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GEWOON ZICHZELF
Waarom is hetzo leuk om naarde
Olympische Spelen te kijken? Daar

zijn natuurlijk tal van redenen voor te
bedenken, maar volgens mij is een
belangrijke reden dat alle sporters
normale mensen zijn. Ze zijn blij met
de wereldwijde aandacht voor hun
sport en even mogen zij zich hullen
in mondiale aandacht.
Wie weet inmiddels niet wat het
“toppiewoppie" van Inge de Bruijn
betekend. Of wie kan vergeten hoe

tel, 0544 35 1964
EMAL PIOT@PLANEINL

emotioneel Mark Wouda was nazijn
bronzen plak. Hoe ‘gewoon zichzelf
bleef Pieter van den Hoogenband
niet na zijn verschillende plakken. Of
de spontane bitloze glimlach van
Anky van Grunsven. Gewone men-
sen die, na een meer dan bijzondere
sportieve prestatie, gewoon zichzelf
bleven en voelden als én van ons.
Ik vind dit geweldig. Lekker met
sport bezig zijn en verder je concen-



treren op je maatschappelijke
carrière.
Nee, dan het Nederlandsleger-
tje aan top-voetballers. Een man
als Clarence Seedorf zou so-
wieso al wat van de olympische
sporters kunnen leren. Maar ik

zag laatst, na afloop van de door
Nederland verloren wedstrijd
Nederland-Portugal, interviews
met Edgar Davids en Louis van
Gaal. Meine liebe, wat zijn die
lui verschrikkelijk arrogant. Een
Davids die doodleuk beweert dat
hij maar vier foutjes had ge-
maakt de hele wedstrijd, vergat
erbij te vertellen dat hij daar-
naast ook niets goeds had ge-
daan. De interviewer merkte dit
op, maardit kwam hem duur te
staan. Een fikse sneer van Da-
vids en weg was de kroonprins
van het voetbal. En dan Van
Gaal. Hij zat tegenover Frits Ba-
rend en voelde al aankomen wat
er kwam. Frits merkte op dat
Nederland niet geweldig in de
poule gestart was. Natuurlijk
sloeg dit volgens de allesweter

(ik-maak-geen-fouten) Van Gaal
nergens op en was het de zo-
veelste bevestiging dat de Ne-
derlandse pers het voetbal kapot
maakt. Misschien zou hij nog
eens terug kunnen kijken naar
zijn beginopstelling en eens
goed in de spiegel kunnen kij.
ken, om dan te constateren dat
zijn keus niet echt geweldig was.
Ik heb hem al eens naast het
veld en later op een podium een
karatetrap zien maken. Ik heb
me vaak afgevraagd wat hij nu
uitbeeldde, maar waarschijnlijk
is het de trap waarmee hij de
spiegel, die iemand hem voor
zou houden, aan diggelen zou
schoppen. Ik denk dan vaak:
“Oké, je kunt goed voetballen of
hebt er verstand van. En dan.…
Gelukkig is hetin de Zieuwentse
kantine bij het voetbal veel an-
ders. Daarzijn we nog met ge-
wone voetballiefhebbers onder
elkaar. Of zijn er misschien toch
een paar die zich iets minder
gewoon voelen dan de ande-
ren? Niet helemaal onwaar.

M.L(red.)



We zijn net zo thuis
in de buurt als u

Rabobank is een bank mes c
k bent. De Rabobank heeft a!

werken en bouwen aan1
mensen vóór mensen. Dat merkt ualsnel in het perzoon-
lijk contact Elke Rabobank staat midden in de samen:
teving. Daarom zn we vaak bestoken bij zen
in et bedrijfleven, verenigingen en schol
weten wat er leeft, ook als het niet om ba
gaat. Kortom, we zjn cen bank die net zo hui
in de buurt als u

Rabobank

idee Het idee dat je zamennander de traditie
Het cen ban

Kantoor lichtenvoorde Kantoor Zieuwent Kantoor Harreveld
Raadhuisstraat 4 Dorpsstraat 37 Kerkstraat 20
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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!”

Hetis dichterbij dan u denkt!

Vraag vrijblijvend om informatie en
documentatie!

Tel: 0544 - 352222 Fax 0544 - 352218
E-mail: info@soureycenter.nl

SOURCY CENTER - ZEGENDIJK 3A

7136 LS ZIEUWENT

Oympische Spoon
© Tenriëhal
© Scuashbanen
9 Sport voor bodriven
9 Soury Lounge
© Ierse pub
9 Wesen
4 XTREME bowing
© Indoor midgetgolf
© Knderrangementen
9 Lue sponcafe



EEN FRISSE WIND UIT GROENLO
Opmijn verjaardag komen zealledrie wat
later. Sinterklaasfeest, intrekkersfeest of
visite op zondag kan niet. Waarom niet?
De helft van mijn familie loopt dan te
draven op het veld, de andere helft staat
aan de andere kant te joelen. Alleen het
kleinste deel van de familie zit gewoon
thuis of viert wel een feestje.
En waarom staan ze nou te draven en te
joelen? Jehoeft hier niet lang over na te
denken, wanthet gaat natuurlijk om het
spelletje voetbal. Onze ZVC jongens
hebben een nieuwe trainer gekregen.
Aangezien ik mijn hele familie aan deze man toevertrouw wil ik wel
graag weten om wie het gaat. Daarom ben ik samen met Huub naar
hem toe gegaan.
Wie is Theo Hulshof?
Ik ben 46 jaar, getrouwd met
Anita en vader van Tim en Luuk.
Ik ben een geboren Grollenaar,
maer 25 jaar geleden ben ik
naar Lichtenvoorde verhuisd. In
Lichtenvoorde kon ik namelijk
een baan krijgen in het onder-
wijs. We zeiden toen dat we ooit
weer terug naar Groenlo wilden,
maar de gezelige buurt weer
hield ons hiervan. Mijn hobbyis
hardlopen, daar komt het alleen
weinig van. Ik zou natuurlijk met
de selectie in de Schans kunnen
gaan rennen maar dat kan niet,
want met mijn tempo voorop
gaathet te langzaam. Tja, wat
heb ik nog meer voor hob-
by's.Dan Klinkt vanuit de keu-

ken Anita's stem:”Voetballen,
voetballen en voetballen!”

