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Statistiek
Hetis alweer ongeveer 10 jaar ge-
leden dat ik hier een stukje schreef
over het spelen van“Harten Ja-gen”
ophet Internet. Achter in de Pastorie
stilletjes enin je uppie kaarten tegen
de hele wereld. “Har-ten Jagen” doe
ik al jaren niet meer, maar sinds en:
kele maanden kaart

ik
wel weer op

datzelfde Inter-net tegen dezelfde
wereld, die ondertussen echter totaal
veranderd is. De hype “Pokeren”
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heeft ook mij geraakt. Het zijn niet
alleen de jongeren uit ons dorp die
gecharmeerd zijn van dit ooït duivels
ge-noemde kaartspel. Ook iemand
die Abraham heeft gezien is geboeid
doorhet spelletje waarbij ist, bedrog,
bluf, lichaamstaal, kennis, statistiek’
en geluk de belangrijkste aspecten
zijn

Terwijl bijna het gehele dorp op 66n
à

PIOToktober2007 £a4 1



oorligt of nog evenhet late journaal
bekijkt, zet ik mijn computer aan.
Nog snel een uurtje pokeren voor
het slapen gaan en dan het liefst aan
een tafel met veel Duitsers. Rond
middernacht, als zij hun biertjes heb-
ben gedronken, moe zijn, naar bed
verlangen en willen stoppen met een
“alles ofniets poging”, een gemakke-
lijke prooi om relatief eenvoudig veel
punten te pakken. Inderdaad punten
en géén echt geld. Ik zit nogin een
leerproces en met harde euro's of
zachte dollars spelenis mij (voorals:
nog) te link. Over de eerste 100.000
punten heb ik bijna 2 maand gedaan.
Als gevolg van een weddenschap
heeft me dat overigens wel 'n kratje
bier opgeleverd. Om-gerekend een
verdienste van ongeveereen dubbel-
te per uur. De teller staat inmiddels
op 750.000 punten en een mathema-
tische regressieanalyse leert dan het
eerste miljoen in zicht is. Het ijkt wel
of ik het begin te snappen.

Wat ernu precies leuk is aan pokeren
valt moeilijk uit te eggen. Misschien
wel de combinatie van gokken, ana-
lyserenen. statistiek. Gokken in een
beschermde omgeving heb ik altijd al

graag gedaan. In het verre verleden
zijn heel wat guldens in fruitauto-
maten verdwenen. De manier om Xl

á
op termijn 100% zeker te zijn van je 4
verlies en absoluut niet te vergelijken
met pokeren. Analyseren ligt me ook PA
wel. Mijn oorspronkelijke beroepsop- R
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iding was niet voor niets Klinisch
Chemisch Analist. En statistiek was
“toevallig” wel mijn favoriete school
vak. Op de eindlijst prijkt een 10.

Achter de computer kaarten is leuk,
onderhoudend en (ontspannend,
maar kan natuurlijk niet tippen aan
het spelentegen echte tegenstanders
van vlees en bloed. Dit geldt zeker
voor pokeren, waarbij lichaamstaal en
emoties van de tegenstander enorm
belangrijk zijn voor het inschatten
van je kansen en het bepalen van je
eigen strategie. Ik heb nu 3 avond
toernooien gespeeld en dat ging
wonderwel boven verwachting. Mijn
debuut was op de laatste reguliere
toernooiavond van het vorige seizoen
bij “De Schatberg” in Lichtenvoorde.
Met de eerste de beste handgingen
al mijn gekochte fiches verloren (voor
de kenners: mijn gedeelde Pocket-
King moest het afleggen tegen een
Full-House). Het inleggeld van €
15,- binnen 3 minuten kwijt en een
illusie armer, maar gelukkig kun je tot
een uur na het begin van het toernooi
éénmalig een “Re-buy” doen en dus
opnieuw fiches kopen voor een soort
van her-kansing. Na 5 uur kaarten
waren die fiches ook op, maar ik was
wel mooi zevende geworden van de
tweeëndertig deelnemers enals klap
op de vuurpijl werd ik uitgenodigd
om meete doen aan de "Masters"
De afsluitende toernooiavond bij “De
Schatberg”, waarbij alle hoogge-

klasseerde spelers van de reguliere
toernooien onderling uitmaken
de pokeraar van het jaar wordt. In dit
voor mij 2e toernooi werd ik derde
van de 24 spelers. Een vreemde eend
in de bijt van jeugdig kaartgeweld
getuige de opmerking van één van
de vaste stamgasten of toevallige
toeschouwers: “wie is toch die oude
man met die berg fiches?”

