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Gouden tijden
Voorde sportiefhebber met een hoog
oranje-gehalte breken er de komende

weken weer gouden tijden aan
“We’ zijn ruim vertegenwoordigd tij.
dens de Olympische winterspelen, op
hetonderdeel schaatsen dan. Erdoet
geloof ik ook nog een Nederlander
mee bij het skischans-springen, die
ene uit de Eneco- reclame. Maar vol-
gens mij is dat niet zo'n bikkel, hij
staart zo wazig in de verte.
Natuurlijk heb ik ook een favoriet tj.

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

dens de spelen, een voorde hand ig-
gende favoriet : Jenita Smit
Die frisse meid, met dat prachtige
gebit, dat Drentse accent en die
scherpe ogen. Die alles onder con-
trole heeft, zowel bij winst, als ver-
lies. Die gewooneen snippermiddag
bij de bloemenzaak nam om de
‘hoogte-stage-en krachtsport-ge-
trainde andere schaatsvrouwen voor
bij te schaatsen. Jubel alom.
Mart Smeets helemaal lyrisch, met
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zijn koude-grondpsychologie. The
Godfather himself lachte in zijn vuistje,
alsofhij de schaatsdames een poepie
had aten ruiken.
Deze week waren weer de ogen ge
richt op Jenita Smit, die in plaats van
ingewikkelde opbouwende trainings-
schema's, regelmatig op haar kleine
nichtje past zodat haar zus Greta met
man Erik Hulzebos ook eens samen
kunnen trainen (maar dit terzijde).
Jenita verloor, en weer kwam Mart's
universitaire studie psychologie goed
van pas. Jenita's antwoord:“kan
gebeur'n, de ene dag ben je beter dan
de andere dag’. Mart Smeets pro-
beerde nog een paar gevoels-cliche's,
maarJenita had de kopallang weer
op de volgende wedstrijd staan
Wat dat betreft was het jammer dat
Mart niet live aanwezig was na de

WOENSDAG 20 febr. :

Voorjaarsconcert
Schutterij
St. Sebastiaan
Zaterdag 16 febr.
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verliespartij van Raymond van
Bameveld.
Volgensmij hebben ze dezelfde stu-
die gedaan namelijk. Alleen heeft
Barney op het onderdeel zelfkennis”
een beter resultaat gehaald dan Mart.
Hij wachtte na zijnverliespartij niet
eens de gevoelsvragenaf maar gaf
zichzelf direkt al de titel “zwakste
schakel".
Ben trouwens benieuwd of de huwe
lijksreis van Willem Alexander en
Maxima ze langs de Olympische
Spelen zal voeren. Want voordat die
‘beginnen hebben we natuurlijk eerst
dat andere oranje-feest. Het Huwe-
lijk Van De Eeuw:Ik hoop dat Claus
erbij is en nog een Klein toespraakje
doet, want hij is toch de Jenita Smit
van de Oranjes.

De redaktie (MH)ceÌ

IJ
EVENEMENIENAGENDA

Rs
20.00 uur:
Uiterlijk inleveren Kopie
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STOLIENBORG
Zieuwentseweg 44
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DAIHATSU

officieel Daihatsu dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Vraag vrijblijvend informatie over:
Tennissen
Squashen Body - Attack
Huren von (deel) sporthal Body - Combat
Xtreme bowling Cardio
Indoor Midgetgolf Fitness
Outdoor golf Budo
Kinderarrangementen Streetdance

Feest lokaties: Step
Lounge, Teich Pub, Wintertuin, Impact
Sportcafé, terras £ RPM/spinning
Sourcy Center entertainment:sie Zonnebank
Srusende speichen ge! Tedere ochtend kinderopvang
Achterhoeks Speulhol Gratis gebruik sauna en
Souroy's Schiet Spektakel etc. Turks stoombad

Een ideale lokatie om te sporten, feesten, vergaderen?
Het is dichterbij dan u denkt!

Gouey Center. Zegen Ja 7136 LS Ziewne. el (0548)322 22 waw ewrecente nl nfoOowegenternl



De ideale ‘greune weide’

D. problemen met het grasin de

Amsterdam Arena zijn inmiddels we-
reldberoemd geworden. Na 25
nieuwe grasmattenis nog altijd geen
afdoende oplossing gevonden.
Stemmen gaan op, om kunstgras te
gaan toepassen. Tegenstanders hier-
van denken dat hierdoordat het spel-
Ietje helemaal anders zal worden, en
misschien zijn aantrekkelijkheid zal
verliezen. Ook zou het maken van
slidings niet mogelijk zijn vanwege
optredende brandwonden
Nu wil het geval dat we in Zieuwent
een expert hebben ophet gebied van
kunstgras. Jan ten Bras is in het da-
gelijks leven bedrijfsleider realisatie
infrastructuur, sport en recreatie bij
de Grontmij Advies en Techniek bv.
Hij heeft onder andere de aanleg van
kunstgras voetbalvelden in zijn por-
tefeuille. Piot toog methem naar
Beuningen, alwaar de plaatselijke

voetbalvereniging
afgelopen jaar de
trotse eigenaar
werd van het eer-
ste nieuwe, door
de KNVB goedge-
keurde kunstgras
voetbalveld van
Gelderland.

Jan, hoes hetfe-
nomeen kunst-
gras ontstaan?

