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REDRKT!ELUDDRD

Qua tijd van het jaar lijkt het geen bijzondere sportperiode,of is het vooral de voetballiefhebber die dit zo ziet nu dewinter een tijdje "stop" heeft gezegd?
Alle zaalsporten gaan toch gewoon door? Of anders voor debuis zoals het afgelopen weekend. Genieten van Neerlands
zoveelste lichting schaatstalenten. Zandstra, voorlopig



nog gespaard en achter de hand gehouden, Meijer, v.d. Burgen Veldkamp zijn nu de namen. Die Veldkamp, zelfs nog nieteens wetend waar zijn grenzen liggen, zorgde ín elk gevalvoor een goede opening van het sportjaar 1990,

Nederland -zouden Gullit en Brian Roy het nog halen trou-wens?- straks op het WK ook favoriet bij de bookmakers?
En Theunisse of Rooks als tourwinnaar?
Voor elke sport(st)er —van iné …e rekreant tot groeps-Ssporter- een goed sportjaar toegewenst.

SSR PbEEEESESPELLPPEPPSDe kopie voor het volgende nummer (17° jaargang nr. 6 /verschijningsdatum 3 maart a.s.) dient UITERLIJK ZONDAG25 FEBRUARI in het bezit te zijn van de redaktie.

De daktie,

"BEbkEePEbSLE Lbb LLLPLLLPPEKO
in EN GNMULTIEUNKTION CENTRURTGIEUWENT
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zgnobeLLLELSELLL PESPSP EPPdVERGSDESING ZIELEUENTS BELANG

MET DE (SPORT) VERETIEINGEN.

Maandag 15 januari jl. was er in zaal "Eet Witte Paard” teZieuwent een vergadering belegd door Zieuwents Belang om
ruggespraak te houden met alle plaatselijke verenigingen.In dit artikel komen alleen die onderwerpen aan de orde
m.b.t. de sport. De vergadering was opgedeeld in twee
bijeenkomsten met een verschillend karakter t.w.:-

1. Informatie uitwisseling tussen Zieuwents Belang
en de betreffende verenigingen.

2. Nadere informatie door de heer Ronald Kruip aan
mogelijke gebruikers van de sporthal die gebouwd
wordt.

Ad. 1.

De twee belangrijkste zaken die tijdens dit gedeelte aan
de orde kwamen betroffen:-

a. Het funktioneren van de sportraad. Dhr. A. Rouwhorst
kwam met de mededeling dat er door sommigen gedacht
wordt over een nieuwe opzet en werkwijze van de
sportraad. Dit om als overkoepelende organisatie en
tevens als doorgeefluik tussen verenigingen en Gemeente
beter te gaan funktioneren.

b. De mededeling dat er een Gemeentelijk Fonds is om
financieel minder draagkrachtigen te ondersteunen
en/of te stimuleren in de sport beoefening. Nadere
informatie hierover kan men verkijgen bij de Gemeen-
telijk Sociale Dienst. De geldelijke bijdrage kan
gebruikt worden voor zaken als: betalen van de contri-
butie, sportkleding of sport benodigdheden.



SyAd. 2.

Tijdens het tweede gedeelte werd er door de exploitant
van de nieuwe sporthal (Ronald Kruip) ingegaan op een
aantal onderwerpen die van belang zijn voor toekomstige
gebruikers van de hal. Ten einde een beeld te geven van
de eventuele mogelijkheden die er t.z.t. ontstaan wanneer
de hal geopend is, was er uitvoerige informatie aanwezig
in de vorm van tekeningen en plattegronden. In dit nummer
van PIOT bevindt zich dan ook een plattegrond zodat een
ieder zich hiervan op de hoogte kan stellen. (Middenpagina'

Daarnaast werd er informatie verstrekt omtrent een aantal
concrete zaken aangaande de sporthal (of liever gezegd
het multi funktionele centrum Zieuwent) en was er tevens
gelegenheid tot het stellen van vragen aan de commissie
permanente sportvoorziening Zieuwent. De hoofdzaken van
deze bijeenkomst zijn hieronder beknopt weergegeven:-

- Paul Knippenborg wordt de beheerder van de sporthal.
— Verenigingen dienen vóór 1 februari a.s. een aanvraag

in te dienen aangaande het aantal uren dat men over
de hal wil beschikken, wanneer en welk gedeelte van
hal men denkt nodig te hebben (geheel, twee-derde,
half df &ën-derde). Begin maart zal Ronald Kruip met
een voorstel komen, omtrent het gebruik van de hal,
dat zo goed mogelijk tegemoet komt aan de wensen van
de aanvragers.

— Met de Basisschool wordt overleg gevoerd omtrent het
gebruik ten behoeve van de gym-lessen.

— Wanneer er eventueel bijzondere evenementen georgani-
seerd worden in het gebouw (b.v. een Beurs) dan wordt
er zo goed als mogelijk is rekening gehouden met de
afspraken die gemaakt zijn met de vaste gebruikers/
verenigingen.

— Voorzieningen voor E.H.B.0. en gehandicapten zijn
aanwezig.
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— Het reklame maken in de hal is uitbesteed aan een
hierin gespecialiseerd bureau. Over het maken van
reklame door de gebruikers van de hal worden nog
nadere afspraken gemaakt door Ronald Kruip en de
verenigingen.

— Er is slechts &&n ingang met als gevolg dat iedereen
via deze ingang automatisch in de kantine terecht
komt. Dit werd door sommigen als nadelig ervaren voor
b.v. kinderen maar dit is, zo werd gesteld, onont-
koombaar í.v‚m. een goed toezicht op wie er allemaal
de hal betreden/verlaten. Dit om ongewenste zaken als
diefstal of vandalisme tegen te gaan.

— De verenigingen dienen hun wensen aangaande benodigde
materialen (zoals b.v.: netten, ballen, scheidsrechter-
stoelen òf een scorebord) tijdig kenbaar te maken.

— Er komen geen beweegbare scheidingswanden in de hal.
(dit zou te duur worden)

— Voor incidenteel gebruik van de hal dient in een zo
vroeg mogelijk stadium contact opgenomen te worden
met de beheerder (b.v. voor het organiseren van een
bedrijfs competitie òf sportdag).

— Als laatste willen wij hier in gaan op de tarieven
van de hal. Alle prijzen zijn inklusief BTW, de hoogte
van de tarieven is ondermeer gebaseerd op de tarieven
van andere accomodaties in de omgeving en een NSF-norm
voor nieuwe sporthallen, terwijl het tevens de bedoe-
ling is dat deze prijzen voorlopig (= de eerste jaren)
zo blijven, Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om
via b.v. koppelkaarten of iets als een 10-rittenkaart
gebruik van een voorziening (tennishal òf squashbaan)
te maken.

PORTHAL (geheel)
ma-vr 8.00 — 18.00 uur: Fl. 30,00 / uur
ma - vr. 18.00 = 24.00 uur: FI. 42,50 / uur
weekenden : FL. 42,50 / uur



TENNISBAAN:

Kontraktbaan op basis van 40 weken.
ma vr 8.00 - 18.00 uur : FI. 22,50 / uur / baan
ma - vr 18.00 = 24.00 uur : Fl. 32,50 / uur / baan
Weekenden : Fl. 32,50 / uur / baan

Losse banen verhuur: Kontrakttarief + Fl. 2,00 / uur / baan
10 Rittenkaart is hier mogelijk.