Mijn “finest hour” beleefde ik onlangs
op het pokertoernooitjeinonze eigen
Herberg. Niet die € 15,-, maar mijn
gehele en uiterst fragiel opgebouwde
pokerreputatie stond ophet spel. Ik

kon naar eigen gevoel alleen maar
verliezen, maarik won. Na een half
krat genuttigde pijpjes, tig sigaretten
en bijna 8 uur kaarten zat ik nog al
eenaan de finaletafel. Nummer één
van de 31 deelnemers. Als pokeren
lou-ter geluk is en alleen puur op
toeval berust, zjn de statistische kan-
sen op mijn behaalde afzonderlijke
resultaten van dezedrie toernooitjes
Tespectievelijk 22%, 12% en 3%. De
overall kansis 0,09%.

Hoogmoed komt voorde val, winnen
is leuk, spelen is nog veel fijner en

je hebt mensen die de waar-
heid vertellen, mensen die liegen en,

statistici

Huub Wopereis.
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Op een mooie zaterdagmorgen, de
zon schijnt en de temperatuur is op
deze laatste zomerdagen prettig
hoog, word ik opgehaald door Mirjam
Belterman en haar zoon Joey. Deze
laatste is een talentvolle voetballer, zo
talentvoldathij inmiddels door zowel
‘de Graafschap’ als door ‘Heracles!
Twente’ is gescout. Mijn bedoeling
van deze dag is om een beter beeld
te krijgen van het leven van moeder
‚en zoon als het kind een talentvolle
sporteris. Mirjam en Joey vinden het
beide een goed idee en daarom stap
ik in de auto en gaan we op weg naar
Hengelo. Joey heeft een thuiswed-
strijd tegen AZ en hoopt dat hij in de
basis mag starten.

De lange rit naarhet stadion geefteen
goede gelegenheid voor een gesprek
hoe één en anderis gekomen.
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Joey is bij de F'jes begonnen met
voetballen en had aanvankelijk niet
hetidee dat hij beter was dan dean-
dere voetballers. Hij merkte dat het
anders werd toen hij door scouts van
"de Graafschap’ werd bekeken. Joey
werd gevraagd vooreen proeftraining
en toen dit van beide kanten leek te
bevallen werd hem een contract aan-
geboden voorde jeugdopleiding bij
deze club. Later kwam ookde jeugd-
opleiding van de samenwerkende
clubs Heracles/Twente naar hem
kijken. Ook zij waren onder de indruk

Xx
van fet spel van Joéy en wederom
kon hij komen voor een proeftrai-
ning. Toen hij ook hier beviel en kon
tekenen voor deze jeugdopleiding,
volgdeer overleg in huize Belterman.

&



Dames & Herenkapsalon
0544-352391 Zieuwent

Openingstijden: Dinsdag Um vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8,00-14.00 uur

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

OLLAR
29 81 ò) H. BEERTEN en Zn.

TEVENS VERZORGEN WIJ AL NLE.G Zieuwent
UW HUISSLACHTINGEN

Telefoon 0544 - 351205

VD omhef, Garage
Aon. Kolkman VOF

% Tegelwerk
O.a. Badkamer

- Keuken
Plavuizen

“% Sierbestrating

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

Airco Service

Dorpstraat 302

7136LL Zieuwent
F
0544352557

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075

Telefoon:
0544-352320



De nieuwe TERIOS is maar liefst 15 cm breder en
20 cm langer de vorige versie. En door zijn hoge
zit heeft u een optimale zicht op het wegdek.
Kom naar onze Showroom en bekijk hem, of nog
beter maak een afspraak voor een proefrit.

OORHUISss AUTOBEDRIJF
Dorpsstraat 103
7136 U Zieuwent
Tel (0544) 351319
Fax (0544) 351 794

wtauto voorhuis.



