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Als iets modegevoelig is, danis dat
wel de sport. Is eriets nieuws in de

NEUSPLEISTER

pleister! Een voorwerp dat overi.
gens al langer bestaat. De Belg

sport, dan nemen andere sporters
dat klakkeloos over. Of het nu gaat
om nieuwe kleding of andere attri-
buten, even wordt de kat uit de
boom gekeken maar al snel wordt
het zelf aangeschaft.

Was het een tijdje terug het ligstuur
en de wielrennersbroek onder de
sportbroek, nu hebben we de neus-

Vincent Rousseau was één van de
eersten, die er gebruik van maakte,
tijdens de marathon van Rotterdam.
Nu zie je al duizenden met zoh ding
op de neus fietsen, lopen, tennis-
sen, noem maarop

Maar helpt zoh ding nu ook echt?
Jazeker, de pleister verhoogt de
luchtdoorstroming in de neus door



het verwijden van de neuswanden.
Daardoor wordt er relatief meer
zuurstof opgenomen, waardoor de
energie-omzetting positief wordt
beïnvloed.

En verder helpen ze bij een verstop-
te neus, èn ook tegen snurken. Dus
waarschijnlijk loopt en slaapt ieder-
een binnenkort met zoh ding op de
neus.

De redakti (JVW)

29 Juli, de eerste dag van de bouw-
vak. Vakantie; lekker doen waar je
zin in hebt. De voetbalcompetitie
ligt stil en het duurt nog wel even
voor deze weer begint. Niet aan
denken en om in beweging te blij
ven af en toe zwemmen of n bal
Ietje slaan op de tennisbaan. Mooi
niet voor de selectiespelers van
R.K.Z.V.C. Op de eerste dag van de
bouwvakantie begint voor hen de
training en voorbereiding op het
nieuwe voetbalseizoen. Onder lei-
ding van Jos Heutinck wordt gedu-
rende meer dan een maand + 5x
per week toegewerkt naar de nieu-
we competitie.

Jos Heutinck is 34 jaar, getrouwd
met Hedwig, vader van 2 zonen en
een dochter van enkele weken en
van beroepplanner bij van der Laan,

Sturko te Lichtenvoorde (voorheen
de Vos varkensslachterij in Lievel-
de)). Hij heeft sinds het plotselinge
vertrek van Chris te Braak, die om
privéredenen halverwege het afge-
lopen seizoen vertrok, de leiding.
Een wisseling van de wacht die
voor Jos (en ZVC) plotseling was,
maar niet geheel uit de lucht kwam
vallen.

De geschiedenis van wat eraan
vooraf ging.
- Jos voetbalt al vanaf z’n 6e jaar

bij ZVC. Vanaf z'n 18e behoort
hij tot de selectie. Dit betekent
dus dat hij 16 jaar lang in de
selectie heeft gespeeld. Een
groot aantal jaren was hij tevens
aanvoerder.

- Vanaf z'n 19e is hij actief als
trainer. In het begin hielp hij bij
de jeugdtrainingen; gewoon
omdat hij het leuk vond om te
doen. Daarna nam hij de B-jeugd
van ZVC onder z'n hoede.

- Ondertussen volgde hij de jeugd-
voetbaltrainerscursus en een
opleiding voor oefenmeester-3.

- In 1987 maakte hij de overstap
naar v.v. Doetinchem om daar de
Acselectie te trainen. Deze A-
selectie speeldeop landelijk
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niveau. Tevens was hij algeheel
jeugd-coördinator bij v.v. Doetin-
chem

Voor aanvang van het seizoen '95-
96is Jos gestopt met z'n activitei-
ten bij v.v. Doetinchem. “Ik wilde
nog graag 1 jaar actief voetballen in
het eerste van ZVC. Zowel trainen
bij Doetinchem als spelen in ’t eer
ste van ZVC viel moeilijk meertecombineren. Ik merkte dat, naarma-
te het seizoen vorderde, ik slechter
ging spelen. In de voorbereiding
wasik altijd heel scherp en goed,
maar in de wedstrijden kwam heter
niet uit. Het leek wel of ik tijdens
het seizoen langzaam opbrandde. Ik
moest kiezen tussen trainen bij
Doetinchem of voetballen bij ZVC.
Ik heb toen gekozen voorhetvoet-
ballen bij ZVC.”

Echter halverwege dat afgelopen
seizoen vertrok Chris ter Braak en
Jos werd gevraagd om het trainer
schap op zich te nemen. Jos: "Ja,
ik werd doorhet bestuur gevraagd.
Het was absoiuut op dat moment
nog niet mijn ambitie omtrainer te
worden. Na twee gesprekken met ’t
bestuur, waaruit ook naar voren
kwam dat de gehele selectie ‘t met
mij wel zag zitten, en 24 uur be-
denktijd heb ik de knoop doorgehakt
en besloten om een half jaar eerder
te stoppen met voetballen dan
oorspronkelijk de bedoeling was.

Als het alleen aan mijzelf had gele-
gen was ik blijven voetballen, maar
de clubbelangen (noem het clublief-
de) heeft uiteindelijk de doorslag
gegeven om als trainer van ZVC
verder te gaan.”

Een combinatie van spelen en trai.
nen was niet mogelijk 7
“Helaas kan dat absoluut niet meer.
Vroeger, ik denk hierbij aan Jan
Kemkens, kon dat nog, maar het
voetbalspelletje wordt steeds sneller
en tactischer. Snelheid is een be-
langrijke factor geworden. Er is
steeds minder tijd om een bal aan te
nemen en eenaktie in te zetten. De
trainingen zijn hierop aangepast
Deze moeten goed zijn voorbereid
en oefeningen worden voortdurend
aangepast en bijgesteld. Daarnaast
ben je tegenwoordig als trainer veel
intensiever met de begeleiding
bezig. Vroeger was ’n speler zelf
standiger. Tegenwoordig draait alles
om het team als geheel.”

Hoe is het om als Zieuwentenaar
trainer van ZVC te zijn ?
"Op sociaal gebied heb ik me heel
anders moeten opstellen. Overal
kom je binnen als trainer van ZVC
en niet als de persoon Jos Heu-
tinek. Dit geldt ook voor ‘t café en
visites. Lekker ’n beetje ouwehoe-
ren over voetballen is er niet meer
bij. Je moet altijd opletten wat je
zegt. Alles kan tegen je worden
gebruikt. Dat legt wel ’n druk op me
en is niet echt prettig. Bovendien
heb ik ’t gevoel dat ik me continue
moet bewijzen, constant moet
presteren. Een trainer van buitenaf
heeft ‘t wat dat betreft gemakkelij-
ker. Die heeft meer krediet. Ik heb
gevraagd om als een externe trainer
behandeld te worden.

Ikzelf kan voetbal en privé goed
scheiden; helaas hebben een hoop
mensen in Zieuwent daar moeite——



mee. Dingen die los van elkaar
staan worden toch, ten onrechte,
met elkaar in verband gebracht.
Zeker als op ’n gegeven moment de
resultaten achter blijven bij de ver-
wachting zal er een hoop kritiek op
me afkomen. Als trainer heb ik die
ervaring nog niet, dus ik weet niet
hoe ik daaropzal reageren, maar als
aanvoerder heb ik weliets dergelijks
meegemaakt. Omdat ik voetbal en
privé kan scheiden denk ik op voor-
hand dat ik met die kritiek wel om
kan gaan. Kritiek geven wordt overi-
gens gemakkelijk gedaan; helaas
realiseren veel mensen zich niet
hoeveel tijd en energie de spelers, ’t
bestuur en de gehele begeleidings-
staf steken in het voetbal.”