SQUASH:

ma-vr 8.00 - 18.00 uur : Fl. 12,00 / baan / half uur
ma - vr 18.00 = 24.00 uur : FI. 15,00 / baan / half uor
Weekenden : FI. 15,00 / baan / half uur

Hiernaast zijn er nog diverse aanbiedingen zoals:-
introduktiekaart, kontraktbaan, maandkaart, familiekaart

òf strippenkaart. Dit in overleg met de beheerder.

BOWLING:

ma vr 8.00 - 18.00 uur:Fl. 17,50 / baan / uur
ma - do 18.00 - 24.00 uur:Fl. 21,00 / baan / uur
za + zo 8.00 - 18.00 uur : Fl. 26,00 / baan / uur
vr + za + zo 18.00 - 24.00 uur: F1. 26,00 / baan / uur

BOVENZAAL:

ma - vr 8.00 = 18.00 uur : FI. 10,00 / uur
ma - vr 18.00 = 24.00 uur : Fl. 15,00 / uur
Weekenden : FL, 15,00 / uur

ekekeee SLEeeekekekekeEen verslag van de OPEN ZIEUWENTSE TAFELTENNIS KAMPIOEN-
SCHAPPEN werd (helaas) te laat ingeleverd, en kon derhalve
niet meer geplaatst worden. Dit verslag wordt in het
volgende nummer opgenomen. De GEEEEE
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Voor de beide zaalvoetbal teams van Z.V.C. zijn de komende
2 maanden van beslissende betekenis. Îlet eerste tcam zalalles op alles moeten zetten om de laatste plaats, die
degradatie betekent, te verlaten. Beslissend daarbij zullen
zeker de wedstrijden tegen mede degradatie kandidaten
Grol en Ben Bridel zijn.
Voor het tweede team zullen de wedstrijden tegen het op
de resp. 3e en 4e plaats staande Longa 4 en Veldhoek 3
van belang zijn om op de 2e plaats in hun klasse te kunnen
blijven; een plaats die automatisch recht geeft op promo”
tie.

RKT T/M 15 JANUARI 1990.

Je Klasse C

12-21 7031 1. Hur en Kijk & 751818 622 2. os1315 37-29 4032
1214 4690 231213 438 442
1213 3347 4737
11-12 4627 19-0
112 43-33 B%
1211 4252 18-%
1005 2855 2047
120% 454
1202 29%

Het programma ziet er als volgt u

22 Jan. Veldhoek 3 -ZVC2 te Veldhoek 18.0 vur
%Jan. ZI Loil 1 te Lichtenvoorde 19.25 uur
2Febr. Meiportl -ZIC1 te Hoog Keppel 20.15 ur
2 Febr. — Haarlo 1 te Lichtenvoorde 19.25 uur
9 Fetr. telichtenvoorde 19.25 uur
9 Febr. te Borculo 21.45 u12 Febr. telichtenvoorde 20.50 ur

16 febr. te Lichtenvoorde
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VERSLAG VAN HET WITERVIEUG MET
WW. KRABBEN1:BO0DS5

Wim Krabbenborg, wellicht beter bekend als Wim "Lankveld"
of "Krab" (voor de voetballers) vervulde in de periode
1963-1977 diverse funkties en taken binnen de voetbal-
vereniging R.K.Z.V.C. Met een beetje goede wil zou je hem,
zonder daarbij anderen tekort te willen doen, in die periode
de meest centrale figuur in en rondom Z.V.C. kunnen noemen.
(Hlet R.K. had in die tijd wat minder nadruk, zo bestond het
embleem op de shirts uit de letters Z.V.C.). In termen van
die tijd: hij was de "slingerback” van de vereniging.
Komend uit een van de grootste gezinnen van het dorp, maar
liefst 18 kinderen (dus "pannekoekmeel in de silo" of "koken
in de fornuispot", zoals Wim het zelf uitdrukte), voelde
hij zich al vroeg betrokken bij de voetbal-sport en niet in
mindere mate bij de voetbal-jeugd van Zieuwent.

Met Wim kijken we eens terug op zijn R.K.Z.V.C.-periode
(of was het de periode Wim Krabbenborg van R.K.Z.V.C.?),
zijn drijfveren, zijn kijk op jeugd-voetbal en de voetbal-
tijd na Zieuwent.
1. Wanneer en hoe raakte je verzeild in funkties binnen de

voetbal vereniging als jeugd-sekretaris en jeugd- en
senioren trainer?
Eind jaren '60 werd Wim door Jan Kenkens, die toen het
le en 2e ging trainen, gevraagd om het gehele jeugd-
sekretariaat op zich te nemen. Als jeugdleider en spe-ler was Wim toen al aktief. "Kieper” was hij al 4 jaar
in het le en 1 jaar spitste hij in het 2e.
Bij het jeugd-sekretariaat en de training van de 6
jeugd teams -Frans Klein Zeggelink deed de pupillen-
kwam in de jaren 71-75 de training van de lagere senioren
elftallen.
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VERSLAG VAN HET (NTERVIEW MET

WW. KRABBENBSSS

Wim Krabbenborg, wellicht beter bekend als Wim "Lankveld"
of "Krab" (voor de voetballers) vervulde in de periode
1963-1977 diverse funkties en taken binnen de voetbal-
vereniging R.K.Z.V.C. Met een beetje goede wil zou je hem,
zonder daarbij anderen tekort te willen doen, in die periode
de meest centrale figuur in en rondom Z.V.C. kunnen noemen.
(Het R.K. had in die tijd wat minder nadruk, zo bestond het
embleem op de shirts uit de letters Z.V.C.). In termen van
die tijd: hij was de "slingerback" van de vereniging.
Komend uit cen van de grootste gezinnen van het dorp, maar
liefst 18 kinderen (dus "pannekoekmeel in de silo" of "koken
in de fornuispot", zoals Wim het zelf uitdrukte), voelde
hij zich al vroeg betrokken bij de voetbal-sport en niet in
mindere mate bij de voetbal-jeugd van Zieuwent.

Met Wim kijken we eens terug op zijn R.K.Z.V.C.-periode
(of was het de periode Wim Krabbenborg van R.K.Z.V.C.?),
zijn drijfveren, zijn kijk op jeugdvoetbal en de voetbal-
tijd na Zieuwent.
1. Wanneer en hoe raakte je verzeild ín funkties binnen de

voetbal vereniging als jeugd-sekrctaris en jeugd- en
senioren trainer?
Eind jaren '60 werd Wim door Jan Kemkens, die toen het
le en 2e ging trainen, gevraagd om het gehele jeugd-
sekretariaat op zich te nemen, Als jeugdleider en spe-ler was Wim toen al aktief. "Kieper” was hij al 4 jaar
in het le en 1 jaar spitste hij in het Ze.
Bij het jeugd-sekretariaat en de training van de 6
jeugd teams -Frans Klein Zeggelink deed de pupillen-
kwam in de jaren 71-75 de training van de lagere senioren
elftallen.
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HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt: Zaal tot 400 personen

Div. kleine zalen voor alle doe!-
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JAN HOLKENBORG
Verfassortiment 0.a.: Supralux, Allihol, Ceta-Bever Bijtsen,

SikkensTG.L. + T.H.B, Pehalin Edelhout

kwasten - gereedschappen - plakletters etc.
Tevens uw adres voor alle glas-, verf- en behangwerk
NIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER, ZONDER NATTIGHEID.

