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PEFEFE

"Oh jeetje, ik moet nog een redak-
tiewoord schrijven voor de PIOT"
bedacht ik mij ineens. Vanaf dat
moment begin je al te denken waar-
over je zult schrijven. Ja, het moet
over sport gaan, of iets dat daar-
mee in verband staat. En juist met
dat onderwerp houd ik me momen-

teel niet bezig; d.w.z. niet aktief.
Want de knie doet nog steeds niet
leuk mee; althans niet zoals ik het
zelf wel graag zou willen. Aan de
andere kant gebied de eerlijkheid
me te zeggen dat ik er nu, met 35
graden Celcius (pfffff), sowieso niet
aan moet denken!



Toch zijn er dan nog veel mensen
die met deze tropische temperatu-
ren zich fanatiek bezighouden met
hun sport, zich helemaal in ‘t zweet
werken, en tot het uiterste gaan. Je
ziet het bij tennis op Wimbledon, en
in de Tour de France. Dat zijn dan
nog de professionals, die daarmee
hun geld verdienen; heel veel geld
soms. Persoonlijk heb ik overigens
meer respect en waardering voorde
wielrenners, die 3 weken lang in
weer en wind en over niet kinder-
achtige bergen hun kilometers afleg-
gen, dan voor bijvoorbeeld Pete
Sampras, die 5 partijen speelt en
daarmee weer een tennis-tournooi
op zijn naam schrijft, en vervolgens
tig Amerikaanse dollars uitbetaald
krijgt (oké, het is het belangrijkste
en meest traditionele Grand Slam
toernooi waar de gehele wereldtop
aanwezig is, maar toch een
toernooitje).

Allebei sportieve prestatie's van
wereldfaam, maar een enorme
scheve verhouding in geldelijke
beloning hiervoor. Wat dat betreft is
dat

bij
de amateurs, recreanten en

liefhebbers eerlijker verdeeld; zij
doen het voorde lol en de eer! Petje
af voor diegenen die toch bij * 30
graden Celsius meedoen aan een
kwart triathlon of de clubkampioen-
schappen tennis.

Zo, nu ga ik verder met de voorbe-
reidingen voor de vakantie. Daarna
hoopik zelf ook weer wat aan sport
te kunnen gaan doen (en dan maakt
mij 30 graden ook niet uit trouwens

)
Tot slot wil ik, namens de gehele
PIOT-redaktie, iedereen een hele
fijne vakantie toewensen!

De Redaktie (IR).

DELIJN KAN NIET ALTIJD GESPANNEN ZIJN

Terwijl de mussen al lang van het
dak gevallen zijn (waar zijn trou-
wens alle huismussen gebleven; je
ziet ze bijna niet meer(?!), en de
koelventilator van m'n Personal
Computer hoorbaar moeite heeft om
het apparaat aan de praat te hou-
den, moet ik onwillekeurig denken
aan een zinsnede uit ons interview
van deze uitgave van PIOT; “de
karper zoektaltijd de warmte op’.
Deze dieren lijken wel gek. Met dit
weer (op het moment dat deze
tekst in de computer wordt inge-

voerd is het 33 graden Celsius in de
schaduw) kunnen ze volgens mij
beter de koelere diepere wateren
opzoeken. Voor ze het in de gaten
hebben, zijn ze aan het rugzwem-
men.

Het moge u duidelijk zijn; in dit
nummer wordt aandacht geschon:
ken aan het (sportvissen. We gin-
gen een ochtend mee met Rob
Alofs (getrouwd met Anke Berent-
sen, vader van Cindy, Mabel en
Roy, 40 jaar en van beroep pedago-
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Kom eens bij ons een passende
kaart uitzoeken. Of neem één van de
vele modellenboeken mee.

DRUKKERIJ WESTERLAAN
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SOURCY CENTER ZIEUWENT
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Vele in- en outdoor
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gisch medewerker (groepsleider).
Ook zijn zoon Roy(14 jaar en leer-
ling op de school voor tuin- en
bosbouw) en zijn vriendje (Quint)
zijn van de partij.

Op deze zaterdagochtend zaten
Rob, Roy en Quint al om 05.00 uur
aan de waterkant. Voorde redaktie
eerder een tijdstip om naar bed te
gaan dan om op te staan. Terwijl zij
de karpers proberen te verleiden
met het aas en ander voedsel, draa-
ien wij ons nogeens lekker om. Het
is half tien als de redaktie met een
stel lekker zittende tuinstoelen
aanschuift. Pen, papier en eenfoto-
toestel in de aanslag.

Of vissen een echte sport is laten
we even in het midden. Het woor-
denboek komt niet verder dan “IL.

sport v.(m.) -en (Eng. 1 allerlei
lichamelijke oefeningen en ontspan-
ning waarbij vaardigheid en kracht
vereist worden:2 bij uitbr. ontspan-
ning op geestelijk gebied met een
wedstrijdkarakter. Op grond van uw
eigen interpretatie van deze definitie
en het hierna volgende interview
mag u zelf oordelen.

