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BEWEGEN IS GEZOND. repwen
Ik lig, met de beentjes hoog, op de bank
naar de Tour de France te kijken
Zwoegende wielrenners en prachtige
landschappen op een te klem
televisiebeeld. Met mijn hand klop ik

op een, gedurende de laatste jaren,
langzaam maar zeker groeiend buikje
Een gevolg van zittend werk, leeftijd
(0) en een pilsje op z’n tijd Het is
alweer 3 jaar geleden dat ik cen nieuwe

fiets heb gekocht met de bedoeling om
dagelijks met dat ding op en neer naar
het werk te gaan. Zelfs cen
kilometerteller werd aangeschaft.
Afstand  PastorieATAG 521
kilometer. Een perfecte afstand om
dagelijks te fietsen en zodoende in
beweging te blijven. Het is er echter
nooit van gekomen. Regen, kans op
regen, harde wind, overwerken,
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duisternis, 9 minuten extra slaap,

geen zin, Tientallen redenen
zijn er te bedenken om gewoon de
auto te pakken. Slechts een paar keer
per jaar gìng het 's morgens op de
fiets richting Lichtenvoorde, maar dat
was voornamelijk in verband met de
Kerst- en vakanticborrel

Het hoeft natuurlijk geen1januari te
zijn om goede voornemens te maken.
Het besluit was eigenlijk al meerdere
keren genomen en wordt, naar de
tourrenners kijkend, nogmaals
genomen. Met meer beweging gaat
het buikje vanzelf weer weg, Tijdens
de afgelopen kermis waren zelfs (op
voorhand) al afspraken gemaakt om
binnenkort deel uit te gaan maken
van een recreatief fietsgroepje. Dit
ondanks het feit dat je tijdens de
kermis eigenlijk geen afspraken moet

Ik mag overigens wel

oppassen voor dopingcontroles. Met
mijn Hemoglobine-gehalte van 10,8
mmol is een hematocriet waarde
van 0,52 heel normaal. Voor een
Tour-de-France-renner betekent een
dergelijke waarde echter uitsluiting en
ontslag bij de ploeg.

is een hematocriet-waarde
boven de 0,50 niet de enige reden
voorontslag. Op het moment vandit
schrijven verkeert  ATAG-
Keukentechniek (mijn werkgever) in
surseance van betaling en is cen
faillissement eerder een kwestie van
uren dan van dagen. Het bedrijf zal
wel worden overgenomen, maar wie
en wat cr overblijft is totaal
onduidelijk. Ook cen afstand van
5,21 kilometer tussen wonen en
werken is betrekkelijk. Misschien
wordt het wel verder fietsen (met
harde tegenwind).

ie : (Lluub Wopereis)

Helaas

————OP DE WOELIGE BAREN———
Al een paar jaar kan men een
aantal mannen door Zieuwent
zien rijden met een trekker met
aanhanger, welke gevuld is met

natuurlijk af waar deze heren, op
hun leeftijd, met de boten naar
toe gaan.
In deze komkommerlijd voor de

een groot aantal rubberboten. PIOT een goed moment om eens
Heel Zieuwent vraagt zich te ontdekken wat er nu met die
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Dorpsstraat 85
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Garage
Kolkman VOF

Alle reparaties, APK.2-Keuring,
Roetmeting & Verkoop

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075



Voor:

Boersweg2
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Tel: 0544-351542

= 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

zieuwent

verkeersschool
GUUS KOLKMAN

: schakelwagen/automaat
+* motorrijopleiding
+ aanhangwagenopleiding (E bij B)
* theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
* theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur
+ spoedcursus mogelijk

tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054EJ
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boten gebeurt. Wendy en
hebben namens de PIOT de
stoute lieslaarzen aangetrokken
en hebben een afspraak gemaakt
met de heren. Deze reageerden
enthousiast en wilden graag hun
verhaal en beleving met Zieuwent
delen.

Meteen na de vergadering bij het
Witte Paard werd met Freddy
Boschker en Raymond Klein
Goldewijk, de roeiers van het
eerste uur afgesproken dot we,
afhankelijk van het weer in een
weekend zouden gaan varen.
Want met rubberboten wordt
doorgaans gevaren. Dit gaat
uiteindelijk gebeuren op zaterdag
8 juli We krijgen later nog
telefonisch door dat
we om 2 uurs
middags werden
verwacht bij het al
genoemde café.
Dan breekt de 8 juli
aan. De hele morgen
is het bij mijn
buurman (Raymond)
een drukte van
iewelste. Auto's rijden
af en aan ener heerst
een ogenschijnlijk
gespannen sfeer. Wat dit allemaal
te betekenen heeft, daar maak ik

meer druk over het weer. Er hangt
regen in de lucht en echt
overdreven warm is het niet. Wat
trek je aan als je met een
rubberboot het water op gaat?
Laarzen, regencape, zuidwester of
zal het er zo sportief aan toe gaan
dot sportkleding niet zal
misstaan? Ik besluit niet te
moelijk te doen en trek gewoon
mijn dagelijkse kloffie aan en een
niet al te nieuwe jas. Achteraf
blijkt dit een prima keus. Om tien
voor twee komt Wendy mij
ophalen en gaan we richting
Stoverink. De opmerking dat ik de
kledij van Wendy wel erg zomers
en optimistisch vind, wuift ze weg.
“Het is helemaal niet koud

buiten”. Ik denk er het mijne van
en ga samen met haarhet café
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binnen. We zijn mooi op tijd,
maar Rob Hulshof zit alleen aande bar. “Gaat het wel door?”
“waar zijn de anderen?”zijn een
aantal vragen die naar boven
komen bij ons. Rob verzekert ons
dat er niets aan de hand is en dat
de anderen wel komen. Het past
niet bij de sfeer van het roeien om
ie zo strak aan een schema te
houden. En inderdaad, langzaam
maar zeker druppelen de mensen

nen. In volgorde van
binnenkomst: Rob Hulshof, Freddy
Boschker, Raymond klein
Goldewijk, Dave Holkenborg,
Edmond Wopereis, Nando
Kolkman, Richard Hummelink en

Inge Kolkman. Nog twee mensen
hadden afgesproken mee te
gaan, maar zij verkozen de

veiligheid en warmte van het
bankstel boven een middag
roeien. ledereen heeft er een
mening over en het is niet
verrassend dat ze dit niet onder
stoelen of banken steken. Nadat
Wendy toch nog maar een body.
warmer heeft geleend bij Annie,
beweegt de groep zich naar
buiten. Daar staat Raymonds
trekker met aanhangwagen. Ik
raak lichtelijk in paniek. Ik zie
geen boten. Zijn ze die in alle
drukte vergeten of … Ik besluit er
niet naar te vragen omdat ik niet
dom over wil komen. De tocht
gaat richting de boerderij van
Albert Vos. Daar laten we de

trekker achter en
gaan te voet het
weiland in. Achterin
de wei, op de kant
van een klein beekje
liggen verschillende
boten. Met gepaste
tros worden ze
getoond aan ons.
Als ik probeer te
overleggen bij wie
ik in de boot kan,
wordik uitgelachen
“Iedereen heeft zijn
eigen boot, jij ook”.