Vertel eensiets over je voet-
baltrainers geschiedenis.
Ik ben geboren tussen camping
Marveld en het voetbalveld van
Grol, daar staat mijn ouderhuis.
Dusis stond al heel jong op het
veld. Ik heb de hoogste jeugdelf-
tallen doorlopen. Toen ik 17 jaar
was stond ik in het eerste team
van Grol. Mijn eerste kampioen-
schap heb ik in 1973 in Zieu-
went behaald. Alle teams in de
poule waren toenal uitgespeeld.
Dus iedereen kwam naar de
wedstrijd RKZVC-Grol, er ston-
den wel 6000 supporters. Ge-
weldig was dat. Grol werd kam-



pioen. In totaal heb ik 15 jaarin
het eerste van Grol gevoetbald,
toen was het ook genoeg. Ik
vind datje dan de jonge talenten
niet voor de voeten moet gaan
lopen. Om toch met het voetbal
bezig te blijven ben ik mijn trai-
ner/coach diploma 1 gaan halen.
Bij Gro! B1 konik aan de slag.
Zij speelden interregionaal
Daarna ben ik naar VIOS Bel
trum gegaan omdat ik wat an-
ders wilde. Eerst trainde ik de A-
jeugd, later deselectie waar ik

kampioen mee geworden ben. IK
ben daar in totaal 7 jaar ge-
weest. Na Beltrum kon ik in Vra-
gender beginnen bij KSV. Als ik

een club kies wil ik wel een
groep waar ik wat mee kan,
waarik mijn ei kwijt kan. De
sfeer moet er gemoedelijk zijn,
je moet metelkaar van gedach-
ten kunnen wisselen, het moet
niet te zakelijk zijn. We moesten
toen in de 6° klasse beginnen en
gingen keihard aan het werk; we
werden kampioen. Vanaf dat
moment zaten we in een soort
roes en gingen maar door met
punten pakken en werden ook in
de 5° klasse kampioen. We
hadden in dat team een jongen
die niet goed kon lopen, maar
wel een neusje voor de goal
had. Dit was een geweldige tijd.

Vorig jaar verliet ik de club na
degradatie, heel vervelend,
maar we hebben er alles aan2 het was te hoog gegre- veel te oefenen, bepaalde tech-

pen. In de 5° klasse maken ze
nu weer een frisse start.

En toen. Zieuwent.
Vorig jaar werd mij gevraagd
hoe ik over RKZVC dacht. Ik
vond RKZVC geen wonderploeg
op technisch gebied, maar ik
vind het bijzonder knap dat ze al
zoveel jaren in de4° klasse spe-
len. Ze hebben al zo vaak op het
punt van degraderen gestaan,
maar ze kruipen eraltijd weer
uit. Vorig jaar oktober belde ie-
mand van het bestuur om een
afspraak te maken voor een ge-
sprek. Er belden wel meer clubs,
zo ook Steenderen. Maar al
doen ze me elke week een kar
metAviko frites, dan nog ga ik
daar niet trainen. Steenderen is
een mooidorp hoor, maar veel
te ver weg. Het gesprek met het
bestuur verliep goed,en na twee
gesprekken kwam het meest
onbelangrijke; het financiële ge-
deelte. Het gaat mij om het ple-
zier dat ik er aan beleef. Het
werk als voetbaltrainer vind ik

erg leuk, je probeert als groep te
groeien. Overdag werk ik met
kinderen van 7/8jaar. 's Avonds
trainen met de jongens is een
uitlaatklep.

Je bent trainer en coach, wat
vind je leuker?
Trainer/coach is een juiste mix.

Tijdens de training probeer ik
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nieken in te slijpen. Tijdens de
wedstrijd hoop je dit dan terug te
zien. Met de wedstrijd is het be-
langrijk om goed te observeren
Je hebt dan niet zoveel invloed
meer, je kunt af en toe nog wat
corrigerends roepen. Als trainer
kun je alleen maar hopen dat de
spelers op tijd in hun nest liggen
en meteen scherp zijn. Daarom
heb ik ook het liefst jongens die
verkering hebben of getrouwd
zijn. Ik houd niet van lange
voorbesprekingen. In de rust
probeer ik goede aanwijzingen
en oplossingen aan te dragen.
Af en toe moet het spul opge-
zweeptworden, maar datis nog
niet zo vaak nodig geweest.

Hoe maak je keuzes voor wat
betreft de opstelling en de tac-
tiek?
Ik ben een democratische trai
ner. Ik observeer de trainingen,
de opkomst en de motivatie van
de spelers. Overleggen doe ik
met de leider, de verzorger en
de grensrechter. De uiteindelijke
keuze maakik zelf. Ik probeer
wel aan te geven waarom ik be-
paalde keuzes maak, ook naar
spelers toe.

De wedstrijd
Op dinsdag tijdens de training
ga ik al met de spelers naar de
wedstrijd toe. We kijken tegen
wie we zondag moeten spelen.
Over de tegenstander win ik zo-

veel mogelijk informatie in,
Vooral de zwakke punten van de
tegenstander probeerik te pak-
ken te krijgen en daar gaan we
dan wat tegenover zetten. Vrij.
dags geef ik meestal de namen
van de basisopstelling. Ik pro-
beer de jongens ervan bewust te
maken dat wij het spel moeten
bepalen en niet de tegenstan-
der. Effectief balbezit is erg be-
langrijk. We hebben goedever-
dedigers en een attente keeper.
In het middenveld moet het bal-
bezit wat meer vastigheid krij.
gen, dan kunnen we het spel
bepalen en daar moeten we
naar toe.
Wat zijn de sterke en zwakke
punten van het elftal?
Collectief zijn we heel sterk. Ook
de verdediging loopt goed. Het
scorend vermogen is nog wat
minder, we hebben veel kansen
nodig, gelukkig creëren we die
ook. Het moet gewoon een keer
komen. We moeten werken aan
de eind-pass, het secuur kijken.
(Gelukkig werd mij, Wendy, de
eind-pass duidelijk uitgelegd
a.d.h.v. een bierfles en een glas
die spelers John en Dennis
moesten voorstellen, chips en
de pinda's waren de goal). Ik wil
niet teveel nadruk leggen op de
zwakke punten. De groep moet
samen het gevoel hebben op de
goede wegte zitten. Er zijn een
heleboel spelers die een positie-



ve ontwikkeling doormaken, zo-
als Toby bijvoorbeeld. Door
blessures krijgen andere spelers

dekans om te laten zien wat ze
kunnen. Derby kan nu vaak spe-
len,hij krijgt zelfvertrouwen en
doet het mede daardoor goed.
Marcel kan heel goed derust in
het team bewaren. Ronald heeft
een prachtig figuur voor een
keeper, vrouwen zullen het vast
met mij eens zijn, hij kan alle
hoge ballen pakken. Sander
Kolkman maakt niet veel goals,
maar een sterk punt van hem is
dat hij altijd aanspeelbaar is. Ik
kan alle spelers wel gaan be-
noemen, maar het gaat om het
collectief

