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No mountain high enough
Ik ben mijn hele leven al gek van de
tour de France. Ik kijk het liefst alle
aankomsten en de koninginnenrit-
ten in de Pyreneeën en Alpen kan ik
helemaal uitzitten, van start tot finish.
Maarhoe gek ik er ook van ben, nooît
was ik bij een etappeaankomst.
Nu was ik deze zomer in de buurt van
Grenoble, dus op steenworp afstand
van l'alp d'Huez. We hadden dus al
snel hetplan om de koninginnenrit te

gaan kijken op deze Hollandse berg.
Mijn zwager zou op uitnodiging van
de Rabobank de dag ervoor de 21
bochten gaan|ronden. Hij deed dit
overigens in een mooie 1 uur 40. Na
derit hadik hem aan telefoonen hij
verteldedat de!hele berg van le bourg
d'Oisans tot 'alp d'Huez compleet vol
stond met autó's en campers en dat
de kans voor ons om er met de auto
op te komen erg kleinwas. Ditveront:
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ruste ons enigszins want we wilden
er met onze kinderen naar toe en dan
is een stoel, parasol en koelbox geen
overbodige luxe.
We besloten extra vroeg te gaan en
we zouden wel zien hoe het gaat.
In het ergste geval gaan we terug
naar de camping en duiken wein het
zwembad
Dus om 6 uur rijden we van de
camping. Een uur later zijn we aan
de voet van de beroemde berg in
le bourg d'Oisans. De schrik slaat
ons om het hart want alle velden en
parkeerplaatsen staan knettervol met
Campers en auto's. Hoe komen we in

godsnaam met alle spullen uit de auto
die berg op?
Maar plots zie ik een wegwijzer naar
'alp d'Huezen een vriendelijke agent
gebaart me dat ik rustig door kan
rijden. Even ben ik vertwijfeld, maar
ik krijg al gauw in de gatendat ik

op de beklimming ben en de eerste
twee bochten (van de 21) gehad
heb. Annemarie ziet een plekje vrij
in bocht 18 bij een restaurant (ook
gemakkelijk met kinderen) maar ik
heb geleerd datje altijd door moet
rijden tot je bestemming, er is altijd
wel plaats. En zo niet dan rij je weer
terug. Dus onder wat gemor krullen
we bocht na bocht naar boven en
al gauw zitten we in bocht 10. Het
uitzicht is weergaloosen onder ons
zien we de andere elf bochten. Hier
zou een plek voor de autofin zijn. In

bocht 8 (Gert/Jan Theunissenbocht)
is het raak. Een prima plek aan de
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binnenkant, met aan andere kant
ruimte voor onze stoelen en uitzicht
op de bochten onder ons. En dan
te bedenken dat je hele dag de be-
schikking hebt over de auto en alles
wat er in zit. Echt geweldig. De dag
vloog voorbij, ook voor de kinderen.
De ambiance maakt datde tjd voorbij
vliegt. De reciamekaravaan is fantas-
tisch voor de kinderen, er lijkt geen

Twee tassen vol
‘gaat achter in de
eren in de stoelen
van de karavaan,
8 bochten onder

asper en Marleen
n, Maar VOOr Ons

gaat tet u pás cht beginnen. De
heié dag hebik mensen op fietsen de
berg opzien martelen en veel respect
voor ze gekregen, maar als ik besef
dat dezê renners altweeweken op de
fits ziten enOok 313 clsachter de
rug hebben, kunje tochälfeenmaar
bewondering krijgen vòorde"manier
waarop ze naar boven jagenOok de
achtersten gaan nog‘behoorlijk hard
naar boven
Als alles achter de rug is gaân we ook
nog vrij soepel naar benederiên eVén
later zit ik weer op de snelweg terug
naar de camping.
Jammer dat zo'n mooie sport zo be-
smet is met doping. Maar ondanks
dat hebik het gevoel van heroïek
van dichtbij mogen zien. En zelfs
een Floyd Landis kan dat niet meer
stuk maken.

auto. Terwijl
liggen bijde;
komen de

Mark Lankveld
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Loon Mechanisatie Bedrijf

L. BOMERS
MACHINES - TRACTOREN

Zieuwentseweg 69 7136 LB
Zieuwent Telefoon 0544-351620

Fax 0544-252305

SaZIEUWENT
BORCULO

BREDEVOORT
LICHTENVOORDE

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

KRABBENBORGD.v.
Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065
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VEEVERVOER
STUKGOEDE
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WIST U
Datu bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per dag kunt
tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt u terecht metAll Cards.

POST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
ma.vr: 8,00-19,00 uur + postzegel, brfkaarten en adresrigingskaaren
de . opalen van rieven on pakkazaterdag: 800-17.00 net afgeven van briefpost binen en buerland
zondag: SHOP gesloten = het afgevenva pakketen en aangetekend Hnonland

= strippenkaarten, telefoonkaarten en encadea
omstiebrochres
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EEN GROEN-WIT HART.

