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eeenFEDRKTIEWOORD

Op het moment van schrijven van het redaktiewoord voordit nummer van de Piot wordt er voor de derde achter-
eenvolgende dag strijd geleverd in het Midden-Oosten.

Hoe de situatie zal zijn op het moment dat u deze Piotleest kan niemand voorspellen maar gezien de laatste



Sia
ontwikkelingen (raketaanvallen op Israel) ligt een
verdere escalatie van het conflict voor de hand.
De totale mediawereld stort zich op de Golf-crisis en
vele andere zaken zijn hieraan, en dat is vrij lo-
gisch, ondergeschikt. Uiteraard ook de sport (wel is
het opmerkelijk dat er nog steeds veel aandacht ge-
schonken wordt aan het verloop van beurskoersen; het
lijkt soms van een groter belang te zijn dan de rest
van het wereldnieuws, alsof op de beurs iedere dag
rapportcijfers gegeven worden voor de verrichtte
oorlogshandelingen c.q de aangerichte verwoestingen).

Sport verbroedert, is een vaak gehanteerd cliche voor
het organiseren van b.v. Olympische Spelen. Sport
verloedert, afgaande op allerlei voorvallen die de
laatste jaren zowel in professionele als amateuris-
tische kring aan de oppervlakte kwamen. Voorbeelden
zijn er te over: doping, commercie, spelverruwing,
supportersgeweld, om over hetgeen dat in nevelen

gehuld blijft nog maar te zwijgen. Ook in de verela
van de sport is het duidelijk crisis.
Te vaak spelen allerlei randverschijnselen met betrek-
king tot de sport een te grote rol in hetgeen de
sporter voor ogen heeft met het bedrijven van zijn
sport. Die motivatie om aan sport te doen kan zeer
uiteenlopende achtergronden hebben en daaraan geeft
iedere sportman- of vrouw zelf een invulling.
Vanuit die gedachte geredeneerd ligt er weer een heel
jaar voor u om dit in de praktijk toe te passen.

P.s. Welke Nederlandse "GENERAAL" ventileerde een
aantal jaren geleden reeds de mening:
voetbal is oorlog !

De Redaktie.

OEE ESEDEDEDEDPEE
De kopie voor het volgende nummer (18° jaargang
nr. 6 (verschijningsdatum 23 februari a.s.) dient
uiterlijk ZONDAG 17 februari in het bezit te zijn
van de redaktie.eeen
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ETSEN NOSSOPOD ESKES EONDEEIEK

EVENEMENTEN-AGENDA

26 en 27 jan. : Toneeluitvoering Semper Avanti.
-- 30 jan. : Toneelvereniging Semper Avanti speeltvoor alle bejaarden het blijspel "Het Eindpunt".
-- 2en 3 feb. : Toneeluitvoering Semper Avanti.

-- 9 feb. : Jong Nederland : Carnaval,

-- 17 feb. : PIOT : kopie inleveren.
15 en 16 maart : Uitvoering Harmonie.

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

-- 28 april : Schuttersconcours, georganiseerddoor Schutterij St. Sebastiaan.

- 30 april : Jong Nederland : Koninginnedag.
- 1 juni : Jong Nederland : Kermisspelen.

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

- Zt/m 11 aug. : Jong Nederland : Zomerkamp.

-- 24 en 25 aug. : Jong Nederland : Ouderkamp.—_l

l| Vonden jullie het inslaan van de Cubaanse ||
| dames ook mooier dan de wedstrijd zelf 2 ||
l

l|



OeDE SOURCY-SPORTNACHT

In de nacht van zaterdag 5 jan. op zondag 6 jan.
vond de eerste "sportnacht” plaats in het M.F.C.
Van 17.00 tot 05.00 uur werden tegelijkertijd drie
toernooien (zaalvoetbal, tennis en squash) gespeeld.
Een gezellig “sportevenement” voor herhaling vatbaar.
16.45 uur: Uw verslaggever betreedt de centraal
gelegen kantine. Nico Wessels (de financiële man
achter het M.F.C.) staat met vrouw en enkele
kennissen rustig aan de bar en bekijkt de dingen
die gaan gebeuren.

16.50 uur: De sportnacht blijkt reeds een aanvang te
hebben genomen. Het tennistoernooi is al bezig.
Nadat het tennisschema reeds was gemaakt en enkele
dagen van te voren onder de deelnemers was verspreid
kwam de organisatie er achter dat 6&n deelnemer over
het hoofd was gezien.
16.51 uur: Koffie. De nacht duurt nog lang.
Deelnemers komen opgewekt en in grote getale binnen.
In totaal zullen 300 sporters aan de wedstrijden
deelnemen. Elke deelnemer ontvangt een consumptie.
kaart. Prettig geregeld.
17.00 uur: Ook het zaalvoetbal- en squashtoernooi
begint. G6n officiëel startschot. De balletjes
beginnen als vanzelf te rollen.
17.05 uur: Bennie ten Bras (het organisatorische
brein achter de schermen) staat meer dan 15 sec.
op dezelfde plaats midden in de kantine rustig
om zich heen te kijken. Een "wonder" en het bevijs
dat alles onder kontrole is.
18.00 uur: De toernooien zijn in volle gang. De
niet spelende deelnemers doden hun tijd met het—.…
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KIJK EENS WAT VAKER

IN DE SPIEGEL
VANDEKAPPER

Dorpsstraat 81,
Zieuwent Toi. 1797

SOURCY CENTER ZIEUWENT
’n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek

ogenor
veencureHani
festaties en sportevene
menten van 50-2000
personen.
Vraag, vrijblijvend om in
formatie en documentatie

VERGADERRUIMTEN e CONFERENTIERUIMTEN @ EVENEME!
TENNISBANEN @ SPORTHAL, © SQUASHBANE:

SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3 7136 LS ZIEUWENT
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kijken naar de wedstrijden, het gratis deelnemen
aan de bowlingcompetitie, of zitten rustig in de
de kantine te praten. Het eerste kaartspel begint.
18.05 uur: Shag met vloeitjes kopen. De vloeitjeszijn uitverkocht. Snel wat ritselen want de nacht
duurt nog lang.

18.30 uur: De eerste (en achteraf enigste) serieusesportblessure. Een squashspeelster ontwricht haar
middenvoetbeentjes. Gelukkig niet gebroken.
19.15 uur: Een pilsje moet kunnen. Dit geldt voorde verslaggever, niet voor de deelnemers. Zij vattende zaak serieus op. Er wordt fanatiek gesport en hun
dorst wordt gelest met water, koffie en fris.
19.20 uur: De eerste muziekband (een top-40 orkestje)begint te spelen. Helaas veel te hard. Gezelligkletsen wordt onmogelijk gemaakt; het lijkt wel eenbruiloft.
19.45 uur: Er wordt niet alleen gekaart. Zelfs een
breiwerkje ontbreekt niet.
20.00 uur: Zaalvoetbal is géen sport voor mix-teams.
De krachtverschillen binnen een team zijn te groot.Maarten Bokma (een zéér goede zaalvoetballer) steltzich positief en sociaal op door zijn medespeelsters
van de mooiste ballen te voorzien. Zij doen er weinigmee.

21.30 uur: Een redelijk aantal toeschouwers (+ 100)is aanwezig. Zij kunnen genieten van gezelligheid en
sport op relatief hoog niveau: de zaalvoetbalteams
verschillen in sterkte, echter de poule-indeling
(op voorhand met een beetje geluk, prima ingeschat) isgoed. Sterk tegen sterk en zwak tegen zwak.
De tennissers spelen gemiddeld op D-niveau terwijl de
Zieuwentse squashers ervaren wat squash is. Menigeendacht het te kunnen maar door met name enkele Doetin-
chemse deelnemers staan ze weer met beide benen op de
grond: 0-9, 0-9._.,.._.



23.30 uur: Het vordt echt gezellig. Uw verslaggever
houdt de sport een tijd voor gezien en geniet van een
stevig pilsje, goede live-muziek door een tweede band
(voor velen echter nog steeds te hard) en een goed
gesprek.

