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RKTIELUDDED

Dit is weer de tijd, dat er in de diverse takken van sportde beslissingen vallen omtrent promotie en degradatie.Uiteraard moet er wanneer er deel genomen wordt aan een
competitie een "beste" en een "slechtste" zijn. Toch blijkt
vaak, dat een kwalitatief goede groep alleen niet genoegis voor prestaties, denk bv. aan PSV of aan Barcelona.
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Ook op het hoogste Nederlandse voetbal niveau valt regel-
matig de term “competitie vervalsing” om een mindere pres-tatie goed te praten. Tevens begint iedere trainer bij wat
voor sport dan ook over blessures, zo gauw hij in de onder-
ste regionen van de competitie is beland. Uiteraard zijn
het net zijn beste spelers, die geblesseerd zijn.
Verdere punten, die hieromtrent belangrijk zijn zijn: het
competitie verloop, de spelers mentaliteit, de trainings
kwaliteit (waaronder de coaching), spelvreugde etc.
In Zieuwent gelden al deze regels uiteraard ook. In het
voetbal is het voor het le en Ze elftal wat dat betreft
bij beide misgelopen. Het le elftal liep om diverse boven-
genoemde redenen het kampioenschap mis en het Ze elftal
degradeerde helaas.

Bij het handbal was er een kampioensschap voor het le
dames team en ook bij het zaalvoetbal werd er door een
van de teams promotie afgedwongen.

Bovenstaand verhaal is niet bedoeld om als een professor
door het sportleven te stappen, maar gewoon om aan te
geven, dat wij allen "slechts" met een rekreatieve sport
bezig zijn. Uiteraard dient iedereen tijdens de be
oefening van zijn of haar sport te streven naar het hoog-
ste en ook dienen grenzen verlegd te worden, maar deel
nemen is nog altijd belangrijker dan winnen! (wie zei dat
ook al weer?)
Dus: wordt een promotie niet behaald of wordt er gede-
gradeerd, dan draait de wereld echt wel door. Voetbal,
volleybal, handbal etc. is ontspanning, weet u nog?

Desalniettemin wordt u in deze PIOT weer op de hoogte
gehouden van het wel en wee van de diverse Ziewentse
verenigingen, die allen streven naar het hoogste in hun
sport, maar hopelijk ook iets van het bovenstaande o9-
vangen.

De Redaktie.

HeeekeekeeEEFDEkeek



Dames 1.

De laatste wedstrijd van ons seizoen zou onze zwaarste wor-den, niet alleen door onze tegenstander, maar vooral omdat
er voor ons eventuele promotie wedstrijden in het vooruitzicht zaten.
Na twee jaar te zijn gepromoveerd belanden wij in de 2e
klasse. Het zou moeilijk worden, we hoopten in de midden-
moot mee te kunnen draaien. In de eerste helft lukte dit,
maar we klommen steeds hoger tot we boven in mee vochten
om de 3e en 4e plaats, samen met Sparta Zelhem,
le Stond Avanti Lochem en 2e Longa.

Dit veranderde toen wij door goed aanvallend spel van onzekant Avanti versloegen en hiermee Sparta op 3 punten achte:
stand zetten. Longa liet een paar punten liggen en zo ston-den we ineens 2e met 1 punt voor op Longa. Kampioen worden
kon niet meer, Avanti stond reeds te ver voor.
Helaas bleven we niet lang 2e, we verloren van degradatie-kandidaat Orion dat een goede wedstrijd speelde. Ônze coach
Ton Hulshof praate als Brugman om ons wakker te schudden,
maar dat lukte niet. De pass kwam niet en als die kwam wasde sep-up slecht en als die wel goed was dan sloegen de
aanvallers de ballen loeihard in het net of ver uit. Het
enige wat we later nog als excuus aan konden voeren wasdat half 11 wel erg vroeg was. Wat een slechte wedstrijd.
Longa stond weer 2 en wij 3 met 1 punt achterstand en nogl wedstrijd te gaan en wel tegen Longa, thuis.
Uit tegen Longa hadden we 2-2 gelijk gespeeld, dus het kon
er in zitten.



Annie Domhof —onze trainster- kon ons precies vertellen
waar we op moesten Jetten. Ook Inge Wekking had nog een
vaar tips, want haar tweeling zus speelt in dit team. Dus
reden genoeg voor ons om te willen winnen, naast dat we
promotie wedstrijden wilden spelen.
Twee uur zou de wedstrijd beginnen. Dames 2 had al een
“tribune” opgebouwd en de voorste bank voor zichzelf ge-
reserveerd. We hadden er zin in, sommigen waren zelfs
vroeg naar bed gegaan. We moesten winnen!

Longa 6 heeft een goede pass, is zeer beweeglijk en houdt
de moeilijkste taktische ballen van de grond. Hun opslag
is steddy, hun aanval is zacht, maar in onverwachte tak"
tische ballen plaatsen zijn ze goed. Dit zou het punt
worden waarmee Longa ons zou proberen te pakken. Ôns team
heeft een onregelmatige pass en met taktische ballen van
de grond houden zijn we vaak net iets te laat. Maar wij
hebben een moeilijke opslag als wij ons hierop goed con-
centreren en een keiharde aanval, taktische ballen plaat-
sen wij niet scherp genoeg als er een beweeglijk team
zoals Longa tegenover ons staat. Dus wij zouden het van
onze harde aanval moeten hebben om te winnen.

De wedstrijd begon, ons publiek wachtte gespannen af,
zouden ze wakker zijn òf zouden ze Longa dat mer de op-
slag begon meteen uit laten lopen. We waren wakker, we
haalden de opslag meteen naar onze kant om hem weer af te
geven. Maar nadat de opslag een paar keer over en weer
ging liepen we al gauw dik uit. De pass werd goed gebracht,
zodat de set-uppers er van alles mee konden, dit was onge-
kende luxe en de aanvallers stelden hen dan ook niet teleur.
Bij Longa suisde de ene bal na de andere langs hun oren op
de grond, IN. De eerste set wonnen we met 15-2. Wat een
blijdschap, het liep als een trein. De coach liet het team
zoals het was en we zouden ze wel eens een poepje laten
ruiken. Wetende dat we aanvallenddoor moesten gaan om ze
geen poot aan de grond te laten krijgen. De tweede set ver-
liep iets moeilijker, Longa begon te wennen aan de zaal en
werd iets sterker. Maar we wonnen net 15-3.
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Er kwam iets van verbazing op onze gezichten, zouden wij
Î

ze echt kunnen verslaan, zouden wij echt om de promotie
gaan spelen. We werden alleen maar fanatieker, als we dit
maar vast konden houden. Ton wilde, durfde nog niet te
wisselen, maar toen er enig opspraak kwam van onze 3 danes
die nog helemaal niet ingewisseld waren omdat er zo goed
gespeeld werd, beloofde hij te wisselen als we voor zouden
staan, maar de basis begon.

