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Grote sportevenementen zijn de afgelopen tijd aan onsvoorbij gegaan. Eerst het WK voetbal, het Wimbeldon
tennis en de Tour de France.



Het Nederlandse voetbalelftal deed het door de ogen
van de vaderlandse pers zeer slecht en kreeg alleenkritiek. Bij het tennis komt Nederland vaak niet veel
verder dan alleen de kwartfinales.
Toch had de pers lovende woorden voor de prestaties
van Erik Breukink in de Tour de France.

Naast deze grote sportevenementen gebeurden er in ons
eigen Zieuwent ook grote dingen. Na de “vernieuwde”
kermis kwam Z.V.C. met het voetbaltoernooi ter gele-
genheid van de opening van de nieuwe tribune. Daarna
introduceerde Z.V.C. de nieuwe trainer, waarmee wij
een interview hadden. Overigens heeft het verhaal van
Van Huet nog een financiëel staartje, en is inmiddels
de training van de selectie weer in volle gang.

Naast Z.V.C. heeft ook volleybalvereniging T.0.K.P
dit jaar een hoogtepunt, namelijk hun 25-jarig jubi-
leum, dat op 1 september a.s. gevierd zal worden.

De meest spraakmakende gebeurtenis is ongetwijfeld,dat na 10 jaar touwtrekken eindelijk over enkele dagen
“onze” sporthal in de vorm van een multifunctioneel
centrum geopend zal worden. De feestelijke opening
gaat gepaard met sport en een biermagnaat, die eon
kleine ‘mijlpaal’ plaatst in het centrum. De in
Zieuwent geliefde beugelfles zal er niet klinken !

Voor het openingsprogramma verwijzen wij U naar het
door het M.F.C. uitgebrachte programma/informatie-
boekje.

Nu de vakanties en de zomersporten al zo op een einde
lopen, kunnen we ons gaan opmaken voor de zaalsporten
en de voetbalcompetitie.

Hopelijk vinden de plaatselijke sportverenigingen
binnen het M.F.C. de accommodatie en mogelijkheden
waarnaar zo lang en zo hartstochtelijk is uitgekeken.

De Redaktie.



DaEeseEerste Hulp Bij Sport
't Kan niet "professioneel" genoegzijn
"Het Oranje Kruis” is de landelijke actie 'Eerste Eulp
Bij Sport’ gestart, mede gezien de verontrustende
resultaten van een onderzoek naar de EHBO-voorzienin-
gen bij enkele amateursporten.

Door een goede eerste hulpverlening op de plaats van
het ongeval zal verergering van het letsel, een on-
nodig lang verblijf in het ziekenhuis en soms zelfsinvaliditeit of overlijden kunnen worden voorkomen.

Ruim 6 miljoen Nederlanders beoefenen één of meer
sporten, waarvan 4 miljoen sporters in georganiseerd
verband. Het grote aantal letsels dat daarbij wordt
opgelopen bedraagt 2,7 miljoen per jaar, waarvan 437
(1,1 miljoen) medisch moet worden behandeld.
De resultaten van het onderzoek bij voetbal, tennis
en volleybal (samen goed voor 252 van het aantal
sporters) geven een beeld van de Nederlandse situa-
tie, die verontrustend genoemd mag worden:
- Tijdens de beoefening van amateursport blijkt in

70Z van de (ongevallen niemand aanwezig te zijn
met een geldig EHBO-diploma.

- Bij 807 van de verenigingen is verbandmateriaal
aanwezig. Maar …. 85Z van de verbanddozen is niet
compleet of niet toegankelijk.

- Bij 157 van de verenigingen is er bij een ongeval
geen mogelijkheid tot telefoneren. Er is geentoestel of de telefoon is niet toegankelijk.

- Bijna alle verenigingen maken gebruik van koeling
en/of tape. Bij 702 van de verenigingen gebeurt dit
door mensen die hiervoor géén cursus of opleiding
hebben gevolgd.

- In de praktijk blijkt dat 10Z van de terreinen niet
toegankelijk ís voor een ambulance, meestal doordat

—
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auto's de toegang blokkeren. Zet dus no:
voor de ingang !itUw

auto
Inderdaad, het is nogal pijnlijk. Er is een schreeuw-
end tekort aan EHBO-deskundigen bij sportactiviteiten.
U kunt ons daarbij helpen. Na 12 tot 15 lessen bij de
Plaatselijke EHBO-vereniging kunt U al Uw diplomahalen. Hierdoor kunt U de schade door blessures snel-ler en efficiënter verhelpen.
Na dit alles gelezen te hebben, zou U er misschien
over gaan denken om een EHBO-cursus te volgen.Dit kan.
Vanaf half oktober wordt er bij voldoende deelname
een cursus gestart door de EHBO-vereniging Zieuwent/
Mariënvelde. De cursus kost f 125,= inclusief les-
materiaal, examengeld, koffie, enz.

Opgave voor deelname tot uiterlijk 30 september 1990
bij S. IJzereef tel. 05445-1225

C. Legeschaar tel. 0545-1954NDEH.V. PACELLI

de feestelijke opening van de sporthal van
Zieuwent, die plaats vindt op 25 en 26 augustus,organiseert H.V. Pacelli een demonstratiewedstrijdtussen de heren van de Gazellen uit Doetinchem enHatrens Hengelo.
Hierbij willen wij jullie in de gelegenheid stellendeel te nemen aan de warming-up, voorafgaande aande wedstrijd.
Ieder die interesse heeft, kan zich hiervoor opgeven.Bel dan: (05445) 1207 : E. Stoltenborg

(05445) 1531 : A. Hummelink
P.S. Er staat jullie dan na afloop een leuke

herinnering te wachten. Tot dan, groeten
H.V. Pacelli.
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MASSEY-FERGUSON

WINA
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



uppers
arrosserieën bx.

GEÍchtenvoordeoz
Hetvervoereistmeerdanooit derne, uiterst efficiënt gebouw-
specialisatie en kwaliteit, ook de produkten, die hun naam
op het gebied van carrosse- danken aan beproefd vakman-
rieën. Cuppers biedt hiervoor schap gedurende meer dan
eenijzeren garantie door mo- 20 jaar.

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
Ruurloseweg 26, 7136°MD Zieuwent,

Telefoon 05445-2103 ‘Fax 8445-1703

Voor verzorging: Adviezen:
Complete boekhoudingen Startende ondernemers
Belasting-aangiften Eigen woning
Computerverwerking Koop- en verkoop
Begeleiding automatisering Fiscale adviezen
Etc. Ec.
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HEESENODEEEfi BILIRRTVERENIGING ““T KEVELDER"

De biljertvereniging ’t Kevelder kan weer nieuwe leden
inschrijven voor de volgende aktiviteiten:
K.N.5.8. competitie:
Hierbij wordt U ingedeeld bij één van de 7 of 8 teams
welke in het seizoen 1990-91 door ons zijn ingeschre-
ven, naar gelang Uw speelsterkte.
K.N.B.B. Persoonlijke kampioenschappen
Naast de kompetitie worden door de K.N.B.B. distrikt
Oost-Achterhoek persoonlijke kampioenschappen georga-niseerd op de daarvoor vrij gehouden weken in de spel-soorten Libre, Bandstoten en Driebanden in diverseklassen.