Zegendijk 4, telefoon 1454
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Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

| AUTO- en MOTORRIJSCHOOL

Guus Kolkman
0544541939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent
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= SCHAKELWAGEN + AUTOMAAT



GS
Daaronder, om het gat tussen 1, 2 en "de rest” te
dichten, de in 1973 door hemzelf ingestelde selektie
3en 4. Als trainer behaalde hij in die periode het
D en C-diploma.

Waarom stopte je er zoveel tijd en aktiviteit in?

Ach", zegt Wim lachend, "ik was in die tijd vrijgezel,ik had elke avond de tijd. Daarnaast het plezier in het
spelletje voetbal zelf en het sociale verkeer dat daar
omheen zit. Belangrijk voor mijn motivatie was zeker
ook dat men het van mij accepteerde".
Bescheiden merkte híj dan op dat hij er maar zo'n 15
3 16 uur per week mee bezig was. ("Het mag iets meer
zijn, Wim" (red.)).
Maar waarom 1 man op zoveel plaatsen? Als je met nu ver-
gelijkt: er ís nu veel minder jeugd en er zijn diverse
geledingen en personen bij de jeugd betrokken (toen 6
Junioren teams en 4 Pupillen, nu …….…..)

Je moet het eigenlijk een beetje zo zien, zegt Wim dan:
de vereniging speelde in de 2e klas GVB al, lag als het
ware wat op z'n gat. Alles draaide op een laag pitje,
geen bijzondere trainers en resultaten en weinig organi
satie. Îlet bestuur vond dat er meer bloei in de vereni
ging moest komen. Er waren plannen voor nieuwe velden,
verlichting en een kantine. Jan Kemkens ging 1 en 2
trainen en die vroeg mij dus. Er was veel ruimte voor
nieuwe ideeën. Ik zat vanuit de jeugdafdeling ook in
het bestuur. Toen heb ik met anderen veel voor de jeugd
georganiseerd (toernooien, droppings e.a.). Wat gevoelig
in die periode lag hat wel op niet geopend zijn van de
kantine op zaterdag voor de jeugd. Als jeugdleiders (in
principe toen per elftal 2) hebben we toen een blok ge-
vormd omdat vanuit ons oogpunt de kantine, naast kommer-
cieel, ook vanuit een "klubhuis-idee”" moest gaan draaien.
Het bestuur ging toen overstag.
Zie jij grote verschillen tussen Jeugd- en Senioren
voetbal? Wat waren je sterke en minder sterke punten erin?



grz
Vanuit mijn visie maakt dit niet al teveel uit. Als
een belangrijk punt en ook een sterker punt van mezelf
vind ik heb ik vooral "het organiseren" gezien.
Technisch was ik misschien wat minder, een handicap is
dit echter nooit geweest. Een goed oefen-programma,
goed materiaal (w.o. de ballen voldoende hard, een
speler op de juiste plaats zetten, dat soort dingen,
daar hechtte ik veel waarde aan.

Ben je echter als trainer met een A-Selektie niet
prestatie-gerichter bezig dan met het laagste Senioren-
tean?

Voorop stond voor mij het plezier dat men aan z'n hobby
beleefde. Ik streefde er naar om de prestatie in de
oefenstof te verwerken. Trainen naar de mogelijkheden
van de groep en jongens. De vereniging had veel jeugd,
er was weinig konkurrentie van andere sporten. De zaal-
sporten hadden zich nog niet zo ontwikkeld. (De gebrui”
kelijke gang voor de Zieuwentse jongens was in die dagen
van Jong Nederland ('t Gilde) op voetbal, soms in kom
binatie.

5. Welke voetbal-momenten zijn je uit je Zieuwentse periode
het meest bijgebleven en waar ben je daarna gebleven?

Wim noemt hier: de kampioenswedstrijd van het 2e (beslis
singswedstrijd tegen Reunie in Ruurlo: 1-0), de oefen-
wedstrijd van het le tegen de Graafschap (met Guus Hid-
dink) op de Vijverberg: 3-1, het seizoen waarin het le
maar liefst 50 wedstrijden speelde en tot slot: zijn
eerste wedstrijd als trainer van het le, Lochem uit:
1-2. (Ook een nieuwe trainer doet er blijkbaar goed aan
vroeg te scoren (red.)).

In 1977 is Wim de V.V. Etten gaan trainen. Z.V.C. en hij
waren het erover eens om uit elkaar te gaan: z'n kontrakt
werd niet langer verlengd en hijzelf vond zich te vergroeid
met de club.



SCHILDERS. en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

J. WAENINK en
beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37

isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 054451452

JUuP Vonn?

voor al uw bestratingswerk
-Kuil- en erfverharding

rbestrating ssBEE
- Tegels 30 x 30 en 40x 60cm
- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 0544514517

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moet u zijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217
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De Gelderlander maakte er als volgt melding va:

ZeWim Krabbenborg:zie: weg bij RKZVC =5==
gE:enenenEseeee mentemeEESTe

Aan zo'n 10 jaar opbouwwerk kwam daarmee een einde. De
restanten van organisator Krab" staan nog altijd overeind
zoals: oprichting zaalvoetbal-afdeling R.K.Z.V.C. (Wim vas
niet het type trainer dat voetballen in de zaal voor le
elftalspelers perse zou verbieden), mede-oprichting PIOT
(het enige clubblad waar híj nog altijd, ook nu hij sinds
kort in Haaksbergen woont, een abonnement van heeft aan-
gehouden), het Jan Knippenborg toernooi en het zaalvoetbal
toernooi op Ze Kerstdag.

Vanwege zijn werk, nog steeds is Wim vertegenwoordiger in
de schoenenbranche, verhuisde hij naar Vianen en nam hij
tussen 1978 en 1983 een 3-tal amateurclubs uit de provin-cie Utrecht onder zijn hoede, te weten Desto, JSV Nieuwe-
gein en utrechtse Boys.

6. Je staat ons onder andere nog bij als een van de eerste
mensen in Zieuwent die "Nederlands" sprak, Wat is vol-
gens jou, mede vanuit je werk te Velp en later alstrainer in “het Utrechtse", het grootste verschil tussen
de 2 Achterhoekse clubs en de 3 clubs daarna?
Wim noemt het feit dat de spelers je daar individueel
aanspraken als ze andere ideeën of vragen hadden. "Men
sprak het daar meer zelf uit, hier ging het meer vanuit
de groep en moest je het meer aanvoelen. Door mijn werk
had ik geleerd om hier als trainer van Zieuwent vat af-
stand van te nemen".



Lija
Wim Krabbenborg, een enthousiaste trainer (spontaan uit
de dug-out met een kreet als:"Wat doe je nou?"), iemand
met gevoel voor de jeugd maar vooal ook: een gedreven
mens. Nu nog terwijl knie en heup in 1983 trainen op
amateur-nivo niet verder toelieten kruipt zijn bloed waar
het niet gaan kan. Als het interview al zo'n } uur afge-
lopen is, zegt hij onder het doorbladeren van het foto

album: "Ik zit er nog aan te denken om Jeugd te gaan trai-
nen".