In de tweede set kregen we de eerste punten moeizaam, maar
in de derde ging het ook niet snel. Bij 2-1 achterstand
wisselde Ton een links aanvaller, na nog een opslag een
mid-aanvalster en bij 5-1 achterstand weer een links aan-
valster. Het mocht niet baten Longa speelde alles taktisch
en op de een of andere manier kwamen wij er niet meer aan
te pas. We verloren deze set met 14-16.

We hadden nog een kans, onze laatste set begon. Verbeten
gezichten, er werd van alles geprobeerd maar het wou niet.
Op het eind werd er nog gewisseld, maar de routine van het
oudere Longa brak ons. Hun aanvallen werden nog wel geweerd
maar er werd geen aanval meer van onze kant uit opgebouwd
en dan kwam er weer zo'n onverwachte taktische bal en dan
hadden ze weer een punt. We verloren ook deze set en wel
met 9-15.

De eindstand was 2-2. Genoeg voor Longa om ons &&n punt voor
te blijven, helaas.
We hadden zo graag gewonnen, we hadden er ook zo voor ge-
vochten en we waren diep teleurgesteld. Tot het moment dat
tot ons doordrong dat we nog 3e waren geworden, ondanks
dat we voor het eerst in de Ze klas speelden en dat dat
ver boven onze begin verwachtingen was.

En toen Trudy (Longa) en Inge (TOHP) met gebak op kwamen
draven vanwege hun verjaardag kwam de stemming al gauw
terug. Er werd nog het een en ander genuttigd en werden er
al weddenschappen afgesloten of we volgend jaar al dan niet
ongeslagen kampioen zouden worden. Want we geven niet op!



We wilden langs deze weg Ton Fulshof nogmaals bedanken
voor zijn trainingen eens in de twee weken op woensdag
en voor het over nemen van het coachen van Annie. Want
het is erg belangrijk om iemand buiten het veld te heb-
ben die aanvijzingen kan geven.

Ook willen we Annie Domhof bedanken voor al die uren die
ze de laatste jaren in ons heeft gestoken, zowel als
trainster en als coach. Helaas stopt ze er mee, maar we
hopen dat ze tevreden terug kijkt op de afgelopen jaren.
Wij in ieder geval wel, ook op fanatieke maar toch erg
gezellige trainingen.

Dames 1 — TOHP,

eseeSbESSLkeneAL TOHP VOLGEND JAAR MET EEN JEUGD TEAM UIT KOMEN?

Misschien wel. Sinds 4 weken zijn twee leden, Saskia
Domhof en Jacquelien Cuppers van Dames 1 bezig met het
zeven van trainingen aan 6 meisjes van + 14 jaar. Enkele
van deze meisjes trainden al cen tijd met Dames 2 mee,
maar nu er een wat groter groepje is vonden wij het be-
langrijk om ze aparte trainingen te geven, om ze een
goede techniek aan te kunnen Ieren.
De training voor deze jeugd is op de donderdag avond
van 17.30 = 18.45 uur. Dus als volleybal jou iets lijkt
kom dan eens mee trainen, want we hebben minimaal 9 spe-lers nodig om volgend seizoen ons voor de competitie in
te kunnen schrijven. Ook jongens zijn welkom, we weren
dat er een paar zijn die wel willen, maar niet durven
met alleen neisjes. Dus vraag een paar vrienden om mee
te gaan, misschien kun je dan een eigen team vormen.

Dus als je zin hebt kom dan naar de gymzaal op donderdag
om half 6.

Groetjes Saskia en Jacquelien

PekeEESSLeeee—________._
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Bij bakker
Knippenborg
zit je goedIEEPHOTEL BONGERS

biedt U meer dan u denkt Zaal tot 400 personen
Div. kleine zalen voor alle doel-
inden.
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buffeten, warme buffeen,
gourmeten, diners enz
Goede horelvoorzieningen
En alles wat U bij een ander
ook kuntkrijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 16, 7136 LM Zieuwent 0545-1271

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent zz Enras 4

trouw-, rouw-, en ziekenfondsritten
worden door ons verzorgd
Vanaf heden speciale trouwauto „witte Chevrolet” old-timer
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Tevens uw adres voor alle glas.verf: en behangwerk
NIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER, ZONDER NATTIGHEID.

Zegendijk 4, telefoon 1454
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GEZELLIG
DRANKJE A/ tijdens de rustof

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde
Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

| AUTO- en MOTORRIJSCHOOL

Guus Kolkman
0544541939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN LICHTENVOORDE
- SCHAKELWAGEN + AUTOMAAT
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Standen:

De competitie zit er op. Voor onze volleybal vereniging
een reden om TOHP (Tevreden Over Hun Prestaties) te zijn.
Heren 1.

Heren 1 is geëindigd op de 4e plaats in de 2e klasse.
Deze klassering geeft wel een vertekend beeld, 2 goede
opslagen meer tijdens de laatste competitie wedstrijd en
ze waren kampioen geweest. Nu moest het gevecht om de 2e
plaats en dus de mogelijkheid om promotie/degradatie wed-
strijden te spelen uitgevochten worden tussen: B.V.C.,
Wivoc en TOP.

TOHP verloor net van B.V.C, (14-16, 15-17) en was daarna
gebroken.

Nog een jaartje Ze klasse dus. Geen schande als je 2 jaarachter elkaar kampioen bent geweest en daarna als 4e ein-
digt in een nieuwe klasse.
GEFELICITEERD!

Dames 1.

Dames 1 is als 3e geëindigd in de 2e klasse. Een prima
prestatie voor een nieuw komer in deze klasse.
Zoals uit voorgaand verslag blijkt, kwamen zij helaas Ì
Punt te kort om pronotie/degradatie wedstrijden te spelen
en zo kans te maken op promotie naar de le klas. Als het
aan Danes 1 ligt, lukt dit volgend jaar wel.
ALSNOG PROFTCIAT MET DE 3e PLAATS!



ren ?

Heren 2 is geëindigd op de lOe plaats in de 4e klasse,
met 13 punten. fet team ging voortvarend van start in
het begin van de kompetitie. Rond Kerst kwam de klad er
in.
Toch mag het nog wel even genoemd worden dat Heren 2 de
koploper in hun klasse in een zinderende wedstrijd gena-
deloos heeft verslagen.
Misschien dat volgend seizoen net gewijzigde trainings-
uren de kompetitie voorspoediger verloopt voor Heren 2.
Dames 2

Dames 2 is als 5e geëindigd in de 4e klasse. Ook zij kwa”
men Ì punt te kort voor het spelen van pronotie/degradatie
wedstrijden. Reden hiervoor is dat in het begin van de
kompetitie (met een gewijzigd team) te veel punten bleven
liggen. Daarna verliep alles veel beter.
De verwachting is dat deze stijgende lijn zich volgend
seizoen voort zal zetten.