Het standaard-beeld van een sport-
visser (zoals ik dat tenminste voor
ogen heb} blijkt bij aankomst aan de
waterkant totaal niet te kloppen.
Géén naar dobbertjes turende Rob
en Roy. Geen gepriegel met maden
en plukjes brood. De hengels staan
in standaarden verankerd aan de
waterkant, terwijl de vissers een
eindje verderop zitten. Het vissen
met een hengel in de hand, waar-
door je onmiddellijk kunt reageren

op een beweging van de dobber,
schijnt niet meer nodig te zijn. Dit
vraagt om een nadere technische
uitleg.

Rob: "Het vissen werd mij met de
paplepel ingegeven. Al op jeugdige
leeftijd was ik een fanatiek vissertje
met hengel en plukjes brood. Een
soort van vissen, waarbij je bijna
alleen kleine vissen (voorntjes e.d}
vangt. Langzaam maar zeker raakte
ik daarop uitgekeken. De kick van
het vangen werd steeds minder.
Met behulp van andere aassoorten
en hengelmateriaal probeerdeik in
de loop der jaren steeds grotere
vissen te vangen. Via brasem en de
baars kwam ik vanzelf terecht bij de
karper. Ik (en dat geldt ook voor
Roy) vissen nu nog uitsluitend op
grote karpers.

Het vismateriaal en de taktiek/stra-
tegie is daar volledig op aangepast.
Het aas bestaat uit een grote bal
(doorsnede * 1 cm) voedsel, be-
staande uit een mengsel van voer,
bindmiddel en een zoete fruitsmaak
(braam en aardbei vallen tegen-
woordig erg in de smaak). Dit aas-
balletje kan meer dan 12 uur in het
water liggen zonder uit elkaar te
vallen

Tussen het aas en het haakje zit
een draadje van cira 2 centimeter.
Een meter boven het haakje zit een
gewicht van 80 gram (het werp-
lood). Het sterke snoer (circa 200
meter) zit op een werphengel. Op
de hengel zit een electronisch ver-

systeem; als de karper toehapt
en het snoer zich strak trekt, klinkt



er een pieptoon, waarna ik in aktie
kom.

Dit is in het kort de technische
opstelling. Nu het verhaal van het
wat en waarom. Het aasbolletje is
redelijk groot om een globale schif-
ting te kunnen maken tussen kleine
en grote karpers. De kleintjes kun-
nen zo’n groot brok aas niet verhap-
stukken.
Het draadje tussen het aas en de
haakis van essentieel belang voor
het zo diervriendelijk mogelijk “ha-
ken” van de karper. Als de haak
verborgen zit in het aas (wat vroe-
ger algemeen gebruikelijk was) is de
kans heel groot dat de haak achter
in de mondholte van de karper (bij
de zachte weke kieuw- en kauwor-
ganen} wordt vastgeslagen. Dit
veroorzaakt grote inwendige ver-
wondingen. Door dat tussenliggen-
de draadje wordt de karper
altijd in z’n lippen (bestaande uit
“gevoelloos” sterk kraakbeen) ge-
haakt. De karper heeft hiervan niets
te lijden.

Een groot werplood is nodig om het
aas een heel eind van de oever te
kunnen gooien. Afhankelijk van de
glooiing en begroeiing van de bo
dem van hetviswater is het soms
nodig om een kleine honderd meter
te kunnen gooien. Het bijvoeren (om
de karpers te lokken richting aas)
gebeurd dan met een katapult of
werpstok.

Een dobber is niet nodig. De karper
slaat zichzelf aan. Het electronische
waarschuwingssysteem bij beet is

geen overbodige luxe. Het kan soms

wel uren of dagen duren voordat je
beet hebt. Ik heb geen zin om al die
tĳd naar een stukje snoer te zitten
kijken en maar wachten totdat het
zich strak trekt. Als je beet hebt is
het overigens wel zaak om zo snel
mogelijke (binnen enkele seconden}
bij de hengel te zijn. Anders is het
risico groot dat de karper hengel en
al het water in sleurt.”

Is (sport|vissen een vorm van over-
‘bodige dierenmishandeling ?
Rob: "Er gaat geen verjaardig voor
bij of m'n zwager begint erover. De
principiële tegenstanders van het
sportvissen hebben gelijk, althans
dat idee geef ik ze maar. Ik hou van

ren en de natuur en probeer de
karper zoveel mogelijk te ontzien.
Naast het vangsysteem, wat ik
zojuist heb proberen uit te leggen,
gebruiken we een zeer sterk snoer,
waarbij het zwakste punt zich net
boven het haakje (zonder weerhaak-
jes) bevindt. Als het snoer knapt
houdt de karper alleen het haakje in
z'n lippen. De karper raakt zodoen-
de niet verstrikt met een mogelijk
stuk restant snoer, en hetdier be-
schikt over "bekspieren! waarmee
het haakje in een korte tijd uit de
lippen wordt gewerkt. Daarnaast
wordt de gevangen vis met een
groot net voorzichtig uit het water
gehaald en met natte handen (om
de schubben niet te beschadigen]
op een speciaal zacht ligmatje ge-
legd om het haakje te verwijderen.
Tot slot (meestal na het nemen van
een foto} wordt de karper voorzich-
tig teruggezet in het viswater.”

