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Veel mensen twisten met elkaar over het feit of het
mu een strenge winter wordt of niet. De wintersport-liefhebber zal daar wel gebaat bij zijn.
De schaatsers hoeven niet lang te wachten, want eris elke winter kunstijs op de baan.



2Ski-liefhebbers vertrekken al over enkele weken mas-saal naar de skioorden elders in Europa.

Andere sporten die ook de winter doorgaan zijn o.a.de veldrijders (Ned. is WK), die vaak ploeterend door
de modder hun vele wedstrijden rijden, of het nu re-
gent, sneeuwt of vriest.
De vaderlandse schaatssport, die hoog in het vaandel
staat, is al op weg naar hun topseizoen, nu maar af-
wachten of Ben v.d. Burg net zo zal schaatsen dan dat
hij praat.
Een andere schaatster, geen onbekende, Yvonne van
Gennip werkt hard aan haar "come-back'. Wellicht
weer een fantastisch schaatsseizoen.
Terwijl ons “Oranje” nog steeds onder zware druk
tobt over hun prestaties, heeft ook ZVC haar proble-
men om de nodige punten binnen te halen.
Zou Michels uitspraak "Ik vraag om enig geduld met
het Nederlands elftal. Keulen en Leverkusen zijn ook
niet op één dag gebouwd.” ook van toepassing zijn ophet Zieuwents le elftal. De tijd zal het leren.
Daarintegen zijn de zaalsporten volop in hun competi.tie bezig. Het damesteam van T.V. Slagvaardig houdt
landelijk gezien nog steeds het hoofd (zeer goed)
boven water. De dames van H.V. Pacelli komen vaak
1 of 2 doelpunten te kort om hun successenreeks vanhet vorig seizoen te evenaren.
Met de nog vele wedstrijden en sportevenementen gaat
sportend Zieuwent de winter door om daarna hopelijkniet te degraderen maar te promoveren !

Tenzij men dezelfde mentaliteit heeft als Regilio
Tuur; “Er is geen bokser die zo hard traint als ik.
Dat geeft je cen voorsprong op elke tegenstander !"

Daarbij zal ook het plezier altijd nog voorop behoren
te staan. Veel leesplezier.

De Redaktie.EON
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EVENEMENTEN

AGENDA

-- 16 dec. : PIOT : kopie inleveren

-- 28 dec. : T.T.V. Slagvaardig : open tafeltennis.
kampioenschappen van Zieuwent.

-- In de nacht van 5 op 6 jan. 'Sourcy Sport Nacht".
Van 17.00 tot * 05.00 uur.

-- 1 jan. : Stichting PAASPOP organiseert in het
Sourcy Center® een optreden van PILI PILT.

—- 8 feb. : Jong Nederland : Carnaval.

-- 15 en 16 maart : Uitvoering Harmonie.

-- 30 maart, 31 maart en 1 april: PAASPOP'91.

-- 28 april : Schuttersconcours, georganiseerd
door Schutterij St. Sebastiaan.

-- 30 april : Jong Nederland : Koninginnedag.

=- 1 juni : Jong Nederland : Kermisspelen.

-- 14 t/m 16 juni : Jong Nederland : Kleinkamp.

—- t/m 11 aug. : Jong Nederland : Zomerkamp.

—- 31 aug. en 1 sept.:Jong Nederland : Ouderkamp.NNDe kopie voor het volgende nummer (18% jaargangnr. 4 (verschijningsdatum 22 december 4.9.) dientuiterlijk ZONDAG 16 december in het bezit te zijnvan de redaktie.TORE



EEEHET TRAJEKT

Vlak voor sluiting ven de overschrijftermijn ver-ruilde Freddy Bokkers RKZVC voor Doetinchem, de
nieuwe klub van de Zieuwentse voetbaltrainer Laurens
(Lau) Knippenborg. Xnippenborg, een gedreven trainer
die goed thuis is in de Gelderse amateurvoetbalwereld,
achtte de spelmaker van RKZVC blijkbaar een aanwinst
voor zijn nieuwe blauw-witte brigade.
De overstap kwam in Zieuwent "plotsklaps" over. Voor
wat betreft de uiterste overschrijfdatum was het in-
derdaad 2 voor 12. Gelet op z'n eigen voetbalontwikke-
ling was het wellicht niet meer dan een logische -
overigens in een eerder stadium door Freddy richting
WVC en SDOUC uitgestelde - stap hogerop.
De gemoederen in de Ziewwentse voetbalwereld liepen
wat op. Met name het moment, de Zieuwentse trainer
en “maar 1 klasse hoger’ (voor Freddy in feite klasse-
behoud went RKZVC degradeerde) waren daar de oorzaak
van.

De hamvraag in dit verband: heeft Knippenborg hem ge-zonseld uit het nest of heeft Bokkers ervoor gekozen
zijn voetbalvleugels uit te slaan ? gaan we niet be-
antwoorden.
Wellicht interessant om een precieze rekonstruktie
te geven van wie, zo vlak voor 2 voor 12, nog bij wie
aan de lijn hing en hoe dat eraan toeging, feit is dat
"Bokkers" naar Doetinchem ging, waar "Fred" z’n spel-
bepalende rol op moet gaan eisen. Wij houden het op:
Lau polste, Freddie koos.

Inmiddels lijkt de storm (in een glas vater ?) wat te
zijn gaan liggen. Behoudens een trapje na in de Gel-
derlander ("Een speler als Bokkers kunnen we missen",
opgemerkt zei dat de resultaten van RKZVC voorlopig
een andere richting uitwijzen (red.)) gaat de aandacht
weer uit naar het spel.
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Voor PIOT was de transfer van Freddie naar de nieuwe
klub van Lau voldoende aanleiding beiden eens geduren-
de de eerste maanden wat te volgen bij hun nieuwe klub
in hun nieuwe omgeving.

Sportpark "de Beselhorst’, de nieuwe thuishonk van de
v.v. Doetinchem. Een nog niet aangeklede omgeving. De
ruime kantine doet wat onpersoonlijk aan. Slechts de
advertentie van installatie-technisch bedrijf Kemkens
B.V. in het klubblad herinnert aan het meer beschutte
Zieuwent.

Zonder volledig te willen zijn - helaas hebben we de
2 beste wedstrijden van Freddy, n.l. Loenermark en
Eerbeekse Boys uit, beide goed voor een 8 in de Graaf-
schapbode (diïnsdags) waarbij de laatste 8 tevens een
eerste notering in het wekelijkse sterrenteam van die
krant betekende - is onze indruk: Freddy's spel is
wisselvallig. Sterke momenten (altijd een voetballende
oplossing, het wegdraaien, het afstandschot, het kom-
binatiespel, kortom: je ziet dat hij qua mogelijkheden
"simply the best’ is) worden afgewisseld met zwakke
momenten (te goed en mooi willen doen, duurt te lang,
balverlies, onzichtbaar, kortom: ook bekend, wat
flegmatiek).
Er zit dus nog zat groei (het trajekt van flegma naar
flair) in. Het woord is aan "die 2'.

1. Freddy, door naar Doetinchem ce gaan geef jij aandat je verder wil. Lau, door hem te nemen geef j
er blijk van dat je in Freddy je spelbepalende mid-
denvelder, de belangrijkste schakel in jouw spel-
opvatting, ziet. Licht het "hoe en waarom’ eens
toe.

Lau: nadat ik bij Doetinchem getekend had, heb ik die
ploeg een aantal keren bekeken. Gezien het con-
cept dat ik voorsta (aanvallend voetbal met o.m.
achter 1 op 1, het vastzetten van de tegenstan-
der, overschakeling bij balverlies naar balver-
overing en een meeverdedigende en diepgaande cen-



62
trale middenvelder) ontbrak het bij Doetinchem
onder andere aan een centrale middenvelder.
Freddy is zo’n speler. Ik ken hem vanuit de ZVC-
jeugd. Het klikte toen al tussen ons. Het kontaktis altijd gebleven. Dat hij uit Zieuwent komt
doet er niet toe. Dat had ook Groenlo kunnen
zijn. Wel wil ik met hem eruit halen wat erinzit.