EEESLEeeeAAN DE LEDEN VAN TOHP

De inzendtermijn voor het inleveren van de pasfoto's is
inmiddels verstreken. Van een tiental leden is nog geen
pasfoto binnen gekomen. DIT KAN ALSNOG TOT 15 MEL!
Daarna wordt voor de niet-inzenders een foto van Henk van
der Meijden of van Willy Dobbe gebruikt.
Dus voorkom deze blamage en rep je (met pasfoto) naa

Maddy Hulshof
Japikweg 11

ZIEUWENT

Het feestcommittee rekent op een ieders medewerking op
1 september a.s.Teeken——_,.__ . .



J. WAENINK enSCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
|

WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL 05445-1452

\ temmen|; JHP Vonn?

voor al uw bestratingswerk
-Kuil-en erfverharding
- Sierbestrating
-Tegels 30x 30 en 40x 60cm
- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen

Dorpsstraat 30

VOOR ALUW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moetuzijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217—
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EESPEKELPEN
25-JARIG JUBILEUM
VOLLEYBAL- JE UGDELINIC

AAN DE JEUGD VAN ZIEUWENT.

Op 1 september a.s. bestaat volleybal vereniging TOHP 25
jaar. Deze dag laten we niet ongemerkt voorbij gaan.
Voor de jeugd van Zieuwent wordt op deze dag cen volleybal-clinic georganiseerd. Een clinic is een combinatie van de-
monstratie en training. Deze clinic zal worden verzorgddoor ervaren volleyballers.
Er worden twee clinics gehouden: &ên voor kinderen van
6 t/m 12 jaar en Gén voor jongeren van 12 t/m 18 jaar.
Voor jou de kans om voor het eerst sportief bezig te zijnin de nieuwe sporthal.
Er zijn leuke prijzen te winnen en natuurlijk wordt er
voor een natje en droogje gezorgd.
Hoe je je op kunt geven krijg je nog te horen: let op de
affiches in Zieuwent.

HeeePERES PPSPSPeek
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Zaterdag 28 april jl. vonden in de sporthal te Lochem
diverse promotic- of degradatie-wedstrijden plaats ten
einde een beslissing te forceren in die kla! waar dit
na het beëindigen van de normale competitie nodig vas

Heren 1 van de Zieuwentse volleybal vereniging TOHP vormde
hierop een uitzondering, daar zij met B.V.C.2(Barchem)
en Wivoc (Winterswijk) allereerst middels een halve con
petitie moesten uit maken wie van deze 3 ploegen hiervoor
in aanmerking kwam, daar zij gedrieën als tweede waren
geëindigd in hun klasse. De winnaar van deze wedstrijden
komt vervolgens in aanmerking voor het spelen van een
promotie-wedstrijd tegen een ploeg uit de le klasse.
Degene die dit resultaat in het begin van de competitie
voorspeld had zou door de spelers van lleren 1 vaarschijn-
lijk ongeloofwaardig zijn aangekeken. Na de promotie aan
het eind van het seizoen 1988/1989 naar de 2e klasse was
de hoofddoelstelling voor dit seizoen klasse behoud.
Gedurende het seizoen bleek echter dat er wellicht meer
in zat en dat promotie niet tot de onmogelijkheden behoorde.
En wanneer men de laatste 2 wedstrijden er met de gedachten
goed bijwas gebleven deze mini-competitie niet nodig
geweest en had men na afloop van de reguliere competitie
reeds het recht op het spelen van cen promotie-wedstrijd
kunnen verwerven. Achteraf onnodig punt-verlies in deze
wedstrijden stond dit resultaat echter in de weg.

Terug daarom naar zaterdag 29 april. Op papier is Wivoc
een tegenstander die men zou moeten kunnen pakken (oudere
spelers voor wie een toernooi als dit een te grote fysieke
belasting zou zijn). De grootste concurrent is daarom waar-
schijnlijk B.V.C. Éen jong enthousiast en technisch goed
ingespeeld team net aan het hoofd een routinier die wan-
neer dat nodig is zijn mede-spelers commandeert als een
generaal een nieuwe lichting soldaten.

mm
__



Ga voor een leuke
wedstrijd naar ZVC

Kom voor een goed
ontwerp voor een Wijnieuwe woning of tuin <

eens bij J 7Andréen Marieke SETAMeekes SriE00 Geelangs. Tel 05443 76506

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

voor advies
aan-en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

A.W. DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 1436—
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Daarnaast had men in de competitie minder prettigeherinneringen over gehouden aan deze ploeg vanwegeallerlei provocerende opmerkingen en gebaren. Een
ware angstgegner dus.
De eerste wedstrijd was voor TOHP meteen van doorslag-
gevende betekenis, daar B.V.C. de tegenstander was.
Ondanks alle wrevel díe menkoosterde tegen deze ploeg
(of wellicht dankzij) gingen de Heren van TOP voort-
varend van start, aangemoedigd door een bescheiden aan-tal toeschouwers (ín ieder geval te weinig volgens de
redaktie, gezien het belang van dit toernooi, daar morele
steun van de achterban een ploeg over een moeilijk moment
heen kan helpen). Wellicht tot ieders verbazing stond er
op een gegeven moment een stand van 14-7 in het voordeel
van de mannen van TOHP op het score-bord. Wat hierna ge-beurde is bijna niet voor mogelijk te houden. TOP slaagde
er niet in om het laatste punt van deze set te scoren enzaf vervolgens het spel uit handen om zo deze set met
14-16 te verliezen. Dat zoiets een afknapper van de eersteorde is zal duidelijk zijn en in de tweede set leek hot
aanvankelijk ook zo bij de spelers te zijn aangekomen.
Via tussenstanden als 8-2 en 13-10 in het voordeel van
B.V.C., leek het een uitgemaakte zaak dat deze ploeg ook
de tweede (beslissende) set naar zich toe zou trekken enTOP uitgeschakeld was. De spanning werd echter enorm op-
gevoerd en op een gegeven moment had TOHP alsnog de winstin deze set naar zich toe kunnen trekken (tussenstand van15-14 in het voordeel van TOHP. Ook nu echter moesten ze aanhet kortste eind trekken, Met een eindstand van 17-16 inhet voordeel van B.V.C. (er werd gespeeld om 2 gewonnensets) waren de kansen van TOP bijna tot nul gereduceerd.
Aansluitend hierop werd de wedstrijd tegen Wivoc gespeeld.
De eerste set met 15-7 door TOHP gewonnen en deze uitslagbood in ieder geval perspektief om dit toernooi eervol met
een twecde plaats af te sluiten. Ook nu weer echter sloeghet noodlot toe. Nadat de Ze set via tussenstanden van
11-6 en 12-9 in het voordeel van TONP toch nog met 15-12
werd verloren is de derde set nog slechts een formaliteit,daar deze met 15-8 werd verloren.
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Alle aspiraties zijn de grond in geboord en het is de
spelers duidelijk af te zien. Nonchalant gedrag, fou-
tieve opslagen, trekken aan het net of onbeheerst ge-
drag als het wegknallen van een bal richting trainers:
bank illustreren dit.
Duidelijk is dat dit team op de beslissende momenten
tekort komt zowel volleybal-technisch als mentaal. Sterke
momenten in een wedstrijd worden afgewisseld met bijna
onvoorstelbare dieptepunten. Duidelijk is dat dit alles
niet los gezien kan en mag worden van de coaching. ilet
zou daarom een goede zaak zijn voor TO4P (mede met het
oog op de sporthal die gereed komt en de te verwachten
groei in ledenaantal die deze ontwikkeling met zich mee
brengt) dat er een duidelijke lijn getrokken vordt naar
de toekomst om dit alles op te vangen.