Als antwoord op zijn vragenrijtje:-
1. Wat is je favoriete gerecht?

Chinese gerechten.
2. Wie nodig je perse niet uit op je verjaardagfeest?

Freek de Jonge. Gewoon niet goed.
(Freek skoort hoog voorlopig, red.)

3. Wat is je slechtste eigenschap volgens jezelf?
Slechte eigenschappen heb ik bijna niet meer sinds mijn
huwelijk. Hahaha.

4. Wat is je beste eigenschap volgens jezelf?
Ik ben nauwkeurig.

5. Wie vond jij de beste sportman of sportvrouw van Zieuwent?
Joop Eekelder.

6. Stel Zieuwent wordt morgen een zelfstandige Gemeente.
Wie moet er volgens jou dan Burgemeester worden?
Nico Wessels. Heeft zowel ideeën als de financiele basis.

7. Wie was volgens jou de meest ondergevaardeerde persoon
binnen je eigen sportvereniging?
Frans Hummelink, de terreinknecht.

8. Wat is je grootste hobby?
Dat zal ik maar niet vertellen. Hahaha (uitbundig).



Ookvoor u hebben wij
een passende
oplossing vooral
uw woonwensen!

Stoltenborg
Interieurverzorging

Voor al uw vloerbedekking,
overgordijnen, vitrages,
meubelen, zonwering,
rolluiken enz.

Dorpsstraat 3, Zieuwent
Tel. 05445 1207

Verkoop van Nieuwe

en gebruikte auto's

Accu's, Banden

Uitlaten gratis montage
Betrouwbare onderhoudsbeurten
Ook voor APK. staan wij klaar

Tevens bouwen wij L.P.G. in

en Repareren wij schade autos

garage Elschot
Waalderweg 32a
7263 Mariënvelde
Tel. 05445/1855

zieuwent

champignonkwekerij

a. holkenborg
voor verse champignons
ruurioseweg 28

tel. O5445 1389

W

7136 MD
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RKZV.C. Veldvootbal
Voorzeter 4. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel. 1281

sekretaris WE Slot, Vragenderweg 37e, L'voorde, tel. 05443 76950
Penningmeester: M. v‚. Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tel. 1660

Wedstridsokr.2J. Lankveld, Dorpsstraat 40, Zieuwent, tel 1347

RKZN.C. Zaalvoetbal

Wedstijdsekr. zB. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 1257
Penningmeester =fl Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1591

HV. PACELL: Handbal
Voorziner 8. Wensink, De Hazre 18, Zieuwens, tol 1838
Sokrotaresse 1 Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel. 05243 73814

Penningmeesteres P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Moriënveide tel 1383

Wedstrjdsekr. A Hummolink, De Haare 30, Zieuwent, el. 1531

TOKP: Volleybal
Voorzier H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, Zieuwent tol 1875
Sckretaris £. Rouwhorst, De Haare 26, Zieuwent,tl. 1822
Penningmeester: G. Nijenhuis, Torbeckestraat 61, Groenlo, ‘el. 05240 63583

Wedstrjdsekt. =P. Cuppers IJzereaf, De Haere 29, Zieuwent tel 2059
Becreanten A. Klein Tuonte, Lanthonweg 49, Moriënvelde, tel 1409

ZIV: Tennis
Voorzitter (€ Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel. 1281

Sekretaresse 8 Keabbonborg, Dorpsstrast 1, Zieuwent, tel 191
Penningmeester=J. Domhof, Churchillsrast 7, Zieuwent, el. 1782
Wedstijdzeke A, KI Holkenborg, Past. Zonderinkstraat 14, Zieuwent, tel. 1932

GV: Gymnastieken Jazzgym.vereniging
Voorziter L Hummelink, Oude Terborgsew. 268, D'chem, tel 08340 60242
‘Sakretaresso J. Wolters, Batsdij 42, Marienvelde, tel 1711

Ponningmeesteres T. Wopereis, Dorpsstraat 229, Zieuwent, tel 1928
Wedstrijd zekr Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tel 08340 60442

MU CHIN: Karate
Voorzitter H Olthof, De Waoreise 23, Zieuwent, tel. 1262
sekretaris 1 ten Have. Kard. de Jongst. 15, L'voorde, tel 0543 75912
Penningmeester G Rijnders, Kard. de Jongste. A0, L'voorde, tel 05343 7620

TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter J Eokelder, Voshutendijk 1, L'voorde, tel. 05443 71748
Sokrotaris 8 Huitink, Klevterstraat 7, Zieuwent, tel. 2112
Penningmeester M Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, tl 1974



B
9. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent?

Daar kan ik niet over oordelen.

"Krab" bedankt, tot weerzien, binnenkort eens: met je
zoon op jouw voetbalplek te Zieuwent.

De Redaktie.

soeken EEkkERLELELEEkPEEP©

Sn0UnSHEN
As> in Zieuwent

Via dit artikel willen wij iedereen nog even attenderen
op de "open dag” van de op te richten Squash vereniging.
Deze vindt plaats op zondag 4 februari a.s. in het
Tenniscenter in Lichtenvoorde. Van 16.00 tot 22.00 uur
is iedereen, maar dan ook echt iedereen welkom om kennis
te maken met deze snel groeiende sport.
Door middel van een bericht aan &én van onderstaande
personen bent u dan in de gelegenheid om te spelen via
een schema. Tevens mag u gewoon komen kijken en als u dat
wilt kunt u op een vrije baan eventjes spelen. Op deze
dag kunt u ook de juiste informatie verkrijgen omtrent
de voordelen van een eventueel lidmaatschap, de contribu-
tie, de speelavonden etc.
Lijkt het u wat; schroom dan niet en kom gewoon even kij-
ken of spelen.

Jeanet van Wijngaarden Tel: 1434
Paul Knippenborg 1856
Vincent Doppen 1982
René Doppen 05443 — 76772

SEERDE
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TOHP 2 —

Voor de Heren van TOBP 2 zit de eerste helft van de kompe-
titie er op, een geschikt moment om tussentijds de balans
op te maken. Vor het begin van het seizoen werd het team
eerst nog versterkt. Zo kwam Rob Hulshof over van MARVO

hij trainde zes weken enorm fanatiek met derest van de
selektie mee en toonde zich een geweldige aanwinst, helaas
brak hij enkele dagen voor het begin van de competitie zijn
been en heeft hij tot nu toe zijn kunsten nog niet in wed-
strijdverband kunnen tonen. Een andere speler die aan het
tweede werd toegevoegd is Henk Krabbenborg, een oude rot in
het vak, afkomstig uit het cerste en degenedie dit jaar
al zijn ervaring en meesterschap in dienst stelt van het
tweede heren team, gerard Nijenhuis bleef het team trouw,
ondanks verhuizing naar Groenlo en Laurens Klein Goldewijk
werd ook voor goed aan de selektie van het tweede toege-
voegd. Een blik achteruit ín de geschiedenis leert ons dat
de afgelopen seizoenen niet bijster succesvol waren, meestal
werd de competitie afgesloten met vijf à zes punten. Het
afgelopen seizoen was de score zeven punten uit zestien
wedstrijden.
De eerste match van het seizoen was tegen Bovo uit en in
Aalten. De nog nauwelijks opgebouwde conditie werd zwaar op
de proef gesteld in een wedstrijd die bijna twee uur duur-
de. In de eerste set ging het gelijk op tot 14-14, daarna
liep Bovo uit om vervolgens te winnen met 16-14, De tweede
set was overduidelijk voor ons met de setstand 7-15 in ons
voordeel. De derde set was weer een gelijk opgaande strijd
waarbij wederom de stand 14-14 op het bord verscheen en
waarbij we weer aan het kortste eind trokken en verloren
met 16-14. Toen was de spirit er uit bij ons, het heiligevuur was verdwenen, de moraal geknakt en met de conditiewas het ook al niks meer, setstand: 15-74. Totaal: 3-1,