02.15 uur: Er wordt nog steeds fanatiek gesport.
Poule-winnaars zijn bekend. Niet alleen deelnemen
maar winnen wordt belangrijk.
02.30 uur: Een ander slag toeschouwer (afkomstig van
"De Radstake" en/of cafe) komt binnen om nog een
afzakkertje te nemen. Zij zijn weer snel vertrokken;
om 03.00 uur gaat de alcoholkraan dicht.
03.30 uur: Zelfs dhr. en mevr. Westerlaan (onze
huisdrukker) slaan een tennisballetje.
04.00 uur: De meeste deelnemers zijn uitgespeeld.
Moe, maar voldaan wordt nagepraat. Er wordt weer
getapt.
05.00 uur: Het toernooi zit erop. Niet voor Jan
Cuppers. Na een zeer korte nachtrust moet hij nog
een tenniswedstrijd spelen.
05.30 uur: De E.H.B.0. is tevreden.
06.00 uur: Terwijl nog veel deelnemers gezellig
bij elkaar zitten en verbroedert samen de prijzen
(taarten) opeten, houdt de verslaggever het voor
gezien. Zijn ogen vallen dicht. Het daglicht wordt
op zondag niet gezien.
09.30 uur: Terwijl de reguliere sporters (tennis-
sers en squashers die een baantje hebben gehuurd)
binnen komen verlaten de laatste deelnemers het
M.F.C. om bij Stoverink te gaan ontbijten.

De Redaktie.
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Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL 05445-1620 ZIEUWENT

WEEGBRUG
B.A.M. KRABBENBORG
ZIEUWENT

Tel. 05445 1534
ALTIJD GEOPEND Fax. 05445-20858

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

Tevens kunstmest verkrijgbaar los
en gezaktte leveren,
in samenwerking met

GUNNEWICK
‚ _MENGVOEDERS BV

te Vragender Tel. 05443 - 71330



GOEDE RAAD IS NIET DUUR!
Ook uw Adviseur voor:

IRO APK Keuringen
IN - Onderhoud en reparaties

GEMAN Schade en spuitwerk
- Onderdelen en Acc.

ADVISEUR voor:  Tectyl en 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
woor een vrijblijvende prijsopgave of eon afspraak !

wij maken van
uw opdrachten
DRUK-WERK

DIEEVBSE NENW)



Szs

INTERVIEW MET
RENATE TE FRUCHTE-KRUPA

Vrijwel iedere zaterdag is zij tijdens de wedstrijdenvan haar zoons op het voetbalveld te vinden. Op het
moment dat zij door iemand opgemerkt wordt en de
jongens verteld wordt dat hun moeder langs de lijnstaat betekend dit niet alleen voor haar eigen kinde-
Ten maar meestal voor het hele elftal dat er niet een
schepje bovenop wordt gedaan maar een grote "batse
vol”, Door haar uitstraling en bezieling aangaandevoetbal is het soms een genot om haar bezig te zien endit was 6én van de redenen voor de redaktie om haar te
vragen voor een interview.
JEUGD:
Geboren in Polen en opgegroeid onder het tot voor kortalles overheersende en dominerende communistische sys-teem. Zowel binnen deze maatschappij als in haar fami-lie speelde sport een centrale rol. Talentvolle kinde-
ren werden door clubtrainers of sportleraren op school
geselecteerd vanwege hun capaciteiten, postuur of soms
de "flair" waarmee ze sport bedreven. Dus op basis vanín principe bepaalde natuurtalenten werd er geselec-teerd. De uitverkorenen werden vervolgens intensiefgetraind en begeleid om zich verder te ontwikkelen inhun sport. Een heel belangrijk onderdeel tijdens deze
periode was discipline en inzet (waarover later meer).
Zelf was Renate een niet onverdienstelijke zwemster enhardloopster. Door een trainer van de club in het dorpwerd zij daarom ooit uit het water gehaald en tot lid
van de plaatselijke zwemclub gebombardeerd. Vanwegehaar wat te kleine postuur werd haar belofte nooit in-gelost en na een verhuizing naar de stad op veertien-jarige leeftijd was het gedaan met de wedstri jdzwem-
merij. Een broer van haar heeft het, letterlijk enfiguurlijk, wat verder geschopt en was jarenlangberoeps(leger)voetballer bij een club in de eerstedivisie van Polen (Wroctaw).
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NEDERLAND:
Na haar huwelijk met Johan te Fruchte emigreerde ze
naar Nederland. Haar gezin omvat vier kinderen (drie
jongens en een meisje) die allemaal aan sport doen.
Daar haar passie voor de voetbalsport is zij zeer
ingenomen met het feit dat haar drie zoons ook graag
een balletje mogen schoppen. Om de jongens de gelegen-
heid te geven flink te oefenen is er een trapveldje
mabij het huis en wel zodanig dat Renate de vorde-
ringen van haar pupillen vanuit de keuken (staand voor
het aanrecht b.v. tijdens het koken of afwassen) op de
voet kan volgen. Een conclusie heeft zij inmiddels
getrokken: Ferdinand 5 jaar jong wordt de beste en
heeft reeds nu de bijnaam “het sneeuwvlokje” (iedere
overeenkomst met een in Spanje voetballende Neder-
lander berust op louter toeval). Maar vanwege z’n
leeftijd duurt het nog twee jaar voor Ferdinand de
wei in mag aldus Renate.

OPVATTINGEN
Met betrekking tot sport in het algemeen, en voetbal
in het bijzonder, houdt zij er een aantal duidelijke
opvattingen op na. Een selectie van haar uitspraken:

- Sport is discipline, na je veertigste sport je
zogenaamd voor de lol (wat b.v. een Yvonne van
Gennip nu doet vindt zij geen motivatie om top-
sport te bedrijven)

- Er moet spanning zijn (als het even kan met het
zweet in de handen langs de kant staan).

- Alles of niets, inzet is de basis van de over-
winning.

- Zaalsporten kweken mietjes, zachte eitjes.
- Over voetbal moet je niet te veel praten, je moet

het meemaken, beleven; het geluid van de bal die
geschopt wordt, moet je kunnen horen (" En dan die
kopballen van Gullit, ’t is toch, dat kan toch
niemand nadoen, dan spring ik uit de stoel ook al
was het mis en dan dat beeld met die kop vol haar,
Prachtig, prachtig of niet dan?)



VOORHUIS ALTIJD IN BEWEGING
Damesmode wissett snel. Daaropspeelt Voorhuis in met

iniemationale merken zoals:

U ESSENTIO
PASS PORT
TAI FUN etc.

Dus dynamische damesmodein allerlei variatie:
Daarmee scoor je atijd.

Ó

TRANSPORTBEDRIJF

KRABBENBORGcv.
Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

PET Saas Oude Ruurloseweg 28ig moetik Zieuwent Tel. 14367 zijn 1860
[Er —

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

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

“ Jos Lageschaar
* Tuinaanleg en onderhoud
* Tuin-architektuur
* Kwekerij
* Partikuliere verkoop