In het afgelopen voetbalseizoen be-
haalde de B-jeugd van RKZVC een
opmerkelijk resultaat. Namelijk een
onvervalste “dubbel”. Naast het win-
nen van de Beker-competitie werden
zij ook kampioen in hun klasse. Een
team van getalenteerde voetbal
lertjes timmerde behoorlijk aan de
weg. De kervan het team mag het
dit seizoen proberen in de A-jeugd
en ook de begeleiding groeit mee
en volgt deze jongens van B(eter)
naar A(dolescent). Voor de redactie
aanleiding om te gaan praten met

ig van “de toekomst”

De trainer/coach is Jan Fukkink en
de leiders zijn Edwin Waalders en
Tim Papen. Wij spraken met Jan en

Edwin. Jan is getrouwd met Annie en
de trotse vader van 2 kinderen en 6
kleinkinderen. Als ex-bouwvakker
geniet hij momenteel van de VUT.

Hoewel woonachtig in Lichtenvoorde
is hij, met korte tussenpozen, reeds
een kleine 30 jaar trainer bij RKZVC:
Zowel bij de senioren als junioren.
In de vroege jaren heeft hij zelf ge-
voetbald op 3e klas KNVB-niveau
bij AZSV en was tevens een van de
prominente handballers tijdens de
gloriejaren van het herenhandba bij
Pacelli.

Edwin is vrijgezel en heeft naareigen
zeggen “kind noch kuken”. Hij werkt
in de betonbouw bij “Mombarg/Ra-
belink en is gek van alle sporten en
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dan met name voetbal en tafeltennis.
Naast het eiderschap van de A-jeugd,
fuit hij wedstrijden (zowel jeugd als
zaalvoetbal) enis

hij
grensrechter bij

de senioren. Via het 9e, 8e, 7e,6e,
Se, 4e en 3eis hij opgeklommen naar
zijn huidige elftal; het 2e van RKZVC.

Zijn droom is grensrechter (assistent-
scheidsrechter) bij het eerste.

Jan en Edwin vormenal 12,5jaareen
duo en kennen elkaar op voetbalge-
bied dus door en door en weten wat
ze aan elkaar hebben. Jan verzorgt
de trainingen, bepaalt in principe de
opstelling en coacht het team tijdens
de wedstrijden. Edwin en Tim zorgen
voor en communiceren over alle
randvoorwaarden. Het vervoer naar
uitwedstrijden, de materialen, de
kleding, de administratie, het vlaggen,
de oefenwedstrijden, de afgelastin-
gen en noem maar op.

Even terugkijken naar hetvorige
seizoen. Wat was de basis van het
succes?
We hebben een groep jongens met
veel talent. Het zijn veelal de kinde-
ren van ouders die vroeger zelf ook
gevoetbald hebben en dan met name

“de lichting 1959". Deze oudersvoet-
balden in het eerste efftal van RKZVC
dat ooit 3e klas KNVB heeft gespeeld
Blijkbaaris voetbaltalent ook erfelijk.
Daarnaast is de groep een vrienden-
club. Het klikt tussen de jongens. De
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benodige bijgebrachte discipline en
een goede trainingsbeleving comple-
teren de basis voor succes.

Wat willen jullie de jongens
gen?
Het allerbelangrijkste is spelvreugde.
Datis de basis van alles. Met plezier
gaan trainen en voetballen. Deze
jongens, op een leeftijd van circa 17
jaar, voetbalvaardigheden aanleren
is nagenoeg onmogelijk. Daarvoor
ben je al veel te laat. Naast een aan-
geboren talent (de basis; dat heb je
of dat heb je niet) kun je voetballers
veel Ieren, maar dat moet dan wel op
jonge leeftijd gebeuren. Bij deF, E
‚en D pupillen leren ze de technische
voetbalvaardigheden. Bij de junioren

kun je die vaardigheden alleen maar
bijslijpen en verhogen doorte blijven
oefenen. Bij onze trainingen liggen de
accenten daarom meer op conditie,
hardheid (het vaststellen en verleggen
van je fysieke grenzen) en lenigheid.
Uiteraard verpakt in spelvormen met
de bal. Domweg hardlooprondjes
maken en uitgebreide rek-en strek-
oefeningen zijn van vroegere tijden.
Het moet voor de jongens attractief en
leuk blijven. Daarnaast wordt er veel
aandacht besteed aan de tactiek. Hoe
speel je als individuin een team. Hoe
speel je een 3e man in. Hoe beweeg
je zonder bal. Waar moet je staan
Onze jongens komen op een leeftijd
dat ze dat gaan begrijpen en inzien.

jbren-
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* tuinartikelen
* diervoeders &

dierbenodigdheden
* ijzerwaren &

gereedschappen
Welkoop Zieuwent
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* werkldeding & schoeisel

me 4
Bloemsierkunst „ERNA“

Open: Dinsdag 9007 12.00 uur + 13.30-18.00 uur
Woensdag 9:00 12.15 uur
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* Tevens worden de sociale teameigen-
{schappen belangrijk. We proberen ze«telaten zien en voelen datde zwakste
« schakel in een team de kracht an het
«team is. Door die zwakke schakels te
* accepteren en vervolgens te helpen<wordt het gehele team beter.