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter 8 ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel, 1267
sekretaris E. Hoonderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tl, 1324
Penningmeester te Roller, Verkavelingsweg 2, Marienvelde, tel 1373
Wedstrjdsekr K. Hummelink, Kennedystraat 10, Zieuwent, te 1715
ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitter A Meokez, Strausstraat 15, U'voorde, tel 05443 76506
Sskretarie te Molder, Dorpsstraat 54, Ziouwent te. 1615
Penningmeester A Papen, Do Haare 32, Zieuwent, tel 1970

BV. t KEVELDER: Bijarten
Voorzitter B Hulshof, Zieuwentseweg 59b, Zieuwent, tel 1494
SekrPenningm 6 Schuiink J.  Eykstraat 12, U'voorde, tel 05443 79217
Wedstijdsekt. 1 Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, Zieuwent, tel 1382

882: Sijarten
Voorziner A van Meli, Kart de Jongste 1, L'voorde, tl 05433 74584
Sekr Wedstr zekr T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tl 1271
Penningmeesteres F Goldewijk ten Bras, Churchilstrast 20, Zieuwent, tel 1653

KSV. DE HENMELE: Klootschieten

Voorzater H Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 1217
Sekr Wedstr zekr  P. Domhof, De Haare 9, Zieuwent, tel 1824
Penningmeester T Bongers, Dorpsstraat 26, Zieuwent, tel 1271

Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91
Zieuwent
Telefoon 05445-1279.

BOUWBEDRIJF

LOopereis
Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
Telefoon 05445 - 1209 b.g.g. 1928



Ouderwetse gezelligheid
midden in het dorp.

Hotel- Café - Restaurant

„„'t Witte Paard”’
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-1282

HAAL, DRINK EN EET,

WAAR MEN NOG VAN SFEER EN KWALITEIT WEET.

FAM. A. STOVERINK

& Ê # Wie verder wil rekent
op VAN WIJNGAARDEN

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

ABTT
Lichtenvoorde - Zieuwent
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De volgende wedstrijd was in onze eigen, vertrouwde acco-modatie aan de Zegendijk, te gast bij ons was Gemini uit
Borculo. Deze heren waren tot dat moment nog ongeslagen
(6 uit 3), ik moet inderdaad zeggen tot dat moment, want
op deze zaterdag middag kregen ze een afstraffing die ze
nog lang zal heugen. Binnen het uur werden ze weer naarhuis gestuurd met de voor hen onthutsende uitslag 3-0.

Daaropvolgend speelden we weer een thuiswedstrijd, dit-
maal tegen Grol. Ook deze heren bewaren geen prettige
herinneringen aan hun laatste optreden in het kleine
Zieuwentse zaaltje, want met de setstanden 15-5, 15-4 en
16-14 verlies in hun broekzak togen ze weer huiswaarts,
tegen de wind in.
De week daarna ging het bergopwaarts met ons, dat wil zeg-
gen, we moesten naar Vragender om te spelen tegen KSV.
Deze ploeg was gedegradeerd uit de hogere klasse en dus
voor ons een geduchte tegenstander. Onverschrokken gingen
we er echter tegen aan een behaalden een gelijk spel.
De daaropvolgende vier wedstrijden werden alle verloren,
hier wil ik verder niet al te veel woorden aan wijden.
Op 16 december was na een langdurige ziekte onze ster
Wijnand Bekken weer aanwezig, een stimulans voor de gehele
ploeg. en op deze gedenkwaardige dag werd dan ook weer
één punt behaald, ditmaal was het Dynamo uit Neede dat ons
de halve eer moest laten.
Nog zwaar vanwege de oliebollen togen we op drie januari
naar Ruurlo om daar aan te treden tegen het gevreesde
Tornax. Reeds vele malen eerder hadden we deze ploeg in
competitie-verband getroffen, doch nog nooit was het ons

gelukt hen te verslaan. Al voor de wedstrijd trof ons een
enorme tegenvaller, bij de warming-up ging Richard Klein
Goldewijk door zijn enkel en werd afgevoerd, vanaf deze
zijde nog het beterschap, Richard. Onze aanvoerder, Andre
Weyenborg, werd hierdoor gedwongen op het laatste moment
alle plannen om te gooien. De open gevallen spelverdeler-
plaats werd overgenomen door Willy Rouwhorst.



ages
We schoten als een pijl uit een boog uit de startblokken,
voor de tegenstander goed en wel besefte dat het spel een
aanvang had genomen hadden wij de eerste set al binnen
gehaald met de overtuigende cijfers 3-15. Ons kruit was
echter nog bij lange na niet verschoten, ons aanvalskanon
op deze avond, Laurens Kolkman, knalde er lustig op os,
en de tweede set eindigde met 7-15 in ons voordeel. De
derde en laatste set speelden we met de handrem aan en
twee vingers in de neus, de uitslag 12-15 voor ons.
Op dit moment staan we dus, als u de punten goed meegeteld
heeft, in de middenmoot. Dit is een geweldige verbetering
ten opzichte van vorige jaren, doch tevreden zijn wij zelf
als TOHP 2 natuurlijk nog nier, vandaar dat het nog een
uiterst spannende tweede helft'van de competitie zal worden,
waarover ik u later in het jaar wederom zal berichten, mis
het niet.

Heren 2

OVERZICHT.

Zoals uit het verslag van Heren 2 blijkt, zit de eerste
helft van de volleybal kompetitie er op. De behaalde resul-
taten van de 4 kompetitie spelende teams van TOÏP zijn goed.
Zeker als je bekijkt dat Dames 2 en Heren 2 vorig jaar op
een onbeduidende plaats in de overzichten stonden en Dames 1

en Heren 1 dit jaar voor het eerst in de Ze klasse uitkomen.
Er wordt naar gestreefd om het verschil tussen de heren en
dames teams onderling niet groter te laten zijn dan 1 klasse
(nu nog 2 klassen). Dat streven is er niet op gericht dat
Dames Ì en Heren Ì dan maar moeten degraderen.

Onderstaand de stand van de teams na de eerste helft van
de kompetitie:-
Heren 1 3e plaats: 1 punt achterstand en 1 wedstrijd minder

gespeeld dan de koploper.
Heren 2 6e plaats: 12 punten achterstand op de koploper.



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

ONSTENK
AGENTUREN

Voor al uw: Reklameborden
Gevelborden
Vlaggen
Automagneetplaten
Stickers
enz. enz.