Met de term ‘iedereen’ kon ik
even niets, want ik zie toch
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We zijn net zo thuis
in de buurt als u
sterk bent. De Rabobank heeft als q
samenwerken en bouwen aafrat
menzen vóór mensen Dat

gaat Kortom, we zjn een bank die net zo thuis is
in de buurt als u

Rabobank
Kantoor lichtenvoorde Kantoor Zieuwent Kantoor Harreveld
Raadhuisstraat & Dorpsstraat 37 Kerkstraat 20
Telefoon (0544) 390390 Telefoon (0544) 390 370 Telefoon (0544) 390 350

De (ED) vor
Jos Beening

Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 274, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46
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Verrassend en spraakmakend!
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© Suasnbaren
© Sport voor bedrijven.
© Soury LoungeVraag vrijblijvend om informatie en

documentatie! * Ierse pub
+ Were
+ XTREME votingTel: 0544 - 352222 Fax 0544 - 352218 EEE-mail: info@sourcycenter.nl + Kindosrangeeenten
# Luxe sportatë
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duidelijk dat Inge bij Rob in de
boot gaat en dat Wendy er voor
kiest met Raymond het ruime sop
te kiezen. Met ‘iedereen’ wordt
waarschijnlijk ‘alle mannen’
bedoeld. De boot waarik in zit is
werkelijk prachtig. Het is zo groot
dat ik er languit in kan liggen en
omdat het zo groot is, roeit het
geweldig makkelijk. Niet dat ik
dot meteen uit kan proberen,
wont na 10 meter op het beekje,
komen we op de Baakse beek en
drijven we onmiddellijk voor een
stuw. Ik maak aanstalten om naar
de kant te roeien, maar op tijd zie
ik dat dit obstakel heel anders
genomen dient te worden.Je roeit
er gewoon af. Dit gaat werkelijk
handig, want het drijfvermogen
van de boot is geweldig. Je moet
alleen op het moment suprème je
kont wat lichten en voorde rest
gaat het vanzelf. Niet iedereen ishet hier mee eens, want Wendy
slaakt een klein gilletje als zij over
de stuw gaat. Maar uiteindelijk
gaat alles goed en kunnen we
gaan roeien. Ik trek enthousiast
aan de riemen en heb de gang er
lekker in. Na zo'n negentig meter
bots ik tegen de andere boten op,
wantzij liggen alweer stil. Het viel
me al op dat Dave een tweede
boot aan die van hem geknoopt

REA PIOTEDPLANET.NL
had en nu wordt het me duidelijk
waar dit vooris. Er zit een koelbox
in die vol zit met blikken bier. Dus
u snapt het dl, we hebben
honderd meter geroeid en we
liggen al stil met een blik bier in
de hand. Ik wijs de jongens er op
dat de PIOT een sportblad is en
dat we over het sportieve karakter
van het roeien willen schrijven,
maar ze wuiven dit weg en maken
ons attent op de serene rust die er
heerst op het water. En inderdaad
valt me opeens de stille op. Je
hoort niets van het rumoer van
mensen, maar enkel de geluiden
die door de natuur worden
gemaakt. Vogels kwetteren en de
wind waait door de bomen. Op
het water hoor je de wind, je voelt
het niet. Het is werkelijk windstil
tussen de beekwallen. Ik word
overdonderd door een plots
invallende ontspanning. Zo
languit liggend in de boot, het
rustieke geluid om je heen en de
totale ontspanning doen mij
ineens beseffen dat ik wat
sceptisch was over het roeien van
het clubje, maar nv begrijp ik wel
wat hen ertoe beweegt. Iedereen
zov dit van tijd tot tijd moeten
doen. Veelte snel gaat hettoch
weer verder. Nu hangen we wat
langer in de riemen en komen

5
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langs de Hemmele. Het gaat wat
licht regenen en we schuilen op
het water onder de bomen van
het bos. Ook hier weer het totale
genieten van de omgeving. Ik wil
Wendy wat vragen, maar dring
niet tot haar door. Na wat
aandringen is ze weer bij haar
positieven. Het valt me nu pas op
dot ze de jas van Raymond aan
heeft. Het is toch kouder dan ze
vooraf had gedacht.
Na nog een paarpilsjes komen
we al roeiend bij de stuw bij
Hulzink-ottersweg. Deze wordt op
dezelfde manier genomen als de
eerste. Alleen Raymond en Wendy
trekken de boot op de kant. Dit
vindt Wendy pretfiger. Aan de
andere kant van de stuw wordt de
boot weer te water gelaten met
Wendy er al in. Dit vindt ze zeker
zo eng.
Rob Hulshof dreigt weg te roeien
van de groep en ik kan nog net
zijn boot grijpen. De rest hangt
weer als een lint aan mijn boot en
zo trekt Rob de hele club mee. Hij
maalt er niet om en roeit rustig
verder. Aan de achterkant duwt
Raymond de boel op.

Kemkens moeten we allen

flink aan de riemen, want het
begint serieus te regenen en we
bereiken bijna droog de brug.
Alleen Richard Hummelink heeft
wat moeite met de richting von
zijn boot. Een jury zou voor zijn
artistieke vaarbewegingen veel
punten gegeven hebben.
Hef ziet er niet naar uit dat het
nog droog wordt en de
organisatie (lees: Freddy en
Raymond) besluiten dat het
sportieve gedeelte van de tocht er
op zit. Sjef Roelofsen wordt gebeld
en hij komt ons ophalen met een
taxibusje. We hadden eigenlijk
moeten roeien naar Brunties,
maar de laatste etappe gaat nu
met de bus. Daar wordt de
middag afgesloten met een
barbecue en onder het genot van
vlees en drank komen Wendy en
ik tof de conclusie dat we cen
geweldige middag hebben gehad
en dat dit zeker voor herhaling
vatbaar is.
Ik wil dan ook, mede namens
Wendy, alle roeiers bedanken
voor deze onvergetelijke middag
Het was merkwaardig, maar zeker
ook prettig.

De redactie (WK en ML
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DDD gehandhaafd
Dames Dubbel Donderdag heeft zich gehandhaafd in de 2° klasse. Vorig jaar
werden ze boven hun eigen verwachting kampioen. Ze mochten cen klasse
‘hoger gaan spelen, en deden dit met veel overgave. Bij elke wedstrijd werden cr
enkele punten bijeen gesprokkeld. Met als resultaat cen mooie 6° plaats.
Tijdens de 7 wedstrijden bleek overigens dat veel wedstrijden op het nippertje
werden verloren. Met een beetje meer geluk waren we wel hoger geëindigd,
maarja, klassebehoud was ons streven, en daar hebben wij met ons zessen aan
voldaan. Voor volgend seizoen gaan we voor de middenmoot. Wie wij zijn?

Riky Weyers, Mariet Kemkens, Diny Stoltenborg,
Maria Kemkens, José Wekking, Paula Cuppers
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Dinsdag-team Damesdubbel
lier een verslag van de gespeelde wedstrijden van ‘het Dinsdag-team
Damesdubbel speelsters: Ria Krabbenborg, Trees Kemkens, Helga
Knippeoborg, Christien Cuppers eo Annie Domhof

Vorig seizoen waren we net io de 2e klas gebleven. Dit seizoen was ons
uitgangspunt: cin
meegenomen.

n in de middenmoot. En alles waf meer is, is

Onze 1° wedstrijd was thuis tegen Web . Einduitslag 2-2 Voor ons gevoel,had
eriets meer ingezeten.

2° wedstrijd uit tegen Lichtenvoorde.De wedstrijden tegen L. T.C zijn altijd
een uitdaging voor ons. Vorig seizoen verloren we met3-1. Dit seizoen wonnen
we met 3-1 Ria en Helga stonden in hun partij in de derdeset met 5-2
achtermaar door hun grote vechtlust wonnen ze deze partij alsnog.
Lichtenvoorde was aangeslagen.

3 wedstijd Z. T. V -Beïnum uitslag 2 2 De beslissende partij was cen
marathonwedstrijd. Ditmaal ook weer Helga en Ria die aanhet langste eind

trokken. Ria was derest van de dag total-loss.
Goh.!l We deden met de bovenste mee. Pas op, straks worden we nog
kampioen!