Onderlinge aktiviteiten:
Naast de K.N.B.B. aktiviteiten worden er ook club-aktiviteiten georganiseerd envel:

Libre Persoonlijk:
Aanvang Oktober; speelavond Vrijdag.
Driebanden Persoonlijk:
Aanvang Oktober; speelavond Zondag.

Bandstoten Persoonlijk:
Aanvang Maart; speelavond Vrijdag en Zondag.

Open tournooi van Zieuwent
Tesamen met de lokaliteiten Heutink en Wieggers teMariënvelde wordt in de maanden April en Mei het opentournooi van Zieuwent gespeeld in het spelsoort Libre.



Onderlinge teams
Ter voorbereiding op de nieuwe kompetitie worden in de
maanden Juni, Juli en Augustus een onderlinge kompeti-tie gespeeld ter voorbereiding voor de teams welke inde nieuwe kompetitie zijn ingeschreven.
Wie kunnen zich opgeven:

Senioren heren:
Ieder die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft.
Senioren dame:
De biljartvereniging ’t Kevelder heeft een 8-tal
demesleden welke alle al meer dan 10 jaar lid zijn,nieuwe aanwas is zeer gewenst. De eerste beginselen
zullen U door andere leden worden bijgebracht.
Jeugd:
Zowel Meisjes als Jongens die de leeftijd van 12 jaarbereikt hebben kunnen deelnemen aan de georganiseerde
Jeugdsktiviteiten. Zij spelen op Zondagmorgen aanvang10.30 uur.

Hebt U interesse kom dan geheel vrijblijvend eens een
kijkje nemen bij voorkeur op een Donderdagavond, waar
wij U desgewenst nadere informatie kunnen verstrekken.
Tot ziens bij ’t Kevelder 1! Het Ur.

HESSENEETHOEK

SNNDe kopie voor het volgende nummer (18° jaargang
nr. 1 (verschijningsdatum 15 september 2.5.) dient
Uiterlijk ZONDAG 9 september in het bezit te zijn
van de redaktie.EENESONES



J. WAENINK enSCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 05445-1452

È WESA\ Joos?
voor al uw bestratingswerk
-Kuil- en erfverharding
- Sierbestrating
-Tegels 30x 30 en 40x 60 cm
- Klinkers in diverse matenen kleuren
- Nieuw: T3 Steen

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 0544541517 |J
VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moetuzijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS
naar

A.KL. HOLKENBORG
veeen varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent el. 1508EEN
\ aannemersbedrijf

HULSHOF
05445-1494 ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF
Waalderweg 12a „©BENe,

Verkoop en 7,
reparaties @ 50 > ò

van  merkauto's GD Men



EENSOENENEN
TLUBKAMPIDENSCHAPPEN
SENIOREN, DUBBEL EN MIX

Dat tennis ook een teamsport is, wordt maar al te
vaak vergeten. Toch gean van Z.T.V. elk jaar meerdere
teams het seizoen beginnen met de competitie.
Daarna verandert de zaak, en organiseert elke vereni-
ging zijn clubkampioenscheppen. Het bijzondere ervanis dat de "eigen" mensen plotseling ook rivalen wor-
den; een stukje gezonde wedijver komt om de hoek
kijken. Ook mensen die niet spelenopdat moment,
komen nog eens kijken naar wat partijen van andere
clubleden.
Dat niet iedereen even sterk speelt moge duideli jk
zijn. Daarom zijn er 3 niveaus te onderscheiden bijhet H.D. (heren-dubbel) D.D. en G.D.
NWiveeu-1:Dit zijn de doorgewinterde competitie-

spelers, de door schade en schande
gelouterde "bijna-vedetten'.

Niveau-2 : Hier spelen de mensen wier tennis al
aardige vorderingen maakt, maar die na
lang aarzelen toch toegeven dat het bal-
letje nog iets beter geraakt wordt door
ene Boris, Steffi, Gabriëlla of Ivan.

Niveau-3 : Hier zijn altijd 2 categorieën te ont-
dekken:
2. Het aanstormende talent, vol ambitie

om de "top" te halen.
D. De mensen die van zichzelf weten, dit

of dat kan ik, en beter zal het wel
nooit worden.

Ook bij dit niveau-3 zijn echter even leuke en span-nende partijen te zien als bij niveau-1.
Nieuw was dit jaar dat een paar jeugdleden al bijdit niveau-3 mee mochten doen; en ze deden het langniet slecht.

__,—_‚._
 _



Het evenement had ook de belangstelling van een plaat-selijke krant getrokken. De fotograaf kwam tijdens een
partij (niveau-1) kijken en schoot 20 plaatjes. Hij
werd echter nerveus om het feit dat geen van de 4 spe-lers stil wilde blijven staan. Daarom vroeg hij bijhet laatste plaatje of ze een soort vertraagd mini-
tennis wilden spelen. Juist, dat laatste plaatje is
geplaatst.
Na de poules werde de finales gespeeld op zondag
22 juli. Sommige hoofdrolspelers pendelden die dag
heen en weer tussen Zieuwent en Lichtenvoorde daar
ze in het D-E-toernooi aldaar ook enkele prijzen uithet hol van de leeuw wilden weghalen.

Tenslotte konden tegen 16.30 uur de prijzen worden
uitgereikt. Zonder speciaal mensen eruit te lichten
(een potentiëel Wimbledon-winnaar diende zich nogniet aan) zal ik volstaan met de uitslagen te noemen.

Dames Dubbel:
Nivo-1 : Ilse Stoltenborg/Petra Klein Goldewijk..6.6

Marian Spekschoor/Hetwig Hulshof.

Nivo-2 : Marion Wopereis/Marian Wensink.
ikie Weijers/Bea v.h. Bolscher

Nivo-3:Nancy Hulshof /Ernie Klein Goldewijk... 4.6.6
Gerda Hulshof /Willemien Kolkman. 6Gemeng

6.6
Ilse Stoltenborg/Ruud Krabbenborg.......1.3

Nivo-2 : Rikie Weijers/Willy Weijers...
Agnes Domhof {Gerard Domhof.

Nivo-3 : Mieke Wekking/Stef Rouwhorst...........
Ingrid Rouwhorst/Laurens Berentsen.....5.2



)
Sportief en goed

‚ gekleed door uw
Modehuis

LICHTENVOORDE ZIEUWENT

TRANSPORTBEDRIJF

KRABBENBORE cv.
Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

Das daar Oude Ruurloseweg 28
9 & moet ik Zieuwent Tel. 1436

5 zijn 1860k
voor ONDERHOUD en VERBOUW
in en aan uw woning, schuur, stal, enz.