Een van de eerste stappen moet daarom zijn het aantrekken
van 1 of meerdere goed funktionerende trainers/coaches die
de teams (en dan met name Heren 1) zoed in de rails zet.
Van dit team weer een goed ingespeeld geheel maakt en het
ook mentaal kan opkrikken ín eenwedstrijd. De uitstraling
die van een dergelijk team uit gaat zal op zicheen sti-
mulans zijn voor de volleybal-sport in Zieuwent, waardoor
het wellicht ook mogelijk wordt om jeugd-teams van de
grond te krijgen hetgeen voor cen zichzelf rospekterende
vereniging met nane voor de toekomst een hechtere basis
geeft op het sportieve vlak

“ebeskdebekesksnee Sk
De kopie voor het volgende nummer (17° jaargang nr. 9
(verschijningsdatum 9 juni a.5.) dient Uiterlijk ZONDAG
3 JUNI in het bezit te zijn van de redaktie.



VV Sz
MASSEY-FERGUSON

MIEMEYER|
OFFICIEEL
MASSEY — FERGUSON
ZETOR EN NIEMEYER-DEALER

VOOR AL UW TRAKTOREN
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
LIPP MENGMESTSILO'S

TEVENS VERZORGEN WIJ AL UW LOON- EN
GRONDWERKZAAMHEDEN.
GESPECIALISEERD OP HET GEBIED VAN
KLAUWVERZORGINGSBOXEN EN GEREED-

OPA:
HARREVELD
TELEFOON 05443-72415



Het vervoer eist meer dan ooit
specialisatie en kwaliteit, ook
op het gebied van carròsse-
rieën. Cuppersbiedt hiervoor
een ijzeren garantie door mo-

ppersarrosserieën bx.

derne, uiterst efficiënt gebouw-
de produkten, die hun naam
danken aan beproefd vakman-
schap gedurende meer dan
20 jaar.

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
Buurloseweg 26, 7136-MD Zieuwent,
Telefoon 05445-2103

Voor verzorging:
Complete boekhoudingen
Belasting-aangiften
Computerverwerking
Begeleiding automatisering
Etc.

‘Fax 05445-1703

Adviezen:
Startende ondernemers
Eigen woning
Koop- en verkoop
Fiscale adviezen
ies:



keneMNTERVIEUJ MET D
ANTON KOLKMAN

{HARMS ANTON}

Reeds vele jaren is Anton binnen voetbal verenigingR.K.Z.V.C. aktief. In het begin als leider van jeugdelftallen en nu sinds een aantal jaren bij de senioren.
Hoe lang hij dit al doet is niet exakt bekend, maar waar-schijnlijk bijna 25 jaar.
Daarnaast is hij sinds kort groundsman bij de tennis vere-
niging (Z.T.V.). Reden genoeg voor de redaktie om Anton
te benaderen voor een interview.
In zijn jonge jaren heeft hij zelf ook gevoetbald. Een
keer heeft hij zelfs reserve gestaan bij het le tijdens
een wedstrijd in en tegen Kotten.

In de periode toen zijn oudste zoon ging voetballen bij
de jeugd van R.K.Z.V.C. werd hij benaderd om leider c.q.chauffeur te worden van dat elftal. Destijds werden ervaak busjes gehuurd om de spelers te vervoeren naar de
uit-wedstrijden. Zodoende wa de taak als chauffeur
nog zeker zo belangrijk als het vlaggen tijdens de wed-
strijd.
Een probleem apart hierbij was dat er destijds zaterdag's morgens eerst nog gewerkt moest worden (op de Brouwerij
in Groenlo uiteraard), waardoor dit niet altijd even ge-makkelijk te combineren was. Wel zijn hem van deze periodetalrijke mooie herinneringen bij gebleven, zoals b.v. de
volgende anekdote tijdens een uit-wedstrijd tegen een ploegdie in deze wedstrijd het kampioenschap kon behalen. Er
stond dus veel publiek langs de lijn en de tegen partij was
veel sterker, zowel voetbal technisch als fysiek (kearls
as beume). Op een gegeven moment komt Willy Doppen in bal-bezit en slabamt op de voor hem typerende wijze door de
verdediging van de tegenstander.
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“Effen later ligt bijnoa alle beume an de grond en
steet Willy voor een leug doel". Desondanks ziet hij
toch kans om de bal naast het doel te schieten.
Zoals reeds geschreven stapte Anton later over naar de
senioren, hetgeen hij destijds als een verademing heeft
ervaren. Alles was hier volgens hen veel beter geregeld
qua vervoer en het aantal spelers. Daarnaast paste het
zondags vlaggen hem beter dan op de zaterdag.
Wat betreft de samenstelling van de elftallen vindt
Anton het in eerste instantie belangrijk dat er een dui-
delijke keuze gemaakt moet worden door de elftallen /
spelers of men prestatie gericht dan rekreatief wil voet-
ballen. Uiteraard ga je altijd het veld op met de inten-
tie om te winnen. Dat hij zelf kiest voor de laatste vorm
van het bedrijven van voetbal zal een ieder die Anton wat
beter kent, duidelijk zijn. De lol staat bij hem voorop.
Zodra dat niet meer het geval is stopt hij er direkt mee.
Aansluitend hierop zegt hij het als een grote teleurste:
ling te ervaren wanneer zijn huidige elftal, dat op papier
uit 15 personen bestaat, op het ogenblik de grootste
moeite heeft om zondag's 11 man in het veld Te krijgen
"En dan moar bellen en drammen um genog volk te kriegen’

Op de vraag hoe lane hij nog door gaat als leider geeft
hij cen ontwijkend antwoord (weet ïk nog niet, hangt er
van af). Wel zegt hij met betrekking tot het sportpeil
van het zevende, waarvan hij momenteel leider is, het vol-
gende: "zo vôlle as dee jongens voetbalt kan ik nog wal
joaren vlaggen”.

