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‘En ’t werd zomer”?
Ik zit nu in de hítte achtermijn PC en
moethet redactiewoord schrijven.
Het is hier veel te warm vooren ik
kan dan ook alleen maar denken aan
de hitte. En dat terwijl de zomer ei-
genlijk maar niet wilde vlotten. Te
lang bleef het nat en fris.
Vroeger was dit wel anders. Toenwas
hetin de zomer altijd mooi weer. Met
de kermis, op vakantie, het groot-
kamp van 't Gilde, altijd washet weer
warm en stralend.
Goh ja, het grootkamp van ’t Gilde.
Ik zie opeens die beelden weer
scherp op mijn netvlies. Onhandig

met tassen vol slaapzak, luchtbed,
bord, bestek (plus pleister met naam),
kleding, lunchpakketje, achter op de
fiets naar de Waereise. Vandaar uit
naar het bekendste plekje van het
Slangenburg. Tentje uitzoeken, bed
opmaken en maar eens gaan kijken
wat het eerste gezamenlijke spel is.
Want iedere dag deed je wat met je
eigen groep, maar ook iedere dag was
er wel een spel dat door iedereen werd
gedaan en dan werden alle leeftijden
doorelkaar gegooid. Grote kinderen
iepen met kleinere kinderen aan de
hand door het bos van het Slangen-
burg, geweldig vond ik dat. Op eens



schiet mij het nummer “het werd zo-
mer" van Rob de Nijs weer te bin-
nen. Dat zal zo'n beetje in '77zijn
geweest, het hele kamp zong ik dit
lied. ‘Margrietje, de rozen zullen
bloeien’ is ookzo'n nummer dat voor
mij onlosmakelijk is verbonden met
Gildekamp.
Het eten deden wealtijd buiten. Ie-
dereen ging aan tafel en er begon
direct een ruilhandel op gang te ko-
men want je wilde niet van zo maar
ieders bord eten, maar alleen van je
eigen bord en met je eigen bestek.
Dit moest echter van vier verschil
lende plekken komen, dus ditwas nog
een hele onderneming. 's Avonds
voor het slapen gaan een beker
‘kwattamelk' en dan moesten we sla-
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pen, wat natuurlijk nooit lukte. Eerst
moesten we nogbij de meiden langs.
's Morgens aantreden voor carré en
dan weereendag vol avontuur, spel

‚en sport. Een week vloog om. En al-
tijd washet mooi weer. Marleen moet
maar snel bij 't Gilde, want dan kan
ik mee met ouderkamp.
Nu schiet me opeenste binnen dat
we al eens flink nat zijn geworden.
Sterker nog, ik zie steeds meer re-
gen opdoemen in mijn herinnering en
daar ik het beeld van het immer-zon-
nige Gildekamp in stand wil houden,
stop ik nu acuut.
Enkel nog huide aan iedereen die in
hedenof verleden het Gildekamp
mogelijk maakte. Bedankt namens
zeer velen

ML
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Hetis vrijdagavond, nog niet eens
halverwege augustus.
Een selectie van de PIOT staat naar
een selectie-voetbaltraining te kijken
Ja, de voetbalwereld is weer wakker
en bereid zich voor op wat komen
gaat
Zo zal hetin Zieuwent gebeuren,
maar ook hierin Silvolde.

de. , Silvolde ? Jawel Silvolde,
getraind door René Doppen. Pas

Wishfull thinking
Silvolde. René legt duidelijk uit wat
er van de spelers verwacht wordt,
vervolgens wordt er geconcentreerd
geoefend. Er valt geen onvertogen
woord. René geeft het tempo enhet

sinds twee weken trainer van Sport-
club Silvolde. Zieuwent zal meer met
‘hem te maken hebben dan toen hij
Etten of Baakse Boys trainde
Silvolde is namelijk in dezelfde poule
als RKZVC ingedeeld. Overigens ook
Gendringen met trainer Jos Heutinck
komt in die poule uit.
Dat belooft nog wat voor dit seizoen.
Maar eerst kijken we nu naar de vrij.
dag-avond training van Sportclub

verloop van de training aan enis dui-
delijk, maar op de achtergrond, aan-
wezig
Hoewel het pas half augustusis voe-
len we de kou, hoe meerde training
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vordert, omhoog komen naar onze
knieën. De voetballers dampen nog
net niet, maarde adem is duidelijk te
zien. Om goed half tien gaat einde-
lijk het verlossende licht van de kan
tine aan. Gauw naar binnen, ze zul
Ien wel geen erwtensoep hebben.
Nade warming-up in de kantine wordt
hettjd dat we René Doppen aan het
woord laten. René is 40, getrouwd,
vader van 1,7 kind en eigenaar van
een uitgever

René, allereerst : hoe ben je in het
trainersvak terecht gekomen?