Freddy: Lau z’n aanpak sprak mij vroeger al aan.
Mijn doelstelling is beter worden. (Vraag:
kijken waar de grenzen liggen ? "Anders hoef
je niet te gaan", aldus Freddy).
Ik weet dat hij achter me staat, hij vertrou-
wen in me heeft. Alleen hij belde 1 dag van
te voren. Zondags ervoor hadden we met Zieuw-
ent het seizoen nog afgesloten, zo van: pret-tige vakantie en tot volgens seizoen. Nu moes-
ten sommige spelers het in de krant lezen dat
ik naar Doetinchem ging.

lau geeft aan dat hij dat bewust gedaan heeft. "Ik had
hem al vaker gevraagd (WVC-jeugd en vorig jaar SDO).
Nu heb ik gezegd: neem je bedenktijd, overleg het.
Jij belt als je het ernaar hebt. Zo niet, even goede
vrienden.

2. Welke kwaliteiten dichtten jullie elkaar toe 7

Lau: Hij is balvast, het afschermen en wegëraaien,het schot van afstand en z'n spelopeningen.
Ben creatieve voetballer.

Freddy: Ik vergelijk Lau niet met andere trainers.
Hij is nog fanatieker als vroeger. Zijn oefen-
stof is goed en hij gaat er diep op in.
Legt op de training het spel stop (Lau zegt
lachend: ’situatief coachen heet dat’. Bi
deze, Lau (red.)). Dan wordt daar op in
gegaan.
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Hoge renteis troefbij de
NMS.U heeft het zelf in de



Lau: Vroeger was ik meer blind fanatiek. Vanuit de
eigen motivatie, het voorbeeld geven. Nu hoef ik
niet meer elke aktie zonodig te begeleiden. Ik
heb bijgeleerd.
De trainingsvorm is gebaseerd op de doelstelling.Inoefenen op de training en tijdens de wedstrijd
de coaching (organisatie en correktie). Alleen
aanwijzingen dan als: "aktie teveel ingezet naar
binnen" en ‘meer in de rug dekken’.

In het spelconcept (systeem) ben jij Freddy met
no. 9 de centrale man met de belangrijkste taak.
In de wedstrijden die gezien zijn, had de routinier
Henk Rijks meer die rol. Ook voor je medespelers
was het niet vanzelfsprekend dat die bal naar jouwmoest. Laat zich de nadruk op jou en wat er van jeverwacht wordt in tijd (haast, geduld, de Kerst,
na 1 seizoen, etc.) uitdrukken 7

Freddy: Ik weet zelf ook wel dat ik die rol nog niet
had. De anderen zeggen ook wel dat ik meer
moet “proaten". Ik ben niet zo dat ik met een
grote mond binnenkom. Op de trainingen en in
de wedstrijden wil ik het door te presterenlaten zien.
Voor allemaal, ook voor mij, is het wennen aan
het systeem. We hebben een jonge ploeg. Voor
de jongeren om me heen geldt dit wennen nog
meer. Zo moet de spits nog meer leren, bij-
voorbeeld het gat in te duiken of een bal la-
ten zakken. We zijn nog niet genoeg op elkaar
ingespeeld.
In het begin liep het bij mij niet. Tegen Loe-
nermark wel. Daarna ging het weer minder. De
laatste wedstrijden (Eerbeekse Boys en Longa)
was het weer beter. "Ut begunt te kommen’.

In het begin stond ik ervan te kijken hoe
alles verzorgd is. De ballen, tenues (warm-
lopen in een ander shirt), de voetbaltassen,
soep vooraf bij Dimmendal bij uitwedstrijden,
een hapje in de kantine en zo.



lau: het is wennen aan het voetbal, maar ook aan het
klimaat er omheen. Doetinchem is een klub die van
de le klasse is gedaald en weer omhoog wil. Met
een echt voetbalbestuur. Dat spreekt mij aan.
De organisatie moet tot in de puntjes verzorgd
zijn. De verwachting is bvb. dat we dit seizoen
een periode pakken. Wanneer Freday helemaal in
z’n rol zit, laat zich niet in tijd uitdrukken.
Die druk ligt er ook niet op.

4. Hoe ben je opgenomen in de groep ? Het lijkt alsof
je in het veld meer doet met bvb. Rijks en Veste-
rink dan met een Konings.
Daarnaast: jullie reizen meestal samen, ontstaan erdan geen scheve gezichten ? Overigens: dat zal wel
schelen in de reïskostenvergoeding. En: je woont
nog thuis. Een nieuw bankstel of nieuwe T.V. ligtdus ook niet voor de hand. Hoe regelen we dat 7

Freddy: Ze hebben me goed opgenomen. Ik trek inder-
daad wat meer met de ouderen op. Na de trai.
ning zijn zij er nog in de kantin
Lachend: van de reiskosten krijg ik een ge-deelte vergoed. Dat is persoonlijk gericht.Misschien komt dat andere nog 'n keer.

Lau: In de groep hebben we respekt voor hem. Dat was
al snel. Ze vinden hem nog te aardig en te lief.Scheve gezichten zijn er niet. Wel een dollet je:
zo, hou ik van iedereen punten bij als we partij-tjes spelen. De groepjes veranderen steeds van
samenstelling. Toevallig staat Freddy bovenaan.
Dan beginnen ze wel van: “Zie je wel ze komen
allebei van Zieuwent’. (Is dat wel zo toevallig,
m.n. als de groepjes steeds wisselen ? (red.))

3. Hoe zit het met Zieuwent, Freddy. Mis je de sfeer
van RKZVC ? Doetinchem is toch een wat andere om-
geving ?——
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Freddy: Ik heb m'n kameraden nog in Zieuwent, Ik ben

niet veranderd. Dat zou ook niet goed zijn.Je moet altijd jezelf blijven. Onlangs op de
fuif bij het Witte Paard heb ik gewoon met de
spelers en ook de trainer van RKZVC gepraat.Ook in Doetinchem wordt wel gelachen en geou-
we hoerd in de kantine. Spijt heb ik er niet
van. In Zieuwent was ik er al, hier moet ik
me weer helemaal waarmaken. Ik hou daar reke.
ning mee. Vraag: ook op zaterdagavond ? Ant-
woord: ja.

6. En straks: na zeg 3 jaar. Wat wordt het dan samen ?

Zeggen jullie het maar: Pax, WVC of Babberich ?

Jullie mogen kiezen. Wie van de 3 7

Freddy en Lau: (let wel zonder elkaar eerst aan te
kijken (red.)) "Dat weten we nog niet.
Het zou best kunnen. Dat kun je nietuitsluiten.”

Lau: Naast gezamelijk gaat ieder ook zijn eigen weg.Ik kon Z seizoenen terug naar AGOVV, een zater.dag-hoofdklasser. Hangt ‘ook af van de reistijden,kombinatie met werk, wat de club wil en van je-zelf.

Een tussenstand van de overstap van Freddy Bokkers
naar de V.V. Doetinchem. Groei met een open eind, Î

Wel op doel af. Zonder z’n 2 beste wedstijden geziente hebben is de voorspelling dat Freddy het daar goedgaat doen. Simpel vanwege zijn voetbalcapaciteiten en"tied". Alle vertrouwen daarin.
U kunt het volgen in de Graafschapbode op maandagen
en dinsdagen. Nog beter: ga eens kijken op de Bezel-horst (via Westendorp en Zelhem kan).
"Fred en Lau’ bedankt en vooral: veel succes op de
Doetinchemse dreven.