« Ook komen de jongens op een Ieeftijd
«dat ze verantwoordelijkheid kunnen
en moeten dragen. In die zin zijn

EEE

EEE]

we een verlengstuk van de ouders.
«We zoeken de ouders (die vaak
als toeschouwer bij de wedstrijden©aanwezig zijn en een grote gezonde©intense beleving voorde prestaties
© van hun kind en team aan de dag leg-
« gen) bewust op om contact te leggen
een te houden. Tevens hebben alle
* spelers een uitgebreide vragenlijst*ingevuld zodat we ze beter leren ken-
©

nenen in kunnenschatten. Wat zijn

hun problemen, onzekerheden en/of
aandachtspunten. Hetzijn natuurlijk
weljongens in een puberleeftijd, zoe-
kende naar hun plek. We proberen
de jongens verantwoordelijkheid (ook
voor andermans spullen) en disci-
pline bij te brengen. Allemaal dure
woorden en beladen onderwerpen,
maar in de praktijk valt het gelukkig
allemaal reuze mee. Onze ervaring
is dat “de jeugd” in z'n algemeenheid
geen problemen heeft met discipline

en verantwoordelijkheid. Hun mo-
derne leefwereld en kennis is groter
dan vroeger, maar de genen en het
karakter zijn de laatste 30 jaar niet
veranderd. Ze kennen elkaar, doen
niet moeilijk en eris nog steeds s0-
ciale controle.

Steeds meer jeugdvoetballers stop-
pen rond hun 15e met voetballen om
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te gaan werken.
Dat is een probleem waar steeds
meer voetbalverenigingen mee kam-
pen. De KNVB onderschat dit aspect
Een mogelijk alternatief zou een
competitie op de vroege vrijdagavond
en/of zondagmorgen zijn, maar “men”
wil er nog niet aan. We begrijpen dat
de jeugd geld nodig heeft en daarvoor
wil werken. Werken opde zaterdag-
morgen(na ook nog eens tot in de
late uurtjes te hebben gestapt op de
vrijdagavond) komt de voetbalpres-
tatie op de zaterdagmiddag niet ten
goede. Ze zijn “kapot”

Stoppen ze niet, gaan ze naar een
andere vereniging.
Ook dat is een gevaar. Betaalde
clubs (als de Graafschap en Twente/
Heracles) hebben een uitgebreid
scoutingsnetwerk. Getalenteerde
jeugdvoetballers worden al vroeg
ontdekt en aangetrokken methet
risico dat ze jaren later gedesillusio-
neerd terugkeren. Daarnaast wordt
de leefwereld van de jeugd steeds
groter. Hun vriendenkring zit niet al-
leen in Zieuwent, maar bijvoorbeeld
ookin Lichtenvoorde of Groenlo. De
verbondenheid met Zieuwent wordt
dus minderen de verleiding om bij

een grotere vereniging in een ho-
gere klasse, met gemiddeld betere
spelers om zich heen, te gaan spelen
is begrijpelijk. We vinden echter dat
betere spelers juist moeten kunnen
en willen spelen met minder geta-
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lenteerde teamgenoten. Door hun
spel en inzicht worden de minderen
beter en werken ze zelf mee aan
een kampioenschap van hun eigen
vereniging en spelen ze alsnog een
klasse hoger. De verleiding om bij een
grotere club op een hoger niveau te
spelen zal altijd aanwezig blijven. Het
is belangrijk voor de toekomst van
RKZVC om de eigen talenten zoveel
‘mogelijk in eigen gelederen te hou-
den. Aandacht voor nevenactiviteiten,
goede randvoorwaarden scheppen
en eenactieve begeleiding kan daar
aan meehelpen.

De samenwerking met v.v. Mari
enveld.
Naast het feit dat de jeugd gaat
werken en vertrekt naar andere ver-
enigingen, worden erin Zieuwentte
weinig kinderen (en dan met name
jongens) geboren om een groot
aantal jeugdteams opte been te
brengen en/of te houden. Voor 1

juniorenelftal binnen een leeftijds-
categorie van 2 jaar heb je circa 15
leden nodig. Metdit probleem kam-
pen alle kleinere plaatsen en geluk-
kig hebben RKZVC en v‚v. Mariën
veld de koppen bij elkaar gestoken
en zijn een samenwerkingsverband
aangegaan. Een goede zaak en een
perfecte oplossing. Samen zijn er
wel genoeg leden om binnen elke
Ieeftijdscategorie in de junioren mi-
nimaal 1 team samen te stellen. De
jongens horen met leeftijdsgenoten

_____……._
______



VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE
tijdens derust of na de wedstrijd
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kantine van

TECHNISCHE
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Voor al uw tractoren, landbouwwerktuigen,
tuin- en parkmachines.

Wij verzorgen al uw loon. en grondwerkzaamheden, bestrating en sloopwerk.
Gespecialiseerd op het gebied van Houwverzorgingsboxen,
gereedschappen en veescheermachines.
Slijpen van messen terwijl u wacht
Officieel dedler MF en Zetor tractoren.