Als kind natuurlijk bij RKZVC-jeugd
gevoetbald. Daarna van mijn 18 Um
33% maakte ik voornamelijk deel uit
van de RKZVC-selectie, veelal in het
2°, soms in het 1°. Ik ben nogal
extrovert en praat daarbij ook nog
eens gemakkelijk. Daar konden niet
alle trainers tegen en dan stond ik er
weereens buiten. In die periode heb
ik ook de cursus JVT (Jeugd-Voet
bal-Trainer) gedaan. Trainerfcoach
zijn beviel me goed, want ik wilde wat
in het voetbal blijven doen endaar-
naast hebik schijnbaar Ieidingge-
vende capaciteiten. Vervolgens groei

e als traineren wil je steeds meer;ik ben een ambitieus iemand
Nadat ik TC II (Traïner Coach 3) had
gevolgd, trainde ik het tweede van
PAX. Ik wilde echter nog verder in het
trainersvak en besloot een jaar geen
trainingen te doen, maar de cursus
TC Il te volgen. Dat was wel een
zwaar jaar, iedere maandagavond en
zaterdagmorgen cursus en daamaast
nog eens + 6 uur huiswerk per week.
Bovendien zatik op die cursus met
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allemaal miní-Van Gaaltjes. Ik vond
het een pittig jaar, maar hebhet wel
goed afgesloten en kanen mag nu
clubs tot en met de 2klasse KNVB
trainen

En daarna stonden de clubs voor
je in de rij?

Zo gaat dat niet, eerst moet je naam
krijgen. Ik heb 2 jaar Etten getraind,
eerst inde 5 klasse en na de promo
tie in de 4° klasse. Daarna wasik in
onderhandeling met SDOUC, een
aantal gesprekken gehad, verliep
goed. Op zaterdag zou ik tekenen,
de vrijdagavond ervoor belden ze op
dat ze met iemand anders in zee gin-
gen, die zichzelf had gemeld. Alle
andere clubs, die interesse hadden
getoond hadden waren inmiddels
natuurlijk al voorzienen zo bleefal-
leen Baakse Boys over, weer een5%-
klasser. Die hebik een jaar getraind.
Baakse Boys is een heel gezellige
club, maar daar konik als ambitieuze
trainer mijn voetbakei dus niet kwijt.
Gelukkig meldde Silvolde zich. Dit is
een club die bij mij past. Je kunt
Silvolde vergelijken met Zieuwent
Het is een échte club, op donderdag
avond zít alles en iedereenin de kan:
tine. Er zijn verschillende mensen,
die overal alles van weten en de club
dragen. Silvolde is alleen een stuk
groter dan Zieuwent en alles wordt
daardoor misschien iets grootser aan-
gepakt. De vorige trainers hier 6 jaar
geweest en is opzijn hoogtepunt (pro-
motie naar de 4*= klasse) gestopt

(De kantine heeft dezelfde sfeer als
de kantine in Zieuwent, is alleen (nu
nog) een keerof 3 groter en ook het
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clubblad van de voetbalvereniging
zou een katem van de PIOT kunnen
zijn (red).

Hetzal voorjou niet makkelijk zi
er te doen ver.

Ik denk dat de club ook toe is a:

iets nieuws. Zo zie ik bijvoorbeeld
dens de training dat een speler, die
al jaren in de achterhoede heeft ge-
speeld, een goede spits zou zijn. Af
en toe een nieuwe wind erdoor is
prima. Daarbij komt datik altijd graag
meerwil bij een club, ambitieus ja.
De vorige trainer had dat misschien
wat minder enzat volgens de club
ook tactisch iets anders in elkaar.
Ik denk ook dat ik qua leeftijd prima
bij deze club pas. Ik ben gemiddeld
10 jaar ouder: oud genoeg om er bo-
ven te staan en jong genoeg omertussen te staan.
Daar ligt rouwens mogelijk een min
der punt van mij: ik hou van gezellig
heid en wil er wel eens te lang tussen
blijven staan. Meteen biertje op praat
je dan wellicht soms wat té gemak-
kelijk. Natuurlijk is het belangrijk om
het samen met je team gezellig te
hebben, maar het moet niet over-
heersen. Tachtig procent erboven
staan en twintig procent ertussen, dat
is mooi

Wat voor type trainer ben je?

Ik pik van iedereen wel wat op;
Beenhakker, van Hanegem, van
Marwijk en de trainers, die ik zelfhad.
Het iest ie ik wat dat betreft Gerets,
daar lijk ik denk ik het meest op. Ik
sta er ook graag tussen, maar ben

wel dominant aanwezig, ik bepaal.
Van Gaal vind ik bijvoorbeeld weer
16 autoritair en Adriaanse snapt de
wereld in 2001 niet
Communicatie vind ik belangrijk bin-
nen eenploeg,
ik ben voor overleg tot op zekere
‘hoogte. Uiteindelijk bepaal ik wie er
speelt en hoe er gespeeld wordt. Dat
moet ook, je moet je verantwoorde-
lijkheid durven nemen ookal levert
dat soms conflicten op. Soms moet
je harde maatregelen nemenen dan
denkik daar thuis ook nog wel eens
aan. Maar ja, eigenlijk denk ik s0-
wieso veel aan voetbal, ik word ’s
nachts weleens wakker en hebdan
een oefenvorm bedacht, die schrijf
ik dan op.

