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pag 027 AUSSER CONTROLE tel 0544 35 1964BUITEN ….Nuik hier zo op mijn vrije dag lekker
buiten in de zon zit, bedenk ik mij
hoe heerlijk het eigenlijk is om
buiten te zijn. Het is niet alleen
lekker om passief op mijn tuinstoel te
zitten, genietend vanhet mooieweer
en prachtige uitzicht, maar hetis ook
weer fijn om buiten aktief bezig te

zijn. Overal zie je weer mensen
fietsen en wandelennu het voorjaar
begonnenis. Iet is net of iedereen
aktiever wordt nu het weer weer
beter wordt en de dagen langer
worden. Zelf heb ik dat gevoel ook. Je
hebt weer zin om dingen te
ondernemen; even op de



fiets eenpaar boodschappendoen,
evenna het eten het “Hazenpad
rondje lopen”. Terwijl ik hier in de
wintermaanden echt geen zin in
heb. Dan zit ik liever lui op de
bank en moet ik mezelf dwingen
omiets te ondernemen. Dat geldt
ook voor desporten die ik beoefen.

Tijdens de winter, wanneer je dan
zo lekker op de bank zit met een
kop warme chocolademelk, ís het
vaak een hele opgaaf om naar het
Sourey Center te gaan voor cen
uurtje fitness. Maar wanneer je er
dan eenmaal bent, is het ook wel

weer fijn een uurtje fanatiek te

sporten. Je gaat tenslotteweer met
cen voldaan gevoel naar huis

Maarer gaatniets bovensporten in
de buitenlucht, tenminste als het
mooi weer is. Dus, na een periode
van sporten heb ik
besloten om ook maar weer buiten
te gaan sporten. Ik hebvorig jaar
wijn oude tennisracket weer voor
de dag gehaald en mezelf weer
aangemeld als lid
Zieuwentse

binnen,

van de

tennisvereniging. Ik

NZ PIOT@DPLANET.NL

heb jaar meer
getennist enik moet zeggen dat het
best wel tegenvalt om na al die

jaren weer een fatsoenlijk balletje
te slaan; ook omdat ik een hele
periode gesquasht heb. Squashen
vereist toch een andere techniek

Maar na een aantal
Kerenoefenen moet ik zeggen dat
ik de slag weer redelijk te pakken
heb; maar dat was vorig jaar. We
zullen wel weer zien hoe het dit

jaar gaat. Ik heb er in
ieder geval wel weer
zin in. Ik heb, denk ik, wat sport
betreft, de ideale combinatie
gevonden; im de winter sport ik
binnen en in de zomer buiten.

ruim tien niet

dan tennis.

Tenslotte wil ik u
voorstellen
redactielid. We hebben
Johnny Cuppers gevraagd om de
redactie te versterken. Ik denk dat
de meeste hem wel
kennen, maar mocht u meer van
‘hem willen weten, blader dansnel
door naar de profielschets.

nog even
aan ons nieuwe

mensen

De redactie (CE)



Officieel dealer: VOOR AL UW TRAKTOREN,
MF, Zetor en LANDBOUWWERKTUIGEN
Niemeyer REGENINSTALLATIES

TUIN- EN PARKMACHINES
Wij verzorgen al uw loon- en grondwerkzaamheden
Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgings-
boxen, gereedschappen en veescheermachines.
Slijpen van messen terwijl u wacht.

OPA B.v.
Telefoon: HARREVELD 0544 - 37 24 15

ZIEUWENT 0544-3515 26

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Di Vm. 8-30-1230 uur + 1330-18-00 uur

Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za 830- 1600 uur

aat 21A
7 ZIEUWENT
Telefoon 0544 352372

/T> ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 0544-377448

b.g.g. 377449

SPORT JE VEEL?
DAN HEBBEN WIJ

DE PERFECTE LOOK VOOR JOU.

KAPSALON

HEAR
VOOR HEM EN HAAR

DORPSSTRAAT 77
ZIEUWENT (0544) 351982

Hovenienbedrif

Jos Lageschaar
£di, tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

ESal tuinonderhoud tuinideeën tuinaanlega:BE ‚indoen incl tinondemeua

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



Het geheim van de smid
De ene helft van de
PIOT:-redacti

ongeveer wat hij deed
in zijn werkplaats, de
anderehelft wist van
niks.
De interesse was in
ieder geval gewekt. Zo
togen we met zn
weeën naar de
Zieuwentseweg, Een
van ons bekend met
pk's cilinders enhard
rijden, de ander
verknocht aan ceneen
degelijke Gazelle-fiets.
Voor de PIOT
zochten we Laurens
Wopereis
Klompenmaker) op
Hij is getrouwd heeft
1 zoon en is van
beroep ren tuner.
Laurensis 49 jaar.

wist
Fotobijschrift:

Amo Visscher racet in Tjechie, rechts
knielend bij de motor Laurens Wopereis

Ben-tuner. ren-tuner? Mij zeïhet hoort bij je radio, zodat je die op
in ieder geval niets, cen tuner een goede zender kunt afstemmen.

PIOTGDPLANET.NL



Maar wat tunen te maken kon
hebben met motoren?
Want
werkplaats van Laurens staan was
ons van tevoren wel duidelijk.
Maar dan verwacht je een monteur
met een oranje overall, die op buik
hoogte steevast niet 1e

verwijderen, olie patroon vertoont.
Tanden waarvan de nagelriemen
niet schoon te krijgen zijn, en

een
ambachtsgeur
van olie
benzine.

dat er motoren in de

een,

en

Zo miet bij Laurens in de
werkplaats. Hij komt ons tegemoet
in spijkerbroek en twuí, schone
handen en ook in de werkplaats
ruikt het fris. Nee, er is niet net
schoongemaakt (zouook te veel eer
voor de PIOT zijn), nee dit is zijn
normale werkkleding. En ja, hij
heeft hier gewoon de hele dag
gewerkt

Wat heb
vandaag?

Bz

ie gedaan dan

Taurens laat ons cen glimmend
aluminium karkas vancen motor
zien. “ Komend weekend (Pasen
red. rijdt deze motor op Assen
Afgelopen week benik in Italie
geweest voor een cursus en heb
daar gelijk onderdelen opgehaald
voor deze motor. Opdit moment
benik hem aanhet afstellen’

Kunje ons dat laten zien?
Taurens pakt een kleine
‘handcomputer en sluit deze 2an op
de motor. “Alle functies van de
motor kunnen hiermee afgesteld
worden. Bijvoorbeeld de

ontstekingscurve,  voorontsteking,
snelheid readvalve,
uitlaatgastemperatuur, detonatie

op cilinders enz. in totaal 33

afstelfuneties
Zo programmeer ik bet
schakelen. De rijder hoeft alleen
maar de versnelling licht aan te
tippen en de motor schakelt dan
automatisch over.
De rijder kiest de momenten uit
waarop bepaalde acties moeten
gebeuren. Ik heb voor de raceal via
de computer bepzald hoe sterk of
boe zwakdie acties moeten zijn om
een perfecte racete rijden.

van

ook

PIOTGCDPLANET.NL



Melka
REYMER

genue!—ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

&gi
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA 8V

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 35 2035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

A
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544-352133

Fax 0544-352237



ig Buatness Clase Taset

&
Beekenverwaer

artleutiere BiekenuerOELOSS: eeTAX10544 -35 14 16 Personenvewser
Fax 0544-352166 Trouw / RouDorpsstraat 29-7136 LE ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
EN, van merkauto'soo: 0,si 9