Hoe denk je dat de huidige
competitie zal verlopen?
RKZVC heeft de laatste jaren
weinig gewonnen, dus we moe-
ten proberen wat te pakken,
misschien een periodetitel. Net
als AJAX moeten we proberen
bij de eerste 5 te eindigen. Ik
denk dat Vosseveld gaat degra-
deren en dat SDOUC het kam-
pioenschap gaat pakken.
Aan wie leg je verantwoording
af binnen de vereniging en
hoe?
“Je moet voor je team opko-
men’.
Het bestuur kan vragen stellen
daar leg ik verantwoording aan
af. Ook heb ik laatst een ge-
sprek met de suppportersvere-

niging gehad; die stellen ook re-
gelmatig vragen als: Woarumme
zit din d'r in?" of “Wat doo’j toch
met

…
in t veld?. Mensen wil-

len graag meepraten, meeden-
ken. Vind ik ook helemaal niet
erg. Ik wil mijn beslissingen best
verantwoorden; wie werkt maakt
fouten. Je wordt ais trainer aan-
getrokken om het elftal tech-
nisch en tactisch op een zo
hoog mogelijk peil te brengen.
Het bestuur mag wel vra-
gen/opmerkingen hebben, maar
ik probeerzelf het team zo goed
mogelijk samen te stellen. Ik heb
1x per maand overleg met het
bestuur, wat ik een goede zaak
vind.

Bemoei je je ook met het be-
leid van de vereniging?
Het behoort tot mijn taken om
hierover na te denken. Ik vind
het heel belangrijk dat er goede
trainers op de teams staan. De
oefenstof voor met name de
jeugd moet goedzijn. Met de D-
jeugd mag je bijvoorbeeld nog
niet gaan koppen. F-pupillen
moetje veel laten scoren, dus
veel oefenpartijtjes laten spelen,
ze moeten veel kunnen doen en
niet steeds in een rijtje staan
wachten. Mijn hoofdtaak is het
trainen/coachen van het eerste
elftal, maar het andere neem ik
ook heel serieus.



U kuntbij ons terecht voor eengeheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:

Alle verzekeringen (schade en leven)
* Sparen
° Beleggen
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Assurantiën - Financiële Dienstverlening
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Voetbal in een klein dorp; wat
vindje daarvan?
De spelers komen uit het dorp;
Ze leven ervoor. Het is de kracht
van het dorp dat spelers zich er
verantwoordelijk voor voelen.
Daarom doen veel clubsin klei
ne dorpen het goed. Ze worden
door hethele dorp aangespro-
ken. Als het goed gaatin de
wedstrijden hoorje er niet zo-
veel over, maar als het niet goed
gaat hoor je er het meestover.

Wat heb je liever: een saaie
slechte wedstrijd met 0-0 ge-
lijk spelen ofin een zinderen-
de hoogstaande wedstrijd met
3-4 verliezen?
De stand op de ranglijst bepaalt
wathet belangrijkst is. In princi
pe kies ik dan voor een gelijk-
spel. Voor het publiek wil ik na-
tuurlijk een mooie wedstrijd en
spanning voor het doel van de
tegenstander.

Uitspraak: “De trainer is
eindverantwoordelijk. Als de
resultaten tegenvallen moet
zijn kop rollen”.
Het bestuur moet kijken welke
spelers er in de groep zitten. Ze

moeten vooraf bekijken of we
iets met deze groep kunnen be-
reiken of niet. Al doen de spe-
lers namelijk nogzo hun best en
haalt de trainer er het optimale
uit en ze degraderen toch, kan
dit niet alleen de schuld van de
trainer zijn. Als een ploeg kam-
pioen wordt, krijgt soms een
trainer alle lof. Vind ik ook niet
goed, men moet meer kijken
naar de speelwijze van de
groep.

Je bent nu 3 maanden bij deze
vereniging, hoe gaat het tot nu
toe?
De voorbereiding liep redelijk
goed. Maar alles draait om de
prestatie, om de punten en
daarmeezitten we op de goede
weg. Ik leer de mensen binnen
de vereniging beter kennen. Ik
ben een echt verenigingsmens
en houd van de gemoedelijkheid
die binnen deze vereniging
heerst.
Theo, er is ons een heleboel
duidelijk geworden, heel veel
succes bij RKZVC en bedankt
voor dit gesprek.

De redactie (HW en WK)

je



fz Papen
45 Jaan,
LA bande” Rommelnarkt lem

PROFIELSCHETS

Meest favoriete sport: Voet- en volleybal
Minst favoriete spor Boksen en american Tootball, waarvan de

regels mij niet duidelijk zijn.
Mooiste sportherinnering: Met volleybal, toen we het taarten-tournooi

wonnen (Met taarten doelt men op de te
winnen prijzen, red.)

Slechtste sportherinnering: Natuurlijk Duitsland-Nederland 1974
Favoriete sportman/vrouw: Cruyff, van Basten, Ritsma, en zo kan ik er

een hele rij opnoemen. Meer lokaal Jopie
Eekelder.

Leukste TVprogramma:__Westenwind, politieserie, maar ook spelle-
tes kijkik graag.

Beste boek/schrijver: Ik lees niet vaak. Nu ben ik met Mevrouw
moeder'van Yvonne Keuls bezig.

Mooiste film: Dokter Zievago
Politieke kleur: Gewoon middenin. Boeit me niet zo.
Beste Nederlandstalige lied: “Stil in mij’, van "Vandik hout’.
Meest afschuwlijke
Cadeau datje ooit kreeg: Absoluut geen idee.
Grootste miskoop: Mijn broodsnijmachine. Heb ik al vanaf de

verkeringstijd, en nog nooit gebruikt.
Omscholen tot: Moeilijk, nooit over gedacht. Als ik dan iets

moet kiezen, zou het bejaardenverzorgster
kunnen zijn.

Tent opzetten in: Niet in, maar aan. Aan het water. Bij voor
keur Zeelandof Texel. Enliever niet in een
tent.