Het was voor Joey eigenlijk meteen
wel duidelijk. Sportief gezien was
Heracles/Twente een grotere club en
daardoor een grotere uitdaging. Hij
wilde het liefst naar Twente. Mirjam
‘had wat meerbezwaar. Hoe moet
dat met school? Is het niet gemak-
kelijker in Doetinchem qua afstand?
Is Joey niet te jong?
Waarschijnlijk kan elke moeder zich
deze vragen wel voorstellen. Joey
was namelijk nog maar9 jaar.
Maar van de andere kant; hoeveel
kinderen krijgen zo'n kans? En zeker
als blijkt dat de jeugdopleiding van
Twente een goede aansluiting heeft
gecreëerd met het stedelijk Lyceum
in Enschede, werd besloten om Joey
de kans te geven om zijn droom te
verwezenlijken.
Mirjam is blij voor haar zoondat hij
deze kans krijgt, maar beseft zich
ook dat dit veel betekent niet alleen
voor Joey, maar ook voorhaar man
Louis, haar andere zoon Mitch en
bovenal voor haarzeff. Zij zal degene
zijn die vroeg met hem op staat, die
lang methet eten wacht en boven
alles veel met hem in de auto zal
zitten om de verschillende velden
in Nederland te bezoeken. Maar ze
heeftheter voor over enze besluiten
er voor te gaan.
Ik hoordooralle verhalen heen
duidelijk de belangrijkste zorg die
Mirjam en Louis hebben. De ver-
wachtingen bij de jeugdige talenten
worden vaak hooggespannen en
thuis proberen ze Joey met beide
benenop de grond te houden. Hoe-
wel Joey een nuchter typeis en zich
het hoofd niet direct gek laat maken,
blijft het altijd een valkuil en dus een
altijd aanwezig punt van aandacht
In de auto hoor ik Mirjam meerdere

malen inspringen als Joey het heeft
over kansen op nationaal niveau
(Hij traint ook voor het nederlands
celftal), zonder elke kans meteen
de grond in te boren. Het lijkt moei-
lijk om te laveren tussen kansen en
bedreigingen.

Hoe ziet het leven van Joey er dan
eigenlijk uit?
Joey wordt elke morgen opgehaald
meteen bus van de voetbalschool
Heracles/Twente om een uur of kwart
over zes. Hij gaat dan in Enschede
naar het stedelijk Lyceum, tenminste
als hij geen looptraining heeft en dat
heeft hij twee keer per week. Hij heeft
les tot drie uur en wordt dan door de
jeugdopleiding opgehaald voorde
middagtraining. Deze is ’s middag
van 4 tot 6 en dan wordt hij na een
lange rit (hij gaat er als eerste in en
als laatste uit) weer thuis afgezet om
dan eindelijk warm te kunnen eten.
Kortom het zijn al lange dagen als
er niets bijzonders is. Er zijn ech-
ter ook weken zoals de week die
vooraf ging aan de wedstrijd die ik
bezocht. Op dinsdagmorgen werd
Joey opgehaald om 6.15u, had de
hele dag les, kwam ’s middags bij
het trainingscomplex en stapte in
de bus op weg naar de uitwedstrijd
tegen Haarlem. Na de verloren partij
gaat het weer terug naar Twente,
‚om daama naar huis terug te keren
Om half twaalf 's avonds komt Joey
thuis en zegt wat elke puber zegt bij
thuiskomst: “Honger. Snel maakt
Mirjam wat eten, want morgenvroeg
komt om 6.15u het busje Joey weer
ophalen voor de looptraining die ge-
woon doorgaat, ook na zo'n zware
avond. Mirjam vindt dit wel moeilijke
momenten en zou er best wat vaiì wi
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len zeggen. Als ik haar zeg dat ik op Joey gaatde kleedkamer in en Mirjam
ijn school allang boze ouders aan en ‘de koffie. Hier vertelt

delijn had gehad zegtze:"datzouik Mirjam wat ze veel doet, naast het
misschien ook weldoen, maarbijzo'n _ vele rijden naar Hengelo en de rest
jeugdopleiding ligtdattoch anders.Je vainNederland, namelijk wachten.
bent bang om de kansenvan Joeyte  Methaar wachten alle andere ouders
verkleinen en gaatdaarommaar inde ook. op wat gaat kömen. De wed:
stroom mee Maar hetis welofik mijn is over eenuur, dus we verblijven een
kind afgeefaan

de
voetbalclubendat’kortetjd in de kantine. De gesprek-

voelt soms niet pretig. Maar Joey ken van deouders gaan veel over
klaagt noot ijkthet goed tetrekken voetbal. Ditis
en heeft er ongelooflijk veelplezierin dat wat de mensenbindt;je zoon en
en dat maakt veel goed’. zijn voetbal. Waarschijnlijk is dit een