Dorpsstraat 17 A Zieuwent
Telefoon 05445 - 1954
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Wat dieper ingaand op een aantal van deze uitsprakenrelativeert ze een aantal van de hiervoor geciteerdeopvattingen. Haar eigen jeugd en de manier waarop inhet Oostblok de sport benaderd werd (en misschien nogwel wordt) zijn onmiskenbaar van grote invloed geweest
op deze meningsvorming. Destijds werd er in Polen op-gekeken tegen sporters die klinkende resultaten be-
haalden, sommigen verkregen extra faciliteiten (opmaterieel en sociaal gebied) vanwege hun verdiensten
voor het vaderland. Kortom een goede sporter had/heeft
een bepaalde status in Polen. De situatie in Nederland
anno 1991 is geheel anders dan destijds ín Polen en
waarschijnlijk is op dit gebied de laatste jaren in
Polen ook veel veranderd. Ze weet het ook niet exact
meer en enige twijfel maakt zich van haar meester.
In Zieuwent is het afgelopen jaar veel veranderd door
9.a. de komst van het Sourcy-Center. Het voetbal gaateen moeilijke tijd tegemoet: ter illustratie noent zeook het geringe aantal kinderen dat gedurende eenaantal jaren geboren is en dus logischer wijze vaninvloed is op de omvang van de jeugdafdeling.
Natuurlijk is plezier in sport belangrijk geeft ze toe
maar soms wordt er te gemakkelijk gezegd ik vind hetniet meer leuk en daarom ga ik een andere (zaal)sportdoen. In voetbal zit zoveel meer. Het kweken van cengoede teamgeest bijvoorbeeld, samen knokken om eenachterstand weg te werken. Incasseringsvermogen. Deze
zaken zouden met name bij de jeugd meer aandacht kun-
nen krijgen. Ook na een wedstrijd dingen met de
spelertjes bespreken, wijzen op sterke en zwakke
Punten tijdens een wedstrijd. Nu is het vaak dat de
jeugd na het douchen meteen naar huis gaat waardoor
soms wrijving ontstaat in een elftal (groepjes binnen
een groep) en de teamgeest verloren gaat of nog ergeriemand er mee stopt. Vooral als er maar een minimaalaantal spelers zijn kan door zoiets een heel elftal de
dupe worden. Bij veel verenigingen is er een jeugd-honk of iets dergelijks in de kantine. In Zieuwent
gaan de voetballertjes nu na afloop van de wedstrijdvaak naar het Sourcy-Center om andere spelletjes te
gaan doen, Dit kan vroeg of laat de voetbalvereniging—...
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opbreken. Wel is ze vol lof over de jeugdleiders die
zoveel vrije tijd in het jeugdvoetbal stoppen en
begrijpt ze dat dit zo zijn beperkingen met zich
meebrengt ten aanzien van het organiseren extra evene-
menten tijdens b.v. de winterstop. Toch kan hierdoor
de band met de vereniging en binnen een elftal ver-
slappen en ons kost het in ieder geval een kapitaal
aan nieuwe ruiten in de stal voegt ze er lachend aan
toe. Wellicht dat er op dit vlak ook een taak is weg-
gelegd voor een aantal ouders die dit op willen
pakken !!

Er moet wat gebeuren met het jeugdvoetbal anders
worden we verzopen door de sporthal. Aan Renate en
haar zoons zal het voorlopig niet liggen vant bij hun
worden zaterdags’morgens om half zeven de tassen
gepakt om een aantal uren later te kunnen voetballen.
Ach zegt ze hoofdschuddend aan het eind van het
interview "Een man verslaaft aan sport is al erg
genoeg, maar een moeder is nog veel erger’.
HET TOETJE VAN RENATE:

1. Wat is je favoriete gerecht ?

“Bigos" (Pools gerecht met zuurkool).
2. Wie nodig je perse niet uit op je verjaardagsfeest?

Leo Beenhakker (praat te veel, nog meer dan ik).
3. Wat is je slechtste eigenschap volgens jezelf ?

Soms te kritisch.
4. Wat is je beste eigenschap volgens jezelf ?

Gevoel voor humor.

5. De beste sportman of -vrouw van Zieuwent ?
De jongens van Peetas (Rouwhorst). Die 2; Die
kunnen nog veel meer !

6. Stel Zieuwent wordt een zelfstandige gemeente,
wie moet er volgens jou burgemeester worden ?

Nobbenhuis.—_



"8 ZomersbuitenJ. WAENINK nee banen
SCHILDERS: en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

JJ \ Joue
voor al uw bestratingswerk
-Kuil- en erfverharding
- Sierbestrating
-Tegels 30x 30 en 40 x 60 om
- Klinkers in diverse maten en kleuren

} Ë
- Nieuw: T3 Steen ons

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 0544541517

EaVOOR AL

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moetu zijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217—



voorde aan- en verkoop van
VEE en VARKENS
naar

A.KL. HOLKENBORG
vee en varkenshandel batsdijk 46 Zieuwent- el. 1508EEEN”

\ aannemersbedrijf

HULSHOFee
05445-1494 ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF
Waalderweg 12a SBENe,SnVerkoop en See a‚sl

7:
5reparaties zo” A

” vvan  merkauto’s ez MeNN®
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7. Wie is de meest ondergewaardeerde persoon binnen de

vereniging ?
De leiders van de jeugd.

8. Wat is je grootste hobby ?
Sport in de ruimste zin van het woord.

9. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?
We hebben alles bereikt, zelfs Hilversum (en ookMart Smeets) weet nu waar Zieuwent ligt.

De Redaktie.EENSDENNEKE
HEREN SLAGVARRDIG KAMPIOEN

Na een zeer spannend slot van de competitie, waarin westeeds 2e of 3e hebben gestaan, zijn we er op de laat-ste speeldag toch in geslaagd om kampioen te worden.Achteraf gezien een terecht kampioenschap, zeker ge-zien het feit dat we Dropshot, de koploper gedurendebijna de gehele competitie, 2 keer hebben verslagen(6-4 en 7-3). Slechts 2 keer werd er verloren met 6-4(tegen Gentac en Winterswijk). Alle overige partijenwerden ruim gewonnen.

Het feit dat het kampioenschap zolang onzeker was kwamdoordat we in de le helft van de competitie vaak nietmet ons basisteam bestaande uit Karel Hummelink, EugenHoenderboom en Johnny te Roller, konden aantreden.Door andere verplichtingen van deze spelers (voetbal /militaire dienst) speelden we vaak met een invaller(Edwin Waalders of Michel Kampshof) of zelf een enkelekeer met 2 man. Hierdoor verspeelden we veel punten,vooral tegen de mindere tegenstanders. In plaats van10-0 of 9-1 bleven we dan steken op een 8-2 of 7-3waardoor we in zo’n eenvoudige wedstrijd toch een puntof twee verloren op onze naaste belager.
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Tijdens de 2e helft van de competitie hebben we steeds
ín de sterkste opstelling kunnen spelen en zijn we een
hele inhaalrace begonnen waardoor we 2 wedstrijden
voor het eind nog een achterstand hadden van 5 punten
op de koploper Dropshot. Op dat moment stond de topper
tegen Dropshot op het programma, een goede mogeli jk-
heid om weer een aantal punten in te lopen. Met een
8-2 overwinning zouden we zelfs de kop kunnen over-
nemen. Dat bleek er echter niet in te zitten. Na een
spannend duel wonnen we wel met 6-4 maar bleven 2e met
nog steeds een achterstand van 3 punten.
Onze laatste wedstrijd tegen Vios leverde een 10-0
overwinning op waarmee we alles hadden gedaan wat we
nog konden doen en was het wachten op Dropshot dat de
volgende dag nog de moeilijke wedstrijd tegen Winters-
wijk moest spelen. Door onze 10-0 overwinning moest
Dropshot minstens 8 punten scoren om kampioen te wor-
den. Met 7 punten zouden ze gelijk met ons eindigen
en zouden de onderlinge duels in ons voordeel beslis-

Dropshot slaagde er echter niet in om de wed-
jd te winnen. Het werd een 5-5 gelijkspel waar-

door wij voor het eerst in de competitie aan kop kwa-
men en daardoor ook meteen kampioen werden.
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Dankzij het kampioenschap promoveren we nu naar de 3e
klasse. Hierin zal het voor ons een stuk zwaarder vor-den en zal het moeilijk worden om ons in deze klassete handhaven. Als Karel en Eugen echter zo goed scorenals het afgelopen seizoen moet dit wel kunnen lukken.
Ze verloren resp. slechts 3 en 4 partijen waardoor zeindividueel een le en een 3e plaats scoorden in onzeklasse.