Is ’t lastig om halverwege ‘n sei
zoen de training/begeleiding over te
nemen ?
“De afspraken die Chris met de
groep had gemaakt, heb ik geaccep-
teerd, zo gelaten en niet gewijzigd.
De groep moet weten waar het aan
toe is. Al was ik het met een aantal
afspraken niet eens. Dat was voor
de meeste spelers ook wel duidelijk.
Met ingang van dit seizoen zijn er
dan ook nieuwe afspraken gemaakt.
Dit betekent o.a. dat iedereen in
principe 2 keer per week moet
trainen. Ondanks het feit dat con-
crete afspraken in het afgelopen
seizoen zo min mogelijk zijn gewij.
zigd, heb ik natuurlijk wel gepro-
beerd mijn stempel en inzichten
door te laten werken in de trainin-
gen en wedstrijden. Vroeger was
ZVC een ploeg met mentaliteit. In
het zogenaamde “Zieuwentse kwar-
tiertje" moest het gebeuren, en

gebeurde er ook wat. Datis in de
loop van de laatste jaren een stuk
minder geworden. Na de afgelopen
winterstop ben ik hiermee aan de
gang gegaan. De spelers hadden en
hebben wel de capaciteiten, maar
waren niet agressief genoeg. Die
agressie kwam er niet voldoende
uit. Dat is nu al een stuk beter
geworden.

Het voetbal in Zieuwent is de laat-
ste jaren wat weggezakt. De echte
bezieling is verdwenen. Een direkte
oorzaak is hiervoor niet aan te wij
zen. Ik heb al die jaren ook zelf
gevoetbald; het gebeurt op één of
andere manier heel sluipend. Ik

probeernu, uiteraard met medewer-
king van een groot aantal personen
binnen de vereniging, daar wat aan
te doen. Er wordt duidelijk gewerkt
aan een stuk motivatie. Dat gebeurt
©.a. door middel van een verschil
lende persoonlijke benadering van
de spelers; Pietje heeft een aai over
z'n bol nodig, terwijl Jantje in een
gelijksoortige situatie een schop
onder z'n achterste zou moeten
hebben. Algemeen kun je overigens
zeggen dat in Zieuwent lange tijd
een groep heeft gevoetbald die je te
veel ‘achter de bokse an mos zit-
ten’. Maar uiteindelijk heeft ieder-
een dezelfde rechten en plichten.
Iedereen is gelijkwaardig lid van de
groep, van ‘t team, en wordt dan
ookals zodanig benaderd en behan-
deld.”

Je hebt lange tijd jeugd getraind; nu
zijn het senioren. Zijn er grote ver-
schillen 7
“Het grootste verschil tussen jeugd
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en senioren, tussen toen en nu, ishet wel of niet prestatiegericht
bezig zijn. Bij de jeugdtrainingen
werk je wel naar sportieve presta-
tie’s toe, maar is dat niet een heilig
doel. Bij dejeugd is het allerbelang-
rijkste dat iedereen, zowel de goede
als minder getalenteerde speler, met
plezier voetbalt. Dat iedereen bin-
nen het elftal, ongeacht z’n voetbal-
capaciteiten, elkaar waardeert. Ik
denk dat ik dat als jeugdtrainer
goed heb aangepakt. Het doet mij
ontzettend veel plezier als ik zie dat
minder goede spelers van vroeger
nog steedslid zijn van ZVC, zelfs in
de jeugdbegeleiding zitten, en goe-
de maatjes zijn gebleven met leef.
tijdsgenoten die nu in de selectie
spelen.

Bij de senioren ligt "t accent voorna-
melijk op de prestatie. Natuurlijk
moeten de spelers plezier beleven
aan het voetbal, maar het winnen
van de wedstrijd is het doel waar
alles om draait. Ik hecht veel waar-
de aan het niveau van de selectie.
Mensen die in de selectie willen
spelen zullen moeten presteren. Dat
gaat niet vanzelf. Daar moeten ze
dingen voor ontzeggen. In ieder
geval is een goede motivatie en
strijdvaardigheid zeer belangrijk. Er
wordt momenteel agressief en
intensief getraind. Daar geniet ik
van. Spelers

die
dat niet willen of

kunnen, zulen ’n stapje terug moe-
ten doen en in een lager elftal gaan
spelen.”

De spelers moeten er heel wat voor
over hebben. Een lange intensieve
voorbereiding. Vaak trainen en

spelen. ZVC betekent voor veel
inwoners nog steeds “de vereniging
van Zieuwent" en volgt (met de
nodige kommentaren) de verrichtin-
gen van het eerste. Waar ligt de
grens tussen hobby en verplichting?
“Iedereen doet hetin principe voor
zichzelf en niet voor eenander. Dus
ook niet voor de supporters. Een
teamsporter, en dat is een voetbal-
ler of althans dat hoort hij te zijn,
wordt op momenten dat zijn animo
minder wordt, opgebeurd door zijn
medespelers. Hij wordt meegetrok-
ken door het team. Als de hobby
echt een verplichting blijft, dan
merk je dat. Zo iemand komt b.v.
steeds minder trainen, heeft allerlei
kleine blessures, gaat minder pres-
teren, enz. Hij valt dan vanzelf op
een gegeven moment buiten de
selectie.

Een selectie-speler getroost zich
grote inspanningen voor de veren
ging. Daar mag wel wat tegenover
staan. Een goede organisatie, goed
trainingsmateriaal en gewassen
clubkleding is wel het minste wat
hij mag verwachten. De speler dient
druk te zijn met het voetballen en
niet met alle zaken eromheen.

Aan welke eisen moet ‘n voetbal
trainer voldoen? Wat zijn z'n be-
langrijkste taken 7
“De grootste zorg van ’n trainerisde vorming van ’n hecht team. Alle
spelers zijn een onderdeel/schakel
binnen dat team. Iedereen is belang-
rijk. Alle neuzen moeten, zowel
binnen als buiten het veld, dezelfde
kant op staan. Dit betekent dus op
de eerste plaats dat een trainer—_——



goed leiding moet kunnen geven. Er
standaardregels maarelk indivi-

du,elke speler moet anders worden
benaderd en begeleid. Daarvoor is
mensenkennis nodig. Communica-
tüe, (het goed kunnen luisteren,
maar ook goed kunnen uitleggen) is
heel belangrijk. Een trainer is meer
een maatschappelijk werker, een
halve psychotherapeut, dan iemand
die wel even zal zeggen hoe het
voetbalspelletje gespeeld moet wor-
den.

Een belangrijk aspect is ook open-
heid en duidelijkheid. De spelers-
groep moet weten wat het beleid is,
waarje mee bezig bent en waarje
(op langere termijn) naartoe wilt
werken. Alles moet op één lijn
zitten. Het van de hak op de tak
springen heeft geen zin en kweekt
alleen maar onrust en onvrede. Als
je consequent en open handelt
zullen de spelers op mindere mo-
menten de trainer en elkaar steu
nen.

Daarnaast is een bepaalde mate van
technisch en taktische inzicht op
voetbalgebied zeker niet onbelang:
rijk. Ook iemand die al 20 jaar voet-
balt kun je nog wat leren. Het duurt
alleen wat langer dan bij ’n jeugd-
speler.

Een trainer met mensenkennis en
weinig verstand van voetbal kan
lange tĳd goed funktioneren. Een
trainer die technisch en taktisch
geschoold is, maar niet met ver-
schillende spelers om kan gaan
heeft het al snel verknalt en wordt
niet meer geaccepteerd.”