#7 grootverschil metde voetbalbeleving
We naderen het vainingscomplex ‘van ouders bij RKZVC. Daar gaathet

&
van FC Twente in Hengelo, naast meer over allerhandé zaken, omdat
het Fannie Blankers Koen Stadion. mensen elkaar beter kennen.
Nogmaals hoorik Joey zeggendathij Als we naar buiten gaan lopen we
hoopt dat nde bass slaa. vooral even naar het veld nst hetveld
nuikkom kijken namens de PIOT. waar Joey aan het warmlopen is.

be
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Hier ontmoeten we wat mensen uit Lichtenvoorde en met-
een merk ik dat zowel Mirjam als ik over meer praten dan
alleen voetbal. Ik ken niemand

bij
deze B-junioren, maar

hetis geweldig om naarte kijken. Op dezejonge leeftijd
is bij alle spelers ongelooflijk veel fanatisme en daarnaast
veel techniek. Ballen worden goed gegeven en de jongens
lopenoveral op.

HARM POST
TEL: 059 35136

Maar het loopt tegen twaalven, het moment van het begin
van de wedstrijd. Joey is voor de laatste tactische bespre-
kingen in de kleedkamer.
De wens van Joey komt uit,hij staatin de basis op links- |

buiten. De ploeg heeft de eerste wedstrijd van Haarlem
verlorenenis gebrand op een beter resultaat. Het gaat er
de eerste helft bijzonder fanatiek aan toe. De jongens zijn
gedisciplineerd en super gemotiveerd. Opvallend is dat

op deze leeftijd de fysieke verschillen groot zijn enindeze
wedstrijd tegen AZ is Twente duidelijk de onderliggendèr
partij. Alle hoge ballen en onderlinge duels worden gewori-
nen door de spelers van AZ. Voor Joey erg vervelend want
hij kan zich deze eerste helft amper laten zien, want de bal
komt bijna niet bij hem in de buurt. Om überhaupt de bal te
krijgen moethij zich veel teverlaten afzakken omer naar
voren wat mee te Kunnen doen. Met de rust gaan Jogy en
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companen met een achterstand aan
de thee. Als hij langs ons heen loopt
is er geen contact met zijn moeder.
kheb dat wel en constateer dat Joey
ontzettend veel op zijn vader lijkt. Ze
lopen op de zelfde manier. Mirjam
zegt dat ze dit vaker hoort en is het
er roerend mee eens.
Na de rust gaat het beter. Niet al-
leen Twente gaat beter voetballen,
hierdoor kan ook Joey meer van
zichzelf laten zien. Naastzijn tech-
nisch vermogen valt me op hoeveel
inzicht hij in het spel heeft. Zijn positie
op de linksbuitenplaats vraagt veel
techniek en loopvermogen, maar als

hij tot twee maal toe wat meerach-
ter de spitsen komt, geeft hij beide
keren een prachtige steekpass waar
de spits heerlijk in zijn loop de bal
meekrijgt en meteen kan zien wie
er vrij voor de goal is. De techniek
gecombineerd met inzicht en intel-
ligentie maken van Joey een speler
waar je graag naar gaat kijken.
Ondanks dit alles gaat de wedstrijd
met 0-3 verloren. Natuurlijk wordt
er wel gebaald, maar ik merk ook
duidelijk dat iedere speler ook voor
zich zelf afweegt hoe zijn eigen spel
was. Het blijft natuurlijk wel een
opleidingscentrum en daar moet je
jezelf laten zien. Naast het doel om
tewinnen, is er het doel om verder te
komen in de wereld van het betaalde
voetbal. Een kans die maar weinigen
gegeven is. Ik hoop dat ik goed ge-
zien heb dat ook Joeyhier wel een
kans toe heeft