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderinkstraat 10 ZIEUWENT- tel. 05445-1705

1 Jos Lageschaar
voor aanleg en
onderhoud van uw tuin
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Eeren Dubbel.
Nivo-1:Marco Klein Goldewijk/Ruud Krabbenborg.6.4

Jos Knippenborg/Bart Klein Goldewijk...7.6
Nivo-2 er Toebes.…. SE)0.1

Namens de T.C. : Gerard Gerritsen.NNOSS PENEOEESE
Ak ZT. : KEMKENS-SERVICE-TOERNOUI
SW) GED JULI T/M 5 AUGUSTUS)

SEESNSeSNEESSEN
Het is een open tennistoernooi. Wat dient men zich
voor te stellen bij een open tennistoernooi ? Vooronstoernooi houdt dit in dat men alleen in de dubbelspe-len kan inschrijven op E-nivo (beginners) en op D-nivo(ietsje betere spelers). Het D-nivo is eventueel nog
op te splitsen in Dl en D2, hetgeen dit jaar voor heteerst in Zieuwent niet gebeurd is. Boven het D-nivo
komen achtereenvolgens het C(142)-, B- en A-nivo.Z.T.V. heeft slechts een 5-tal C-spelers en geen B-
spelers. Landelijk zijn er een 40-tal A-spelers, waar-van de meest bekende nemen op dit moment Paul Haarhuis
Marc Koevermans en Brenda Schultz zijn.
Ieder lid van de bond kan zich voor ons toernooi in-
schrijven samen met een partner als men op D of E
nivo speelt. Maximaal mogen er 90 wedstrijden in 6
onderdelen (D- en E-nívo; dames, heren en mix) worden
gespeeld, maar dan moeten er wel circa 20 partijen opdoordeweekse dagen overdag gespeeld worden. Dit jaarwas het toernooi echt helemaal volgeboekt, waarbij hetaantal inschrijvingen voor het E-nivo nogal tegenviel.—.
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Det er veel belangstelling voor het D-nivo was, kwan
misschien mede omdat voor het eerst ook Dl-spelers
mochten meedoen.

Wat komt er zoal bij zo’n toernooi kijken ? Er wordt
gewerkt met een 4-tal commissies, namelijk voor de
baan, de bar, de prijzen en voor het wedstrijdgebeu-
ren: in totaal werken er toch al gauw zo’n 20 á 25
leden op de één of andere manier mee. Het ís het
vierde toernooi dit jaar en zo langzamerhand beginnen
de meeste werkzaamheden toch wel vat routinewerk te
worden. De wedstrijdcommissie start al vrij ver van
tevoren, omdat affiches en inschrijfformulieren goed-
gekeurd moeten worden door de bondsgedelegeerde en
zo'n 6 4 7 weken voor aanvang van het toernooi bij de
buurtverenigingen moeten liggen. Verder komen enkele
mensen uit de verschillende ‘commissies circa 3 weken
voor het toernooi een keer kort bij elkaar om de
hoofdlijnen door te praten. Nadien is iedere commis-
sie zelf verantwoordelijk, alhoewel er zo nu en dan
wel eens even terloops wordt overlegd.
Het meest officiële is nog de loting, waarbij echt
volgens de officiële richtlijnen gehandeld wordt metén ‘uitzonder de loting gebeurt bij ons in 2

groepen, namelijk ín een groep die overdag kan tennis-
sen en een groep die alleen ’s avonds kan. Hierna is
het aan de wedstrijdcommissie om alle wedstrijden te
plannen, rekening houdend met wensen van deelneners,
aantal te spelen wedstrijden per persoon en beschik.
bare tijd. Gemiddeld duurt een wedstrijd (inclusief
inspeeltijd) 80 4 85 minuten, maar de spreiding is
van 50 minuten tot bijna 3 uur. Aangezien niet te
voorspellen is welke partij kort duurt en welke partij
lang, wordt er dus maar systematisch ingepland met
vaste speeltijden. Als alles gepland is, worden de
deelnemers gebeld om de speeltijden door te geven.Helaas blijkt dan, dat velen erg onnauwkeurig zijn met
het opgeven van wanneer-ze-verhinderd-zijn. Gevolg isdat er dan verschuivingen nodig zijn en dat kost rela-tief veel tijd.

‚ng



Ga voor een leuke
wedstrijd naar ZVC

Kom vooreen goed
ontwerp voor een

nieuwe woning of tuin
eens bij

André en Marieke
Meekes Stamesuag 15 7132 AP Lichtenvoorde

langs. Tel 05443 - 76506

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN |

7135 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

vooradvies
aan-en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

A.W. DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 1436—



‘Bekken wijst u de weg
naar dejuiste verzekering en

WD financiering Eijs

PSC vrijblijvende
service adviezen

CNEESen
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Het toernooi van dit jaar is gekenmerkt door het ex_treem mooie weer. Voor een aantal zelfs zo nu en dante heet. Voor de organisatie echter een gemak omdatTegen tijdens een toernooi alles vertraagt en de stem.ming er meestal niet beter door wordt. Bij veel regenmoeten ook weer wedstrijden worden verzet naar eenandere deg, moeten mensen terugkomen, etc, Bijkomendvoordeel van het mooie weer is dat de toeschouwers's avonds lekker buiten kunnen zitten. Het weer werktezelfs zoveel mee dat het op de finalezondag 10 graden“kouder” was als op zaterdag (toch nog + 25 gradenCelcius), waardoor er de hele zondag veel toeschouwerswaren: tot 60 4 70 toe, hetgeen betekent dat hetmudjevol zat.

Mede door de automatische sproei-installatie, die ditvoorjaar is aangelegd, kon gezorgd worden dat de baangoed vochtig bleef en dusineen uitstekende conditie,Eén partij liep ’s avonds wat uit tot na 00.00 uur, entot hilariteit van de toeschouwers begon de sproei.installatie dus exakt om die tijd volgens het inge.stelde schema.

Bezuinigd werdt er niet op de ballen: deze wordenregelmatig vervangen, zodat er met goed materiaalgespeeld wordt.
De bar en het terras worden tijdens het toernooi eenbeetje extra opgesierd, zodat het ook gezellig lijkt.Extra aandacht is er besteed aan het koelen van dedranken in deze warme tennisweek.

Î

Dat deze zorg voor alle onderdelen gewaardeerd wordt,bleek ook wel uit het dankwoord van &&n van de spelersna de prijsuitreiking en uit de reakties van een aan.tal spelers tijdens het toernooi zelf. Het is ook afte leiden uit het feit dat een aantal spelers iederjaar weer terug komt (dat kun je nu al zeggen, hoewelhet "pas" het 4e toernooi is).
Het enigste wat misschien ietsje negatief was, was degeringe deelname door Zieuwentse leden zelf, Financi.Bel maakt dat niet zoveel uit omdat het toernooi toch

———
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vol was, maar het ís best leuk om Zieuwentse leden te
zien spelen.

Tenslotte nog de uiteindelijke resultaten van de
finales:
DAMES D Ribbes-Pot/Van Lom (Beltrum)...

Beulink/Pillen (Lichtenvoorde).
HEREN D Rosendahl /Dimendaal (Geesteren).

Ven Meegen/Damen (Eibergen)...
MIXED D Ten Barge/Kuiperij (Aalten)...