Welke afspraken heb je met het
bestuur gemaakt en wat zijn je doel-
stellingen ?
"Ik heb een contract getekend voor
2 jaar. Ik train en begeleid de selec-
tie; het eerste en tweedeelftal dus.
In het verleden zijn er al eens plan-
nen ontwikkeld om naast ’t eerste
een “tweede" selectie te maken
bestaande uit ‘t tweede en ’t derde.
Dat lag toen bij verschillende perso-
nen nogal gevoelig en is toen niet
doorgegaan. Op termijn zou het
voor de club goed zijn om deze
indeling alsnog te overwegen en in
te voeren. Dit mag overigens niet
ten koste gaan van de kwaliteit van
‘’t tweede. Er zijn binnen ZVC vol-
doende spelers met capaciteiten en
motivatie om met drie efftallen
prestatie-gericht te gaan voetballen.
Mijn wens en doelstelling is om toe
te werken naar een situatie-struk-
‘tuur waarbij ’t eerste tot en met het
derde prestatiegericht spelen. Deze
spelers dienen zich in dienst te
stellen van de vereniging. De over-
stap van de Ajeugd naar ’t eerste
of tweede maar zeker ook naar ‘t
derde moet gelijk zijn. De oefenstof
bij de eerste drie elftallen van Zieu-
went (het liefst ook bij de lagere
elftallen, maar dat ligt wat moeili
ker omdat daar het recreatieve
aspect de boventoon voert) moet
goed aansluiten op datgene watbij
de jeugd gedaan wordt. Voor de
gehele vereniging, dus van pupil tot
senior moeten de trainingsvormen
en disciplinaire regels op elkaar zijn
afgestemd en herkenbaar overko-
men. Op deze manier verloopt de
doorstroming tussen de verschillen
de leeftijdscategorieën eenvoudig en
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gladjes. In dit hele verhaal heb ik
een coördinerende funktie.

Ik heb dus, naast het trainen/coa-
chen van de senioren-selectie, veel
contact met de jeugdafdeling. Ik
iedere zaterdagmiddag naar de
wedstrijden van de A-jeugd en heb
intensieve contacten metalle jeugd
trainers. Overigens is ‘n compli
mentje voorde gehele jeugdstaf op
z'n plaats.

Zij
zijn, op basis van een

nieuw jeugdbeleidsplan, goed bezig.
De seniorafdeling kan hier een
voorbeeld aan nemen.”

Niemand heeft alleen alle wijshei

pacht. Door wie en/of wat laat je je
leiden bij het nemen van bes
gen?
“Allereerst is er natuurlijk het bege-
leidingsteam rondom heteerste en
het tweede. Deze bestaat uit Jan
Fukkink (assistent-coach en assis
tenttrainer (hij traint 0.a. op don-
derdag-avond het tweede, terwijl ik
dan heteerste apart neem), Richard
Stortelder (leider), Leo Vos (grens-
rechter), Jos Knippenborg {coach
van het tweedeinhet afgelopen
seizoen) en Jan Seegers (de nieuwe
coach van het tweede). Ik laat hen
zoveel mogelijk meepraten en mee-
denken. Dit geldt ook voor de spe-
lers. Ik wil weten hoe zij erover
denken. Helaas moet je hen er vaak
wel naar vragen. Ze komen meestal
niet

uit
zichzelf. Als je weet wat er

leeft binnen de groep is het risico
van een plotselinge uitbarsting van
problemen, die onnodig lang hebben
gesudderd, klein en vaakte voorko-
men. Met name de aanvoerder kan
hierin ook een belangrijke rol spelen.

Hij kan als vertrouwenspersoon
fungeren; een schakel tussen spe-
lers met onvrede en de trainer.

Verder zijn er de supporters.Na een
is het belangrijk om even

bij hen aan tafel te gaan zitten en
over het vertoonde spel na te pra-
ten. Sommige van henzijn zo be-
trokkenbij ’t geheel datze mij bel-
len met tips over opstellingen en
wat dies meer zij. Ik waardeer dit
soort adviezen. Het is natuurlijk wel
zo dat meerdere wegen naar Rome
leiden en ik uiteindelijk zelf de route
bepaal, maar hetis fijn om te mer-
ken dat er zoveel meeleven. Sommi-
ge supporters zijn dag en nacht met
ZVC en voetbal bezig. Dit verhaal
geldt in principe ook voor de be
stuursleden. Volgens mijn contract
ben ik volledig vrij in de keuze van
spelers, opstelling en speelwijze. De
tijden van vroeger, waarbij in ’t
Witte Paard achter een borrel een
college van “wijze mannen“ de
opstelling maakte, zijn voorbij. Maar
ook hun meningen en adviezen
neem ik serieus in overweging.”

Wat betekent voetbal en trainer
van ZVC voor jou ?
“Ik ben een voetbaldier. Het is een

jantische hobby van mij. Al jaren
ben ik minimaal 5 dagen per week
met ’t spelletje en alles wat erom-
heen komt kijken bezig. Ik volg
momenteel de traïnerscursus oefen-
meester-2 (op maandag-avond en
zaterdagmorgen), train de selectie
minimaal op de dinsdag- en donder-
dagavond, ga zaterdagmiddag naar
de jeugd kijken en ben de gehele
zondag onder de pannen. De organi-



satorische aspecten, het intensief
omgaan met veel verschillende
mensen en natuurlijk het voetbal-
spel zelf boeit me enorm.Ik wordt
er nu voor betaald, maar al zou ik er
niks voorkrijgen dan zou ik het nog
doen. Het is voor mij geen bijbaan-
tie voor ’t geld. De financiële ver-
goeding valt, als je het uitrekent per
uur, wel mee. Het zijn niet alleen de
direkte zichtbare uren op het veld,
dat je met voetbal en ZVC bezig
bent. De voorbereidingen van de
training, ’t uitdenken van beleid
(waarom doen we dit zus of zo) en
’t oplossen van problemen kost ook
tĳd. Soms bedenk ik op 't werk
oplossingen. Een probleem moet
eerst de wereld uit zijn voor ik me
weer kan concentreren op iets
anders.

Het enorm veel bezig zijn met voet-
bal vraagt natuurlijk om begrip van
je naaste omgeving. Gelukkig word
ik volledig gesteund door Hedwig,
anders zou het allemaal niet kun-
nen. De kinderen wordthet voetbal
met de paplepel ingegeven. Zij
groeien ermee op en vinden ’t tot
nu toe prachtig.”

Jos Heutinck; een verenigingsman
in hart en nieren. Iemand die niet uit
is op persoonlijk succes, maar liever
praat over de vereniging als geheel.
Hij wil in de toekomst wel verder in
’t trainersvak. "Minimaal op dit
niveau; de naam van de vereniging
is niet zo belangrijk, als ik maar met
een doelstelling en een uitdaging
kan werken.” Voorlopig heeft hij
zich voor 2 jaar aan ZVC gebonden.
“Werk genoeg.”

Het toetje van Jos
1. Watis je favoriete gerecht?

Indische gerechten en dan met
name nasi, bami of macaroni.
Daarkun je ’s avonds ideaal op
trainen. Als ik uiteten ga neem ik
altijd tomatensoep en een var-
kenshaasje.

2. Waar erger je je aan op sportge-
bied in Zieuwent?
Nergens aan; Zieuwent is een
sportlievende gemeenschap.

3. Watis volgens jezelf je slechtste
eigenschap?
Ik kan moeilijk nee zeggen en
thuis laat ik teveel aan Hedwig
over.

4. Wat is volgens jezelf je beste
eigenschap?
Mijn sociale opstelling; ik kan
heel moeilijk nee zeggen

5. Wie vind je de beste sportman of
-vrouw van Zieuwent?
De jongens van Petas. Erik en
Peter zijn allround sporters. Het
maakt niet uit of het nu schaat-
sen, tennis of iets anders is. Ze
presteren overal in.