Op de terugweg hebben Mirjam en
ik nog voldoende gesprekstof. Ze
vertelt hoe Joey naast het drukke
‘schema ooknog bezig blijft om met
zijn vrienden in Zieuwentin contact
te blijven. Hij wil dit voor geen goud
missen en ookalis hij nog zo moe
of druk, deze contacten zal hij nooit
laten versloffen.
Bij Borculo zien we dat Joey op de
achterbankin slaapis gevallen, de
zware week eist toch zijn tol
Of maakt hij efficiënt gebruik van een
slap uurtje op de achterbank.
Hetuias een boeiende ochtend enik
raadiedereen, die geïnteresseerd is,
aan om eens te gaan kijken.

Joey en Mirjam

Mark Lankveld
Xx
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VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE

Ke
Eid
747 tijdens de rust of na de wedstrijd

bentu van harte welkom in de
kantine van

Telefoon: 0544 - 35 16 07

PNEUMATISCHE TRANSPORT INSTALLATIES

Compressoren voorde bulktransport
Albert Schneiwersozat 2) va: 0544 377050.
7131 PG LICHTENVOORDE tax 20544 376499
oai: nfo@rti.nl internet worn
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De grijper van de kraan kraakt in het dak van het gebouw.
Zonder aarzeling wordt het hout zonder pardon in een afzet-
bak gedeponeerd. Eindelijk. maar toch. De oude Waareise
wa hard aan vervanging toe,het stonk er en was niet meer
van deze tijd. Er staat nu een nieuw gebouw, het oudeis niet
meer nodig en kan weg. Eindelijk... maar toch.
Maar toch is het voormij een gebouw met een geschiedenis,
‚een gebouw met duizend herinneringen.
38 jaar geleden mocht als 9-jarig jongetje bij het Gilde. Wij
waren de eerste groep die in de nieuwe Waareise gilde
had. Ik was dubbel trots, want mijn vader was éën van de
mensen diedit prachtige gebouw
had helpen bouwen. En ik hadie
de naam bedacht. Hoewel... er
was een prijsvraag en iedereen
kon een naam voor het nieuwe
gebouw bedenken. Mijn oma,
van Kleins, zei: ‘schrijf maar op:
Waareise, want zo heette dat and
daar vroeger.” ï

Wij haddener Gilde en waren
heel erg zuinig op het gebouw.
Van lieverlee werden erallerlei
spellen bedacht waarvoor het
gebouw geschikt was. Ergspan-nend vond ik kegels stelen in het[donker en er was iets met een
dweil en bezems.. maar de de-
tails komen niet meer boven.
In de loop der jaren hebben
we, als leiding van het Gilde,
kasten getimmerd, een nieuwe
keuken geplaatst, geschilderd, de buitenkant bekleed met
“dakonplaten”. De binnenkant bekleed met hechthoutplaten
enz. Allemaal om het gebouw geschikt te hogen voor de
gildeavonden 7

Ook andere groepen ontdekten de Waareise. Sociaal cul
tureel werk Lichtenvoorde, Socuwel, hield er jeugdsoos.
We zaten dan

bij
elkaar en hadden het vooral over wat we

allemaal tijdens de jeugdsoos wilden gaan doen.
Uiteraard kwam er ook een discotheek: deWop
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KLUSSERVICE

vakman voor
alle klussen

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

Zieuwent
Dorpsstraat 31 |De leukste winkel in de buurt! Tel. 0544 - 351259

B& BE Jos en Tineke Beening

Vooral uw Reklame- en Schilderwerk

www.bevabro.nl T: 0544 - 35 23 46
info@bevabro.nl F:0544 -35 22 99

Tevens winkelverkoop___



N WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

WW De specialisten n projectma'
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ookde levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
en particulieren.

tige tegelwerken

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

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

Telefoon: 0544-371042 James Wattstraat & Postbus 86
Telefax: 0544-375907 7130 AB Lichtenvoorde



