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PLANET FOOTBALL.
In 32 landen op planeet Aarde draait
momenteel de economie op halve
toeren. Op de meest onmogelijke t

den wordt daar naarvoetbal gekeke:
maken tapkranen overuren en wordt
er massaal gefeest of getreurd. Aan
deandere kant van de wereld vindt
het Wereldkampioenschap Voetbal
plaats en op vrijdag 7 juni neemt 30%
van de beroepsbevolking in Engeland
een snipperdag omde poulewedstrijd
tegen hun aartsrivaal Argentinië te

—_—.....___.

ban van Koning Voetbal

Wat zouden wij daar graag bijgehoord
hebben. 's Morgens omhalf acht bij
Stoverink voor het grote scherm onze
jongens bejubelen, want wij worden
wereldkampioen. 3 Maal is scheeps-

recht en eindelijk gerechtigheid. Van
de spanning veelbierdrinken en ver-
volgens met z'n allen de Kermis nog
eens dunnetjes overdoen. Helaas
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berusten deze beelden niet op de
kelijkheid. Zoals bekend mogen
niet meedoen.

Een WK zonder Nederland boeit niet
echt. Een wedstrijd tussen AKZVC-1
en Vios-Beltrum is stukken interes-
santer en spannender dan bijvoor
beeld Spanje - Paraguay, hoewel die
laatste wedstrijd wel rechtstreekdoor
‘de NOS wordt uitgezonden. Natu
lijk hopen we dat Duitsland vroegtij-
dig wordt uitgeschakeld en dat de
Achterhoeker Hiddink het nog ver zal
schoppen (moet hij overigens de
Zuid-Koreanen tegen Amerika wel
strafschoppen leren nemen), maar

De zomer staat weer voorde deur en
wat

is
dan fijner om een sport te doen

die je in de open lucht kunt beoefenen.
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verder zal het me worst zijn. De strijd
tussen India en Pakistan houdt me
meer bezig.

Opde openingsdag van het WK was
er overigensbij Stoverink wel cen
leuk elftalte zien. Niet op het scherm,
maar op het podium. 2 Zangeressen
in de spits, een stevig middenveld
van 6 gitaristen, in de achterhoede
een keyboardspeler en een drummer,
en als keeper een saxofonist. De
scheidende coach draaide aan de
knoppen van een thuiswedstrijd. Niet
op televisie, maar wel gespeeld en
beleefd met hart en zie! dn
De redactie (HW)



ons terecht voor eengeheelvrijblijvend
sioneel en persoonlijk advies over:

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

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544-352145

Melksystemenen 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

pOMHOF & WESTFLEISCH 8,
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 377449

Denn. Schwein soll man haben.
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Reien Tel. 0544-351215EE. Fax 0544-352065
AVIA Zieuwent

WISTU.
DatU bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per
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terecht met AVIA Local Card, Bank-Giro en alle verdere
Credit Cards.

ma. t/m vr. 8.00-20.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags gesloten



Een van die sportenis de
triathlon. Hetis een sport die
door eenselect gezels:
beoefend wordt
die triathleten w

kort in Zieuwent. We

wel wat meer wete
deze sport en hebben a! ige
sproken met George
Kienstra, een fervent
triathleet

Wij stellen hem even voor:

George Kienstra is 43 jaar
en woont met zijn gezin
sinds september 2001 in
Zieuwent. Hij is getrouwd
met Anja en heeft Crie Ki

deren, Ebe, Hidde en
Nienke. George is geboren
in Utrecht en heeft een groot dee! van
zijn jeugd in Muiden doorgebracht
Na de middelbare schootis hij ge-
neeskunde gaan studeren aan de
Universiteit van Amsterdam waarhij
zijn vrouw Anja leerde kennen. Hij is
in Tilburg opgeleid tot neuroloog
alwaar Anja ook haar stages voor
haar huisartsopleiding kon doen. Ze
zijn toen verhuisd naar Esbeek, een
kleine, hechte gemeenschap in Bra-
bant. Daar zijn ook de kinderen ge-
boren. Aan het eind van zijn oplei-
ding moest hij op zoek naareen
werkplek en kon uiteindelijk kiezen
tussen een ziekenhuis in Groningen
of in Doetinchem. De keus viel toen
op het grotere ziekenhuis in Gronin-
gen. Achterafwasdit niet zo'n goede
Keus. Hij zat daar niet op zijn plek en
‘het wonen in het noorden beviel ook
niet zo goed. Na een aantal jaren
daar gewoond en gewerkt te hebben,
kwam er tot zijn verrassing een

nieuwe plekvrij in het Slingeland zie-
kenhuis te Doetinchem. Hij heeft op-
nieuw gesolliciteerd en is aangeno-
men. Er moest dus ook een nieuwe
woonplek gezocht worden waarbij de
voorkeur uitging naareen klein
tholiek dorpje. Samen met de make-
laar zijn ze gaan zoeken en hoorden
dat Zieuwent een leuk en hecht dorp
was. De makelaar kwam met het huis
aan de Haare en ze waren meteen
verkocht

Hoe zie je Zieuwent op het gebied
van sport?
Het is een typisch traditioneel katho-
liek dorp, ook wat de sport betreft. De
jongens voetballen en de meisjes
handballen. Mijn twee zonen voetbal-
Ien ookbij RKZVC, een actieve vere-
niging met een mooi clubhuis.Hetviel
mij verder op, toen ik de PIOT las,
dat er zoveel sportverenigingen zijn.
Zieuwent heeft een bloeiend vereni-
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at is leuk. Zelf ben ik li

van Velocé

Waarom ben je de sport triathlon
gaan beoefenen?
Ook ik ben als kleine jongen begon-
nen met voetbal. Ik heb veel gesport
tijdens mijn jeugd. Tijdens mijn
middelbareschooltijd ben ik gaan
‘basketballen. Ik was daarin erg fana-
tiek en ben toen gestopt met voet-
bal. Basketbal ging mij beter af, mede
doordatik lang ben. In Amsterdam
speelde ik bij een studententeam, net
onder de landelijke top. Uiteindelijk
ben ik afgeknapt op het individua-
lisme in de teamsport. Opeen gege-
ven moment zag ik een uitzending
op de televisie van de triathlon in
Almere. Ik was zo onderde indruk
van dat evenement datik tegen me-
zelf zei: ‘daar sta ik volgend jaarook.”
Ik ben individueel gaan trainen. Mijn
broer heeft mij de beginselen van de
borstcrawl bijgebracht. In Brabant
ben ik lid geworden van een
triathlonvereniging en heb erg veel

getraind. Ik heb nu zes keer een hele
triathlon gedaan. De eerste keer was
in 1988.

De triathlon bestaatuit zwemmen,
fietsen en lopen. Is er een reden
voordeze volgorde?
Het is ooit begonnen op Hawai. Er
bestond daar een zwemwedstrijd
over3,8km,een wielerwedstrijd over
180 km en een marathon. Eenaan-
tal sporters wilde wel eens weten welk
onderdeel nu het zwaarst was. Ze
kwamen er niet uit en besloten
‘daarom maar alle drie onderdelen
achter elkaar te gaan doen. Deze
volgorde wordt gehanteerd omdat het
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wel heel onverstandig zou zijn om
met het zwemmen te eindigen. De
kans op kramp tijdens het zwemmen
is groot en het Zou daarom erg ge-
vaarlijk worden wanneer je het zwem-
men als laatste zou doen.