Sinds het begin van dit jaar is Anton met de V.I.T.
Uiteraard is hij erg blij met de vele vrije tijd die hij
nu heeft (soms bun ík noe nog drokker as toen ik nog noar

t wark ging), maar de stemmingmakerij met de Grolsen
mist hij soms wel. "In de joaren dat Sôwent 1 in dezelfde
klasse spölln as Grolle en ons earste zundags verloren
hat, dan wachtten ze mien 's mondags 's morgens an de
poarte al op".



Ook voor u hebben wij
een passende
oplossing vooral
uw woonwensen!!

Stoltenborg
Interieurverzorging

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

Dorpsstraat 33, Zieuwent
Tel. 05445- 1207

Verkoop van Nieuwe
en gebruikte auto's

Accus, Banden

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

Tevens bouwenwij L.P.G. in

‚en Repareren wij schade auto

gerage Elschot
7263 Mariënvelde
Tel. 0545/1855

champignonkwekerij

a. holkenborg
voor verse champignons
ruurioseweg 28

tel. D5445 13389zieuwent
7136 MD



VERENIGINGEN
RKZV.C. Veldvootbal

© RKZ.V.C. Zaalvoetbal

nde
Voorzitter B. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel. 1838

:Weastrijd sok. Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, tel. 1531

TOHP: Volleybal
Voorzitter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zieuwent, el. 1875
sekretaris € Rouwhors, De Haar 2, Zieuwent, tl 1822
Penningmeester 6. Menu, Torbeckesuast 81, Groenlo, ol 16440 83583
Wedstizeke =P. Copper erf, De Haar1, icwont, zl 2089
Recoanen A Klin Tuere, Lanerwesg 8, Marne, el 1409

Zev: Tennis

[ ET]

voort: © Cuppers Oue Moat 7, Marinetvt 1281£ Seketaesse Krabbenborg, Oopzstaa 1, Zieowont ‘a 101[e Penningmeester J. Domhof, Churchilstraat 7. Zieuwent, tel 1782
Weds aakr AKE Hokanbor, Pet Zandrnkaaat 14 Zen111993

ZOV: Gymnastiek. en Jazzgym.vereniging
Voorzier L. Hummelink, Oude Terborgsow. 269, D'chem, tel. 08320 60242
Sekretarezse J. Woes, Batstijk 42, Mariënvelde, te 1711
Ponningmeesteres T Wopereis, Dorpsstraat 222, Zieuwent tel, 1928

Wedsrijdsekt. 1 Hummelink, Oude Terborgsew 269, D'chem, el OE340 60442

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olthof, De Waaroise 23, Zieuwent, tel 1262
sekretaris L ten Have, Kard. de Jongtr. 15, ‘voorde, tel 05443 75912
Ponningmeester  G Rijnders, Kard. de Jong=t. 40, L'voorde, tel 05443 74620

TTV DES: Touwtrekken
Voorziner J. Eekelder, Voshuttendijk 1, U'voorde. tel 05233 71748
Sokreraig 8 Huiink, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tel, 2112
Penningmeester ML Wopereis, Zogendijk 5, Zieuwent, tel 1374.,”,.



DE SLAGVAARDIG: Tteenis

meeeoe©} Voorzer A Mockez Strausstraat 15, Voorde, el 05443 76506
SZ N Eakretaris G. te Molder, Dorpsstraat 54, Zieuwent, tel. 1615.

OD ev Kever: gin
LAA|

Sekr Penningm 6 Schuiink JV Eykstraat 12, voorde el 94 73217

8.82: Bijten
Voorziner A. van Melis, Kad. de Jongste 1, U'voorde, el 05493 74582
Sekr Wedstr zekr. T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271
Penningmeesteres °F Goldewijk en Bras, Churchilgtraat 20, Zieuwent tel 1652

KSV. DE HEMMELE: Kloorschieten
Voorziter A Sch
Sekt Wedstr
Ponningmees

bouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent tel 1217
Gek P. Domhof, De Haare9, Zieuwent, tel 1824
er T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271

Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 05445-1279.

BOUWBEDRIJF

LDopereis
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

Wie verder wil rekent
op VAN WIJNGAARDEN

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

BBT
Lichtenvoorde - Zieuwent

—_—_._———_
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Ondanks zijn toegenomen vrije tijd doet hij behalvefietsen niet meer aan sport. Een paar jaar geleden heeft
hij nog een aantal tennis lessen gehad, maar naar zijn
eigen ze; n draaide dit uit op een flop. Via zijn vrouwWillemien, die wel rennist en mede de kantine runt, is
hij door het bestuur van de Z.T.V. benaderd om grounds-
man te worden om zo de tennis banen te onderhouden. Hier-
voor heeft hij de afgelopen maanden een cursus gevolgd
om zo zijn vakkennis op dit gebied bij te spijkeren. Wel
heeft hij aan het bestuur duidelijk gemaakt dat hij niet
van plan is om bij nacht en ontij op te komen draven om
de banen weer speelklaar te maken (wat dit aan gaat isde automatische regen installatie een uitkomst volgens
Anton).

Ook als hij van plan is om er met de caravan op uit te
trekken moeten ze niet op hem rekenen, want ook met be-
trekking tot deze funktie hanteert híj zijn leus: de lol
moet voorop staan en als dat niet meer kan omdat iets moet
dan kap ik er onmiddellijk mee!

Tenslotte nog de onderhand beruchte gewetensvragen.
1. Wat is je favoriete gerecht?

Ne vette karbonade met gebakken eardappels en bloem
kool of doperwten.

2. Wie nodig je perse niet uit op je verjaardagsfeest?
Margaret Tatcher,

3. Wat is je slechtste eigens ap volgens jezelf?
Eigenwies (niet gering).

4. Wat is je beste eigenschap volgens jezelf?
Niet moeilijk in de umang (Willemien knikt bevesti-
gend).

5. Wie vind jij de beste sportman of vrouw van Zieuwent?
Marian Spexgoor (tennis speelster).

6. Stel Zieuwent wordt morgen een zelfstandige Gemeente.
Wie moet er volgens jou dan Burgemeester worden?
Dhr. Nobbenhuis, redelijke man waarmee goed te over-leggen is.—



= [ós
7. Wie is volgens jou de meest ondergevaardeerde persoonbinnen je eigen vereniging?