‚een prachtige bar getimmerd, lampen aan hetplafond ge-
schroefd en alle oude bankstellen van Zieuwent moesten
richting Waareise. Er was geen alcohol, maar er waren wel
meisjes. Menig Zieuwentse jongere van toen, nu zo rond de
vijftig, heeft daar de eerste schreden ophet iefdespad gezet
De stoertjes durfden zelfs al te zoenen, achter de gymzaal
Lateris er nog eens een discotheek gestart: disco Boeske.
Ook nu ontstond hetzelfde schouwspel als in de ijd van de
Wopies.
Inmiddels had ook de peuterzaal zijn intrek genomen. Er
werd een grote berging bijgebouwd. Daar konalle meubilair

e.d. staan. Jarenlang hebben de

JTleidsters, samen met ouders, 's
ochtends de hele zaal ingericht
en 's middags weer compleet

“4 opgeruimd, zodat het Gilde 's
avonds weer van een lege zaal
gebruik kon maken.
En zelfs de KBO voelde zich op
enig moment jong genoeg om
hun intrek te nemen in een jeugd-
gebouw. Een aantal jaren hebben

zij in de grote zaal gehandwerkt
en een kaartje gelegd. Erwerden
kaarttafeltjes gekocht en er kwam
een senioren-toiet

jeugdraad een grote renov:
gepleegd. Voordat we daartoe
besloten, hadden we gesprekken

de gemeente om te polsen of
nieuwbouw tot de mogelijkheden
behoorde. De gemeente beaam-

de de noodzaak van nieuwbouw, omdat het gebouw helemaal

| op was. Toch kwam er niet voldoende geld beschikbaar. We
moesten nog evendoor met een nieuwe buitenkant, eer
nieuwe verwarmingsketel en nieuwe vloerbedekking. Tot nú
Nu staater een nieuwe Waareise. De oude heeft haar tijd
gehad. Krakend geeft zij zich gewonnen. Het werd hoog tijd
voor iets nieuws, maartoch.
Teun Wassink h
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Linda te Lintelo

Linda te Lintelo
werkt al een aantal jaren
bij KDV de Knuffel in

Zieuwent. In het nieuwe
waareise gebouw vangtzij
de kinderen op voorde Buitenschoolse Opvang (BSO)van de
Knuffel. Linda is 26 jaar en komt uit Neede, volgendjaar gaat
ze met Arjan Schreuder trouwen.

Watisje meest favoriete sport? Schaatsen, vind ik zelf ook leuk om te

doen. Desfeeris super!

Watisjeminstfavoriete sport? Tennis, vind ik erg saai om naar te kij.

ken.

Wat is je mooiste sportherinnering? Hebik niet,ik ben niet zo’n sporter.

Wieis je favoriete sportman/vrouw? Mijn twee broers, zij spelen in het 1e
9voetbaliéam van molen. Elke zondag

sta ik ze langs de lijn te bewonderen.
Wat eet je het liefst? Sperziebonen, maar dan

wel vers uitde
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Drukkerij Westerlaan ,

v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544-371207
wwew.drukkerij westerlaan.nl
info@drukkerij westerlaan.nl

maakt

’t
je

gemakkelijk

UDTECHNISCHE
DIENSTVERLENING

Huub Hummelink
Uw technische serviceop het gebied van:

* aanpassing voor
* periodiek onderhoud

GEBROEDERS

Spieker

Ruurloseweg 12
7136 MDZieuwent
T (0544) 48 29 84
F (0544) 48 28 24

M(06) 29 316231



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

+ Wij verzorgen al uw loon- en grondwekzaamheden, bestrating en sloopwerk.
« Gespecialiseerd ophet gebied van Hauwwerzorgingsboxen,

gereedschappen en veescheeimachines,
« Sipen van messen terwijl u wacht
« Officieel dealer MF en Zetor tractoren,

Tofoon Haretld 0528-372415
Zout 0544 351520BVs aeneVa rai own

De eerste lichtweerspiegelende verzorging voorgekleurd haar
Voor het haar geldt het zelfde als voor de huid: licht is dé bron van een
stralende schoonheid Hoe regelmatiger en gladder het haar of de
‘huidopperdiak is, des te beter het icht wrord weerspiegeld en een stralende
schoonheid naar voren komt. Réflection van Kêrastase gebruikt Gt cht voor
een spiegelende schoonheid van het haar

REFLECTION, voor oen onmiddollijkeonduurzame glans.
VoerVoal 17tkoo oerbizivesGe9

O4 51982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

tuinonderhoua tuinideeën tuinaanleg
tuinideeön tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



Welk TV programma moet onmiddellijk van de buis?