Dorp: 85-64
7136 LN Zieuwent
Tel 05445- 1485

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

Partikuliere verkoop af kwekerij

Telefoon (05445) 2133

- Tuinonderhoud

Roldersweg 32
7136 KX Zieuwent



3 &  AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
054451509

Harreveldseweg 36 7136 LW ZIEUWENT (Gld.

Hulzink
Bouwbedrijf

JX NIEUWBOUW

1% VERBOUW
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Dames14e plaat
Dames 2 5e plaat

5 punten achterstand op de koploper.
5 punten achterstand en 1 wedstrijd
minder gespeeld dan de koploper.

Wilt u eens komen kijken? Dat kan op 27 januari en 10 fe-
bruari. Alle teams spelen dan thuis en wel op de volgende
tijden:-
Dames 2 — 12.30 uur Heren 2 - 15.30 uur
Dames 1 - 14.00 uur Heren 1 - 17.00 uur

JUBILEIM,

Op 1 september a.s. bestaat TOHP 25 jaar. De nieuwe sport-hal zal dan opgeleverd zijn. Reden genoeg dus om er een
feestelijke en aktieve dag van te maken. Er zal die dag
in de sporthal voor jong en oud iets te beleven zijn.
Maak op 1 september dus geen andere afspraken. Verdere
berichtgeving volgt.

eee IEEESESRSDEEESE KEEkkkkkkkek

SURVIVALRUN
BELTRUM

Zondag 14 januari jl. werd in Beltrum voor de tweede keer
de Survivalrun gehouden. Survivalrun een variatie van de
T.V. bekende programma's "Survival of the Fittest", die
met name in de Achterhoek sterk aan populariteit wint met
o.a. wedstrijden in Zelhem en Beltrum. De survivalrun's
zijn zo in opmars dat er nu al jaarlijks Nederlandse kam-
pioenschappen worden gehouden, misschien volgend jaar in
Beltrum.

In Beltrum kwamen ook twee Zieuwentenaren aan de start bij
deze loodzware tocht van 27 km. Die twee: Frans te Brake
en Jacco van Wijngaarden beiden komend uit de triathlon-
sport startten allebei voor het eerst aan zo'n run.
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Het parcours van 27 km. met zo'n 20 hindern:
zeer afwisselend landschap, waaronder agrarische percelen,
bos percelen, bosvijvers, sloten e.d. en waarin zoveel mo-
gelijk natuurlijke hindernissen waren opgenomen.
Er werd gestart in twee groepen, om 12.00 uur en 13.00 uur.
Frans te Brake startte om 12.00 uur in een groep van 50
atleten, waarin zich ook enkele prominenten op dit gebied
bevonden. De hindernissen in het parcours zoals, boomstam
sjouwen, vijvers en beken doorwaden, tijgeren, touwbanen,
evenwichtsbalken, stuwbeken, duikers, hekken, wasbord-
piste's-indianénburg, kanovaren enz. moesten daarop vervol-

gens allemaal genomen worden.

Vooral het zeer koude water leverde voor veel atleten pro-
blemen op zoals ook het klauteren langs een steigerbuis
aan een brug.

Frans eindigde in een knappe tijd van 2.59.12 en eindigde
daarmee bij de eerste 25.

“Volgend jaar zal ik wat meer aan het touwwerk gaan
trainen, want dat kan nog vat beter", aldus Frans na
een lange afstand met de nodige loodzware hindernissen
en waarbij ook nog grote temperatuursverschillen voor
kwamen, omdat het water maar enkele graden warm was.

Om 13.00 uur startte ook Jacco van Wijngaarden aan
dezelfde serie hindernissen in een groep van zo'n 40
man. (Zie foto.)
Het ging goed met Jacco totdat na zo'n 20 km. het 800
meter kano varen slechter ging. "Tijdens het instappen
van de kayak kantelde ík ín het water, waardoor er veel
water in de boot liep en daarbij ik ook de slag niet
goed te pakken kreeg. Na het kano varen kwam het stei-
gerwerk langs de brug, waar men nog op elkaar wachten
moest. Aan het eind, met Beltrum în zicht moest men ten”
slotte nog een boomstam over een afstand van zo'n 800
meter meenemen om hem vervolgens middendoor te hakken en
waar Jacco finishde in een tijd van 3.26.18.



ADIDAS - PUMA - QUICK
CRUYFF. SPORTS -

RUCANOR- ROBEY

voor al uw
- SPORTSCHOENEN

SPORTKLEDING
-ea. SPORTARTIKELEN

schoenen: en sporthyis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoori 1257

Voor levensmiddelen van
goede kwaliteit en een prima
service, slaagt u bij:

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

Dorpsstraat 21

en rijdende winkel

vooral uw

VERZEKERINGEN

“naar

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwent

Zie
Tel 12



Een produkt dat
rekening houdt met
uw haar.

Dorpsstraat 51,
Zieuwent Tel. 1797

BLOEMEN
PLANTEN BRUIDSBOEKETTEN

CORSAGE'S
Stermentleelich GRAFWERK

Dorpsstraat 11 - tel 05445-1544

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN



ee I“Ik heb met het kano varen en het wachten bij de brug
veel tijd verloren, anders had ik ook rond de 3 uur kun-nen eindigen", aldus Jacco.

Zijn jullie er volgend jaar weer bij Frans en Jacco?
"Jazeker, het is wel loodzwaar maar met veel toeschouwers
langs het parcours ís het fantastisch!”.
De winnaar was Jan Maarse uit Belrrum met een rijd van

| 2.15.58. Er deden 85 atleten uit heel nederland mee,
waarvan 77 er de finish haalden en slechts 44 daarvan
alles foutloos deden.

Survivalrun Beltrum "TOP OF THE BILL".

De Redaktie,
“obokkekkkkkbkbkkk kkkkeek kPkPkkskNLEeePeS PE
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Allereerst willen wij de Zieuwentse bevolking bedanken voor
hun medewerking aan de flessen-aktie. Dit jaar heeft deze
aktie het mooie bedrag van Fl. 1.100,== opgebracht. Met
deze opbrengst kunnen weer talrijke aktiviteiten georgani-
seerd worden voor de jeugd van R.K.Z.V.C. en daarom mede
namens de jeugd NOGMAALS BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING.

De dropping voor de A, B en C Junioren is gepland of 16
februari a.s. Tevens zijn alle jeugdleiders en trainers
bij deze uitgenodigd om hieraan mee te doen.

De sterrit voor D, E en Fdíe gepland was voor 10 februari
a.s. is voorlopig uitgesteld í.v.m. organisatorische pro-
blemen. Bezien wordt of deze sterrit op een nader te be-
palen datum alsnog gehouden kan worden. Hierover zal men
t.z.t. nader geïnformeerd worden.

Tenslotte willen wij hier nog in gaan op de afgelopen zater-
dag (20 januari) gehouden Play-Back Show!
Enkele weken geleden zijn er d.m.v. loting 19 groepen ge-
vormd zodat er ruimschoots de gelegenheid was om zich voor
te bereiden op deze middag. De groepen hadden zelf een
nummer en/of act gezocht en ingestudeerd. Tijdens de uit-
voering van hun act werden de groepen beoordeeld op een
drietal onderdelen te wete

- Het Play-backen
— De instrumentale omlijsting
— De presentatie

Uit hetgeen ten tonele werd gebracht bleek dat men met
name de allerjongsten het er het beste af brachten, zonder
overigens wat aan de inbreng van de overigen af te doen.