Ben je wel eens aange-
‘houden door de politie: Nog nooit.
Hekel aan mensen di Het achter de ellebogen hebben, te laat

komen of zich domweg niet aan afspraken
houden

jh— 8



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

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

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

ZIEUWENT 0544-351526

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Di Vm Vri. 830-120 uur + 18.30 18:00 uur

Vrijdag Koopavond tot 21:00 uur
Za 830- 1600 uur

7136
LE

ZIEUWENT

Telefoon 0544 352372

en, SCHOONHEIDSSALON

/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

VOOR HEMEN HAAR
DORPSSTRAAT 77

ZIEUWENT (0544) 351982

Hoverierpedrif

Jos Lageschaar
Zg tuinamleg tuinonderhoud tuinideeën

tuinondemoud tuinideeën tuinaanleg

a }
fwindeeen tumaaeg tuinonderhoud1 È

Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor:

Waardroom je over:

Wanneer was je voorhet
laatst bang:

Wat denkje als je in de
spiegel kijkt:
Waarom ben je goed in wat
je doet:
Welkezin of woord gebruik
Je te veer:

Wie zouje nog willen
ontmoeten:

Wat zou je geen 2e keer
doen:
Beschrijf jezelf in 5
woorden:

Heb je sinds het begin van
deze profielschets gelogen:

Het achter de ellebogen hebben, te laat
komen of zich domweg niet aan afspraken
houden.
Ik ga s'avonds veelal (te) laat naar bed,
dus als ik eens kan blijven liggen, dan doe
ik dat, en krijg je mij er nergens voor uit.
Echte dromen heb ik niet Als het maar
goed gaat met mijn jongens, en we gezond
blijven.

(Red: Na heel lang denken, en steun ge-
zocht te hebben bij echtgenoot André, die
oppert om hier dan maar ‘muizen zonder
aangehechte overlijdensakte” aan te voe-
ren, wordt het toch) In het donker. Na 10
uur zie je mij niet meer alleen buiten

Ben ik dat?

Omdat ik mezelf blij.

‘Watis ’t hier ’n kroam’ Zowel thuis als op
de rommelmarkt.

Prins Willem Alexander. Lijkt me zo’n leuke
gewone jongen.

Naar McDonalds. Gadver,

Vriendelijk, behulpzaam, emotioneel,
gezellig, eerlijk.

Tuurlijk niet.

Redactie (JC)



SOURCY SPORTNACHT
|

Zaterdag 6 januari - Zondag 7 januari |
Zaterdag 6 jan. Vanaf 17.00uur tot Zondagmorgen 03.OOuur wordt er
voor de 11° keer de Sourcy sportnacht georganiseerd.
Vaste onderdelenzijn zaalvoetbal;squash: kruisjassen; klaverjassen;
darten en badminton voor de jeugd(tot 20.0Ouur).
Als nieuw onderdeel willen we vanaf 20.00uur in de tennishai een

volleybal toernooi houden in dezelfde geest als het
zaalvoetbal toernooi alleen bij volleybal voor mix teams,

om zo nog meerdere teams en dus ook voor de
dames mee te kunnen laten genieten van die
oergezellige sportnacht.
Omdat zowel bij het zaalvoetbal als het volleybal

maximaal 15 teams kunnen deelnemen en we in het
verleden diverse Zieuwentse teams hebben moeten

teleurstellen, doordat blijk dat deze sportnacht een steeds
grotere bekendheid krijgt en de belangstelling om mee te

doen steeds groter wordt, nu deze aankondiging reeds in de
& Piot.
S Verdere mededelingen volgen in de volgende Piot en andere

media.
Wel kan men zich vanaf nu reeds opgeven voor de diverse
onderdelen en wel voor:

ZAALVOETBAL RUUD DONDEWINKEL 0544-379552
MIX VOLLEYBAL B.TEN BRAS 0544-351257
SQUASH SOURCY CENTER 0544 352222
KRUISJASSEN A. BAKS 0544 352270

(en sourey)
KLAVERJASSEN A. BAKS 0544 352270

(en sourcy)
DARTEN SOURCY CENTER 0544 352222
BADMINTON JEUGD bij leiding zov. 0544 351738
FIT-CARE _Nu nog niet bekend



AA 1] K
VOOR AL UW: SportschoenenSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS

oo ZIEUWENT - Tel. 351257s ieAE] Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro
< Rucanor - Wings - Uhl Sport - Yonex - Lotto

Dunlop - Hummel - Masita - Oliver- Viking

AS eeHotel - Café - Restaurant

’t WittePaard”
Verrassend,

Ged,oea,C = olGezellig!

“Diverse megelijkheden voor

Ff Dorpsstraat 49
+ Bruiloften en partijen
+ Reaapties
+ Reünies
* Vagaderingen “De ideale rustplaats voor een hapje en drankje.



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A vd. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel 361236
Secretaris £. Kl.Godenijk, Groening 14, L'voorde, te. 378543
Penningmeester  :J. Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, tel 35205

Wodstrijd secr. W. Wopereis, Harreveldsowog 14, Zieuwent,tl. 351831

Z.VZ. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras. Dorpsstraat 23, Zieuwent, el. 351257
Secretaris R Donderwinkel. Oude Aattensewog 702, U'oorde. te. 379

Penningmee AR. Krabbenborg. Kleuterstraat &, Zeuwent, te. 262381
Wedstrijd okt Recreanten: B. Slot, Helenzeg 3,

Zieuwent, tel 352127
KNVB: B. Donderwinkel, Oude Aaftonseweg 70, te. 379552

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wensink, Anton Motemanhof 47, Zieuwent, tel 261838
Secretaresse £. Marscha, Dorpsstraat 12, Zieuwent, te, 362223
Penningmeesteres Per Bot, Únnenwover 2, Groerlo, tel 465478

Wedstrijd secr. A Hummeink, re 30, Zieuwent, tel
TOHP: Volleybal
Voorzitster J. Stoverinck-Penternan, De Steege 28, Zieuwent, te. 351485
Seataresse :M. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, (el 351468
Penningmeesteres .N. van Boeckel, de Haaro 28, Zieuwer, tel 352462

Wedstrijd secr P: Klein Goidevijk, de Haar 75, el 351473
Recreanten M. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, tel 351488

ZTV: Tennis
Voorzitter B. Storkhorst, Zegendijk 8/A, Zieuwent, tel 251947

elaresse 1. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zeuwent, tel 361501
Ponningmeesteres 1. Krippenborg, De Steoge 2a, Zeuwert, ‘el 362404