Tankink/Wieggers (Harreveld)...
DAMES E Nijenhuis/Arends-Taken (Wichmond)....6.7

Klein Gebbinck/Boschker (Vragender)..4.5
HEREN E Sielias/Weikamp (Harreveld)..........3.7.6

Wilderink/Dijkstra (Eibergen).….....6.5.3
MIXED E Toebes/Penterman (Harreveld)

Krabbenborg /Rietberg (Barreveld).
.6

21
Al met al een geslaagde week die mede mogelijk gemaakt
werd door de sponsoring van Kemkens. Een week in de
bouwvakantie met veel aktiviteit op de tennisbaan waar
voor liefhebbers van tennis en/of een leuk sfeertjebest te genieten valt. Met dank aan de vele medever-
kers en namens de organisatie,

Bennie
Storkho:ESE



Knippenborg
zit je goedDe> dieits oxtra's van
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HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt: Zaal tot 400 personen

Dix. kleine zalen vooralle doel
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buffetten, warme bufeten,
gouemerten, diners enz.
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bi cen ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36, 7136 LM Zieuwent, 5445-1271

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

; EE :

trouw-, rouw-, en ziekenfondsritten
worden door ons verzorgd
Vanaf heden speciale trouwauto „witte Chevrolet” old-túmer

Zieuwent 2%:



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

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 glasverf- en behangwerk.
NIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER, ZONDER NATTIGHEID.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG @DRANKJE
N4/ tijdens de rust of

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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Beste tennisvrienden,
Van 7 tot en met 14 juli hebben de jeugdleden club.
kampioenschappen gehad. Alleen enkel, omdat de sen:
oren ook clubkampioenschappen hadden, anders werd
het zo druk op de baan. In de finale waren er hele
spannende wedstrijden. Maaike Wensink moest tegenhaar zus Marloes, en Maaike had met een teibreak
Marloes net verslagen. Bij de jongens junioren was
het ook heel spannend. Mark Kemkens moest tegen Jelle
Vosters spelen. Mark heeft daarvan gewonnen. Bij de
minioren moest Kim Krabbenborg tegen Femke Schotman.
En deze wedstrijd heeft Kim gewonnen. Eind augustusis de dubbel en de mix nog. En dat wordt natuurlijkook weer heel spannend

Halve finales minioren:
Kin Krabbenborg - Lotte Krabbenborg: 6-
Wendy Onstenk - Femke Schotman 1 oo

Halve finales jongens:
Jelle Vosters - Ernst Domhof
Marc Kemkens - Luuk Domhof

Halve finales meisjes:
Marloes Wensing - Rianne Hulshof
Maaike Wensing - Janneke Wessels

Finale minioren
Kim Krabbenborg - Femke Schotman : 6-3 : 7-5

Finale jongens
Marc Kemkens - Jelle Vosters 162
Finale meisjes
Maaike Wensink - Marloes Wensink : 6-4 : 6-7:7-6

Groetjes Rianne en Liselot—....



-u-SENS
nreevew met HENS LULOF

Hens Lulof is met ingang van dit voetbalseizoen alstzainer verbonden aan R.K.Z.V.C. Hij is woonachtigin Goor, 37 jaar, getrouwd (géén kinderen) en werk.
zaam als administratief beambte bij Holland Signaal
Apparaten ("voetbal is oorlog’ ?)

Na op achtienjarige leeftijd een vrij ernstig ongelukmet een brommer te hebben gehad, waarbij o.a. zijnkniegewricht letsel opliep, bleek hij zijn oude
en vrij hoge peil van voetballen niet meer terugte kunnen verkrijgen. Omdat hij voetballen het
mooiste en leukste spelletje van alles vindt, en
daarbij betrokken wilde blijven, koos hij al snel voorhet trainersvak. Na achtereenvolgens trainer te zijn
geweest bij de jeugd van G.F.C., de jeugd van Spc.
Eibergen, de selektie van Spc. Neede (promotie naarde 4e klas K.N.V.B.), wederom de jeugd van G.F.C.,
en tenslotte de selektie van Bornebroek, is nu
R.K.Z.V.C. aan zijn zorgen toevertrouwd.
Gewapend met een trainers-C-diploma en vol vertrouwenin de toekomst begint hij aan een nieuw hoofdstuk
in zijn trainerscarrière.

3Waarom ben je een geschikte trainer voor R.K.Z.V.
R.K.Z.V.C. is een voetbalclub uit een kleine platte-lendskern. In tegenstelling tot verenigingen uit de
stad hoop ik een vereniging te treffen waarbij het
voetbal echt leeft, sprake is van een dorpse belevingen waar een grote mate van betrokkenheid heerst bijspelers, bestuur en publiek.
Yelk doel heb je jezelf gesteld ?
Ik wil uit een ploeg datgene halen vat er aan potentiein zit. De wedstrijdpunten die behaald kunnen worden,
moeten gepakt worden. Dit houdt dus ook in dat een

——_„__



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

Verkoop van NieuweStoltenborg riInterieurverzorging ecUitlaten gratis montage
Betrouwbare onderhoudsbeurten
Ook voor A.P.K. staan wij KlaarVoor al uw vloerbedekking,

overgordijnen, vitrages, Tevens bouwen wij L.P.G. in

meubelen, zonwering, en Repareren wij schade auto s
rolluiken enz.

garage Elschot
Waalderweg 322 -

Dorpsstraat 33, Zieuwent 283 Maenvelde'
Tel. 0544/1855

champignonkwekerij fl)a. holkenborg (27
voor verse champignons

7136 MDruurloseweg 28
zieuwent rel. 05445 13898



VERENIGINGEN:

BKZ. Veldvoetbel
Voorzitter J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënveide, tel 1281
Sckretaris W. Slot, Vragenderweg 37e, L'voorde, tel 05443-76950
Penningmeester M. v‚, Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, el. 1660
Wedstiijdsekr.=J. Lankveld, Dorpsstraat 20, Zieuwent,tel. 1347

RKZV.C. Zaakvoetbal

Wedstijdsekr. zB. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, zel. 1257
Penningmeester: 8. Krabbenborg, Dorpsstraat1, Zieuwent, tel. 1591

HY. PACELU: Handbal
Voorziter 8. Wensink, De Haore 18, Zieuwent, tel 1892

| Sekreraresse J Rouwhorst, Rouwhorsterijk 3, Zieuwent, tel, 05243-73814
Penningmeesteres P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Mariënvelde, tel 1283

Wodstijdsekr. A. Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, tel 1531

‘TOHP: Volleybal
Voorzitter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, Zieuwent, tel 1875
Sckretaris £. Rouwhorst, De Haare 26, Zieuwent, tl. 1822
Penningmeester G. Nijenhuis, Torbeckestraat 61, Groenlo el 05440 62583
Wodstrijdsekr. :P. Cuppers-IJzereef, De Haare 29, Zieuwent, tel 2059
Recreanten A. Klein Tuente, Lantherweg 43, Mariënvelde, tel. 1403

ZIV: Tonnis
Voorzitter ©. Cuppers, Oude Maat1, Mariënvelde, tel. 1281
Sekrerarosse Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1691

== Penvingmeester J. Domhof, Churchilstraat 7, Zieuwent, tel 17824 Wedstijdsekt A KL Holkenborg, Past. Zanderinketraat 18, Zieuwent, el 1933

an ZOV: Gymnastiek en Jazzoym.verenigingLg  Vooriner L Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chern, el 08340 60442
Sekretrosse Woles, Bata#2, Marinveldeel 71
Pepningmeestercs°T Wopereis Dorpzstaat 24, Zeuwont, tl 1928
Wedstijbeskr 1 Hummelnie Oude Torborgsew 269, 'chem, tel GE340 60442

MU CHIN: Korste
Voorziner HL Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel. 1262
Sektor |L ten Have, Kord de Jongste 1, ‘voorde tel 05443 75912
Penningmeester 6 Rijnders, Kard. de Jongstr. A0, L'voorde, tel 05443-74620