Bomers LxMxBx

Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop ‘KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 05445-1620 ZIEUWENT

WEEGBRUG
B.A.M. KRABBENBORG
ZIEUWENT

Tel. 05445 - 1534
ALTIJD GEOPEND Fax. 05445 - 2085

Zeer goed bereikbaar voor alle combinaties:
Aangegeven vanaf de weg Zieuwent-Ruurlo

Tevens kunstmest verkrijgbaar los
en gezaktte leveren,
in samenwerking met

GUNNEWICK
MENGVOEDERS BV

te Vragender Tel. 05443 - 71330



GOEDE RAADIS NIET DUUR!
Ook uw Adviseur voor:
- APK keuringenen - Onderhoud en reparaties

GEMAN - Schade en spuitwerk
- Onderdelen en Acc.

ADVISEUR voor: ° Tectyl en ML beh.

Aan-en verkoop van personenauto's
P.S. Deskundig advies kan U veel geld besparen ! !

Dorpsstraat 93 - 7136 LJ ZIEUWENT
Telefonisch bereikbaar tijdens werkdagen tussen 18.00-19.00 uur,
onder tel.nr. 05445 -1542

NIEUW. Ook voor banden, uitlaten en accu's bent U bij ons beter af.
Dit alles wordt verkocht onder volledige garantie, Bel eens
voor cen vrijblijvende prijsopgave of een afspraak !

wm) DRUKKERIJ WESTERLAAN

toch ook uw drukker!

* FAMILIEDRUKWERK
* HANDELS. EN REKLAMEDRUKWERK

+ KETTINGFORMULIEREN

DIJKSTRAAT 26 LICHTENVOORDE TELEFOON 05443-71207
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In de uiteindelijke eindrangschikking was dit feit echter
duidelijk waarneembaar.

Op de 3e plaats eindigde de groep uit: Ernst Domhof, Otto
Kruysen, Tom groot Kormelink en Hans Stapelbroek met het
numner Steen, Staal en Sentiment van Normaal.

Het nummer To much gebracht door: Dirk-Jan Wessels, Rob
Hoenderboom, Jeroen Brundel, Thijs Bongers en Jelle Kolkman
was goed voor de tweede plaats, terwijl de groep bestaande
uit: Sander Eekelder, Han Rouwhorst, Jasper en Nico Krabben"
borg en Werner groot Zevert uiteindelijk met de hoogste eer
ging strijken middels een vertolking van het bekende nummer
We are growing van Shakka Zollu.

Al met al een zeer geslaagde middag en zeker voor herhaling
vatbaar.

“ekELLELEEPELEEEEP LLLkPkeek Pesbeoesosak
: 6 Selektie

BK. Z.V.L. : B- Selekiie
; F- Pupillen

Hier een stukje van de A-selektie. Omdat tijdens de winter"
stop de competitie stil ligt werd de tijd opgevuld met
oefenwedstrijden en spelletjes-middagen.

De le spelletjes-middag was op Oudejaarsdag van 12.00 uur
tot laat in die middag werd er eerst een zeskamp afgewerkt
en afgesloten met een partij onderlinge zaalvoetbal tussen
de A, B en C-Jeugd. Omdat men ook het gras wou blijven
ruiken werden er een paar oefen-vedstrijden georganiseerd.
De eerste was tegen Vios Beltrum. Een aantrekkelijke en
doelpuntrijke partij voetbal werd onterecht met 4-3 ver-
loren.

Hier moest ook maar weer eens gewonnen worden. let slacht-
offer werd Bredevoort. Door goed voetbal werd Bredevoort
met 5-2 van de mat afgespeeld.



Daarna moest W.V.C. er aan geloven, Door aggressief en
een prachtige solo van turbo Erik (Petas) werd verdiend
met 2-0 gewonnen. Afgelopen zaterdag was er een groots
opgezet Play-Back show bij sponsor Stoverink. Dit was een
leuke middag met enkele leuke Play-Back acts. Wij bedanken
hiervoor de organisatie.
Binnenkort spelen we weer enkele oefen-wedstrijden voordat
de competitie weer begint. Dus tot ziens op de Greune
Weide.

De A-Selektie.
ePeeekePPEPkkkkkkes kkbekbkkbkkkbkskekkkkk

Hallo, hier de B-jeugd,

Woensdag 20 december zijn wij met de B-jeugd
spelers van de A-jeugd naar Nederland-Brazilië geweest.
Edwin "kroos" beweerde dat hij de weg wist maar hij reed
verkeerd, zo hebben we h&&1 Rotterdam gezien. In het be-
gin was de sfeer goed maar omdat Nederland achter kwam
te staan en de wedstrijd slecht was ging de sfeer er uit.

n een paar

Oudejaarsdag hebben we een voetbal zeskamp gehad in
Lichtenvoorde. Het was héél erg leuk op somnige spelletjes
na, maar het voetballen was wel h&€1 leuk.

De B-JeugdEENES SSSSSS55555

Met de F-pupillen zijn we op zondag 7 januari naar de
T.V. opname geweest voor het programma de bal is rond.
We moesten om half negen bij Bongers zijn en Tonnie Bon-
gers had ook gezorgd voor kaartjes en snoep en cola.
John, Willie en Stef (Rouwhorst) brachten ons naar de
AmericaHal in Apeldoorn en het was heel leuk.

Als je ons wilt zien moet je kijken op vrijdag 19 òf
26 januari om kwart over zes naar De bal is rond. Mis-
schien dat we nog te zien zijn.

Jan te Molder
Tom groot Kormelink



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGER #
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
* tevens verzorgen wij al uw

huisslachtingentelefoon 1205

de beheerder
van het Voor een goede

R 7
2e hands of nieuwe auto

parochiehuis Verder alle soortenreparaties
ook A.P.K-keuring

wenst naar een erkend adres:
alle sportmensen

steeds Garage
AANGENAME T. KOLKMAN
WEDSTRIJDEN zieuweniseweg #4, Zieuwent

telefoon 1603

en veel succes!



HDERDEREUDM BU
AANNEMERSBEDRIJF

a NIEUWBOUW

u VERBOUW

m ONDERHOUDS: en
u UTILITEITSWERKEN

DE dorpsstraat 27
NVOE BEDRIJF ZIEUWENT

telefoon 054451332

ERHOLMES] [BER

Hydroliek aandrijvingen

Tel. 05445 1405 Lichtenvoorde (Gld)
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In het december nummer vertelde
ik al dat de teans van PACELLI
goed presteren in de competitie.
Met alleen wedstrijden voor Dame:
1 en de Danes Junioren in de afge-
lopen weken, staat men nog steeds
hoog genoteerd. Dames 1 wist op
knappe wijze het gat met de num
mers l en 2 te verkleinen tot
respectievelijk 2 punten en 1

punt. De Dames Junioren zagen het
gat met de koploper groeien tot
4 punten, maar staat ondanks dat
toch nog op de 2e plaats.