6. Als Zieuwent een zelfstandige
gemeente zou zijn, wie zou er
dan burgemeester moeten wor-
den?
Deze vraag is voormij niet aan
de orde, dus kan ik er moelijk
een antwoord op geven. Er zijn
in Zieuwent veel capabele men-
sen die een coördinerende funk-
tie kunnen vervullen.
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7. Wie is de meest ondergewaar-
deerde persoon binnen jouw ver-

Alle jeugdleiders. En Herman
Bokkers; hij staat niet op de
voorgrond, maar verricht een
heleboel werk.

3. Watis je grootste hobby?
Voetbal.

9. Wat zou je graag anders zien in
Zieuwent?
De verkeersdrempel bij André
v.d. Wetering eruit en bij de
lagere school erin.

De Redaktie (HW/IR)

EVENEMENTEN-AGENDA

—6 oktober
—6oktober
-6 okt. /m 6 nov.
-9 en 10 nov.

: PIOT : kopy inleveren.
2° Ziemadag.
Kunstroute "Beeld en Landschap’.
Rommelmarkt (THOP/Slagvaardig/ZBV).

NIEUWE RONDE, NIEUWEKANSEN
Eindelijk staat de nieuwe voetbal
competitie weer voor de deur. We
zijn weer verlost van die veelte
lange voetballoze periode, die ieder
jaar weer oneindiger lijkt. Weg met
het uitslapen, weg met de familie-
bezoekjes, weg met de verveling en
dus ook weg met het overmatige
barbecue- en drankgebruik. Je hoeft
niet te voetballen namelijk, dus …

Of we nu praten over Feyenoord,
Cambuur, Babberich, Longa of KSH
; overal overheerst een buitensporig
optimisme. Iedereen wordt kampi-
oen en niemand degradeert. Uiter-
aard zijn in iedere linie namelijk de
zwakke schakels uit het team ge-
gooid, zijn daarveel sterkere spelers
voor teruggehaald, stromen er di
verse gigantisch getalenteerde

spelers vanuit de jeugd door, is er
een compleet vernieuwde techni-
sche staf geformeerd, is er door
ieder bestuur een nieuw beleids-
plan opgesteld etc.
Dit jaar zal alles dus anders gaan. Er
wordt al geruimetjd volop getraind,
aan teambuilding gedaan, dit keer
zijn echt alle spelers optimaal gemo-
tveerd, de sfeer is in vergelijking
met andere jaren uitstekend te
noemen, zelfs de pers gelooft er in
en ook het publiek is overwegend
optimistisch. leder team gaat dus
voor het kampioenschap en het
degradatiespook zaldit jaar derhalve
zeker niet op het complex versct
nen. Het moet toch wel heel gek
gaan, als er niet minimaal een perio-
detitel zal worden behaald. Laat de
tegenstander maar komen.——_



Wat is het toch frappant dat ookop
het eind van deze nieuwe competi
tie wederom ploegen teleurgesteld
zullen hebben. De achteraf toch wel
erg hoge verwachtingen zijn helaas
niet waargemaakt en een aantal
teams zijn zelfs gedegradeerd. De

gen konden het niveau
toch niet aan en de talenten uit de
jeugd lopen nog te veel op hun
tenen om direct mee te kunnen
draaien. Er is daardoor duidelijk
minder publiek op de wedstrijden
afgekomen en de pers was weer
eens te negatief.
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Teleurstelling alom dus. De redenen
zijn uiteraard wel bekend; blessures,
schorsingen en onverklaarbaar
vormverlies. Bij het begin van het
volgende seizoen moet er maar
weer eens worden begonnen met
het eruit gooien van de mindere
spelers, er moeten sterkere spelers
voor teruggehaald worden, de talen-
ten mosten eens een echte kans
krijgen, misschien moet er wel een
andere technische staf geformeerd
worden en er een volledig nieuw
beleidsplan opgesteld worden

De redaktie (RD)

GENIETEN !!

Wat hebben we toch een mooie
zomer achter ons. Niet wat het
weer betreft, alswel al die schitte-
rende sport. Het EK voetbal, de
schitterende Tourde-France, de
verrassende winst van Krajicek op
Wimbledon en natuurlijk de Olympi-
sche spelen.

En wat hebben weniet voor verras-
sende winnaars gehad. Niet Indu-
rain, maar Riis won de tour. En
Krajicek was niet meteen getipt als
winnaar bij het tennis op Wimble-
don.

Ook op de Olympische spelen zijn
vele verrassingen geweest. Niet de
Amerikanen maar de Canadees
Bailey won de honderd meter. De
emotionele blik die hij had toen hij
over de streep kwam is om nooît te
vergeten. Later deed hij dit samen

met drie landgenoten nog eens
over. Zij wonnen indrukwekkend de
vier-maal-honderd-meter. Waarbij

het drama van Ghana bijna ludiek
werd. De organisatie had de groot-
ste moeite om de vier gediskwalifi-
ceerde atleten van de baan te krij.
gen.

En dan had je de Amerikaanse meis-
jes die goud wonnen bij het turnen,

de laatste deelneemster
ondanks een enkelblessure toch een
perfecte paardesprong maakte en
zo voor de hoogste ereplaats zorg-
de. Heel Amerika huilde van blijd-
schap om dit dappere kind.

Verrassend was toch ook de gou-
den plak voorCarl Lewis. Deze man
had eerst moeite om zich voor de
finale te plaatsen, maar versloeg
daar op magistrale wijze zijn rivaal
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VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Vooraiter A va. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel. 351236
Secretaris C. te Molder, Raveistraat 9, L'voorde, tel 375179
Penningmeester =H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

Wedstrijd seer l Hoenderboom, V van Goghstraat 37, U'voorde, tel. 377020

R.K.Z.V.C. Zaalvoetbal
Voorzter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, te! 351257
Sekr/Ponningm. =R Krabbenborg, Keuterstreat 8, Zieuwent, tol, 352381
Wedstrijd secr. B. Sat, Helens 3, Zouwent, te! 352127

H.V. PACELLI: Handbal
Voorziter B, Wensink, De Haare 18, Zeuwert, tel 351838
Secretaresse 1 Rouwhorst, Dorpsstraat 512, Zieuwent, tel 352406
Penningrmeesteres =P ter Bogf, Linnonwever 2, Groen, ‘el. 265478

Wedstijd- seer A Hummeink, De Haare 30, Zieuwent, tel. 351531

TOHP: Volleybal
Voorzitter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zieuwert, tl 35
Socrotaris B. te Molder De Haare 1, Zieuwent, te. 362140
Penningmeesteres °M. Heutinck, Roldersweg 11, Zee 351770

Wedstrijd secr. . Karnebeek, De Steage 5, Zeuwert, el 352247
Recreanten
Jeugdzaken

aperburgsestre
Cuppers, RuLlosevs

20, ['voorde, el 372617
20, Zeu 352194

ZV: Tennis

Penningmeester
Wedstijd-ser

Jeugdcomnisdie
Dorpsstraat 2, Zie 51553
uterstraat 10, Zeuwert, tel 351917

Krabbenborg, Dorpstraat 2d, Zieuwent, el. 351725

ZGV: Gymnastiek en Jazzgym.vereniging
Voorzitster L. Hummenk, Oude Terborgser: 236, D'chem, el 0314-380442
Secretaresse J. Wolters, Batsdijk 42, Marisnvelde, el 351711
Penningmeesteres 2E. Krabbenborg. Basik 39, Mar uelde, ei. 262329