+ wedstrijd De Kolkstede-Z.T. V. Deze ploeg stond onderaan. We wonnen de
wedstrijd dan ook met 3-1

We hadden nual meer punten dan het hele vorige seizoen
3 wedstrijd 7. T. V. Winterswijk. Deze dames kenden we al langer, ook van
het winterseizoen. Ken gezellige morgen. Vorig scizoen verloren daar uit nog
met 3-1. wespeelden we 2-2 gelijk.Nu was Annie Domhof degenedie total
oss was. Sleepte samen met Christien in cen 2 %% uur durende wedstrijd het
laatste punt binnen.
65 Wedstrijd De Laak Z. TV.



U kunt bij ons terecht voor een geheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:
° Alle verzekeringen (schade en leven)
+ Sparen
° Beleggen
° Lenen
° Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat9 * 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

0544-352391 4>
Dinsdag t/m vrijdag: 8.30-18,00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur
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Warm was het die dag. Erg warm!. De Laak stond 1 punt boven ons. M/e
dachtendaar pakken we nog wel een paar punten. Wehadden beter kunnen
gaan winkelen. Onbegrijpelijk we verloren met 4-0. En niet dat het allemaal
nipt was..nee. Dik.!.! Hef enige dat leuk was, terug naar huis in de cabriolet
van Helga. Trees en Annie zaten achterin. De haren waaiden onser bijna af.
Ook nog even gezwaaid naar vrachtwagenchauffeurs. Zwaaide er ook nog
eentje terug ook. ! Dedag voor ons oude kr

niet)
ren was weer goed. (Helga. jij

We waren na die nederlaag opeens weer met beide benen op degrond.

Twee gaan eruit. Alles zat beel dicht hij elkaar. Nou werd het toch nog even
oppassen.

Laatste wedstrijd De Liemers-Z. T. V

We hadden een mooie rondtocht, zeg maar sightseeing door Zevenaar en
belanden
uiteindelijk bij de verkeerde tennisclub. !Na aanwijdogen van een

adelijke meneer kwamen we uiteindelijk och op het goeie tennispark

Trees en Helga wonnen hun partij dik.!!. Met Christien en Ria ging hef iets
minder. Het stond 1-1 Helga en Annie stuurden hun tegenstanders ook van
het kastje naar de muur. 2-1 voor ZT. V Trees en Christien speelden een
moeilijke partij. Een vandespeelsters van de tegenpartij had waarschijnlijk een
andere bril nodig. Want ze gaf nog wel eens een bal uit, die dyidelijk in was.
Trees was des duivels. Ze verloren deze partij. Finduitsla
Uiteindelij

22
wegedeelde 4e 5e geworden. Een goed resultaat

Ter afsluiting zijn wein Doetinchem gaan eten.
Namens het team, Annie

9
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Francorchamps
De kwalificatie duurt nog 15
minuten, als ik mijn splinternieuwe
Williams BMW formule 1 bolide
de pitstraat van racecircuit
Francorchamps in Spa, België uit
stuur. De technici hebben in
allerijl de stand van de
voorvleugel nog een graadje
schuiner gezet, en de wogen
voorzien van banden met een
zachtere compound, zodat
hopelijk het bochtenwerk nog wat
sneller kan. Voorlopig sta ik op de
5° startrij, naast de Benetton van
Giancarlo Fisichella. De pole i

hoe kan het ook anders, voolopig
voor Schumacher, met een tijd
van 1:54,300.

Francorchamps vergt veel
van een coureur. De pitstraat
komt uit op een haarspeldbocht,
dezelfde bocht welke direct na de
start waarschijnlijk de eerste
brokken zullen ontstaan. Het
circuit loopt vervolgens in een
flauwe rechtse bocht bergop, en
‘bovenaan onmiddellijk naar links,
het lange rechte stuk op. In de
training hebik hier al geregeld in
het grind gezeten, omdat de
wagen wat opwipte, net als ik het
stuurwiel linksom gooide. Toch

moet je hier vol gas door, om je
top van 322 km/h aanhet eind
van dit stuk te kunnen halen. De
schuinere stand van de
voorvleugel blijkt hier veel uit te
maken, evenals die van de
achtervleugel, maar daar waren
we in de froïning dl
achtergekomen. Aan het eind van
het lange stuk hebik al 3-tiende
van een seconde sneller gereden
‘dan voorheen, zie ik in een flis
weergegeven op het digitale
display in het stuur. Opletten, mijn
rempunt, het reklamebord van
Marlboro komt in zicht. Pats, vol
in de ankers, de rechts-links
chicane in,

gas erop, meteen weer
remmen en haaks rechtsom naor
de volgende 180 graden
haarspeldbocht. Shit. Voor mij
doemt Johnny Herbert met zijn
groene Jaguar op. Ik probeer
hem uit te remmen voorde bocht,
maar hij houdt de deur dicht. Dan
maar de buitenbocht in, naast
hem, zorgen dat ik niet
achterstevoren vlieg, en dan zit ik
de volgende bocht, die linksaf
goat aan de binnenbocht. Dit
werkt, ik zie de Jaguar in mijn
spiegels komen. De volgende

10



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 0544-351259
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ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

POSTBUS 107
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT1
7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 35 2035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

- Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544-352133

Fax 0544-362237
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bocht is een langgerekte bocht, gegier van de motoren wordt
ook linksom, die in de 5°
versnelling kan worden genomen.
Snel opschakelen naar 7, terug
naar 2 voor de volgende rechts-
links chicane, daarna de derde
haarspeldbocht door en vol gas
richting start en finish. Nog even
een links-rechts en meteen
daarop rechts.links chicane, en
dan de tijd.

Helaas, 2:00,169. Wel wat
sneller, maar nog lang niet snel
genoeg. Meteen maor door, ik
heb nog even, voordat de
kwalificatie eindigt. Bovendien
wordt mijn brandstoftank steeds
leger, en mijn wagen dus lichter.
Met een beetje geluk kom ik deze
keer gunstiger door het verkeer,
en kan ik de tijd van Schumacher
benaderen. Niet dus, deze keer
liggen de Jordan van Jarno Trulli
en Pedro de la Rosa's Arrows aan
diggelen dwars op de baan. Een
verbetering zit er niet meer in.

Jammer, tijdens het testen hier,
toen ik alleen op de baan was,
reedik ongeveer 1:52, maar nu,
met die drukte blijkt dat een
onmogelijke opgave. We zullen
het met de 9° plek moeten doen.

Door naar de warm-up,endan de Grand Prix. Acht wagens
voor me, dertien achter me. Het

oorverdovend als de starilichten
een voor een aan gaan. Dan uit,
en weg zijn we. Allemaal de
trechter in, voor de eerste
haarspeldbocht. Waar ik al bang

voor was, gebeurt. Voor me wordt
Ralf Schumacher aangetikt, ik
dacht door mijn teammagt,
Jenson Button, en hij spint.
Alexander Wurz kan hem niet
meer ontwijken, en klapt erop,
meteen gevolgd door nog twee of
drie man. Ik kan naar de
buitenbocht, stapvoets, maar
wordt hier vol van achteren
geraakt. Door wie kan ik niet zien.
Ik probeer nog naar rechts
sturend de vangrail te missen,
maar helaas. Mijn voorvleugel
vliegt me al om de oren. Gos
geven wil ook dl niet meer. De
motor is afgeslagen. Alles voor
niks geweest. Het testen, het
trainen, het eindeloos werken aan
de afstelling van vleugels,
versnellingsbakverhoudingen,
vering en banden. Over enuit. Als
ik uitstap, zie ik dat mijn rechter
achterwiel is verdwenen. Er gaaf
afgereden. Door wie weet ik nog
steedsniet. Wel staan er nog drie
meer aan de kant. Gedeelde
smart is halve smart, zeggen we
maar. De rest is hef heuveltje al
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over, Schumacher komt er zelfs al
weer aan. Die heeft met zijn pole
position geen last gehad van de
crash, en nu hij de eerste ronde
heeft afgelegd, is de grootste
puinhoop door de aanwezige
kranenal aan de kant gezet. Het
is niet anders. We kunnen de
zinnen gaan zetten op de
volgende Grand Prix, die van

|,
E

PROFIELSCHETS

Rol Uoalderlos, 2jjee
Ciljontkomgioer: Open

zm liljenttöeurooi 2000

PIOTEDPLANET.NL
te rijden op het circuit van

Monza.
Maar, dat zal een andere

keer zijn. Ik schroef mijn race
stuur van mijn burea, en druk de
computer uit. Het

blijkt
alweerelf

uur te zijn. Ongelofelijk, hoeveel
realisme die programmeurs in
zo'n spel weten te stoppen.