Spirit'90: Gymnastiekvereniging
Voorzitter J. Lavalaye, Kard. do Jongstraat #1, voorde, tel 373550
Contactpersoon 2 M. Holkenborg, Ruurtoseweg 6, Zietwnt, tel. 351873
Penningmeesteres :C. Hubers, Tongerlosestraat 46, ‘voorde, te. 372463

+ Ledenadinistraie

MU CHIN:Karate
Voorzitter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 351262
Secr/Penringn.  :G.Fijnders, Larksstaat 18, voorde, tel. 374926



VELOCÉ: Fietstoerclub
Voorzitter W. Hummelink, Schoppenweg 14, Zieuwent, tel 351797
Secr/Penningn  :H. Tocbes, Beethovonstraat 6, voorde, te. 379611
Toercoördinator  :P Knippenborg, Dorpsstraat 24a, Zeuwent, tel. 351856

Landelijke Rijvereniging “Zieuwent - Harreveld”
Voorziter A Lageschaar, Verdeingswog 4, Mariönvelde, tl. 351862
Secretaresse Hendriks, Misterstraat 58. Bredevoort, tel. 0543 452351
Penningmeester ;. Bokkers, Hein Meerstraat 4, voorde, tel, 37741

AGVAARDIG: Tafeltennis
ziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, el 351257

crea K Hummelnk, Esstraat 42, L'voorde, iel 377523
Penningmeester J. te Alet, Verkavelngsweg 2, Mariënvelde,el251373

Wedstrijd secr £ Hoenderboorn, De Steege 71, Zieuwent,tel352316

Schietvereniging Zieuwent
Voorzitter B. Krabbenborg, Grobbormeg
Seki/Penningn. A Papen, De Haare 32, Zieuwie

Ziouwerk, tal 351534
el 351570

BV. ‘T KEVELDER: Biljarten
Voorter 1. Nirolder, Middachtenstraat 65, L'voorde, tel, 06-2186
Secretaris B. te Poler, Keuterstraat 29, Zeuwort, tl 3512
Penningmeester2H. Elschot, Rouwhorsterdik 20, Zieuwent al. 35768

Wedstrijd secr . Dondenwinkel, Zeuwentsemeg 48, Zieuwent, tel 3512

K.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter M. Spieker Staringstaat 43, voorde, tel. 376650
Secretaris S Papenborg, Wigendik 6, Mariënvelde, tel. 351562
Penringmeester  °T. Bongers, Dorpsstraat36,Zieuwent el 351271
Wedstijd secr IN tenHave, Oude Maat 16, Mariënvelde tel. 351819

BADMINTON-vereniging
Voorziter M. Etofielaar, Middachtenstraat 34, voorde, te. 377019
Secretaris ten Bras, de Haare 34, Zieuwent el. 351738
Penningmeesteres A. Hoikerborg, Vragenderweg 52/ voorde, el 374180

Sourey Squashvereniging
Correspondentie nt, tol 360022,



Adviesburo WATERBEHEER

WATERBESPARINGrabbenborg WATERZUIVERING

Weogbrug altijd open
Grobbenweg 3 ee7136 KM Zieuwent zover
Tel./Fax 0544 35 15 34 Bontierbag OS44351400  geght

VOOR

tijdens de rust of
na de wedstrijd

GEZELLIGHEID De u van harte welkom

EN 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



|[DE MOMENTEN VAN

| DE PUPILLEN VAN RKZVC

Doelpuntenmakers:

Mooiste goal:
Mooiste moment
Man vld wedstrijd:

Datum:
Wedstrijd:
Uitslag:
Doelpuntenmakers:

Uitslag:
Doelpuntenmakers:
Mooiste goal:
Mooiste moment:

Man vId wedstrijd:

Datum:
Wedstrij

| Uitslag:
Doelpuntenmakers:
Mooiste goal:
Mooiste moment:
Manvid wedstrijd:

97-10-2000
AZSV F1-RKZVC F1
74
Tim van Wijngaarden 1x, Jens schuttentx
Wout Toebes 2x
Wout Toebes
Poortemans van Wout Toebes
Robin Spijkers

14-10-00
RKZVC E1-Reunie F2
82
Mitch Belterman 4x, Simon kl. Goldewijk 1x
Bas Heutinck 1x
de Snoekduik van Mitch Belterman(6-2)
Wordt nog over nagedacht door de leiders
Berm Hummelink

28-10-00
RKZVC E2-RUURLO E3
1-15
Marco Spekschoor
Marco Spekschoor
In de Rust vertelde Frank Wopereis; Hij ging voet-
ballen voor 2, maar dan wel in de breedte.
Tom Hulshof

14-10-2000
RKZVC E3-Lochem E6
13
Thijmen Doppen
Thijmen Doppen
goal v. Thijmen Doppen
Douwe Hummelink

Mm



TURNEN
Dit keerhebben we Mayra Holkenborg [11 jaar] geïnterviewd. Ze zit
al best lang op tumen.

PASPOORT
-Woonplaats:
-Lengte:
-Kleur ogen:
-Kleur haar:
-Wat is je lievelingseten:
-Wat voor soort boeken lees je:

-Watije lievelingsdier:
-Wat vind je het eukste
televisieprogramma:
-Watis je lievelingskleur:
-Wat is je favoriete muziek:

Zieuwent
1.50 meter
Blauwgrijs
Donker blond
Macaroni
Van Jacques Vriens en Carry
Slee
Eenparkiet
Sam sam
Geel
The Kelly family

TURNEN

-Hoelang zit je al op turnen?
Ik zit er al 5 jaar op.

-Wat vind je het leukst aan turnen?
Dat je steeds nieuwe dingen leert.

-Hoeveel uur per week train je?

jw
12



omhef
Afbouw

Tegelwerk
O.a. -Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

%Á Afwerkvloeren
Adres:
Dorpstraat 30a
7136 LLZieuwent
Telefoon: Fax
0544-352320 0544-352557

[V{ Sierbestrating

Garage
Kolkman VOF

YJ|cds
Alle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & Verkoop

Hendriks Tuinbedrijf Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Dorpsstraat 85
7136 CJ ZIEUWENT eeeSIE

T 0544-352043 Fax 0544 352075



Boersweg 2
7136KK ZIEUWENT
Tel.:0544-351542

ZUS>BEDRIJF
==S-| MARTIN HEGEMANV.O.F.

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

i 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



Ik train 10 tot 12 uur per week.

-Watvind je het leukste onderdeel, en waarom?
De sprong vind ik het leukst,omdat ik dat het beste
Kan.