Wel onderdeel van de triathlon
vindje het leukst?
Vroeger vond ik lopen het leukst,
omdat ik daar redelijk goed in was.
Maar nuis dat fietsen omdatik daar,
van de drie onderdelen, de meeste
vorderingen heb gemaakt.

Is triathlon een dure sport?
Materiaal speelt een belangrijke rol
in deze sport. Een goede fietsis ex-
treem duur. Je hebt een wetsuit no-

dig en twee keer per jaar nieuwe
schoenen. Al met al ben je wel een
paar duizend gulden per jaar kwijt
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912 d- Zieuwent
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UW HUISSLACHTINGEN
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OLLAN> H. BEERTEN en Zn.
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DAIHATSU

officieel Daihatsu dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Vraag vrijblijvend informatie over: Voor iedereen een sport:
Tenissen Body: Pump
squashen Body Attack
Huren van (deel) sporthal Body Combat
Xtreme bowling Cerdio
Indoor Midgetgolf Fitness
Outdoor golf Budo
Kinderarrangementen Streerdance

Feest lokaties: Step
Lounge, Trish Pub, Wintertuin, Impact
Sportcafé, terras oef BPM/spinning
Sourc Center entertainment: gsi Zonnebank
Bruisende Spelchow gra! Tedere ochtend kinderopvang
Achterhoeks Speulhol Gratis gebruik sauna en
Sourcy/s Schiet Spektakel etc. Turks stoombad

Een ideale lokatie om te sporten, feesten, vergaderen?
Hetis dichterbij dan u denktí

Saur CererZegedij 3, 71365 Ziement el (0544) 5 22 22 ww saecyt ener nl ifoCsaryenter nl



Doora! deze nieuwe materialen (aërodynamisch) is
men welharder gaan fietsen en zwemmen.

Hoeveel train je?
In de jaren dat ik een hele triathlon deed, traindeitussen de tien en twintig uur per week. Je traint als

een topsporter, met in het
weekend de lange trainin-
gen. In het begin hadik het
probleem dat ik overtraind
raakte. Het is moeij
een goede balanste vi
den. Ook met mijn werk is
dat moeilijk, omdat ik
avond- en nachtdiensten
heb.In Groningen was ik lid

van een grote
triathlonvereniging. Hier in

fl de buurtis geen echte
triathlonvereniging maarik
ben nu lid van ARGO, een
triathlongroep in Doet-
inchem. Koppeltraining is
belangrijk. De wisseling
van fietsen naar lopen is
moeilijk, daar kun je op trai-
nen, het is een techniek op
zich. Hoe trekik het snelst
mijn schoenen uit? Hoe
trek ik het snelst mijn wets-
uit uit?

Hebje dit jaar nog een
‘hele triathlon in gedach-
ten?

Nee. We hebben een erg druk jaar achter de rug. We
zijn verhuisd en ik heb een nieuwe baan. Ik ben wel
weeraan het trainen. Misschien dat ik nog wel cen
paar kwart trathlons doe. De hele triathlon, daar keek
men tegenop. Men zag mij als een sportverdwaasde.
Ze noemden mij zelfs "Rambo" inhet ziekenhuis. Het
is heel erg zwaar. De hele triathlon heeft gaandeweg
zijn aantrekkingskracht verloren. De animo hiervoor
wordt minder. Vroeger waren erzo'n 1000 deelnemers
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in Almere, terwijl erdit jaar zo'n 400 deelneme:

Wat was je beste resultaat?
Dat was vorig jaarin Almere. Zoals ik al zei heb ik zes keer een hele triathlon
gedaan. De eerste was in 1988 ende laatste dus vorig jaar. Eigenlijk zou de
triathlon in 1995 al de laatste zijn, maar ik begon het in Groningen weer
steeds leuker te vinden. Ik kreeg beter materiaal en heb dus vorig jaar nog
een keer weer meegedaan in Almere. Ik ben toen als 26e Nederlander
gefinisht, en als 6e veteraan van Nederland (boven de 40 jaar). Ik heb deze
triathlon afgelegd In tien uur en 4 minuten. De magische grens in de triathlon
is tien uur en dat hebik helaas net niet gehaald. Ik heb daar altijd goed
gepresteerd, al ben ik nooit echt een topper geweest. Ik benerte laat mee
‘begonnen, heb niet genoeg aanleg voor het zwemmen enikzit natuurlijk met
mijn werk. Ik denk datik, gezienmijn thuissituatie en mijn werk, geen hele
triathlon meer zal doen. Watik nu doeis fietsen en lopen. Ik ben lid van
Velocé en lopendoe ik ook erg graag. De omgeving, met name de kerken-
paden,is mooi omte lopen.

Watis jouw drijfveer om intensief en vaak te sporten?
Voor mij is dat de grens zoeken van het haalbare. Ik kan heel erg diep gaan,
die drijfveer heb ik in me. Sport heeft alles wat het leven mooi maakt. Trai-
nen is voor mij een uitlaatklep. Ik kan er een stuk agressie in kwijt. Het probe-
rente halen van het onbereikbare in het leven. Ik krijg soms een soort "high.

gevoel’, vooral bij extreme duurtraining. Sterke emoties komen dan in mij
los, zoals tijdens hetfietsenin de triathlon van Almere. Ik heb toen huilend
op de fiets gezeten. Het geeft een soort gelukzaligheid, je hebt het gevoel
dat je de hele wereld aankunt.

Wat zijn de eigenschappen van een goede triathleet?
- Je moet een duursporter zijn en duseen natuurlijke bagage hebben qua

uithoudingsvermogen
- Je moet doorzettingsvermogen hebben, jezelf weg
- Regelmatig trainen, een ijzeren discipline hebben.
- Zwemmen is een technische sport, moeilijk om te leren.
- Fietsen komt vooral neer op een goede conditie, lateris het materiaal

belangrijk geworden.
- Lopen is ook een technische sport, belangrijk om technisch goed te Io

pen.
Voedingis erg belangrijk, gebruik je nog speciale voeding?
Eten en drinken is erg belangrijk, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens
de wedstrijd. Tijdens de voorbereiding eet ik veel, soms een volkoren brood
per dag. Je verbrandt tenslotte alles weer. Eris de laatste jaren steeds meer
sportvoeding gekomen. Het probleem is dat het darmstelsel deze voeding



niet altijd aan kan. Ik heb ookooit tij

dens de voorbereiding van een
triathlon een halfjaar geen alcoho! ge-
dronken, maardat doe ik dus nooît
meer. Datis me niet goed bevallen

Wat is het hoogtepunt en wat is
het dieptepunt in je sportcarrière?
Het hoogtepunt is de laatste triathlon
die ik gedaan heb. Het dieptepuntis
eigenlijk ook de laatste triathlon die
ik gedaan heb, omdat het weerniet
is gelukt om binnen die tien uurte blij
Ven. Maar het echte dieptepunt was
toch wel in 1995. Tijdens de voorbe-
reiding opde triathlon heb ik nog een
basketbalwedstrijd gespeeld en heb

hierbij een zweepslag opgelopen.
Daardoor is de voorbereiding op de
triathlon verknald, anders washet
zeker gelukt

Heb je nog een tip, waar moetje
op letten voordat je aan een
triathlon begint?
Ten eerste, moet je alle onderdelen
goed beheersen. Je moet zorgen voor

voldoende rust. Niet te intensief trai-
nen, je moet "met de rem erop* trai-
nen en je moet weten waar je
omslagpunt gt
Tenslotte, je bent lid geworden
Van een sportclub in Zieuwent,
hoe bevalt dat?
Ik ben lid gewordenvan Velocé. Ik

vind het leuk om met een groep te
fietsen, al is het soms wel moeilijk
voormij om recreatief te sporten. Ik

rij dan op een racefiets, daar moet ik
wel weeraan wennen. Het fietst an-
ders daneen triathlonfiets. Als ik op
kop rij dan wil ik nog wel eens snel-
er gaan fietsen. Dan krijg ik wel eens
commentaar: "Doet je km-teller het
niet?" Ik zou graag topsporter ge-
weest zijn, maar ik ben te laat be-
gonnen. Ik had wel willen leven van
de sport, maar ik blijf gewoon een
amateurtje.
George, hartelijk bedankt voor het
leuke interview en we wensen je heel
veel succes toe met een eventuele
volgende triathlon.