De Redaktie.—.......



saoPESSEDEED
SHIATSPONSDR VOOR R.K.Z.V.C.-:

Enkele weken geleden was het dan eindelijk zo ver;RKZVC-3 kreeg de reeds lang aangekondigde nieuweshirts. Pas na veel wikken en wegen werd het ontwerphiervoor door iedereen goedgekeurd, inclusief bestuur.Cafe Bongers, ook bekend als "Giezen! was namelijkbereid om als shirtsponsor op te treden. Dat dit totvolle tevredenheid stemde voor de 3e elftalspelerszal niemand verwonderen. Een en ander werd op cenregenachtige zondagmorgen in oktober bekrachtigd,Middels onderstaande foto kunt U hiervan ook getuigezijn.
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De volgende spelers en begeleiders waren aldus ingeno-men met de geste van hotel-cafe-restaurant Bongers:

————————



SITE

Bovenste rij v.l.n.r.: Trainer{coach Jan Fukkink,
grensrechter Bennie Slot, Peter Boekelder, René Dop-
pen, Stefan Papen, Bennie Storkhorst, Vincent Bokkers,
Wilco Wopereis, Tonnie en Mirjam Bongers.
Onderste rij v.l.n.r.: Clemens bokkers, Jos Stork-
horst, Marc Penterman, Frank Rensen, Bennie Stork-
horst (7), Tonnie Krabbenborg en Erik Hurmelink.
Willie Kl. Nijenhuis was helaas verhinderd.

R

SelWaIERik.ZVL: B-UNIOREN

Uit de eerste 4 wedstrijden werden 6 punten behaald.
We stonden toen op de derde plaats. Toen kwam de wed-
strijd tegen koploper Grolse Boys. Na een goede eerstehelft verslapten we en na 10 minuten in de tweede
helft was het al 0-1 waarna de einduitslag 0-2 werd.

Wa deze nederlaag moest en zou er van Eibergen gewon-
nen worden. Het werd 7-3 voor ons.
De wedstrijd tegen Winterswijk werd verloren met 6-2.
De eerste helft tegen Kotten speelden we goed en
stonden bij rust met 1-0 voor. Na de thee sloeg het
noodlot toe. Al snel kwamen we met 1-4 achter, waarna
de einduitslag door een penalty op 2-4 gebracht werd.
Na een flitsende start tegen DE stonden we met 0-2
voor, daarna ging het iets minder waarna we uiteinde.lijk toch met 2-4 wonnen.
Tegen A.Z.S.V. B (31) verloren we op een lulligemanier met opnieuw 2-4.

Komt U gerust een keer kijken op zaterdagmiddag om
14,30 uur.

RKZVC

B-
juniorenDEENSE

_—__—_—_—_—_—_—_—_
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BRKZ. DI-PUPILLEN

Nadat we dus al 8 punten uit 4 wedstrijden hadden(zie vorige PIOT), moesten we de 5e wedstrijd tegen Î

Vios B. (Verliezen Is Onze Sport’). De eerste helftging bereslecht, want dat kwam door de wind. We moes-ten van John laag over de grond spelen. Met de rust Î

was het 3-1 voor ZVC. De tweede helft ging het ietsbeter maar niet veel. We wonnen zoals gewoonlijk, enwel met 6-1.
De volgende twee wedstrijden waren tegen SKVW enMariënvelde. Deze wonnen we met 7-1 en 11-0. DitDetekent dat we volgende week kampioen konden worden.
De kampioenswedstrijd was tegen Vosseveld. We werdengefilmd door Pascal Domhof. We kregen bloemen en daar-na werden we gefotografeerd door André v.d. Wetering.
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waas
De ouders kregen een uitnodiging van John, Joris,Wijnand en Michel, waardoor ook zij aanwezig waren,De uitslag werd 16-1 maar het had ook 16-2 kunnen
worden, want een jongen schoot voor een Leeg doel
op de paal. Zelfs onze keeper (Tenno Kolkman) scoordein deze wedstrijd en wel uit een penalty.Na de wedstrijd gingen we in de kantine wat drinken.
We kregen consumpties van Dave, Waenink en van deleiders en Harry. Als afsluiting van de dag gingen
we bowlen in het Sourcy-Centrum. We hebben wat ge-dronken en gegeten. Eddy won het bowlen met mazzel
en geluk. We hadden een mooie dag gehad.
De laatste 2 wedstrijden die niet van belang waren
wonnen we allebei
Behalve de competitiewedstrijden hebben we ook nog2 oefenwedstrijden gespeeld. De eerste was tegen WVC-D-sel. We speelden heel goed, maar toch verloren we
met 1-0. De tweede wedstrijd was ma. 5 nov. tegenGrol D-sel. Deze wedstrijd verloren we echter met4-0 alhoewel we niet slecht gevoetbald hadden. De
tegendoelpunten kwamen vooral uit de corners doordatde spelers van Grol veel groter waren dan wij.

Ook zijn we een keer naar de Graafschap wezen kijken.Ze moesten tegen Dordrecht’90. De Graafschap won met3-0 en het was prachtig om dit te zien.
Elke thuiswedstrijd vloot Wijnand Bekken. Hij deedhet heel goed, waar we hem voor willen bedanken.
We kregen voor het mooie verslag een consumptie vanJohn Eekelder.

Namens D1 : Sander

…
Mark Toby Rolf

en de rest.
Bedankt Joris, John, Michel en Wijnand.

SEN SSSSEDEN
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Wij zijn met een oefenwedstrijd begonnen tegen Halle,die hebben wij met 12-3 gewonnen.
In de Competitie hebben we de eerste wedstrijd net ge-
wonnen met 6-5 tegen Grolse boys.
De wedstrijd tegen Mariënvelde hebben we goed gespeeld
maar dat hebben we verloren met 4-2.

Tegen W.V.C. werd met 3-0 verloren.
Tegen Vragender hebben we beter gespeeld en wonnen
met 9-1.
En tegen A.D. hebben we dik gewonnen met 15-0.
Toen moesten we weer tegen Grolse boys toen hebben we
verloren met 3-2 want daar deden er 3 van Dl mee.
De wedstrijd tegen Mariënvelde werd weer gewonnen met
3-2.
Ook de wedstrijd tegen W.V.C. werd gewonnen 3-1.
Tegen Vragender dachten we dat we wel konden winnen en
dat werd gelijkspel 3-3.
Zaterdag 17 nov. was het slecht weer hoefden wij niet
te voetballen zijn we wezen zwemmen met E2 wat heel
leuk was.

Bedankt leiders en trainers. Volgende keer hopen we
kampioen te worden.

Johan te fr. en Luc namens ElNEENRKZV. L.: EzPUPILLEN

Zvc we Hessel Kolkman was vandaag in goeie
vorm. Gijs Reukers in de vijfde minuut 1-0. flessel
twee goals achter mekaar, 3-0.
AZSV - ZVC : 3-4—



ADIDAS - PUMA - QUICK
CRUYFF. SPORTS -

RUCANOR - ROBEY

vooral uw
- SPORTSCHOENEN
- SPORTKLEDING

ea. SPORTARTIKELENje
schoenenen sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT -telefoori 1257

Voor levensmiddelen van
goede kwaliteit en een primad vooral uwService, slaagt u bij:Be VERZEKERINGEN

KNIPPENBORG Ee
ASSURANTIEKANTOORa

STORTELDER
Zieuwentseweg 75

== 5 Zieuwenen rijdende winkel Tel 1227

Dorpsstraat 21



Een produkt dat
rekening houdt met
uw haar.

WMatrùc

&eGiel Dorpsstraat 57 £Zieuwent Tel. 17°

BLOEMEN
PLANTEN BRUIDSBOEKETTEN

‚ ‚
 CORSAGE'S

Ssteemenleelietk GRAFWERK

Fnipoenborg
Dorpsstraat 11 - tel 05445-1544

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN
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ZVC - Longa : 6-4 In de zust was het 2-1. Na de rust
stonden we 3-4 achter. De 4-4 maker was Roy Alofs die
stond achter. Hij kreeg de bal, hij speelde 5-6 mannenjen maakte 4-4. Er na kregen wij een penalty,
Roy scoorde koelbloedig.
Grol - ZVC : 3-3

WVC - ZVC : 4-3 Roy Alofs 2 goals. Gijs Reukers 1 goal
ZWC - Meddo : 10-2 Een fluitje van een cent. Aan het
eind was de keeper verdwenen.