àzn van orTe Waalderweg 12a

Ook in uw stijl te realiseren:
Bouwbechijf Hulzink
reageer de meest icon

7

souwsenriyr HULZINK zieuweNT
Eisenhowerstaat 4 + 7186 WV Zieuwent

zel (0544) 35 1 14 = fox (0544) 352165



Dus tunen betekent afstellen en
pk's zoeken?
Juist, bij een radio draai je ook aan
de tune-knop om cen perfecte
ontvangst te krijgen. Ik doe dat
met motoren en niet met knoppen
maar met een tune-Computer.
Het grootste gedeeltevan mijn tijd
besteed ik

carburateurs, ontstekingen, carters
en cilinders. Die komen van de
fabriek enzijn nooit perfect. Mijn
taak, hobby en werk is het om
bijvoorbeeld van een 32 pk blok
een40 pkte maken,
Dat is vijlen, frezen, weer
dichtstoppen en zelfs met nagellak
werken.

an het bewerken van

Hoe vak
terechtgekomen?
Toen ik eenjaar of 12was, reedik
net zoals zoveel jongens, met een
brommer door de weiden, zelfalles
weer schoonmaken en repareren.
Een opleiding tot automonteur
leek een logische keuze
Toen ik 23 was benik een auto-

Maar ik had

gewoon niet zo'nschik met auto's.
Ik heb toen 2 jaar een cursus
motorracen gevolgd bij de KNMV

ben je in dit

handel begonnen

Toen ik 26 was benik begonnen
dat heb ik 2 jaar

gedaan. Ik was er niet geschikt
voor, ik deed overal het gas dicht

met racen,

Mijn neefje Irie was 10 en begon
met crossen. Ik sleutelde
steeds graag en maakte voor hem

nog

zijn motor in orde. Hij reed goed,
de motor reed goed. Zelf was ik

door mijn eigen racerij bekend in
het motorwereldje, en toen
kwamendeeerste klanten.
Eerst alleen crossmotoren
repareren en afstellen.
De racerij is een
ander wereldje, maar via
via horen ze toch wel dat ik mijn
werk goed deed, en zo kwam ik ook
in de racerij terecht

Is het nu anders dan 20 jaar
geleden?
Het is cen wereld van verschil.
Toen was het gezellig, iedereen kon
alles lenen en lerenvan iedereen
Nu is het een geldkwest
Vroeger hadden we inderdaaddie
blauwe olie-overall, nu opde race
wordt je niet meer smerig
Tet werk is wel veel interessanter
geworden, specialistisch ook.

ZE PIOT@DPLANET.NL



Vroeger sleutelde iedereen aan de
motoren, nu zijn het er nog maar
een paar
Zelf benik gespecialiseerd in 2-tact
motoren. Daarin heb ik Nederland

geen concurrentie. De
concurrent die ik zou hebben is

specialist in de 4-tact.

enige

Kan iedereen met een motor bij
jou aankloppen?
Ja dat kan wel, maar helpen doeik
ze dan niet.

particulieren.
Opdit moment heb ik cen contract
bij team Grand Prix Cross Sanstra,
die rijden Suzuki motoren
racerij werk ik voor de Grand Prix
racers van Aprillia
Die twee zijn goed te combineren
in het winterseizoen ben ik bevig
met de cross. Mijn opdrachtgever
Sanstraheeft 2 rijders in dienst die
samen 20 motoren berijden. Voor

maak ik de motoren
helemaal klaar en na de wedstrijd
gaan ze weer met mij mee naar
huis.
Het

racerij, ik

Visscher, hij rijdt Aprilli

Ik werk niet voor

In de

de cross

voor de
nst bij

zomerseizoen is
ben in di

=

Ga je ook mee naar de race?

Ik hoor daar te zijn. Dat betekent
dat ik gemiddeld 6 maanden per
jaar van huis ben. Ik kan dit werk
niet doen zonder opreis te gaan.
Wel reis ik alleen in Europa, maar
als er aansluitend op 2 weken
wedstrijd in Spanje, wedstrijden in
Portugal zijn, ben ik dus voor
langere tijd weg,
Voor mijzelf is dat niet erg, het is

mijn werk, het is waar ik goed in
ben, wat ik wil zijn, maar voor mijn
gezin is het wel vervelend.

Duresport dat motorracen?
Ja, je hebt echt goede sponsors
nodig, Van een normaal Joon kun
je dit niet be
Zo is er uit de wedstrijd ook al eens

len.

eendoor mij geprepareerde motor
Zoals hij was is hij
Het ging om 125.000

verkocht
verkocht
gulden. Dat was een motor van 2

jaar oud

Beetje show ook wel?
Ja dat ook. Visscher, de racer voor
wie ik werk, wordt gesponsord door
Holland Casino.
daar in de VIP-ruimte en komen

Dan zitten we

PIOTGDPLANET.NL



U kuntbij ons terechtvooreen geheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:

* Alle verzekeringen (schade en leven)
+ Sparen
* Beleggen
+ Lenen

Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat 9 * 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 - 352 145

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544 37 12 07
maakt 't je gemakkelijk

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
TZ 0544-352391 >ee-

Dinsdag Vm vrijdag: 830-18.00 ur Zaterdag: 8.00-14.00 uur





de bazen van Holland Casino bij
ons in de tent
Ik heber veel geleerd in dat
wereldje, kijk tegen niemand meer
op, bet zijn allemaal
mensen.

gewoon

Leid je zelf ook mensen op?
Ik denk erniet aan. Alles wat ik nu
weet, is een gevolg van interesse,

Vaak vragen zewel hoe ik bepaalde
dingen doe, maar ik zeg niks
Momenteel hebik in Nederland
dus 1 concurrent, dat is Hans
Spaan. Nederland is groot genoeg
voor ons allebei.
Alleen met Frank (zijn zoon red}
sleutel ik nog wel eens samen:
Frankis net als ik:wil niet racen,
maar sleutelen.

feeling, ervaring en hard werken, ik
maak wekenvan 100 uur.

Bedankt Laurens voor dit gesprek en we lopen nog eens vanje 1e horen
Deredaktie (ND + MH)

DE MOMENTEN
VAN DE PUPILLEN

Datum 01-04-00
Wedstrijd RKZVC D2 SDOUC D4+
Uitslag: 76
Doelpuntenmakers: Thomas 3x, Roel 2x, Jordy2x
MooisteGoal/moment: Een prima actie van Jeroen, die 3 man uitkapte

en via de keeper op de paal schoot, waarna Jordy
snoeihard binnenschoot

Man van de Wedstrijd De gastspeler Roel Lankveld, die een prima
wedstrijd speelde en 2x scoorde.

Datum: 08-03-2000

25 PIOTEDPLANET.NL
|
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Wedstrijd:
Uitslag
Doelpuntenmakers: Wout Rouwborst
MooisteGoal/moment: Dat er gevochten werd voor iedere vierkante

meter.
Man van de Wedstrijd Mart Schutten

Datum; 08-04-2000
Wedstrijd RKZVC F2 Klein Dochteren
Uitslag 14
Doelpuntenmakers: Sjoerd Kolkman
MooisteGoal/moment:__Afstandschot van Sjoerd Kolkman sloeg als een

granaat in de uiterste hoek
Mon van de Wedstrijd: Jan Berten.

Datum: 01-04-2000
Wedstrijd: BKZVC E2 NOORDIJKEl
Uitslag: 11
Doelpuntenmakers: Harm 35, Stefan 3x, Mark 3x, Sjoerd 2x
MooisteGoal/moment: Dit was een mooi diagonaal schot van Stefan

Berten boven in de kruising.
Man van de Wedstrijd: Bernard Berendsen.