Daar‘hebben met
name landen voor
gezorgd, waar

geen normale grasgroei mogelijk is.
Denk bijvoorbeeld aan staten als
Saudi Arabië en dergelijke. Rijke,
westers georiënteerde landen die ook
wilden sporten op prachtige, groene
sportvelden. Zij waren de aanjagers
van het onderzoek naaralternatieven
voorgras. De hoge kostprijs van
kunstgras was voor deze landen door
de olieopbrengsten natuurlijk geen
probleem.
Hierna waren het de hockeyers die de
voordelen ondervonden. Gewone
grasvelden waren voor hockey vaak
niet vlak genoeg. Zeker als men het
veld moest delen met voetballers,
bleef het balletje nogal eens steken
in diverse gaten. Kunstgras bleek de
oplossing. Het hockeyspe! werd sne!
ler en daardoor ook aantrekkelijker.
En de aanlegkosten waren voor de
hockeyers een minder groot obstakel
vanwege het toen nog elitaire karak-
ter van de sport.
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Waarom

is
er hier in Beuningen ge-

kozen voor kunstgras?
Een van de voordelen van kunstgras

is het feit dat het 5 x meer belast kan
worden dan een normaal grasveld
Hier in Beuningen kamt men met een
capaciteitsprobleem. De vereniging

heeft circa 1200 leden, en hiervoor
heeft mende beschikking over 5 vel-
den. Vergelijk dat eens met RKZVC,
300 leden met 3 velden. Ruimte voor
aanleg van meer velden heeft men
hier niet, het complex ligt midden in
de bebouwing. Vandaar dat men heeft
gekozen voor de nieuwe kunstgras
voetbalmat.

Wordt het spel er werkelijk anders
van?

In principe heeft men geprobeerd een
normale grasmat zo goed mogelijk te
benaderen. Stuitergedrag van de bal,
rolweerstand, vering, demping, alle-
maal eigenschappen van gras welke
terug moesten komen in het kunst-
gras. Echter, polletjes, gaten of lang
gras komen niet voor. Hierdoor wordt
het gedrag van de bal beter voorspel
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baar. Een goed getrapte bal zal altijd
op de plaats aankomen, die de spe-
ler in gedachten had. Het toeval ver-
mindert. De balsnelheid gaat om-

‘hoog. Technische ploegen zijn hier-
doorin het voordeel ten opzichte van
ploegen die het van werkvoetbal moet
hebben. Trainers die op ons kunst-
grasveld een training hebben ver-
zorgd, zijn dan ook lyrisch. Uitge-
dachte spelvormen lukken veel eer-
der. Maar ook spelers zien opgezette
combinaties minder vaak de mist in
gaan en ondervinden een hoger com-
fort. Je ziet dan ook de trainingsop-
komst stijgen. En ook het thuisfront
merkt dat er op kunstgras wordt ge-
speeld. Vuile kleding Komt niet meer
voor.

Hoe wordt voorkomen dat je
brandwonden oploopt bij het ma-
ken van eensliding?
Dat was bij de hockeyvelden het grote
probleem. De daar toegepaste vezel,
PP (poly-propyieen) geeft warmte af,
welke ontstaatbi grote wrijving welke
een sliding veroorzaakt. Hockeyers
maken dan ook zelden een buiteling.
Bij de ontwikkeling van de vezel voor



J. WAENINK |SCHILDERS er

schilderwerk:

WERENFRIEDSTRAAT 37
| ZIEUWENT

TEL. 0544-351462
FAX 0544-351452

TAXIBEDRIJF ZITAX
PARTICULIER ZIEKENVERVOER - PERSONENVERVOER

GROEPSVERVOER BUS (T/M 26 PERSONEN)
PARTICULIER SCHOOLVERVOER - ROLSTOELVERVOER

FAM. G. MEULENVELD

Ophet gebied van
* WITGOED
* HUISHOUDELIJKE- en CADEAU-ARTIKEL

leuke sortering
„a. Bruder enLego

WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, Telefoon 0544-351217

* Ookhet adres voor doe-het zelvers.
* 10% Korting op al Uw installatiemateriaal.
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Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

Voor:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

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

merken. (Huurauto beschikbaar)
- APK-Keuringen

Schadetaxatie en -reparatie

û verkeersschool
GUUS KOLKMAN
+ autorijopleiding: schakelwagen/automaat
+ motorrijopleiding
+ aanhangwagenopleiding [Ebij B)
+ theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
+ theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur
+ spoedcursus mogelijk

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054



voetbalkunstgras
Grontmij, Nijverdal-Te
NOCNSF de handen ineen staken,
was het zaak dit probleem voor 100%
op telossen. Men koos
voor een vezel ge-
maakt van PE (Pot
Etyleen). Dit materiaal
neemt de wrijvings-
warmte Op, waardoor
een sliding geen
brandblaren oplevert,

en

en blijft tot -20°C
bespeelbaar.

Wats precies de 52-
menstelling van de
mat?

De hele constructie is in totaal 50 cm
dik. We beginnen methet aanbren-
gen van 35 cm grof zand, voorzien
van drainage. Daarop komt een
funderingslaag van 10 cm, bestaand
uit een lava/rubber mengsel en dan
een drukverdelend doek. Dit voor
komt dat er door de voetballers deu-
ken in de onderlaag worden gemaakt,
waardoorde mat vlak blijft. Bovenop
deze laag komt de eigenlijke kunst-
stof mat, vergelijkbaar met een
hoogpolig tapijt. Om te voorkomen
dat de 52 mm lange vezels plat gaan
liggen, wordt de mat ngestrooid met
25 mm zand. Met deze laag worct de
matookop zijn plaats gehouden.
Omdat dit zand schaafwonden zou
veroorzaken, wordt ze afgedekt met
15 mm rubber korreltjes. Deze kor-
relijes zorgen tevens voor extra
energieabsorptie, vering en demping,
waardoor de mat aanvoe!t als een net
gesproeid en gemaaid voetbalveld in
augustus.

ken?