Longa - ZVC : 5-0

ZVC - AZSV : 4-3 Een spannende wedstrijd.
ZVC - Grol : 1-0 Een schiterende goal van Jan
Schoppen.

Meddo - ZVC:1-7 Een mooie redding van de keeper Toon
Molle Man. Gijs Reukers met drie mooie goals. Roy
Alofs maakte er twee. Ton Vos met de prachtige drie-
goals. En toen was E2 kampioen, en wie waren er kampi-
oen: Gijs Reukers, Roy Alofs, Jelle Kolkman, Jeroen
Brundel, Thijs Roelofsen, Ton Vos, Hessel Kolkman,
Jan Schoppen, Tom Groot Kormelink, Thijs Bongers,
Toon Molleman.

Leider Richard Klein Goldewijk.
Scrijvers Roy Alofs en Gijs Reukers
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INTERVIEW MET DAVE HOLKENBORG
(KLOOTSCHIETVERENIGING j

uE HEMMELE")

Dave Holkenborg, 14 jaar, Mavo-scholier. Vanaf de op-
richting lid van de vereniging, samen met 6 andere
jeugdleden. Zelf gooit Dave in de Ze klasse van de
jeugd. Bij de laatste onderlinge kampioenschappen is
hij Ze geworden. Vorig jaar is hij kampioen geworden
in de 3e klas en dat gaat dus prima. Deze hogere
klasse is echt wel moeilijker, maar ze draaien in de
middenmoot .

1. foe ben je terecht gekomen in het klootschiet-
wereldie ?
Via een open dag voor jeugdleden, en dat leek
me wel wat.

2. Wat is nou het leuke aan je sport, dus waarom
zouden ez veel meer jeugdige klootschieters moeten
zijn in Zieuwent ?
Het is gewoon leuk en gezellig om met een klein
groepje anderhalf uur op te trekken. Verder is
het een buitensport en dat ligt me ook wel. Beter
gooien dan de tegenpartij is gewoon erg leuk.
Bochten afsnijden en verre worpen en zo.

3. Wordt er veel voor de jeugd gedaan binnen de
klootschietsport ?
Als er geen wedstrijd is, dan is er altijd trai
ning. Verder hebben we ieder jaar een feestavond.
Er zijn trainingspakken geregeld en na de wed-
strijd wordt er altijd iets gedronken, prima dus.

4. Wordt er veel aandacht geschonken aan je sport
op de televisie ?

Eigenlijk helemaal niet, maar ik zou dat best
wel eens Leuk vinden.——



Ookvoor u hebben wij
een passende
oplossing voor al
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

Accu's, Banden

Uitlaten gratis montage
Betrouwbare onderhoudsbeurten
Ook voor A-P.K. staanwij klaar

Tevens bouwen wij L.P.G. in

en Repareren wij schadeauto's

gerage Elschot
Waalderweg 324 -
7263 Mariënvelde
Tel. 05445/1855

champignonkwekerij

a. holkenborg en
voor verse champignons
ruurloseweg 28 7136 MD
zieuwent tel. 05445 1339



VERENIGINGEN

RKZVL. Veldvostbal
Voorzitter J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel. 1281

sekretaris W Slot, Vragenderweg 37, L'woorde tel, 05443 76960
Penningmeester M. v‚h Bolscher, De Hare 69, Zieuwent, el. 1660

Wedstrjdsekr.  =J Lankveld, Dorpsstraat 40, Zieuwent,tel, 1361

RKZV.C. Zaalvoetbal

Wedstridsckt. zB. ten Bras, Dorpsstraat 28, Zieuwent,tel 1257
Penningmeester: R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1891

HV. PACELLI: Handbal
Voorzitter 8. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Sekroraresse J. Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel. 05443 73813
Penningmeesteres:P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Mariënvelde, to. 1383
Wegstijdsekt A, Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, tel 1591

THP: Volleybat
Voorzitter H. Krabbenborg, Dorpstraat 220, Zieuwent, tel 1875
Sckretaris £. Rouwhorst, De Haare 26, Zieuwent, te. 1822
Penningmeester G. Nienhuis, Torbeckestraat 61, Groenlo, el 05440 63583
Wedstrjdsekr._-P. Cuppers IJzereef, De Haore 29, Zieuwent, tel 2059
Recreanten A Klein Tuonte, Lantherweg 43, Mariónvelde, tel. 1409

_ zv:Tow
Voorzie € Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel 1281

E Sekrotaresse 8 Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel. 1597» Penningmeester_.J. Domhof, Churchillstraat 7, Zieuwent, tel. 1782
A. KL Holkenborg, Past. Zanderinkstraat 16, Zieuwent, el 1932

1 ZO: Gymnastiek an Jazsgpm vereniging

\  Voorier L Hummelink, Oude Terborgeew: 269, 'chom, tl 834 GO442
Sekretarease 4. Woltre, Batik 42, Marienveld, te. 1711

Ponningmeeetees T Wopereis Dorpsstraat 224, Zeuwont, tl 1928
Wedstrijdsekr °C Hummolink, Oude Tetborgecw 26, 'chem, tt 08340 6042

MU CHIN: Korste
Voorziner HL Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel. 1262
Sekrotarig L ten Have, Kard. de Jongstr. 15, [voorde tel 05443 75912
Penningmeester 6 Rijnders, Kord. de Jongstr. 40, 'Voorde, tel 05443 74620

TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter 1 Cekelder, Voshutendijk 1, Lvoorde, te. 05443 71749
Sokreraris 8 Huitink, Klcuterstraat 7. Zieuwent, tel 2112
Penningmeester M Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent tel 1374—_—..



SLAGVAARDIG: Tofettennis
Voorzitter © ten Bras, Dorpsstraat23, Zieuwent, tel 1257
Sekretaris € Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, el, 1324
Penningmeester 1e Roller, Verkovelingsweg 2, Mariënvelde, tel, 1373
Wedstrijdsekr K Hummelink, Konnedystraat 10, Zieuwent, tel 1718

ST. SEBASTIAAN: Schietwereniging
Voorzitter A Meekes, Strausstraat 15, U'voorde, tel 05443-76506
Exkrotaris 6 te Molder, Dorpstraat 54, Zieuwent, tt 1615
Penningmeester A Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel. 1970

BV. KEVELDER: Biljarten
Voorziter 8. Hulshof, Zieuwentseweg 596, Zieuwent, te!
Sekr/Penningm. 6 Schurink JV. Eykstraat 12, L'vaorde, td: 05442 73217
Wedstrijd ekr 1 Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, Zieuwent, tel 1382

8.8.2: Biljarten
Voorzitter A. van Melis, Kard. de Jonger. 1, U'voorde, to! 05443 74584
Sekr Wedst zeke T Bongers, Dorpsstraat 26, Zieuwsnt, tel 1271
Penningmeesteres F Goldewijk ten Bras,
KSV. DE HEMMELE: Kiootschieten
Voorzitter H Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, el 1217

eV Seks Wedstr zekr P Domhof, De Haare 3, Zieuwent, tel 1824
Penningmeester T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, el 1271

hurchillstraat 20, Zieuwent, el 1653

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

Lichtenvoorde - Zieuwent—



DS
- Welke sporten vindt je nog meer erp leuk ?

Volleybal en handbal, allebei groepssporten ensinds kort bestaat er ook jeugdvolleybal, dus …

Vat vindt je van de sport in het algemeen inZieuwent 7

In ‘t algemeen heel leuk en sinds de hal er is,daar gaan we wel eens gewoon kijken wat er te doenis en dat is altijd heel gezellig.
Besteedt PIOT genoeg aandacht aan de jeugd ?
Tigenlijk is er alleen iets ovèr jeugdvoetbalin PIOT, dus dat mocht eigenlijk wel iets meeren dan bedoel ik jeugdsport in ’t algemeen.
Yet zou je praag willen veranderen in ZieuwentL.D.v. de jeugd 7
Nu de hal er is, vind ik dat er genoeg is voorde jeugd.