Datum: 01-04-2000
Wedstrijd: RKZVC El-BREDEVOORT E2
Uitslag: 72
Doelpuntenmakers: Marco Spekschoor 5x, Sander kl. Holkenborg 2x
MooisteGoal/moment Na een Goeie voorzet van Sander werd de bal

goed ingekopt door Marco
Man van de Wedstrijd: Sander

Datum: 22-04-2000
Wedstrijd REUNIE E6- BKZVC E4
Uitslag 32

PIOTGCDPLANET.NL



Doelpuntenmakers:
MooisteGoal/moment:
Man van de Wedstrijd:

Datum:
Wedstrijd
Uitslag
Doelpuntenmakers:
MooisteGoal/moment:

Man von de Wedstrijd

Datum:
Wedstrijd
Uitslag:
Doelpuntenmakers:
Mooiste Goal/moment:

Man van de Wedstrijd

Datum:
Wedstrijd:
Uislag
Doelpuntenmakers:
MooisteGoal/moment:

Man van de Wedstrijd:

Datum:
Wedstrijd:
Uitslag:
Doelpuntenmakers:

MZ

Toby Hummelink, Mitch Belterman
Toby Hummelink die alweer scoort

Remco Bokkers

25-03-2000
LOCHEM F1-RKZVC F1

Jens Schutten, Ben Hummelink
Mooie pass van Jens op Wout die debal heel
beheerst af geeft zodat Been Koelbloedig kon
scoren.
Keeper van de I° helft: Simon kl. Goldewijk

08-04-2000
WVC F4- RKZVCF2
02
Rick Donderwinkel, Tom te Molder
Rick Donderwinkel die na een schitterende actie
van Tom en Bick Wopereis, de bal feilloos
binnenschiet
Thijmen, nog nooit eerder zoveel inzet vertoond

15-04-2000
RKZVC F3- AD'69 F2
09

1" helft Zieuwents kwartiertje
2° helft perfect samenspel met bijna een goal
Pascal Kl. Holkenborg

01-04-2000
RKZVC F4 WVC ES

00

PIOTGCDPLANET.NL—ss
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MooisteGoal/moment: Dat de scheidsrechter niet floot vooreen zuivere
penaltyvoor Ties

Man van de Wedstrijd:

geT‚90
Tom Spekschoor

D-lijn Wedstrijd
Op zaterdag 8 april had Marjan
Doppen in Duiven de 2
individuele wedstrijd in het D.

niveau, voor het
regiokampioenschap

Zij doet meein de Instap, dit zijn
meisjes die dit jaar 9 jaar worden.
De vorige wedstrijd had ze heel
goed geturnd(25 plaats), maar het
blijft altijd spannend, want een
Klein foutje kan zo een paar
plaatsen schelen. Ze
beginnen bij sprong, meestal is die
bij haar niet zoheel goed. Deze
keer ging het echter prima, ze kreeg
hiervoor een 9.10. Hierna brug, dit
is altijd haar beste onderdeel, ook

moest

hiervoor een 9.10. Bij de balk een
paar wiebels, maar ze viel er niet af,
score 8.30. Als laatste de mat,
hiervoor kreegzeeen 8.70.
Met een totaalscore van 35.20 had
ze een gedeelde eerste plaats, een
geweldige prestatie.
De laatste wedstrijd is op13 mei in
Winterswijk. Voor de einduitslag
tellen de 2 beste wedstrijden.
Samen met 2 andere meisjes heeft
zij kans op deeerste plaats. Bij de
eerste driezit ze al sowieso, maar
het is dus afwachten hoe de
podiumplaatsen verdeeld worden.

Veel succes!

E-lijn Groepswedstrijden
Een daglater waren in Needede
groepswedstrijden E-lijn voor het
Bayonkampioenschap

Van Zieuwent deed er cen groep
mee bij de Instap, dit is voor alle

meisjes Um 9 jaar. Ze turnden

WZ PIOTEDPLANET.NL
u
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We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank is een bank met een idee Het idee dat je zamen
“erk bent De Rabobank heeft als geen ander de traditie van
samenwerken en bouwren aan relates. Het is een bank vàn
mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoon
lij contact. Elke Rabobank staat midden in de samen
leving. Daarom zijnwe vaat. betrokken bij actiiteiten
in het bedrijfleven, verenigingen en scholen. We
weten wat er leeft, ook al het niet om ba
gaat. Kortom, we zijn cen bank die net zo thi
In de buurt als u

Rabobank
Kantoor lichtenvoorde Kantoor Zieuwent Kantoor Harreveld
Raadhuisstraat 4 Dorpsstraat 37 Kerkstraat 20
Telefoon(0544)390 390 Telefoon (0544) 390 370 Telefoon (0544) 390 350

Jos Beening
Vooral uw Reklame- en Schilderwerk

Dorpsstraat 27a, Zieuwent
Telefoon 0544 - 35 23 46

TE vor
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DAIHATSU

officieel Daihatsu dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Verrassend en spraakmakend!

"Waar kan ik sporten, vergaderen,
ontspannen, ontbijten, mijn bedrijf
presenteren en feesten? En dat op
momenten waarop het mij uitkomt!”

eit Care
4 Saura
© Tus stoombad
© Zonebsnzen
© Kinderopvang
# portal

© Eniconde
Oynpische Spelen

© Tenrienal
© Saanen
© Sport voor bedrijven
© Sourey Lounge

Hetis dichterbij dan u denkt!

Vraag vrijblijvend om informatie en
documentatiel # loco9 Wineruin#KTREHE bowtTel: 0544 - 352222 Fax 0544 - 352218 EEE-mail: info@sourcycenter.nl#Kindearsngererten

© Luxe sport
SOURCY CENTER - ZEGENDIJK 3A
7136 LS ZIEUWENT
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allemaal een veel betere wedstrijd
dan de vorige keer, maar dit was
ook zo bij deandere groepen, zodat
ze een plaatsje zakten naar de 6°

plaats. Vooral op sprong was een

Kim Wolters
Nicol Beerten
Joyce Heutinck|Manon Wopereis
Martine Doppen

8.60
9.00

[8.50
7.80

grote vooruitgang, omdat ze nu
handstand tot platvallen op een
verhoging deden, waardoor de

ngwaarde hogeris

Mat|Totaal
830 [24.95
845 [3420
840 [25.05

21.90
7.90 [22.85

99.15 ]

Bij de pupillen deden I eonieSegers en Margo Hogenelst bij een groepje
van KSV mee, bij de leeftijdsgroep pupillen (Um11 jaar). Zij turnden alle
twee een goede wedstrijd en behaaldennet als de vorige keer de6° plaats.

Leonie Segers 75 [85
Margo Hogenelst 735 [795
Totaal van de groep

Bij de senioren twrnden Aafke
Hummlink, Lisanne Eekelder,
Laura Stortelder en Tessa Beerten.
De vorige keer hadden zij de eerste
plaats behaald,
individuele wedstrijd ging het cen
stuk slechter bij sommigen. Zou
het in de groepswedstrijd weer
lukken?

maar in de

|t Rr PIOTEDPLANET.NL

[9 00

18.70

33.05

2400 l

795

Sprong ging heel goed, maar de
brug gaf bij iedereen problemen
Toch is het hen weer gelukt, ze
werden weer eerste. Helaas is het
papier met de uitslagen
geraakt, zodat er geen punten van
deze meisjes bekend zijn, maar ze
hebben het dus wel goed gedaan

zoek

u



De laatste groepswedstrijd is op 21
mei in Lichtenvoorde. Er wordt
dan bekend gemaakt wie kampioen

zijn en wie er door mogen naar de
finale op 17 juni in Lobith.