Dus de vraag ‘hoeveel uurin de
week ben je met voetbal bezig’ kun
je niet concreet beantwoorden.

Nee, eigenlijk niet, het zit gewoon in
hetbloed. De dinsdag- en donderdag-
avond ben ik sowieso weg van7tot
11 en één keer in de 3 weken ook de
vrijdagavond. Daamaast ga ik vaak
naar de A-jeugd en het2 kijken en
iedere zondagmiddag ben je natuur-
lj op pad voor de wedstrijd
Alsje deze baan als trainer aanneemt
weet je dat het verder gaat dan een
hobby, je investeert veel tijd. Thuis
is dat nu nog geen probleem, hoe het
straks gaat met de tweede erbij weet
je niet van te voren.

Zouje ook RKZVC wel willen trai-
nen?

Nee, op

dit
moment niet. Ik wil mijn

privé-leven zo houden en wil dus b.v.
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nog graag af en toe naarhetcafé in Zieuwent
zonder constant verantwoording af te hoeven leg-
gen. Ik zou ookop dit moment dus nietin Silvolde
willen wonen
Silvolde en Zieuwent verschillen qua voetbal niet
zo veel van elkaar. Ze hebben beide strijdgeest
‚en passie en daarnaast individueel sterke voet-
ballers. Verder hebbenze beide een goede ver-
dediging, maar scoren ze moeizaam.
Ik ben een echte verenigingsman, geniet ervan
als iedereen eris. Daarnaast mag ik ook graag
beleidsmatig veranderingen doorvoeren en ver-
antwoording dragen. Zo waser in Silvolde nog
geen technische commissie, die is nu opgericht.
Ook ben ik met het bestuur in gesprek over ver
jonging van deeerste 3 teams. Erzijn enkele spe-
lers van midden-30 en daar moet opvolging voor
komen. Aangezien ik graag een langere periode
bij Silvolde wil blijven, waag ik me dus ook aan
lange-termijn-visie.

Hoe leef je toe naar een wedstrijd?

Zelf ben ik er natuurlijk constant mee bezig en
dat verwachtik ook zo veel mogelijk van mijn spe-
lers. Ik ben op de zondag hee! strikt in de voorbe-

ing van een wedstrijd, echt op de minuut af

13.15: verzamelen, wedstrijdbespreking
13.40; omkleden
14.00: gezamenlijke warming-up
14.10: individuele gesprekken
14.22; naar binnen, peptalk
14.28; naar het veld
14,30: aftrappen

Leuk detail is dat de tegenstander, waar Silvolde
op dat moment tegen moet, de week ervoor te-
gen RKZVC heeft gevoetbald, ik krijg dus goede
informatie over de tegenstander via RKZVC. Daar-
naast probeerik via andere wegen zoveel moge-
lijk informatie van de tegenstander te krijgen. Zo
heb ik wat collega-trainers, die clubs hebben ge-
traind, waar Silvolde nu bij

in
de competitie zit.
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Tijdens de wedstrijd ben ik natuurlijk
coach. De aanvoerder en leider ver-
talen mijn aanwijzingen in het veld.
Ik kan nietstilzitten, maar ben geen
schreeuwer. Als je een voetbalspel
doodwilt hebben, moetje iedere ac-
tie van commentaar voorzien. Dit
neemt niet weg dat ik me wel laat
horen, maar ik besef terdege dat
voetbal een hobby is. Met humor be:
reik je meer,plezier is erg belangrijk.
Zo zal ik ook niemand pauselijk ver-
bieden de avond ervoor uit te gaan.
Ik speel wel in op het groepsgevoel
door sociale controle, maarzal niet
tegen die jonge knapen zeggen dat
ze op zaterdagavond met 3 fris op
om 11 uur in bed moeten liggen
Ik bener goed van doordrongen dat
voetbal een hobby is opdit niveau.
Natuurlijk haal je er zoveel mogelijk
uit, maar het blijft 4klasse-voetbal
Ik probeer meer met humor te berei
ken, dan met donderspeeches.

Nog nooit een donderspeech ge-
houden dan?

