrière begon-
nen. En in die tijd had hij veel
steun van tal van mensen. Bij
het café van de familie Hol-
weg kon hij altijd terecht om
te trainen en te spelen. Ook
de verdere begeleiding was
prima, iets wat op die leeftijd
van groot belang is. Zo regel
de Bennie Hulshof vele toer
nooien en reed Joep Donder-
winkel naar alle uithoeken van
Nederland, waarbij ze al eens
een keer van blijdschap na
een overwinning van Hans
richting Papendrecht reden in
plaats naar huis.

Het kampioenschap, zoals
genoemd, vond plaats in een
afgeladen zaal en Hans werd
met een gemiddelde van 20
voor de tweede maal in zijn
loopbaan Nederlands kampi-
oen Libre. Vooral de sfeer en
de goede ontvangst was
prachtig. Bij zijn laatste ca-
rambole kwamen er tal van



VOOR AL UW TRAKTOREN,
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
MENGMESTSILO’S

Officieel dealer MF, Zetor en Niemeyer

Tevens verzorgen wij al uw loon- en grondwerkzaamheden

Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen
en gereedschappen

OPA:
HARREVELD - TELEFOON 05443 - 72415

lgB ANKE
KLEUTERSTRAAT 29
7136 LP ZIEUWENT

Tel: 05445 - 2304



JAETOONAANGEVEND!EE# installatie.Ee |EEPEjennenCEEdetzeinESEEE(BeeZENE|Keine ETPostbus 48, 7130 AA Lichtenvoorde-Holland

Rouwhor: Maertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

Complete boekhoudingen Startende ondernemers
Belasting-aangiften Eigen woning
Computerverwerking Koop- en verkoop
Begeleiding automatisering Fiscale adviezen
Bte. Ete.

Zegendijk 16 k - 7136 LS Zieuwent - Tel. 05445 - 2103

————o—o—______
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reacties uit het publiek zoals: “Brek ‘m der op” en "Stoot 'm
der op’. In zijn plakboek zijn opvallend veel felicitaties van
andere biljartverenigingen uit de buurt te vinden met betrekking
tot deze overwinning
Na deze mooie overwinning komt duidelijk naar voren, dat
winst en verlies vaak heel dicht bij elkaar liggen. Nog geen
maand later speelt Hans de nationale finale extra libre, waar hij
‘slechts’ vijfde wordt.

BOVEN 21
Na zijn mooie en succesvolle jaren bij de jeugd moet Hans
vanwege de leeftijd de overstap naar de senioren maken. Ook
hier behaald hij weer de nodige successen. In '86/'87 wordt hij
districtskampioen met zijn club Veemarkt, waarvan hij lid is
geworden omdat De Hoop ophield te bestaan. Op het Neder-
lands teamkampioenschap worden zij uiteindelijk derde.
Het hoogste wat Hans in zijn loopbaan ooit heeft gehaald is
een vierde plek in de hoogste klasse kaderbiljarten (ankerkader
38/2) in 1991. Daarnaast heeft Hans het gepresteerd om een
keer van zijn beroemde naamgenoot Hans Vultink (‘toendertijd
Nederlands beste biljarter’) te winnen

Tijdens de verschillende wedstrijden heeft Hans tal van opmer-
kelijke en leuke dingen meegemaakt. Zo vertelt hij dat intimida-
tie tijdens een biljartwedstrijd een gebruikelijk fenomeen is,
deze intimidaties namen soms vreemde vormen aan. Dit liep
uiteen van het laten vallen van dubbeltjes tijdens een stoot tot
het mengen van de cola meteensterke drank. Ook hebbenze
een keer, nadat de eigen kansen verkeken waren, een barkee-
per bewust kampioen laten worden omdat hij had gezegd dat
als hij zou winnen er feest wasin zijn kroeg; dat feest werd
‘dan ook tot diep in de nacht gevierd.
Hans heeft in zijn loopbaan niet de keuze gemaakt omte gaan
drie-banden. Dit omdat deze wedstrijden altijd op zaterdagen
worden gespeeld en hij dit dus niet kan combineren met zijn
werk. Daarnaast heeft hij ook nog cursussen gevolgd voor zijn
werk zodat er nog minder tijd overbleef voor het biljarten. Hij
kan goed merken dat dat ten koste gaat van zijn biljartpresta-

—_____



20

ties. Hij heeft boven de 21 gespeeld en zit nu bijna op 18
gemiddeld. Om zo optimaal mogelijk te presteren moet je veel
spelen zodat je ritme krijgt.
Hans ziet zijn sport absoluut als topsport. Hij drinkt de avond
vooreen wedstrijd niet en heeft altijd de woensdagmiddag vrij
om 's avonds beter uitgerust te kunnen biljarten.

DUBBEL 21
Hans is van plan om het biljarten in de toekomst weer te
activeren. Hij heeft de cursus voor zijn werk erop zitten enheeft weer meer tijd omte biljarten. Het team waarinhij speelt
zit te wachten op een sponsor, 0.4. voor kleding, reiskosten,
e.d. Hetis echter heel moeilijk om hier iets voor te vinden.