TTV DES: Touwtrekken
Voorzier J. Eekelder, Voshuttendijk 1, L'voorde, tel, 05423 71748
Sckretaris 8. Auitink, Kleuterstaat 7, Zieuwent, el. 2112
Penningmeester M, Wopereis, Zogendijk 5, Zieuwent, tel 1374—



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter 8 ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 1257
Sekretaris € Hoonderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tel. 1324
Penningmeester te Roller, Verkavelingsweg 2, Mariënvelde, tel, 1373

Wedstrijdsekt K Hummelink, Kennedystraat 10, Zieuwent, tel 1715

ST. SEBASTIAAN: Schievereniging
Voorzier A Meckes, Strausstraat 15, voorde tel 05443 76506
Sakretsris . te Molder, Dorpsstraat 54, Zieuwent te. 1615
Penningmeester A Papen, De Haare 32, Zieuwent tel 1970

BV. KEVELDER: Biljarten
Voorzer 8 Hulshof, Zieuwentseweg 596, Zieuwent, tel. 1398
Sekr/Penningm 6 Schurink fv, Eykstraat 12, U'voorde, (Gl 05443 79217

Wedstrijd zeke J Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, Zieuwent tel 1382

88.2: Biljarten
Voorzie A van Meli, Kard. de Jongste 1, U'voorde, tel 05443 74584
Sekr Wedstr seke T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, te! 1271
Penningmeesteres  F Goldewijk ten Bras, Churchilstraat 20, Zieuwent, tel 1653

KSV. DE HEMMELE: Kiootschieten
Voorzitter H Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, te 1217
Sekr Wedstr zekr. P. Domhof, De Haare 9, Zieuwent, tel 1824
Penningmeester T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271

Brood- en Banketbakke:

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

ABTT
Lichtenvoorde - Zieuwent

HE a
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kampioenschap op zich geen uitgangsdoel is. Als b.v,een vijfde plaats het hoogst haalbare blijkt te zijnen iedereen heeft datgene gedaan wat in zijnmogelijkheden ligt, ben ik in principe tevreden.Ik ga uit van een volledige inzet. Resultaten zijndan een gevolg. Het hoogst mogelijke (binnen hetredelijke, waarbij plaats moet zijn voor plezier)dient bereikt te worden. Liever onder in de 3e klasdan boven in de 4e klas.

Om er uit te halen wat er in zit, moet je een ploeglaten voetballen op een manier die haar het besteligt. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van hettype en soort spelers (karakter, voetbalcapaciteiten,enz.) waarover ik beschik. In het uiteindelijk tekiezen concept of systeem speelt een tegenstandereen ondergeschikte rol. Ik ga uit van eigen mogelijk-heden en kunnen. We zijn momenteel nog te vroeg inde voorbereiding en opbouw (er zijn nog geen oefen-wedstrijden gespeeld, terwijl ik Sommige spelers,3.2-v. hun vakentie, nog niet eens gezien heb) omuitspraken te doen over de uiteindelijke wijze vanvoetballen.
Je komt blanko, zonder voorkennis, bij R.K.Z.V.C.Zoe verloopt de samenstelling van het basiselftal ?Ik beoordeel de spelers op grond van eigen waar-nemingen, zonder daarbij uit te gaan van (voor).oordelen van derden. Ik heb géén kontakt gehadmet de vorige trainers (Jo van Huet / Ruud Jansen).Ik wil me niet laten influisteren door bestuurs.leden. Uiteraard hebben bestuursleden mij hetéén en ander verteld over de (vermeende) kwaliteitenvan de aanwezige spelers, maar die informatiegaat het ene oor in en het andere weer uit.Ik ben verantwoordelijk voor het technische beleid.Ik bepaal wie en waar speelt. Hierin doe ik géénconcessie. Noch met het bestuur, noch met de spelers(inclusief aanvoerder) wordt overleg gevoerd m.b.t.de opstelling.EE
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Wat zijn jouw sterke punten ? Wat kun jij de groepbijbrengen ?

Voetballers duidelijk maken wat hun eigen sterke
punten zijn. Deze specifieke goede (voetbal )eigenschappen uitbouwen tot ieders persoonlijk maximum.
Daarnaast het opbouwen van een goede motivatie enhet kreëren van spelvreugde. Elke speler dient zijnverantwoordelijkheden voor het team (zijn mede-
spelers) te kennen en er naar te leven. Alleen
doorzakken op een avond voor een wedstrijd schaadthet team en is derhalve uit den boze.

* 757 van het totale kunnen (het maximaal haalbare)is ongeacht wie er traint altijd aanwezig.
Het is zaak om die laatste 257 door goed inzicht,gerichte training en een juiste gelijkgerichtemotivatie boven tafel (op het wedstrijdveld) tekrijgen. De krachtsverschillen in de 4e klasse
zijn gering. Kleine details zullen bij wedstrijden(en dus in het gehele competitieverloop) de doorslag
geven.

Bemoei je je hoofdzakelijk alleenmet het eerste ?
Nee I Mijn eerste zorg en aandacht is de volledigeselektie van het eerste en tweede. Dit dient één
groep spelers te zijn die samen trainen. Een goedfunktionerend tweede is o.a. nodig voor de juistetrainingssfeer en voor een goede aanvulling
van (wissel)spelers. We hebben een brede selektie
met meer dan 11 spelers die in aanmerking komen
voor een basisplaats in het eerste.Ik maak géén verschil tussen het eerste en tweede.
Wedstrijden van het tweede worden door mij bekeken
en begeleid. Als het eerste nieuwe shirts krijgt,moet dit ook voor het tweede gelden.Naast de selektie, zal ik ook regelmatig wedstrijdenvan het derde, het vierde en de A-jeugd bekijken.Ook hierin kunnen spelers zitten of zich ontwikkelendie geschikt zijn voor de selektie.
Ik besef dat al deze aktiviteiten een aanslag opmijn vrije tijd zal betekenen. Afgezien van het feitdat ik een zo breed mogelijke oriëntatie als een taak



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 primaservice, slaagt u bij:

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

Dorpsstraat 21

en rijdende winkel

vooral uw

VERZEKERINGEN

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Tel 1227EN



Een produkt dat
rekening houdt met
uw haar.

Dorpsstraat 51,
Zieuwent Tel. 1797

BLOEMEN
PLANTEN BRUIDSBOEKETTEN

‚
 CORSAGE'S

Mteemenleelieh GRAFWERK

Fnipbenborg
Dorpsstraat 11 - tel 05445-1544

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN



Sijes

van een selektietrainer ervaar, doe ik het met
plezier. Voetballen is mijn hobby en leven.
Ik ben géén broodtrainer, doch beleef plezier aanhet spelletje.

Hoe stel je je op binnen de groep ?

Iijdens de training en wedstrijd sta ik boven de
| groep, dient er afstand te zijn tussen mij en de

jongens. Om dit te accentueren wil ik met trainerte worden aangesproken. Voor en na de training
en wedstrijd mag iedereen mij met Hens aanspreken.
Dan wil ik tussen de groep, in de vereniging, staan.
Samen een pilsje nadrinken hoort daar bij.