Het damesteam is er vorig seizoen weer in geslaagdzich te handhaven in de landelijke 4e divisie. Ze
behaalde een zeer verdienstelijke 4e plaats vlakachter de nummer 3. Zij beginnen hun nieuwe competitie
op 16 februari met een thuiswedstrijd tegen Flits uitZwolle. Hieronder de nieuwe competitie-indeling vande dames:

Slagvaardig l _: Zieuwent
Flits 1 Zwolle
de Salamanders 2 : Den Haag
GTC 2 Groningen
de Toekomst 2: Lochem
Tempo Team 2 Alkmaar

Het bestuur.
(Red.: in principe worden géén competitie-indelingengeplaatst. Hier is een uitzondering gemaakt om duide-lijk te laten zijn dat het landelijke competitie be-treft.)eeEnes Rr

GLAD US
$

Het is maandagavond 16.20 uur aan de Kunnerij in Zie-uwent. Trefpunt in de boerderij van de familie Penter-
man. E6n van de zoons des huizes ijsbeert door hethuis op zoek naar z’n trainingsspullen en komt dan
mopperend tot de conclusie dat een schema ook meege-wassen is, enkele propjes zijn er nog van over.Sander Penterman is zijn naam, een 15-jarige scholier,waarvan de vader maar liefst twee keer de Elfsteden-—.....
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tocht schaatste. En ook deze Penterman is schaatser enklaar voor de schaatstraining, als weldra dear de 14-
jarige scholier, Mike Rouwhorst, zoon van ook geenonbekende man in Zieuwent, in de deuropening ver-schijnt. Tijd om te vertrekken richting de kunstijs-baan in Deventer, waar deze heren twee keer in de
week hun trainingen hebben.
Samen met Roy Stortelder ("Grobbart”) zijn zij lid
van de Lochemse IJsclub en Schaatstrainings Groep,
kortweg STG Lochem.

Deze keer is het de beurt aan vader Anton Rouwhorst om
de heren naar (en terug natuurlijk) Deventer te rij-den. Opmerkelijk is dus dat de ouders van de jongensenkele keren per week en soms vaker de drukke eigenwerkzaamheden onderbreken, om hun zoon en collegaschaatsers in de drukke avondspits weg te brengen.
Mogelijkheden om met het openbaar vervoer te gean zijner niet, vanwege de onregelmatige tijden en de langereistijd, die daarvoor nodig is. De jongens komen vaak

met van school terug, om zich dan direct om te gaankleden voor de training. Een extra pluim voor de
ouders van deze jeugdige schaatsers, die hun zonen
voor 1002 steunen in hun sport. Menigé@n zou zeggen:“zoek een sport dichter bij huis
De reis naar Deventer gaat via Lochem, waar we onder-
weg nog twee jonge schaatsers oppikken. Gezellig volin de auto. Ook nog goed voor het milieu, vanwege de
car-pooling ! Het is vrij rustig op de achterbank,enkel wat gepraat over school en dat soort zaken, de
jongens zijn er klaar voor.
Als uiteindelijk Deventer bereikt wordt, duurt het
nog zo'n 10 minuten voor we de stad door zijn en bijhet "Stadion" aankomen. De jongens vliegen de autouit om zich vervolgens snel in de kleedkaners om tekleden en daarna lopend, buiten de baan om, aan de
warming-up te beginnen. Vader Anton wordt ondertussen
verzocht om zijn auto wat verder weg te parkeren. Hijstaat nogal in de weg, half in het inrit, volgens deheren in het hokje.
Terwijl de jongens nog met de warming-up bezig zijn,

—
sss



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

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent

trouw-, rouw-, en ziekenfondsritten
worden door ons verzorgd
Vanafhedenspeciale trouwauto „witte Chevrolet” old-timer

motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939
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VERENIGINGEN

RKZVC. Veldvostbal
Voorziner 4 Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, te 1291

sekretaris W Slot, Vragenderweg 390, L'voorde, tel. 05443 76950
Penningmeester M. vh, Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tel. 1660
Wedstijdsekt =H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde
RKZV.C. Zaalvoetbal
Voorzinor 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257

Sekr/Ponningm. R. Krabbenborg, Dorpsstraet 1, Zieuwent, tel. 1691

Wedstijdsekr. :A. Doppen, Dorpsstraat 42, Zieuwent, tel. 1290

HV. PACELU: Handbal
Voorzier B. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Sakretaresse . Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel 0544373814
Penningmeesteres  P Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Mariënveide tel 1383

Wedstidsekr A Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, tel 1637

TOHP: Volleybal
Voorzitter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zieuwent, tel 1875
Sekretaris € Rouwhorst, De Maare 25, Zieuwent tel 1822
Penningmeester: A Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel, 1400
Wedstijdsekt.  P. Cuppers IJzereef, De Haare 29, Zieuwent, tel. 2059
Recreanten A Klein Tuente, Lantherweg 43, Mariënvelde, tel 1909

ZIV: Tennis
Voorziner © Cuppers. Oude Maat 1, Mariënvelde, tel. 1281
Sokretaresse 8 Krabbenborg, Dorpsstrast 1, Zieuwent, tel 1591

Penningmeester J. Domhof, Churchilstraat 7, Zieuwent tel 1762
Wedstijdsekt A KI Holkenborg, Past. Zanderinketraat 14, Zieuwent, tel 1933

Z6V: Gymnastiek. en Jazzgym.vereniging
Voorzier L Hummelink, Oúde Terborgsew. 269, D'chom, te. 08380 60242
Sokretarezse J Wolters, Batstijk 42, Marienvelde, tl. 1711

Penningmeesteres T Wopereis, Dorpsstraat 223, Zieuwent, tel 1928
Wedstrijdseke L Hummelink, Oude Terborgsew 269, D'chem, tel 083e0 60242

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262
Sokretaris L ten Have, Kard. de Jonggtr. 15, voorde, tel 05443 75912
Penningmeester G finders, Kard. de Jongstr. 40, L'voorde, tel 05443 74620

TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter L te Molder, 8. v. Moursstraat 24, voorde, tel, 05443-75454
Sckrotarie A Huiink, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tel. 2112
Penningmeester M, Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, tel, 1374



SLAGVAARDIG: Tatelennis
Voorzitter B zen Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 1257
Sekrearis £ Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, el 1324
Penningmeester 7 1e Roller, Verkavelingeweg 2. Mariënvelde, el, 1373
Wedstrijdsekt K Hummelink, Kennedystraat 10, Zieuwent, tel 1715

ST. SEBASTIAAN: Schietwereniging
Voorzitter cees, Strausswaat 16, ‘voorde, tel. 05443 76506

Molder, De Steeg 23, Zieuwent
Penningmeester A Papen, De Haare 32. Zieuwent, tel 1970

BV. t KEVELDER Bijarten
Voorzitter 8 Hulshof. Zieuwentseweg 59b, Zieuwent, tel 1494
Sekr/Penningm 6 Schurink J v‚ Eykstraat 12, L'voorde, tel 0543 73217

Weastrijd zekr J Dondeninkel, Zieuwentseweg 48, Zieuwent, tel 1382

82: Bijnen
Voorz A van Melis, Kard. de Jonger. 1, L'voorde, tel 0543 74584
Set Wedste zeke T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent tet 1271
Penningmeesteros Goldewijk ton Bras, Churchilstraat 20, Zieuwent, tel 1053

KSV. DE HENMELE: Kootschieten
Voorzaner HL. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 127
Sekr Wedstr sek P Domhof, De Haare 9, Zieuwent, tel 1824
Penningmeester T Bongers, Dorpsstraat 16 Zieuwent, tel 1271

ESZET ‘90: Squashvereniging

| voe V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tel 1982GE A. Doppen, Aalenseweg 43, Lichtenvoorde 1el 0544 76772
Penningmeester3P. van Zutphen, Bontinckstroot 23, Voorde el 0544.T6783

BADMINTON: vereniging:

LJN voorier € Wamelink, Eelsonstaat de, Lchtomwoordetl 05443-71169
ON Sckretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel. 2172

enningmeestres=A. kelder, uurlosowog 109, Zieuwent, el, 1651

BOUWBEDRIJF UDopereis

Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
Telefoon 5445-1209 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