Na nog een tijdje te hebben doorgepraat wordt er afscheid
genomen, zodat er ook nog wat van de voetbalwedstrijd Roe-
menië-Zwitserland kan worden gezien. Terug kijkend naar
Zieuwent heeft Hans Ketels een mooie tijd gehad en vindt dat
de sfeer van een dorp niet te vergelijken is met eenstad als

Doetinchem. De mensen zijnbij hem veel minder gemoedelijk.
Wat betreft zijn sport is hij zeker van plan om weer fanatieker
te gaan spelen, hoewel de combinatie met zijn werk altijd voor
problemen zal zorgen,

Hans veel succes in je verdere carrière en bedankt voor je
enthousiaste medewerking. De Redaktie (JVW & JW)

Aan de lijn: ….
Aande lijn: Lidwien Papen, mede-organistor (+ lid van TOHP)
van de rommelmarkt gehouden op 18 en 19 juni in Zieuwent.

1. Hoe was de belangstelling 7
We zijn toch wel tevreden over het aantal bezoekers. Er
waren wel minder mensen dan de vorige keer, vooral min-
der Zieuwentsen. We denken datdat kwam omdater in het
voorjaar al meer rommelmarkten waren in de buurt, en
omdat het Vaderdag was,—
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2. Hoeis het organisatorisch verlopen ?
a, beter dan de vorige keer omdat nu de verantwoorde-

lijkheid beter verdeeld was tussen de volleybal, tafeltennis
en badmintonvereniging.

3. Wat heeft het opgebracht ?
Bruto ruim 12.000 gulden. Na aftrek van alle kosten blijft er
voor iedere vereniging bijna 2.600 gulden over. Dat was
boven verwachting, we hadden per vereniging gerekend op
1.600 gulden.

4. Wat is er gebeurd met de overgebleven rommel, antiek en
curiosa ?

. In het laatste half uur kon er een doos worden gekocht voor
f 5,= en die mocht vol geladen worden met alles wat er
nog was. Toen is er nog veel weggegaan. Derest is in de
kraakwagen van Dusseldorp beland.

5. Wanneer is de volgende rommelmarkt ?
We denken in het najaar van 1996.

8% ACHTERHOEKTOCHT
Zondag 28 augustus

Zondag 28 augustus zal voor de 8% maal de Achterhoektocht
voor fietsers, skeelers en rolskiërs worden georganiseerd door
de ijsbaancommissie en buurtvereniging ‘t Kevelder.

Voor de fietsers zal er weer de keuze zijn tussen 25, 45 of 100
km. De start is vanaf 08.30 uur s morgens tot ca. 12.00 uur.

Deskeelers kunnen kiezen uit 30 of 60 km en gaan in peleton-
vorm, vooraf gegaan door een geluidswagen met zwaailicht en
gevolgd door een bezemwagen en reklamecaravaan.
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De rolskiërs gaan individueel van start en kunnen uit de fiets-
en skeelerroute kiezen.
De organisatie hoopt weer op goede weersomstandigheden,
zodat de record-deelname van 300 personen weer zal worden
overschreden. De organi:

CULTURELE FESTIVITEITENDAG
Zondag 2 oktober

Zondag 2 oktober zal er een grote festiviteitendag georgani-
seerd worden te Zieuwent, vooral ter gelegenheid van de
jubilea van Harmonie en Schutterij, maar ook om Zieuwent
eens extra naar buiten te presenteren voor de verbetering en
renovatie van Dorpsstraat en Kerk. Een goede naam voor deze
dag wordt nog gezocht. Vandaar dat we een kleine prijsvraag
hebben uitgeschreven. Weet u een passende, leuke of originele
naam voor deze festiviteitendag, geef het door (vóór 25 juli
a.s.) aan Bennie ten Bras (Dorpsstraat 23, 7136LE Zieuwent,
tel. 1257). De winnaar ontvangt f 25,

Rond het jubileum-programma van Harmonie en Schutterij
zullen ook praktisch alle culturele verenigingen of instanties van
Zieuwent en Mariënvelde hieraan medewerking verlenen om er
zo een dagvullend programma van te maken (vanaf 10.30 uur
tot ca. 18.00 uur).
Zo zal er 0.a. door de middenstandsvereniging een braderie op
touw gezet worden met 0.a. daarbij de gelegenheid voor alle
hobbyisten, knutselaars, verzamelaars, etc. omhun werk of
bezigheid aan het te verwachten talrijke publiek te presenteren.

OPROEP
Vandaar de oproep aan allen die via hun hobby een bijdrage
zouden kunnen doen. Meldt U voor deelnameof informatie bij
Huub Hummelink (tel. 1974). Hierbij wordt niet alleen gedacht
aan b.v. ‘Olde Ambachten’, maar ook aan allerlei andere vor-
men van vrijetijds-besteding. Deorganisatie
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DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om dic cnc, voor u juiste hypotheek te kiezen, krijgt u

no deskundig advies.Van de NVM Hypotheekshop. Uit

alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voorude juiste. Tegen debest mogelijke voorwaarden

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

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

— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare Ta
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 05445 - 1766
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