Jawel, zo wasik coach tijdens een
wedstrijd tegen degradatie, na 20
minuten stonden we al 3-0 achter. In
de rust ben ik de kleedkamer in ge-
gaan en heb 3 minuten staan razen,
vloeken en tieren. Daama heb ik de

deur (met glas) achter me dicht ge-
gooiden tegelijk sloeg een windvlaag
ook achterdie deur. Dat was een
mooi slot van3 minuten knallen en
het hielp ook nog. Maar ik blijf erbij
dat je zo'n donderspeech slechts 1

keerper seizoen kunt houden. Dan
werkt het. Doeje het vaker, dan is
heteffect bij voorbaat al weg, omdat
de spelers daar doorheen prikken.

Tenslotte: wie wordt er kampioen?

SDOUC gaat in ieder geval hoge
ogen gooien enik verwacht, dat da
onder eenaantal clubs dicht op
kaar zitten

René bedankt voor dit interview, we
hebben je weer iets beterleren ken
nen. Overigens beginnen zeje in
Silvolde ook te kennen, want zoals
eral stond in het clubblad van Sport-
club Silvolde:“Doppenoogt zeer
ambitieus, een trainer waarniet mee
te sollen valt en niet te beroerd zal
zijn om de touwtjes strak aan te trek-

Wezullen het allemaal volgen dit
seizoen. Op 28 oktober speelt
RKZVC uit tegen Silvolde, volgend
jaar Pasen de return in Zieuwent. Het
wordt een warme herfst en lente

De redaktie (HW, MHW)

Piot Juli pag.



VERENIGINGEN

R.K.Z.V.C. Veldvoetbal
Voorzitter A vá. Wetering Dorpsstraat 26, Zieuwent,

el
35126

Secretaris € KlGoldeik, Groening 14, voorde, td. 378543
Penningmeester de Haare 29, Zieuwent, tel 352069

Wedstrijd secr Harevelds vent, tel 351831

zz] VZ. Zaalvoetbal
Voorzitter B. tonBras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 351257y Secretaris B. Dondewinked, Oude Aaltenseweg 70, U'voorde, te. 379552
Pennirige
Wedstrijd

B Krabbenborg, Kltferstraat 8, Zuwent, te, 352387
reanler: B Stat, Helerweg à, Zieuwent, tel 362197

KNVB: R. Donderwinkel, Oude Aattonseweg 7Ua, la 379552

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wensink, Anton Molemanhf 47, Zieuwent, tel 351838
Secretaresse £. Marschalk, Dorpsstraat 12, Zieuwent, tel 352223
Penningmeesteres =P ter Bogt, Linnenwever 2, Groenlo, te! 465478

Wodstrd secr A. Hummeink, De Haare 30, Zieuwent, tel, 3515 n

TOP: Volleybal
Voorzitster Vaca

M. Hokenborg, Boersweg 4, Zieuwent, tel 351488
IN van Boeckel, de Haaro 26, Zieuwent, tel 352462

Wedstrijd secr. Klin Goldevijk, de Haate 75, ta. 361473
Recroanten M. Hokenorg, Eoorsweg £, Zieuwent, tel 351488

ez] ZVTennis
Voorzitter B. Storkhorst, Zegendik B/A, Zeuwert, tl, 351047
Secretaresse A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 351591

$ Penningmeesteres 1 Kripponborg, De Steege 24, Zieuwent, el. 350424

Spirit'90: Gymnastiekvereniging
Voorzitter J. Lavalgye, Kard. de Jongstraat 41, L'\voorde, tel 373560
Sectetaresse M. Hokenborg, Ruurlosextog 6, Zeunwert, tel 251873
Peningmeesteres °C. Hubers, Tongerlosestraat 46, voorde, tel 872463

+ Lederachrinistratie

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olthof, De Waareise23, Zieu

Secr/Penringm.  °G Rijnders, Larksstraat 18,
wert, tel 351262

voorde,il 374926
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VELOCÉ: Fietstoerclub
Voorzitter H. Toobes, Kennedyst
Secr Poing.
Toercoördnator =P Krippenborg, Dorpsstraat 249, Zie

379611
478156

went, {el 351856

Landelijke Rijvereniging “Zieuwent - Harreveld”
Voorzitter A Lageschaar
Secretaresse
Penningmeester

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zeuwont, (el. 351257
Secrelaris £: Hoenderboom, De Steege71,Zeutel 350316
Penningmeester 1 te Rolo, Verkavelngswg 7,

Mariënvekde, te361373
Wedstrijd soer E. Hoenderboom, De Steoge 71, Zeuwent tel. 250316

Schietvereniging Zieuwent
Voorziter 1 kratbenborg, Grobbenweg 3, Zieut
Sek/Penningn A Pat

nt, el 951534
De Haaro 32, Zeuwerl, el 351970

BV. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter l Nirolder, Middachtenstraat 65, voorde, tol, 0621864373
Secretaris Af te Foler, Keuterstraat 29, Zieuwent, tel 361250
Poringmeester  H. Elschot, Rouwhorsterijk 20, Zieuwent, tel 252268