Tolon Harereld 0542-3728 15OPAsv: zin
ELUMEN

VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

Te nen
KAPSALON HeÔn

DORPSSTRAAL 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
tuinamleg tuinonderhoud tuinidecön

tuinonderhoud tuinideeën tuinaenleg
tuinideeën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



te voetballen. Een speler van 16 of
17 jaar bij de senioren is niks

In het afgelopen seizoen had RKZVC

geen A-jeugd (leeftijdscategorie
17-18 jaar). Als dat enkele jaren
zou hebben geduurd, is dat dodelijk
voor de vereniging. Jeugdspelers
stoppen massaal met voetbal en de
doorstroming naar de senioren stokt.
Op latere leeftijd alsnog weer gaan
voetballen is vaak niet aan de orde.
Een ononderbroken jeugdtraject is
niet alleen noodzakelijk om er voor
te zorgen dat het eerste team 4e
klas KNVB kan blijven voetballen en
zelfs op termijn kan doorgroeien naar
de 3e klas. Het is belangrijk voorde
gehele vereniging ansich. Ze blijven
voetballen en ze blijvenbij de club.

De overgang van de jeugd naar de
seniorenislastig.
De praktijk leert dat deze overgang
onderschat wordt. Vanuit een be-
schermde omgeving met alleen
leeftijdsgenoten worden ze vaakte

vroeg aan hun lot overgelaten en
voor de leeuwen gegooid. Er is een
hoog verwachtingspatroon en in de
prestatieteams van de senioren mag

je geenof weinig fouten maken.
Het is zaak dat deze jonge jongens
zeer actief worden begeleid. Laat ze
langzaam doorgroeien, leg de geno-
men beslissingen uit en blijf met ze
praten.

De doelstelling voor dit seizoen.
We proberen dit seizoen metveel
plezier goed meete draaien bij de
A jeugd. Een groot aantal jongens
zijn 1ste jaars Aen de overgang zal
waarschijnlijk best moeilijk zijn. We
werken doorop de ingeslagen weg
van het afgelopen seizoen en pro-
beren datgene wat we opgebouwd
hebben verder uit te breiden. In deze
A-jeugd spelen namelijk de toekom-
stige voetballers van heteerste. Uiter
aard is zoveel mogelijk wedstrijden
winnenfijn, maar de manier waarop
is nog veel belangrijker. Het mooiste
van voetbalis om van alle individuele
teamleden, met verschillende karak
ters en voetbalkwaliteiten, &&n team
te smeden.

Edwin is geboren met een groenwit
harten Jan heeft er(na 30 jaar) een
gekregen.

De redactie (Huub Wopereis)
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EVENENENTENAGENDA

KOPIE INLEVEREN PIOT woensdag 20 september.

Za. 26 augustus Stg. Fratsen
Openluchtbioscoop.

Zo. 27 augustus KNVB.
3e Ronde Bekercompetitie.
Sp. Rekken 1 RKZVC 1

Vr. 27 oktober Stg. Fratsen
Timmerdorp

Za. 28 oktober Stg. Fratsen
Timmerdorp

Za. 25 november Stg. Fratsen
‘Open Podium

zicht an ale” evenementen en actviteten kun je vinden op: ww.
zieuwent info
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[ SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE
[onsanisatiE COTCTPERSoN POSTCGE oons [TELEFOON
escmitomerengng tengas TIG MK Ziewwert 351738

iarter tkeveier R Gierknk Vordelsraat!S  TISIXV Uichtemoorde
|

374895
encgeebziewem (BCZ) Fsva ven Crurhilstastt2 7136 MB Zieuwent 351398
euer Rurseweg  Medwigheunck  Rustosewegt3A 7136 MC Zieuwent 352028
puuer Sprenkelaethook © Hummel Schoppenwet4  TIGEKH Zieuwent 351707
uumer tHoerdetbcom Vere Gebbinek Dorpsstraat ® 7136LK zieuwert 352375
user 1 Kevesser Rob Aagen Aotemamer32 7136 MS Zieuwent 352383
auster zegene PKeinCokdewik  BedeaaraxT  TI3EJA Ziewen  05734913%
[orartas Pastorie Dorpssraat at 71361G Ziewwert 381232
loames gym RSpersenoor  Kleutersmaat2  7IG6LP Zieuwent 382124
leuso a terier Heterweg® T136KS zieuwert 352258
eestonmssie H Eero Rooworsersk2t  TIJGKW Zieuwent 352262
oto timeuw a Storeider Oes aakenseweg27 7131ZC Uemenoore 972714
[sv F Harbers Stoelen Dorpsstaattan  TI3ELK Zieuwent as181e
[Gezordheidscenm GER Vosters  Dorpssrast87 TI36LJ Zieuwent 351588
\Gymetuo armes 8 Rouwhorst Zieuwenseweg6s 71361 Zieuwent 351832
hancbaer Pace PeraterBog Unnemever2 TI41RE Groen 46547E
armoe zeuwent AnselaBeeren  Ruulosewegis  TIGMC Zieuwent 3817.

longecenand Gide) Merijn Hui Cewaareseis  7I36LT Zieuwen 0851349
lengereneorzieuwert  astidWeperes De Waareke 7 TIELT  Ziewwert 352292
kao B ten Have Grersweg4 TISGKN Zieuwent 381292
karsteee Mu HN Gus inder Loriksstrast 18 713205 ueemoorde 374926
kootsehiewer De Hemme 5 Papenzorg WgencijkS 71364  zieuwert 351852

ro Blagechaar  Schaarweg2e TI34PK Vrasender 05432012
\Lotusgroep PetraBouwuis  Beuzenes 17 TIW Wetersuik 0543 523951