De redactie (HW en CE)ee|€ w EVENEMENTENAGENDA

\ WOENSDAG 17 Juli
ZTV Kemkenstoernooi:
t Gilde Groot kamp

20.00 uur:
Uiterlijk inleveren Kopie
8m 14 Juli
Zaterdag 20 t/m
woensdag 24 Juli

Zondag 14 Juli



SPIRIT ’90

> in Hilversum
Zaterdag 25mei werd het Nederlands

hap van het Landelijk
Systeem gehouden. Na

Topsport en Nationale Wedstrijd
Sport is dit het 3e niveau in Neder-
land. Ook het LOS is weer onderver-
deeld in niveaus, maar aan het NK
kun je alleen deelnemen als je in het
hoogste niveau turnt voor jouw Ieef-
tjdsgroep
Voor Spirit'90 haddenviaregio-
wedstrijden endistrictfinale Mayra

Holkenborg en Marjan
Doppen zich voor deze
wedstrijd geplaatst
Mayra deed mee bij
jeugd(12-13 jaar) en
moest lin de eerste wed-
strijd, dus vroeg op. Ze moest begin:
nen bij balk en dat blijft toch altijd het
spannendste onderdeel. Helaasbleef
ze haar zenuwen niet helemaal de
baas en viel zeer, voor het eerst dit
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Nederlands
Kampioenschap LOS

jaar bij een wedstrijd een keer af, toch
kreeg ze hiervoor nog 8.45. Ze her-
stelde zich echter goed bij de andere
onderdelen. Ze had goede vloer-
oefening (8.90) en haar sprong was
weer een van de besten (8.65). Haar
brugoefening werd door de jury zelfs
gewaardeerd met 9.25. Met een 10-
taal van 35.25 bereikte ze de 12e
plaats endat mag een goede presta-
tie genoemd worden. Jammer van
‘haarval bi balk, anders wasze waar
schijnlijk bij de eerste 3 geëindigd,
maar ja dat hoort er ookbij.
Marjan hoefde pas laat in de middag
aan te treden. Zij deed mee bij pu-
pil2 (11 jaar). Haar eerste toestel was
vloer, dit ging prima, ookzij behaalde

hiervoor 8.90. Hierna
sprong. Bij het intumen
ging het nog goed,
maar tijdens de wed
strijd kwam ze steeds
niet goed uit met haar

anloop, waardoor ze
niet sprong zoals we
van haar gewend wa-
ren. Ze kreeg hiervoor
7.95. Hierna volgde

echter een ijzersterke brugoefening,
die zelfs gewaardeerd werd met 9.50,
het op eenna hoogste brugcijfer.
Helaas gaf ook de balk bij haar pro-
blemen en kreeg ze hiervoor 7.77.
Met een totaal van 34.12 punten had



J. WAENINK Wren ien
SCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENERIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing EENTevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

EIN
TAXIBEDRIJF ZITAX

PARTICULIER ZIEKENVERVOER - PERSONENVERVOER
GROEPSVERVOER BUS (T/M 26 PERSONEN)

PARTICULIER SCHOOLVERVOER - ROLSTOELVERVOER
FAM. G. MEULENVELD

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

o.a. Bruderen Legò

WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, Telefoon 0544-351217

* Ookhet 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 automobielen

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

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

7 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



ze hiermee de 30e plaats behaald
Voor beide turnsters was het een mooie ervaring om meteen lande-
lijke finale mee te doenen het was met de meegekomen supporters
‚een gezellige dag. Een ding waarze echter minder blij mee zijn is dat
ze nu volgend jaar weer in de
NWS moeten uitkomen. Dat
hebbenze nl. vorig jaar ook ge-
‘daan, maar dat was toch wel
errug moeilijk, ze hebben toen
ditjaar een stapje terug gedaan,
maar blijken daar weer boven
aan mee te draaien, eigelijk zit
ten ze zo'n bestje ertussen in.
Groepswedstrijden

Zaterdag 8 juni zijn er in
Doetinchem groepswedstrijden
geweest, waarbij groepen ge-
maakt zijn van enkele niveaus
bij elkaar. Het waren gezellige
wedstrijden ter afsluiting van het
seizoen. De groepen waarde
Zieuwentse meiden inzaten heb-
ben zeker goede resultaten be-
haald. Bij niveau 6,7 en 8 tumde
de groep van Martine en Nicol,
zij behaalden de 1e plaats. Bij
niveau 4,5 en 6 tumde de groep
van Marjan en Joyce, ook zij
behaalden de te plaats en bij
niveau 3,4 en 5 tumde Mayra, deze groep behaalde de 2e plaats. Dus
alle Zieuwentse meiden hebben er weer een medaille bij. Hartelijk
Gefeliciteerd, goed gedaan!!!
Spirit goes Afrika
Dit is nu het thema van de uitvoering die gehouden wordt op 29 juni in
de Hamelandhal in Lichtenvoorde. Eris een middagvoorstelling(14.00u-
16.30u) waarin vooral de jongste kinderen hun kunsten vertonen en
‚een avondvoorstelling(18.304-21.30u), waarin de ouderen aantreden.
Ook al heeft u geen kinderen bij de gym, tochis het leuk zo'n uitvoe-
ring te bezoeken. De leiding en kinderen zijn al maanden bezig met de
voorbereiding en de decor commissie heeft een prachtig decor ge-
bouwd. Het belooft een mooi schouwspel te worden met dans,
acrobatiek, klimmen en zwaaienenz. Dus kom eens kijken wat er bij
Spirit zoal gedaan wordt
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Nieuws van ZTV

Competities zeer succesvol verlopen
We kunnenzeer tevreden terugkijken op de voorjaars-
competitie. Kampioen werden de heren op zaterdag (zie
verder beneden) en de dames op de donderdag.
De dames op de dinsdag hadden ook het kampioen-
schap in handen maar helaas kreeg één van de vier
dames in deeerste wedstrijd al een enkelblessure waar-
door er twee wedstrijden als verloren moesten worden
opgegeven. De eindstand van die laatste wedstrijd werd
daardoor 2-2, terwijl bij een3-1 winst deploeg kampioen
was geworden.
De jongens op zondag, die voor het eerste mee speel
den in de landelijke competitie, eindigden op een zeer
verdienstelijke vierde plek.
Van 6 de jeugdploegen, die op vrijdagavond een buurt-
competitie spelen, werden er 2 winnaar van hun poule.
Zij spelen op15 juni om het kampioenschap in Winters-
wijk. Het resultaat hiervan is op het moment van schrij
ven nog niet bekend.