NWS wedstrijden
Mayra Holkenborg had zich toch
geplaatst voor de  Play-Off
wedstrijd van de Nationale
Wedstrijd Sport. Dit was een extra
wedstrijd voor de beste afvallers
van de [] finale om zich alsnog te
plaatsen voor de ' finale. Deze
wedstrijd was op 1 april in
Doetinchemin de turnhal en dus
een beetje een thuiswedstrijd voor
Mayra, omdat ze daar ook vaak
traint
Tet eerst had ze brug, dat is baar
slechtste toestel. Ze wist
tevoren dat de zolendraaí niet zou
lukkenen ook daarna viel ze er nog
bijna af. Toch had ze nog een 6.45
Balk en vloer, gingen best wel goed,
ze kreeg voor allebei cen 6.25. Dit
lijkt wel laag, maar in vergelijking
met de anderen was dit best hoog
want er heel veel
onvoldoendes. Als laatste sprong.
Beide sprongen gingen heel goed
Voor de overslag had ze 8.80 en
voor de streksalto 9.05, totaal
gemiddeld 8.925. Hiermee had ze
het op een na hoogste sprongcijfer

van

waren

IN ZT PIOTEDPLANET.NL

Met een totaal van 27.875 kwam
ze op de 7° plaats en hadze zich
geplaatst voor de 4 [inale.
Deze wedstrijd was op 16 april in
Prinsenbeek, dus eerst cen lange
reis er naar toe. Veel verwachting
dat ze nog verder zou komen
hadden we niet, dus ze kon lekker
ontspannen turnen. Bij de vloer

een paar dingen mis,
maar ze had toch nog een 6.85
Sprong ging weer heel goed, een
9.40 voor de overslag en een 9.00
voor de streksalto, met gemiddeld
een 9.20 hadze het 4 sprongcijfer.
De brug was wel weer even
spannend. De zolendraai was net
de training ervoor gelukt en ja
hoor, voor het eerst tumnde ze de
hele oefening zonder val, 7.95. De
balk ging wat minder, maar ze
bleeferop, 6.65
Meteen totaal van30.65 hadze de
22° plaats en tot onze grote
verrassing was ze hiermeenet door
naar de '% finale op 20 mei in
Hippolytushoef.

gingen er
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SS jaan

PROFIELSCHETS

Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering:

Slechtste sportherinnering:

Favoriete sportman/vrouw:

Leukste TV-programma:

PIOTCEDPLANET.NL

Heu Bedaktetid Piat |Voetbal

Korfbal, daar ergerik me mateloos
aan.

Degoal van Van Basten tijdens de
wedstrijd duitsland - nederland.
Dat was een hele ontlading

Toenik nog voetbalde ben ik een
keer, tijdens eenva
wedstijden in de

er niets meer op het spel stond,
onderuitgehaald.
Daardoor liep ik 6 weken op
krukken.

Johan Cruy
Guus Slot

Marianne Timmer,

Alles wat maar nieuws brengt,
Journaal, NOVA.



Beste boek/schrijver:

Mooiste film:

Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige lied:

Meest afschuwelijke cadeau
dat je ooît kreeg:

Grootste miskoop:

Omscholen tot:

Verder kijk ik ook graag naar
sportprogramma’ s.

Ik lees veel techno-thrillers, vooral
van Tom Clancy.

Ik heb dehele serie van Batman
gezien, mooie beelden met goede
muziek.

Tussen groenen blauw.

Acda & de Munnik vind ik mooi. Ze
hebben leuke teksten.

Het idee dat mensen je iets willen
geven kan niet afschuwelijk zijn. Ik
heb wel veel after shave gekregen
Daar geef ik af en toe wel eenseen
potje van door

Ik hebskeelers gekocht. “Ik had *t

meteen alderbastend in de rugge,
dus die dinge stoat alweer in de
kaste!”

Mijn huidige beroep bevalt me goed,
maar als ik tochiets anders moeten
kiezen zou ik wel IT-er willen
worden. Dat ligt me ook wel.

BT PIOTGDPLANET.NL



áHPA!VOOR AL Uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT Tel. 351257

Adidas- Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro
Rucanor - Wings - Uhl Sport - Yonex - Lotto
Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - Viking B

ZAGEN PA
Hotel - Café - Restaurant

BE WittePaardf

Verrassend,
EeOeó ’ ® WSGezellig!

Diverse mogelijkheden voor:

. BEE]= Bruiloften en partijen Tate)
+ Reepties LEE
+ Reünies
* Vergaderingen “De ideale rustplaats voor een hapje en drankje.gade Inge Ip ipje jl



VERENIGINGEN

RK.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A vd. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent to, 351236
Ser E. KLGoldevijk, Groenling 14, L'\voorde, tel, 378543
Penningmeester J. Cuppers, de Hazre 29, Zieuwent, el 352059

Wedstrijd-seor W, Wopereis, Harreveldseweg 14, Zieuwent, tl. 351831

Z.VZ.Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 351257
Secretaris B. Donderwinkel. Oude Aattensemeg 702, ['voorde,
Penningmeester 7. Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zeuwen, tel. 367
Wedstrijd: sek: Recreanten: B. Sot, Helensog3,Zieuwert, el 352127

KNVB: B Donderwinkel, Oude Aaftenseweg 702,tl. 379562

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorziter B. Wensink, Anton Molemanhof 47, Zieuwent, tel
Secretaresse L. Marschalk, Dorpsstraat 12, Zieuwent, tel 362223
Penningmeesteres ter Bogt, nnenwover 2, Groenlo, el 465478

Wedstrijd secr. A. Hummeink, De Haare 30, Zieuwent, tel, 351531

51838

TOHP: Volleybal
Voorzitster :, Stoverinck Penterman, De Steege 28, Zieuwent, el. 351485
Secreteres M. Hokenborg, Boersweg «4, Zieuwent, tl 361488
Penningmeesteres :.N. van Boeckef, de Haare 28, Zieuwent, el 352462
Wodstrid sec P: Kein Goidevijk,deHaar 15, tel, 351473
Rocreanten M. Holkenborg, Boerswog 4, Zieuwent, tel 351468

ZV: Tennis
Voorzitter :B. Storkhorst, Zegencijk B/A, Zieuwent, tel, 351947
Secretaresse A. Krabbenborg, Dorpsstraat1, Zeuwont, tal, 351591
Ponringmeesteres 1. Krippenborg, De Stoge2, Zeuwent (el, 352424

Spirit'90: Gymnastiekvereniging
Voorziter :J. Laval, Kard, de Jongstraat 41, L'voorde, te. 373550
Contactpersoon  :M. Holkenborg, Ruuoseweg 6, Zieuwent, el 361873
Penningmeesteres :C. Hubers, Tongerosestraat 48, ‘voorde, el. 372463

+ Ledenadmristraie

MU CHIN: Karate
Voorziier H. Ofhof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 351262
Seor/Penningn.  :G.fljnders, Larksstraat 18, voorde, tel. 374926



VELOCÉ: Fietstoerclub
Voorzitter W Hummeink, Schoppenweg 14, Zieuwert, el. 351797
Sect/Penringm, :H. Toobes, Beethovenstraat 6, L'voorde, tol 379611
Toercoördnator =P Knippenborg, Dorpsstraat 24a, Zieuwent, tel. 351856

Landelijke Rijvereniging “Zieuwent Harreveld”
Voorziter A/Lageschaar, Verdeingsweg 4. Mariërwelde, tel, 351862
Secretaresse | Hendriks Miterstraa 58. Bredevoort 0543Penning Bokkers. Hein Meierstraat 4, voorde, tel, 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Vooriter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 351257
Secretaris IK Hummel, straat 42, L'voorde, el 377523
Penningmeester J. te Roer, Verkavoïngsweg 2, Marnvelde, tel 351373

Wedstrijd so E. Hoend erboom, De Steege 71, Zieuwent, el
Schietvereniging Zieuwent

Voorzitter 8. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zuwent, tel 351534
JPorringm. A Papen, De nare 32, Zeu, tel

BV. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorziter 4 Nipolder Middachtenstraat 66, voor
Secretaris A. te Rolly, Keuterstraat 29, Zeswent, tl: 351250
Penningmeester: H. Eschot, Rouwhorsterdjk20, Zeer, te. 352268
Wedstijd secr J. Donderwinkel, Zeuwertseweg 48, Zeuwert, tel, 351382

tol, 0621864373

K.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter M. Spieker, Staringstraat43,voorde, tel. 375650

ctaris S Papenborg, Wigendik6,Mariënvelde, te. 351552
Ponningmeester  :T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel. 351271

Wedstrijd secr. IN. ten Have, Oude Maat 16, Mariënveide, tel 351819

BADMINTON:-vereniging
Voorzitter M: Stofielaa, Widdachtenstraat 34, L'voord
Secretaris J.ten Bras, de Haare 34, Zeuwent tel 35173
Penningmeesteres A. Holkenborg, Vragerderweg 527, voorde, el 37180