———____
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Over dat terugzetten van vis be-
staan overigens verschillende filoso-
fieën. In Duitsland bijvoorbeeld
het terugzetten zelfs verboden. De
natuurbeschermers aldaar vinden
het beter om de gevangen vis ter
plekke te doden. Een gemiddelde
Duitser zit daar niet mee. Voordat
de hengels worden uitgeworpen

De kernvraag: waarom vissen jullie.
Rob: “In de natuur vind ik mijn rust.
De stress en spanning op het werk
en thuis kan ik aan de waterkant
verwerken en afreageren. Door het
vissen ben ik in staat om voor mij-
zelf, voor mijn eigen geestelijk wel-
behagen, een goede balans te vin-
den. Een balans tussen spanning en
ontspanning. In het verleden lag die
balans verkeerd. Als gevolg van
problemen op het werk vluchtte ik

wordt eerst de barbeque aangesto-
ken om de vis te kunnen roosteren.
Roy kreeg ooit eens 100 mark aan-
geboden voor een door hem gevan-
gen karper. Hoewel 100 mark voor
Roy een kapitaal is, kon hij het niet

af te laten maken. De karper werd
doorhem teruggezet.

in het vissen. Ik zat soms meer dan
30 uur per week aan het water. Je
kunt je voorstellen dat dat thuis
weer problemen gaf. Momenteel
heb ik een nieuwe, en goede, ba:
lans gevonden door een paar keer
per jaar een week achtereen (samen
met Roy) op visvakantie te gaan.

Het vissen is een aanleiding, een
reden, om je terug te trekkenin de
natuur en tot jezelf te komen. Zon-

__



der hengel kan dat natuurlijk ook,
maar dat begint na een tijdje te
vervelen.”

Roy: “Dat vissen ter ontspanning
geldt niet voor mij. Ik vis juist voor
de spanning. Het vangen van een
grote karper geeft mij een gewel
ge kick. Het "binnen-drillen" (Red.
het binnenhalen van een karper) kan
soms wel meer dan twintig minuten
duren. Het vangen van mijn groot-
ste karper (37 pond en 100 gram :
zie foto) gaf het hoogst haalbare
ultieme kick-gevoel. Elke keerals je
beet hebt, hoop je met een opwin-
dende spanning dat er weer zo'n
kanjer aanzit".

Piiieeeeep, piïiieeeeep; Roy schiet
overeind en rent, al struikelend over
mij en “beet, beet" roepend, rich-
ng z'n hengels. Tevergeefs zo
blijkt. Of er zat een klein karpertje
of ander soort vis met het aas te
spelen of de karper had ‘geluk’ en
werd niet gehaakt. Nog een beetje
willend op de benen en met een
verhoogd adrenalinegehalte gaan
We weer zitten om verder te praten.

Een week vissen in Frankijk; hoe
moeten weons dat voorstellen ?
Rob: "We kamperen een week aan
een viswater ‘in the middle of now-
here. Gedurende die week zijn we
‘compleet afgesloten van de buiten-
wereld en ben je op jezelf aangewe-
zen. Doodnormale zaken als drink-
water worden dan heel belangrijk. Ik
heb al eens voor 10 liter water 15
kilometer door een bos moeten
dwalen.

6

Je ziet of hoort geen mens. Je
wordt één met de natuur. Je staat
op als het licht wordt en gaat sla-
pen als het donker wordt. Reeën,
waterratten, everzwijnen en vogels
lopen en vliegen rondom je tentje en
visplaats. Het is zelfs een keer
voorgekomen dat een ijsvogelvanaf
het topje van m’n hengel naar kleine
visjes zat te loeren. Zo’n omgeving
geeft een weldadige rust en ont-
spanning. Je hoopt op die momen
ten dat je geen beet krijgt en de
rust wordt verstoord. Het vangen
wordt dan onbelangrijk.

Ik heb ook wel eens hierin de buurt
zitten vissen, waarbij regelmatig
mensen langs kwamen wandelen. Ik
werd doodziek van de steeds terug-
kerende vraag “Al wat gevangen 7".
Ik heb toen op mijn paraplu de tekst
“Nee; en ik wil er ook niet over
praten” geschreven.

Vissen geeft ontspanning en is
spannend tegelijkertijd. Het klinkt
misschien tegenstrijdig, maar zo is
het voormij wel. Als midden in de
nacht de electronische verklikker
afgaat springen soms de veren uit
mijn stretch-bed, stort het tentje
half in of kruip ik op handen en
voeten in m’n slaapzak naar de
hengels omdat de rits vast blijft
zitten

Piiiieeeeep, piïiieeeeep; de situatie
herhaalt zich, maar deze keer met
meer succes. Een karper laat zich
verschalken. Teklein voorhet dikke
vis-fotoalbum van Roy maar voor
ons een bewijs dat alles wat hier
verteld werd géén visserslatijn was.—
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„‚'t Witte Paard”
Dorpsstr. 49
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Tel.: 05445 - 2304



eeGe aeEReeeoeee ‘de te vervoeren dierer -EEEE
Postbus 48, 7130 AA Lichtenvoorde-Holland

RouwhorstSMaertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs
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Begeleiding automatisering Fiscale adviezen
Be. Etc.

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



: Quint, "de karper", *PIOT-verslaggeefster MHW",
Roy Alofs en Rob Alofs.