Veel verandert,
maar onze kwaliteit niet

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

Lichtenvoorde - Zieuwent—
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lopen wij op en rond de ijsbaan. Een felle koude wind
waait er over de baan, “echt” schaatsweer.
Anton gaat later met z’n koffer richting kantine. Hijheeft nog wat werk bij zich, dat de resterende wacht-tijd opvult.
Ondertussen hebben Mike en Sander de schaatsen alonder en komen "klunend” naar het ijs. Eun trainsterBertha is ook al op het ijs en schraggelt wet rond om
de groep, bestaande uit enkele beginners en junioren,bij elkaar te halen. Allereerst wordt er op het ijseen paar ronden ingereden, vervolgens krijgen de
jongens de opdracht om drie bochten op techniek teschaatsen. Vervolgens schaatsen ze 800 m (2 ronden)
op tempo, waarna wederom 3 bochten op techniek genomenworden.
Trainster Bertha gaat ondertussen steeds door met de
beginnelingen en heeft zo zeer weinig controle over de
Zieuwentse schaatsers. De jongens vinden Bertha tezacht, "Ze kon wel wat harder voor ons zijn’, aldus
Mike en Sander.
Opvallend is dat Sander goed diep zit tijdens hetschaatsen. Iets wear Mike grote moeite mee heeft, van-
wege z’n lichaamslengte en daardoor wel eens onderuit
gaat op het ijs. Een voordeel van het diepzitten is,det de bochten sneller genomen kunnen worden, en hetis ook nog aerodynamisch vanwege de luchtweerstand.
Beide heren schaatsen steeds achter elkaar aan tijdenshun opdrachten van Bertha, die een 800 m , 1000 m en1500 m op tempo laat rijden. Tussen deze afstandenhebben de jongens 2 ronden actieve rust.Mike komt ondertussen even naar de kant om z’n schaat-
sen opnieuw onder te binden. Vader Anton zit nogsteeds met z’n hoofd in de papieren.
Eén van de laatste trainingsonderdelen is het starten,waarbij ieder om de beurt stilstaat om te starten endaarna weg te sprinten. Overigens is het moeilijk tevolgen langs de kant van de ijsbaan, omdat tijdens de
trainingsuren vele verenigingen gebruik maken van debaan. Alles rijdt door elkaar. Marathonschaatsers,sprinters, lange baan schaatsers, enz. enz.—_—.
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Aan het eind van de training brandt de rode lamp bovenhet ijs, een teken dat iedereen van de baan moet, wanter moet gedweild worden. De jongens zijn klaar mettrainen en wisselen de schaatsen voor de schoenen om
nog even uit te lopen. Sander kijkt niet erg vermoei-end na de training, maar volgens hemzelf heeft hij erflink aangetrokken. Mike ging het moeilijker af van-avond. “Het ging helemaal niet lekker, de schaatsenheb ik niet goed geslepen.”
Volgens trainster Bertha zijn het allebei talenten opde schaats, Mike is een goed sprinter, terwijl Sander
op de langere afstanden beter uit de ‘voeten’ komt.
Beide schaatsers zijn onlangs nog gepromoveerd naareen hogere klasse (Heren jun. C).
De persoonlijke records:

100m. 300m. 500m. 1000m. 1500m. 3000m.Sander 12.42 31.58 49.8 1.42.3 2.38.08 5.30,6Mike 12.17 31.95 54.2 1.52.08
Met de club- en Gelderse kampioenschappen ín het voor-witzicht zijn voor Sander en Mike wellicht goede tij-den aangebroken.
Beide Zieuwentse schaatsers overleggen nog iets metBertha vanwege de wedstrijden, om zich daarna met hunandere schaatsmaatjes naar de auto te spoeden, waarAnton al staat te wachten. Goede reis terug !

Ondertussen in de andere Zieuwentse schaatser RoyStortelder al gearriveerd en gebracht door zijn moederAgnes Stortelder. De 17-jarige scholier hoopt dit jaarnog z’n theorie voor het rij-examen te halen en daarnaook het praktijkexamen. Dan kan hij zonder afhankelijkte moeten zijn van ouders naar Deventer rijden.Roy is met z’n groep begonnen aan cen warming-upbuiten om de baan. De tribunes met de vele trappen,vormen een goede mogelijkheid daarvoor.Moeder Agnes is inmiddels naar de kantine vertrokkenom daar samen met een andere ’rijdende" moeder dewachttijd te vullen. Buiten vriest het nog steeds enmet de felle oosten wind daarbij, is het binnen heer-lijk vertoeven.ss
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Hydroliek aandrijvingen
Tel. 05443 - 77050 LICHTENVOORDE (Gld)

opTP
SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 - 1269

BLOEMEN BRUIDSBOEKETTEN
PLANTEN CORSAGE'S

ba Loetiek GRAFWERK

Hnijgpbenbor Be
Dorpsstraat 11 tel 0644915 à

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN
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Roy traint drie keer per week, dus moeder ook !
Als even later Roy ook de schaatsen onder heeft, ishet nog drukker geworden op de ijsbaan, dus nog meeropletten geblazen. De groep waarin Roy traint is ge-middeld wat ouder en meer ontwikkeld dan de groep vanMike en Sander. Logisch gezien de leeftijdsverschil-len.
Vanneer de groep zich verzamelt bij elkaar op het ijs,maakt trainer Anton grapjes over de wondjes aan Roy'slip. Hoe zou dat toch gekomen zijn 7 Roy lacht, maaris er niet echt blij mee.
Als de groep compleet is, wordt er door de trainer
complimenten gemaakt over de verbeterde tijden op deafstanden. Daarna wordt de trainingsinhoud besproken;snelheidstraining. Allereerst 2x200/200m, daarna
6x400m, 6x300m en 6x200m met tussendoor 2 rondenrustig op techniek. Eerst wordt er gezamenlijk in
peleton 10 ronden ingereden.
De serie’s worden met z’n tweeën gereden om kop tewisselen. Stevig tempo werk ! Als later de serie'sachter de rug zijn, wordt er getraind op het glijstarten, bij ons beter bekend als een vliegende start.Eén voor één komt de gehele groep aan de beurt, waaropze stevig weg spurten - (tjak - tjak - tjak ……)
Trainer Anton heeft de groep beter onder controle danBertha, omdat hij zelf met de groep meeschaatst.
Ondertussen begeeft de PIOT-verslaggever zich, na2,5 uur koude wind, ook naar de warme kantine, vaarmoeder Agnes een kop koffie voor hem haalt. Agnes isvol lof over het schaatsen van haar zoon, die onlangseen persoonlijk record met meerdere seconden ver-beterde.

Ondertussen is Roy op de baan aan het uitrijden enkomt vervolgens, als hij de schaatsen verwisseld heeftvoor schoenen, naar moeder om geld voor een nassi-schijf uit de muur. De training heeft blijkbaar veelenergie verbruikt en dan gaat zo’n nassischijf ernatuurlijk wel in. Al etend, begint hij met z’n maat-jes lopend aan de cooling-down, rondom de ijsbaan, metmoeders waarschuwing van “opschieten” er achteraan.

—
38888ee
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Roy schaatst in de junioren B klasse II, waarin hijonlangs nog een kortebaanwedstrijd, meetellend voorhet Gelders Kampioenschap, verreed. Helaas heeft Royde laatste tijd nog al een dichter contact met hetijs. Hij valt nog wel eens een keer, zo ook deze wed-strijd. Ook deed Roy samen met enkele andere maatjesvan de vereniging mee aan hun eerste marathon-schaats-
wedstrijd. Maar ook tijdens deze wedstrijd zag Roy hetijs weer van dichtbij. Toen hij later aan een volgendemarathon meedeed, viel hij met nog 16 ronden (van de
75) te gaan, over een ander die viel. Nou ja, pech …
De terugweg naar huis verliep snel. Minder verkeer opde weg en via Vorden. Toen we bij boerderij *Grobbart”in Zieuwent aankwamen, stapte vader Anton Stortelder
even later in de auto om naar Lochem te gaan. Zo zieje, moeder en zoon terug van de training en vader,die bestuurslid is, naar de vergadering.