Lourdeswere nav) Mevr Wopereis Zegen TISSKR Ziewwert 381974
IuKS fd zie Ha Mar)  EmaKomoboek  Vertslngsweg?  7263SR Marienvelde 382354
es Leverg Darmstchtng Meu Roumorst Do Hare 6 7136 MG Zieuwent 351956
[oudemaas Basisschool 5 Jansen ten Have Gonsaeg 4 TISGKN Zieuwert 352369
|oudneidkundige ver "Zuwent” Mw LMTh Beerten Molenpoortstraat21A 7041 BE sHeerenberg _0314667041|

Paroetieneenaszieuwent Pastorie Oorgesraat 41 7136 LG Zieuwent 351232)

Wijzigingen doorgeven aan : Huub Wopereis, Harreveldseweg 39, 7136 LWZ



EUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES:zo ouguetus 006)

[onsausare GOmAETPERSOON ADRES eGsTcoee [woonmaars TELEFOON]
[Peuerepeeraat MoanOszien  Zegerdik30 TI36KN Zieuwent 352427
[Ponyei "De Senanerwter Mer Grotere Schurinkweg® 7135KJ aneveis 351510
River Zieuwent Harreveld |I Hendrie Matertaass  TIZSCE Bredewor 0543452951

ekzve Jot sak DeMaare a 713614 Zieuwent 352810
Rode Kris FronsHeunek  Roldersweg 4 TI36KK Zieuwent 381430
peso „an Piter Kuenenger Grutostaat7 713200 ettenvoorde  373420|

ets Paorcrijden oenanacagen Christen Cuppers  Zieuwertseweg7s 7136LB Zieuwent 351281
stiertng Fraen Marike Demet Kunnen as TI36JK Zieuwent 264205]
SichingHelpende lang Mevr J Beken  Werertiederaato 713626 Zieuwent as1481
stertng Jeugezaa Ancete Moker De Steege 8 TIG MP Zieuwent 351429|
stichtng Kerkepaden © Moleman Dorpestaats2 7I36LM Zieuwent 381888)
stentng PaasPop Spa Winier De Stesge 87 7136 MN Zieuwent 351818
stentng Paas RihardSpeoor RenderewegT  TI3GKE Zieuwent  0825127550|
[siehtngSpeetooriering annelies Ankons  Zieuwentseweg JWA 7136 LC Zieuwent 351239

schietvereniging zieuwert A Papen. De Haare 32 TIG MK Zieuwert a51970|
sehuterjst Sebastaan A Stonden KunerjS TI36JK  Zieuwert 3s1818|
schooteommzsie RK TresWopers  RuuesewesS4 7136 MC Zieuwent 352544]
sporrsagcontsctpersoen A Roummort Ruesewes28 7136 MD Zieuwent 351284
spensortundeing Zeuwert A Rouwmorst ZegengikIek  TI6LS Zieuwent 382103)
enisvereniging z1v WM Tneiseen A Molemanhers 7136 Mi 351468|
Tenester semper Avans  Bemeutng  Vondemmsnsaixt0 7138 KT 37749
our vele caspertegrske  Grening2S 7132ED are7ss|

|voreyeavererigngTOMP Pera Ken Goicek de Haare 75 7136 MC 381473]

vz Mevr R Spexgoor  Reindersweg 7 7136KE Zieuwent 351481
[zaswoetatz vz GerdotenBarge  Wreme 20 71418BV Groen» 06 12824827|
[zangkoor ex © Hato Zieuwenseweg5yA 7136LA Zieuwent 351204
|zeuwents Beton WiraKokman  Zieuwensewegad TI38LC Ziewwert a51590|
[zomnenoem pe Mew weuinek Roldersweg WA 7IG6KX Zieuwent 351490

uwent of e-mail hwoporeis@chello.nl of via_ WWWZIEUWENT.INFO



1 N architektenburo
a. holkenborg

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

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat Ì Tel. 0544-371207

www.drukkerij westerlaan.nl info@®drukkerij westerlaan.nl
e e e . e e e

RTI Transportinstallaties bv, Albert Schweitzerstraat 29
7131 PG Lichtenvoorde, Tel 0544-377050, www.rti.nl
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Viertal

!:

Viertal LR Zieuwent-Harreveld naar
NK!

’tls zaterdag 19 augustus, 05.01 uur.
De wekker gaat. Met enige moeite
hijs ik mezelf uit bed. Vandaagzijn
de Gelderse kampioenschappen
voor paarden in Brummen. Onze
rijvereniging, Zieuwent-Harreveld,
zal daar onder andere aantreden
met een viertal. Ik ben dît jaar van
de partials supporter en waar nodig
als groom.

Eris een aantal maanden heelhard
getraind methetviertal en vandaag ishet D-day. Vandaag moetalles klop-
pen, zodat we wellicht kans maken
op afvaardiging naar het NK. In het
viertal rijden dit jaar Iona Hendriks,
Loes Konings, Marlies Doppen, Bi
anca Temmink en Clemens Bokkers.
Zij worden begeleid door Marieke ten
Elsen, één van onze instructrices.
Bij het rijden in een viertal is het de
bedoeling dat gezamenlijk een dres-
suurproef wordt gereden. De juiste
afstanden tussen de paarden (&&n
paardlengte) en hetzoveel mogelijk

arreve! naar

synchroon uitvoeren van de oefenin-
gen is belangrijk. Een tweetal juryle-
den beoordeelt de proef en bepaalt
uiteindelijk de winnaar.