Nee. Het zgn leg- en be

wordt via de computer ingevoerd
waamade weefmachines de belijning
inweven. Zo kan in principe alle soor-
ten belijningen en zelfs figuren wor-
den aangebracht. De mogelijkheden
qua kleurstelling zijn eindeloos. Mis-
schien zullen er ooit bijvoorbeeld
blauwe voetbalvelden ontstaan. We
hebben voor een korfbalvereniging al
een veld aangelegd metgele viak-
ken om de korven

Zijn er zaken waar je als gebruiker
op moet letten?

Ja, de mat moet worden behandeld
zoals je ook thuis je vloerbedekking
‘behandeld. Zo zijn rookwaren en vuur
verboden. De mat is natuurlijk
onbrandbaar, maar schroeiplekken
kunnen ontstaan. Kauwgom en glas-
werk moeten worden geweerd, enook schoenen met metalen noppen
kunnen de vezel beschadigen. Om
dezelfde reden is het wijs verplaats-
bare doelen niet te slepen, maaropte tillen. Ook inlopen van vuil dient
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te worden voorkomen, omdatdan de
toplaag dicht kan slaan. Dus, voeten
vegen.

Wie beslist er of er op kunstgras
mag worden gevoetbald, knvb,
fifa? Hoe lang duurt het nog tot er
internationaal op kunstgras wed-
strijden worden gevoetbald.

In eerste lijn het NOC-NSF, daarna
de sportbonden. Internationaal gezien
is de FIFA de aangewezen instantie
De KNVBheeft ons gras op dit mo-
ment goedgekeurd voor wedstrijden
tot en met de reserve 3e klasse.

RKZVC 2 zou er haar wedstrijden op
mogen spelen. De verwachting is dat
de KNVB binnen eenjaar alle wed-
strijden, tot en met eredivisieniveau
zal toelaten. Natuurlijk is Ajax met de
Arena wat dit aangaat een aanjager
van jewelste. Maar ook de steeds
belangrijker wordende commerciële
Pag.6 Piot Januari 2002

belangen van de overige clubs zul-
len bijdragen aan snelle invoering.
Een wedstrijd als Sparta-Feyenoord,
net voor de winterstop, mondde uit
in een waterballet omdat Sparta de
TV-rechten á € 70.000,- op dat mo-
ment broodnodig had. Afgelasten was
absoluut geen optie. Op kunstgras
was het beslist geen waterballet ge-
worden. Een kunstgrasveld is door
zijn opbouw en optimale afwatering
een ‘all weather’ veld. Afgelastingen
zullen niet meer voorkomen, of er
moet een pak sneeuw vallen. Maar
ook een verwarmd veld is mogelijk,
zodat ook sneeuw geen probleem

meer hoeft te vormen.

Wat kost aanleg op nieuw of be-
staand voetbalveld.

Voorde prijs van een halve back.in
de eredivisie ligt er een kunst-
grasveld. De mat die wij aanleggen_Ï_,_
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N WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

W|Desze ctmatige tegelwerken
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
‚en particulieren.

te: in proje

Regelmatig hebben wij verkoopvan restanten,
U bent van harte welkom eens een kijkje te komen nemen.

Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerd in een zelfstandige baanin een
dynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

Telefoon: 0544-371042 JamosWattstaat6 Postbus 86
Telefax: 0544 376907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: vw wesselsafwerking.nl
E-mailadres: info® werking.nl



kostongeveer €350.000.- Di

der grondaankoop en BTW D:

krijg je een veld Gat
jaar kan belasten. Ve:

met een traditior
dan wel slechts ca
na 250 uur zal het veld zwart zijn. Dat
zie je op dit moment aan hettr
veld van RKZVC. Nae:
dat op. Op een kunstgrasveld ku
problesmioos de hele week
alle wedstrijden op sp:
lang.

Wat kost het onderhoud tov. nor-
maal veld, wat moet er gebeuren?

Het onderhoud op een normaal veld
kost ca €10.000,- per jaar. Daarvoor
moet het worden gemaaid, bemest,
bezand, gerold en beregend. En er
moeten elke week lijnen wort
trokken. Allemaal zaken di

gras achterwege kunnen
Iemaal onderhoudsvrij is het gr s niet,
je zult eens bladeren en rommel moe-
ten opruimen. De kosten hiervoor zul-
len een paar duizend euro op jaar-
basis zijn. Groter onderhoud is na een
periode van 8 jaar nodig. De toplaag

namelijk langzaam dicht door stof
dat door de regen of lopen wordt
tneegevoerd. De rotzooi wordt {ussen
de vezelsuit geborsteld, en gel
tijd wordt de rubber korrellaag aan-
gevuld. Kosten: € 20.000,- Na 15jaar
zijn de vezels versleten, en moet de
mat worden vervangen. Dit kost dar
02 €1150.000,-. Ruwweg kan gezegd
worden dat een kunstgras mat een be-
sparing van ca € 5000.- per jaar
levert, per veld.

Kan er wat kapot?

Jazeker. Vandalen zouden er voor
thuis een mooie deurmat uit kunnen
snijden. Je hebt dan al snel een
schadepost van €1000,-. Ook mol-
Jen zouden verzakkingen teweeg

n brengen, hoewel er door het
ontbreken van bodemleven voor een
mol niets te vinden is. Dit komt dan
ook niet veel voor, en als het al ge-
beurt, is het goed te repareren.

Leggen jullie het kunstgras in de
Arena aan?

Nee. We zijn wel in de race geweest,
en ons gras werd ookals een van de
beste beoordeeld, Echter, een con-
current van ons, tevens verantwoor
delijk voor het huidige gras in de
arena, heeft de ordervoor 4 velden
(3 buiten en 1 binnen de Arena) in
de wacht gesleept. Waarschijnlijk
heeft men deze order gebruikt om
onder de claim van de Arena inzake
hetgraszoden debacle, groot€3 mil
joen, uit te komen.