100m. 300m. 500m. 1000m. 1500m. 3000m
Roy 12.00 29.1 47.5 2.246 -
Binnenshuis nog even napraten bij de warme kachel,waar Roy zo meteen nog even moet gaan studeren, jadat hoort er ook nog bi
Met de club- en Gelderse kampioenschappen nog voor de
deur, wensen wij Mike, Sander en Roy veel succes.

De RedaktieSESSPSe NESS NNKEDEEKNDEEEEK

RK.Z.V.C: : B-JUNIOREN

De eerste aktiviteit van de B-celectie n 1991 was deflessenactie op 2 januari. Deze bracht op f 1.092,50.We willen iedereen bedanken voor dit mooie resultaat.Op 5 januari zijn we begonnen met een reeks oefenwed-strijden. De eerste wedstrijd was tegen de hoofdklas-ser Vios Beltrum B-1. De weersomstandigheden waren

——ee—
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ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 054451259
Ook voor u hebben wij Donny Rotseen passende

dioplossing vooral Boom- en rozenkwekerijen
uw woonwensen! — hoveniersbedrijf

Voor uw Tuinaanleg
|Tuinonderhoud

Stoltenborg Portikulere verkoop af kwekerij

Interieurverzorging

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

IN
Roldersweg 37

7136 KX Zieuwent
Telefoon (05445) 2133

Dorpsstraat 33, Zieuwent
Tel. 05445- 1207
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bere slecht. Het stormde, het regende en de tempera-turen lagen rond het vriespunt. In de Ze helft trokVios aan het langste eind, eindstand 0-3. Na de wed-strijd was het veld in een knollenveld veranderd.
Op 12 januari speelden we onze 2e oefenwedstrijd,weer tegen een hoofdklasser. Dit keer was Neede E-1de gelukkige. Na de thee bleek ook deze tegenstandereen maatje te groot, eindstand 0-7.

Donderdag 17 januari werd er een wat meer passendetegenstander gevonden, het C-elftal van ZVC.
Kortgezegd zat de wedstrijd zo inelkaar:
Lange halln vrog thuus, eindstand 8-1.

B-selectie.EOSSPEED EE EN NOEEIDODDEENIK
RK.Z.V.C.: D-PUPILLEN

Het jeugdbestuur van RKZVC had zondag 30 dec. eenspelletjesmorgen voor de D, E en F georganiseerd.We begonnen de morgen met een voetbaltoernooit je.De groepen waren verdeeld van A tot G. Elke groepspeelde in totaal 4 wedstrijden. De punten die zevan het voetballen hadden gescoord werden later bijde spelletjes opgeteld. Elke wedstrijd die je speeldenduurde maar 9 min.

Na het voetballen hadden we de spelletjes. Spel 1 waszigzag om de pionnen heen en dan in een korf gooien.Spel 2 moest je een pion op je hoofd zetten en eentennisbal erop. Het stuk wat je moest lopen zaten volhindernissen. Het 3e spel was met 2 personen een baltussen het hoofd en dan maar duwen. Nu komen we bijhet 4e spel daar moest je met een bal over cen bankrollen en daarna moest je over een lange mat kruipen.Ieder z’n knieen kapot.
Het 5e spel tegelijkertijd ook het vieste spel. Jemoest een elastiekje in je mond houden en de heletijdmear doorgeven met je mond.

—388
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Een vermoeiendste spel was nummer 6. Je moest 3x omeen pion draaien dan een paar meter lopen en weer 3x
om een pion draaien.
Nu zijn we bij het 7e spel gekomen en tevens hetlaatste. Dat was penalty's schieten bij Stef Rouw-horst. De D, E en F hadden een aparte afstand.En tot slot was er een prijsuitreiking. Groep A wonen kregen een cosuptiebon.
Wij willen het jeugdbestuur bedanken voor deze leukespelletjes morgen.

Sander Eekelder en Lawrence Mul.SENSEENSESEEEDEEEKE
=X INTERVIEW MET PASCAL TE MORSCHE

(leugdlid karatevereniging Mu Chin}

13 Jaar, gymasium-leerling, sinds $ jaar lid vanMu Chin (66n van + 15 jeugdleden). In bezit van deDlauwe band (via wit, geel, oranje en groen). Afge-lopen jaar gekozen tot sportman van de vereniging.In diverse toernooien met andere verenigingen goederesultaten behaald. Wil in de toekomst zeer zekerverder in de sport, waaronder het behalen van dezwarte band.

1. Hoe ben je verzeild geraakt in de karate-wereld ?Eerst zat ik op voetbal, maar dat vond ik minderleuk en toen we een blaadje van de kerstevereni-ging kregen, leek me dat wel wat en ben toen 1:dgeworden.

2. Wat is nou het leuke aan karate; dus waarom zouden

Yetisnouhet
leuke

aankarate;dus
waarom zoudener veel meer jeugdige karateka's moeten zijn inZieuwent ?

Lekker uitleven is belangrijk en verder is detechniek aanleren als verdedigingssport heel leuk.Als er nog mensen zijn die danken dat ’t eenaggressieve sport is, dan moeten ze maar eenskomen kijken, want dat is ’t niet,sss



TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN
Zieuwent

Telefoon 05445 - 1205

de beheerder
vanhet

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

Vooreen goede
2e hands of nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties
ook A.PK-keuring

naar een erkend adres:

Garage
T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1603
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ca
. Wordt er bij Mu Chin genoeg gedaan voor de jeugd ?

Af en toe worden er wedstrijden georganiseerd en
lx per jaar is er een karate-weekend, wat heel erg
leuk is. Verder zijn er wekelijks speciale jeugd-
trainingen, die gegeven worden door Hemmy Olthof en
Guus Reinders.

Hoe is ’t met jouw sport op de televisie ?
Heel af en toe komt ’t met Studio Sport, maer dat
is natuurlijk veel te weinig. Ook als kijksport is
’t namelijk mooi.

Welke sporten vind je nog meer leuk ?
Zwemmen en schaatsen vind ik wel leuk. Eigenlijk
zijn alle sporten wel leuk, maar om te doen is
zwemmen naast karate wel het leukste.
Wat vindt je van de sport in '’t algemeen in
Ziewent 7

Momenteel is er door de sporthal genoeg te doen
voor de jeugd, dus wat dat betreft zit ’t wel goed.
Alleen een zwembat zou wel Leuk zijn.
Besteedt PIOT genoeg aandacht aan de jeugd ?
Zo heel veel lees ik PIOT niet, maar hoe meer er
over de jeugd in staat, hoe meer ik hem zal lezen.
Wet zou er op sportgebied moeten veranderen voor
de jeusdige sporters in Zieuwent ?

Eigenlijk zouden er veel meer jeugdige karateka's
moeten zijn, zodat Mu Chin nog gezelliger wordt.

Als je alles voor ’t zeggen had: wat zou je dan
willen veranderen in de wereld ?
De oorlogen moeten natuurlijk meteen ophouden en
iets minder huiswerk ís ook niet verkeerd.
Yil ie nog iets vertellen aan de Zieuwentse jeugd?
Iedereen moet dus maar eens bij Mu Chin komen
kijken, zodat waarschijnlijk iedereen wel lid zal
worden, omdat ze zien dat ’t zo leuk is.