Vat is je standpunt m.b.t. zaalvoetbal ?
Ook zaalvoetbal is voetbal. Ik heb in principe géénenkele moeite met zaalvoetbal, mits dit niet ten
koste gaat van het veldvoetbal. Veldtraining en
veldvoetbal hebben ten alle tijden prioriteit, maar
ik vind het prima als iemand op zijn vrije avond
(b.v. maandag en/of woensdag) een partijtje wil zaal-
voetballen.

De eerste wedstrijden zijn belangrijk 7

Ja; iedereen zit vol bepaalde verwachtingen, zeker
bij een nieuwe trainer. Echter maar al te snel wordt
op grond van één enkelvoudige eerste (wan)prestatie
een oordeel geveld. Doch er dient ruimte en tijd tezijn om jezelf waar te maken, om te kunnen laten zien
wat je kunt. Dit geldt voor zowel spelers als de
trainer. Een krediet van 4 & 5 wedstrijden lijkt mij
redelijk.
Hens een goede en plezierige tijd toewensend bijR.K.Z.V.C. (volgens hem is een periode van 3 4 5 jaarideaal) en dankzeggend voor dit gesprek, sluiten wijaf met het inmiddels bekende “nagerecht”.—.



SIB 2

"HET TOETJE VAN HENS
1. Wat is je favoriete gerecht ?

Biefstuk met gebakken aardappels.
2 Wie nodig je persé niet uit op je verjaardagsfeest?Iedereen is welkom.

3. Wat is je slechtste eigenschap volgens jezelf ?Zou je mijn vrouw moeten vragen.(Red.: Het feit dat hij zware shag rookt, komtniet ter sprake.)
4 Wat is je beste eigenschap volgens jezelf ?Inzet.
5. Wie vind jiZieuwent ?

Van Zieuwent kan ik niet beoordelen. Van dewereld vind ik Greg LeMond. Hij is er op hetmoment dat hij er moet zijn.

de beste sportman of -vrouw van

6. Stel Zieuwent wordt morgen een zelfstandigegemeente. Wie moet er dan burgemeester worden ?
Op dit moment (nog) niet te beoordelen.

7. Wie is volgens jou de meest ondergevaardeerdePersoon binnen je eigen vereniging.Op dit moment (nog) niet te beoordelen.
8. Wat is je grootste hobby 7

Naast voetballen, mijn hond.
* Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?

Op dit moment (nog) niet te beoordelen.

De RedaktieTODOS



De menszijn sport
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Hoge renteis troefbij de
NMS. U heeft het zelf in de



-19-eiTRIATHLON LICHTENVODRD!

OP zondag 10 juli j.l. werd voor de zesde keer dekwart-triathlon, meetellend voor het Oost-GelderseTriathlon-Circuit, van Lichtenvoorde georganiseerd.Naast de kwart was er dit jaar wederom een achtstetriathlon.
’s Morgens om 09.00 uur startte als eerste de kwart-triathlon, bestaande uit 1 km zwemmen, 45 km fietsenen 10,5 km lopen, voor de 1000 m zwemmen in het bui.tenbad van zwembad "Meekenesch.
Onder de deelnemers waren weer enkele triathleten uitZieuwent vertegenwoordigd, waarvan als eerste om 09.00uur Frans te Brake het water in dook en een kwartierlater ook Iwan Wopereis en Jacco van Wijngaarden.Frans te Brake kwam na 0.18.31 uit het water, laterJacco van Wijngaarden ín 0.18.21 en Twam Wopereis in0.20.19.

Na het vateravontuur volgde de fietsafstand van 45 km,dat uit 2 ronden bestond en via Lichtenvoorde, Vragen.der en Lievelde liep. Maar zoals bijna ieder jaar inLichtenvoorde begon het tijdens het fietsen flink teregenen, waardoor de prestaties terug liepen. Op hetglibberige parcours kwamen de door kou en stijfheidgetroffen triathleten terug naar het wisselpunt op de“zonnevei” van het zwembad, om de loopschoenen aan tetrekken. Frans was in de stromende regen nog de snel-ste ficrser van het drietal uit Zieuwent en legde de45 km af in 1.26.36, vervolgens Iwan in 1.29.46 enJacco in 1.30.24.
Ne het wisselen van de schoenen werd gestart met hetslotonderdeel, het lopen. Eet loopparcours van 10,5Km over drie ronden liep via ’t Hooiland, Lievelder-weg en ’t Hofesch langs het zwembad. De meeste tri.athleten hadden de eerste ronde nodig om hun natte envan de kou stijf geworden lichaam los te lopen, omvervolgens de nog twee resterende ronden tot de fi.eN
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te lopen. De van een blessure herstellendeJacco was de snelste loper van de Zieuwentse afvaar-diging en liep in 0.42.54, gevolgd door Twan in0.44.09 en Frans in 0.44.52,
Na de finish konden de totaaltijden worden opgemaakt.Frans te Brake als snelste in 2.29.59 (30e) vervolgensJacco in 2.31.39 (40e) en Iwan ín 2.34.24 (52e).Ondanks de tegenvallende regen goed behaalde eind-plaatsen in de eindrangschikking. In totaal starttener 175 deelnemers aan de kwart-triathlon en de snelstedeed er 2.11.23 over !

Om 10.00 uur startte na de kwart-triathlon de achtste-triathlon, bestaande uit 500 m zwemmen, 22,5 km fiet-sen en 5 km lopen, met ook een Zieuwentse deelnemer,namelijk de 16-jarige Roy Stortelder (Grobbart).
Roy, komend uit de schaatssport, traint ’s zomers alser geen ijs is veel op de fiets en doet daar ook nogherdlopen bij. "Daarom was de keuze niet zo moeilijkom voor de tweede keer aan de achtste-triathlon vanLichtenvoorde mee te doen", aldus Roy.
Het moeilijkste onderdeel voor hem is het zwemmen
(meestal), waarvoor hij dan ook haast nooit traint.Geen wonder, want voor schaatsen is fietsen en Lopende beste zomertraining.
Ondanks dat alles zwom hij in de regen de 500 m nog in0.13.35 om vervolgens 6€n ronde van 22,5 km te gaanfietsen.
Opmerkelijk waren de snelle wissels van hem tussen deverschillende onderdelen, waarvoor hij in totaal maartwee minuten nodig had.
Het fietsen, ook in de regen, deed hij in 0.50.56 omdan nog de resterende 5 km te gaan hardlopen.Met een looptijd van 0.24.38 liep hij naar de totaaleindtijd van 1.29.09 ! Deze eindtijd leverde hem cen34e plaats op in het veld met 65 gestarte deelnemers.De snelste tijd was 1.09.32. Als niet-zwemfanaat entoch als goed fietser en loper volbracht híj zijntweede achtste-triathlon.
De triathlon van Lichtenvoorde heeft met z’n goedeorganisatie en grote deelname helaas patent op regen.