JC

FE,

Meest favoriete sport:
Minst favoriete sport:
Mooiste sportherinnering:

Slechtste sportherinnering:

Favoriete sportman/sportvrouw:

Leukste TV-programma:

Biljarten en Formule 1

Cricket, daar snap ik niks van
Vorig jaaris het jeugdteam biljarten van
het Kevelder kampioen geworden in
Rotterdam
Vorig jaar zijn we met ons eigen team
Laatste geworden in de competitie. Wij
dachten dat we wel cen beetje konden
biljarten maar vorig jaar was het niks
Ik heb wel respect voorJoly
Rouwhorst(Petas).
Mr. Bean.
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NED AGT
VOOR AL UW: SportschoenenSportkledingSportartükelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS

-

5 ZIEUWENT- Tel. 351257
SNZ] Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro

Rucanor - Wings - Uhl Sport - Yonex - Lotto
Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - VikingZAAN DA

Hotel - Café - Restaurant

’t WittePaard”
Verrassend,

9Ged, iNGez ig
Diverse mogelijkhedenvoor:

B
Dorpsstraat49)

+ Bruiloften en partijen EJN
+ Reaepties LEE
+ Reünies

“Vergaderingen “Deideale rustplaats voor cen hapje en drankje



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A. va. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent, te, 351296Secretaris € KLGoldowijk, Groening 14, L'voorde,tel, 378543
Ponningmeester  :J. Cuppers, de Hare 29, Zieuwent, te 352059

Wedstrijd secr W. Wopereis, Harreveldsewog 14, Zeuwont, tel. 251831

Z.VZ. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 351257
Sooretaris R Donderinkel. Oude Aatensemeg 7Oa, ‘voorde. tel. 379
Penningmeester A, Krabbenborg, Kleuterstaat 8, Ziouwert, tel 352381

Wedstrijd sek. Recreanten: 8. Slot, Helerweg 3, Zieuwent, tel, 352127
KNVB: R. Donderwinkel, Oude Aatenseweg 702, te. 379562

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wensink, Anton Molemanhof 47, Zieuwent,tel351838
Secretaresse E. Marscha, Dorpsstraat 12, Zieuwent, tel

35

Peningmeesteres Per Bogt, Lnnenwover 2, Groenlo, tel 465478Wedstrsoer A, Hummelnk, De Haare 30, Zieuwent, el 251531

TOP: Volleybal
Voorzitster : Stoverinck Penterman, De Steege 28, Zieuwent, el 351485Secretaresse M. Hokenborg, Boersweg 4, Zieuwent, ie. 351488
Ponringmeesteres .N. van Bosckel, de Haaro 26, Zieuwent el. 362462
Wedstrijd secr P: Klin Goldewijk, de Haare 76, td. 351473
Racrearten M, Hokenborg Boersweg 4, Zeent tel 351488

ZTV: Tennis
Voorziter B. Storkhorst, Zegendijk B/A, Zeeuwen, tel. 351947
Secretaresse A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zeuwent, ta, 351691

Ponringmeesteres 1. Krippenborg, De Steoge 2a, Zieuwent, el 35247.

irit'90: Gymnastiekvereniging
Voorziter + Lavelaye, Kar. de Jongstraat 41. voorde, tel 373550
Contaclpersoon 5

M. Hokenorg, Ruslsewreg 6, Zeer, tl 351873
Panringmeesteres Hubers, Tongersestraat #6, ‘voorde tel 972463

+ Ledenadrinstate

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olthof, Do Waarese 23, ZieSecr/Penringn.  :G Rinders, Larkes

nf, tel, 35106:
18, Uvoorde, tel 374926



3 VELOCÉ: Fietstoerclub
Voor W  Schoppenweg 14, Zieuwerk, iel, 351797

m eethovenstraat 6, L'voorde, tel 379611
rg, Dorpsstraat 249, Zieuwent, el. 351856

Landelijke Rijvereniging “Zieuwent - Harreveld”

redevoort, el 0543:
Megerstraat £, voorde, tel. 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis5 Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel 351257
ink, Esstraat 42, voorde, [el 377523

ingsweg 2, Mariënveide, tel 351373

. Hoenderboom, De Stenge 71, Zeuwent, tl. 352316

Schietvereniging Zieuwent
Y Voorzitter B. Krabbenborg, Groboenweg 3, Zeu

Sekr A Papen, De Haare 32, Zieuwent, te!
ont, tel, 351534

a] BV TKEVELDER: Biljarten

EAN Wedstrijd sor
[CG] KV DE HEMMELE: Klootschieten

x

ingstraat 43, L'voorde, el 375650

Wigendijk6,Mariënvelde, tel. 351552
Dorpsstraat46,Ziouwent, tl, 351271

 Mariënvekie, el 351819

L'voorde, tel. 0621864373
Kleuterstreat 29, Zieuwent, to. 351250

Bounorsterdijk 20, Zieuwent, tel. 352268
ke! Zieuwentseneg 48, Zieuwent, tol. 351382

BADMINTON.
ie Middachtenstraat 34, Lvoorde, tel. 377019

de Hare 34, Zieuwent, tl. 35
3, Uvoorde, iel 374180

Sourey Squashvereniging
jk 39, 7136 LS Zeu
nfo@sourcycentecnl

nt, tel 362222,



Adviesburo WATERBEHEER

be WATERBESPARINGrab! nborg WATERZUIVERING

Weegbrug altijd open
Grobbenweg 3
7136 KM Zieuwent erTel./Fax 0544 35 15 34 get28

xbgg. 054435 1400 isete
gaten
gezoet

VOOR

na de wedstrijd
GEZELLIGHEID Be u van harte welkomZiEN EEN Kantine van Z.V.C.
DRANKJE Telefoon 35 16 07

| architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398



2 PIOT@EDPLANET.NL
Beste boel/schrijver:

Mooiste film:
Politieke kleur:
Beste Nederlandstalige lied
Meest afschuwelijke cadeau
datje ooit kreeg:

Grootste miskoop:
Omscholen tot
Tent opzetten in:

Benje wel eens aangehouden
door depolitie:

Hekel aan mensen die:
Uit bedte halen voor:
Waar droom jeover:

Wanneer was je voor het laatst bang:

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Waaromben je goed in wat je doet
Welke zinofwelk woord

8 gebruik
je te veel
Wie zou je nog willen ontmoeten?

Ik lees eigenlijk nooit een boek. Alsik toch
wat moet kiezen kies ik de
stripboeken van Joop Klepzeiker van Erik
Schreurs.
Brave Heart
In het midden, ik volg de politiek niet zo.
Laat me slapen van Acda en de Munnik.