De Redaktie.
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DONSOTESE SINE EKeKEE
TOHP:VOLLEYBAL

TOHP- jeugd:
Hier volgt een kort verslagje van de nieuwe jeugdploeg
TOHP-A. Vorig seizoen begonnen we tegen Longa.
We waren van plan om ze eens te laten zien waar Zieuw-
ent ligt. Helaas ging dat niet door (we verloren de
wedstrijd met 3-1) Toen gingen we naar Ruurlo. Dit was
een makkie (gewonnen met 3-1) De volgende zaterdagkwam Ruurlo bij ons (stand idem). Borculo en Beltrum
waren ook vast niet blij toen wij geweest waren (4x
met 3-0 gewonnen). De coach van Beltrum had het onder
de wedstrijd volgens ons nogal moeilijk met zichzelf.
Hij ging tekeer als Tarzan in ’t bos (blij dat wijJane niet varen).
Genoeg gepraat over de wedstrijden. O ja, we werden
ook nog kampioen (met Longa samen).
We trainen ook nog. Een keer in de week een uur endrie kwartier maar liefst. Om precies 6 uur beginnen
we (hé Ton 11) (Ton Hulshof is de trainer, toffe peer)Het eerste half uur is het puffen en hijgen, want dan
moeten we conditie opbouwen. Het andere uur en kwar-tier is het eigenlijk ook hijgen en puffen, maar wel
heel Leuk.
Als de training afgelopen is gaan we natuurlijk naarde kantine
Tot slot willen we ook nog even onze morele steun entoeverlaat in de wedstrijden noemen: Annie Thuente,
Zij rijdt en coacht ons naar en op de wedstrijden.In het volgende seizoen zien we wel.
Groeten: Judith, Jeanine, Evelyn, Yvette, Sandra,

Marloes, Janneke en Noëlle (Bet Team).

ONDERLING TOURNOOT:
Op zondag 20 januari j.l. werd het jaarlijkse onder-
linge tournooi van volleybalvereniging TOÏP gehouden.

—__—__—_
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MASSEY-FERGUSON

MIEMEYER!
OFFICIEEL
MASSEY — FERGUSON
ZETOR EN NIEMEYER-DEALER

VOOR AL UW TRAKTOREN
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
LIPP MENGMESTSILO'S

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

OPAszv
HARREVELD
TELEFOON 05443-72415
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weeginstallatie. isEeen dtwaEEBEdneeBi
speciaal voorhet veevervot

AeNEN|Hennes 05443572400
Postbus 46, 7130 AA Lichtenvoorde-Holland

RouwhorstSMaertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

Complete boekhoudingen Startende ondememers
Belasting-aangiften Eigen woning
Computerverwerking Koop: en verkoop
Begeleiding automatisering Fiscale adviezen
Etc. Etc.

Ruurloseweg 26,7136 MD Zieuwent Tel:05445-2103
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Dit keer niet in het fHlarreveldse dorpshuis maar in
onze thuisbasis.
Er namen 105 mensen deel aan het tournooi, zij werden
verdeeld over 15 teams. Er werd gespeeld in 3 poules
van ieder 5 teams. Om 13.30 uur krioelde het in de
sporthal van volleyballers in felgekleurde trainings-
Pakken of oogverblindende winterbenen.

Na een openingswoord van de voorzitter begonnen om
13.45 uur de eerste wedstrijden. Zoals ieder jaar
werd ook nu weer bewezen dat lang niet alle reflexen
kort na de geboorte verdwijnen. En Edwin Jongejans
raden wij aan om de duiken van onze jeugdleden te
analyseren en ín zijn springprogramma op te nemen.

sommige teams waren de tegenstellingen wel ergschril. Zo speelde de langste deelnemer (bijna 2
meter) ín 1 team met de kleinste deelnemer (1.40
meter). Het net hing ergens tussen deze twee hoogtes
in, zodat de blokkering voor de meeste spelers dit
keer weinig problemen opleverde: gewoon handen uit
de zij even opheffen tot strekstand en op deze manier
langs het net lopen. Succes verzekerd !

Ook de blessures vielen mee, variërend van een gebro-
ken nagel tot gebroken neus. Over publieke belang-
stelling viel niet te klagen. Hopelijk is deze middag
voor een aantal mensen de aanleiding om voortaan weke.
lijks te volleyballen.
Verder een complimentje voor de aktiviteitencommissi.
het was een geslaagde middag.

TEUISWEDSTRIJDEN»
Op 2 februari aanstaande spelen de TOHP-teams weer
thuis, maar niet op de tijden die U gewend bent.
In verband met het optreden van B.Z.N diende onze
wedstrijdcoördinatrice Paula Cuppers weer een keer
veel regelwerk te verrichten om de wedstrijden te
verzetten. (Red.: voor data en tijden wordt verwezen
naar het algemene thuis-overzicht (pag. 28)).

Het Bestuur.



24ENOS PDDEENSE
H.V. PACELLI

Allereerst willen wij als het bestuur van H.V. Pacelliiedereen een heel goed, sportief 1991 toewensen.
Na alle lekkere eten van Kerstmis en alle oliebollen
van het Nieuwe Jaar zijn de trainingen en wedstrijden
weer in volle gang.
De dames senioren 1 begonnen het nieuwe jaar jammer
genoeg door met 13-9 van Reehorst te verliezen. De
week daarna werd thuis door goed en fanatiek spel tot
aan het laatste fluitsignaal van De Vossen met 16-8
gewonnen. Vrijdag 18 januari moesten de dames in Doe-
tinchem tegen De Gazellen voor de bekerwedstrijdenaantreden. Op papier leek het een gemakkelijke wed-
strijd te worden, maar in de praktijk was het anders.
De dames verloren dan ook van dit jeugdige team met
11-10 en waren hierdoor uitgebekerd.
De zondag hierna werd na een goed gespeelde wedstrijd
tegen DEV uit gewonnen met 6-8.
De dames senioren 2 hadden de punten wel nodig in het
nieuwe jaar. In Beltrum moesten ze tegen de dames 2
van Vios. Ze wonnen hier met 8-12 na een goed wed-
strijd te hebben gespeeld. De week daarna moesten zethuis tegen Fortuna 1. Hier wonnen ze met 14-11.
Het nieuwe jaar is voor hun dus heel goed begonnen metvier punten.

verloren voor het nieuwe jaar nog
- De heren moesten uit spelen en verloren

daar met 25-18. In het nieuwe jaar hebben ze in eenslechte wedstrijd tegen Grol uit een toch wel dikke
nederlaag geleden van 18-8. Ze kunnen de punten wel
gebruiken, dus de volgende wedstrijden een beetjebeter spel en een beetje meer geluk.
De dames junioren verloren van UGEV thuis met 9-12.
Nadat ze de eerste helft goed waren begonnen. Zo ston-den ze dan al snel met 4-0 voor. Maar door kleine

—___‚‚,_—_—



Knippenborg
zitje goed

De bakker
die iets oxtra's van

uw bestelling maakt 1

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 buffetten, warme buffetten,
gourmetten, diners enz.
Goedehotelvoorzieningen
En alles wat U bij cen ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT
Dorpsstraat 36, 7136 IM Zieuwent 05445

BONGERS
121

Garage Elschot
Waalderweg 32 A

7263 RW Mariënvelde
Tel. 0545-1855

Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Accu's, Banden
Uitlaten

gratis montage
Betrouwbare

onderhoudsbeurten
Ook voor AP.K.
staan wij klaar

Tevens bouwen wij L.P.G.
in en repareren wij

schade-auto's



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

tijdens de rust of
na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

Ä a. a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445-1389

—__—_—____‘Ï/___.....
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foutjes en een beetje te weinig conditie verloren ze
jammer genoeg toch nog de wedstrijd.
De week daarna moesten ze in Lichtenvoorde tegen
Erix A. Zoals altijd is Erix een wedstrijd vaar ieder-
een anders tegen aan kijkt. Na geen of een nauwelijkse
warming-up begonnen ze. In de verdediging werd goed
gepraat en Erix kon er de le helft niet door komen.
De ruststand was dan ook 1-5. De Ze helft werd moei-
lijker. Door een ander spel van Erix werden ze uit het
goede spel van de le helft gehaald. Er werd slordig
gespeeld en tussen beide teams werd gekibbeld. Een
schot van Erix en 6-6. Door een grote overtreding van
de keepster van Erix moest ze er 2 minuten uit. Het
gevolg was dat de dames van Pacelli er nog een doel-
punt bijmaakten, een paar seconden voor het einde van
de wedstrijd. De eindstand was dus 6-7.