Wedstijd- secr L. Hummeïnk, Oude Terborgse. 296, D'chorm, tl, 0314 360442

MU CHIN: Karate
Voorzitter HL Olthof, De Waalse 23, Zieuwer, tel 351262
Sek/Penringm.  :G. Finders, Larksstraat 18, L'voorde, el 374926



TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter J. Karmeboek, Bielemansdijk 44, Hale te. 0573-461341
Secretaris B. Hunk, Hofmansweg 2, Zieuwent, tel. 352112

Penningmeester: M, Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, tel. 351374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zeuwert, el 351257

Secretaris £. Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, ‘el 352316
Penningmeester te Role, Verkavelngsweg 2, Marënveide, el 351373

strijd secr, K Hummel, Esstraat 42, L'voorde, iel 23

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorziter B, Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zeuwenl, te 351404
Sekr/Penringm. A, Papen, De Haare 32, Zeuwern, le! 361970

BV T KEVELDER: Biljarten

og) rate J.Noder, Wigendjk 4, Mariënvekde, tl 351316
z Secretaris fte Roles, Verkaveingsweg 7, Mariëreide, tl 351373EN Penningmeester H. Elschot, Rourhorsterdik 20, Zieuwent, te! 352268

Y Westijd soor A Waalderbos, Zeuwentseneg 42, Zeuwert, el 351504

Z 2 A van Meis, Kard. de Jongst 1, Uvoorde,tel374584

&
Penningmeesteres:D. Goldezijk tan Bras, Chur 20. tel.351653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 351217
Sea/Wedsser. °P Domhof, Starmans tel, 0544482191

K Penningmeester 2. Bongers, Dorpsstraat

LSZET'90: Squashvereniging
Voort V Doppen, Dorpsstraat 77, ZeuwentA Secretaresse N. Nienhuis,

De
&teege 89, Zieuwent, tel 3522g Pensegreester  P Elhol, Adlenseneg 81, voorde, el 372119

krH] H. Meutstoge, Constantiniaan 6, Ruurlo, 1e. 0573-459624
0) © Ebbers, Breughelhof 11, Uworde,

le!
379474

Wedstr
Wedstr

Voorzitter M Stottolaar, Middachtenstraat 34, L'voorde, tel. 377019
kelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tl 352172

Penningmeester W Eekelder, Ruurlosenog 182, Zeuwent, te. 351664

JE BADMINTON-vereniging

N Secretaresse Y

__—__.__
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Powell, die ook huilde maar dan van
verdriet en pijn.

Anky van Grunsven zou voor Neder-
land wel even goud halen, maar
zowel bij de landenteams als indivi
dueel mocht het niet zo zijn. Wat
wasze nijdig op de jury.

Beter verging het de heren bij het
hockey. Na het behalen van het
goud kwam onze prins Willem Alex-
ander het veld op stuiven als ware
hij zelf verantwoordelijk voor de
winst.

Nigeria ontplofte zowat nadat de
voetballers het Olympisch goud
hadden gewonnen. Wel een buiten-
spel-goal, maar de ontlading was er
niet minder om.

En was de zilveren plak niet prach-
tg van de Griekse vrouw bij het
hoogspringen. Zelfs de Bulgaarse
winnares van het goud bij dit onder-
deel vond het prachtig en had er
een applaus voor over.
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Maar het klapstuk voor Nederland
was natuurlijk de winst bij het vol
leybal voor heren. In een zinderende
finale werd aardsrivaal Italië versla-
gen. Nooit heb ik een man zo mooi
zien huilen als Joop Alberda bij het
spelen van het volkslied.

Er waren ook wel zekerheden. Zo
won Bart Brentjes het goud bij het
moutainbiken, was Ottey weer eens
tweede en hebben de heren acht-
enkel bij het roeien ook waar ge-
maakt waar ze op hadden ingezet.
En natuurlijk was Duitsland de nieu-
we Europees kampioen bij het voet-
bal in Engeland.

Nee, het was een prachtige zomer.
Hopelijk kunnen we in het komende
seizoen ook weer zo genieten. Het
begin vind ik prachtig, want Ajax
heeft al van Heerenveen verloren.DeRedaktie (ML

In het weekend van 12, 13 en 14
juli werd de jaarlijkse 24 uurs race
van Spa Francorchamps weer
vereden. Voor de Zieuwentse mo-
torliefhebbers weer een reden om af
te reizen naar België.

Al jaren wordt dit motorweekend
bezocht door een Zieuwentse dele-
gatie motorfanaten. Naast de jaar-
lijkse TT van Assen is dit vrijwel

nog de enige andere wedstrijd die
jaarlijks bezocht wordt. Zo ging men
eerder ook naar Grand Prix wedstrij-
den in Duitsland en België. En enke-
len ook naar Engeland voor de Isle
of Man races.

De groep bestaat uit 19 dames en
heren, waarvan het merendeel tot
een vriendengroep behoort. De hele
groep vertrekt op vrijdagmiddag



vanaf café Stoverink. Als eerste
vertrekt een groepje motorrijders
van vijf dames en heren, voor een
rustig ritje naar België. Een uur later
wordt het groepje gevolgd door
twee auto$ en een grote camper.
Daar weer achteraan volgt de twee-
de en laatste groep van vier moto-
ren. Uw Piot-verslaggever zit in de
grote camper, de minst snelle gro-
ep. De reis gaat via Duitsland rich-
ting Vervier, en vandaar verder naar
Francorchamps. Het weer is goed,
de zon schijnt immers nog steeds.
Zelfs een flinke plensbui kan ons
humeur niet bederven. De wat
oudere camper heeft wat moeite
met het eerste valsplat, dat we
onderweg tegenkomen. Maar met
enig geduld komt het oude beestje
de "bergen" wel over. Twee snelle
motorrijders van de laatste groep
halen ons kort voor Francorchamps
nog in. Er wordt niet normaal een
hand op gestoken, maar dit keer
een been. Gelukkig wordt het be-
kende handje van de normale mo-
torrijder ook nog steeds gebruikt.
De hele groep is in vier groepen
vertrokken maar presteert het om
vrijwel tegelijk aan te komen in het
kleine Belgische plaatsje Francor-
champs. Als de eerste motorgroep
aan het betalen is, sluiten de cam-
per, de twee autos en de laatste
motorrijders aan in de stoet. Haasti-
ge spoed is ook hier zelden goed.

Kleine smalle weggetjes leiden ons
naar het campingterein nabij het
circuit. De natuur is hier moci, je zit
immers in de Ardennen. De stoet
schuift langzaam naar voren. Enkele
overenthousiaste motorrijders laten
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zien wat je nog meer met een pe-
perdure motor kan doen. Mijn twee
medepassagiers praten niet anders
dan over, hoe mooi en hoe snel die
en die motor wel niet is, echte
fanaten dus! De camping ligt in een
soort dal, dat ook weer door bossen
omringd is. Ik zie overal mooi gras-
land waar onze tent kan staan.
Maar nee hoor, deze delegatie strijkt
neer op een grote parkeerplaats
bezaaid met grof puin. Geen lekker
zachte ondergrond dus! Eenmaal uit
de camper heeft de rest van de
motorrijders alvast een plekje uitge

zocht. Een oorverdovend lawaai van
mensen en motoren bruit over het
terein. Deze plaats wordt gekozen
omdat het hier het meest centraal
ligt Vlak bij het circuit. Er wordt
meteen begonnen met het opbou:
wen van de tent. Een grote gehuur-
de tent van "Het Gilde" biedt royaal
uitkomst voor zoh grote groep. Alle
‘bagage zit in de camper, die weeris
geleend van M.C. Mariënvelde. Ook
is de barbeque niet vergeten. En
zoals ieder rechtgeaarde Hollander
hebben ook wij ons eten en drinken
zelf meegebracht. Een aanhanger
met een eigen (Metaflex) gecreëer-
de koelbox biedt ideaal uitkomst.
Als alles in de tent zit worden de
autos rondom gestald, en worden
er mettafels en houten banken een
gezellig zitje gecreëerd. Het eerste
koele blikje bier is inmiddels ook al

geledigd.