De Redaktieee



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ 'Ë
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
* tevens verzorgen wij a! uw|telefoon 1205

huisslachtingen

de beheerder
van het Voor een goede

si ii
2e hands of nieuwe auto

BaPOChiEhUiS||ai zconten operaties
ook APK-keuring

wenst
naar een erkend adres:

alle sportmensen

steeds Garage“cme |T, KOLKMAN
WEDSTRIJDEN Zieuwentseweg 44, Zieuwent

telefoon 1603
en veel succes!
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em dorpsstraat 27
NVOE BEDRIJF ZIEUWENTVy telefoon 05445:1332
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Draae| [HOLMES

Hydroliek aandrijvingen
Tel. 05445 - 1405 Lichtenvoorde (Gld)
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RK.Z.V.L. VOETEA

HALFJAARLIJKSE LEDENVERGADERING VAN R.K.Z.V.C

HALFJAARLIJKSE

LEDENVERGADERING

VANR.K.Z.V.C

d.d. MAANDAG 3 SEPTEMBER, AANVANG 20.30 UUR,

Agenda
1. Opening

2. Notulen vorige ledenvergadering
d.d. maandag 5 februari 1990,

3. Financiëel verslag penningmeester.
Verslag kaskommissie (Fr. Klein Zeggelinken Laurens Donderwinkel).

4. Bestuursverkiezing.
Aftredend in 1990: Jan Cuppers

André v.d. Wetering
Jan Lankveld.

Dhr. Jan Lankveld is niet herkiesbaar. Het bestuurdraagt Dhr. Herman Bokkers voor als nieuwe kandi.daat voor de vacante bestuurspositie.
Tegenkandidaten moeten op voordracht van 10 of méérleden, 3 dagen voor aanvang van de vergaderingschriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

5. Mededelingen trainers.
6. Rondvraag.

7. Pauze.

8. Beantwoording rondvraag.
9. Sluiting.
P.S. Willen leden, die nog géén pasje hebben, zo |spoedig mogelijk een pasfoto inleveren bijsecretaris W. Slot, Vragenderweg 37c, |

7131 NS Lichtenvoorde.EE
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SELEKTIE 1E EN 2E ELFTAL R.K.Z.V.C. SEIZOEN 90/91.
De voorlopige selectie bestaat uit de volgende spelersJan Beerten Sander Kolkman
Johny Cuppers Marcel Orriens
Pascal Domhof Rene Penterman
Maarten Domhof Joost Rouwhorst
Angelo Domhof Peter Rouwhorst
John Eekelder Erie Rouwhorst
Richard Fukking nand Schutten
Jos Heutinck Guus Slot
Eugene Hoenderboom Marco SpekschoorEric  Humelink Paul Stortelder
Benno  Hummelink Barend Wassink
Eddie Immink Joris Wassink
Eddie kl. Holkenborg Ard Wissink
Yartin Krabbenborg Frank WolterinkJohn Krabbenborg cor van Wijngaarden
I.v.m. het feit dat het Ze elftal het aankomend sei-
zoen in de G.V.B. speelt wordenalle spelers (met
uitzondering van diegenen wiens naam is onderlijnd)verzocht zo spoedig mogelijk een pasfoto in te leve.ren bij Willie Slot.

RESTERENDE OEFENPROGRAMMA +

21 augustus:Bekercompetitie RKZYC 1

26 augustus : RKZVC 1 - Rijnland 1 Aanvang 11.00 u.
RKZVC 2 Rijnland 2 Aanvang 11.00 u.

28 augustus : Bekercompetitie RKZVC 1

OEFENPROGRAMMA 5e t/m 8e ELFTAL:

Se Elfta:
Zondag 19 aug. : 10.00 wur : ZVC 5 - AD 3
Dinsdag 28 aug.:19.00 uur : ZVC 5 - KSH 2
Zondag 2 sep. : 09.30 uur : ZVC 5 - Mariënvelde 3——



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 0544541259
|

Q ONSTENK
5

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

Dorpsstraat 85 - 64
7136 LN Zieuwent
Tel 05445- 1485

Donny Rots |
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

AGENTUREN

Partikuliere verkoop af kwekerij

Tuinonderhoud

Roldersweg 32
7136 KX Zieuwent

Telefoon (05445) 2133



ë & _AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
0544511509

Harreveldseweg 36 7136 LW ZIEUWENT (Gld)

Hulzink
Bouwbedrijf

37 NIEUWBOUW

YX VERBOUW

… If ONDERHOUDSWERKEN



Ge Elftal:
Zondag 26 aug. : 11.00 uur : AD 6 - ZVC 6 |

Donderdag 30 aug.:19.00 uur:ZVC 6 - Silvolde 6
Zondag 2 sep.:10.00 uur:Etten 4 - ZVC 6

Ze Elftal:
Donderdag 30 aug. : 19.00 uur : ZVC 7 - Silvolde 7
Zondag 2 sep.:10.00 uur : Mariënvelde 4 - ZVC 7

ge Elftal:
Zondag 26 aug.
Donderdag 30 aug.

09.30 uur :

19.00 uur
ZVC 8 - KSB 5
Silvolde 8 - ZVC 8

EEENeenen
EVENEMENTEN-AGENDR |

23 aug.:Jong Nederland: Grootkamp.
24 aug.:Jong Nederland: Grootkamp.
24 aug. : Openingsaktiviteiten "Nieuwe Sporthal".
25 aug.:Jong Nederland: Grootkamp
25 aug.:Openingsaktiviteiten "Nieuwe Sporthal".
26 aug.:Jong Nederland: Grootkamp.
26 aug.:Openingsaktiviteiten "Nieuwe Sporthal’.
01 sep. : T.O.H.P. : Aktiviteitendag 25-jarig

bestaan.
03 sep.:RKZVC: halfjaarlijkse ledenvergadering.
27 okt.:Uitvoering Notenkrakers.
28 okt.:Uitvoering Notenkrakers.

3 nov. : Uitvoering Notenkrakers.
4 nov. : Uitvoering Notenkrakers.

10 nov. : Uitvoering Notenkrakers.
10 nov. o£
17 nov.:Klootschieten : Open toernooi Senioren

(B + D).EEEN



-z4-STENEN“KEMKENS PENALTY BOKAAL”

Voor de 2e keer in successie organiseerde R.K.Z.V.C.
op 15 juli j.l. dit evenement. Mede dankzij het prach-tige weer konden de penalty's onder ideale omstandig-eden afgevuurd worden op het doel dat wisselend ver-dedigd werd door Edwin ten Have (KSH-1), Rene Boschker
(Longa’30-1) en Jan Beerten (RKZVC-1).

Per vereniging (uitgenodigd waren Erix, KS, KSV,
Longa en uiteraard RKZVC) had er een voorselektie
plaatsgevonden om te bepalen welke drie spelers perjeugdelftal (A t/m F) afgevaardigd werden om op dezedag hun vereniging te vertegenwoordigen, teneinde deKemkens Penalty Bokaal te veroveren en KSH te onttro-nen als houder van deze wisselbeker. Hiernaast was erper leeftijdscategorie een beker te verdienen voor dekoelste schutter.

Of het nu kwam door de grote psychische druk van hetonder toeziend oog van het talrijke eigen publiekmoeten nemen van drie strafschoppen, of door de nieuweimposante “Jan Cuppers - tribune’, feit was vel datonze eigen jeugd het vizier niet zuiver had staan ener zowel individueel en dus ook in de einduitslag nietaan te pas kwam. Alleen Martijn Massop wist zich tekwalificeren voor de finaleronde maar moest het hierinafleggen tegen de concurrentie.
In de einduitslag eindigde R.K.Z.V.C. op de laatsteplaats. De eerste plaats werd opgeëist door KSH enKSV, en loting besliste dat de Kemkens Bokaal doorKSV mee naar huis mocht worden genomen.