De scheidsrechters die de wedstrijden fluiten van de
lagere elftallen (altijd kritiek op, je doet het nooitgoed).

8. Wat is je grootste hobby?
Reizen met de caravan of fiets.

9. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent?
De jongeren zouden zich meer betrokken moeten voelen
bij met name het financiële wel en wee van de Kerk /Parochie.

Anton, bedankt voor je medewerking aan dit interview.
DeoeEEeeeNePk tie.eek

ekkeeeeBUITEN TOERNOOI 27 MEI

Zoals in de vorige PIOT al is vermeld, wordt op 27 mei
a. weer het jaarlijkse buiten toernooi gehouden, geor-
ganiseerd door TOHP.

In de teams die zich hier voor opgeven mogen maximaal 2
Nevobo-leden spelen, er moeten minimaal 2 dames per team
mee doen. Een team met alleen dames kan ook deel nemen.

Opgeven vóór 20 m ji
Paula Cuppers telefoon 05445 — 2059
Remy te Molder - telefoon 05445 — 1266

EEEEeSSPPEPEER EELDE eSDeePk
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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 105
en gezakt te leveren,
in samenwerking met

GUNNEWICK
MENGVOEDERS BV

te Vragender Tel. 05443 - 71330



GOEDE RAADIS NIET DUUR!
Ook uw Adviseur voor:
- APK keuringen

Onderhoud en reparaties
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. 05245 -1542

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

m) DRUKKERIJ WESTERLAAN

toch ook uw drukker!

* FAMILIEDRUKWERK
* HANDELS- EN REKLAMEDRUKWERK

* KETTINGFORMULIEREN

DIJKSTRAAT 26 LICHTENVOORDE TELEFOON 05443-71207
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RKZVD. vorenToenge:

VOETBAL TOERNOOI TIJDENS OPENINGSFESTIVITEITEN NIEUWE
TRIBUNE D.D. ZONDAG 15 JULI A.S.

Op 15 juli a.s. organiseert R.K.Z.V.C. het gebruikelijketoernooi voor buurten, cafês, verenigingen, families,vrienden

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt het toernooïNIET met de kermis gospeeld i.v‚m, de verplaatste data.
Er wordt wederom gespeeld om de "Ben Hoenderboom" wissel-bokaal. Vorig jaar werd deze gewonnen door het team vande "Oaverlopers". Hopelijk komt dit "prominenten team"
de beker verdedigen.

Her gebeuren zal zich hoofdzakelijk 's morgen af spelen
en staat open voor iedereen, die op een of andere manier
een binding met Zieuwent heeft.
Bij voldoende opgave zullen ook dames teams aan het toer-nooi kunnen deel nemen, die onderling hun krachten kunnen
meten. Voor hen zal een aparte prijs beschikbaar worden
gesteld.
Teams kunnen zich middels een contact persoon opgeven bij:

Secretaris W. Slot
Vragenderweg 37c
7131 NS LICHTENVOORDE

tel.: 05443 — 76950

I.v.m. de beperkte ruimte en tijd is de inschrijving ondervoorbehoud. 5

Sluitingsdatum voor de insch ig is1juni,
PEERSDSLSELL PkLLP PDAPELee—
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Op maandag 14 mei a.s, Cafe Stoverink, aanvang 20.00 uur.
AGENDA:

1. Opening door de voorzitter.
2. Sporthal: aantal uren, aantal teams.
3. Welk team speelt welk uur.
4. Openingsaktiviteiten Sporthal.
5. Trainingen.
6. Dames voetbal.
7. Pauze.
8. Naam Vereniging: onder ZVC òf nieuwe naam / club-kleur.
9. Sponsoring: Bordreklame, Shirtreklame.

10. Contributie.
11. Rekreanten kompetitie.
12. Bestuursverkiezing:

B. ten Bras
R. Krabbenborg
B. Slot

Huidig bestuur: Voorzitter
Penningmeester
Rekreatiecomp.

Daarnaast zoekt het bestuur uitbreiding met 2 per-sonen met als taken 0.a, secretariaat, extra aktivi-teiten e.d.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

POSSESSRN PPK DRDEEDDSEESEPSPPeDEeAOKE———————
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peDe mens,zijn sport
en zijn bankdaarachter

staat dicht EEet]
——
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Hogerenteis troef bij de
NMS. U heeft het zelf in de
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Ook belangstellenden voor het zaalvoetbal òf de rekreanten
kompetitie zijn van harte welkom.

ekekbeberssoksoeskkkkekeMPETITIJ ZAALVOETBAL

Z.V.C. Zaalvoetbal start in September 1990 een rekreanten
kompetitie voor vrienden, bedrijven, buurten, kennissen
etc. ere. Deze kompetitie zal een rekreatief karakter heb-
ben. Er wordt derhalve niet gespeeld om promotie of degra-
datie. Er worden geen mix-teams toegelaten, echter dames
teams zijn van harte welkom. Daar er nu reeds grote be-
langstelling bestaat uit de buurtplaatsen geven wij eerst
Zieuwentse teams de kans om zich op te geven middels on-
derstaand inschrijfformalier.
Het ligt ín de bedoeling om te starten met 2 poules van 8
teams. Dit houdt in dat elk team 14 wedstrijden speelt.
Elk team speelt 1 maal in de 3 3 4 weken en dat 40 weken
lang.
De speel-avond zal in principe op maandag avond zijn van
21.50 — 22.40 uur en van 22.40 — 23.30uur. Bij zeer grote
deelname kan eventueel naar een andere avond uitgeweken
worden.

De kosten bedragen Fl. 25,00 per team per avond en der-
halve Fl, 350,00 voor de gehele kompetitie.
Bij deze wedstrijden zijn cen coach en een grensrechter
niet verplicht. Wel zal elk team een scheidsrechter moeten
leveren die 2 maal per seizoen cen wedstrijd zal moeten
fluiten (als het eigen team niet hoeft te spelen).
Het inschrijf-formulier kan worden ingeleverd bij de vol-
gende personen: #. ten Bras, R. Krabbenbors, B. Slot.

eee eeeS LE ESPEEESKEsek—
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REESEPDSR PESKE LEEK PEPELEeekINSCHRIJF-FORMULIER REKREANTEN KOMPETITTI

—tSSSRIJPFORMULIER

REKREANTEN

KOMPETITIE.