Inmiddels begint het al donker te
worden en wordt ook de barbeque
alvast aangestoken. Terwijl wij met
zh allen gezellig aan tafel zitten,
brullen de eerste racemotoren al
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over het circuit, voorde nachttrai
ning. De stormlampen bieden gezel-
lig licht, maar helaas niet genoeg
om te zien of het vlees gaar is.
Maar zoals dat bij een barbeque
hoort wordt het vlees toch gecon-
sumeerd. Boven het terein hangt
een wolk van alle barbegues, we
zijn niet de enige. Tijdens het eten
vloeit het bier rijkelijk, en de eerste
spannende verhalen doen de ronde.
Laat op de avond als alles opge-
ruimdis wordt besloten om naar het
circuit te gaan, om naar de nacht-
training te kijken. Een rugzak vol
bier en fris gaat mee, ookeen fles
apfelkorm wordt tegen de “kou”
meegenomen. Met het betaalde
entree-kaartje, in de vorm van een
polsbandje, kun je bijna overal ko-
men zonder extra te hoeven beta-
len. Eenmaal op de tribune gezeten
is de training goed te volgen. Als de
racers ons voorbij komen gaan ze in
een bocht omhoog de bult op. Enke-
le motoren gaanzo plat in de bocht
dat een vonkenregen te zienis. Na
een tijdje is de training afgelopen en
begeven wij ons achter de tribunes,
waar de biertentjes en de andere
kramen zijn opgesteld. Zelfs de
eerste Duitse worsten worden al-
weer genuttigd. Als je rond kijkt zie
je hoofdzakelijk alleen maar in zwart
gehulde motorfanaten rondlopen.
Zelfs de als Hels Angels lijkende
figuren ontbreken niet. Het eerste
avondje Francorchamps is onder het
genot van een glaasje Apfelkorn,
sommigen zelfs drinkend uit biergla-
zen, goed begonnen. Enkelen zoe-
ken langzamerhand hun slaapzak al
op, en dat is voor menigeen niet
overbodig. Voor een goede nacht-
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rust hoefde ik niet mee te gaan
werd mij vooraf al verteld, en dat
blijkt ook want velen op de camping
gaan de hele nacht door. ledere
keer is er weerzo gekdie midden
in de nacht zh motor start, en zo
wel een kwartier lang dat ding laat
brullen. Maar de Apfelkor doet zh
werk goed, want ik heb geen moei-
te om in slaap te komen. Ook de
anderen liggen nog niet of ze slapen
alt

Na een onrustige korte nacht ont-
waakt de Zieuwentse tent lang-
zaam. Het wordt ook duidelijk wi

er goed zh best heeft gedaan ti

dens het “Apfelkom-uurtje". De
meesten staan langzaam op, twee
besluiten na onsmakelijke taferelen
weer hun slaapzak op te zoeken.
Wassen gaatfijn onder een pis-
straaltje Het ontbijten gaat heerlij
op zh gemak. Gezellig met een
flinke kater aan tafel. Thee en koffie
wordt gezet, en ook gebakken
eieren ontbreken niet op het menu
deze morgen. Met voldoende geva-
riëerd beleg en sterke koffie, voelen
de meesten zich al een stuk beter.
Vandaag is het dan zover, nu gaat
vanmiddag om drie uur de 24-uurs
race van start. Na het opruimen
vertrekken wij weer richting circu
De dames vertrekken naar Spa om
(hoe kan het ook anders} te gaan
winkelen. Eenmaal op de tribune
gezeten worden de eertse bierblikjes
alweer geopend. Het weeris nog
steeds goed! Meestal regent het
hier, maar ook is de zon er af en
toe. Voorde start van de 24-uurs
race, is er eerst nog een bijpro-
gramma. Als eerste verschijnt de—...



"Aprilia cup”, volgens de deskundi-
ge naast mij te vergelijken met
brommers, pruttel". Hierna volgt
‘de Supersport 600 klasse. Na deze
klasse komen er alleen maar Kawa-
sakië het circuit op. Naast de race-
motoren zien we hier ookhalf om-
gebouwde Off the Road motoren,
tussenverschijnen.

Dan loopt het eindelijk tegen drieën
en is hetzo tijd voorde grote race.
De 24-uurs race telt mee voorhet
wereldkampioenschap Endurance
(uithouding). Een team bestaat uit

drie coureurs, die om beurten onge-
veer een uur achter elkaar racen. In
totaal doen er zoh 50 teams mee.
Er zijn drie grote fabrieksteams,
namelijk Kawasaki, Suzuki en Hon-
da. Het Kawasaki team heeft de
twee eerste wedstrijden gewonnen.
Met de 24 uur van Le Mans en de

14

Hetlijkt geen succes maarze rijden
er wel mee voorop. Nadat wonder
baarlijke schouwspel komt er nog
een Yamaha XJR cup. Een klasse
die bestaat uit zware 1200 cc mo-
toren. Een hels lawaai en reuk van
verbrande remmen.

16 uur van Assen warenzij telkens
ongenaakbaar. Zij wonnen evenals
Suzuki, de 24 Uren van Luik
maal. Het Honda team won maar
liefst 9 maalhier in Luik. Vorig jaar
won hier een privéteam! Het is
vooraf moeilijk te voorspellen wie er
dit jaar, na tweemaalde klok rond
gaan, zal winnen. Ook zijn er onder
de deelnemers twee Nederlandse
privéteams aanwezig. Het team van
Motosport Holland, met een Kawa-
saki, en het team Enzo Laverda,
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met een Laverda. Bij ons dus ook
veel belangstelling voor het Laverda
team. Immers een van onze groeps-
leden rijdt eenzelfde motor!
Voor de start is er een opwarmron-
de, waarna de heren coureurs hun
motoren opstellen langs de kant. De
start is een Le Mans-start, dat wil
zeggen dat ze naar hun motor ren-
nen, en niet direct op de motor
starten. De start is chaotisch, eerst
wordt het afgevlagd, dan volgt er
weer een opwarmronde, en tenslot-
te is er na een protest van de heren
coureurs weer een herstart. Zo
wordt er uiteindelijk een half uur
later gestart. De vele toeschouwers
staan op de tribunes, en onder een
hels kabaal vertrekt het hele start-
veld. Na zof vijf ronden ligt het
hele veld al ver uit elkaar, en komen
de eersten met materiaalpech al in
de pits. Vanafde tribuneis goed te
zien wanneer er in de pits gewisseld
gaat worden, wantze staan iedere
keer weer op scherp. Komt de mo-
tor binnen, dan ís het snel afstap-
pen, tanken, en ondertussen zit de
volgende coureur er al op, klaar om
te vertrekken. De machines zonder
problemen zijn met een minuutje
alweer vertrokken. na verloop van
tijd is het onmogelijk om als toe-
schouwer nog te volgen wie er nu
eigenlijk voorop ligt. Maar geen
nood, je kunt iedere keereen lijst
afhalen met daarop de tussenstand,
die wordt gratis doorde organisatie
verstrekt. Een uur na de start be-
sluiten we om een grote wandeling
langs het hele circuit te maken, iets
waarik me al op verheugde. Niet
iedereen besluit om mee te gaan
voor zof lange wandeling. Inmid-
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dels schijnt de zon volop en is het
warm. Tijdens de wandeling kun je
zien hoe mooihet circuit hier eigen-
lijk in de Ardennen ligt. Op enkele
plaatsen sta je heel dicht op het
circuit, en op andere plaatsen kijk je
er weer van boven op. Voor de
meeste motorliefhebbers îs het een
pittige wandeling, het is ook steeds
buit op en bult af. Geen nood, erisdrank genoeg in de rugzak en er
wordt regelmatig gestopt onder-
weg. Zo ook in de bocht bij "Mal-
medy" waar een houten keetje als
snackbar fungeert. Het is daar erg
rustig, en de Belgische “Toon Timp*
is waternat als de Zieuwentse dele-
gatie eindelijk is uitgegeten. Tijdens
de wandeling zien we nog een
coureur crashen. Als de baancom-
missarissen de motor tegen de stro-
balen parkeren, vliegen deze spon-
taan in brand. Op een gegeven
moment is de wedstrijd geneutrali-
seerd, omdat er op twee plaatsen
ongelukken zijn gebeurd. Een pace-
car houdt de wedstrijd neutraal.
Bijna aan het eind van onze wande-
ling, gaan we nog even op een
tribune zitten bij "Raidillon“, alwaar
van boven af op hetcircuit valt te
kijken. Een prachtig uitzicht! Na een
poosje gaan we terug naar de tent
alwaar de dames zitten te kaarten
met een stel zatte Duitsers. "At ze
moar neet van ons bier zoept*,
wordt er al gescandeerd. Nadat er
even is bijgepraat met de rest wordt
de barbeque opnieuw aangestoken,
om restjes van gisteren nog even op
te maken. Een van de twee slapers
is inmiddels ook boven water en
voelt zich al stukken beter. Enkelen
gaan even liggen op bed, terwijl