IR zou het niet weten. Als klein kind zal ik
heus weliets hebben gekregen dat k niet
Leuk vond.
De computer die ik het laatst gekocht heb
Piloot
Nergens. Ik wil best op vakantie maar niet
ineen tent.

Ja. Toen ik net 16 was reed ik op een
bromfiets en werd aangehouden door de
politie. Deze vroeg of ik wel 16was.
Telaat komen.
Mooie grand prix van de Vormale 1.

De gekste dingen. Als ik vandaag iemand
op straat zie lopen: kan hetbest zozijn dat
deer ’s nachts over droom.
Dat was ongeveer twaalf jaar geleden vlak
voor mijn rugoperatie.
Vooral doorgaan!
Omdat ik er veel plezier in heb.

Ja, ja
Edin Evers. Hij lijkt mij een prachtkerel
om een keer een gesprek mee te hebben.



Wat zou je geen tweede keer doen:

Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Hebje sinds het begin van
deze profielschets gelogen:

_Verslagenheid alom!
Dames en heren, geachte luisteraars,
we hebben bewogen weken achter de
rug en nog In het verschiet. Het was
is] voor de mensen die de
wereldgeschiedenis een bectje volgen

een drukke periode. Allerlei

Computer kopen bij de firma waar ik hem
mee van heb
Ik hen wieik ben.

Nee.

De red. (C.E.

gebeurtenissen die
wereldpolitiek door de eeuwenheen
hebben beïnvloed werden herdacht of
gevierd. De gemiddelde PIOT-lezer
zal likkebaarden kennisnemen van de
volgende opsomming:

de huidige

4 juli 1776 U.S.A. afkondiging Onafhankelijkheid
12 iuli Noord-Ierland orangeman's Day (ieder jaar)

14 juli

En het zal v ongetwijfeld ten gehore
zijn gekomen: het TOHP-heren 1

team Îs per uitgang van het vorige
seizoen gestopt. Dit
betreurenswaardige en
wereldhervormende gebeurtenis,
daarhiermee Zieuwent enige trots in
de sportwereld komt te vervallen. Ik

was er zo door aangeslagen dat u tof
tweemaal toe verstoken bleef van
alles wat belangrijk was (en is)in de
wereld op sportgebied. U kent het
wel; je hebt zo’n negatieve aura dat

langs komt, TV's van de
zender springen, wekkers spontaan

789 Frankrijk, bestorming van de Bastille
11-18 juli 1867 Nederland, de Grote Boomhutten oorlog

afgaan en auto's
toeren.
Maarniet getreurd, ditmaal treft u
weer zo'n informatief betoog aan
(zoals v ziet). Ik zou u graag willen
meenemen naar de tijd dat TOHP-
heren Ì nog een hecht en florerend,
Barbapappa-achtig team was.
Barbapappa-achtig, omdat wij nief
bepaald bekend stonden om onze
sublieme lenigheid en verfijnde
techniek, maar ons iedere keer wel
uitstekend wisten aan te passen aan
de stressverhogende
wedsrijdomstandigheden.

terugvallen in
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J. WAENINK ndSCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en

WERENFRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL. 0644-351462

Tevens verkoop aanhuis FAX 0544-351452

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

IOUDELIJKE- en CADEAU-ARTIKELEN
LGOEDin leuke sortering

o.a. Bruder en Lego

WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, Telefoon 0544-351217

* Ookhet adres voor doe-het zelvers.



- vv‚2? BAKKER
<

_ Clemens Krabben €Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT

Telefoon 0544-351279 >
Wees wijs, gebruik
bouwmaterialen van Wopereis

BOUWBEDRIJF.
+* bouwmaterialen
* nieuwbouw Wepereie
* verbouw
* onderhoud Ruurloseweg 5A - 7136 MC Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928

\
— í

Cab's ncuzties Paris Lyon
Tyges Antwerpen

RTI GELUIDSARME KOMPRESSORINSTALLATIES MET OF ZONDER PERSLUCHTKOELER.
Albert Schweizorstraat 29 7131 PG Litenvoorde
Tel:0544-377050 Fax: 0344-376499 Emait Mivotretnl

__.…—…….



De in hef onderstgonde genoemde
personen hoeven geen constoot ie
nemen aan het vertelde, …..het
mag wel.

Mensen, mensen wat heeft u ons een
mooie tijd bezorgd. Bij uitwedstrijden
was het bij de kassa's veelal zo'n
dolle boel dat de meegereisde
supporters door de plaatselijke M.E.
ontzet moesten worden om nog op
tijd op de tribune plaats te kunnen
nemen. Wij, als spelers, hadden het
vreemde fenomeen in de wereld
geholpen, om voor aenvang van de
wedstrijd olsmaer supporters lastig ie
vallen.
Kaarten voor wedstrijden
brachten op de zwarte markt steevast
f 1,35- op. Wonder boven wonder
lukte het de volleyballers toch om 6
jaar achtereen te behoren tot het
allerbeste wat Zieuwent te bieden hod
op heren volleybalgebied. Dit kwom
niet alleen door hetfeit dat we al die
jaren het enige herenteam waren!
Onze supporters lieten al die jaren
merken da zij niet von onze, nogel
vreemde, speelzijl gediend ‘waren.
Het was ons dan ook vaker te doen
om de mon, dan om de balt! Tijdens
de wedstrijden werden er door onze
vaste supporter, dit tot ons genoegen,
altijd kruiwagens met stenen op ons
gegooid. U zult nu denken[ik weet
het zeker) dat dit helemaal niets met
sportbeleving te maken heeft, maar
daar zow ik graag met u een woordje
over wisselen! Wij warenin die tijd

PIOTEDPLANET.NL
nomelijk zo blij met die ene vaste
supporter dat we alles deden om hem
te behouden. Dat hij nu toevallig bij
de puinbreker te Vragender werkte
nomen wij volledig op de koop toe.
We meenden hem er eon plezier mee
te doen en we speelden tenslotte
maaréén keer per week. Zodoende
hadden onze diepe vleeswonden en
complexe botbreuken voldoende kans
op enig licht herstel. Onze niet-vaste
supporters gedroegen zich over het
algemeen geheel anders don deze,
niet nader bij naam te noemen,
stenengooier. Deze supporters
gooiden namslijk niet doodleuk met
stenen maar met de kruiwagens waar
‘deze in zaten!!
Na de wedstrijd, die vaak nogal wat
blessurebehandelingen kende,
werden traditiegetrouw de wonden
gelikt. Ook werd er gedoucht en
nogepraat. Onder de douche vonden
don nog enkele vermeldenswaordige
taferelen plaats. Eén van deze
taferelen was het horenwassen. Dat
deden wij met shampoo en dot
spoelden we daarna weg met
water?! Na het douchen kleden wij

aon (gek hè), waarna we
ons fdroogden. Dit was het moment
det traumateam  allijd
binnenkwam onze gewonde
ledematen te verbinden.
Precies zoals voor de wedstrijd moest
ook nu de M.E. iedere keer weer
charges uitvoeren die gericht waren
op ons. Dit was vooral om te
voorkomen dat onze, op