Hoe zie je de toekomst van kunst-
gras voetbalvelden?

Hetkan snel gaan. Kijk eens naar hoe
het metde klapschaats ging. Deze
revolutionare ontwikkeling werd ook
met veel scepsis ontvangen, totdat
gebruikers tienden perrondesneller
bleken te rijden. Binnen een jaar
stonden alle wedstrijdrijders op de
klapschaats. We verwachten dat bin-
nen 2 jaaralle eredivisieclubs op
kunstgras spelen, en binnen 5 jaar
alle grotere amateurverenigingen. De
rest volgt daama. Nederland raakt
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ds voller, enals je bedenkt dat je
opeen kunstgrasveld even veel kunt
oen als op twee traditionele velden,
is de keuze niet meer moeilijk. Zeker
als op het vrijkomende stuk grond bij.

voorbeeld woningen kunnen worden
gebouwd

Hoe lang zal het duren tot er in
Zieuwent ook een kunstgrasveld
gt, bij de voetbalvereniging of de

sporthal?

Als er bij het Sourcy Center een sport-
hotel komt, denkik dat het zeer goed

HV. Hoenderboom/Pacell

is dat daareen multfunc-
tioneel kunstgras voetbalveld kan
worden aangelegd. Je zult toch wat
extra's moeten bieden om clubs als
Barcelona naar Zieuwent te kunnen

trekken. Ze zullenniet komen om-
dat er een mooihotel met sport-
hal staat. Je moet ze wat extra's
bieden.
Een mat bij RKZVC zie ik er zo
nog niet komen. Menheeft geen
capaciteitsprobleem qua velden,
en Zieuwent kent geen ruimte-
probleem. Dit in tegenstelling tot
bijvoorbeeld Longa. Daar is de
aanleg weldegelijk een optie
welke terdege moet worden be:
keken. Ik verwacht dan ook dat
het heel goed mogelijk is, dat er
binnen afzienbare tijd in de ge-

meente Lichtenvoorde een kunstgras
voetbalveld wordt aangelegd

Jan, bedankt dat je tijd vrij hebt wil
Ien maken voor dit interview, en mis-
schien dat we binnen afzienbare tijd

toch het eerste kunstgrasveld in de
gemeente kunnen verwelkomen.

Redactie, HW en JC

De feestdagen zijn weer achter de rug. Namens handbalvereniging Hoen-
derboom/Pacelli willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de steun
tijdens de oliebollenactie.
Wij wensenu allen een gezond en voorspoedig 2002.

Ook namens de P.R. willen wij de leden van onze vereniging bedanken
vooral hun inzet.

Robert B. beterschap metje oliebollenarm!

pag.8 Piot Januari 2002



Siebert & Wassink is dé specialist
op het gebied van Werving &

Siebert & Wassink Selectie op MBO en HBO niveau in

* Werving & Selectie
voor vaste banen op
MBO en HBO niveau
in Oost Nederland.

van Personeel &

Organisatie aan

Advies op het gebied

bedrijven in het MKB.

Oost Nederland.
Bent u op zoek naar een interessante baan
op MBO of HBO niveauenwilt u deze baan
eenvoudig vinden via een professioneel

mediair, neemt u dan contact met ons op.
Telefoon: 0544-352743 Dorpsstraat 373

053-4803550 7136 LE Zieuwent
Fax: (053 - 4803555

Rigtorsbleek-Aalten 4
infoGsiebert-wassinknl 7521 RB Enschede

www.siebert-wassink.nl

é&gj Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw - Tuinaanleg
- TuinonderhoudROMEO DELTA|pariuier verkoop akweker

MuLTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE [1

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 3522
TELEFAX 0544 35 2035

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544 352237
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RKZVC. Veldvoetbal
A. vd. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent, el 351236

ecretar E KLGokdenik, Grooriing 14, Lvoorde,tl. 378543
Penningmeester: Cuppers, de Haaro 29, Zieuwont, el 352059

Wedstijd- sea. WW Wopereis, Harreveldsowog 14, Zieuwent, tel. 351831

Z.V.Z. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 2

Secretais B Donderwinkel, Oude
Penningmeester =R. Krabbenborg, Kleus
Wedstiid sek Recreanten: B. St, Heleneg 3, Zieu

KNV: R. Donderwinkel, Oude Aaltensewog 7Ua, tel 379652

, Zieuwent, el. 351257
Aaltensereg Ua, ['voorde, el 379552

ILV. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitor B. Wersink, Anton Molemanhof 47, Zieuwent, el 351838
Secretaresse £: Marscha, Dorpsstraat 12, Zeuwert, ‘el 352223
Penningmoosteres :P ter Bogt, Lnnenwever 2, Groenko tel 465478

Wedstrid soer A. Hurmemeink, De Haare30, Zieuwent, tel 361531

TOHP: Volleybal
Voorzitster Vacant
Secretaresse M. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, tel. 351489
Penningmeester van Boeckei, de Haare 28, Zieuwent, el. 352462
Wedetrjd-se P Klin Goldewijk, de Haare 75,te,351

Recreanten M. Hokenborg, Eoorsuog 4, Zieuwent, td 351488

ZTV: Tennis
Voorz 8. Storkhorst, Zegendijk A, Zieuwent, ta. 35194
Socrotarosse ML Theissen, Anton Molemanhof 6, Zieuwert, ll 351466

Penningmeesteres “1. Knippenborg, De Steege 22, Ziet

Spirit 90: Gymnastiekvereniging
Voorzitt , Lavalgye, Kard, de Jongstraat 41, L'voorde, el 373550

ecretaresse M. Holkenborg, Fualosoweg6,Zeuwert, tel 351873
Penringmeesteres C: Hubers, Tongerosestraat 46. L voorde, tel 372462
+ Ledenadinistratie