Volgend jaar komt er voor R.K.Z.V.C. hopelijk eenDeter resultaat uit de bus al was het alleen maar omte voorkomen dat KSB voor de derde keer in successiede Kemkens Penalty Bokaal wint en deze dan hun defini-tieve eigendom mag noemen. De Redakioss



Bomers LxMxBx

Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop ‘KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 5445-1620 ZIEUWENT

WEEGBRUG
B.A.M. KRABBENBORG
ZIEUWENT

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

Zeer goed bereikbaar vooralle combinaties.
Aangegeven vanaf de weg Zieuwent-Ruurlo

Tevens kunstmest verkrijgbaar los
en gezakt te leveren,
in samenwerking met

GUNNEWICK
MENGVOEDERS BV

te Vragender Tel. 05443 - 71330



GOEDE RAADIS NIET DUUR!
Ook uw Adviseur voor:

GEMAN - Schade- en spuitwerk
Onderdelen en Acc.

ADVISEUR voor: Teelen ML ben.

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 een vrijblijvende prijsopgave of een afspraak !

) DRUKKERIJ WESTERLAAN

toch ook uw drukker!

* FAMILIEDRUKWERK
* HANDELS. EN REKLAMEDRUKWERK

* KETTINGFORMULIEREN

DIJKSTRAAT 26 LICHTENVOORDE TELEFOON 05443-71207
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ESZET'90

Vanaf 1 september 2.5. zal Zieuwent een nieuwe vereni-
ging rijker zijn. Het is de nieuwste sportrage in
Nederland, die relatief gezien het snelste groeit.
Het is een sport, die met 2 mensen beoefend dient te
worden. Getracht moet worden om de tegenstander zo te
bespelen, dat hij niet meer bij jouw geslagen bal kan
komen. Spanning volop dus en tevens zorgt het nodige
zweet voor een gezonde dosis conditie. Vrij gemakke-
lijk te begrijpen spelregels en korte maar felle sla-
genwisselingen staan borg voor een goede en leuke
ontspanning.

Dit alles kan dus vanaf heden in verenigingsverband.
De voordelen hiervan zijn hieronder kort beschreven.

* Vaste, gratis speelavonden.
* Kortingen op overige tarieven.
* Toernooien / competities.
* Laddersysteem.
* Overige clubavonden / activiteiten.
* Sociale contacten.

Kortom: Dit alles lijkt ons genoeg reden om ’t 2.5.
weekend eens te kijken wat de sport inhoudt
en eventueel voor jou kan betekenen.
Probeer ’t en je bent verkocht.
Tot ziens. Bestuur ESZET'90.

EE NSESEEODDDD EERENS
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ZOMERSE OVERPEINZINGEN VAN
EEN ZIEULUENTSE VOETBALLER.

De ene helft van voetbalminnend Nederland zit waar-
schijnlijk al wekenlang op ’t puntje van z’n stoel te
wachten op de herstart van het voetballen. De een
heeft al diverse opstellingen van Ajax en van zijn
eigen elftal besproken in zijn brein en de ander heeft
duurlopen gemaakt en met tennis zijn conditie op peil
gehouden.
De andere helft van Nederland zit ook op zijn stoel,
maar voor hem kan de zomer niet lang genoeg duren.
Een barbecue is tenslotte toch wel fijner dan de
bijna verplichte gang naar het voetbalveld voor een
waarschijnlijk slechte pot voetbal.
Iedereen kan voor zichzelf bepalen tot welke cate-
gorie hij of zij behoort, maar een feit is, dat ’t
balletje weer rolt en uiteraard zijn de verwachtingen
van Ajax-1 t/m "Bal op ’t dak'-14 weer erg hoog ge-
spannen.

Voor ZVC-1 geldt dit laatste zeker. Opnieuw een nieuwe
trainer zal voor de nodige impulsen moeten zorgen.
Voorlopig zijn de eerste ervaringen positief en de
spelvreugde tijdens de trainingen vormen eigenlijk
een bevestiging van het helaas te laat genomen besluit
om te breken met Jo van Huet.

Voor ZWC-2 geldt, dat een lagere klasse, waarin het
helaas is beland, fysiek voetbal zal opleveren. Toch
zal met de juiste instelling een hoge positie haalbaar
moeten zijn.
Het derde elftal moet toch beter kunnen dan dat ’t hetvorige seizoen heeft laten zien. Enkele wijzigingenzullen waarschijnlijk wonderen verrichten.

_—__..__.



227
Ook het 4e elftal zal enkele wijzigingen ondergaan,
maar de goede sfeer zal in hun klasse altijd borg
blijven staan voor resultaten.
Van het 5e t/m 8e team is traditioneel weinig bekend.
Opnieuw weinig oefenwedstrijden en toch de nodige
wijzigingen. De term "vriendjespolitiek" zal weer
klinken hieromtrent.
Toch zullen deze teams weer met volle overgave voet-
ballen voor de toch wel erg mooie tribune. Deze is
gekomen om meerdere redenen, maar 0.2. ook als
concurrentiemiddel tegen de sporthal. Deze zal ZVC
zeer waarschijnlijk leden gaan kosten en daarom de
taak voor ’t bestuur om de jeugd de juiste aandacht
te schenken. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst,
nietwaar ?

De RedaktieEENNSNeN
VOLLEYBALVERENIGING T.D.H.P.

Onze volleybalvereniging bestaat op 1 september 3.5.
25 jaar. Op deze dag heeft een jubileumkommissie een
groot aantal aktiviteiten georganiseerd.
In navolging op ons jubileumboekje, dat U half juliheeft ontvangen, volgt hieronder het overzicht van
deze dag.

Het gehele programma speelt zich af in het multi
funktioneel centrum aan de Zegendijk te Zieuwent.
Graag nodigen wij u uit deze dag bij te wonen,
de toegang is gratis.



5
10.00 u Opening door de voorzitter.
10.00 12.00 u : - Junioren volleybal clinic“

voor kinderen van 6-12 jaar.
- Jeugd volleybal clinic"

voor jongeren van 12-18 jaar.
- Recreantentournooi voor TOEP-dames

12.00 18.00 u : Kerkdorpentournooi.
Teams uit de gemeente Lichtenvoorde
strijden om de volleybal eer. Zowel
4de klasse als promotieklasse teams
nemen aan dit tournooi deel.

19.00 - 21.00 u Demonstratievedstrijd.
Voorafgegaan door harmonie en schut- Ì

terij laten twee nationale topteams Î

zien waarom volleybal in korte tijd
volkssport nummer 2 is geworden.

21.00 - 23.00 u:Receptie.
Gelegenheid tot het feliciteren van
het TOBP-bestuur en uiteraard tot
het nuttigen van een drankj
” Opgave voor de clinics bij:

Irma Knippenborg (tel. 1849)
Laurens Kolkman (tel. 2107)

Leden worden verzocht 1 september a.s. bereid te zijnhend- en spandiensten te verrichten tijdens de aktivi-
teitendag. Hou deze dag dus vrij !

Op 14 september a.s. is er een feestavond voor TOP-
leden bij het Witte Paard in Zieuwent.

Bet Bestuur.



Breng kleur
in vw interieur

O lotus
—_ selection

Niënhuis interieurverzorging
Werenfriedstraat 1 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 05445-1252



SALON DOPPEN
DORPSSTRAAT 77

ZIEUWENT TEL 1982