377019

Sourcy Squashvereniging
Gorrespondertie Zegers3, 7136 LS Zieuwent, tel 382222,

£- mal: nfo@sowcycerker nl



Adviesburo WATERBEHEER

WATERBESPARINGrabbenborg WATERZUIVERING

Weegbrug eeopen
Grobbenweg 3
7136 KM Zieuwent ver wa
Tel./Fax 0544 35 15 34 get2abgg. 054435 1400 1e1e
VOOR

tijdens de rust of
na de wedstrijd

GEZELLIGHEID bentu van harte welkom
inde

NEEN Kantine van Z.V.C.
DRANKJE Telefoon 35 16 07

A architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398



Tent opzetien in:

Ben je weleens aangehouden
door de politie:

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor:

Waar droom je over:

Wanneer was je voor het
laatst bang:

Wat denk je als je in de spiegel
kijkt:

Waarom ben je goed in wat je
doet:

JJ ZZ PIOTEDPLANET.NL

“Aj moar weg bunt, schik mo’j
toch zelfn

“Ik had mienricbewies nog geen
uur” Ik moest voor mijn vader weg
en toen was het al raak. Te hard
gereden.

Omde zaken heen draaien; zeg
maar gewoon waar het op staat

Een voetbalwedstrijd!

“1 meeste bun ik *s morgens alweer

Laatst was ik na de voetbalwedstrijd
mijn zoon David kwijt. Het hele
veld leek leeg, tot ik een paar plokjes
haren boven dereclamebordenuit
zag steken.

Ik kan wel zien datik niet meer
voetbal.

Ik probeer dingen tedoen die ik Jeuk
ind, dan doeje het vanzelf goed.



Welke zin of welk woord gebruik
ie teveel: Ik gebruik alle woorden teweinig.

Wie zou je nog willen ontmoeten: Youp van*t Hek; hij heeft een
mooiekijk op het leven

Wat zou je geen tweedekeer
doen: Het vak frans laten vallen. Daar had

ik uveel gemak van gehad

Beschrijfjezelfin 5 woorden: Sille wateren hebben diepe
gronden

Heb je sinds het begin van
deze profielschets gelogen: Och

Redactie (WK)ElVerenigingsdag 2000
Zoals bij de meesten al bekend is, Verenigingsdag gehouden. Tet
wordt op 21 mei a.s. op de Greune programma voor deze dag is als
Weide voor de derde keer de volgt (in grote lijnen).

09:00-09:30: Ontvangst met koffie en broodjes
10:00 - 14:30 Onderling voetbaltoernooi voor de senioren
12:00 14:00: Zeepvoetbal voor de jeugd
14:00 -15:30: Zeepvoetbal voor de senioren
16:00-17:00:: Prijsuitreiking m.m.v.  supportersvereniging

RKZVC
17:00 - 19:00 Dansen, borrelen en gezellig samenzijn in de

enige horecagelegenheid

A ZZ PIOTEDPLANET.NL
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De team-indeling zal 's morgens
worden bekendgemaakt. We
verzoeken dan iedereen ook omop
tijd te komen, zodat er op tijd kan
worden gestart met het
voetbaltoernooi. Vanzelfsprekend is
cen hapje en een drankje aanwezig
en zal de hele dag muzikaal worden
omlijst, eventueel met eigen gezang
(karaoke dus). Iedereen die zich

nog niet heeft opgegeven voor het

voetbaltoernooi, kan dit alsnog
doen bij Niels Kolkman (351834)
Daarnaast benje 's morgens ook
nog van hartewelkom. Er is altijd

wel een plaatsje vrijt Ook
diegenen die niet meedoen aan het
voetbaltoernooi zijn harte
uitgenodigd.
We hopen jullie dan ook te mogen
begroeten op21 mei!
Met vriendelijke groet,

Activiteitencommissie RKZVC

nog

van

HANDBALVERENIGING
HOENDERBOOMWPACELLI
Dames 2 blijven in de
2% klasse!
Door in de laatste
Competitiewedstrijd thuis tegen de

dames-3 van OBWuit Zevenaar in
de allerlaatste seconde cen 7-meter
worp toe gewezen te kregen,
konden de dames de competitie
afsluiten met een10-10 gelijkspel
en dacht men afhankelijk dat men
gedegradeerd was. Door een
ingewikkeld promotie- en
degradatiesysteem bleek achteraf
dat mennogmaals een| ZZ PIOTEDPLANET.NL

beslissingswedstrijd diende te
spelen tegen de damecs3 van
OBW, gelijkspel in deze
wedstrijd zou voldoende zijn voor
Klassebehoud.

‘Zondag 14 april was het dan zover
in de Sporthal „de Bongerd „ te
Doetinchem. De dames begonnen
direct vanaf het begin te
handballen, iets wat men in het
voorbije seizoen nog wel eens
vergat. De dames OBW
openden de score maarbij 2-1 in

een

van

17



bet voordeel van OBW had men
het kruit verschoten en was het
dames-2 wat de klok sloeg envia
cen 7-4 ruststand werd het
uiteindelijk 149 in Zieuwentse
voordeel zodat de dames-2 het
komende ook weer zal
starten in de2“ klassenet als onze
kampioenen, dames-3

seizoen

Dames1 in de halve finale van
de beker!
De dames] hebben zondag 24
april jl. in het Sourey-Center op
vrij eenvoudige wijze de halve
finale van beker van de afdeling
Oost bereikt
eindigen in een tournooi met 3

andere verenigingen, ZSV Avanti
uit Lochem, HV Loouit oo en
JTWAluissen uit Het
klasseverschil met de degradant uit

door als eerste te

Huissen.

de 3% divisie  JTW/lluissen,
middenmoter
HV [oo uit de I“ Klasse en
subtopper ZSV Avanti uit Lochem
was overduidelijk aanwezig.
De dames konden in alle
wedstrijden het spel dieteren en

kwamen geenenkel moment in de
problemen. De halve finales
worden gespeeld in Sporthal
Rijkerswoerd te Arnhem op zondag
9 meï aanstaande, helaas was bij de
inlevering van de copy voor deze
uitgave nog niet bekend t
en hoe laat er gespeeld moet

n wie

worden.

Tournooi op 29 en 30 mei in
Haaksbergen.
Alle jeugdleden en ook de dames,
met een team, spelen in dit
weekend op dit tournooi.
De jeugd, totaal zo'n 50 meisjes
vertrekken vrijdavond al om goed
voorbereid voor hun tournooi dat
op zaterdag gespeeld wordt. Men
overnacht in 2 grote tentenzodat
men voldoende „nachtrust” kan
genieten. Oua
weersomstandigheden was dit
tournooi de laatste jaren niet om
over naar huis te schrijven, laten
we hopen dat het dit jaar een
zonnig weekend mag worden met
veel plezier en gezelligheid

—M ZI PIOTEDPLANELNL
|
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Het beste vlees
komt van uw slager

TEVENSVERZORGENWIJ AL
UWHUISSLACHTINGEN

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.