DE TOETJES VAN ROB EN ROY
1. Wat is je favoriete gerecht ?

Roy: Tortelino's met kip (klaar gemaakt door mijn zussen) en zelf-
gemaakte pizza's (klaar gemaakt door de moeder van m'n
vriendin.

Rob: Zoute haring.

2. Waar erger je het meest aan op sportgebied in Zieuwent ?
Roy: Dat er géén goed viswater voor karpers is.
Rob: Dat er te weinig onderling contact en overleg bestaat tussen

de verschillende (sport\verenigingen. Men is te veel met en
voor zichzelf bezig zonder rekening te houden met activiteiten
van een ander.

3. Wat is volgens jezelf je slechtste eigenschap 7
Roy : Ik wordt nogal snel agressief.
Rob: Ik beloof vaak dingen, die ik niet allemaal kan nakomen.Ik wil

‘dan te veel voor een ander doen.

___
 __—_



VERENIGINGEN

R.KZV.C. Veldvoetbal
Voorziter l. Cuppers, Oude Maat1, Mariënvelde, el. 1281
Secretaris . te Molder, Ravelstraat 9, ‘voorde, tel 05443-75179
Penningmeester:M. v.h. Bolscher, De Haare 68, Zieuwent, el. 1660
Wedstijdsecr. :H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

RKZV.C. Zaalvoetbal
Voorziter B. en Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tol. 1257
Sekr/Penningm. A. Krabbenborg, Kleuterstraat 8 Zieuwent el. 2381
Wedstijdsecr. 8. Slot, Hellenmeg 3, Zieuwent, el. 2127

HN. PACELLI: Handbal
Voorziter B. Wensink,De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Secretaresse L Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel 05443-78814
Poningmeesteres :P.Klein Goldewijk, Linnenwever 2, Groenlo, tel 05440-65478
Wedstijdseer. A. Hummelink, De Haare 90, Zieuwent, tel. 1531

‘TOHP: Volleybal
Voorzitter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, Zieuwent, tel, 1875
Secretaris 8: te Molder, De Haar1, Zieuwent, ‘el 2140
Penningmeesteres :M. Heutinck, Rolderswag 11, Zieuwent, tel 1770
Wedstrijd-sacr. A Hogenkamp, De Steege 41, Zieuwent. el. 2285
Recreanten W, te Roller, Rapenburgsestraat 2e, L'voorde, tel. 05443-72617
Jeugdzaken 4. Kolkman:Cuppers, Ruurioseweg 20, Zieuwent, ol 2194

ZV: Tennis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënveide, el. 1281
Secretaresse A: Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent tel 1501

W Weijers, Zieuwentseweg 77, Zieuwent, tel 1445
A v.d. Linden, Dorpsstraat 20, Zieuwent. tel. 1553

Jeugdcommisie : A Hassink, Kleuterstraat 10, Zieuwent, Tel 1917
Krabbenborg, Dorpsstraat 2d, Zieuwent, tel 1725

zv: Gymnastiek- en Jazzgym‚vereniging
Voorzitster L Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem,tel 08340-60442
Socretaresse . Wolters, Batsdijk 42, Mariënvelde, el. 1711
Ponningmoosteres:E. Krabbonborg, Batsdijk 39, Mariönvelde, tel. 2329
Wedstijdsecr. 1: Hummeink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tl. 08340-60442

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



ouwtrekken
|L te Molder, B. v. Meurstraat 24, L'voorde, tel 05443-75454

Secretaris  Huitink, Hofmanswag 2, Zieuwent, el. 2112
Penningmeester :M. Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, tel. 1374

SLAGVAARDIG: Tateltennis
Voorziter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 1257
Secretaris E: Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent tel 2316
Penningmeester te Roller, Verkzvolingswog 2, Mariënvelde, tel 1973
Wedstrijdsecr.  :K. Hummelink, Esstraat 42. L voorde, tol. 05443-77523

ST. SEBASTIAAN: schietvereniging
Voorziter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, el. 1400
Sekr/Penningm. A: Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel, 1970

BV. ’T KEVELDER: Sijarten
Voorziter J.Nijoider, Wilgendijk 4, Mariënvelde, tel. 1316
Secretaris te Roller. Verkavolingsweg 2, Mariënvelde, tel 1973
Penningmeesteres :C. Sehuirink, . v. Eykstraat 12, voorde, tel 05443-73217
Wedstrijdsecr. A Waalderbos, Zieuwentseweg 42, Zieuwent, te, 1504

8.8.2. Sijarten
Voorziter A. van Melis, Kard. do Jongste. 1, voorde, (el. 05443-74584
Soer/Weds-secr. °T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tol. 1271
Penningmeesteres:D. Goldewijk-ten Bras, Churchilstraat 20, el. 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, (el. 1217
Secr/Weds-secr. =P. Domhof, Startmansweg 22, Beftrum, tel 0548-2191
Penningmeester :T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271

Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat77, Zieuwent. tel 1982
Secretaresse N. Nijenhuis, De Steege 8, Zieuwent, tel. 2275
Penningmeester :P van Zutphen, Bentinckstraat 23 L'voorde, tel 05443-76783
Wedstrijd-secr. (H) =H. Meutstege, Constantijnlaan 6. Ruurlo tel. 0575-3524
Wedstrijd-secr.(D) Aten Have, Varkensmarkt 10-34, L'voorde,tl, 05443-71445