Wedstr seer J. Donderwinkel, Zieuwontsoweg 48, Zieuwent, te 351382

K.V. DE HEMMELI: Klootschieten
oorziter M. Spiker, Staingstraat 43, voorde, 1e. 375650

ars . Papenborg. Wigeneij 6, Mariënvelde, tel 461560
Penringmeester  :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zeuwert, tel. 351271

Wedstijd secr IN ten Have, Oude Meat 16, Mariënvelde, el 351819

BADMINTON-vereniging
Voorziter M: Stoiilaar, Middachtenstraat 34, L'voorde, tel 377019
Secretaris J. ten Bras, de Haare 34, Zieuwent, tel. 351738
Penningmeester: van Doorn, Vincent van Goghstraat ZL voorde, tel. 372700

Sourcy Squashvereniging
Cotesponderiie  *Zogerijk Ba, 7196 5 Zieuwent,

€ mal: fogsowcscenternl
362207,



veEKieron NIEUWS VAN ZTV
14e Kemkens Service Toernooi

Nadat vorig jaar dit open tennis-
toernooi vanwege te geringe belang-
stelling niet door ging, is dit jaar het
toemooi van9 tot 15 juli erg suc
vol verlopen.
In totaal zijn er van maandag tot en
met zondag 62 wedstrijden gespeeld
in een poulesysteem. De meeste
deelnemers vondendit leukerals het
afvalsysteem dat op de meeste an-
dere toernooien wordt gehanteerd.
Door het wisselvalliger weer washet
iedere dag weer spannend of alles
volgens planning kon wordenafge-
werkt. Met name op de dinsdag, toen
er om ongeveer 20.30 een plensbui
viel, moesten de resterende wedstrij-
den van die avond worden uitgesteld
naar andere dagen. Het gevolg was
wel dat erop sommige avonden soms
totna middernacht gespeeld werd om
alle wedstrijden afte ronden. We zijn
dan ook dankbaar, dat de mensen die
naast de tennisbanen wonen, er be:
grip voor hebben dat wij deze ene
week per jaar langer door gaan dan
normaal
Met 62 wedstrijden was het toernooi
vol. In totaal hebben 86 verschilende
spelers mee gedaan, waarvan er 32
lid waren van Zieuwentse Tennis Ver-
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as-

eniging. De Zieuwentse leden waren
ook nog behoorlijk succesvol: bij de
32 finalisten waren 12 Zieuwentse
leden. Zie voor de uitslagen hieron:
der.
Behalve dat spelers plezier beleven
aan hun wedstrijden waren er ook
vaak veel toeschouwers. Op de
finaledag zondags was vanaf 11.00
uur het terras steeds ongeveer vol,
zodat de sfeer naast de baan ook bij.
zonder goed te noemen was.
Uiteraard gaat de dank ook uit naar
de sponsoren W.A. Kemkens b.v.,
Bakker Jos‚ RABO Lichtenvoorde en
Metaflex. De gehele organisatie van
zo'n toernooi kost toch redelijk veel
en dan is iedere bijdrage bijzonder
welkom.
Tenslotte: een toernooi kan niet zon-
der vrijwilligers. In totaal zit er (grof
geschat) 250 uur werk in de gehele
organisatie in en om kantine, accom-
modatie en wedstrijdorganisatie.
Hieraan hebben zo'n 20 vrijwiligers
meegeholpen. Een bijzonder woord
van dank is dus ook voor deze men:
sen opzijn plaats.



voorde aan- en verkoop van
en VARKENS

AIGNMSA.KL. HOLKENBORG
Vee en varkenshandel Batsdijk 46 Zieuwent Tel 351508

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7138 MD ZIEUWENT
Tel: 0544-351269
Fax 0544-352464

VOOR

tijdens de rust of
na de wedstrijd

(GEZEIIG HEID bent u van harte welkom
inde

EN EEN Kantine van Z.V.C.
DRANKJE

Telefoon 35 18 07



Al architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398
Wees wijs, gebruik
bouwmaterialen van Wopereis VG

BOUWBEDRIJF
Ë ëEE AN

* nieuwbouw Ze /
* verbouw ii* onderhoud Ruurloseweg SA - 7136 MC Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928

RTI Transportinstallaties B.V, Telefoon
0544-377050

Albert Schweitzerstraat 29 —=
7191 PG Lichtenvoorde

RTI Bocholt Gmbt, Duitsland
Ribe Ltd. Preston, UK

www.rti.nl



Ee]
Afbouw

Tegelwerk
O.a. - Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

%Á Afwerkvloeren
VW Sierbestrating7136 LL Zieuwent

Telefoon:
0544-352320

Fax:
0544-352557

Garage
Drukkerij Westerlaa:eeRe Kolkman VOF
IT EN Tichtenvoorde

207
Fax 0544 376525

offset + boekdruk >

{oliedruk + computerformulieren O
Alle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & Verkoop