Zieuwent
Telefoon 0544 - 351205

= Gezellig CAFÉSUISEEENesSnOSSNSEBECETENEnEENSST

Het Interieur
1e de weersgiegeling
van uw persoorijkheid
ederee noe zo zin eigengees Dtiarren vn eenermore tas ErinTie zijnen an ve.Zeelen

peterr een
|

STOL
WOON

NBORG
(WINKEL)

ZIEUWENT

Dorpsstraat 33 7136 LE Zieuwent
Tel. 0544 351207



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

VerkoopKARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

2 ©EralkharJE DS ZIEUWENT
BORCULO

== 6 BREDEVOORT
De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

STJKGOEDERENVERVOER
KIPPERVERVOER

AVIA
Tel 0544-351215

Fax 0544-352065
Zieuwent

WISTU.....
dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per
dag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U
terecht met onze AVIA local credit card:
Deze credit card kunt U bij ons GRATIS aanvragen.
ma. t/m vr. 8.00-20.00 uur
zaterdag 8.00-19.00 uur
zondags gesloten



Vooru it,
EN

nog één keer dún.
Zondagochtend 26 maart, 8.03
uur. De telefoon naast mijn bed
rinkelt één keer. Verschrikt kijk ik
naar de klok. Wie belt er in’s
‘hemelsnaam op dit uur. Zouer een

stukken staan?
Blijkbaar niet, want het blijft bij
één rinkel. Gelukkig Snel
omdraaien en verder slapen
“Pappa, Shit,
Dominique telefoon
beneden bliksemsnel opgepakt,
vandaar ene rinkel. De
draadloze gesel van onzetijd wordt
bij me onder de dekens gedrukt.
“Hallo, met wie?” “Met Bennie
Slot!” Nuzijn er best wel mensen
opdeze wereld waar ik s'morgens
vroeg graag door wakker wordt
gemaakt, maar Bennie Slot? “Wij
bebt volk te kort! Kun î'j neet met
doon?”
Mijn slaperige gijze massa komt
langzaam tot bewustzijn. Bennie
Slot? Volk te kort? Dit doet me
denken aan de tijd dat ik nog
voetbalde. Dat

wagen met

voor
heeft de

jou!”.

die

gebeurde| ÀZ3_ PIOT@DPLANEL.NL

zondagsmorgens wel vaker. Dan
zat je daar aan cen tafelje in de
kantine van RKZVC met je
ploeggenoten wanhopig de kring te
tellen, om tot de conclusie te
komendat je er voor een elftal nog
een aantal tekort kwam. Vaak,
te vaak, bleek de reden
voor absentie het
verslapen te zijn, na een
nacht flink stappen. En dan
viel de leiders van je elftal de
twijfelachtige cer te beurt, op het
allerlaatste moment nog voldoende
spelers te organiseren. Maar, dat
was vroeger, dat wil zeggen, bijna
een jaar geleden, want toen stopte
ik als actief voetballer

“Nèe, Bennie, ik heb vandage gin
tied, wij hebt wat anders gepland,
ik bun e stopt, we'j nog, belt moar
ne anderen!” Tet helpt niet: “Wij
hebt net elf man,
wissel! Wij hebt der vieve noar ’t

dus gineen

tweede motten doon, en der bunt

19



der twee geblesseerd.” Bennie
klinkt redelijk in paniek. En ik
moet toegeven, nu ik zoafen toe

twain, ben ik

eigenlijk wel benieuwd, of ik bet
spelletje nog kan, dus: “Woar mo'j
Ben dan?” “Noar Grolle, wi'j mot
um ballef ellef.” “Talllefelle? En
“tis pas 8 uur?

weer eens mee

Bennie legt uit dat deklok cen uur
is verzet, en dat ik, als ik wil, wel

op eigen gelegenheid naar Groenlo

mag, als ik maar kom. Maar nee,
als het dan toch moet gebeuren,

ik ook de voorbereiding erbij
zijn. Ik rol uit bed, zoek wat
spullen bij elkaar, enspring in de
auto. Op weg naar de kantine
meteen maar evenhet klokje een
uur vooruit. Vijf over balf tien stap
ik de kantine binnenen schuif aan
bij het
knikken vriendelijk naar me, en ik
vraag me af of ik me even officieel
zal voorstellen. Maar het lijkt erop
dat het voor menigeen Dog wat

vroeg Ïs voor grappen.

derde. Tien hoofden

Bij die tien hoofden zitten echter
ook Bennie, en elftalleider/speler
Henry Weikamp, die aangeeft
alleen in uiterste noodzaak te

=

willen spelen vanwege een griepje.
Dan ben ik nummer
negen!?! Waar zijn de andere drie

dus pas

waarover Bennie het had? Ik ben
niet de enigedie zich dat afvraagt,
want Bennie wordt opnieuw naar
de telefoon gestuurd, om bet
ontbrekende drietal te bellen. Bij
de eerste zorgt moeders
ervoor dat de dissident
naar het voetbalveld
wordt gestuurd, de tweede
blijkt net als ik de zomertijd
vergeten te zijn, maar bezweert
deze grote spoed
ongedaan te maken, de derde
echter, blijkt naar zijn werk te zijn
Ai, de teller zal dus bij elf blij
steken, enzal ik vol aan de bak
moeten. Nu wasik vroeger al geen
loopwonder, maar nu, volledig
zonder wedstrijdritme aan 90
minuten voetbal te beginnen,
zonder wissels? Dit kan een drama
worden.

fout met

ven

Alk de
binnenkomt,
getrakteert opdealoude geintjes.
“Eerst noar de banke wezen
pinnen, zeker?” en “Ik zag
gisterenoavend al an ow, dak

laatkomer
deze

eerste
wordt

PIOTED>PLANET.NL



vandage de knippe thuus kon
loaten!” Naar oud RKZVC gebruik,
zal zijn extra nachtrust namelijk
moeten worden afgekocht met een
krat bier. Het wordt nu echt tijd
om te vertrekken. Er blijft een auto
achter voor nummer laatst, die nog
niet binnenis.
In Groenlo worden de tenue's
uitgedeeld op nummer. Ik krijg
nummer 11, dat wil zeggen, in de
spits. Daar kan ik

vinden. Er zijn op bet veld een
aantal plekken waar je je gebrek

me wel in

aan conditie redelijk kunt
verbergen, en een daarvan is die
van de spits in hct 442
countersysteem. Bij balverlies
zakken beide spitsen terug naar de
zijkanten op de middellijn, en laten
de laatste manof voorstopper van
de tegenpartij opbouwen. Dezen
zullen de bal alleen recht naar
voren kunnen spelen, in de
trechter van spelers waar je juist
een meerderheid hebt. Als je elftal
vervolgens de bal veroverd, ligt het
speelveld open, en kan een snelle
counter uitgevoerd worden. Er

zijn ook mensen die juist vinden
dat de spitsen bij balverlies vooruit
moeten verdedigen, onmiddellijk

pressie naar de bal toe, maar je
loopt je het schompes, en dat zie ik

vanmorgen helemaal niet zitten.

Het warmlopen gebeurt heel

ontspannen, en na een laatste
peptalk van Henry kande wedstrijd

Het veld is
soppig zwaar.Je zakt er
bijna tot je enkels in. Ik probeer
eens eensprintje op een diepepass,
maar wordt er door de Grol-back
fluitend uitgelopen. Grol dringt
flink aan. Navraag bij de laatste

beginnen.

man leert dat ze op cen
degradatieplek staan, vandaar.
Maar ons middenveld en de
verdediging geven vooralsnog geen
krimp. Zo af en toe komt er cen
vuurpijl in mijn richting, en die
probeer ik dan wanhopig onder
controle tekrijgen, maar het gebrek
aan wedstrijdritme doet opgeld.