Heren zaterdag kampioen
Na een zeer regelmatig gespeelde competitie werden
de heren eind mei kampioen met een voorsprong van 3
gewonnen wedstrijden op de nummer 2 in de competi-
tie. De ploeg wordt gevormd door Bart Klein Goldewijk,
Gerard Gerritsen, Rudy Wopereis, Raymond Meekes en
Bennie Storkhorst.
De basis voor het kampioenschap werd al gelegd op de
eerste 2 competitie zaterdagen: beide wedstrijden met
5-1 gewonnen werden. ZTV had toen reeds een voor-
sprong van 3 punten op de nummer twee van dat mo-
ment. Drie keer werd gewonnen met 5-1, 6én keer met
4-2 en driemaal werd met 3-3 gelijk gespeeld.
Belangrijk voor het kampioenschap was dat op de 2e
zaterdag met 5-1 gewonnen werd van Winterswijk 1, de
ciub die uiteindelijk op de tweedeplaats eindigde met 3
punten achterstand. Eigenlijk was deze zaterdag de
spannenste van de hele competitie want 4 van de 6 wed-
strijden waren 3-setters en alle vier 3-setters werden

29.10 Piot Juni 2002

&…Zemenn

eier
Verengng

ALZ

UeA

SMNSIN



gewonnen. Was deze uitslag 3-3 ge-
worden dan was Winterswijk kam-
pioen geworden. Vijf van deze zes
wedstrijden duurden ongeveer 2 uur
per wedstrijd! ©
Opvallend was dat de ploegen deze”
competitie weinig voor elkaar onder
deden. Er zat veel minder krachts
verschil in als vorig jaar en op de laat
ste dag waren 4 van de 8 ploegen
nog degradatiekandidaat. Tekenend
voor het geringe krachtsverschil was
ook dater opvallend veel 3-setters
gespeeld zijn en dat zo goed als alle
wedstrijden (ook van de andere ploe-
gen) in 3-3 of 4-2 eindigden.
Saillant detail is tenslotte dat wij vol-
gend jaar weereen klasse hoger spe-
lenals de heren van De Kei uit
Lichtenvoorde: zij speelden één
klasse hoger en degradeerden. Ge-
zien de toegenomen sterkte van alle
ploegen (dat zeggen ook de heren
van De Kei) zal het volgend jaar wel
een zware dobber worden om ons
een klasse hoger te handhaven, maar
dat zien we dan wel weer.

Kemkens Service Toernooi
Dit open Zieuwentse toernooi is vast-
gesteld op 8 t/m 14 juli. Leden van
ZTV en leden van andere tennis-
verenigingen kunnen nog tot 29 juni
inschrijven.
U kunt op dit toernooi zien wat het
niveau van tennis In onze buurt is:

van spelers die pas enkele jaren spe-
len tot het niveau van de top van
Zieuwent. Echter, het mooie van ten-
nis is, dater op elk niveau mooie
wedstrijden zijn en dat leeftijd hierbij
nauwelijks een rol speelt

>kh }

hd
Belangrijkis ookdat het om een stuk
gezelligheid gaat. Onder de wedstri
den mag er op het teras rustig ge-
kletst worden. Gelukkig hoeft het ti

dens de wedstrijden niet zo sti te zijn
als op Wimbledon!
Inwoners van Zieuwent worden uit-
genodigd om eens eenkeer te ko-
men kijken (uiteraard wordt er geen
entree gevraagd). Meestalis dit een
heel gezellige week, waarbij het ge-
zellig toevenis in de kantine of op
het terras.
In het algemeen beginnen de wed-
strijden om 17.00 of 18.00 uur en in
principe moetende laatste wedstrij.
den om ongeveer 23.00 afgelopen
zijn ‘s avonds (uiteraard bij droge
weersomstandigheden).

Annie Domhof naar Roland Garros
Annie Domhof heeft 15 jaar lang het
clubgebouw van ZTV beheert (samen
met Jan). Onder andere omdat zij
verhuist is, is zij hiermee gestopt en
afgelopen voorjaar is op de jaarver
gadering "afscheid" van haar geno-
men (zij blijft wel in Zieuwent tenní
sen).
Nuis het ieder jaar mogelijk om
vrijwillig(stjers van tennis-
verenigingen voor te dragen als
vrijwillig(st)er van het jaarbij de
KNLTB. 50 vrijwilig(st)ers in heel
Nederland krijgen van de KNLTB een
driedaagse reis aangeboden naarhet
tennistoernooi van Roland Garrosin
Parijs (eind mei, begin juni). Annie is
als één van deze 50 in Nederland
uitgeloot en heeft dit dik verdiend!
Mogelijk vindt u elders in dit nummer
van PIOTeen verslagje van haar.
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ames2 TOHP
Verslag van de P/D-wedstrijden vanDames 2 TOHP.
Nadat we vorig jaar kampioen geworden waren in de 4e klas
speelden wedit jaar voorhet eerst met weereenpaarnieuwemedespeelsters 3e klas. De eerste helft verliep vrij goed, wemoesten nog wat wennen aan elkaar en aan het nieuwe sys-teem. We speelden vorig jaar nog op zijn boerentiuitjes nu moes-ten we 5-1 gaan spelen. Dit betekent dat je 1 set-upper hebtLp. 2 en dus 5 aanvallers overhoudt. Gaande weg de eerstehelft van de competitie raakten we steeds meer gewend aanelkaar maar lieten af en toe nog wat steekjes vallen, de tweedehelft werd ook dat minder, het zag er naaruit dat de tweedeplaats binnen ons handbereik ging vallen. Meddo die met 10
punten bovende ons stond leek niet meer in te halen. OveraAlmendie twee punten onderstond vormde nog wel een bedrei
gîng. Met nog vijf wedstrijden te gaan liet Meddo steeds meer
punten liggen, ook in de wedstrijd tegen ons gingenze met 3-1
voor de bijl We begonnen voorzichtig te hopen dat we alsnogkampioen zouden kunnen worden. Maar helaas Meddo bleef twee
Punten voorsprong houden, jammer van al die wedstrijden die

‘e met 3-1 wonnen, die punten hadden ons ruim op de eersteplaats kunnen zetten. Overa hebben we op 5 punten achterstand
op de derde plek gezet door zelf bij hen in Almen met 3-1 te
winnen. Helaas we eindigden met 2 punten te kort, geen kam-
ploenschap maar nog wel promotie-degradatie wedstrijden omeventueel alsnog door te mogen naarde tweedeklas.Heel lang bleef het een vraagteken wanneer deze gespeeld zou-den worden en uitgerekend kozen ze voor het pinksterweekend
Dit betekende voorons maar 7 speelsters want Hedwig had al
een tripje gepland
Vol goede moed togen we op 18 mei naar de Pickerhal in
Eibergen. Normaal, spelen wealleen op doordeweekse avon-den, dus de zaterdagochtend was wel erg vroeg. Hadden we noggeluk dat we de eerste wedstrijd nog niet aan de bak hoefden
De warming-up begonnen we nog steeds met goede moed, maar
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iebert & We

* Werving & Selectie
voor vaste banen op
MBO en HBO niveau

in Oost Nederland.

* Advies ophet gebied
van Personeel &

‘Organisatie aan
bedrijven in het MKB.

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

ink Selectie op MBO en HBO niveau in
Oost Nederland.