Als je alles voor het zeggen had, wat zou je danveranderen en dat mag over alles gaan, wat er inde wereld gebeurt ?
Dat er geen oorlog meer zou zijn en dat er in dederde wereld geen honger meer is en dat er meeraandacht aan klootschieten op T.V. komt.

Vil je nog iets kwijt aan de Zieuwentse jeugd 7Eigenlijk moesten alle jongeren maar eens op eenzondagmorgen bij een training komen kijken, denzouden iedereen zien hoe leuk ’t is.De
Redaktie.



iesSOSEDEN
&SLAGVAARDI

De kennismaking met de Zieuwentse tafeltemnisvereni-
ging "Slagvaardig” ligt nu zo’n jaar terug. Een kor-
date en sympathieke vereniging. Korte meppen. Bet le
damesteam van deze hechte klub speelt relatief gezien
het hoogst, en hiermee samenhangend ook het verst qua
afstand, van alle Zieuwentse sportteams.
De veronderstelling een jaar geleden was dat dit team,
toen nog spelend in de oude gymzaal - U weet wel aan
de Zegendijk naast de Waareise - beter tot haar recht
zou komen in een andere ambiance en omgeving. Ambitie
had de vereniging immers al.
20 Oktober j.l. speelde het team op haar nieuwe thuis-
basis, de bovenzaal van het mfc, tegen Play Fair 1 uit
Leimuiden, gesponsord door Rest.-bar-disco "de Parel”
(vast de plaatselijke disco). Deze ploeg was op dat
moment koploopster in groep 6 van de 4e divisie met
36 uit 5 (Slagvaardig stond voorlaatste met 23 uit 5
en 1 verloren, 3 gelijk en 1 gewonnen met een ruine
voorsprong op een zekere degradant Effect 2 uit Mari-
Enheem.

Dit seizoen nog ongeslagen in de bovenzaal. Detail is
dat Jose Ormel dit seizoen pas 1 enkelpartij verloren
heeft en wel tegen speelster 1 van Leimuiden. Revanche
zit er niet in. Haar opponente heeft de reis naar
Zieuwent niet gemaakt.

Inderdaad een totaal andere omgeving. Overigens, niet
meer sfeer vooralsnog. Het rood in de trainingspakken
van Fair Play kleurt goed bij de rode spanten in de
zaal. Verder veel wit in de zaal. De blauwe trainings-
Pakken van Slagvaardig, met als rugtekst Schoenen- en
sporthuis ten Bras (vast de plaatselijke sportzaak)
maken de 3-kleur kompleet. Eens kijken of we tijdens
en na de wedstrijd ook een vlag kunnen hijsen.
(Voor het jeugdteam van Slagvaardig, dwz. tot 17 jaar,geldt dit in elk geval niet. Zij wachten, met elkaar_—.....



3 eeBij bakker

Knippenborg
zit je goed

3 e= De bakker
, ND die iets extra's van4 uw bestelling maakt! !TET? REENU

HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt Zaal tot 400 personen

Div: kleine zalen voor alle doel-
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buffeten, warme buffetten,
gourmetten, diners enz
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bij een ander
‚ook kunt krijgen

Dushét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36, 7136 LM Zieuwent, OS445-1271

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent Uzz / En_.

trouw-, rouw-,en ziekenfondsritten
worden doorons verzorgd
Vanaf heden speciale trouwauto „witte Chevrolet” old-timer



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 glas, verf- en behangwerk.
NIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER, ZONDER NATTIGHEID.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

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 LESSENIN DOETINCHEM EN LICHTENVOORDE
- SCHAKELWAGEN + AUTOMAAT



Sig
een ping-pong-balletje slaand, tevergeefs op Mun
tegenstandster deze middag. Lentemorgen uit Zevenaarkomt niet opdagen. In de toekomst beter.)
Jose brengt de stand op 1-0. Dat zij in de regel 3
enkelpunten pakt, legt het eindresultaat feitelijk bijde anderen, deze middag Tanja en Moniek, in de handen.Beide verliezen hun le enkelpartij. 1-2 dus, Verbetenen ontevreden gezichten. De coach gaat eens achterinde zaal aan de bar een sigaretje roken (vorig jaar athij, als het spannend werd, nog een appel in het gla-zen hokje bij de kleedkamer van de gymzaal).
Kom op. Pak het bat. Korte metten. Een nieuw begin,nieuwe kansen. Het dubbel. De coach: "dit dubbel, Joseen Tanja, is al 2 jaar ongeslagen. 2-2 moet kunnen”.
Je ziet inderdaad dat het een goed ingespeeld koppelis. Ook vanmiddag blijven ze ongeslagen. Als teamge-note Moniek van vreugde een Milla-dansje op de hoek
van de Cor-du-Buy tafel maakt, en het kopje koffievia de lift naar boven komt, stijgt de stemming.Nu nog handhaving van het peil. 3-2 achter, de Lei.muidense dames blijven stoicijns tegenspel bieden,toch weer 3-3 door Jose in de gelijkmakende beurt.Moniek probeert via spelen op blote voeten meervastigheid te vinden. Wellicht lukt dit op de ietwatgladdere vloer, helaas niet op de tafel. De voorspel-ling op dat moment luidt: einduitslag 4-6. Een uurlater is dit zover.
Geen slecht resultaat op deze zaterdagmiddag, wel wis-selvallig spel. Maar 1 drie-setter, in bijna alle par-tijen behaald degene die verliest nog geen 15 punten.
De coach zei het al: “er zit meer in". De voorwaarde:een goede opkomst bij trainingen en wedstrijden. Deinzet, de verbetenheid, de team- en clubgeest doen derest.
Vu, in deze le halve kompetitie, het klassebehoud.
En dan, na de Kerst: nieuwe ronde, nieuwe kansen.
En vooral: korte metten.

De Redaktie.—



-2z0-NNVRIJDAG 28 DECEMBER
OPEN TRFELTENNISKAMPIDENSCHAPPEN

VAN ZIEUWENT

Op vrijdag 28 dec. wordt het inmiddels traditionele
open tafeltenniskampioenschap gehouden ín het SourcyCenter, waardoor een grotere deelname (1989 * 60 pers)mogelijk is.
-- Gespeeld wordt weer per 2-tallen in de categorieën

2- Jeugd , Db. Rekreanten en c. Kompetitieklasse.
-- Teams bestaan uit Heren/Jongen - Dames/Meisje of

mix naar keuze.

-- Elke wedstrijd bestaat uit 2 enkelspelen en
1 dubbelspel.

-- Men wordt ingedeeld in poules van minimaal 4 teams.

-- In alle klassen zijn diverse bekers te verdienen.
-- De aanvang van het toernooi is ’s morgens 10.00

vur, tot Ca. 17.00 uur.
-- Het inschrijfgeld bedraagt per team:

Jeugd f 5
Senioren f 10

-- Opgave is mogelijk bij
Eugene Hoenderboom (tel. 1324)
of Karel Hummelink (tel. 1715)

Dus heb je zin om met je vriend/vriendin, kennis,
buurjongen/buurmeisje, etc. mee te doen, geef je dan

zo snel mogelijk op voor deze sportieve uitdaging inde kerstvakantie, doch uiterlijk voor zondag 23 dec.

Bestuur Slagvaardig.

—ss88
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Sportief en goed
gekleed door uw

Modehuis

Voorkuis
LICHTENVOORDE ZIEUWENT

TRANSPORTBEDRIJF

KRABBENBORG cv.

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

Sa daar Oude Ruurloseweg 28
e=) moetik Zieuwent Tel. 1436BÀ zijn 1860

dr =

voor ONDERHOUD en VERBOUW
in en aan uw woning, schuur, stal, enz.