—…__’_,___‘__



anderen al zingend aan tafel zitten.
Zelfs de Apfelkorm gaat al weer
rond, dit keer in kleine glaasjes! Op
een gegeven moment komen er
twee Belgen namens de organisatie
om geld vragen. Er blijkt dat wij nog
niet genoeg stageld hebben betaald
alnaar hoe groòt onze tent is. Dis-
cussies en spraakverwarring alom.
Uiteindelijk wordt er toch betaald
om de twee lastposten kwijt te
raken. Naderhand blijkt dat deze
situatie zich in voorgaande jaren al
vaker voorgedaan heeft.
Laat in de avond vertrekken we
weer naar het circuit, om naar de
race in de nacht te kijken. ledere
keer als we weer naarhet circuit
lopen worden eerst weer de gepar-
keerd staande motoren gekeurd, het
is gewoon een virus. Allereerst
wordt er nog een kopje koffie ge-
dronken in het dorpje’ naast het
circuit. Anderen gaan gewoon ver
der met bier. Op het nabij gelegen
podium speelt de eerste band ook
al. Aan alles is hier gedacht. Vele
lampen snellen voorbij als we weer

opde tribune plaats nemem. En wie
denkt dat de heren coureurs het in
het donker wat rustiger aandoen,
hebben dat helemaal mis. Er wordt
nog steeds volgas gereden. Het
tussenklassement vertelt ons dat er
inmiddels al wel veel uitvallers zijn.
De Nederlandse teams zijn nog wel
in de race. Na tien uur race is de
favoriet, het Kawasaki team, nog
steeds aan kop. Later in de nacht
besluiten

wij
om eens te kijken op

de hoofdtribune. Het lawaai van de
motoren galmt over de stoelen,
waar er op dat moment meer liggen
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te slapen, dan zitten te kijken. Voor
de tribune staat een gedenksteen
voor Ayrton Senna, de overleden
formule 1 coureur. Over een paar
maand brullen ook de formule 1

auto$ hier rond. Na een tijdje be-
sluiten we terug te keren naar de
tent, en zie daar, de laatste langsla-
per komt nu de trap op. Nu wil hij
ook wel eens kijken, hij heeft im-
mers de hele dag geslapen. Eenmaal
bij de tent gekomen wordt er nog
wat gepraat. Opeens verschijnt er
een figuur, die vraagt naar onze
Laverda-rijder. Het blijkt een kennis
te zijn van hem. Hij ís lid van het
Nederlandse Laverda team, en komt
vragen ofhij misschien de koppe-
lingsplaten mag lenen, want ze zijn
door de voorraad heen in de pits.
Later blijkt het niet nodig, de motor
is met andere problemen uitgeval-
len.

Na een tijdje gaan de meesten naar
bed, een enkeling uit Zieuwent zit
nog aan het circuit, maar volgt later
ook. De hele nacht is er veel lawaai,
niet veel van de racemotoren, maar
vanaf het terein. Zelf midden in de
nacht met een motor rond scheu-
ren, zonderuitlaten. Welterusten!

Na een korte nachtrust is het al
weer dag, de racemotoren hoor je
nog steeds voorbij komen. De enige
boer in het gezelschap komt al
reeds van het circuit terug met de
aktuele stand van zaken. Hoeft een
keer niet te melken en toch vroeg
op. Na een lang en uitgebreid ont-
bijt, wordt allereerst alles opgeruimd
en ingeladen. Nadat dat gebeurd ís
gaan de eerste dames meteen auto
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al opweg naar huis. Wij gaan nog
vooreen paar uur weer de tribune
op, om te kijken hoeveel er nog
rijden. Het andere Nederlandse team
is ook reeds uitgevallen. Jammer,
Nederland doet niet meer mee. Het
zonnetje schijnt als we besluiten
naar huis te gaan. De meesten
hebben geen zin meer om de finish
af te wachten. De motoren worden
gestart, de camper brult weer, en
zo vertrekken we weer richting
Zieuwent. Er wordt weerin groep-
jes terug gereden. Als we onderweg
nog tanken moeten, treffen we een
groepje weer, en drinken eerst een
bak koffie. Na een onnodige rondrit
in Wesel, arriveren we weer bij
Stoverink alwaar we de bagage
alvast uitladen.
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Eerst gaat iedereen naar huis voor
een heerlijke douche, iets dat we
een paar dagen niet gehad hebben.
Als we later weer bij elkaar terug
komen vooreendiner, blijkt volgens
teletekst dat er een baancommissa-
ris verongelukt is. lets dat we daar
niet opgemerkt hebben. Overigens
heeft het Kawasaki fabrieksteam de
24 Heures de Liege winnend afge-
sloten. Een gezellig motorweekend.
Ook leuk om eens een keer me te
maken als niet echt motorfanaat.
Motorsport in zoh prachtige omge-
ving als de Ardennen. Persoonlijk
neem ik de volgende keer mh loop-
schoenen en mountainbike mee!

De redaktie (J.v.W.)

Nieuwe verzorger RKZVC.

John Eekelder.
26jaar.

Fysiotherapeut.

Speler selectie RKZVC.

Meest favoriete sport
Minst favoriete sport

Voetb: ‚al en Volleybal.
Boksen. Ik heb een hekel aan sporten waa-
Tbij iemand bewust lichamelijk letsel wordt
aangel

Mooiste sportherinnering
bracht. Suma-worstelen.