Bent u op zoek naar een interessante baan
op MBO of HBO niveau enwilt u deze baan
eenvoudig vinden via een professioneel
intermediair, neemt u dan contact met ons op.
Telefoon: 0544-352743 Dorpsstraat 373

053-4803550 7136 LE Zieuwent
Fax (053 - 4809555

Rigtersbloek-Aalten 4
infosiebertwassink.nl 7821 RB Enschede

www.siebert-wassink.nl

£&gn Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw - Tuinaanleg
- TuinonderhoudROMEO DELTA|pariiere verkoop at kwekerij

MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE Ll

WERENFRIEDSTRAAT t
7136 LZ ZIEUWENT Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
TELEFOON 0544 3522 35 Telefoon 0544 - 352133

TELEFAX 0544 35 2035 Fax 0544 - 352237



VERENIGINGEN

R.K.Z.V.C. Veldvoetbal
Voorzitter A vd. Wetering Dorp 25, Ziouwent, tel 351236
Secretaris € KLGoldewijk, Grooning 14, ‘voorde, tel 378543
Penningmeester upper tel 352059

strid secr wW ori, Harevekiseweg 14, Zowert, tel 351831

Z.VZ. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zewent, tel. 351257
Secretaris R Donderwinkel, Oude Aaitenserreg 7Ua, L'voorde, el. 379652
Penningmeester A Krabbenborg, Kleuforstraat B, Zeuwent, tel 352381
Wedstr sekr Recreanten: B. Sbt, Hallerweg3,Zieuwent, te. 352127

KNVB: B Dondervnkel, Oude Aaltenseweg 702, tel 379552

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wensink, Anton Moleranhof 47, Zieuwent, el 251838
Secretaresse E: Marscha, Dorpsstraat 12, Zeuwent, il 352223
Penring P ter Bog, Lnnermever 2, Groenlo, te: 465478
Wedstijd-seer A Hummeänk, De Haare 30, Zieuwent, el 351631

TOHP: Volleybal
Voorzitster Vacant
Secretaresse M. Hokenborg, Bo

Penringn
eg 4, Zieuwent,Il 361488

er IN van Boochel, de Haare 28, Zeuwerl, tel 352462
Nodstijd et Klin Gokdenik, de Haare75,tel251473

Recreanten M. Hokenborg, Boersweg 4, Zieuwent, el. 351488

ZTV: Tennts
Voorzitter B. Storkhorst, Zogendik BA, Zeuwent, tel. 351947
Secretaresse M. Theissen, Anton Molemanhol 6, Zieuvwert

Penningmeesteres 1 Krippenborg, De Steege 23, Zeuwent, tel

Spirit90: Gymnastiekvereniging
Yoorziter J. Lavelzye,
Secretaresse M. Holkenborg

Ponringmoesteres :C: Hubers,Ton
+ Ledenadministratie

rd. de Jongstraat 41, Uvoorde, te! 373550
Ruurloserwe

rlosestraat
; 351873

46, Uvoorde, tel. 372463

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olof, De Waareise 23, Zieuwent, el 351262
Secr/Penringm. 6. Rijnders, Larksstraat 18, voorde, tel 374926



VELOCE: Fietstoerclub
Voorzitter ob

Dee

en Bas, Dorst29, Zeuwont,tl 351257Boender boom, De Stede TL. eet, 1 322018

teRole, Verkavelingsweg 2, Maiënvekde, tel. 351373
Weds E. Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, tl. 352316

Schietvereniging Zieuwent
Voorzitor B Krabbenborg, Grobbenog 3

Sele/Perringn A Papen, De Maare 92, Zieuwent, ed. 351570

BV. T KEVELDIR: Biljarten
Voorzie B. Beexten, Rouwhorsterdijk 17, Zeuwent, te. 351818
Secretaris Ate Roer, Kleuterstraat 29, Zeuwent te 351250
Penningmeester H. Elechot, Rouwhorstertijk 20, Zieuwent, tel 362268
edstri-e 9 48, Zieuwent, tel 351382

K.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitor M, Spikes, Staringstraat 4, L'\voorde, tel 375650
Seortars

9,
Wigencik 6, Mariërveldo, tl 351562

Penningmeester 7 Borgers, Dorpsstraat36,Zieuwent, el 351271
Wedstrjdsecr. Nen Have, Oude Maat16, Mariëmelde, te! 351819

BADMINTON-vereniging
porter Stel, Middachtenstraat

32,
l'voorde, tel 377019

Sacre ten Bras, de Haare 34, Zie 351708
Penningmeester Evan Doom,

Sourcy Squashvereniging
Gomespondertie Zegen

€ mei
36 LS Zieuwert, tol. 352222,

o@soureycenternl

u



Al architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

A.KL. HOLKENBORG
351508

RT Transportinstallaties B.V. Telefoon 0544-377050
Albert Schweitzerstraat 29

Vee en varkenshandel  Batsdijk 46 Zieuwent

7131 PG Lichtenvoorde

RTI GmbH & Co.KG, Duitsland
Ribe Ltd. Preston, UK

www.rti.nl

Geluidsarme kompressorinstallaties met of zonder persluchtkoelerg



binnen $ minuten hadden wea! meer gezweet dan we het hele seizoen ge-daan hadden. (Het leek

wel
een sauna in de hal). Bezweet wierpen we ons in

de strijd tegen de eerste tegenstander, Volga (terug komend van de 2e klasse)
De wedstrijden zouden bestaan uit 2 sets. De eerste set verloren we met 1825, we waren nog niet gewend aan het vroege tijdstip en de tropische tempe-
ratuur, de tweede set werd echter ook nipt verloren 23-25
De tweede tegenstander Braderie-Dynamo Neede volgde dit voorbeeld ook
20-25 en 20-25. De derde en tevens laatste wedstrijd, werd onze laatste
mogelijkheid om onzeeerin ieder geval nog te redden, maar niks hoor weerverloren al was het maar nipt 22-25 en 23.25
We dachten een Iekkere douche te gaan nemen toen ons verteld werd dat
we nog tegen de laatst geëindigde uit de andere poule moesten spelen omde 7e en 8ste plaats. We hebbeneven overwogen omdat niet te doen, maaral snel vonden we dat toch iets te onsportief ten opzichte van de andere
ploeg, die nog wel zin had in een partje. Net voor we begonnen hoorden wedatals er zich nog teams zouden terug trekken de uitslag van deze wedstrijd
nog wel belangrijk zou kunnen zijn. Nu ging het beter, de eerste set werd
gewonnen met 25-23. En ook de tweede set werd methet laatste beetjevechtlus door ons gewonnen 26-24. Toch lekker dat we onsniet hadden terug
getrokken, nu konden we met een beter gevoel onder de douche stappen.Met dit resultaat kunnen we het dus volgend jaar opnieuw proberen in de 3eklasse. Hopelijk worden we dan gewoon1ste zodat we deze rompslomp overkunnen slaan.
Mochten er nog mensen zijn die na het lezen van dit berichte denken dat zoons team wel willen versterken of opvrolijken, meld je danin augustus gerust
aan, we trainen opde woensdag om 19.00 uur en spelen de wedstrijden opdoordeweekse avonden. We wensen iedereen een fijne zomer toe.