DAMES 1.

Nog voor Kerstmis moest men aantreden tegen UGHV uit Ulft.
Op papier een zware dobber. Ietwat bevreesd toog men naar
Ulft. Want UGHV was bekend om zijn thuis-fluiters. Dit
bleek al gauw, gedurende de gehele wedstrijd was de scheids"
rechter op de hand van UGHV. Dit leidde in de Ze helft tot
wonderbaarlijke beslissingen. Wist men tot de le helft nog
mee te komen, na de rust ging het de mist in. Men begon
meer tegen zichzelf en de scheidsrechter te spelen dan
tegen de tegenstander. Hiervan wist UGAV te profiteren.
Dit leidde tot een enigszins geflatteerde eindstand van
138.
Twee weken later moest men tegen Erix spelen. De vorige
keer had men hier van verloren, dus was men uit op revanche.
Deze kreeg men ook. Gedurende de hele wedstrijd was men
beter, vooral de verdediging zat goed in elkaar. Een ver-diende overwinning van 12-8.
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Deze lijn werd tegen Minerva uit Gaanderen voortgezet.
In een goede wedstrijd met wederom een goede verdediging
werd vrij gemakkelijk gewonnen met 12-8. Het kampioenschap
en de daaraan verbonden promotie zitten er nog steeds in.

Voor de Junioren ligt de zaak iets anders. Men heeft een
achterstand van 4 punten op de koploper Erix. Aangezien
men al 2 keer tegen Erix gespeeld heeft, is het afwachten
op nederlagen van Erix. De laatste wedstrijd tegen Erix
vond plaats op 7 januari. Deze wedstrijd werd nogal for-
tuinlijk gewonnen door Erix. De hele wedstrijd ging gelijk
op, maar paal en lat hielden de dames van PACELLI van
succes af. De eindstand was 9-8 in het nadeel van PACELLI.
Het is dus zaak om geen &&n wedstrijd te verliezen en
hopen dat Erix een paar misstappen maakt.

STANDEN PER 18 DECEMBER:

DAES SENTOREN KL. A DWES SENIOREN KL. 3D

1. Erix 1 07-71 (3%) 1. Viosl 10- 5% (9%)
2. UV 1 15- 72 (43) 2. Avantil 151- 53 (98)
3 PHU1 19- % (3) 3.HC.'871 7- 9 (18)
4 BawWtl %- 96 (-2) 4. Foral 107-118 (11)51894 6-8 (26) 5.WW3 7- ®6 (9)
6. MSN 12-87 (15) 6. PAUII2 74-89 (45)
7. REHEX 1 9-9 (0) 7.Mnena3 73- 9 (2)
8. Grol 1 8-10 (415) 8. Gol 2 15-11 (3)
9. Breek 741 76-95 (-19) 9. Breek '74 2 63-109 (-46)
D.Minera2 67-12 (45) 10. Dyal 65-18 (73)

DMS B JN. KL. C VEISJES A AGP. KL. D

1, Erix A 92- 6 (26) 1. MineraA 8-% (52)
2. PMEII A 12- 6 ( 48) 2. UVA 9-28 (52)
3. TGV A 0-75 (45) 3. BawWitA 53-22 (31)
4. BebberichA 75-80 (-5) 4. Eix A 6-4 (25)
5. Brumen A 9-6 (4) 5. PAMTIIA 8-6 (2)
6. Apollo '70A 79- % (-17) 6. Reflex À 46-62 (116)
7. Flaningo's A 39- 90 (-31) 7. Apollo "OA 31-86 (55)
8. Minerva A 65-135 (70) 8.M GazellenA 0-91 (41)



De mens, zijn sport
en zijn bank daar achter

Rabobank
staat dichtbij u



Hoge renteis troef bij de
NMS. U heeft het zelf in de
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HEREN SENIOREN KL. 4A

1. Gr. Glorie 2 112- 68 (2)2 PAH1 11-93 (38)
3. Druten 2 q-n (3)
4. AM 71 2 18-11 (-3)
5. Fireball 113-198 (+15)
6. VI 2 8-10 (17)
7. Batome 4 91-161 (70)

+eebekbkkEk bekeb LSL Leek EE EL EE PEPPERS PP SPSSSPeee
EVENEMENTENKALE noER

27 jan.:Uitvoering Semper Avanti.
28 jan.:Uitvoering Semper Avanti.
03 feb.:Uitvoering Semper Avanti.
04 feb.:Uitvoering Semper Avanti.
04 feb.:Squash : “open dag".
05 feb.:R.K.Z.V.C. : Halfjaarlijkse ledenvergadering.
17 feb.:Z.T.V.:indoor-tennisavond.
23 feb.:Jong Nederland: Carnaval.
25 feb.:PIOT : Kopie inleveren tft!!!
05 mrt.:Jaarvergadering Zieuwents Belang.
14 apr.:Paaspop'90.
15 apr.zPaaspop'90.
16 apr.:Paaspop'90.
30 apr.:Jong Nederland: Koninginnespelen.
08 jun. : Jong Nederland: Kleinkamp.
09 jun. : Jong Nederland: Kleinkamp.
10 jun. : Jong Nederland: Kleinkamp.
16 jun. : Kermis.
17 jun. : Kermi
18 jun.:Kernis.
23 aug.:Jong Nederland: Grootkamp.
24 aug. : Jong Nederland: Grootkamp.
25 aug. : Jong Nederland: Grootkamp
26 aug. : Jong Nederland: Grootkamp
91 sep. : T.0.H.P. : Aktiviteitendag 25-jarig bestaan.



8 =
‘ekke bekkPbbbkkkLLLLkLEkEkekePPPPkPePkeebPaese

SADM!INTON in ZIEUWENT 77

In het afgelopen jaar heb ik (Huub Wopereis) aan meerdere
personen (inklusief de Kommissie Permanente Sportvoorzie-
ning Zieuwent) medegedeeld met de gedachte te spelen om,
indien de sporthal daadwerkelijk zou worden gerealiseerd,
pogingen te ondernemen om een badminton vereniging op te
richten.
Om g&&n valse verwachtingen te scheppen deel ik u hierbij
mede, om persoonlijke redenen, "helaas" van dit voornemen
te hebben moeten afzien.

Overigens ben ik wel van mening dat de behoefte aan en be-
langstelling voor een badminton vereniging binnen onze
(sport) gemeenschap groot

Helaas heeft de sporthalbeheerder (Ronala Kruip) onlangs
gemeend, de inschrijftermijn voor opgave van gewenste zaal-
uren met éên maand te moeten vervroegen naar Ì februari
a.s., hetgeen dus betekent dat de potentiële vereniging,
tenzij er door andere initiatiefnemer(s) razend snel aktie
wordt ondernomen, ongelukkigerwijs buiten de eerste ronde
van de uren verdeling valt.
Dit houdt natuurlijk nog niet in, dat er géén mogelijkheden
meer zouden zijn om een badminton vereniging in het leven
te roepen.

Huub Wopere

tEeEELEEESEEEDSDBEESbEEEDDDEKER EKEKEkkkkkkkek



Breng kleur
in Uw interieur.
On

selection

Niënhuis interieurverzorging
Werenfriedstraat 1 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 05445-1252