Toch krijgen we langzaam wat
meer overwicht, en verplaatst het
spel zich meer naar voren. Door
een snel genomen vrije trap zet
Mark Kemkens me opeens vrij voor
de keeper. De bal is me echter net
wat te hard. Ik krijg met een
uiterste inspanning mijn teen er

=| Bz, PIOTEDPLANEL.NL
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onder, maar derichting ontbreekt
Naast. Even later krijgen we een
comer. Mooi strak voorgezet door
Roy Stapelbroek, hoef je maar
tegenaan te lopen. Ik kom echter
op weg ernaartoein botsing met
Jan Berten, zodat we er allewwee
niks mee kunnen. Jan geeft met
veel misbaar zijn
tegenstander de schuld, en
probeert bij de scheids cen penalty
te claimen. Toch even
vertellen dat ik het was, die hem
omver liep.

directe

maar

De
ge

wedstrijd echt
rlijk zijn we niet. Maar dan

vordert,

ie ik uit mijn ooghoek dat de
laatste man van plan is de bal
breedte spelen naar de rechtsback,
vlak langs mij heen. Tweesnelle
passen opzij, en ik kan depass
zowaar onderscheppen. Iet veld
ligt open. Vroeger zou ik het op cen
lopenhebbengezet, maar 40 meter
is ver. De keeper staat ver voor zijn
doel, en in een flis besluit ik te
schieten. Nu ben ik nooit zo'n
schutter dus op bet
moment dat ik de bal raak, heb ik
er al spijt van. Naast me sprint
Johan Stortelder de open ruimte
in. Ik had hem de bal mooi mee

geweest,
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kunnen geven, en dan aansluiten
om te proberen het met zijn
weeën op te lossen. Maar ja, te
laat. De bal beschrijft inmiddels
een hoge curve, en waait naar links
weg. De keeper kan er nooit bij.
Daar is hij te hoog voor. Ik
verwacht dat de bal over het doel

gaan, maar sta stomverbaasd te
kijken als de bal plotsklaps daalt,
en het zijnet doet bollen, van
binnen uit, wel te verstaan
HIJ ZIT ! Ook achter mij dringt het

dat die ouwe
verdorie heeft
gescoord! Iet ongeloof alom
maakt alras plaats voor grote
vreugde. Niet te geloven. Het hele
jaar zie je hem niet, en dan maakt
ie bij de eerste de beste keer
mete doelpunt. Grote
vreugde alom.

door,

neen

Helaas werkt de treffer op Grol als
eenrode lap op cen stier, en zij
maken in de tegenaanval meteen
gelijk, en net voor derust zelfs 2-1.
Tijdens de pauze vraagt Henryme
of ik er uit wil. De verleiding is

groot bevestigendte antwoorden,
maar ik wil het toch nog niet
opgeven. Die treffer smaakt naar



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

A.KL. HOLKENBORG
Vee cn varkenshandel  Basdijk 46 Zieuwent Tel. 351508

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 MD ZIEUWENT
Tel: 0544-351269
Fax 0544-352464

EIS Dealer van:
GAZELLE
vIco£ WHEELER
NISHIKIDTT

Dorpsstraat 35 Voor al uw tour-
7136LEZien eeeei
Fax 0544-352309 mountainbikes—_



W.J.M. Klein Goldewijk
© verkoop van nieuwe

en gebruikte auto's
+ autoalarm - inbouw

startblokkering (SCM - erkend)
inbouw blaekbox: systemen

APK
keuringsstation
De Witte Rietewcg 3

Mariënvelde
Tel, 0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544-371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



meer, dus besluit ik om door te
gaan. Na rust zijn de beste kansen

ons, gebrek
balgevoel bij mij, maar zeker ook
bij sommige van mijn ploeggenoten
staat succes in de weg. Enals onze
laatste man Sjaak Jansen besluit
aan de
laten ziendat hij, oudke
Grol 1, het keepen nog niet is

verleerd, en in eigen
strafschopgebied met een stijlvolle
snoekduik een pass onderschept
met beide handen, kan de
scheidsrechter niet anders doen
dan naar de penalty stip wijzen. 3

1

Wij besluiten tot een alles of niets
offensief, en dit resulteert zowaar
in 32.
Ferdinand $

Grol keeper voor devoeten van Jan
Beerten gebokst, en deze weet met
dat buitenkansje wel raad. We
houden Grol onder druk, en de 3-3

voor maar aan

Grolse toeschouwers te

‚per van

en schuiver van
hutten wordt door de

Nieuws
Als het mei is, kun je een eerste balans

op maken van de tenniscompetitie. Er

zijn 3 rondes gespeeld met wisselende
resultaten. Bij de jeugd hebben
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hangt in de lucht. Helaas, Grol
countert, ende aanval kan alleen
worden gestopt een
overtreding, op 20 m van het doel.

Keeper Erik kl Goldewijk en Sjaak
proberen de 1e

organiseren, maar zijn het absoluut
niet met elkaar eens. De cen wil

links, de ander schreeuwt rechts.
De bal gaat rechtdoor, door de
muur. Erik zietdebal te laat, duikt

nog wel, maar de bal verdwijnt
onder hem door het doel in. +2
Dewedstrijd is, met nog maar een

paar minuten opde klok gelopen.
De Grolsen zijn blij met de

punten, en ik ben blij als het erop
zit. Ik heb de negentig minuten
volgehouden, maar ben kei kapot
As ik ’s avonds Jos Verstappenals

een dood vogeltje uit zijn bolide
klauteren begrijpik precies wat hij
moet voelen. Wat viel dát tegen.
Maar. ik heb gescoord, en dat
verzacht veel

door

samen muur

JCtred.)

van ZTV
teams alles verloren

veams hebben alles no

gewonnen. Bij de volwassenen hebben
de dames het redelijk goed gedaan.

sommige en
andere



terwijl de heren op zaterdag het heel Er worden nog 4 rondes competitie
moeilijk hebben nu ze een Klasse gespeeld. Voorde volwassenen zien de
hoger spelen als vorig jaar thuisprogramma 's er als volgt uit:
Damesdinsdag 9 mei ZIV - Winterswijk 3
Dames donderdag 11 mei ZV - De Hoven 2 (Zutphen)
Herenzaterdag 6 mei ZIV - De Rietstap 2 (Dinxperlo)

20 mei ZIV - De lsselweide 2 (UIf} |

Dubbe! Clubkampioenschap
Van 15 v/m 28 mei worden de clubkampioenschappen dubbel gehouden. Geef je
op: in kantine of bij Helga Knippenborg (351700) of bij Yvonne Overkamp

KINDERPIOT
Interview @® en
Hallo lezertjes, ©
Deze keer interviewen we
Jesse Rondeel, zit op
budo en zijn trainer
heet:Theo.

in groep 4 van de
school in Zieuwent,

Budo
1. Wat is budo?

h 7e PIOTCEDPLANET.NL
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J. WAENINK enSCHILDERS. en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 0544-351452

Tevens verkoop aan huis FAX0544-351452

0544 - 35 15 09

TAXIBEDRIJF ZITAX
PARTICULIER ZIEKENVERVOER - PERSONENVERVOER
GROEPSVERVOER BUS(8 PERSONEN) - VERHUUR BUS
PARTICULIER SCHOOLVERVOER- ROLSTOELVERVOER

FAM. G. MEULENVELD

Ophet gebied van
* WITGOED
* HUISHOUDELIJKE- en CADEAU-ARTIKELEN
* SPEELGOED in leuke sortering

o.a. Bruder en Lego

WOPEREIS
Dorpsstraat 6: ieuwent, Telefoon 0544-351217

* Ookhet adres voor doe-het zelve:
* 10% Korting op ál Uw installatiemateriaal.

—_—



= #‚7 BAKKER
> Clemens Krabben

Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT 5Telefoon 0544-351279

Wees wijs, gebruik
bouwmaterialen van Wopereis

á
E

BOUWBEDRIJF 4d Ù Ê* bouwmaterialen og "essee Wiget* verbouw ee* onderhoud Ruurloseweg SA - 7196 MC Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928

Cab's neustries Pare, Lyon
Tyges Antwerpen
Rauscher Wenoet

TI GELUIDSARME KOMP?=SSORNSTALLATIES MET OF ZONDER PERSLUCHTKOELERAlbert Schwreitrorsvaa 29 7131 PG Uchtenvoorde
Tel: 0544-977050 Fax: 0544-976499 Email WivOtetnl



Budo is een vechtsport
@ \ 1 tij]:

2. Hoelang zit je al op budo? | f |
Al vanaf het begin, ongeveer een jaa | h |

3. Waarom benje op budo gegaan?
Om slim en sterk te worden, ik wist niet echt wat het was.

4. Wat vind je leuk aan budo?
Ik vind het leuk om fte vechten. ®

5. Zitten er ook meisjes op budo?
Bij mij in de groep niet maarin de groep na ons voor
ouderen wel.

6. Heb je ook wedstrijden?
Nee, die zijn er niet maardie zou ik ook niet willen.

7. Zijn de groepen op leeftijd ingedeeld?©8. Wat doen jullie meestal als opwarmertje?
Trappen en koprollen.

9. Moet je er speciale kleding voor aan?
Nee niet echt je mag alleen geen schoenen en geen dikke
kleding.

10. Zit je nog op meer sporten? eNee, een sport isgenoeg.

Toetje van Jesse
1. Watis je lievelings eten?