Groetjes Dames 2
TOHP

Hellup!
Wij zoeken gezellige, dikke, dunne, lange, korte, (te) gekke dames voor onsgezellige volleybalteam.
Trefwoorden: gezelligheid

sportief
sociale bezigheden
gezelligheid! (leeftijd van 0-45 jaar)

Wij trainen op woensdagavond van half 9 tot 10 uur (wedstrijden ook opwoensdagavond
if Aanmelden bij Sonja Westerlaken te!. 0544 352052(na 17.0Ouur)

of bij Ingrid Hulshof tel. 0544 352240
Groetjes Tohp Dames 3
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Meest favoriete sport

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering:

Slechtste sportherinnering:

favoriete sportman/vrouw:

Leukste tv-programma:

Beste boek/schrijver:

Mooiste film:

Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige lied:

Meest afschuwelijke cadeau:

pag.14 Piot Juni 2002

Formule 1

paardensport; 1PK, ku'j neet opvoeren

survival weekend met heren 1 van handbal

op een blauwe maandag hebik al eens aan
voetbal gedaan.
ik was d'r eindelijk een kere alleen deur,
werd ik neerehaald, ik kon mij niet beheer-
sen en toen kreeg ik ok nog ne rooie kaarte
‚en kon noar huus!”

Jos Verstappen, ondanks alle pech toch ge-
woon deurgoan

Schone schijn

ik lees nooit boeken

The rock

geen, hetis een raar spelletje

“Als ik aan de macht was" van normaal,
‘Smartlappen vind ik ook leuk

een schilderij, gekregen van Elise voor de
verjaardag



Grootste miskoop:

Omscholen tot:

Tent opzetten:

Aangehouden doorde politie

ee

Hekel aan mensen die:

Uit bedte halen voor:

Droom over:

Voorhet laatst bang:

Watdenk je als je in de
spiegel kijkt:

Andere naam voor Zieuwent:

Welke zin gebruik je te veel

Wie zou je nog wilen ontmoeten:

Wat zou je geen tweede keer
doen:

Beschrijf jezelf in 5 woorden:

Heb je sinds het begin gelogen:

Bed. (WK)

Ducati, "alles wat moarkapot kon goan, ging
kapot”

niks,ik heb het mooiste vak wat er ig
Zieuwentseweg 67

Ik kwam op de motorbij Robert . Hij waar-
schuwde mij voor een gladde band. “wat wet
Tj doar noo van,zei ik Evenlater werd ik
bekeurd door de politie.

“je” zeggen, maar nee" denken!

Eigenlijk nergens voor; "ak lig dan lig ik!”

Zieuwentseweg 67

Toen Willem een paar jaar geleden een
astma aanval kreeg en naar het ziekenhuis
moest

“goed gedaan jochie!”

Zöwent mot Zöwent blieven

"kump in orde”

Jos Verstappen

Ik heb nergens spijt van

“wak veur heb, hek neet achter!”

Ik zou niet durven!
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ofielschetselschefs

Is Nienhuis
Drnfisler hats ZT TT

reEsLouis Nienhuis (49) is geboren, en tot zijn 16° getogen, in
Zieuwent. Hij woont nu in Amsterdam. Samen met Karen
Santen (ook uit Amsterdam) laat hij op de drie-splitsing
van het Rollaspad een ‘terras'herrijzen als onderdeel van
de Kunst-route.
Louis en Karen werkenmet natuurlijk materiaal uit de om-
geving. Degonedie een aantal mooie zondagen achterel-
kaar dit oudste kerkepadheeft gefietst, zag langzaam het
beeld compleet worden. Louis probeert met natuurlijke
materialen in te grijpen in de natuur zodatje stil staat bij
hetlandschap. Daartoe heeft hij van robinia hout, (een

boomsoort die hier voorkomt) drie ze-
tels gemaakt. De eerste is de
ochtendzetel, de zon beschijnt 's och-
tends deze ‘kruk’, 's morgens heb je
nietveel tijd om na te denken, er moet
gewerkt worden. Even uitrusten op
een krukje kan nog net. Dan volgt de
middag zetel, deze stoel nodigt al
iets meer uit tot rusten, de leuning
loopt hoog door engeeft zo beschut-
ting. De laatste zetel die daags be-
schenen wordt,is de avondzetel, dit
is de meest magische van de 3, en
wil uitnodigen tot overpeinzing.
De zetels worden onderling verbon-
‘den door een spoor van oer, Karen
hakt grote brokken oer in gruzelemen-
ten. Volgens Louis is hun vak 90 %
transpiratie en 10° inspiratie. Zeker
het werken in de (wortelrijke) grond
Meest favoriete sport: tennispag.16 Piot Juni 2002



| Officieel dealer HTE
Massey-Ferguson

Zetor F3
Vooral uw tractoren, landbouwwerktuigen,

tuin- en parkmachines
Wij verzorgen al uwloon- en grondwerkzaamheden.
+ Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen,

gereedschappen en veescheermachines
Slijpen van messen terwijl u wacht. $VJ $.,

Teo: Harove 0544-372415 +en OSE 391888met Goera

‚

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Di Vm Vi 8:30 12.30 uur # 1330-1800 uur

Vrijdag Koopavond tot 20.00 uur
Za 830- 16.00 uur

straat 21A
ZIEUWENT

SCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7136MN ZIEUWENT=> 4
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is zwaar. De inspiratie voor de verbinding van dezetels haalde Louis uit de
mozaik tegelvloer van bijvoorbeeld Erve Kots. Wie het terras goed bekijkt
ziet sporen uit de tijd van hoe het vroeger was op het Rollaspad. De sporen
op de bomen van het Rollaspad inspireerden Karen tot het afbeelden hier-

van in klei. En zo zijn er nog meer verrassingen te vinden in het pad dat de
zetels verbindt. Na 30 juni kunt u erzelf rustig zitten en misschien herkent u
iets van uzelf.

Minst favoriete sport jagen, dat past niet hier

Mooiste sportherinnering wedstrijdzwemmen op de Mulo, ik werd 2de
met borstcraw!

| Slechtste sportmoment: als jongetje ergens tussen Groenlo en Ruurlo
bij -10 graden op een keihard veld moeten
keepen. Mijn vingers waren stijf van de kou,
ik had geen grip op de bal en we verloren |

met 10-0.
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sportman/vrouw:

ste tv-programma:

Beste boel/schrijver:

Mooiste film:

Politieke kleur

Beste Nederlandstalige lied:

Meest afschuwelijke cadeau:

Grootste miskoop:

Omscholen tot:

Johan Cruijf een echte sportfilosoof

Ik kijk geen tv, want ik heber geen.

daarvoorlees ik te weinig

„fe ik ga ook nooît naar de bioscoop, ik ver-
veel me daar snel

het tomaten-rood van Jan Marijnusse

Oerendhard, en in Amsterdam vind ik de
Raggende Manne goed
een kaasschaaf, dat is toch geen cadeau

tv

ik benniet om te scholen

Tent opzetten in: Meddo, daar liggen mijn wortels, mijn overgrootvader komt

Aangehouden doorde politie:

Hekel aan mensen die:
pag.18 Piot Juni 2002

er vandaan

ja, in Meddo. Vorig jaarsliepen Karen en ik

in mijn bestelauto op een pad temidden van
landerijen in Meddo, Midden in de nacht
werden we wakker van zaklampen die naar
binnen schenen. De politie. Ze waren gebeld
door de boer op wiens grond we stonden,
die dacht dat we verkeerde bedoelingen had-
den. De politie vroeg mijn rijbewijs. Toen ik
hem dat gaf, zei hij'goh, Nienhuis, hoois dat
toch zoo ekommene: van zowent naor
Amsterdam"Op de eenof andere manier had

hij metmij te doen. We mochten niet op dat
pad blijven staan, maar hij heeft ons wel naar
een ander stekje gebracht waar we konden
blijven. Heel aardig.

roddelen



Uit bed te halen voor. goede bak expresso

Droom over: mooie beelden maken

Voor het laatst bang: dat ben ik niet, ik ben weleens onzeker, en
heb wel eens angst om mijn kinderen, als ik

niet weet waar ze zijn.