Tijdens de trainingen wordt uitgepro-
beerd welk paard het best voorop,
achterop enin het midden kan lopen,
zodat er zoveel mogelijk éénheid is
en alle combinaties optimaal uit de
verf komen. Een hele klus voor de
instructrice en vlak voor deze wed-
strijd zijn er toch nog een paar laatste
wijzigingen doorgevoerd.

Om 07.00 uur verzamelen we op het
terrein aan de Boschlaan. Loes komt
met slecht nieuws. Het paard dat ze

dt, is kreupel. Ze heeft hem wel bij
ich en we laden hem uit om eens te

kijken. En inderdaad, hij loopt niet ijn,
sterker nog, hij loopt helemaal niet
fijn. Maar we besluiten toch om ‘m

mee te nemen naarBrummen. Soms
moet een paard, net als een mens,
even op gang komen. Misschien
helpt straks een beetje opwarmen
en rekken en strekken en valt de
blessure mee.

Gezamenlijk gaan we ons vervolgens
naar Brummen en daar aangekomen
bekijken we eerst even de concurren-
tie. Een uurtje voordat er echt moet
worden gereden, worden de paarden
gezadeld. Loeshaalt haar paard uit
de trailer en stapt een stukje rond.
Het wordt niks betermet de blessure.
Ze kan niet meedoen. Dat betekent
dat er geen reserve meeris en dat
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de instructrice straksniets meer te
kiezen heeft. En het betekent ook
dat er nu niets meermis mag gaan
metéén van de andere paarden of
ruiters.

Alles blijft heel en om kwart voor elf
mag het viertal haar kunstjes laten
zien. De proef gaat goed, maar we
weten dat het een stuk beter kan. De
laatste puntjes op de i ontbreken zo
hier en daaren ja, dat kunnen we ons
vandaag niet veroorloven.

De paarden krijgente eten en te
drinken en worden weer in de trailers
geladen.
We begeven ons naar het hoofdter-
rein om alvast te kijken naar de pun-

ten. Ilona komt erug en meldt dat we
in ieder geval niet bij de eerste drie
prijswinnaars zitten. Hadden we eer-

lijk gezegd ook

niet
verwacht, maar

ja, het blijft altijd een jurysport en dan
west je het maar noot!
Tijdens de prijsuitreiking wordt aan-
gegeven dat de eerste vier viertallen
afgevaardigd wordennaar de NK in
Ermelo en wat blijkt. Zieuwent-Har-
reveld is keurig op de vierde plek
geëindigd. We mogen naar de NK op
zaterdag 9 september as!
Nog even een paar keer hard trainen
‚en dan hopen dat alles tijdenshet NK
op rolletjes loopt!
We hopen op hé&l vé&l enthousiaste
supporters op 9 september op het
KNHS-centrum in Ermelo!!!

Noëlle
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Dames & Herenkapsalon
0544-352391 Zieuwent

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

GD H. BEERTENen Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL LEG. Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN Telefoon 0544 - 351205

Garage
Kolkman VOF

% Tegelwerk
O.a. Badkamer

- Keuken
Plavuizen

4 Sierbestrating

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

Dorpstraat 304

7136LL Zieuwent
Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075

Telefoon:
0544-352320

Fax:
0544352557



DAIHATSU
MADEIN JAPAN

Verkoop, Reparaties, Onderhoud
en APK-keuringen alle merken

Daihatsuis onderdeel van de Toyota Groep

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF
ZIEUWENT 0544-351319

SPEEDSOCCER

Indoor voetbal op kunstgfäs. Het 30x15 meter veld is

JE ordo voogien wan een 1 eet Hogéboaudig en
* een netcönstuere aan de zijkant en bovenkant Zo

blj de bal continu in het spel

Maak kennis met speedsoccer!
Kijk op WWWSOURCYCENTERNL
Ook voor feesten en actitetent



DaStan, Ze werkt En En
Molenberg, P de Koningin

PROFIELSCHETS met de Koningin

Opnieuw valt me de eer te beurt om op koninklijk bezoek te gaan. Dit keer mag ik
me meldenbij de koningin van Zieuwent, Goretti te Molder.

De rode loperis inmiddels weer opgerold, maar desondanks tref ik een
enthousiaste koningin aan.

De troonrede van Hare Majesteit de Koningin:

Meest favoriete sport Tennis en Volleybal En dan gaat het
bij beide vooral om de gezelligheid, We staan
met tennissen soms nog langer bi het net
na te praten, dan dat de hele wedstrijd heeft
geduurd.

Minst favoriete sport: Vechtsporten inzijn algemeenheid.

Mooiste herinnering: Koningin worden hebik alsiets ontzettend
moois ervaren. Er zijn héél v68l leuke reacties
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Lekkerste eten:

Favoriete sportman/sportvrouw:

Welk TV-programma moet er

onmiddellijk van de buis:

Beste boek/schrijver:

Mooiste fm:

Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige lied:

geweest van allerlei mensen. Ook nu wordt ik

nog geregeld aangesproken en gefeliciteerd.
Ik had mijn eigen hofdames en de Kermis was
voor mij echt extra leuk dít jaar.