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

“+4 Tos Lageschaar
&7 fe]5 WU rn4 |ad U



sm:NENT.O.H.P. : VOLLEYBAL

BEKERWEDSTRIJD TOEP-T - ORION-IIT (29-10-90)
Maandag 29 okt. 1990 vond de Ze ronde van de beker-
wedstrijd plaats in het Sourcy Center in Zieuwent.
Vol goede moed begonnen we de wedstrijd tegen de
promotieklasse Orion 3.
Vanuit het standpunt dat er niets te verliezen vas,zou dit een goede trainingswedstrijd worden.
Het pakte echter anders uit. We wisten van tevorendat we zouden verliezen, maar niet dat ’t op zo’nmanier zou gebeuren.
Er was ten eerste: - géén samenwerking

- géén enthousiasme
- géen pit
— géen agressie
- géén killers-instinct
- enz.

Met andere woorden er ontbrak alles aan om het toteen leuke wedstrijd te laten komen.
De uitslagen van de drie sets waren zeer droevig.Eerste set 4-15, tweede set 3-15 en derde set: ja, ja0-15. Het publiek ging teleurgesteld naar huis.
We hopen in ieder geval dst we het in de competitieeen stuk beter doen.

Jammer dat de bekerstrijd voor de Dames over ís, ’twas ook wel een ongelukkige loting dat ze al in de
tweede ronde tegen cen promotieklasseteam de strijdaan moesten binden. En inderdaad een beetje meer lefhadden we zeker verwacht.

Viet getreurt want op 31 oktober stond de bekerwed-strijd van Heren TOBP-1 - Volga-1 op het programma.Beide teams komen uit in de tweede klasse, dus hetniveauverschil waarover Dames-1 struikelde zou voor deHeren geen punt van discussie zijn.Ondanks herhaaldelijk aandringen is er van Heren-1
geen verslag binnengekomen van deze wedstrijd. Daarom
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een kort en bondig kommentaar van deze zijde. Heren-1
verloor. De wedstrijd was welliswaar boeiend en span-
nend, maar ook hier ontbrak het laatste beetje lef.
De snelheid en originaliteit waarover Heren-l zeker
beschikt (zie wedstrijd BVC - TOAP) kwam niet uit de
verf.
Voor zowel de Dames als de Heren geldt echter dat de
kompetitie belangrijker gevonden wordt als de beker-
strijd. En in de kompetitie gaat het dan ook buiten-
gewoon goed met beide teams.

Ook Dames-2 gaat het in de kompetitie voor de wind.
Dames-3 en fleren-2 ondervinden veel hinder van tegen-
wind. Een uitgebreid standenoverzicht verschijnt in
de volgende PIOT.

De jeugd heeft sinds het begin van de kompetitie een
gedregswisseling ondergaan. De bedeesde mentaliteit
heeft plaats gemaakt voor een waar killers instinct:
recht op de overwinning af en geen medelijden met de
tegenstander.
Dit jaar spelen alle teams nog 2x thuis. Dat is aller-
eerst vandaag (24 november) en 15 december, en wel op
de volgende tijden:
24 november : 12.30 uur : Jeugd - Vios

14.00 uur:Dames-2 - BVC-2
16.00 uur : Heren-1 - Boemerang-2

Dames-1 - Boemerang-4
Dames-3 - VYV-4
Jeugd - Gemini
Dames-2 - Avanti-3
Heren-2 - Gemini-6

16.00 uur : Heren-1 - Mevo-1
Dames-1 - Dynamo-4
Dames-3 - Orion-11

15 december:12.30 vur
14.00 uur

Op 27 november a.s. is er de halfjaarlijkse leden-
vergadering van TOEP bij Stoverink, aanvang 20.00 uur.
Zorg dat je er bent, want er wordt 0.4. een spectacu-laire modeshow van mogelijke nieuwe clubkleding gehou-
den door Heren-1. Wees op tijd want vol is vol.

Bestuur TOHP.



225
INTERVIEW MET

HENRIE "MANUS" ELSCHOT
(T.T.V.DES)

Leeftijd: 33 Jaar.
Beroep : Grondverker.
Sport : Touwtrekken.

Is dit interview voor jouw een verrassing ?

Mooi, een keer wat anders dan voetballen, volleybal,
handbal, enz ! Aan touwtrekken wordt nooit zo veelaandacht besteed dus vind ik dit wel prachtig.
Hoe ben je verzeild geraakt bij het touwtrekken ?
Eerder heb ik altijd bij de jeugd gevoetbald, "Vosje
was toen mijn leider.
Toen hebben ze mij eens gevraagd of ik interesse hadin touwtrekken en ben toen gaan kijken bij een toer-nooi hier in Zieuwent bij "Boers' in de wei.
Wij zijn toen met 5 kameraden lid geworden van toen
mog T.T.V. Ketels. Nu zit ik al zo'n 17 jaar bij hettouwtrekken en ben van die 5 nog de enigste wie aan
touwtrekken doet.
Vertel eens wat er zo leuk aan is, aan die sport
van jullie 7

Gezelligheid als eerste, de teamsport en vooral
"de eusserië* (het ploeteren). Het samenspel vankracht en conditie.
Hoe ziet een touwtrektraining eruit van jullie ?
Als eerste altijd de conditietraining die bestaat uithardlopen en allerlei oefeningen.
Na zo’n anderhalf uur gaan we aan het touw, de bussen
naar boven trekken. Die bussen zijn vol beton gegotenen die hangen aan een kabel in een toren die via enke-le katrollen weer aan het touw vast zit. We trekken
den zo’n 5 keer met verschillend gewicht de bussen
naar boven en houden dan het touw net zolang vast totdat niet meer gaat. Een andere manier is dat we de
bussen ook wel halverwege trekken en dan steeds maar
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in het touw knijpen, weer iets laten zakken en dan
weer naar boven natuurlijk. Tussen die serie's door
doen we ook nog enkele oefeningen. Daarna trekken
we meestal nog zo’n 8 partijen tegen elkaar aan een
gewoon touw.
De conditietraining vind ik niks aan, vooral dat hard-
lopen, ik loop altijd achteraan ! , maar ik loop al-tijd wel mee.

Touwtrekken is een teamsport (8 personen), heb je bi
nen je eigen team een belangrijke plaats ?
De ankerman (achteraan) is meestal de zwaarste uit het
team, dat samen aan het gewicht van 680 kg moet komen
voor de weging. In Noordijk wogen we een keer 13 kg te
zwaar en moesten we de hele morgen lopen op de kilo's
er af te krijgen. ’s Middags toen we de eigenlijkewedstrijden moesten trekken was iedereen al “kapot” !

en het werd die dag helemaal niks.
Mijn eigen plaats is al jaren vooraan het touw om de
tegenstander in de gaten te houden en dingen door te
geven aan de coach.
De middelste trekker in het team zorgt ervoor dat het
touw goed op hoogte blijft en de rest zorgt voor dathet touw op spanning blijft. En zo proberen we met z’n
achten op techniek en kracht te winnen. Los van bles.
sures staat iedereen altijd op dezelfde plaats.
In welke gewichtsklassen wordt er door jullie vereni.
Zing getrokken en ik welke zit jij 7
Ik trek zelf in de 680 kg B-klasse en ons andere teamtrekt in de 640 kg B-klasse, dus 2 teams van TTV DES.
In totaal zijn er in iedere gewichtsklasse weer 3
klassen A, B en C en verder nog de jeugd en de dames.
De zomerkompetitie bestaat uit 8 toernooien en wie nadie acht toernooien de meeste punten heeft gaat auto-matisch naar de (voor ons) A-klasse. Het is één keer
gebeurd dat we naar de A-klasse zijn gepromoveerd maardat was voor ons te hoog gegrepen en de lol ging ertoen af toen zelfs jongens niet meer kwamen trainen.
Met onze vereniging trekken we in district Oost, als
je daarvan kampioen wordt kun je naar het nationaal
Kampioenschap.
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In de wintermaanden zijn er altijd gewichttrek-wed-
strijden in de aal, eist dat nog andere techniekenE.0.v. de zomertoernooien in het gras ?
Ja, je zit met 4 man op een tafel met daarop ook 4balken bevestigd om kilo's naar boven te trekken.Hierbij mag je zitten, de benen anders houden en hettouw inhalen. Vervolgens moet je met je team dan in
een bepaalde tijd de nodige kilo's naar boven trekken.Wordt dat gehaald dan komt er zo’n 100 kilo bij aanen je gaat een ronde verder totdat je het gewicht nietmeer bovenin krijgt. Mochten de laatste teams het al-lemaal niet halen dan wordt de afstand opgemeten.’s Winters zijn er ook wintertoernooien in maneges,meestal op de zaterdagavond en daarvoor is er bij declub niet veel animo.