Naam team

Contact persoon +Telefoonnummer :

Tean-kleur

SSSPOSSELPSS
Hier een verslag van de zaalvoetbal competitie van Z vC-2.

a een goede competitie start deden we met de bovenste mee.We besloten om te proberen om te promoveren. Dit lukte inher begin goed, maar op een gegeven moment Sloeg de klad erin en we zakten naar de middenmoot. Toch pakten we de draadweer op door belangrijke wedstrijden te winnen. We klommennaar de 3e plaats met 1 punt achter op de 2e plaats staandeEGVV-2,

De laatste wedstrijd tegen EGVV-2 moest dus gewonnen worden.Na een schitterende partij voetbal wonnen we met 2-{).promotie!

We vierden onze promotie op een grandioze wijze bij Stove-rink. Namens het team hartelijk dank.

TEESEoee
———

ss



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

Donny RotsQ ONSTENK 3Boom- en rozenkwekerijen3 AGENTUREN|7 oyenersoedijf
Voor uw Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Voor al uw: Reklameborden

Gevelborden
Vlaggen
Automagneetplaten
Stickers
enz. enz.

Dorpsstraat 85 64
7136 LN Zieuwent Roldersweg 3
Tel 05445- 1485 7136 KX Zieuwent

Telefoon (05445) 2133

Partikuliere verkoop af kwekerij



ë É AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
0544541509

Harreveldseweg 36 7136 LW ZIEUWENT (Gld)

Hulzink
Bouwbedrijf

3% NIEUWBOUW

3 VERBOUW

ò, X4 ONDERHOUDSWERKEN



KZVC-
ZEALVDETBALTEAM

Staand v‚.l.n.r.: Sponsor A. Stoverink, Wijnand Bekken
(coach), Bennie Nieuwhof, Albert Vos,
Robert Boekelder, Edwin Waalderbos.

Zittend v.l.n. Chef Roelofsen, Peter Hummelink, Willy
klein Niënhuis, Peter Domhof en Michel
Kampshof.

ekkepesePILKEeeNeee——
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SEERDEEEKNSeKek
B6.Z.Y.. - KOTTEN

en STATISTISCHE sensoemne

De wedstrijd R.K.Z.V.C. — Kotten van 2 weken geleden werdvooraf gekenmerkt als een zgn. sleutel-wedstrijd.
Zoals bekend werd de wedstrijd door Z.V.C. met 0-4 verlo-
ren. Geflatteerd, maar verdiend werd gezegd.
De moeite waard om eens op zoek te gaan naar de sleutel
van die partij. Als volgens de "wet van Hichels'het zo isdat de ploeg die het meest op de helft van de tegenstan-der speelt de wedstrijd in haar voordeel beslist, dan moethet volgens de wet van Bartjes toch mogelijk zijn om as-pekten te vinden van het verlies van R.K.Z.V.C. tegen Kot-
ten.
Voor de wedstrijd hebben we een 5-tal indikatoren benoemd,die naar onze mening van invloed zouden kunnen zijn op het
verloop van een voetbal wedstrijd. Deze zij

1. Aankomdende passes: a) steekpass met risiko
b) over 25 meter

2. Gerichte doel-pogingen
3. Bal veroveringen (à la Willy v.d. Kerkhof)
4, Overtredingen
5. Buiten-spel

Tevens is de effektieve speeltijd geklokt. De randvoor-waarden ware:

3) Niet geturfd zijn een opbouwende bal òf gewoon breedla Jantje Peters) en het bal-verlies (o.m. over-
name van de aanval, uittrappen van een keeper dieniet aankomen en de opruimbal).



ADIDAS - PUMA - QUICK
CRUYFF. SPORTS -

RUCANOR - ROBEY

voor al uw
- SPORTSCHOENEN
- SPORTKLEDING
-ea SPORTARTIKELEN

schoenen en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT- telefoori 1257

Voor levensmiddelen van
goede kwaliteit en een prima
service, slaagtubij:
Buurtsuper
KNIPPENBORG ee

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER

vooral uw

VERZEKERINGEN

altijd

Dorpsstraat 21

Zieuwentseweg 75

# | Zieuwent
en rijdende winkel Tel 1227



Een produkt dat
rekening houdt met
uw haar.

Dorpsstraat 51,
Zieuwent Tel. 1797

BLOEMEN
PLANTEN BRUIDSBOEKETTEN

‚ d

CORSAGE'S
Siloemenbeeliet GRAFWERK

Fnikbenbborg 5Dorpsstraat 11 - tel. 05445-1544

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN
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b) Onbesliste duels zijn tevens niet onder gebracht.
©) Waar de bal uiteindelijk terecht komt is maatgevend.

Een steekpass die via een duel aankomt is dus ge-turfd.
qd) Een mislukte voorzet is meegenomen als doelpoging

(ä la van 't Schip).
e) De beslissing van de scheidsrechter is bepalend.

De -naar onze mening- onterechte penalty is geturfd
als overtreding. De penalty zelf als doelpoging.

£) Een mooie safe van de keeper op een afstandschot is
geturfd als gerichte doelpoging (schietende partij)
en bal verovering (partij van de keeper).

Geen waterdicht systeem. Mogelijk wel met zijn indikatie
waarde m,b.t. de wedstrijd.
De turfstaat geeft het volgende beeld:-

le helft le helft 2e helft 2e helft

IN
RKZV.C.|spel. Kotten spel. Kotter}

|Steekpass 5x 4x 2x 0x
Ë (met risiko)

Ë r 25 mtr. 6x ux 6x 6x
Gerichte doel-

[pogingen 9x ox lx 4x

[Pal veroveringen 5x 5x 10x 4x

Dvertredingen 8x 8x 4x Bx

Buitenspel — 4x 1x 2x—



De effektieve speeltijd was voor R.K.Z.V.C.: 19,5 minuten
(le helfen 22 minuten (2e helft) en voor spcl. Kotten
12,6 minuten (le helft) en 15,2 minuten (2e helft).
Gespeeld werd overigensover totaal 49 minuten (le helft)
en 50 minuten (2e helft).
Konklusies laten wij aan de lezers over. Wat mogelijk ge-
zegd kan worden is dat spcl. Kotten in deze wedstrijd er
in geslaagd is het van haar bekende en beproefde koncept
nl. vanuit een gegroepeerde verdediging via de counter de
wedstrijd naar haar hand te zetten.
De ploeg met minder aankomende passes, minder gerichte
doelpogingen, minder bal veroveringen en meer overtredingen
makend en buiten-spel lopend, won met 0-4 en had de sleu-
tel voor de kompetitie.
De wet van Michels ging niet op op deze middag. Die van
Bartjes wel? Ach, we hebben Beenhakker nu toch.