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent el. 351262
Secr/Ponringm. 6. Rijnders, Larkestraat 18, [voorde tel 374926



iks, isterstraat 58, Brodevoort,

SLAGVAARDIG: Tafeltennis

J ze Holler, Verka

Berten, Rouwhorsterdik 17, Zeuwer
Role, Kleuterstraat 29, Zi

Penn
f, ZEUwentseweg

KV, DE HEMMELE: Klootschieten
Wigendik 6, Ma

36 LS Zieuwent, tel. 35
ern

oenderboom, De Steege 71, Zewwer

ingewog 2, Marine, tel 3513:
Hoenderboom, De Steege 71, Zeuwer

aunwent, te. 35125

jk 20, Zieuwent tel. 352268
Zieuwent, tel. 351382

378756
nt, tel 351856

veg 4, Varënvelde, tl. 351862
‚tel 0543-452351

Meerstraat 4, U voorde, tel. 377471

Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 351257
ont, dl, 352316

f
ont, tl, 352316

nt tel. 351818

straat 43, voorde, tl. 375650
riënvelde, tel 351552

ngers, Dorpsstraat 36, Ziouwork, el 351271
AN

ten

Have, Oude Maat 16, Mariënvekde, tel 351819



Aij architektenburo
a. holkenborg

ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent
telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

voor de aan- en verkoopvan VEEen VARKENS

A.KL. HOLKENBORG
Vee en varkenshandel_ Batsdijk 46- Zieuwent Tel. 351508De

Geluidsarme kompressorinstallaties met of zonder persluchtkoelergj



Dames3 van de
opdracht om voor de
ven. Eerst zou het
den, maar zoals bij
sen, kwam heter maar nie
mand nam het voortouw
laatste momen:
gebeuren.
Dames 3, dat op doordew
gen haar wedstrijden
zeer goed. Bijtsch
slag staan we vierde. Zoals wij datin
de vorige Piot schreven, is dat ons
streven. Middenmoot. Bij het begin
van de kompetitie zijnwijbegonnen
met een nieuw systeem. Voor enke-
len gesneden koek, voor anderen
abracadabra. De eerste wedstrijd
ging dan ook verloren, maar er was
wel veel lol. Zelfs de scheidsrechter
lag dubbel op zijn stoel. Na deze
wedstrijd hebben we toch maar eens
getraind op ons nieuwe systeem, en
hetresultaatis dusdie 4e plek
Trainen doen we niet zovaak, dat

komt omdat wij onze thuiswedstrijden
op onze trainingstijd spelen. Dat
scheelt weer een avond oppas rege-
len. Als er geen wedstrijd is, dan re-
gelen we wel wat anders, zoals
pakjesavond met afgedankte tele-
foonboeken, of oude witte bloempot
ten. Bij onsis het motto: Het moet
gezellig zijn. Naast lachen, lol trap-
pen, 7-sprong onder de wedstrijd en
andere gein, moet er onder de wed
strijden ook nog gebreid worden. L
te B. is bijna 16 en zijn trui voor zijn
geboorte is nogniet af. De wissel-
spelers hebben dezetaakop zich
genomen.
De rest probeert punten te sprokke-
len, en de tegenstander van slag ie
brengen. Met onze leus “Leve de
koningin”is al menig eerste set ge-
wonnen. Tegenstanders snappen
vaak niet de ol die we hebben. Zo-
als Sinterklaas liedjes zingen onder
de douche na een verloren wedstrijd.
Maar we hebben besloten, dat met
de komst van 2 februari 2002 er maar
eens een nieuwe leus moet komen.
Wie suggesties heeft kan deze mel-
den bij dames3.

Tohp dames3.
Januari 2002 pag.98



Ee
VERSLAG OVER SCHAATSEN OP HET

ONOVERDEKTE SCHAATSSTADION

Op 5 januari 2002 ging
men erop af, en daarom waS

Ook veel volwassenen op Kla

sommige plekken struikelde je
Dit keer waren er geen wal

en toe namen we een pauze
drinken. Dat kon je krijgen voor vij

eurocent de hele dag schaatsen.
“i yonds was de ijsbaan ook nog open, maar nu Wie hetniet zo druk. Dus

kon je rustig schaatsen zonderdat iemand over je heen schaatste.

Gelve en paar blauwe plekken, zijn we gelukkig nog

hopen dat we snel weer kunnen schaatsen.
de hokjesin, en lees dan in

Vul de goede antwoorden in

‘hokje een woord.

IN ZIEUWENT |

dan eindelijk de ijsbaan open. Veel mensen Kwa ff

‘het ookheel druk.
Ì

pschaats kwamen rondjes schaatsen. En 14

urlwaren wij ook op de ijsbaan te vinden. Het was wel ijnis, maar op

over de hobbels.

ken in hets,dus kon je ook iet verdrinken. Af

om een warm bekertje
tig eurocent. Ook kon je voor vijftig |

chocolademelk te

heel gebleven. We

het dikgedrukte

EE

Ez en 7

x 1. Eenbekeon etend oasa obers :S  eeneseeeeeeene
© Eeen© 2 [sitopasrdenossnibaanan
6. ZoheetëenvanonsKe ereen3 o eenease pavende sie verkrijgbaar is. EEe GD olympische spelen alleen mag Thialf is een.2 ien aande tien kilometer. Een bepaald soort sche

is lekker warm om je hand 10. Zo heet de andervar en
© v

3 5

: Jl [EEE
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©

Oes ll
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© Bere
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en geheel vrijblijvend
î advies over:

Alle verzekeringen (schade en leven)
Sparen
Beleggen
Lenen
Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
We + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544- 352 145

IMATIC,

Melksystemen en Automatisering voor de melkveehouderij
Farm Service BV - Leeuwarden

Tel. 058-21 34 300
Farm Service BV Oost - Zieuwent

Tel. 06-55 183 506

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1, Tel. 0544 37 12 07
maakt ’t je gemakkelijk

vOMHOF & WESTFLEISCH a,
Pae

Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
|

Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 377449

Denn. Schwein soll man haben.
|
|



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69 - TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

EalihanJos
> ZIEUWENT

BORCULO
5 BREDEVOORT

De bakker die iets extra’s maakt van uw bestelling!