BADMINTON-vereniging
Voorziter M. Stottelaar, Middachtenstraat 34, L'voorde, tel. 05443-77019
Secretaresse Y. Eokolder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel 2172
Penningmeester :W. Eekelder, Fuurloseweg 182, Zieuwent, te. 1664
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4. Wat is volgens jezelf je beste eigenschap ?
Roy: Ik ben tegen discriminatie en kom op school regelmatig op

voor buitenlandse mede-leerlingen.
Rob: Ik ben leergiering; zodoende weet ik van heel veel dingen vrij

veel. Met deze kennis ben ik in staat om anderen te helpen.

5. Wie vind je debeste sportman of -vrouw van Zieuwent
Roy: Joris Wassink; een goede voetballer.
Rob: Riekie Krabbenborg ("Bekkenringels"); knap dat een vrouw opdie leeftijd nog graag en goed biljart.

6. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijn, wie zou er dan
burgemeester moeten worden ?
Roy : Meneer Nobbenhuis; van hem kun je veel leren en hij komt

overal goed voor op.
Rob:Ik vind niet dat één persoon het voor het zeggen mag hebben.

Ik geloof meer in een soort coalitie van personen die de uitein-
delijke beslissingen nemen. In deze coalitie (bestuurdersclub}
zouden mensen moeten zitten als Gerry Molleman (zij heeft
een ‘open-mind'; is niet star-denkend en staat overal voor
open), Tone Rouwhorst (heeft wat van de wereld gezien),
Dhr. Nobbenhuis (heeft een groot relativerend vermogen), Ton
Peters (voor een goed financieel beheer en beleid) en Huub
Wopereis (is in staat om het geheel administratief en secreta-
rieel te bewaken). Daamaast zouden er nog een paar vrouwen
deel moeten uitmaken van deze club om de emotionele aspec-ten in de uiteindelijke beslissingen goed te laten meewegen.

7. Wat is je grootste hobby momenteel ?
Roy: Vissen en m'n vriendin.
Rob: Vissen en de natuur.

8. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent 7
Roy : De verkeersdrempels mogen van mij weg.Rob: Ik zou het prettig vindenals Zieuwent wat minder conservatief

werd. De wereld is groter dan Zieuwent.
De Redaktie (HW/MHW)

De kopie voor het volgende nummer (23e jaargang nr.2, verschij-
ningsdatum 9 september a.s.) dient uiterlijk zondag 3 september in
het bezit te zijn van de redaktie.



HET GEHEIME WAPENVaale
Sad ISee
PATENT

aad

EN STOLTENBORG
|INTERIEURVERZORGING

Dorpesraat 39 7196 LE ZIEUWENT Telefoon 05445 - 1207
HAAL VANDAAG NOG DEUITGEBREIDE BROCHURE OF MAAK EEN AFSPRAAK.

Je eigen sport,
jeeigen bank

Rabobank
Meer bank voorje geld



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel: 05445 - 1542

Voor:
= Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg
= Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle

merken. (Huurauto beschikbaar)
- APK-Keuringen
- Schadetaxatieen reparatie

motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939



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

2e handsof nieuwe auto

parochiehuis Verder alle soorten reparaties)
ook A.PK-keuring

wenst
naar een erkend adres

alle sportmensen

steeds Garage
A €Eee V.O.F. KOLKMAN
WEDSTRIJDEN | Zieuwentseweg 44, Zieuwent

telefoon 1603

en veel succes!



PLUIMVEE
WEECERUG
AKKEREOUW
HANDELSOND.

BAM
Ù

Krabbenborg
ZAND EN GRONDWERK

HUUR EN VERHUUR

Grobbenweg3-7136KM ZIEUWENT Telefoon 05445-1534 Fax 1534Postbus 13-7136ZG ZIEUWENT__WEEGBRUG ALTIJD OPEN

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

tijdens de rust of
na de wedstrijd
bentu van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

als a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445-1389



J. WAENINK Een
SCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

ITA
ZIEKENFONDS - TAXI - PERSONENVERVOER

GEERT MEULENVELD - TEL: 05445 - 1509

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moetuzijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217__



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

Bij de NMS Spaarbank
heeftu alle troeven
in handen

DENS
SpaarbankEesRe

‚B assurantiën-financieringen-hypothekenENENENIEEEE
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"DE KINDERPIOT
Hallo kinderpiotlezers,
Voor we met alles beginnen, eerst nog even een nieuwsbericht. Omdat
we volgend jaar naar de basisvorming gaan en we dan bergen (ahum)huiswerk hebben, stoppen we met de kinderpiot. Wij zijn op het mo-ment druk bezig nieuwe kinderpiotsterren te zoeken. Wie dat zijnhouden we nog even geheim!! We hopen dat zij het heel erg leuk gaanvinden. Wij hebben er in elk geval veel plezier in gehad. Nou beginnen
We met het echte verslag. Dit keer houden we het over tafeltennis:
Tafeltennis wordt ook wel ping-pong genoemd. Het is in de 19e eeuwontworpen. Na de eerste wereldoorlog werd het een internationale
wedstrijdsport. Soms wordt het buiten gespeeld maar meestal binnen.Het likt een beetje op tennis, maar Ís toch weer anders omdater helesnelle slagenwisselingen bij zitten. In het midden van de rechthoekigetafeltennistafel staat een netje waar je over heen moet slaan. De balwordt heen en weer geslagen met een batje. Het batje moet van houtzin en meestal zit er een rubberen lapje omheen. De regels voor hetopslaan zijn erg streng. Degene die opslaat moet de bal met de vrijehand omhoog gooien. Als die dat goed heeft gedaan, moet hij de baleerst op zijn eigen veldje slaan en daarna moet hij op de andere helft