15
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sensatiebeluste, supporters zouden
gaan denken dot wij de M.E.-ers
hadden omgekocht (ol was dit vaak
wel zo). Bij de top aangekomen
konden we dan eindelijk genieten van
onze welverdiende rust. Buiten was
alijd goed de joelende massa te
horen die, als ze de kans kregen, ons
maar wat graag zouden lynchen.
Later zijn enkele van onze supporters,
waaronder Koos Steigerpijp,
Bernhard Droadpodl jr. en Horry
Brèkiezer nog nauw betrokken
geweest bij de oprichting van de
Commissie ter Bevordering van het
Interregionale Hooliganisme. Deze
organteotie behartigt de belangen
van de eenzame relschopper enpleit
voor; bij het stadion gereedstaande
kruiwagens met lekker-in-de-hand-
liggende stenen, hopjes en drankjes
tijdens het gooien en een rechtsgeldig
certificaat bij 14.000 gegooide
stenen. Op zich vinden wij dit een

juichen dit
initiatief van harte toel

Op een gegeven moment werd de
sportieve en lichamelijke druk omcls
maar weer te komen lot goede
prestaties te groot. Misschien was dit
niet zo verwonderlijk, daar het
menselijk lichaam rust en tijd nodig
heeft om te herstellen. Op een
bepaald moment gingen we ook
volleybaldemondtraties geven. Tijdens

deze instructie- en
demonstratieavonden werden we
steevast als wore sporvirluozen

PIOTGDPLANET.NL
opgewacht door een stenengooiende
menigte, die duidelijk een hele
andere ovondinvulling in gedachten
had. Ik denk dat we in die tijd te veel
von onze lichamen hebben gevraagd
‚en dot we daar ny de hoge tol voor
betalen: gedwongen stoppen. Er
werd gewoonweg fe veel van ons
verwacht!
Ook werden we van alle kanten
gedwarsboomd en tegengewerld in
ons doen en laten. De verkoop van
seizoenskaarten bijvoorbeeld verliep,
ieder jaar weer, nogal explosief (in de
ruimte zin van het woord). Zodoende
weigerde de polie nog garant te
staan voorde veiligheid van zowel
spelers als supporters. Wellicht kwam
dît ook wel door het fot dot de
afgelopen twee seizoenen het Bomb
Sqvad acht keer gebeld moest
worden in verband met stapels
verdachte pakketjes voor de deur van
onze kleedkamer. Sport moet leuk
blijven; voor supporters, maar vooral
ook voor de sporters zelf. Ik,

persoonlijk, denk dat door
soortgelijke voorvallen en situaties
uiteindelijk is besloten om te stoppen
met Heren].

Nogmaals, bedank voor alle
bakstenen, vloerdelen, kruiwagens,
gasfornuizen en andere presentjes
die wij in ontvangst hebben mogen
nemen in het veld!

Gelukkig kunnen we ook terugkijken
op minder turbulente evenementen
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voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

GEA:
A. - HOLKENBORG

naar

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 MD ZIEUWENT
Tel: 0544-351269
Fax 0544-952464

Dealer van:
GAZELLE
VICO
WHEELER
NISHIKI

Dorpsstraat 35 Voor al uw tour-
7136 LE Zieuwent
Tel. 0544-352254
Fax 0544-352309 mountainbikes

_ Ee
en racefietsen en



Wis W.J.M. Kleín Goldewijk
= verkoopvan nieuwe

en gebruikte auto's
+ autozlarm - inbouw
+ startblokkering (SCM erkend}
+ inbouw blackbox systemen

APK
keuringsstation
De Witte Rieteweg 3

Mariënvelde
Tel. 0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



eetijdens onze volleybalcarrière. fijdens ons was dat deze hondjes nu tevens
de volleybalkompen werd er altijd het
nodige aan culturele ontwikkeling
gedaan. Even weg uit de hectiek van
de sportwereld werden er dingen

georganiseerd die hun weerga in de
wereld niet kennen. Zo werden er
hunebedden gebouwd in Groningen
en gingen we daor tevens dl

paalwerpend door de bossen. Ook
werden er (door ons) buik-schuif-
kampioenschappen geregeld tijdens
een kamp in limburg. Tijdens dot
weekend kwam er noodweer op en
iedereen zocht een veilig
onderkomen in de feesttent. Dit terwijl
drie TOHPIeden het gepost vonden
om de elementen te troiseren en
onder deze extreme omstandigheden
te trainen voor bovengenoemde
kampioenschappen. Vol overgave en

met ontbloot bovenlichaam werd er
geschaafd aon de buikschuifechniek
in een woterplas waar de dag erna
eon grindpad bleek te liggen! Terwijl
we volop aan het trainen waren
zagen we in onze ooghoeken hoe
onze caravan wegwosi, moer dat d
voortent bleef staan!27!
Over het algemeen kan gesteld
worden det tijdens deze
weekenden iets te prominent
aanwezig waren. Zo werdende nogal
forsgebouwde Rottweilers, die
ingehuurd waren om als uitsmijter te
functioneren, door ons geknuffeld en
stomdronken gevoerd waere de
bewaking er geen lend meer mee
kon bezeilen. De grote verdienste von

PIOT: PLANE L

als schoothondje dienst deden (ze
hodden een wat ruimere
funcieomschrijving gekregen, zeg
maar). De Rottweilers zijn inmiddels
alweer drie jaar onder behandeling
von het Pieter Baan Centrum. Ook dit
voorval werd ons door menigeen in
dank ofgenomen. Als kroon op éé
von deze uitstapjes hebben we bij

wijze van souvenir een toernooibeker
achterovergedrukt die bedoeld was
voor de tweede prijs van det
weekend. Volgens die trofee zijn wij
‘dat weekend tweede geworden van
de twechonderd en twintig
desinemende herenteoms en dat
zonder ook maar één fatsoenlijke bal
te spelen. We schamen ons diep voor
deze toch baanbrekende daad, maar
anderzijds zijn wij zeer trots op het
‘behaalde resultaat! Ondanks dat de
beker gestolen was, is dit achteraf
toch het sportieve hoogtepunt uit
onze longe loopbaangebleken
Het bezoek aon Turkije was het
resultaat van jarenlang lobbyen bij

Foster Parents om nv eindelijk ens
een keer ons eigen Foster Parents-
kindje te mogen zien. Hieraan werd
gehoor gegeven in mei 1996. Dus wit
met acht man op bezoek bij onze
Ohran en wat bleek: hij kon zich
prima redden en was 8 jaar ouder
don ons (gemiddeld). Wij vonden dit

op zijn zachtst gezegd vreemd (zeker
in genefische zin) en navraag bi
Foster Porents leerde ons dot het over
het algemeen vrij gebruikelijk was om
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Ohran te laten onderhouden door
ouders die jaren jonger zijn dan hem.
Ons werd verteld dat O. Delibas in
zijn geestelijke hoedonigheid zo'n 23
jaar achter is en dat daar jaarlijks
anderhalf jaor bijkomt. Wij waren
tevreden met deze uitleg, maar
moesten opzoek naar sponsoren
want Ohran ot ons ondertussen de
oren van het hoofd. We vonden in
ene S. Hussein een goede financiële
pariner. Hij beweerde enige
olievelden te bezitten die hij wel wilde
inzetien voor de belangen van de
algemene mensheid en de armoede
op deze wereld. Wij waren zeer
content en tevens uit de brand (al is

dit laatste wel heel erg dubbelzinnig
en ongelukkig gekozen).
Op de vraag waarom juist hij zo
toegeeflijk was antwoordde hij ons
met een Oost-Koerdisch accent: “De
olie is toch nief aan de straatstenen
kwijt te raken!” Hij vertelde ons dat
hij vond dat er steeds minder

Ik wens u cen prettige vakantie

Ik heb ooit in een competitiewedstrijd
bij het 1van RKZVC (thuis tege
Sp. Lochem) een strafschop gemist
De eerste in die wedstrijd schoot ik
raak, echter de tweede schoot ik in
dezelfde hoek en ook de Loehem-

straatstenen te verkrijgen waren op
de Wereldmarkt. We stelden hem
dan ook voor om eens naar een
volleybalwedstrijd te komen kijkent2

Kortom voorhet eerst heeft het Piot-
verhaal een begin en een eïnde. Ditis
volgens mij een slechte zaak en ik
betreur hef ten zeerde. Ik zal de
volgende keer trachten beter mijn
best te doen!