Eris héél vóól wat ik lekker vind. Als er maar
groente bij of in zit!

Silvia ‘Prins’. Zij loopt met enorm veel inzet en
plezier al jaren trouw haar rondjes. Ik vind het
knap dat je dat steeds kunt blijven opbrengen.

Ook van mij mogen de soaps van de buis.
Vanwege de vele onregelmatige diensten kom
ik toch al weinig aan TV-kijken toe. Ik ben ook
meer een buitenmens, dus zodra het weer het
enigszins toelaat en ik erde tijd voor heb, ben ik
buiten te vinden.

Ik lees vooral de krant. Maar als ik echt tjd heb,
bijvoorbeeld in de vakantie, dan kom ik wel
eensaan een boek toe. De Paardenfluisteraar
vindik bijvoorbeeld een goed boek.

One flew over the cuckoonest.

Links van het midden.

De nummers van Boudewijn de Groot en Marco
Borsato vind ik over het algemeenaltijd wel
mooi

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
pag.12 PLOT augustus 2006



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

ZIEN
Ù

Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurloseweg1 7136 MC Zieuwent

voowzitaxnl info @zitax.nl

YO vella
sound light « rigging * trucking» stages + events

Jacco van Wijngaarden tel. 0544 -35 22 80
De Steege 16 mob. 06-517 41675
7136 MP Zieuwent e-mail yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

AUTOBEDRIJF
RTIN HEGEMAN VOF.

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

4 verkeersschool
GUUS KOLKMAN

+ autorijopleiding: schakelwagen/automaat
+* aanhangwagenopleiding (Ebij B)

+ theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
+ theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur

Zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054



Bij een afscheid van een gezin in de gezinszorg
kreeg ik wel eens cadeautjes, waarvan ik
me afvroeg: ‘wat moet ik ermee?" Zoals
bijvoorbeeld een drieluikschilderij, pantoffels
‚en een nachtjapon. Maar wetende dat deze
cadeautjes altijd met de beste bedoelingen
worden gegeven, hebik ze met vee plezier
aanvaard!

Grootste miskoop: Daarover hoef ik niet lang na te denken. Datzijn
de overgordijnen geweest in ons vorige huis. Je
moet dan over een heleboel dingen beslissen
en nadenken. We dachten met de overgordijnen
aardig goed te zitten, maar toen ze er eenmaal
hingen, vond ik het geen gezicht. Ze zijn daarna
toch maar snel vervangen.

Omscholen tot: Ik heb het momenteel enorm naar mijn zin met
mijn werk, dus omscholen is niet nodig.

Favoriete vervoermiddel De fiets.

Tent opzetten in Er zijn veelplekken waar ik de tent wel wit

opzetten. Ik vind kamperen heerijk! De vrijneid
en de ongedwongen sfeer bevallen ons heel org
goed. Ergens op cen mooie plekin de natuur,
iefst metmooi weer, lekker je eigen gang
kunnen gaan is voor mi ocht vakantie

Ben je wel eens aangehouden door de politie:

Eén keer, heel lang geleden. Tijdens het
dauwtrappen widen we naar Lochem gaan,
maar toen we bij het kasteol in Ruurlo waren,
zijn we daar met zijn allenin de rogge gaan
ziten. Bierjes erbij en zo hebben we daar
toen gezellig de dag doorgebracht. De rogge
was daama wel helemaal plat en dat had
de buurman gezien. Die had niet alleen de
banden van onze fietsen leeg gelaten, maar
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‘ook nog eens de politie gebeld. We moesten de
gemaakte schade betalen.

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor: Laat mij maar liggen!

Waar droom je over: vooral gezond mogen blijven en
heleboel kunnen ondernemen.

J Ik ben nogal bang voor
&mes kregen toch een buik had het

ö eeNs2 f

Wat denk je als je in de spiegelkikt
kor maer een Keure doet=aW&

Welke zin of welk woord gebuik je te veel: xD
Â

4 ‚ DDDewender. D,
Wie zouje nog willen ontmoeten?

Maxima, natuurlijk. Kan ik lekker op stand met
haarpraten.

Watzou je geen tweede keer doen:

Ik zou de opleiding VIG, niveau 3 niet snel een
tweede keer doen. Een aantal jaar geleden
hebik de opleiding met heel veel plezier en
goed resultaat gevolgd. Maar het vergt wel een
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KLUSSERVICE

ESIvakman voor
EAN

Laurens Berendsen
De Haare 24
7136 MK Zieuwent à O| anTelefoon (0544) 35 23 15
Mobiel (06) 12 07 54 17

Zieuwent
Dorpsstraat 31

De leukste winkel in de buurt! Tel. 0544 - 351250

B == E vor
Josen Tineke Beening

Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 81, Zieuwent
Telefoon 0544 - 35 23 46 ATevens winkelverkoop IBD



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

De speci: projectmatige tege!

Naast het uitvoeren van tegewerken 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 eenseen kijkje te komen nemen.