Die buitenlandse trips, zijn dat leuke uitstapjes ofwordt er ook nog serieus gesport ?
Duitsland, Engeland, Zweden, Wales, Ierland en Zwit-serland zijn de landen waar ik geweest ben met touw-trekken. De gezelligheid staat altijd voorop !!Meestal bij aankomst in het gereserveerde hotel wordende kamers toegewezen en wordt het ’s avonds al uit-gaan. Als we dan ’s avonds uit zijn wordt er ook rus-tig gedronken en de volgende dag als de wedstrijdendaar zijn zien we meestal wel hoe het gaat.Het hele verblijf tijdens zo’n trip wordt door ieder-een persoonlijk betaald.
Wat zijn de beste prestaties tot nog toe ?
De promotie naar de A-klasse en terug.In totaal 3 kampioenschappen, 1 kecr met de jeugd en2 keer in de 650 kg klasse.
Verder een Ze plaats op het Nederlands kampioenschapwaar we zo’n 17 minuten aan het touw hebben gestaanen toch (helaas) verloren.
De toonaangevende touwtrekverenigingen zijn Eibergen,Heurne, Bisons en Halfweg Boys, DES uit Zieuwent staatnog altijd goed aangeschreven. De allermooiste presta-tie vind ik zelf het kampioenschap in het oude jeugd-team. Het eerste seizoen dat ik aan touwtrekken deedwerd ik meteen al kampioen.
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Wet hoop je met je eigen team nog te bereiken ?

erst in district Oost kampioen worden in de 680 Kg
klasse en dan op het NK ook, ons team heeft talent
genoeg ! Nu afwachten welke nieuwe trainer er kont.

fe hoorden dat je al 2 keer gevraagd bent voor een
nationaal team, had je geen interesse 7

Ja de touwtrekbond (NTTB) vroeg mij samen met Martin
Wopereis en Marcel Berendsen. We hebben het niet ge-
dean omdat dat teveel van het goeie werd, om naast
onze 2 eigen clubtrainingen ook 2 trainingen in Eer-
beek per week er nog eens bij te doen.
Daarnaast was het moeilijk met werken, de vele extra
tijd die daar ook nog bij in ging en gaf de bond ook
nog geen vergoedingen. Achteraf is het nooit wat ge-
worden met dat team
Heb je naast het trekken nog een andere belangrijke
funktie binnen je eigen vereniging ?
Ja, ik ben een bestuurslid van een vereniging met
zo’n 25 leden. Verder help ik bij het organiseren van
0.2.: competitietoernooi in Zieuwent, kaartavonden,
gewichttrekwedstrijden, kerstbomenaktie en nog enkele
andere dingen.
Veel dingen brengen geld op voor de vergoeding van de
trainer en voor het onderhoud van onze accommodatie.

VYearom zou iemand bij touwtrekken moeten gaan ?
“D'r mot niks” !

We hebben al eens mensen gevraagd om tijdens trainin-
gen te komen kijken maar de meesten zeggen van: "vaar-
deloze sport, rugge kapot trekken, blessures, enz.”
Ik zelf heb in die 17 jaar 1 keer pijn in de rug gehad
en ben toen ’s morgens even bij Humphrey Singh geweest
en ’s middags stond ik zonder problemen aan het touw.
In Zieuwent wil het blijkbaar niet want we hebben al
veel geprobeerd om er nieuwe leden bij te krijgen, al-
hoewel er tijdens het jaarlijkse bondstoernooi in Zie-
went altijd veel belangstelling is.
Het mooiste aan touwtrekken is toch ook de spanning,de gezelligheid en de sfeer binnen de vereniging.—
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Waarom ben je een “sportfreak" en hoe komt het dat
iedereen je kent in Zieuwent 7

Van het touwtrekken denk ik, maar ook vanwege mijn
aktiviteiten voor de supportersvereniging van ZVC.
Naar ZVC ga ik altijd kijken als er tenminste niet
getrokken dient te worden.

Doe je naast touwtrekken nog aan andere sporten en wat
vind je van het sportgebeuren in Zieuwent ?
Ik heb nog een tijdje recreatief gevoetbald zoals
café-voetbal en zaalvoetbal van "de Kemper" op zondag-
morgen, maar dat doe ik niet meer.
Verder is er van alles ín Zieuwent met al die vereni-
gingen en het Sourcy Center. De realisatie van het
Sourcy Center vind ik geweldig, onlangs hadden we van
de touwtrekvereniging een bowlingavond daar, dat was
hartstikke gezellig.
Wat zijn je verdere hobby's ?
Naast touwtrekken nog uitgaan, in de tuin werken,
boesken maken en Studio Sport kijken. Verder heb ik
geen hobby's.
Henrie, bedankt en succes met het touwtrekken !

Dan nog "HET TOETJE VAN MANUS"
1. Wat is je favoriete gerecht ?

Arwtensoep met kluiven en olderwetse stampot van
wortelen met haché.

2. Wie nodig je persé niet uit op je verjaardagsfeest?
Andre Hazes, grot’n kwal.

3. Wat is je slechtste eigenschap volgens jezelf ?
Zo volle slechte heb ik neet !, soms eigenwies.

4. Wat is je beste eigenschap volgens jezelf ?

Da'k altied met goeie zin noar het wark goa en
dat ik altied veur het touwtrekken en iedereen
kloar stoa.—
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5. Wie vind jij de beste sportman of -vrouw van

Zieuwent ?

Moeilijk, dan mot ik liegen !

6. Stel Zieuwent wordt morgen een zelfstandige
gemeente. Wie moet er den burgemeester worden ?
Antoon Stoverink, want de’n klaagt altied dat’e
moar één keer op vakantie kan goan in't joar.
Dan kanne vaker goan 1

7. Wie is volgens jou de meest ondergewaardeerde
persoon binnen je eigen vereniging ?
Rudi Heutink, he mot altied kunnen op de training,
moar is een goeie kracht en bestuurslid (secreta-ris (red.)).

8. Wat is je grootste hobby ?
Weet ik niet, soms zo vulle.

9. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent 7
Een discotheek voor de jeugd, ze mot altied wieter-
op, dan hadden ze het mooi kort bij.Meer uitgaansmogelijkheden in Zieuwent.