De meisjes Adspiranten wonnen voor het nieuwe jaar in
Winterswijk tegen Fortuna met 7-10. De week daarop
moesten ze thuis tegen Fortuna spelen. Door goed
samenspel en oplettendheid van de speelsters wonnen ze
nu met 16-6. Een goed begin van het nieuwe jaar dus.
Het afgelopen weekend moest men weer in Winterswijk,
maar dit maal tegen WWV A. Door onoplettendheid ston-
den ze met de rust met 7-4 achter. Door een paar ge-
lukjes werd de einduitslag toch nog 12-12, ondanks
een vreemd fluitende scheidsrechter.
De standen op de ranglijst en het speelprogramma voor
de verschillende teams hangen op het prikbord van
Pacelli ín het Sourcy Center. (Red.: Het thuisprogram-
ma voor de komende weken staat vermeld op pag. 28)

Wil men wel aan de zaaldiensten denken !!
De zaaldiensten hangen op het prikbord.
Pacelli werd op 13 januari j.l. gesponsord door:

* Bakkerij Knippenborg
* Voorhuis Mode Zieuwent /Lichtenvoorde
* ABN Bank Lichtenvoorde

H.V. Pacelli bedankt hun voor hun bijdrage.
Tot ziens in het Sourcy Center, bestuur H.V. Pacelli.
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Red. Om een veelvoud van 4 aan pagina’s vol te maken

zult U af en toe een verhaal (of gedeelte daar-
van kunnen lezen van Youp van 't Hek.
Het betreft colums die eerder gepubliceerd werden
op de sportpagina van NRC Handelsblad.

KEES SCHENK(T) BiOLS

En nou word ík nostalgisch. En goed nostalgisch ook.
Mijn broers lagen plat op hun buik (die ze toen nogniet hadden), mijn vader zat in zijn stoel en mijnmoeder rende met koffie, soep, broodjes en kilo’S
drop. Ik heb het nu over de jaren zestig. En dan praatik niet als de huidige sub-yup die aan zijn kinderenvertelt hoe hij met de hele Maagdenhuisploeg in Viet.
mam liep te knokken tegen burgemeester Van Hall. Neen,ik heb het over het schaatsen. Het legendarische span.doek ’Kees Schenk(t) Bols.” De tranen in de ogen bij
de ereronde van Art. Keessie reed hem tegemoet, paktezijn pols en stak zijn arm omhoog. Een beetje moeilijk
gedoe. Keessie was namelijk te klein om de arm van Art
omhoog te houden. Toch lukte het. Het Wilhelmus was
mooi, het stadion scandeerde het Noorse 'Heya", Klaas
Schenk werd als trotse vader in beeld gebracht. Theo
Koomen liet de radio gloeien en Bob Spaak gaf kleur
aan onze zwart-wit t.v.
Mijn broers en mijn vader rekenden als dwazen het
puntentotaal na drie afstanden en het lekkerste washet als onze familie eerder klaar was dan de NTS.
Nog leuker was het als de reporter na een minuut oftien moest toegeven dat er een foutje was gemaakt.Dat wisten wij al. Dat wisten wij al tien minuten.
De wereldkampioenschappen waren het leukste. Die noem-de men toen nog niet WK, maar gewoon "Wereldkampioen-
schappen”. Snelle Jappen op de vijfhonderd meter, een
vage Canadees en een eenzame Amerikaan. Wij waren opdet moment nog de melkboer aan het helpen. Op de
5000 meter ging het gebeuren. Daar kwamen de echte
jongens. Fred Anton Maier, Per Wily Guttormsen en na_—
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de 5000 meter begon Swiebertje met Rien van Nunen als
burgemeester. De tijden werden neergezet, een favoriet
viel dramatisch in de laatste bocht en onder Stiefbeen
(met Rien van Nunen als vader) zaten we nog te kletsen
over de kansen van Art, Kees en Jan. Er werd slecht
geslapen en zondags kon de beslissing al vallen op de
1500. Na die afstand gingen we allemaal een luchtje
scheppen. De strijd was gestreden. Alleen als Art of
Keessie het onmogelijke deed op de 10.000 dan …En dat onmogelijke werd mogelijk.
Tot zover heb ik mijn stukje nu geschreven en als ik
dit lees denk ik aan mijn neefjes Kvik, Kwek en Kwak
die denken: Youp wordt een ouwe lul. Ze hebben gelijk.Ik had er ook altijd een kolerehekel aan als mijn
vader zat te zeveren over Ean Hollander, Bep Bakhuis
of Jan de Natris. Tuurlijk praat ik nu over de tijddat het huidige maandsalaris van Cruyff nog het vermo-
gen van Ajax was, maar het was wel leuk. En spannend.
Vu doet iedere schaatser 6&n afstand. Het Nederlandse
Kampioenschap (voor sponsors NK) duurt tegenwoordig
een dag of zes en de echte favorieten worden gespaard.
De een heeft buikloop, de ander prestatiemoeheid.
Mart Smeets stelt vragen, waar zelfs mijn schoonmoeder
het antwoord niet op weet. Kortom: er is niks meer
aan. In geen Amsterdamse tram wordt er nagepraat over
de prestaties van de jongens. Vergeer heet nog steeds
Vergeer en geen Hein. Als je iemand vraagt: "Hoe vond
je Gerard?" fronst men de wenkbrauwen tot vraagtekens.
"Kemkers", roep je er iets te hard achteraan. Hoe heet
Visser van voren? Ria? De computer is sneller dan de
pen van mijn vader en maakt geen fouten. Ik durf te
wedden dat niemand ’s nachts opblijft voor de ritten
van de huidige Art en Keessie. Daarbij zal Mart Smeets
tegen die tijd Calgary ook wel plaatselijk uitspreken
en wordt het Kalsjarie of Kaltsjeree. Het komt nooit
meer goed. Kees Verkerk is getrouwd met een Noorse,
Joop Zoetemelk met een Francaise en ik doe het met een
meisje uit mijn jeugd... Heimwee rest en verderniets.
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OVERZICHT

THUISWEDSTRIJDEN

1 H

2 februari: 09.00 uur :

11.00 uur :

VOLLEYBAL.

12.30 uur :

RK. Z.V.C. :ZAALVOETBAL:
1 februari
8 februari

17 februari 14.00 vur
vur
war
var
war

Heren 2 -
Dames 2 -
Dames 3 -
Heren 1 -
Dames 1 -

ZVC 2 - Huur en Kijk 5
ZVC 3 - Olburgen 2

Pacelli A - Avanti A
Pacelli 1 - UDI'96 1
Pacelli 1 - DEV 1
Pacelli 2 - Erix 2

mad Pacelli A - Grol A
DJ Pacelli A - H.C.°87 A

DS2 Pacelli 2 - LOO 3
DS1 Pacelli 1 - Erica’76 1
HS Pacelli 1 - Blauw-Wit 1



DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die ene, voor u juiste hypotheek te kiezen, krijge u

nu deskundig advies.Van de NVM Hypotheekshop: Uit
alle hypotheken vanalle geldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDEDe emmyTEL, 05443-77713|ENSAIDMODEVAKSCHOOL
— knip- en naaïlessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 1
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 05445, 1766



|

|

ELEKTROTECHNIEK OPTIMALISERING

| CENTRALE VERWARMING ENERGIEBEHEER
|

LUCHTBEHANDELING TELEFOONINSTALLATIES

LOODGIETERSWERK SERVICE

SANITAIRE INSTALLATIES ONDERHOUD. |

MILIEUTECHNIEK ADVISERING

&
KEMKENS 4

7136 KN ZIEUWENT- Zegendijk 26 Tel. 05445 - 1666