2. Wat zijn je hobby's?
Budo en blokfluitspelen vind ik heelleuk.

3. Wat doeje in je vrije tijd?
Buiten spelen met vrienden en fietsen.| Bz; PIOTEDPLANELNL



4. Wat draagje het liefst?
Joggingbroek en een oude trui.

5. Wie is de leukste juffrouw of meester van school?
Weetik nietik vind ze allemaal wel leuk.

6. Wat is je leukste boek?© Koen kan alles. ©
7. Watis je lievelings vak?

Handenarbeid.
8. Watis je lievelingsmuziek? °Offspring
9. Zou je nog iemand de groeten willen doen?

dJel4

©)Y
k

EVENEMENTENAGENDA

Ja, aan Jan, Rien en Roderick.

|

TATERDAGIJUN  : UITERLIJK INLEVEREN KOPIE!

|
Groetjes, Hanneke en Aafke. |

16,17-18 Juni : Klein Kamp ‘t Gilde/Jong Nederland

12 t/m. 16 Juli : Groot Kamp ‘t Gilde/Jong Nederland |_——.
NZa PIOTGDPLANET.NL

2%



Domhof),
Afbouw

Tegelwerk
O.a. -Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

Dt Afwerkvloeren
[USierbestrating

Adres:
Dorpstraat 30a
7136 LL Zieuwent
Telefoon: Fax:
0544-352320 0544-352557

Garage
Kolkman VOF4 cnAlle reparaties, APK.2-Keuring,

5 ë es Zieuwentseweg 44Hendriks Tuinbedrijf 7136 LC Zieuwent.
Dorpsstraat 85

7136 CJ ZIEUWENT TLsee5 0544-352043 esee



Boersweg2
7136KK ZIEUWENT
Tel.:0544- 351542

Voor:
= Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

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

merken. (Huurauto beschikbaar)
- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en -reparatie

Q verkeersschool
GUUS KOLKMAN

autorijopleiding: schakelwagen/automaat
motorrijopleiding
aanhangwagenopleiding (E bij B)

*
*
*
* theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
*
*

theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur
spoedcursus mogelijk

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054



Biljartvereniging 't Kevelder
op zoek naar oude foto's, krantenknipsels ett

De biljartvereniging bestaat dit jaar 50jaar, waarvan 45 jaar aangesloten
hij de koninklijke Nederlandse biljartbond. De vereniging Wil dit

jubileum uiteraard gaan vieren en daarbij ook degeschiedenis van de
vereniging in beeld brengen middels foto's, krantenknipsels en wellicht
leuke persoonlijke informatie van en over oud-leden uit debeginjaren van
de vereniging Hebt u zelf de beschikking over materiaal of informatie uit
het verleden, of kent u iemand die ons daarmee van dienst kan zijn, laat
het ons dan even weten. Dit kan middels toezending van het materiaal of
een telefoontje voor een nadere afspraak
Hennie Elschot, Rouwhorsterdijk 20, 7136 KW Zieuwent. 0544-352268
Renee te Roller kleuterstr. 29 7136 LP Zieuwent. 0544-351250

Ausser controle.
De zomertijd is weer ingegaan,
de winter is al lang voorbij en
iedereen is inmiddels alweer
vergeten dat het een beroerde
winter was. Weer geen
elfstedentocht en ik kan me
zelfs niet herinneren dat ik ook
maar één dag op natuurijs heb
kunnen staan. We zijn al weer
volop in zomerstemming en de
aandacht wordt weer gevestigd
op de zomersporten zoals
atletiek, wielrennen, e.d. Maar
bovenal is inmiddels het
Formule-1 circus weer van start

in RT PIOTGDPLANET.NL

gegaan. Dit jaar is het weer
extra interessant omdat onze
Jos weer door een renstal is
ingehuurd om de
crashbestendigheid van hun
bolides te testen. Het is
natuurlijk erg makkelijk om een
aantal flauwe grappen te
maken over onze nationale
snelheidsduivel en ik zal dat
dan ook niet doen. Tot op
heden heeft hij het er nog
behoorlijk vanaf gebracht. Ik
moest echter tijdens de
afgelopen wintersportvakantie



wel even aan hem denken. Op
onze hotelkamer hadden we
een TV met een aantal Duitse
satellietzenders. Op één ervan
was ieder morgen het
programma “Ausser Controle”
Bij dit motor en
autosportprogramma ging het
niet om de wedstrijd zelf, maar
puur om de ongelukken,
slippertjes en crashes. Een
Duitse Jack van Gelder bralde
het geheel aan elkaar en koos
ieder dag een “Crash des
Tages. Ongewild moest ik

daarbij toch aan onze Jos
denken, hij had zeker geen gek
figuur geslagen in het
programma. Het programma isnatuurlijk erg banaal en plat,
maarik moet toegeven dat ik
me kostelijk heb vermaakt. Die
motorraces en Formule-!
wedstrijden zijn doorgaans
doodsaai en oervervelend.
ledereen zit stiekem toch te
hopen dat er iemand onderuit
gaat, uit de bocht vliegt of dat
er een paar op elkaar knallen
Want zoals bekend is
leedvermaak nog steeds het
beste vermaak. Tijdens de
wintersport hebik dan ook het

|t BZ: PIOTEDPLANETL.NL

meest moeten lachen om de
valpartijen van anderen. De
“Sturz der Woche’ maakte
ongetwijfeld ene Freek K. Hij
verloor zijn evenwicht en
belandde over de rand van de
piste in een dennenboom. Echt
gelachen heb ik pas nadat
bleek dat hem niets
mankeerde. Dooien en
gewonden hoeven er niet te
vallen maar datis echter niet
altijd uit te sluiten
Leedvermaak en ramptoerisme
is verder wel een bijzondere
hobby van veel Nederlanders.
De Maas hoeft maar een beetje
buiten haar oeverste treden of
we trekken met zijn allen naar
het Zuiden om het “leed” te
aanschouwen. Files en
verkeersopstoppingen ontstaan
doorgaans ook niet door het
ongeluk zelfs maar door de
mensen die afremmen om
beter te kunnen zien wat er
allemaal gebeurd is. Het
toppunt was wel toen laatst een
flitspaal was aangereden en
een beetje scheef stond. Door
de mensen die afremden om te
kijken ontstond er maar liefst
een file van 31 km!

JteRteW
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DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Omdieenc, voor u juiste hypotheek te kiezen, krijgt u
mu deskundig advies. Van de Hypotheekshop, Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.

DE HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2
HWM. TOEBES - TEL. 0544-377113

ENSAID MODEVAKSCHOOL
— knip- en naaïlessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIE]

‘de Haare 1
7136 MH ZIEUWENT
Tel 0544-351766

[E HUMMELINK



Hoenderboom maakt bouwen
tot een aangename ervaring.

Elk bouwproject brengt vanzelfsprekend

de nodige spanning met zich mee.

Bij Hoenderboom weet u de planning,

realisatie en turm-key-oplevering van

uw droomhuis gewoon in goede handen:

afspraak is afspraak, het uitbesteden
van bouwplannenis tens!otte een Kwestie

van vertrouwen.

Hoenderboom maakt U

graag een aangename -aannemersbedrijf
ervaring rijker HOENDERBOOM
Bel voor en vrijbjvende presentatie 0544-351332

Aamemersbedijf Hoenderboom  Dorpsstaat27 7136 LE Zieuwent