De RedaktieSSSRie 1 meenA H.V. PRCELLI

Het handbalseizoen is begonnen voor alle teams. De
eerste punten zijn door alle teams al binnengehaald.
De Dames Senioren-1 deden het op 14 oktober tegenErix minder goed dan hun tegenstander en verloren met
7-9. Dit werd de week daarop met een winst van 2-19 op
De Vossen ruimschoots goedgemaakt. Tegen W.Huissen
werd nog net op de valreep gewonnen met 6-5. Er werd
nog een keer nipt gewonnen en een maal net verloren.—_
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De Dames Senioren-2 verloren twee wedstrijden, speel-
den er twee gelijk en wonnen twee wedstrijden. Zodat
ze nu met 6 punten uit 6 wedstrijden op de vijfde
plaats staan.
De Heren Senioren hebben vier wedstrijden gewonnen,
waarvan twee met één doelpunt verschil. Ze verloren
nog maar een wedstrijd. Dat de wedstrijden spannend
zijn, blijkt wel uit de uitslagen. De wedstrijd
Pacelli-Duiven is hier een goed voorbeeld van. Met de
rust stond Pacelli achter met 6-9. Na een verandering
van de tactiek, bleven ze toch nog steeds tegen een
achterstand aankijken. Met nog twee minuten te gaan
stond Duiven nog met 14-15 voor. Met de steun van het
publiek op de tribune, slaagden ze er nog in om twee
treffers te maken. Hierdoor was de achterstand snel
omgezet in een voorsprong. Dat waren al weer twee pun-
ten. Met een bedankje van de Heren aan het publiek.
De Dames Junioren hebben na de eerste twee wedstrij-
den te hebben verloren, de draad goed opgepakt en
twee wedstrijden achter elkaar gewonnen. De wedstrijd
daarna werd jammer genoeg met een doelpuntje verschil
verloren.
De Meisjes Adspiranten wonnen de wedstrijden tegen
Dynamo en Avanti, maar verloren jammer genoeg van
Erix met 7-8.

Alle thuiswedstrijden van Pacelli werden in oktober en
november gesponsord door:
14 oktober : Meermarkt Reymer

Algemene Bank Nederland Lichtenvoorde
Hotel Cafe Restaurant Bongers

28 oktober : Kapsalon Ceciel
Hotel Cafe Restaurant Stoverink
Schildersbedrijf Holkenborg
Installatiebedrijf Wopereis

4 november: Kemkens Installatie-techniek
RaboBank
Interieurverzorging Niënhuis
Knippenborg Kruidenier—
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18 november: Stoltenborg Interieurverzorging

Aannemersbedrijf Hoenderboom
Transportbedrijf W. Krabbenborg
Kapsalon Doppen

Voor de standen verwijzen wij U naar de volgende PIOT.
Zoals U hebt kunnen lezen, doen de verschillende teamshet helemaal niet slecht in de competitie tot nu toe.
Kom eens langs in het Sourcy Center en moedig de spe.lers van de teams aan. Een beetje publiekelijke steunis altijd fijn.
Dit is het thuis-programma voor de komende weken:

Zondag 2 december:
10.00 uur Pacelli A — Blauw-Wit A
10.45 wr Pacelli A - M.OBW C
11.50 uur : Pacelli l - DEV 1
12.55 wur : Pacelli l - Grol 3

Tot ziens, Bestuur B.V. Pacelli.
Hieronder volgt de relevante trekkingslijst van
"De Grote Club Aktie”

’n Ton belastingvrij: 0618165 : Deze hoofdprijs van100.000 gulden is dit jaar ín onze regio gevallen !

Superprijzen : 2549420 , 3418444 , 1621726 , 2666768
1805388 , 1219622 , 0913699 , 1511821

Regio-prijzen: 0538132 , 0555966 , 0583939
£1.000,= 0588070
f__500,=  : 0582201 , 0582846 , 0589419
f£ 100 : 0580749 , 0581011 , 0582197 , 0582206

0582263 , 0582562 , 0582666 , 0583140
0583277 , 0583357 , 0583696 , 0583737
0583775 , 0584127 , 0584260 , 0584506
0584694 , 0584760 , 0586286 , 0586707
0586773 , 0586810 , 0587048 , 0587300
0587391 , 0587812 , 0588796 , 0588826
0589232 , 0589615 , 0589968

Heeft U een prijs gewonnen? Wilt U dan vóór 1 december
contact opnemen met de afdeling P.R. tel. 085-515217.

——_—____/„_/_



zaEeDae in Nederland is nog niet zo’n grote pu-Dliekstrekker. De wereldkampioenschappen enige tijd
geleden in Nederland gehouden, heeft daar ook geen
positieve bijdrage aan geleverd. Vooral de schrijvende
pers heeft zich nogal negatief over deze kampioen-
schappen uitgelaten.
Toch zien we regionaal het zaalvoetbal opleven. Veelal
als onderdeel van een reeds bestaande veldvoetbalver-
eniging of uit een groep recreatieve zaalvoetballers.
Zo zijn heel wet grote namen ontstaan.
Wedstrijden op enig niveau zijn veelal erg spannend en
de gemiddelde score is veel hoger dan bij veldvoetbal.
Dat geeft aan het zaalvoetbal nou net dat kleine beet-
je extra.
Voor het fysieke gestel is zaalvoetbal minder gevaar-lijk dan haar grote zus het veldvoetbal. Onderzoeken
hebben onomstotelijk aangetoond, dat het percentage
blessures bij veldvoetbal veel groter is dan bij het
zaalvoetbal. Immers, bij veldvoetbal is lichamelijk
kontakt toegestaan, dit in tegenstelling tot het zaal-
voetbal. Ook de spelkwaliteit van de spelers, die zo-
wel in de zaal als op het veld acteren, zou ten koste
gean van het veldvoetbal. Hetgeen veelal door ondes-
kundige veldvoetbaltrainers als excuus wordt aange-voerd. Of willen zich bij voorbaat al indekken wanneer
het niet goed draait. Technisch begaafde spelers kun-
nen deze combinatie zonder problemen aan, en de minder
begaafde spelers worden als ze in de zaal aktief zijn,alleen maar technischer, krijgen meer balgevoel en
worden op het veld onmisbare krachten.
ZVC-AFDELING ZAALVOETBAL

Met de afdeling zaalvoetbal van ZVC gaat het buiten-
gewoon goed. Trainingen, onder leiding van de nieuwe |

trainer/coach Ton Lawant, worden druk bezocht en de
sfeer in de vereniging is optimaal. Het eerste team
staat met 16 punten uit 8 wedstrijden fier boven aan.
Ook het doelsaldo mag er zijn: 58 voor en slechts 9
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tegen. Het tweede team heeft 3 punten uit 4 wedstrij-den en staat in de middenmoot. Het derde team staat op
de 5e plaats met 4 wedstrijden en 4 punten, terwijlhet vierde team 8 punten heeft uit 5 wedstrijden en de
tweede plaats bezet. Allemaal resultaten die er voor
de afdeling zaalvoetbal wezen mag.

Voor de standen verwijzen wij U naar de volgende PIOT

Thuis-programma voor de komende weken:
26 nov. : ZVC 1 - Huur en Kijk 1 : 21.00 uur
26 nov.:ZVC 4 - ZVC 2 22.00 uur
10 dec.:ZVC 4 - Haarlo 1 : 21.00 war
14 dec.:ZVC 2 - Gonemo 2 20.00 uur
17 dec.:ZVC 1 - WZV 3 21.00 uur
21 dec. : ZVC 2 - ECW 2 20.00 uur

ZAALVOETBAL TIJDENS DE SPORTNACHT IN 'T SOURCY CENTER
Tijdens een groot opgezette sportnacht van zaterdag
5 jan. (17.00 uur) tot zondag 6 jan. (05.00 uur) zal
zaalvoetbal één van de hoofdingrediënten zijn.Er is plaats voor maar liefst 24 teams, waaronder bijvoldoende belangstelling in 3 poules gespeeld zal
worden (aantal spelers per team naar believen):
2. Heren-poule , b. Mix-poule (altijd minimaal 2 dames
in ’t veld en c. Dames-poule.

Naast het zaalvoetballen krijgen allen 0.2. de gele-
genheid tot £ een half uur Bowling.
Ter opvanging van de wachttijden tussen de wedstrijdenzullen er één of meerdere muziekbands optreden.
De deelnamekosten per team bedraagt f 40,=, waarbij
gesteld dient te worden dat elke speler slechts in
één team mag spelen.
Voor verdere inlichtingen of opgave kan men zich
wenden tot ZVC-zaalvoetbal: Ruud Krabbenborg (tel.1591 (’s avonds) of B. ten Bras (tel. 1257).

Het Bestuur.
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