De Redaktie.

zeeeLPE SLEEK DEKSkREkEkbEkkbikkeek eeekeen
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het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ *

SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
|

|* tevens verzorgen wij al uw|ne huisslachtingen

de beheerder
van het Voor een goede

k È
2e hands of nieuwe auto

parochiehWis ||aisooren operatio
ook A.PK:keuring

wenst naar een erkend adres:
alle sportmensen

steeds Garage
AANGENAME T. KOLKMAN
WEDSTRIJDEN zieuweniseweg 44, Zieuwent

telefoon 1603

en veel succes!



HOENDERBOOM BU ]
AANNEMERSBEDRIJF

u NIEUWBOUW

u VERBOUW

mw ONDERHOUDS- en
u UTILITEITSWERKEN

EE dorpsstraat 27
ZIEUWENT

telefoon 05445-1332

MANHOLMES] E87

Hydroliek aandrijvingen
Tel. 05445 — 1405 Lichtenvoorde (Gid.)



ESSE SDEDIGSSPKSeeS
*N) StAGVAARDIG

Zaterdag middag 2 april jl. speelden de dames van SLAG-
VAARDIG een 4-punten wedstrijd tegen LTTC uit Lelystad.
De stand op dat moment liet geen nederlaag toe. In geval
van een dikke nederlaag b.v. 1-9 zou het team, relatief
gezien misschien wel het hoogst spelend van alle Zieuwentse
sportteams nl. in de 4e divisie landelijk, in degradatie-
gevaar kunnen geraken.

De stand op dat moment: Nw, Vennep 7-48
Reflex 6-44
Woerden 6: 35
Flits 7-34
SLAGVAARDIG 7-22
LTTC 7-19

Vandaar dat er =zo kort voor het spelen in de grote hal-
toch wel een en ander op het spel stond. Aan Jose Ormel,
Karin Donderwinkel en Monique Eekelder was het om deze
middag minstens zo'n 5 punten te behalen. LTTC was van
zins om een stand van 3-7 of nog hoger voor hen in de
wacht te slepen.
Het werd een gelijk opgaande strijd met nooit meer dan 1

punt verschil. In de gelijk makende beurt trok men de
stand weer recht. Van 1-1 via 2-2 en 3-3 naar 4-4.
(SLAGVAARDIG op schema LTTC niet)
In totaal 4 drie-setters. Ook hier een onbesliste stand.
Veel spanning. Elkaar oppeppend en opbeurend. Als eenheid
opererend. De laatste 2 partijen werden in winst omgezet.
Daardoor lijkt klasse-behoud gewaarborgd.

Voor de SLAGVAARDIG dames is er geen brug te ver. Of het
nu richting Woerden of Groningen gaat, straks worden de
tegenstandsters in de nieuwe hal ontvangen. Een ambiancedie beter lijkt te passen bij het nivo en de teamgeestvan deze sport vereniging.



26 -
Bezoekende teams als lelystad hoeven dan niet meer inhilariteit uit te barsten als blijkt dat in de oude
gymzaal de telefoon gaat.

LAGVAARDIC + RE!

eeebeekkkkkAsse
HERE EREPEDEEEKEEKS ERK EEEkkkksekkeke

3 ZI. ieusn
Goeiedag Dames en Heren,

Jongens en Meisjes,

Deze keer een verslag van de (wellicht?) beroemde Zieuwent-
se tennis-jeugd.
We hadden op woensdag 18 april 1990 het openingstoernooi.
We werden gelijk met open armen ontvangen door het M.A.M.
jeugd-bestuur van Zieuwent. (M.A.M.=Marietje, Ágnes,
Marijke)

Toen de eerste wedstrijden waren gespeeld kregen wij tennis-
bier (ranja) en een stuk cake. Er werd steeds geloot wie
met wie moest tennissen. Er waren steeds dubbel partijen,
Tussen door kregen we steeds ranja en cake.

Bijna alle jeugd-leden waren er om partijen te spelen.
Na elke wedstrijd werd er weer geloot voor nieuwe dubbel
partijen. We streden om de eer.

HebbkkkLLNSLELS EPSELSK
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SQUASH
TDERNOD!

Op zaterdas 28 april jl. werd het eerste squash toernooi
gehouden in de tennishal te Lichtenvoorde. Het was het
eerste onderlinge toernooi van Squash vereniging Zieuwent.
De bekers werden beschikbaar gesteld door de fam. Stoven
rink. Met dank werd het toernooi omgedoopt naar 't Witte
Paard Bokaal. Het is tevens de bedoeling om dit een jaar-
lijks terug kerend evenement te maken.

De hele middag en avond werd er hevig gestreden om de
hoogste eer, Uiteindelijk gingen Lidwien Rondeel bij de
dames en Arno Doppen bij de heren met 't Witte Paard Bo-
kaal naar huis.
Uitslag Squash toernoo:

Dames 1. Lidwien Rondeel
2. Annie fleutink
3. Marie-Louise Oriens en Sandra Meekes

Heren 1. Arno Doppen
2. Rene Doppen
3. Paul Knippenborg en Vincent RondeelSS
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EVENEMENTEN-AGENDA

25
26
27
27
03
04

mei
mei
mei
zei
juni
Juni

Juni

juni
juni
juni
Juli
juli
juli

aug.
aug.
aug.
aug.
aug.
aug.
sep.
nov.

Jong Nederland:
Jong Nederland
Jong Nederland
T.0.M.P.
PIOT
Klootschieten

Klootschieten

Kernis.
Kermis.

: Kermis.
H.V. Pacelli
R.K.Z.V.C.

t/m 5 augustus

: Jong Nederland
Jong Nederland
Jong Nederland.

: Jong Nederland:

T.0.H.P.
o£

Klootschieten

Kleinkaap.
Kleinkamp.
Kleinkamp.
Jaarlijkse "buiten-toernooi
Kopie inleveren !!!t!

: Toernooi voor Zieuwentge ver-
enigingen/families/buurten/
bedrijven enz.:
Senioren + Jeugd (H + D}

: Open jeusdzarathon
8 t/m 16 jaar: 3 klassen (H + D)

Jaarlijkse “buurt-toernooi”,
Opening tribune (0.a. voetbal-
toernooi}.

: Tennis: 4e Kenkens- service
dubbeltoernooi: heren, dames,
en mix: D + E.

: Grootkaap.
: Grootkamp.

Grootkanp
Openingsaktiviteiten "Nieuwe Sporthal”.

: Grootkamp.
Openingsaktiviteiten “Nieuwe Sporthal”.

: Aktiviteitendag 25-jarig bestaan.
: Open toernooi Senioren (H + D).



Breng kleur
in Uw interieur

‘selection

Niënhuis interieurverzorging
Werenfriedstraat 1 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 05445-1252
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