Wat denkje als je in de
spiegel kijkt: Óh my god'(ik ben niet gelovig)

Andere naam voor Zieuwent: Nust

Wie zou je nog willen
ontmoeten: Michelangelo

Wat zou je geen 2e keer doen: dit beeld maken, het wordt altijd anders

Beschrijf jezelf in 5 woorden: specialist in vervaardigen nutteloze zaken

Heb je sinds het begin gelogen: alleen maar

De redaktie (MHW)

De Mummy
met Voetbal-Pensioen!

Onderstoand relaasis ne poging um het
voetbal-leaven te beschrieven van een ae”
markant RKZVC-spöler, mien va, Frans
Domhof. Want wat is namelijk ut geval:
boavenstoand voetbalgrootheid, woarin »
Bep Bakhuis ooit zien meerdere mos er-
kennen, scheidt d'r met uut! Leu, [oat -
de beltrom sloan, loat de citers goan!!
De Achterhookse voetbalvelden könt
eindelijk tot rust komment
Joarenlang hebt we'j können genieten a
van zien genadeloze traptechniek. Joa, |Piot Juni 2002 pag.19



‚nd grote angst
schöt he'j zo hard,

5
bt we al die tied mögen kie-

noar den enigen Zöwentsen voet-
baller wie al dee joaren compleetin
ut wit gekleed ging. Zo had he'j noast
het vaste tenue enkele kledings-
accessoires dee dr net um lieegt!
Seizoenenlang werd hej op de vel
den an e'troffenin ne spierwitten leg-
ging! Hetding kwam bij moeders uut
de kaste! Wieters ginghej steevast
gekleed in nemirakels mooien brace
en um en noa be’j de 58 meter
zwachtel um beide bene.
Moar, now effen oaver hoe ut
allemoal begon

Het (de ellende?) begon zo'n betjen
in de joaren vieftig. Ballen waren dr
neet in die tied, moar doar werd wat
op e'vonden. Ne leugen kunstmest-
toete met wat olde weck-ringen dT
umhen!
Um voetbalschoone te kunnen kopen
mosten d'r eerst ne stuk of wat
konienen verkocht word'n. En toen
gingt an. Wedstrijden tussen de
Zówentse buurten onderling. t Had
met vlagen weinig van doon met
gedetailleerden balbehandeling,
moar meer met het umploogen van
de weide!
In die tied was het neet gebruukelijk
um op zondag te voetballen, starker;
ut was uut den boze en zelfs grove'n
godslaster. Doar kwam echteral snel
verandering in. Toen d' dan endeluk
toch op zundag e'voetbal kon worden,
werd d' in veurkomende gevallen
van "volk-tekort” effen langs de karke
e'fietst um volk bij te regel'n.
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Umkleden gebeurd'n op deële bij
Vossnieder (Wopereis) en de jongs
mosten danok onder ut ooge van het
vrouwiuk schoon (roodbont) uut de
klere. Den tegenstander kreeg as
kleedruumte, café Knippenborg
(postkantoor) toe e'wezen. D' was
natuurlijk in de verre omtrek geen
tegenstander te vind'n die bezwaar
had tegen disse beslissing. Noa de
wedstrijd was er zowal bij verlies als
bij winst ne “kolde karmisse”. Dit
kwam veural umdat ie’ mos douchen
metne emmer koft water.
Een paar joar hef Frans nog in ut
eerste van Zöwent e'voetbald. Moar
deur, noar eigen zegge, niveaugebrek
van de rest vervolg'n he'j zien
voetballoopbaanbiij ut tweede.
Spöllend bij dat eerste hebtze ooît,
tijdens de Vroagender Karmisse de
zwoarbeladen karmiswestrijd
e'wonnen. Toen werd dr veur ut eerst
e'sprokken van de Godenzonen {uut
Zöwent). Later had disse titel alleen
nog moar betrekking op echte voet
ballers!
Uutwedstrijden werden veuraf
e'goane deur ne fiksen fietstocht. Op
de weg terugge wol ut nogal es
veurkommen dat d'r wat uut e'vretten
werd. Zo hebt ze ooit bij café de
Haane (Reule) zonder te vroagen de
broadpanne leug e'getten. Of kleinig-
heidjes as bij Benneman in
Vroagender; ne varken met dartien
pogen losloaten in ut café!!!
'T nog altied legendarischeviefde van
Zówent werd op ericht rond 1973 met
afdankertjes van de hogere elftallen
Hoogtepunten waren altied de
uutstapjes/ uutwisselingen naar
Gleidorff. Niemand hef ooît können
achterhalen wat precies de bedoeling



VOOR

GEZELLIGHEID

EN EEN

DRANKJE

#

NMW4/ ijgens de rust of
Je)
fe na de wedstrijd

bent u van harte welkom
in de

Kantine van Z.V.C.

Telefoon 35 16 07

ZIEUWENTEsGESESESOEEesEEECNSNEBeamETENEENBENNESE
Kom vrijblijvend informeren.

Ù

Afbouw

% Tegelwerk
O.a. - Badkamer

- Keuken
Plavuizen

4 Afwerkvloeren

{Sierbestrating

Adres:
Dorpstraat 304

713611 Zieuwent

Fax:
0544352557

Telefoon:



GapE SV
SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 MD ZIEUWENT
Tel: 0544-351269
Fax 0544-362064

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

KAPSALON ÚeÔn
DORPSSTRAAL 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
tuinaanleg tuinonderhoud tuinidceën

tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg
tuinideeën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



was, moar ut schient det ' huidige
viefdehier ne vervolg an gif op de
joarlukse wienteestn
In 1977 werd dr e'voetbald tegen die

brekkers uut Gelselaar. Frans vondt

neudig um zien beenop ne plaats of
dree te brekken! Met name hijzelf
ging hier vrij uut. Binnen ’t Viefde
werden weddenschappen af e'slotten
of Frans now dan endeluk zo! stop-
pen met voetbal!n. Talloze kratten
bier werden vergokt, moar Frans
stond met veer en 'n halven moand
weer fijn te bateren op't veld!
In Roatum is Frans ooit, noar eigen
zeggen totaal onterrecht , uut ‘ veld
e'stuurd. Zien eersten reactie was dan
ok: Ik goa allene as hej ok geet (wie-
zend op zien directen opponent)!
Wieters wasin dee tied zien starke
kant, het geven van een
ongeleuveluk zuuvere diepte-pass
Het waren veraballen dee noast de
weide in 'n graven rold'n!
As afsluuter he'k nog een hee!
bijzonder veeurval. In Meddo kreeg

‘Domhof ooit tijdens 't warmschöppen
lichten andrang. Leu, ie'j wet hoo dat
geet. Lichten andrang wördt starken
andrang! Dat mos uut de bokse! Bij
gebrek an toiletruumte werd een

hoonderhok g
schikt bevond'n.
Noar eigen zeg-
gen hadd'n de
krielkipp'n, veur
dat Frans de
‘bokse weer an't
gathad, den op-
peral lang en
breed op! 'T
Schient arg
voedzaam te
wean, zeker op
zundagmorgen!
Afsluutend könt
we’j zeggen dat

noa 't wieze beslut um te stoppen
de tegenstanders ne helen zorg
der hebt. Want wie was dT
bi'jveurbeeld neet huiverig veur dee
snoeiharde veurzetten van Frans?
‘Doamoast bunt we'jnog op zeuk noar
ne paar serieuze kopers. We'j hebt
namelijk al zien voetbalrelikwieën
nog veur 't griepen. Loat weit zo
zeggen: wie wil d'r now neet voetbal!n
op nepaarechte Quick's, a’ wet dat
Quickal 17 joar failiet is!! Wieters
mot we’j nog ne besteding vinden
veur al dat wikkelwark. Moar ok doar
geldt: Betterte välle zwachtels um 't
knee, dan geen knee!!!
Laatste oaverpeinzing: Bijnoa vieftig
joar voetbal op het hoogst mögelukke
niveau: Pa, dat standbeeld kump dT
anum