Het bijwonen van de wedstrijd Nederland-
Zwitserland tijdens het EK'96. Voor mezelf:



Slechtste sportherinnering

Favoriete sportman/vrouw

Lekkerste eten

Leukste TV-programma

Beste muziek-(band)

Favoriete schrijver/boek

Mooiste film
Fijnste kledingstuk
10 miljoen winnen

Pilsje drinken bij

Een dansje maken met

Hekel aan mensen die,

Geloofen/of bijgeloof
Politieke kleur

De doodstraf

Jeugd-droom
Grootste wens

Idool
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het deel uitmaken van de OostGelderse
voetbalselectie in de C-jeugd.
Degradatie met het tweede elftal van
RKZVC van de reserve derde klasse KNVB,
naar de afdeling Gelderland
Frank Rijkaard. Zeer sympathieke, complete
voetballer.
Tijdens de afgelopen vakantie heb ik voor
het eerst Mexicaans gegeten; heerlijk.
Die twee nieuwe koeien, sportprogramma's
in het algemeen.
Queen en REM. Over het algemeen “top
honderd aller tijden" muziek.
De dondere kamers van Damocles van W.F.
Hermans,een prachtig boek.
Silence of the lamps.
Spijkerbroek, die draag ik het meest.
Eerst een mooie reis maken. Dan een mooi
huis en een mooie auto kopen. Verder zal ik
zelf weinig veranderen en gewoon blijven
werken. Het zal weinig verschillen bij nu.
Overal waar het gezellig is. Op een terras
zitten “mensen kijken® vindikook prachtig.
Niemand, ik dans überhaupt niet graag. Als
het dan toch moet met mijn vriendin Marci-
al
Arrogant worden na het behalen of bereiken
van iets. Trouwens ook aan mensen die
liegen.
Een beetje van alle twee.
Niet extreem rechts en niet extreem links,
ergens daar tussen in.

Moeilijk om te zeggen. Wel vind ik dat zware
criminelen te snel terug keren in de maat
schappij. Soms zijn er criminelen die langer
vast moeten zitten of zelfs helemaal niet
terug mogen keren in de maatschappij

Ik wilde atijd prof-voetballer worden.
Een zolang mogelijke gezondheid voor me-
zelf en voor mensen die dicht bij me staan.
Een reis maken naar Australië.
Niet echt gehad. Veel respect voor Frank
Rijkaard, maar niet een echte idool.
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EEN GOEDE COACH HAALT HET BESTE UIT SPELERS!
Veel ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf halen niet het
maximale rendement uit hun bedrijf. Van de 500.000 startende
ondernemingen overleeft maar 15% het, door een gebrekkige
administratie, of onbekendheid in ondernemersland. Goede raad
via accountantskantoren is duur.
Toch kan het ook anders. R&M ondersteunt dagelijks met raad en
daad vele kleine en grote bedrijven bij hun bedrijfsvoering. Een
ondersteuning die u in staat stelt zich daadwerkelijk bezig te
houden met uw zaak en betere resuitaten te boeken.

RouwhorstSMa rtzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

complete administratie startende ondernemers
jaarcijfers en balans belastingaangifte
computerverwerking eigen woning/hypotheek
begeleiding automatisering fiscale adviezen
facturatie en betalingen krediet-aanvragen
Zegendijk 6k - 7136LS ZIEUWENT - Telefoon 0544-352103

SOURCY CENTER ZIEUWENT
’n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek
Velein_ en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak
tiviteiten, culturele mani
estaties en sportevene-
menten van 50-2000
personen.
Vraag vrijblijvend om informatie en documentatie

VERGADERRUIMTEN © CONFERENTIERUIMTEN © EVENEMENTENHAL
TENNISBANEN @ SPORTHAL @ SQUASHBANEN @ BOWLINGBANEN

INDOOR MIDGITGOLT @ JUF DE BOULES
SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3A 7136 LS ZIEUWENT
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Uit bed te halen voor

Tent opzetten in … :

: Een uitgebreid ontbijt met alles erop en
eraan.
Nergens, vroeger vond ik dat wel leuk. De
laatste jaren niet meer, te rommelig.

Omscholen tot Bouwvakker om tijdelijk in de bouw mee te
lopen om te zien wat datis. Dit natuurlijk
ook wel gezien vanuit mijn huidige werk.

Spijt van
Nachtmerrie

: Nergens spijt van.
: Afhankelijk zijn van iemand anders, bijvoor-

beeld doorin eenrolstoel terecht te komen.
De Redaktie (JW)

LANDSCHAI

Het comité Kunstroute “Beeld &
Landschap" te Zieuwent realiseert
een expositie langs fiets- en wan-
delpaden. Het thema is “een ode
vaan het Herstelde Landschap”
Van 6 okt. tot 6 nov. 1996 zal een
aantal kunstenaars hun beelden
plaatsen op geschikte locaties langs
deze paden rondom Zieuwent. Ver-
deeld over eenroute van ca. 10 km
kunnen 25 kunstwerken worden
bekeken.

De Stichting Kerkepaden Zieuwent
heeft haar medewerking toegezegd
door het beschikbaar stellen van
geschikte locaties langs haar -lande-
lijk vermaarde fiets- en wandelpa-
den.

Daarnaast hebben particulieren
grond beschikbaar gesteld als expo-
sitieplek voor grotere objekten.

Aan het project wordt landelijke
bekendheid gegeven tijdens de
“voetpadendagen” op 12 en 13
oktober 1996, wanneer georgani-
seerde wandelingen zullen plaats-
vinden langs deroute.
Wandelaars en fietsers kunnen
vanaf 6 oktober een volle maand
genieten van kunst en natuur.

Voor nadere informatie;
Tel. (0544351598 Gerry Kolkman.

KORT-NIEUWS
- Op maandag 14 oktober a.s. vindt weer de eerste kaartavond plaats

voorleden en donateurs van RKZVC.
- Op zaterdag 9 en zondag 10 nov. a.s. wordt er door TOHP, Slagvaardig

en Z.B.V. weer een grootse rommelmarkt georganiseerd. Gooi dus niets
weg, maar bel voor in te brengen artikelen Annie Eekelder (351664),
Yvonne Eekelder (352172) of Bennie ten Bras (351257).

- Kopy voor het volgende nummer van PIOT: uiterlijk zondag 6 oktober.
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VELOCÉ TOERCLUB ZIEUWENT

Leden van Velocé bij de presentatie van de nieuwe tenue's
uitgereikt door dhr. H. Toebes (Hypotheekshop NVM Lichtenvoorde)

10e ACHTERHOEKTOCHT een mountainbike-seizoen of veld
groot succes.
Zondag 25 aug. organiseerde Ve-
locé i.s.m. buurtvereniging ’t Kevel-
der de 10e Achterhoektocht. On-
danks “concurrentie” van diverse
buurttochten deden toch bijna 300
deelnemers eraan mee. Een echte
opsteker voor de vereniging.

MOUNTAINBIKE-seizoen.
Nu het toerfietsen door de najaar en
winterperiode bijna voorbij is, start
voorveel Velocé-leden e.a. het

seizoen. Een sport die voornamelijk
via georganiseerde tochten beoe-
fend wordt i.v.m. natuur en milieu.
Maar ook en fietssport-beoefenin
die meer individueelis omdat daarbij
eenieder zijn eigen tempo in het
veld rijdt. Velocé zal regelmatig met
haar leden naar dergelijke tochten
gean. Bovendien overweegt men
zelf een dergelijke tocht op zondag
12 januari te organiseren. Voor
interesse of inlichtingen; C. Tem-
ming, de Haare 39, tel. 352019.

PIOT wordt, naast alle adv: teerders,
mede modslijk gemaakt door

… DRUKKERIJ WI LAAN ….



NVM :
HYPOTHEEK
SHOP z

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Omdie cnc, voor u juiste hypotheek te kiezen, krijgt u

nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit

alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1
HW.M.TOEBES - TEL. 0544-377113

ENSAID MODEVAKSCHOOL

— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIE
de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel, 0544-351768

TE HUMMELINK
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