Nog enkele mededelingen van
huishoudelijke aard. Volgende week
zijn bij de Aldi de schuursponsies-
met ingebouwde-vochtregulator in de
uitverkoop. Mensen, sla massaal aan
het hamsteren want, geloof me, or
dreigt een schuursponsjes-met-
ingebouwde-vochtregulator krapte op
de Wereldmorkt! De braadpannen
zullen letterlijk de prijs uit rijzen, ma
daarover de volgende keer vé
meert!

Tot zoveren gegroet, B. Domhof

___Stoppen of doorgaan??
doelman ging die hoek in. Ik baalde
veel meer van die
dan van die verzilverde. Ik moest er
niet aan denken dat ik beide penalty's

emiste strafschop,

had gemist. Frank de Boer overkwam
het op een niveautje hoger: Euro
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2000 tegen Italië
Oranje, dus n2 &

verantwoordelijkheid nemen en nog
een keer zetten. Hij nam direct de
eerste penal
strafschoppenserie; mi

de
dus. U kunt

zieh voorstellen dat zijn misser wat

van

meer gevolgen had, dan mijn misser
tegen Lochem. Wij stonden immers
al met 1-0 voor.
Hoe frustrerend is het dat je als n
van de grootste spelers van de wereld
al voor de 3 keer een groot toernooi
via een strafschoppenserie moet
verlaten. Iedere keer hoop je dat het
goed gaat en iedere keer gaat het mi
Trank de Boeris 30 enals hij van de
UEFA de Europese beker 2000 in
ontvangst had mogen nemen, dan
was hij over 2 jaar voor het WK niet
meer naar de andere kant van de
wereld (Korea/Japan) gereisd. Nu
moet hij wel. En mocht hij nu nog
wijfelen, dan Ia t hij over een half
jaar de video “Nederland—Italië
2000" maar van het begin tot het
eindeafspelen, danis alle twijfel weg.
‘Zoiets vergeef je jezelf pas, als je het
persoonlijk recht hebt kunnen zetten

Hoe anders (en rooskleuriger) is het
in mijn “carrière” verlopen. Ik ben
mt mijn voetbal-aetiviteiten bij het
eerste van RKZVC alweer ruim een

jaar geleden gestopt. De schitterende
ontknoping van de degradatiestrijd
in dat waarbij wij
ternauwernood dans der
degradanten ontsprongen, zal ik niet
snel vergeten. In laatste 10
minuten vanhet seizoen werd in één

keer dehele competitie beslist. Grol
scoorde tegen Reünie de gelijkmaker,
WVC kwam met 2 treffers langs
Vosseveld en RKZVC school tegen
Witkampers de 1-0 in de touwen
Reünie en Vosseveld gedegradeerd,
RKZVC veilig en vierde feest. Het zal

niet meer gebeuren dat een puzzel
waarvan je niet meer weet hoe hem

op te lossen, op het allerlaatste
moment zoin elkaar valt. Helaas was
ik die laatste wedstrijd geblesseerd en

ging “voor devereniging” met mijn
mobieltje naar Vosseveld om het
actuele nieuws door te bellen. Op de

terugreis, toenik wist dat weveilig
waren, hoefde ik maar enkele
sceonden na te denken en wistik het
zeker: Ik stop ermee. Mijn werk stond
2x in de week trainenin de weg, het
om de 3 wedstrijdenweer een keer in
de wissel zitten stond meniet aan,
“mijn” plaats als laatste man was
vergeven aaneen betere speler en de

jongejongens werden ouder, metalle
(positieve) gevolgen van dien. Als we
waren gedegradeerd was ik nog een
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seisoen doorgegaan (basis of geen
basis). Echter ik kon geen mooier en
beter moment verzinnen om er een
punt achter te zetten, dan nu. Dat
maakte de keus wel erg makkelijk

Bij de PIOT ligt dat anders.
Trainen doen we niet, degraderen

kunnen we niet, ik heb niet direct cen
favoriete plaats aan de vergadertafel
en zelf ben ik één van de jongeren.
Toch stop ik ermee, of beter gezegd,

ben ik ermee gestopt. Waarom? Met
“geen tijd” kom je bijna altijd en
overal weg en eerlijk gezegd speelt dat
zeker mee. Maar ook het feit dat ik
het na een aantal plezierige jaren
mooi vind geweest. Van de meeste
verenigingen in Zieuwent weet ik nu
vrij veel, ik kan redelijk inschatten
wat dé sporters in Zieuwent zijn en
bet is niet altijd even makkelijk om
iedere keer weer een creatief stuk te
schrijven. Toch vind ik het ook wel
weer jammer. De gezelligheid bij de
vergaderingen is altijd aanwezig, elk
interview is weer anders en door de
tijd zullen zich altijd weer andere
sporters aandienen.

De keuze om te stoppen bij PIOT was
dan ook lastiger dan dekeuze omte

‚__ PIOTEDPLANET.NL

stoppen als selectiespeler bij RKZVC.
Nu moet ik wel eerlijk toegeven dat ik
bij de PIOT nog wat makkelijker mee
kon dan bij het 17° van RKZVC. Het
tempo bij ZVC ligt wat hoger, zal ik
maar zeggen.
En wat Frank de Boer betreft; hij zal
hopelijk op het WK in 2002 de
sterren van de hemel voetballen en de
Wereldbeker in ontvangst mogen
nemen. En als hem dat niet lukt, dan
zullen twee momenten hem eeuwig
bij blijven: Nalië: penalty 1 en Talië:
penalty2.
Wat dat betreft ben ik absoluut niet
jaloers op hem en ben ik liever
redactielid van de PIOT, dan
“penaltyspecialist” van Oranje, ook al
ging die eerste er tegen Lochem toch
vrij aardig in.

Tot slot dank ik uiteraard de PIOT-
redactie voor de goede tijd die we
‘hebben gehaden wens hen alle succes
toe om ook Inde toekomst het unieke
Zieuwentse sportblad PIOT uit te
brengen.
Rest mij u te danken voor het lezen
van mijn bijdragen de afgelopen
jaren. En om RD (exredactielid) te
citeren: “Het gaat u goed”.

De ex-redactie JW)
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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

ENAdeNSSDEEEesSn'OUD-HOLLANDSE SPELENNEEnETE+ BARBECUE binnen en buitenBENESSEN

Het Interieur
1e de weerspiegeling
van uw persoorijkneid
eceee hot 0 zin ogen
See DR Anare vn eensogen sik ErinEee senen Gn erEee wen

nee u genere
pgesteeesjonssonen. eri ceKeie vereineneen en bj ce erge

STOL
woo:

NBORG
(WINKEL)

ZIEUWENT

Dorpsstraat 33 -7136 LE Zieuwent
Tel. 0544 351207



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

a EllenJosEVsi ) ZIEUWENT
jL BORCULO= BREDEVOORT

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER BA-3512I5

EIPPERVERVOER

Fax 0544-352065AVIA Zieuwent JEeeEEEnET]
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.
Dezecredit card kunt U bij ons GRATIS aanvragen.
ma. t/m vr. 8.00-20.00 uur
zaterdag 8.00-19.00 uur
zondags gesloten

L

j



| iz: PIOTEDPLANE L

REDACTIONELE MEDEDELING
Zoals U inhet voorgaande verhaal heeft kunnen lezen, is Joris Wassink gestopt
als redactielid. Ruïm 7 jaar heeft hij, op zijn eigen persoonlijke manier,
meegeholpen aan hettot stand komen vandit Zieuwents Sportblad. Wij willen
‘hem, ook middels dezeweg enin de overtuiging namens alle lezers te spreken,
‘hartelijk bedanken voor alles wat hij voor PIOT heeft gedaan en betekend. We
zullen zijn inbreng in de redactievergaderingen en stukken missen. We wensen
hem (samen met zijn compagnon) veel succes en geluk met zijn nieuwebedrijf
in Enschede.