TRANsPORTBEDRSS KRABBENBORG b.v.
VEEVERVOER

STROE VERVOER Tel. 0544-351215
RIPERVERYOER

Fax 0544-352065
AVIA Zieuwent

WIST U …
Dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per
dag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U

terecht met AVIA Local Card, Bank-Giro enalle verdere
Credit Cards.
ma.t/m vr. 8.00-20.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags gesloten



SPIRIT| 71e wedstrijd 9eOp zaterdag 15 decemb:
Zieuwentse meisjes vanS
Er waren deze dag 2 wedstrijden. Een in ons eigen Zieuwent voor de la-
gere LOS niveaus en eeninDoetinchem voor de hogere niveaus. Op
beide wedstrijden hebben de Zieuwentse meiden heel goed gepresteerd
In Zieuwent moesten za: Martine Doppen, Nicol Beerten en Joyce
Heutinck. Martine hoort bij de jongste groep, de instap. Zij heeft het prima
gedaan en behaalde

waren de eerste wedstrijden waar de
90 aan deelnamen.

1. Zij deed niveau 6 en behaalde hierin een geweldige 1e plaats. Het was wel hee! spannend, want de eerste 3 plaatsen [a-
gen heel kort bij
Nicol is weerex ouder en hoort bij pupil 2, ookzij deed niveau 6 enbehaalde een goede 2e plaats. Bij sprong had ze veruit het hoogste cijfer.
In Doetinchem deden Marjan Doppen en Mayra Holkenborg mee. Beiden
doen zehet voor hun leeftijd hoogste niveau. Marjan is leeftijdsgroep pupil2.en doet niveau £. Het was jammer dat ze van de balk viel, maar zehaalde toch nog een goede 4e plaats. Bij brug had ze het hoogste cijfer.
Mayra hoort bij de jeugd en doet niveau 3. In deze groep was een heelveel deelnemers (36), een klein foutje kan dus zo een paar plaatsen sche-len. Maar Mayra deed het uistekend en behaalde de 2e plaats.

naam sprong brug balk vloer totaal plaatsMartine 765 895 815 860 3335 2
Joyce 945 750 885 3465 1

Nicol 930 685 920 3490 2
Marjan 910 745 850 3330 4
Mayra 895 840 880 MSS 2

Dit was de eerste wedstrijd vaneen serie van drie. De beste 2 wedstrijdentellen mee voor het kampioenschap en voor doorstroming naar regio of districts
wedstrijd. Ze hebben allemaal nu al een goede plaatsering staan. Houden zo

‚en succesinde volgende wedstrijden

Januari2002 pag.17



’rofiels:
9 ielscl

P.eschei Peter Kolk,
sehen: 36 jaar, getroy, a‘hets we
& { 'onend van be,

5
KerkKlokopdraaier,

—

Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport:
Mooiste sportherinnering
Slechtste sportmoment:

Favoriete sportman/-vrouw:

Leukste tv-programma:
Beste boek/schrijver:
Mooiste film:

Politieke Kleur:

Beste Nederlandstalige lied:

Meest afschuwelijke cadeau:

Grootste miskoop:

pag.12 Piot Januari 2002

vader van Rene, Leye Jacqueline,

iscnets Profielschets

Low-budgetmotorracen, schaatsen enbil-
Jarten.
‘Goff.

Parachutespringen op Texel
Verongelukken van Joey Dunlop tijdens
motorraces in Letland. Op zijn vijftigste in
leidende positie tegen een boom geknalt
Hij was 17-voudig winnaar op ‘the Isle Of
Man” waarvan ik er zeven heb gezien.
Jacqueline. Is vast nergens de beste in,
maar kan eigenlijk overal goed aan mee-
doen. Parachutespringen, skiën,
skeeleren, volleybal, noem maar op.
Allstars.
Beekman en Beekman.
Chindlers List
Links van het midden, aan de gewetens-
kant.
“Blauw” van de Scene
Ik heb flessen vol aftershave en wanneer
komt die baardgroei?
Tussen mijn eerste en vierde motor zaten
twee motoren waarik echt minder plezier
aen heb beleefd. Mijn Laverda 1000 is
twee keer vastgelopen en daama een
Kawasaki 1000 waarbij je bij elke draai
aan het gas kon merken datje korterbij
de grond kwam, zo hard sleten die ban-
den



|

Officieel dealer
| Massey-Ferguson
| Zetor

Voor al uw tractoren, landbouwwerktuigen,
tuin- en parkmachines

e++

7136MNZIE UNE ‚NTO544



o Buacaess Class Trauet

OETOfS. EETAX10544 -35 14 16 Dereonenveruser

Dorpssr an297138LE ZIEUWENT Faase / Raas

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
EN van merkauto’s

s=* T To,Ltz KS bag. zs1e0t

BENN Waalderweg 12a

VOOR AL uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT- Tel. 351257

‚ Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings
Uhl Sport - Yonex - Lotto - Dunlop

Hummel - Masita - VikingZARA BA

IK



Omscholen tot

Tent opzetten in:

Ben je wel eens aangehouden
doorde poïitie

Hekel aan mensen die
Uit bed halen voor
Waar droom je over

Wanneer wasje voor het
laatst bang:

Wat denk je als je in de spiege!
Kijkt
Geefeen andere naam voor
Zieuwent:
Welkezin gebruik je te veel:
Wie zou je nog willen ontmoeten
Wat zou je geen tweede keer
doen:

Beschrijf jezelfin 5 woorden:
Heb je sinds het begin van de
profielschets gelogen:

Schrijver voor het blad kicxstart, elke
week een aantal motoren aan de tand
voelen.
Overel waarhet lekker warm is en waar
Jk een biertje ken drinken.