= m Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
£ Fax 0544 352075



==
DAIHATSU

officieel Daihatsu dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Verrassend en spraakmakend! >Center
"Waar kan ik sporten, vergaderen,
ontspannen, ontbijten, mijn bedrijf © Tike stoombad
presenteren en feesten? En datop & Zoroberen
momenten waarop het mij uitkomt!” 4 SportarnHet is dichterbij dan u denkt! GeE EE GEE© Sport voor bedrijven,Vraag vrijblijvend om informatie en 9 Souwcy Loungedoetmentatiet GeesSeanTel: 0544 - 352222 Fax 0544 352218 # XTREME bowling

€ mail info@sourcycenter.l eeoo. sourcyeenter nl en© Got ingangSOURCY CENTER ZEGENDIJK 34 ee7136 LS ZIEUWENT—



Uitslagen van definales (Zieuwentse deelnemers met voornaam):
(D = Dames, M = Mixed, H = Heren, C2, D1 en D2 is niveau)

D D2 Zoet; Elsinghorst
H D2 Peter Rouwhorst/ Eric Rouwhorst
D D1 Ria Krabbenborg/Christine Cuppers
M Dt Elsinghorst / Elsinghorst
HD Harbers / Dibbets
D C2 Helga Knippenborg / Van As
M C2 Beumer / Spieker
H C2 Rudy Wopereis / Wekking

Duiken.
Enige nummers geleden, stond in
Piot een interessant stuk over duiken.
Echt een sport, waarvan
het mij leek, dat je het
eens ervaren zou moeten
hebben. Het moment dat
je metzo'n slang in je
mond echt onder water
moet. Hoe onderga je dat.
Raakje niet in paniek? Is
zo'n fles niet vreselijk
zwaar en onhandig op je
rug. En is er wel wat inte-
Tessants te zien onder water. Alle-
maal vragen waaropik onverwachts
een antwoord heb gekregen. Ons
gezin ging namelijk, precies zoals
voorgeschreven door de reclame,

even helemaal weg. De kinderen kon-
den in het park op skiles in een
wintersporthal, pa en ma gaven zich
op voor de 3 uur durende Padi Disco-
ver Scuba duik cursus.
Vroeger dan mij lief is op een vrije
dag, melden we ons bij de ingang van
het subtropisch zwemparadijs, terwijl
buiten de regen de ramen geselt. Na

Oolthuis / Liesting

Raymond en Yvonne Meekes 6-4 7.

6463
JanDomhof/JosReukers 646-1

Annie Domhof / Ria vd Linden 6-36-7 3-6
Bader / Vreman 6476
Tragter / Pongers 750636
Pilen/Baton 6164

Van Houveln/Kruis

ons te hebben omgekleed, maken we
kennis met de instructrice en de ove-

rige 10
cursisten
De groep
wordt in
tweeën
gesplitst,
en geze-
tenin mijn
zwem-
broekje,
kijkend

naar het gure weer buiten, krijg ik de
uitrusting aangereikt. Zwemvliezen
passen (Wat loopt dat ontzettend las-
tig, kun je beter een paarskischoenen
aanhebben), duikbrillen uittesten (Die
dingen moeten vanzelf op je hoofd
blijven plakken als je ze aandrukt
doorde onderdruk die dan ontstaat.

lukt dit natuurlijk niet, omdat
mijn snoreen Iek van jewelste blijkt.
Dan het bandje maar wat strakker
aantrekken), duikvesten passen (Gat-
ver, die dingen zijn nog nat van de
vorige keer, en dus steenkoud op je
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blote lijf), fles mee (Zie je wel, hart-
stikke zwaar zo'n ding), en een ver-
zameling slangen mee (Volgens mij
zitereen mondstuk en een perslucht-
slang te veel aan)
De instructrice doet ons voor hoe de
fles in het vest wordt vastgesnoerd,
en de verzameling slangen erop ge-
draaid. De kraan open, en er blijkt 200
Bar druk in de 5 liter flessen tezitten
Vandaar dat ons gewezen wordt op de
plicht een fles altijd plat te leggen,
zodathet ventiel niet onverhoeds
wordt beschadigd mocht de fles val-
len, en ze hierdoor als een raket het
luchtruim zal kiezen. De overbodige
persluchtslang blijkt aangesloten te
moeten wordenop het vest, dat lucht-
kamers bevat. Door deze vol te laten
lopen, kun je heerlijk zonder inspan-
ning blijven drijven, We waren echter
gekomen om te duiken, dus laat ik de