-Hoe kwam je erbij om op turnen te gaan?
Omdat ik toen ik 3 jaar was op gym, ging, en toen ik 6
was op de selectie mocht

-Ben je wel eens naar Gelderse of Nederlandse kampicen-
schappen geweest?

Ja, ik ben al heel vaak naar de Gelderse geweest,
en al 5 keer naar de Nederlandse kampioenschap-
pen.

-Heb je wel eens prijzen gewonnen?
Ja, in totaal al 7 medailles.

Waar train je?
In Lichtenvoorde, en soms ook in Doetinchem.

-Wat doe je het liefst in je vrijetijd?
Met mijn parkiet spelen.

-Wil je altijd blijven turnen?
Nog wel zo lang mogelijk.

[Marlot en Iris]

ANDERBIGN
jw

k



——EVENEMENTENAGENDA

TTeRDAciDec.  : UITERLIJKMLEVERENKOPE

ZATERDAG!

ZONDAGETJAN :SOURCY SPORTNACHT

———.
Hv. Hoenderboom/Pacelli
Door een foutje vorig jaar mei, toener een stukje van het jaar daarvoor in
de Piot werd geplaatst, zijn deze stukjes van de pupillen van de week nog
niet gepubliceerd. Het is dus al van een tijdje geleden, maar ze zijn daar-
door niet minder leuk!

Pupil van de Week

Ik, Mascha was zondag 26 maatpupil van de week geweest, gaaf man! Ik

kreeg een schattige knuffel en een scheidsrechterskaartje. De tussenstand
was 7-3 Wehebben gewonnen met 11-8! Goed he? Ik zou wel iedere week
pupil van de week willen zijn! Dus ik zou zeggen ga op handbal!

P.S: Dames 1 bedankt voor alles! Doei!
Groetjes: Mascha__Spekschoor

Pupil van de Week

"duurde effe maar ik was diep opde indruk datik pupil van de week mocht
zijn.
Pacelli meiden bedankt

Lynn Knippenborg

(bedankt Jos!)
we

4



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

LKENBORG
Zieuwent Tel 351508arkenshandel Bat

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7186 MD ZIEUWENT
Tel: 0544-351269
Fax 0544 - 052464

Dealer van:
GAZELLE
vIco
WHEELER
NISHIKI

Dorpsstraat 35 Vooral uw tour-
7136 LE ZieuwentSE. en racefietsen en
Fax 0544-352309 mountainbikes—



W.J.M. Klein Goldewijk
== elkogpeles wieneMe+ autoalarm inbouw >+ startiokkering SCM erkend) on+ inbouw blckbox-systemen

APK
keuringsstation
De wite Rieoweg 3

Mariënvelde
Tel. 0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



Pupil van de Week

9 april mogtik pupil van de week zijn.
Ik mogt naar Lichtenvoorde omdater in Zieuwent allemaal auto's in de zaal
stonden.
Ik mogt een churt aan eneen treningspak dezelfde als Maaike en Marloes.
We moesten warm lopen. Ik mogt ook naar de kiepster goojen en in hetfelt
lopen. Daarna heb ik de schijtsregter een hand gegeven en kreeg ik een
beertje. Daarna moesten we een minuut stil zijn omdat er imand van de
andere partij dood was gegaan. Ik mogt de eerste bal gooien en toen be-
gon de wetstrijt. Marloes kreeg 2 mienuten straf en moest aan de kant
staan. Ik heb geduimt dat ze zouden winnen maar ze hebben gelijk ge-
speelt en dat ik ook goed.
Iedereen was goed. Ik vont het leuk foral de knufel en ikheb ook nog een
rijksdaalder gekregen.

Groetjes Lotte Bekkenutte.

Dames 3

1 oktober 2000
De 1° wedstrijd van het nieuwe sei-
zoen in de 2° klasse afdeling C.

vorig jaar zijn we, doordat Minerva
zich teruggetrokken had, in deze
klasse gebleven. Deze wedstrijd
speelden we thuis tegen Batouwe
1, voor ons een vreemde tegen-

stander daar we vorig jaar in afde-
ling D speelden.
Het was een zeer sportieve wed-
strijd, zeker ook met dank aan de
scheidsrechter. Deze wedstrijd ging

gelijk op maar eindigde gelukkig in
ons voordeel met een uitslag van
12118oktober

2000
Na hetdrinken van een kop koffie
gingen we op weg naar Amhem
Daar zouden we AAC 1899-4 te-
genover ons krijgen. Dames 2 had
vorige week tegen het 5° van AAC
gespeeld ennet verloren met24:
maar dat zou niks over het 4° zeg-
gen hoopten we. Dat hebben we
geweten! De tegenstanders, met
eigenlijk op een enkeling na alle-

den de joker ingezet. Nummer 5,
nog beter dan de rest en ongeveer
2 bij 2 meter, was voor ons niet te
houden. Het leek wel prijsschieten!
Ondanks de we (net) verloren had-
den, was het een leuke wedstrijd.
Bij het bedanken na de wedstrijd
bleek nummer 5 jarig te zijn. Haar
werd vrolijk een “lang zal ze leven”
toegezongen en wij eïndigden
daarop met een “daar moet op ge-pe hele goede speelsters, had-

15



dronken worden’. En dat hebben
we dus gedaan. © ja, de einduitslag

was 22.5 VERLORENH!!MI!I!

15 oktober 2000
De 3° wedstrijd tegen Groesbeeks
Glorie 2 om 14.00 uur in het Sour-
9.
Deze wedstrijd, de 2° thuis, hebben
we wederom de punten kunnen be-
houden. De einduitslag was 9-6.
Een leuke wedstijd waarin bleek
dat de (harde) kem (zeg maar ou-
dere) dan toch hetsterkere team
was. En alweer hadden we een
scheidsrechter die de wedstrijd
goed floot. Vanaf de tribune werd
‘taartjes’ geroepen, dit alleen om-
dat we 30, 40 of 50-plussers zijn.
Leuk is dan om van het publiek dat
weer voltallig aanwezig was, fam.
W. fam. B's, Janneke, Michael
(schrijfik het zo goed?) vriend van

en vele vele anderen boven en
anderen achter het glas (glaasje) in
de kantine, te horen dat we een
leuke wedstrijd hadden gespeeld
tegen een team meteen gemiddel-
de leeftijd van ongeveer 23 jaar.
12 november hebben we weer een
thuiswedstrijd tegen Duiven 1 om
13.40 uur. Iedereen is welkom en

een leuke bijkomstigheid is we vra-
gen helemaal GEEN ENTREE!!!
Hierbij wil dames 3 de familie Bee-
ning hartelijk danken voor de
mooie, grote, rode sporttassen voor
het hele team!!