Te kleine nummerplaat, geen nummer-
plaat, geen spiegels, te gladde banden,
tesnel gereden, te veel lawaai uit de uit-
{eat te lang gereden met de vrachtwa-
gen, te zwaar beladen. Moet het nog ver-
der?
Over de rug van anderen zichzelf naar
boven prijzen.
Een potje bijarten.
Over van alles en nog wat, Laatste tijd
veel over mijn kinderen.

Mijn mobiele hijskraan sloegopho

‚eenvaartjevan70 km/-stoof ik met een
geva



|

INGEZONDEN STUK

In de vorige PIOT heeft u het redactiewoord (getiteld “Na kerst komt zonne-
schijn" en geschreven doorJW (in opdracht van CE) kunnen lezen. Hierop
is een reactie binnengekomen die hieronder integraal staat afgedrukt. We
hebben de schrijver van het oorspronkelijk stuk gevraagd hierop te reageren
(de schrijver JW is namelijk bekend bij de redactie). Zijn weerwoord treft u
na het ingezonden stuk aan.

De redactie

Betreft: Piot nr. 4 22 december 2007
Na kerst komt zonneschijn.

Aan de heer / mevrouw J.W.

J.W. schrijft een verslag over arrogante trainers.
Wie is hij/zij om dît te beweren terwijl hij/zij dat zelf ookis.
Als ik de Telegraaf/Tubantia en de weekbladen Iees vermeld iedere verslag-
gever zijn/haar naam volledig.
Zowel voorals achtemaam.
In de inleiding van Piot kanik J.W. niet terugvinden.

Bovendien is J.W. achterbaks. J.W. schuilt zich achter de opdrachtgever C.E.
In de inleiding vermeldals Corinne Ebbers.
Als J.W een flinke jongen (dame) is noemt hij/zij gewoon de naam van de
arrogante? trainer hier in de buurt.

Met vriendelijke groeten,

J.K. (in opdracht van LK)

Na kerst komt zonneschijn (2)
In de vorige (kerst)Piot hebik een
stuk geschreven. Enkele dagen voor
de deadline van deze (kerst)Piot
kwam ik namelijk bij mijn in wanhoop
verkerende schoonzuster Corinne
Ebbers. Zij moest als redactielid het
redactiewoord schrijven, maar had
nog geen inspiratie voor dit artikel.
Als ex-redactielid, met af en toe nog
een (voor mijzelf) leuk idee, schoot
ik haarte hulp, zoals ook zij, mij wel
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eens te hulp schiet. Dat gebeurt wel
vaker in familieverband; kleine
moeite, groot plezier.

Naar aanleiding van dit artikel kreeg
ik een reactie op mijn schrijven van
iemand die heter niet mee eens was.
Eindelijk weer eens iemand die de
Piot kritisch leest en de moeite heeft
genomen om te reageren. Eindelijk
weer eens iemand die zijn/haar me-



VOOR

tijdens de rust of
na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

SVA Kantine van Z.V.C.

Telefoon 35 16 07

ine4ZIEUWENTenreISEETEesEENEENGAEmEr+ BARBECUE binnen en buitenEvenenESS
Kom vrijblijvend informeren.

Q
Afb

“% Tegelwerk
O.a. - Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

[A Afwerkvloeren

[U Sierbestrating

Adres:
Dorpstraat 303
736IL Zieuwent

Telefoc

0544352320
Fax:
0544-352557



ofimPSV
SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

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

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

DORPS: 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
tuinaanleg tuinonderhoud tuinidecën

tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg
n tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



ning geeft. Alleen als er meerdere
mensen uit Zieuwent zich op een
soortgelijke wijze opstellen, iscontinuering van de Piot gegaran-
deerd. Als ex-redactielid weet Ik n:

melijk hoe moeilijk het is om met
name vanuit de redactie elke kee

weer een interessanteen veelzijdige
Piot uit te brengen. Externe stukken,
columns, meningen, reacties, e.d
houden het blad Piot leefbaar
Want eerlijk is eerlijk, k was toch wel
wat teleurgesteld in het feit dat de
(kerst)Piot zo'n magere uitgave was.

Erwas maar bar weinig inbreng van-
uit de diverse verenigingen. Zonde,
want wat is er nu lekkerder dan on-
der de kerstboom een dubbeldikke
Piot door te spitten
Zoals gezegd ben ik erg blij met een
reactie op mijn artikel. Om zaken niet
uit zijn verband te rukken en niet dat-
gene te schrijven wat hij of zij niet
bedoelt,is de volledige tekst van de-
gene die heeft gereageerd boven dît
stuk geplaatst

Uiteraard wil ik graag mijn reactie ge-
ven op deze helder geventileerde
mening

Inderdaad heb ik geschreven over
arrogante trainers en daarbij het top-
voetbal vergeleken met de amateurs.
Bepaalde arrogante trainers spreken
mij wel aan. Met een stuk zelfverze-
kerdheid en een gezonde dosis lef de
boel scherp houden. Af en toe bluf-
poker spelen, met als enige doe!
presteren! Ik schrijf graag artikelen
over zaken die ik interessant vind.