Uw persoonlijk voetbalhistoricus,
B. Domhof
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DIT KEER HEBBEN WE AREKE
Ïl

HASSINK GEÏ

5 ZE HEEL GOED KAN WIELRENNEN. ON
eg

NAAM: EdWOONPLAATS: WEas 164
KLEUR HAAR: DONKER BLOND

Pig ETik EEEEE DowEje EETEDODINGEN KOPEN VOOR MEZELF EN WAT AAN

ME VADER EN MOEDER GEVENEerUs
SLAPENTe eNENEEEEGRe 40 STAAT

6 INTERVIEW MET AREKE HASSINK

z== HOELANG DOE JE AL AAN

2 WIELRENNEN? ALM JAAR

© 9ee JE ERBIJ OM

IN WIELRENNEN?

5 a VADER HEEFT ALTIJD AL AAN WIELRENNEN GE-

: , EN DAT VOND IK HEEL LEUK, EN TOEN BEN IK
OP MIJN 10DE OOK GAAN FIETSTEN

==x HOE VAAK PER WEEK TRAIN

JE, EN WAAR? ELKE DAT 7 DAGEN PER WEEK

MET
WEDSTRIMET

ERBIJ. IK TRAIN HIER IN DE BUURT.
Ba
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Jos Beening

Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 81, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46



N WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

W De speci n In projectmatige tegelwer
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers,handelaren
en particulieren.

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 geïnteresseerd In een zelfstandige baanin cen
dynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van cen afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}
Telefoon:

fefax
James Wattstraat 6 Postbus 86

7130 AB Lichtenvoorde
| ntemetsite: wewtwes
| E-mailadres: nfo@wessel



of
we HEB JE VAAK WEDSTRIJDEN

gn! HET BUTEMIAND? HET WORDEN ER STEEDS MEER, MAAR MEESTAL ZIT

JE WEL IN EUROPA.
EO]

© HEB JA AL VEEL MEDAILLES

eg GEWONNEN? OP ZEN NK NOOIT, MAAR WEL MET DISTRICTS-

KAMPIOENSCHAPPEN.

&
mem BIJ WELKE PLOEG FIETS JET IK FIETS MU BIJ DE NATIONALE SELECTIE

= BEN JE WEL VAAK THUIS? IN DE WINTER BIJNA ALTIJD, MAAR IN DE ZOMER

BEN IK WEL VAAK WEG. VOORAL IN JUNI, JULI EN

© AUGUSTUS.

SE HOE IS HET OM BEROEMD

Bs TE ZIJN? NOU, IK BEN NIET BEROEMD, MAAR HET IS WEL

LEUK ALS MENSEN JE HERKENNEN OP DE FIETS.

B UT IS DE MOOISTE

€ WEDSTRIJD DIE JE OOIT

we
HEBT GEREDEN? HET WK IN VERONA. DAT WAS HEEL BIJZONDERE

x EEN HELE MOOIE ERVARING.

SI HAD JE GEDACHT DAT JE
ZO’N GOEIE WIELRENSTER

e= ZOU WORDEN? JE HOOP ALTIJD DAT JE HEEL GOED WORDT, EN NOG

e BETER ER ZIJN ALTIJD BETERE ZOALS LEONTIEN VAN

MOORSEL

E
© HEB JE WEL EENS EEN

2 BLESSURE GEHAD? MEE, MOG NOOIT EEN BLESSURE GEHAD MAAR IK
BEN AL WEL EENS GEVALLEN.

&
mes WIL JE NOG LANG BLIJVEN

SE WIELRENNEN? JA, MAAR HET LIGT ER EEN BEETJE AAN HOE HET

“ GAAT. ALS IK HEEL SLECHT GA FIETSTEN STOP IK.

© IRIS EN MARLOT

2
e=
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VISSIOEN
in Krol had beloofd dat het kwik in

Lievelde boven de 25 graden uit zou schie
ten. Hoogste tijd dus voor een visfestijn bij
de forellenvijver aldaar.

Waar enkele andere hengelaars al
link beet hadden wilde hetbij de jongens
van de KVVZ, Katholieke Visvereniging
Zieuwent, nog niet echt vlotten. Ze wer-
den zo moe van het niks vangen dat ze er
bijna de ziekte van Veiver van kregen. Na
de hele middag achter het net te hebben
gevist waren erpas enkele forellen gevan-
gen, veel te weinig voedsel om te zorgen
dat de mannen niet vande graat gingen.
Maar het einde van de visdag kwam na-
derbij, iedereen wasaan het eind van zijn
visserslatijn ener pakte zich een donker
wolkendek samen boven het Achterhoekse
visparadijs.

Plotsklaps brak echter de hemel
open en zie daar, er kwam iemanduit de
wolken naar beneden. Hij lande opde vij
ver en kwam op onze vissende vrienden
toelopen. “Sterk water" grapte Edmond,
gevolgd door een luidkeels "Jezus man je

at op m'n dobber” van Han die nog al-
tijd verwoede pogingen deed om nog een
vis op het droge te krijgen. De goede man
schrok hier zo van dathij over de lijn van
Freddie struikelde en met zijn neusje in de
zalm viel. Verward krabbelde hij overeind
en liep naarde oever.

“Vis moet wel zwemmen hè” zei
hij en haalde een fles wijn uit zijn jaszak.
“Goedenavond”, vervolgde hij, "Ik ben

ot Juni 2

Kaptein Iglo. Hij legde uit dat
hij zo eenzaam was nu de Re-
latie met zijn viswijf over was
‚en dathij wel in was voor een
verzetje. Direct nodigden de
jongens hemuit in het vissers-
kamp en werd hem een biertje
voor de neus gezet

In ruil voor de gastvrij
heid ging de kapitein, die over
een visvermenigvuldigende
gave beschikte, het barbecuen
voor zijn rekening nemen. Hij
brak de vissen en ontkurkte de
wijn.

Het werd een happe-
ning om nooit meer te verge-
ten. Iedereenat van de vis en
defles wijn van de kapitein ging
van hand tot hand. Iedereen
was in zo'n euforische stem:
ming dat niemand er zich over
verbaasde dat devis niet
opraakte ende flesniet leeg
werd. Het was diep in de nacht
toen de laatsten hun slaapplek
opzochten.

Nog beneveld van de
avond daarvoor vroegen de
mannen zichaf waar Kaptein
Iglo gebleven was. Was hij er
überhaupt geweest of hadden
ze een vissioen gehad?Er lag
nog wel een fles wijn tussen de
feestrestanten

Gijs & Johan
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NAAST

DE LAAGSTE

RENTE,

NOG EEN

ANDER

VERZOEK?”
De Hypotheekshop,

vd. Meer de Walcherenstraat 2
731 EN Lichtenvoorde

Tel. (0544) 37 7113
www-hypotheekshop.nl

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

MARIËTTE HUMMELINK
‘de Hare 1a
7136 MH ZIEUWENT

Tel 0544-351766