De redactie.

KINDERPIOT
Interview

hallo allemaal ,
In ons laatste interview interviewen we Norie. Ze heeft elke dinsdag avond
skateles van 7 tot 8 Ze zit op het marianum in Lichtevoorde. Ze krijgt skate
les van regina van het coursY center.

1

Waarom ben je skateles gegaan? omdat ik dacht dat ik alles nog niet zo
goedkon en mijn moedergg er ook
op.

2.

Hoeveel lessen heb je al gehad? 8 essen heb ik nugehad.
3
Hoe zien de lessen eruit? ales watje leert word steeds herhaalt

ene leert er nieuwe dingen vij
4
Zijn de groepen op leeftijd
ingedeeld? Nee, alles door elkaar

1
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Zitten er ook kinderen van
jou leeftijd bij? nee
6.

Hoe oud moet je minstens
zijn om skate les te mogen nemen?vanaf wanneerje maar wilt
7.

tot welke leeftijd magje skate les
nemen? ale leeftijd
8
moet je er speciale Keding voor ar?sfates natuurijk,HARIrie en

p& eleboogbescheming een heim £ niet
4 verplicht en natuurijk een beete
: sportieve keding.

9
Zijn er ook wetstrijden? nee, maar wel tourtochten.
10.

magje onder alle weers:
omstandigheden skaten? nee niet bij onweer en regen dan gljje

uit

Toetje van Norie Waenink!

Wat is je lievelings eten? zuurkool schotel.
2.

Welke popgroepen vindje leuk? 0 zoveel
3.

Wats het mooiste boek datje
gelezen hebt? de paardenfuisteraar.
z En
Watis de mooiste film die je
gezien hebt? ttenic:
5.

Doe je verder nog anderedingen
naast skate les? gilde, handbal broertje plagen en

»



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

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

WOPA sv
Telefoon: HARREVELD 0544 - 37 24 15

ZIEUWENT 0544-3515 26

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Di Vm Vrij 8:30- 12.30 uur + 13.30 18:00 uur

Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za 830- 16 00 uur

Dorpsstraat 214
7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0543 352372

N / SCHOONHEIDSSALON

/T> ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 0544-377448

bg.g. 377449

SPORT JE VEEL?
DAN HEBBEN WIJ

DE PERFECTE LOOK VOOR JOU.

KAPSALON

VOORHEMEN HAAR
DORPSSTRAAT 77

ZIEUWENT (0544) 351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
E42 tuinonderhoug tuinideeën tuincamlegeeps E ;tundeeën tuinamlog tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954
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pianoles.

6.
Wie belje het meest? karien mijn vriendin.
7.

Watdoejeinje vrijetijd? “van ales iezen, handballen vies
worden en nog veel meer.

8
Watije lievelings kleur? blauw maar zwart voorkeren.

groetjes hanneke en aafke.eNY HEVENEMENENAGENDA
ZATERDAG ug. : UITERLIJK wEvERENKOPE:

Zondag 77 ug, : TOHP Volleybal uiten toernooi IN

Verrassend?
EK2000 zit er al weer geruime tijd
op. De meeste zullen nu wel over
het verlies heen en beseffen
dat wanneer je 5 van de 6
strafschoppen mist geen Europees
kampioen wordt. Niet alleen het
EK is verloren maar Nederland is

ookzijn bondscoach kwijtgeraakt.
Vrijwel meteen na de verloren
halve finale tegen lialië maakte
Rijkaard zijn ontslag bekend aon
de pers. Hoogst merkwaardig dat
ie dat eerst aan de pers

mededeelde en dat de spelers, die
een paar weken voor hem door
het vuur waren gegaan, het van
ioumalisten moesten horen. Ik

was echter nog meer verbaasd
over de reactie van het
Nederlandse volk op zijn vertrek.
Voorde meeste leek het te komen
als een donderslag bij heldere
hemel. Het was toch al van
kilometers ver zien aan te komen
dat hij na de EK zou vertrekken,
ongeacht de afloop. Als de
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prestaties zouden tegenvallen dan
had ie wel moeten vertrekken
onder druk van de KNVB en de
kritiek van het gehele
Nederlandse volk. Aan de andere
kant zou het ideaal moment
geweest zijn om met de Europese
beker in de hand te verkondigen
dat de missie geslaagd was en
met een volbrachte taak terug te
treden. Het zat er echter tussenin.
Geen Europees kampioen en toch
het volk tevreden over het
vertoonde spel. Rijkaard als de
morele winnaar. lederen had
hem wel een tweede kans gegund
om te proberen over 2 jaar
Wereld kampioen te worden.
Maar blijkbaar heeft ie te weinig
ambitie en karakter om er nog
een paar jaar tegenaan te gaon.
Niet alleen ik, maor ook Louis van
Gaal, hadal lang zien aankomen
dat na het EK er bij de KNVB wel
eens een vacature zou kunnen
zijn. Bij Barcelona had hij het wel
zo'n beetje gezien. Ondanks al de
successen van de afgelopen jaren
werd hij er nog steeds niet genoeg
gewaard. Hij hield de eer aan
zichzelf en maakt zich zo vrij om
zijn lang gekoesterde wens in
vervulling te laten gaan. KNVB en
van Gaal hebben er blijkbaar wel

PLANET.NL
zin en vertrouwen in. Het contract
loopt maar liefst tot en met het,
door de Duitsers gekochte, WK
van 2006. Ik ben benieuwd hoe
de terugkeer in Nederland zal
zijn. Zijn successen heeft Louis
vooral te danken gehad oan het
zeer intensief met een
spelersgroep bezig zijn. Bij Ajax
en Barcelona heeft het enige tijd

gekost voordat de spelers zijn
speelwijze doorhadden en er
resultaten mee gingen boeken.
Waarschijnlijk krijgt ie di bij
het Nederlandselftal niet. Ook de
tijd om lang intensief met de
internationals aan de slag te gaan
zal hem niet gegund worden.
Gelukkig heeft ie wel het voordeel
dat de meeste spelers hem nog
wel kennen uit een Ajax of
Barcelona verleden. De
Nederlandse pers zal hem zeker
nog wel kennen. Ze zullen ook
wel eens beelden uit Spanje
hebben ontvangen en gezien dat
hij nog steeds niet de beste
maatjes is met de pers. Ik verheug
me nu al weer op de
persconferenties. Als daarnaast
Cruijff ook nog zijn commentaar
blijf leveren dan kunnen mijn
voetbalavonden niet meer kapot

JteRtewW
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DE xAYDOTHEEK
SHOP -

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die nc, voor u juiste hypotheek te kiezen, krijgt u
nu deskundig
alle hypotheken van a

voor u de juiste. Tee

DE HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2
H.W.M. TOEBES - TEL. 0544-377113

best mogelijke voorwaarden.

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 12
7136 MH ZIEUWENT
Tel 0544-351768



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 turn-key-oplevering van

uw droomhuis gewoon in goede handen:

afspraak is afspraak, het uitbesteden
van bouwplannenis tenslotte een Kwestie

van vertrouwen.

Hoenderboom maakt u

graag een aangename Ww f
aannemersbedrijf

HOENDERBOOM
Bel voor cen vrijblijvende presentatie 0544-351392

Aamemersbedrijf Hoenderboom Dorpsstraat 27 7136 LE Zieuwent