luchter ook maar snel weer uit open.
Het tweede mondstuk blijkt een re-
serve mondstuk, echter niet voor je-zelf, maar voor je buddy”, je maat bij
het duiken. Je duikt namelijk altijd mi-
nimaal met z'n tweeën, voor de vei-
ligheid. Mocht je buddy een probleem
met zijn duikinstallatie krijgen, of wan
neer zijn fles leeg zou raken, dan kan
hij bij jou komen buurten voor lucht
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Duiken een teamsport. Daar wasik
nog niet op gekomen.
We worden te water gestuurd, en het
uur U breekt aan. Rechtopstaand, met
het hoofd nog ruim boven water, ne-
men we onze “automaten” in de mond,
en halen onze adem dan nu werkelijk
uit de fles op ons rug. Het lijkt of het
ademhalen moeilijker gaat, ofis dit
inbeelding omdat ik me nu concen-
treer op iets, dat normaalzo van zelf
gaat. Langzaam laat ik me door de
knieën zakken, en me vast voorne-
mend om vooral doorte blijven ade-
men, verdwijn ik tot aan mijn duikbril
onder water. Een vreemde tweestrijd
maakt zich van mij meester. Mijn ge-
voel wil me onmiddellijk doen op.
staan, mijn verstand zegt me dat dit
niet nodig is. Na een paar keerte heb-
ben geademd, waarbij blijkt, dat al-
les nog steeds goed gaat, laat ik me
tenslotte volledig onder gaan.
Wat een prachtig gevoel. Volledig
gewichtsloos zweef ik rond in het
zwembad, en doorde bril blijk je een
glashelder zicht te hebben, alsof je
geen water om je heen hebt. Ik kan
‘het hele zwembad rond alles zien.
Onvoorstelbaar. Langzaam zwem ik
wat rondjes, ondertussen de vertich-
tingen van mijn mede cursisten aan-
schouwend. Iedereen is inmiddels
over de drempel heen, ende cursus

gaat door met het aanleren van wat
trucjes. Zo leren we, hoe we een vol
water gelopen duikbril weer leeg krij.
gen, door in te ademen door de mond,
en uit te ademen doorde neus. Dit
komt mij bijzonder goed van pas, want
ook onder water blijkt mijn snor een
ek van jewelste. Ik realiseer me plöts,
dat als ik hier verder mee wil, mijn
snor eraf zal moeten. Dat zal me nog



J. WAENINK Wine boren
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing Tei 0544-351452
Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

TAXIBEDRIJFZITAX
PARTICULIER ZIEKENVERVOER - PERSONENVERVOER

GROEPSVERVOER BUS (8 PERSONEN)
PARTICULIER SCHOOLVERVOER - ROLSTOELVERVOER

FAM. G. MEULENVELD

Ophet
* WITGOED
* HUISHOUDELIJKE- en CADEAU-ARTIKELEN

LGOEDin leuke sortering
o.a. Bruder enLegò

zebied van

WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, Telefoon 0544-351217

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



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

Voor:
Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielenen lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.” Onderhoudsbeurten en reparaties aen bijna allemerken(Huurauto beschikbaar)
APK-Keuringen
Schadetaxatie en “reparatie

G 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



wat geven, thuis. Ook doen we wat oefeningen met het onder water opnieuw
in doen van de automaat. Het schijnt wel eens voor te komen, dat het ding je
uit de mond wordt getrokken, als je ergens achter blijft haken. Ook het ge-bruiken van de reserveautomaat van je buddy wordt geoefend
Aan het eind van de cursus worden we allemaal losgelaten in het tropische
zwembad, een deel van het bad waar je midden tussen de tropische vissen
zwemt. Dat wil zeggen, de “mensenvijver" is gescheiden van de
“vissenvijverdoor onderwater ruiten, maar toch krijg je een redelijke indruk
hoe het moet zijn, ergens in een tropische baai tussen de vissen te zwem-
men.
Na een stief kwartiertje naar de verrichtingen van al die vissen maar zeker
ook van mijn mede cursisten te hebben gekeken, raakt mijn fles leeg, dus ik
besluit maar op te duiken. Ook mijn medecursisten komen een voor een uitde waterbak, en we ruimen onze spullen op. De cursus wort afgesloten met
een theoriegedeelte aande (koffiebar. De duiksport is voor ons niet langer
een mysterieus fenomeen, echter vooreen duikbrevet zullen er nog vele
cursus uren dienen te volgen. Op de vraag, wie door wil voor zijn brevet,
antwoordt ik niet meteen ontkennend, hoewel ik toch betwijfel of hetin al die
steenkoude, troebele wateren van Nederland net zo leuk is als in dit warme,
heldere zwembad. Misschien toch maar eens kijken, wat de mogelijkheden
bij ons in de buurt zijn. Er schijnt in Aalten watte zitten.