Tevens zijn wij altijd op zoek naarnieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerd in een zelfstandige baan in ecn
dynamische organisatie?
Bel gerust voorhet maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding)
Telefoon: 0544 371042 James Wattstraat 6 Postbus 86
Telefax 0544-375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: vw wesselsafwerking.nl

€ mailadres: info@wesselcafwerking.nl



heleboel van je. Je moet or veel ijd en energie
insteken, waardoor je sociale leven voor een
tijdje op een laag pitje komt te staan.

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Rustig, bescheiden, eerlijk, doorzetter, vlot.

Ik dank de Koningin voor het gezellige gesprek! Noëlle Kolkman

Hetisweer zover! vr ri

GROOTSE
ROMMELMARKT

georganiseerd door, en ten bate van de vereniging T.O.H.P.

(volleybal)

De rommelmarkt zal gehouden wordon op Zaterdag 30 Sopt on Zondag f Okt 2006 bij
Herberg t Witte Paard te Zieuwent

(Ontruim Uw garages, plunder Uw zolders, doorzoek Uw huizen naar spullen die U kwijt wil
Wekunnen (bijna) alles gebruiken! Boeken, platen, CD's, speclgood, potten, pannen, Kein
meubiai, tuingerei, (bijna) allesis welkom.

Dus gooi niets weg, maar bel:

Annie Eekelder Tek: 351664
idwien Papen Tel: 35 1970

We komen de spullen dan zaterdags ophalen.

Let op: Grote wandmeubels, computers, witgoed, sanitair en driezits banken worden
vanwege gebleken onverkoopbaarheid NIET meer meegenomen!!!
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NIET TE FILMEN
Dat stompzinnigheid troef is in medi
aland, was al wel een tijdje duidelijk.
Programma's als prinsenen prinses-
sen, moeders en dochters en weet ik
wie in de bush, bewezen al dat men
het liefst programmamakers met het
creatieve vermogen van een stonede
putjesschepper aanneemt. Maar dat
oneindige sufheid ook te filmenis,
wordt bewezen door -wie anders dan
-de TROS.
Nu grossiert de grootste familie van
Nederland al geruimetjdinonder-
maatse tv-producties. Een kleine
greep: Voor Alle Fans (palingsound
op een mediterraan cruiseschip),
Hans Kazan & Magic Unlimited
(niet wéer die nichten) en de niet te
versmaden ondertitelde Belgische
crimi-thriller-politieserie Flikken (need
we say more). Maar alsofdit allemaal
nog niet erg genoeg is,heeft de Tele-
visie.en Radio Omroep Stichting deze
zomer het ultieme wanproductweten
te creëren: TROS Zomeravondcaf
Als je hemzo een jaartje niet gezien
hebt denk je: ‘Ze zijn verstandig
geworden, Bert Kuizenga ís ontsla-
genof heeft een functie achter de
schermen gekregen”. Maar nee hoor,
hijis terug als nooit tevoren. Up and
f'ckin’ going. En in zijn kielzog profi-
teert de hele familie mee. Zo is ook
de met geen geweld van de buis te
krijgen Martin Gaus weer eens uit de
stoffige lappenmand getrokken, om
voor de duizendste keer uit te leg:

gen dat het ‘een hele lieve hond” is
Dat betreffende viervoeter ontlast in
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de huiskamer, stinkt als een bunzing
en regelmatig een hapje kind nut-
gt, wordt gemakshalve achterwege
gelaten. Voorts wordt de kijker in
Zomeravondcafé getrakteerd op een
keur aan uitgerangeerde B-artiesten,
die door de TROS worden opgevoerd
alsof ze Elvis Presley himselfhebben
weten te strikken vooreen postume
acte de présence. En over (Pat)Ad
Janssen gaan we het nieteens heb-
ben.
Het nieuwe presentatietalent, An-
gela Esajas, is dan via eén of ander
(overigens ook erg slecht) televisie
programma tot co-presentatrice van
mr. easy Kuizenga gekozen. Angela
heeft een geinig snoetje, maar als
ze dingetjes begint te vertellen dan
is het moeilijk om niet met gekromde
tenen ophetpuntje van je stoel heen
‚en weerte gaan zitten wippen. “Sta
racademy” heet het programma dat
ze heeft gewonnen. Laten we voor
het algehele Nederlandse welzi
hopen dathetbij één seizoen blijft
In plaats van eentje springen er bij
de afleveringen van voornoemde
academie namelijk een stuk of tien
ongetalenteerde neuroten over jebeeldbuis. aaaaaahhhhhh.
Voor ontspanning of tegen de verve-
ling hoef je de TV niet aan te zetten.
Wat nu, wat nu? Gelukkig is, als de
nood het hoogst is, de redding vaak
nabij. Heel nabij. En niet voor het
eerst is de Stichting Fratsende red-
der in amusementsnood. Vanavond
openluchtbioscoop!

Toon& Johan



“HEBT U NAAST ZZDE LAAGSTE RENTE, 7

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 naailessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK

WENT
51766



Verbouwen of renoveren?

Bij Hoenderboom zijn uw bouwplannen in goede handen.
Een badkamerrenovatie, een nieuwe keuken, een dakkapel of een complete
uitbouwaan uwhuis. Alle werkzaamheden uitgevoerd door vakmensen.
Onze kwaliteit is uwwaarborg.
Bel voor informatie 0544 35 13 32.aJE HOENDERBOOM

Zieuwentvakenmensen goed begrepen