“DR Phil" vreselijk dat geklaag.

Beste boek/schrijver? Jill Mancell

Mooiste film: Dirty Dancing, toch al we! 20 keer gezien,
denkik

Politieke kleur: Groen

Beste Nederlandstalige lied: Bloed, zweet en tranen van Andre Ha-

zes.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooît kreeg:

Witte vaasjes in de vorm van appels!
(staan nu op de wc)

Grootste miskoop: Een rood jurkje, erg fout. Het prijskaartje

zit er nog aan.

Omscholen tot: Ik doe het werk dat ik altijd al heb willen

i doen, dus omscholen is niet nodig.
>

Tent opzetten in: Portugal, het mooiste land dat bestaat.

PIOT oktober 2007 pg 1:—



Benje wel eens aangehouden door de politie?

Ja,'s nachts na een avondje stappen. Ze

dachten datik gedronken had, maarik
bracht gewoon een vriendin naar huis.

Hekel aan mensen die: Achter mijn rug om over me roddelen.

Uit bed te halen voor: Niets, slapenis mijn hobby.

Waar droom je over: Mijn aankomende huwel

Wanneer wasje voor het laatst bang:

Toen ik samen ging wonen. Ik woonde

daarvoor op de boerderij en ineens
hoordeik alle geluiden op straat, het

leek wel of de mensen in mijn achtertuin

liepen.

Wat denkje als je in de spiege! kijkt?

Doe ik vaak nog zonder lenzen, dan zie

ik nietzo veel

Welkezin of welk woord gebruik je te veel: “XT

Dus.

Wie zou je nog wilen ontmoeten: Jan Smit, die lijkt me zo gezellig.
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IMMATIGC,

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

Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractervoer
Limousinevervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurloseweg1 7136 MC Zieuwent

wowzitaxnl info@zitax.nl

YO alla
sound light e rigging * trucking® stages + events

Jacco van Wijngaarden tel. 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-51741675
7136 MP Zieuwent email yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

Voor:
= Verkoopvan nieuwe en gebruikte automobielen

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

merken. (Huurauto beschikbaar)
- APK-Keuringen

Schadetaxatie en -reparatie

Center *

DÉ ideale plek omte sporten, feesten ofvergaderen
Sourey Center in Zieuwent îs een multifunctioneel centrum voor Teereatief Vof

sportief vertier. Zeer geschikt voor Keine en grote groepen

Indoor-activiteit
Xtreme bowling, darts, poolbiljart, reuzesioetbak, handboogschieten, Bruisende Olympische

Spelen, zeskamp, TrippleS,Sourry's Schiet Spektakel, Achterhoeks Spelhol,
Souroy/3 Bruisende Spelshow, Sourey'S TAP feest, Sourcy 3 Pari, creatieve workehops

Fun & Fitness, kinderfeestjes, squash, zaalsport (0 2. volleybal voetbal, badminton),
vergadermogelikheden en nieuw in Nederland enas 1inSourey Center

Speedsoccer (ndoor 5-tegen 5 voetbal op Kunstgras)

Outdoormogelijkheden
Goffeinie, Frisbee Gl, quadrijden, huifkartochten, kanotochten per Canadese kano,

wandel en fietstochten over de Zieuwentse Kerkenpaden, Jeu de Boule, klootschieten,
‘Schrik je Rot Tocht en kickbiken (step) Ales ook in combinatie met arrangernenten.

Sourey Center, Zegendijk 3a, Zieuwent. Tol. (0544) 352222
www.soureycenter.nl



Wat zou je geen tweede keer doen?

Op een banaan gaan zitten achter een

speedboot.

Beschrijf jezelf in 5 woorder Spontaan,chaotisch, vrolijk, makkelijk,

geduldig.

Wendy Krabbenborg

EVENEMENTENAGENDA/

KOPIE INLEVEREN PIOT woensdag 31 oktober.!

Vr. 26 -Zat. 270kt Stg. Fratsen
HOUTDORP voor groep 6,7 en
8 van de basisschool.

Za. 17 nov Stg. Fratsen
OPEN PODIUM.

Di. 1 jan. Stg. Fratsen
NIEUWJAARSGALA.