Jo

msEi
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WOENSDAG 26 SEPT:
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schetschet;

Agnes ten Dam
Voorzitter Schutterij

Ls
„Profielschets palerhate
Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering:

Slechtste sportherinnerin

ie sportman/sportvrouw:

Leukste TV-programma:

Beste boeklschrijver:
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ionenrofieischets

„Fronersenets p;sfie: iSProfielschets p.:gfielschetschets profieroleSe
elIst pf
zh x Prodief U

Ha Profi í

schtprialcrhat
Ik hou helemaal niet zo van sport,
maar als ik toch iets moetkiezen dan
is het de drumband, daar zit ookiets
van een sportelement in.

Voetbal

Dat we met de schutterij tijdens een
concours de eerste prijs hebbenbe
haald.

Tijdens zwemles is een man naast mij
in het water overleden. Sindsdien heb
ik geen behoefte meer om te zwem
men.

De majorettes van onze vereniging
die twirenen jazzgymen

Weekend Miljonairs en de Leukste
thuis.

“Ik droomde van Afrika” van Kuki
Gallman—m



We zijn net zo thuis
jn de buurt alstu

inde buur als

Rabobank
Kantoor ichtenvoorde Ka

Raadhui Dorps:
Telefoon (05

Kantoor Harreveld
Kerkstraat 20

390390 Telefoon (0544) 300 370 Telefoon {0544} 390 350

BIE IE vor
Jos Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 274, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46



oan EEW W.J.M. Klein Goldewijk v‚o.f.
il

www.kleingoldewijk.nl

+ Verkoop van nieuween gebruikte auto’s
° Bedrijfsauto's Verhuur
© Autoalarm - inbouw
+ Inbouwstation voor Black-box systemen
e APK Keuringsstation
+ Startblokkering(SCM - erkend)
* Ruitreparatie

De Witte Rieteweg 3
7263 SJ Mariëmelde
Tel, 0514-351872

Fax 0544-352164
info@kleingoldewijk.nl

N WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.

LICHTENVOORDE

Woo in projectmatige tegelwerken
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
en particulieren.

iali

Regelmatig hebben wij verkoop van restanten.U bent van harte welkom eens eenkijkje te komen nemen

Tevenszijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerdineen zelfstandige baan in een
dynamische organisatie?
Belgerust voorhet maken van
(Eventueel verzorgen wij uw opl

Telefoon: 054:
Telofac 0544
Internetsite: wrwesselsafwerking.nl

E-mailadres: info®

James Wattstraat 6 Postbus 86
7130 AB Lichtenvoorde



Mooiste film:

Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige lied:

Meest afschuwelijke cadeau

Grootste miskoop:

Omscholen tot:

Tent opzetten in:

Benje wel eens aangehouden
door de politie:

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor:

Titanic

CDA

Hetis een lied van Rob de Nijs over
zijn gehandicapte zoon maar de titel
van het lied weet ik niet meer.

Weet ik zo niet, mijn smaak is bekend

Koffiekopjes waarje niet fijn uit kon
drinken

Dat wat ik nu doe bevalt me prima, ik
geef naailes en datis ook tevensmijn
hobby.

Ik houniet van kamperen, maaralsik
de tent dan toch op moet zetten dan is
dat in Australië.

Ja hoor, afgelopen winter nog. Ik had
de autoruiten niet goed schoon, ze
waren een beetje dichtgevroren. Ik

moest ze eerst schoonmaken voordat
ik verder kon rijden.

Zeuren over andere mensen.

Koffie fs
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Waar droom je over:

Wanneer wasje voor het
laatst bang:

Wat denk je alsjspiegel kijkt:

Bedenk een andere naam
voor Zieuwent?

Welke zin of welk woord
gebuik je te veel:

Wie zou je nog willen
ontmoeten?

Wat zou je geen tweede keer
doen:

Beschrijf jezelf in 5 woorden:

Heb je sinds het begin van
deze profielschets gelogen:
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Nergens over.

niet, ik ben eigenlijk nooit

“Ben ik al zo oud?”

Ik vind Zieuwent een mooie naam. Ik
kan geen mooiere naam bedenken.

“Zo, da's kloar!”

Mijn vader. Hij is overleden toen ik
veertien jaar was.

Alles wat ik gedaan heb, zou ik zo
weer over doen.

Een drukke bezige bij, gezelligheids
mens.

Nee.

De redactie (CE)



letsover he hoofd

Kom langs De Hypotheekshop
vooreen gratis advies 34 Meerde Walcherenstraat 2

ASPO TIBLEN Tichtenvoorde
SHOP om cnonsmagazine Tel (0544) 377 13

In voor- en tegenspoed.

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766



Verbeteren naar moderne maatstaven met
respect voor de technieken van vroeger.
Bij Aannemersbedrijf Hoenderboom is uw
Testauratie-project Ïn goede handen.

Bel voo een jbijvende rezentatie
te 54352
Aannererzedjf oenderboom
Dorpsstraat 27, 7136 LE Zeven