Voor het gebruik van enke! en alleen
mijn initialen: mijn excuses. Omdat
elk stuk dat doorde redactie wordt
geschreven metinitialen wordt afge-
sloten, hebik dat ook gedaan, niet

rect realiserende dat deze initialen
nietin de inleiding terugis te vinden.
Daarbij ben ik er in mijn arrogantie
vanuit gegaan dat insite Piot lezers
de link tussen Corinne Ebbers en
JW. (als excredactielid) wel konden
maken. Overschatting van mezelf
dus. J.W. staat echter voor: Joris
Wassink. Wel wilik opmerken datik
mij niet verschuil achter Corinne
Ebbers.
Dan de naam van de arrogante trai
ner die ik wellicht bedoel. Ik vond het
juist wel aardig om dit in het artikel
open te houden, zodat iedere lezer
die naam in kon vullen, die bij hem
of haar als eerste opkwam als hij/zij
denkt aan een arrogante trainer in de
buurt. Een ieder zal daar, naar dat ik
‘mag aannemen, een andere naam
invullen. Dit temeer omdat iedereen
een eigen definitie zal hebben van
arrogantie.

Er kwam bij mezelf niet 66n speci-
fieke trainer naar voren, maar meer-
dere trainers. Veel trainers hebben
namelijk op een bepaalde manier een
stuk arrogantie. Een eigenschap
‘waarvan ik vind dat die zeker kan bij-
dragenaan het beter laten presteren
van een team. En ookal vind ik dat
arrogantie een positief aspect kán
hebben, vaak wordt arrogantie nega-
tief uitgelegd. Als ik namen ga noe-
men, worden die namenin relatie tot
die arrogantie waarschijnlijk ook op
een negatieve manier geïnterpre-
teerd, oftewel er wordt gedacht dat
ik deze mensen niet mag. En omdat
ik niemand op een voormij onbe-
doelde en verkeerde manier als trai-
ner wil neerzetten, zal ik zeker geen
namen noemen. Maar ik ken ze wel
hier in de buurt!!

Joris Wassink
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- PIOT LANGS DE LIJN -

ALS HET GOLFT DAN GOLFT HET GOED

Waar de golfsport vroeger alleen voor
kakkers was weggelegd, is het tegen:
woordig hard op weg om volkssport
nummer 1 te worden. Zelfs in een
boerendorp als Zieuwent wint het snel
aan populariteit, getuigehet 1-holes-
golfparadijs bij het Sourcy Center.
Natuurlijk is deze trend niet aan onze
neus voorbij gegaan en gingen wij op
onderzoekuit

Het was een schitterende
morgen. Uitstekend golfweer. Vol
goede moed gingen we op weg naar
de 18-holes-golf-coursein Putten. Na
nog geen 10 min rijden hadden we
de eerste afslag al gemist. Maar ge-
lukkig wist een goffballetje ons de weg
te wijzen en we gingen verder, met
de radio op de middengolf, waarde
DJ een heerlijk golfplaatje draaide.

Tot onze verbazing waren we
slechts enkele secondente laat(4 om
precies te zijn). Goed enwel binnen
in de golfkantine werden we direct op
een kopje tee getrakteerd. Alsrazend
reporters kregen we eerst een rond
leiding alvorens het echte werk be-
gon. Jan-Diederik, zoals onze gast-
heer heette, wist ons te vertellen dat
golf, in tegenstelling tot wat velen
denken, niet iets van de laatstetjd is
maar in feite al uitgevonden is in de
prehistorie. In berenvel gehulde bar-
baren sloegen destijds met hun knup-
pels dinosauruseieren in een gat met
een vlaggetje. Toen wehem vroegen
waarom mensen aan golf doen ant-
woordde hij: "Het zijn mensen die niet
in teamverband willen sporten, maar
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toch iets meteen club willen doen.”
Na deze uitgebreide en informatieve
introductie in de golfsport keken we
al heel anders aan tegen deze niet te
betalen manier van ontspannen.

Toen werd het tijd om zelf de
weide in te gaan. J-D deed het een
paar keer voor en al gauw hadden
we de slag te pakken. De ballen spo-
tenin het rond, en geen enkele baan-
gebruiker was meer veilig. Dit ging
allemaal nog goed totdat we Youp
van't Hek, die een eindje verder "met
wat vrinden zn handicap stond op te
leuken”, de bril van de neus af sloe-
gen. Het Hek was van de dam. Als
een wilde begonnen zeterug te slaan.
De ballen vlogen ons om de oren. Er
ontketende zich een ware golfoorlog.
Gelukkig konden we nog net op tijd
dekking zoeken in een bunker. En in
plaats van onste raken schoten ze
onze caddie lek, de Puttense moord-
zaakwas een feit.

Na zo’n Hectische dag had-
den we wel een sherry-tje verdiend.
Enkele alcoholische versnaperingen
later bracht BOBons naar huis.

Golf mag ophet eerste ge-
zicht een saaie sport lijken, maar er
valt een hoop te beleven op zo’n golf-
baan

Gijs & Johan

Wellicht ten overvloede: Boven-
staande proza is niet op waarheid ge-
baseerd



“HEBT U

NAAST

£ DE LAAGSTE
DE KX

HYPOTHEEK RENTE,

SHOPEn NOG EEN

ANDER

VERZOEK?”
De Hypotheekshop,

v.d. Meer de Walcherenstraat 2
7131 EN Lichtenvoorde

Tel. (0544) 37 71 13
www:hypotheekshop.nl

ENSAID MODEVAKSCHOOL
— knip- en naaïlessen
— 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 Ís ur
estauratie-project in goede handen.

zel 0540 351332
annen: bedrijf Hoendeboom
Dorpstraat 27, 7136 LE Zieuwent