Een uitgebreid overzicht an alle" evenementen en act/ieiten kun je inden op:
voorw zieuwent info

PLOT oktober 2007 pzg.15—



ZVC 7
Nu de KNVB hetstartschot gegeven heeft
voor een nieuw voetbalseizoen, kunnen
de kicks weer uit de kasten verruild wor
den voor de pantoffels en peppels die de
daarvoor verstreken zondagen meestal
ietwat bezweet en onrustig werden be-
dragen.
De rust rondom de "greune weide" op
zondag is weer verdwenen. Een groep
jonge mannen betreedt het sportpark
‘Borst vooruit, kin omhoog, ogen op half
7, stralend van brakheid en een enkele
‘seconde bedenkelijk kijkend naar een uit-
gerocheld.stukje long. Menigeen draagt

‚een walm om zich heen waar je je fiets.

tegenaan kan zetten en het ongeschoren
gelaat heeft bij sommigen we iets weg
van de Mariënveldse kermis: “hier en
doareen
Het betreft hier een voetbalteam, inge
deeldin de alom gespecteerde, doch zeer
onderschatte zondag heren 7e klasse BE

De ‘geboorte’ van het nieuwe elftal trok

grote belangstelling. Zêlfs bij spelers die
al jaren geen bal meer hadden geraakt,
ontlokte Zieuwent 7 een aanmelding
bij ZVC. Toen het 7e nog geen week
geschapen was, oversteeg reeds het
aanbod de vraag. Negentien spelers ‘op
papier’, meer komen er niet bi punt! Het
team is bij elkaar, nu afspraken maken.
Laatkomers doen een bak bier in. Dit

geldt vanzelfsprekend ook voor iemand
die zijn geboortedag gedenkt. Mensen die
zich niet voor dinsdag afgemeld hebben,
voorde wedstrijd van zondag, betalen 10
euro Al het geld gaat in de spaarpot en
wordt gebruikt voor een terzijnertijd ten
volle verdiend verzetje. De doelstelling is
simpel: biergericht kampioen worden.

am
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Nu het voetbal.
De eerste wedstrijd. Na de eerste minuten
viel het antwoord op de prangende vraag
die de technische staf zichzelf alsmaar
tartte. Was de voorbereiding niette lang?
Was het traïningskamp niet te zwaar?
Zoals de meeste sporters weten is het
moeilijk constant in topvorm te verkeren
‚en blessures zijn onvermijdelijk bij een
intensieve voorbereiding. Desondanks
nemen de mannen van Zieuwent7brutaal!
de leiding in de Te klasse BE.

Verscheidene voetbalcoryfeeën stelden
publiekelijk bedenkelijke vraagtekens bij
het uitgekiende selectiebeleid, maardeze
critici krabbeldeals makke lammetjes.
terug bij het aanschouwen van het edele
voetbal, zoals M. VanBasten het waar:
schijnlijk bedoeld had.
Tot nu “toe werden moeilijk te bespelen
ploegen als Grol 9 en WVV’ 34 6 met
bescheiden cijfers van de mat geveegd.
Tijdens deze wedstrijden werd het vele
toegestroomde publiek getrakteerd op
de in de 7e klasse onvermijdelijke kol
derieke momenten als ‘hakje-omhaal,
‘scheenbeenbal, ‘verkeerd ingooien’ en
overmatig buitenspel staan. Dit deed iets.
af aan het bij vlagen goed georganiscerde
“totaal voetbal dat de jongens op de mat
tentoonspreidden.

Na deze overtuigende competitie-start
zullen de talenten van ZVC 7 nog veel
gelouterde en geslepen ploegen als
Diepenheim 3, Bon Boys 8, Rietmolen 4
en Hector 7 tegenkomen. We hopen ook
u overtuigd te hebben om een keer kijkje
te nemen bij dit - al zeggen we het zelf

geweldige team.
Maio & Pieter



“HEBT U NAAST &DE LAAGSTE RENTE, ä
NOG EEN ANDER

VERZOEK?”

> fd
HYPOTHEEKHOI

De Hypotheekshop,
v.d. Meer de Walcherenstraat 2 « 7131 EN Lichtenvoorde

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

ENSAID MODEVAKSCHOOL

'knip- en naaïlessen
patroontekenen

— opleiding van modinette t/m lerares

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