En ik, als lid van dames 1, kan
daarop alleen maar hartstikke ja-
loers zijn. Het staat ontzettend stoer
en professioneel. Ik denk eigenlijk
dat daarin al een groot deel van jul-
lie winst zít. De tegenstanders staan
van tevoren al te trillen op de benen
als ze zien hoe gespierd, getraind
(vooral donderdag 's avonds vanaf
ongeveer 21.30 uur), wild en pro-
fessioneel jullie eruit zien. Daar
komt dan nog bij die souplesse,
snelheid en vooral al die goed inge-
studeerde systemen. Iedereen loopt
door elkaar en lijkt ook nog te
snappen waar het allemaal gaat
eindigen. Echt heel bijzonder. Nou
dames, ik hoop dat jullie zo door
blijven gaanen dat de puntjes bin-
nen blijven komen!

Pupil van de week 2000

Ik vond hetieuk om pupil van de weekte zijn, wantik kreeg een beertje en
ik mocht de eerste worp doen enikmocht dehele tijd als eerste beginnen
met de keeper warm gooien. Ik vond de wedstrijd mooi en spannend. Ze
hebben jammer genoeg verloren met 11 tegen 13. Ik vond dat het moeilijke
tegenstanders waren. Ik moet eerlijk zeggen dat de dames1 van Hoender-
boom/Pacelli in de eerste helft beter speelden dan Overwetering uit Olst
maaraan de ruststand was dat niet te zien (5-5). In de tweede helft was
Overwetering net iets beter dan Hoenderboom/Pacelli. Dames, hartelijkEE_._,_..,.._._.

.Ô__.



J. WAENINK enSCHILDERS on BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en

WERENFRIEDSTRAAT 37
= ZIEUWENT

bijzondere beglazing Tel 0544-361452
Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

0544 - 35 15 09

TAXIBEDRIJF ZITAX
PARTICULIER ZIEKENVERVOER - PERSONENVERVOER

GROEPSVERVOER BUS(8 PERSONEN) - VERHUUR BUS
PARTICULIER SCHOOLVERVOER - ROLSTOELVERVOER

FAM. G. MEULENVELD

Op het gebied van
* WITGOED
* HUISHOUDELIJKE- en CADEAU-ARTIKELEN

in Ieukesortering
Bruder en L.

WOPEREIS
Dorpsstraat 63 ‘ieuwent, Telefoon 0544-351217

* Ook hetadres voor doe-het zelvers.
* 10% Korting op al Uw installatiemateriaal.

—__—



= v‚?=? BAKKER
<

ss Clemens Krabben

Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT
Telefoon 0544-351279

Wees wijs, gebruik TA SEbouwmaterialen van Wopereis VY
BOUWBEDRIJF Gd std* bouwmaterialen Ee* nieuwbouw Wepereie* verbouw ne =

* onderhoud Ruurloseweg 5A - 7136 MC Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928

7 ZEz

Preston UK

Sorico punten: 4
Cat's industies Parijs, yon
Tyges Antwerpen
Rauscher Wenert

RTI GELUIDSARME KOMPRESSORMSTALLATIES MET OF ZONDER PERSLUCHTKOELER
Abert Schweizorstraat 29 7191 PG Lichtenvoorde
Tel 0544377050 Fax:

0544
376499 Emaie Oren



‘dank voor de mooie handbalmiddag. Ik wens jullie nog veel succes toen in
de kompetite

Groeten Yanaika

Dames1 speelt op de volgende data thuis in het Sourey Center:

Zondag 12 novemberom 16.56 uur tegen Spcl. Groessen
Zondag 26 november om 16.45 uur tegen HV Tyfoon

De rest van de speelschema's, de standen en andere wetenswaardighe-
den, ook van alle andere teams, zijn te vinden op teletekstpagina 515 van
de kabelkrant en op internet:
http://member

Kamp
Van vrijdag 8 oktober tm
zondag 10 oktober zijn de
leden van Spirif90, vanaf groep
5, op kamp geweest in kam-
peerboerderij ‘De Haverkamp'in
Hengelo Gld.
Voor de kinderen uit Zieuwent
was het de eerste keerdat ze
met dit kamp meegingen en
voor sommigen was het best
een beetje eng, omdat er
natuurlijk heel veel kinderen uit
Lichtenvoorde meegingen en

Zieuwent dus in de minderheid
was.
Om 18.15 vertrokken ze met
auto's richting Hengelo. Daar
aangekomen moest eerst

ripod.lycos. nl/pacelliindex.htm!

Uiedereen in de grote zaal komen
en groepjes maken voor op een
kamer. Ze sliepen in
stapelbedden.
Het thema van het kamp was
“Coutry en Western’. ‘s Avonds
moest de zaal versierd worden
in cowboystijl. Om 12 uur moest
iedereen naar de kamer, maar
van slapen kwam niet zoveel.
De volgende morgen moesten
we om 8 uur opstaan( door
gekletter met pannendeksels)
We gingen weer verder met
versieren enkleding maken.

17



‘s Middags hadden we een
smokkeltocht. Je moest dingen
in je kleding verstoppen en
zorgen dat het niet werd
ontdekt. ’s Avonds was er voor
de oudere kinderen in het
donker een spel ‘je mag niet
gezien worden’. Dat was heel
spannend. Er reden 2 auto's
rond en als die eraan kwamen
moest je je verstoppen. Voor de

jongere kinderen waren er
spelletjes in de zaal.
De volgende ochtend mochten
we iets langer uitslapen. Daarna
was ochtendgymnastiek. Na het
ontbijt nog wat Country en
Westemspelletjes.
Daama tassen inpakken. Het
vertrek was om 14.001.
Het was een hee! leuk kamp,
maar ook wel vermoeiend.

Springfestijn
Op zaterdag 28 oktober was er
in de turnhal in Doetinchem het
jaarlijkse springfestijn. Deze
keer was het extra leuk omdat
het in een echte turnhal was,
kompleet met schuimbak, tum-
blingbaan, verende vloer,
trampoline en allerlei springtoe-
stellen

Eerst waren de kinderen van
groep 3 en 4 aan de beurt en 2
uur lang zijn ze allemaal druk
bezig geweest, daarna waren de
oudere kinderen.
Het springfestijn is voor
iedereen recreanten enselectie,
gewoon ieder op eigen niveau
lekker springen.