van de tafel komen zonder dathij het net heeft aangeraakt. Wie heteerst 21 punten heeft wint een game. In 1935 is erin Nederland eenTafeltennisbond opgericht. (De NTTB.)

In Zieuwent is er een tafeltennisvereniging. De voorzitter daarvan isBennie ten Bras. We belden hem op en stelden hem wat vragen over de
vereniging “Slagvaardig” van Zieuwent. Bel Bel, tuut tuut. Hallo metBennie

INTERVIEW MET B. TEN BRAS

7. JE BENT WEL VOORZITTER, MAAR DOE JE ZELF OOK AAN
TAFELTENNIS 77
Nee, ik ben alleen maarvoorzitter.

2. HOELANG BEN JE AL VOORZITTER 77
Oei, dat eeeceeh, ongeveer7 jaar.
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3. HOELANG BESTAAT DE VERENIGING AL 27
Heel lang. Ongeveer 30 jaar. In de tussentijd zijn we er nog even
mee gestopt en daarna weer verder gegaan.

4. HEEFT DE CLUB WEL EENS GEWONNEN 27
Ja, soms persoonlijke competities. Een man of een vrouw werd
toen kampioen.

Dit was dus onze laatste kinderpiot. Heel veel plezier met de nieuweredactie. Daaaaaaaaaaaaaaaaaaag snik, huil, snik.

DOEN! en ooxxxxxxxxxx jes Eva Stortelder, Marleen Beerten,
Ineke Engelen en Marieke Storteler.

Zoals u zojuist heeft kunnen lezen, ziet de huidige kinderpiot-redaktie
zich genoodzaakt te moeten stoppen met hun bijdragen voor de PIOT.
Op deze plaats willen wij (in de overtuiging ook namensuals lezers te
spreken] Eva, Marleen, Ineke en Marieke hartelijk bedanken voor alles
wat ze voor de PIOT gedaan en betekend hebben. Zij zoeken zelf naar
opvolgers aan wie de pen wordt overgedragen. Een vorm van verant-
woordelijkheidsgevoel die volwassenen niet zou misstaan.

De Redaktie.

Naam : Rudi Wopereis, 31 jaar, ZTV-tennis, C2-
speler in de 4e klasse.

Meest favoriete sport : Tennis, individueel en fysiek, zonder
gekanker op een ander.

Minst favoriete sport : Hockey, met een kromme rug achter een
balletje aan rennen ?

Tennisvereniging ZIV : Goed; er wordt veel georganiseerd, met
vaak helaas te weinig deelname.

Sportblad PIOT : Leuk, al zijn het vaak wel dezelfde vereni-
gingen met een stukje.



Bloemsierkunst „ERNA“
Werenfriedstraat 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 - 12.00 uur
Dim Vrij 8.30 -12.30 uur +13.30- 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za. 8.30 -16.00 uur

Tevens bezorgdienst
Tot ziens !

Dames- en Herensalon
9

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 05445-23915Openingstijden:

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: ooBOUWBEDRIJF NVOE

meroom Wopereis Lt+ verbouw
* onderhoud
* machine houtbewerking Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
* restauratiewerkzaamheden Telefoon 05445 - 1928 b.g.g. 1209

AUTOBEDRIJF
BENoto2 ©x £ °t °doeER 9SN/ÈNN

Verkoop en reparaties
van merkauto’s=|
bog. 1607

Waalderweg'12amaaktfietsenleuker tel 2254



Onbewoond eiland
10 milioen winnen

Wie niet op verjaardag
GTSTof Bold & Beautiful

Mooiste sportherinnering :

Pilsje drinken bij z

Moesof Escargots
Laatst gekochte CD

Hekel aan mensen, die
P.de Leeuw of R.ten Brink
Geloof / bijgeloof

Luieren of werken
De doodstraf

Jeugd-droom

Uit bed te halen voor

Als in de koningin zie
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Karin, eten, drinken en muziek.
Een huis op de helling van een berg met
een zwembad en een tennisbaan.
Ik discrimineer niet, dus
Info-programma's. “Noar dat andere kiek

ik veur de mooie vrouwleu.”
De tennisweek van Aalten in 1992. Dat
niveau haal ik nooit weer.
“Achterthuus met Karin, lekker languut
met de veute in

’n teiltje.”
Stamppot met ’n lekkere verse worst.
De muziek van Chrís de Burgh doet echt
iets met me.
een hoop bla-bla hebben,
prektijk niets presteren.
Paul de Leeuw natuurlijk, zo’n softie ben
ik nou ook weer niet.
Gelovig dan maar, want bijgeloof is maar
“domme kalverije*.
Na hard werken lekker luieren.
Voor iedereen, die niet meer terug te
zetten is in de maatschappij, mag het
weer ingevoerd worden.
FiGpiloot. Dat was vroeger al en nu
nog: snelheid en concentratie.
“Loat mie moar lekker liggen, dan kump
ut morgen wal wear.”
Ik hoef niets van haar en zij niets van mij
gewoon doorlopen dus.

maar in de

Hiep,hiep hoera, RKZV!

Dus, wat gaan we doen? Gaan we
voetballen

tegen de reserves van NEC of De
Graafschap of tegen zo’n geweldig

jubileumwedstrijden
Nee, er wordt Feest gevierd met de
hoofdletter F. Voor jong en oud,
voor leden en donateurs, voor ieder-
een die ZVC-minded is.

streekelftal? Tuurlijk niet, dat is als
de kok die op zijn eigen verjaardag
voorhet hele gezin gaat koken

Op zaterdag 8 juli jongstleden was
het zover. De dag begon 's middags
met de jeugd. Een grote hindernis:



senbaan, waarde jeugd met de hele
familie aan mee kon doen. Een
parcours met een gigantische opge-
blazen hindernissenbaan, twee
grote hobbelpaarden, twee reuze-
baskets, zakloopzakken en nog
meer. Met midden in het parcours
een gezellig terras voor degene die
toch nog ietwat belangstelling wilde
tonen voor hun jeugd, die het 50-
jarige jubileum van RKZVC aan het
vieren waren.

En wat ‘s avonds? Een zaaltje,
Mellow en een sneltap? Niks niet:
en Zuid-Amerikaans knalfeest met
palmbomen, een beach-volleybal-
veld, terrasjes, een coctailbar, een
barbecue, de trekking van de loterij,
Zuid-Amerikaanse muziek en zelfs
nog een Latin-American dansvoor-
stelling, kortom vertier, gedoe,
Feest. Een keer wat anders dan
normaal!
Echter Zieuwent is Zieuwent en
Zieuwent doet liever normaal. De
jeugdactiviteiten verliepen prima,
het feest was gezellig, echter niet
dat knalfeest horende bij een een-
malig 50-jarig bestaan.

Hoe het ookzij; of men nu liever
‘een-soortkermis-feest heeft, of
dat de zaal te groot was, was er te
weinig bekendheid aan gegeven of
was de organisatie niet goed, moei-
lijk te zeggen.

Eén ding weet ik wel zeker en heb
ik dan ook tijdens de gehele voorbe-
reiding naar het jubileum toe ge-
mist. Bij de grootste vereniging van
Zieuwent ontbrak het bij de jubi-
leumcommissie, het bestuur en de
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leden aan bezieling, betrokkenheid
en beleving. Een paar loten voor de

ing verkopen is bijna al te-
En met betrekking tot het

feest niet te moeilijk, te veel of
onhandige dingen. En hoe dichter je
bij het feest komt, hoe minder er te
vergaderen is, hoe meer werk te
verzetten, hoe minder mensen; een
stukje aanvoelen wanneer je er
moet zijn is soms moeilijk. En als je
echt een knalfeest wilt, dan moet
de hele organisatie erachter staan,
dan moet iedereen een weekend
lang écht ZVC-minded wezen, en
niet alleen op de feestavond zelf.

veel.

Voorbeeldje? Tussen de jeugdactiví
teiten en het avondprogramma
moest alles in een razend tempo
worden omgebouwd (spellen eruit,
vloerkleden, podia, dansvloer, stoe-
len, tafels, sfeerverlichting, enz.
erin). Beleving, bezieling en betrok
kenheid: ombouwen met 16-man;
enkele ‘toevallig’ aanwezige jeugd-
leiders, een stel B-junioren, en juist
je, van de 10 koppige jubileumcom-
missie drie man en een paardekop.

En als de technische staf niet bloed
fanatiek is, dan zijn de spelers so-
wieso al voor de helft minder gemo-
tveerd en verlies je de wedstrijd al
voortijdig.

Over 10 jaar geen werk op de hals
halen jongens, een paar bak bier en
een bandje van Normaal opzetten,
succes gegarandeerd!

De Redaktie (JW)—



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL 05445-1620 ZIEUWENT

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

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

Dus iét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS

Dorpstraat 36, 7136 LM Zieuwent, 5645-1271

Borduurgaren P.T.T Postagentschap&DMC 2500 CadeautipGEREDENgs] eeGe Tei Jackpotstaatsloten
)) of.7 ‘een boncadeaua |

cadeau
5

I® Vonn BES\ Textitfoyrnituren
N

Jovanda pens Sicheransokken

Dorpsstraat 11 - 7136LE ZIEUWENT Tel. 05445-1544
Sparo: Wens- en



DROGISTERIJ DOPPEN

F 1.00 KORTING

Bij besteding boven F 10,00 en
tegen inlevering van deze advertentie.

Niet geldig op geneesmiddelen.
Niet geldig op tabaks artikelen.
Niet meer dan eenadvertentie per keer.
Alleen geldig in de drogisterij.