Gymgala
Vrijdagavond 27 oktober zijn
een aantal meiden van de selec-
tie plus enkele ouders naar de
Diekmanhal in Enschede ge-
weest waar het Univé Gymgala
plaatsvond. Dit was echt een he-
le mooie show met toppers uit
de nationale en intemationale
tumwereld. Zelf Olympische
kampioenen waren er te bewon-
deren.
Er was een sensationele uitvoe-
ring van tumblingbaanspringen,
waarbij zelfs een 3-dubbele sal-
to gesprongen werd. Verder

demonstraties van ritmische
gym, acrogym en rhönrad. Er
was een landenwedstrijd Neder-
land-België-Engeland . Bij tram-
polinespringen zagen we Alan

Vilafuerte in aktie(watspringt hij
hoog).
Elena Zamolodtchikova uit Rus-
land turnde haar vrije oefening,
waar ze in Sydney goud mee
behaald heeft, een ontzettend
mooie oefening. Victoria Kar-
penko uit de Oekraïne liet haar
kunsten op de balk zien. Beide
tumden ze ook nog een wed-
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Het beste vlees
komt van uw slager

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.

Zieuwent
Telefoon 0544 - 351205
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Bomers 2xMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop| KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

SO ZIEUWENT
BORCULO

BREDEVOORT
De bakkerdie iets extra's maakt van uw bestelling!

VEEVERVOER
STUKGOEDERERVERVOER

KIPPERVERVOER

dat Ubij ons SERVICE STATION 7 dagen perweek, 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__.



strijd op brug, waarbij Victoria
helaas viel.
Het is toch heel wat anders als
je toptumen op de tv ziet of in
het echt van dichtbij.

Het was een heel geslaagde
avond met een ontzettend goe-
de sfeer op de tribunes.

Hij die zonder zonden is
werpe de eerste steen !

Alwin Houtsma won 5 gouden, 2
zilveren en eenbronzen medail-
le op de paralympics in Sydney.
Bijna net zoveel als de gehele
Nederlands zwemploeg op de
‘normale’ Olympische Spelen
won. Toch wordt een koninklijke
onderscheiding hem onthouden
omdat hij in het verleden in aan-
raking is geweest met justitie.
Tot een veroordeling is het
daarbij niet eens gekomen dus
van eenstrafblad is geen spra-
ke. Voor de zeiksnor van de
burgemeester van Amersfoort
was dat wel genoeg om dever-
standelijk gehandicapte zwem-
mer een lintje te onthouden.
Ongelofelijk kinderachtig natuur-
lijk. Blijkbaar was hij wel goed
genoeg om naar Sydney te stu-
ren om daar voor Nederland 8
medailles te halen. Vijf keer
werd voor hem het Wilhelmus

gespeeld, maar een onder-
scheidingis dan in één keer te-
veel. Alwin is met zijn handicap
anders dan anderen en hetis
dan ook niet echt raar die hij in
zijn jonge jaren wel eens iets
gedaan heeft dat niet helemaal
doorde beugel kan. Dat kun je
zo'n jongen toch niet kwalijk
nemen. Vooreen lintje moet ie-
mand van onbesproken gedrag
zijn, maar bestaan die mensen?
Voor iemand die wel wordt ge-
acht zeallemaal op een rijtje te
hebben is het al moeilijk om
voorbeeldig gedrag te vertonen.
Zelf presidentskandidaten ma-
ken fouten en rijden met een
slok opin een auto.

In Duitsland kunnen ze
er ook wat van. De beoogde
‘bondscoach van de Mannschaft,
Daum werd door collega trainers
en bestuurders beschuldigd van
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druggebruik en het bezoeken
van nachtclubs. Niet bepaald
een voorbeeld voor de Duitse
voetbaljeugd. Daum ontkende
natuurlijk alles maar in een door
hemzelf (!) aangeboden onder-
zoek bleek dat hij toch cocaïne
had gebruikt.
Hoogst merkwaardig. Eerst ont-
kennen en vervolgens aandri
gen opeen onderzoek terwijl hij
weet dat ie door de mand zal
vallen. Waarschijnlijk heeft hij
Belgische voorouders. Ik moest
bij de affaire namelijk denken
aan de Belgische wielrennerdie
vorig jaar op doping werd ge-
controleerd. Er werd niets ge-
vonden maar hij bekende ver-
volgens dathij eerder wel iets
gebruikt had. Als dank voor zijn
eerlijkheid werd de pedaleur
voor enkele maanden geschorst
Terugkomend op de paralym-
pics. De NOS heeft er niet echt
veel aandacht besteed. Er zijn
dan in Nederland een aantal

mensen die, namens de gehan-
dicapten, daar over menen te
moeten zeuren. Dit zijn ook de
mensen die
zich storen aan grapjes over ge-
handicapten enze ookals kleine
kinderen behandelen. Over het
algemeen willen gehandicapten
als normale volwassen mensen
behandeld worden en kunnen
heus wel tegen een grapje.
Vaak doenze zelf nog mee ook.
Hetis natuurlijk leuk om veel
TV-aandacht te krijgen maar zij
beseffen zelf ook weldat hun
sport van een ander niveau is
dan dat van devalide sporters.
ledereenis zo op zijn eigen ni
veau, metzijn eigen beperkin-
gen met topsport bezig. De één
mist misschien en arm of een
been, de anderhet nodig talent
en wilskracht. Hetis dan ook
heel begrijpelijk dat de NOSniet
veel aandacht heeft besteed aan
de Paralympics. Ze zenden toch
ook geen vrouwen-voetbal uit.
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DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die ene, voor u juiste Bypotheek te kiezen, Krijgt u
nu 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

MARIËTTE HUMMELINK
ge Haarea
7136 MH ZIEUWENT
Tel 0544351766



Hoenderboom maakt bouwen
tot een aangename ervaring.

Mies

|

EIK bouwproject brengt vanzelisprekend
|

de nodige spanning met zich mee.
i

| Bij Hoenderboom weet u de planning,

realisatie en tun Key-oplevering van

uw droomhuis gewoon in goede tanden
afspraak is afspraak, het uitbesteden

|

van bouwplannen is tenslotte een kweste |

Van Vertrouwen. |

Hoenderboom maakt 4 |

Jraag een aangename

ervaring rijker
HOENDERBOO M

Be vooreen vrjpljvende presentie 0544-351352

Aannemers Hoenderboom Dorpsstaat2 7196 UE Zieuent