Dorpsstraat 77 7136LJ Zieuwent

ae @ VOE

Jos Beening
Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 27a. Zieuwent
Tel. 05445-23468
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André Meekes
André Meekes is lid van de jubi-
leum-commissie van RKZVC en
{o.a} belast metde publiciteit.

André, hoe is de receptie van het

Op zaterdag 8 juli jl. is de familie-
dag geweest. Hoeis dat gegaan ?
"Goed, vrijwel alle leden zijn er wel
geweest, ondanks dat het nog
steeds erg warm was. Wat we wel

50 jarig ZVC jubileum verlopen 7
"Prima, dat was met zo'n 250 men-
sen zeer goed bezocht.”

jammer vonden was, dat er weinig
supporters van ZVC waren ’s 2
vonds.”

Zijn er tijdens die receptie nog bij.
zondere dingen gebeurd ?
"Ja, het afscheid van Kemkens, die
iaren lang sponsoris geweest. Later
werd ook de nieuwe hoofdsponsor
Desiflex, voorgesteld.”

Is de jubileum-commissie tevreden
met het verloop van alle activiteiten
“Jazeker !

De Redakti (JVW).

EVENEMENTEN-AGENDA

-- 23 U/m 27 augustus
-27 augustus
-3 september

10 november
-11 november
97977

: Jong Nederland: Groot-kamp.
: 9e Achterhoektocht.
: PIOT: kopie inleveren.
: Jong Nederland: Playback-show.
: Jong Nederland: 40-jarig bestaan.

“Overige evenementen"

Zaalvoetbalverenigng RKZVC

ZAALVOETBALBELANGSTELLING STIJGT STERK
Dat het zaalvoetbal een aantrekkelijke sport is, die bij weer of geen
weer beoefend kan worden, blijkt alleen al uit hetfeit dat zich voor de

rekreanten-zaalvoetbalkompetitie nu reeds 6 nieuwe teams hebben
aangemeld, waardoor het maximum, althans bij de huidige beschikbare
uren, bereikt is.
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Maar ook het kompetitie-zaalvoetbal kan zich verheugen op meer
belangstelling. Gedacht wordt zelfs, als zich nog enkele leden aanmel-
den, aan de vorming van een vijfde team. Nieuw leden zijn daarom van
harte welkom. De speelavonden zijn de maandag- of vrijdagavond. Dus
heb je belangstelling; meld je of informeer bij het bestuur.

Het
Bestuur.

Se ACHTERHOEKTOCHT
Zondag27augustus 4.5
Fiets- en rolskitoertocht

Zondag 27 augustus a.s. wordt voor de 9e maal de Achterhoektocht
georganiseerd. Voor de fietsers, die kunnen kiezen uit de afstanden 25,
45 en 100 km, zijn er aantrekkelijke routes door de Achterhoek uitge-
zet. De rolskiërs kunnen uit dezelfde routes kiezen. Gestart kan er
worden vanaf 08.30 uur ‘s morgens bij Buurt- en Bilartelubhuis *’t
Kevelder". Door gebrek aan belangstelling van 9.9. zowel de skeeler-
bond als skeelers wordt er dit jaar geen skeeler-route uitgezet.

De organisatie, die gevormd wordt door de buurtvereniging *’t Kevel-
der" en de ijsbaancommissie, hoopt weer op goed weer zodat de
deelname van vorig jaar (+ 300] weer ruim overschreden zal wordenDeorganisatie.

DE FLAPOREN HOORDEN …
dat de indeling voor de clubkampioenschappen tennis elk jaar
weer de nodige opwindingen irritatie veroorzaakt. Dit jaar wil het
verhaal dat Ruud Krabbenborg (mede-organisator van deze kampi-
oenschappen) zichzelf in een sterke poule indeelde (hij kon i.v.m.
zijn vakantie niet op de finale-dag spelen), en zijn dubbelmaatje
een finale-plaats gunde (door hem in een zwakke poule in te
delen).

en lazen dat de jeugdredaktie van PIOT Bennie ten Bras hebben
weten te strikken voor een interview. lets wat de “senioren-
redaktie“ al jaren probeert, maar niet voor elkaar weet te krijgen.



NVM B

HYPOTHEEK
SHOP u

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

nu deskundig advies. Van deNVM Hypotheekshop. Uit

alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij

voorw de juiste. Tegen debest mogelijke voorwaarden

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

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

ENSAID MODEVAKSCHOOL

— knip- en naailessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette Um lerares

MARIËT'
de Haare 19
7136 MH ZIEUWENT
Tel 05445 - 1766

E HUMMELINK



ELEKTROTECHNIEK

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

LOODGIETERSWERK

SANITAIRE INSTALLATIES

MILIEUTECHNIEK

KEMKENS

INSTALATIE
GROENLO

BELTRUMSESTRAAT 23 TEL 0640616
8.6.6. 064 1606

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26

W.A.KEMKENS bv.elvoorlas

OPTIMALISERING

ENERGIEBEHEER

TELEFOONINSTALLATIES

SERVICE

ONDERHOUD

ADVISERING

SERVICE:

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
TEL 0646 1666

oszao e1eas

Tel. 05445 - 1666


