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PROMOVEREN / DEGRADEREN

Nu het eind van het seizoen voor een groot aantal
verenigingen naderbij komt, begint bij een grootaantal onder ons het promotie- of degradatiespook
weer zijn kop op te steken. Welke sport het ook be-
treft, er is altijd een bepaalde spanning. Weliswaar
zijn we nagenoeg allemaal verbonden aan een amateu-ristische vereniging, maar toch streven we daarbij
wel naar het hoogste. Lukt dit ook, dan ken desbe-——______..



B
treffend team inclusief haar supportersschare eeneuforistisch gevoel. Lukt dit niet dan verdwijntmeestal het enthousiasme en wordt de aandacht voordit team ook minder. Is het dan eigenlijk niet zo,dat dit team dan juist nieuwe impulsen nodig heeft ?
Uiteraard moet het antwoord met ja beantwoord worden,
maar de praktijk is helaas anders.
Iedereen kent in zijn of haar eigen sport wel degra-datie of promotie, maar niemand zal ontkennen, datalleen het 2e echt leuk is. Dit lijkt op zich vrijsimpel beredeneerd, maar is het eigenlijk niet zo,dat deelnemen nog altijd belangrijker is dan winnen.
(Wie zei dat ook al weer 7) In alle competities in
teamverband moeten helaas teams promoveren en degra-deren. Welke reden dat er ook is voor deze promotie
c.q. degradatie; het hoort erbij.
Bovenstaande moet niet uitgelegd worden als een
argument om het allemaal maar rustig zijn beloop telaten gaan en niet fanatiek te zijn om haar sport te
bedrijven. Het is alleen bedoeld om aan te geven, dat
spanning bovenaan en onderin de competitie erbijhoort, maar allerminst zaligmakend is.
Niettemin veel succes in Uw sport. De Redakti

EEESNNONSOeTNTDDSEEN
EVENEMENTEN-AGENDA

-- 30 maart, 31 maart en 1 april: PAASPOP'91.
-- 28 april:Schuttersconcours, georganiseerddoor Schutterij St. Sebastiaan.

28 april : PIOT : kopie inleveren.
30 april:Jong Nederland : Koninginnedag.
20 mei : Klootschiet-Pinkstertoernooi voorZieuwentse familie's, buurten, straten, vereni.
gingen, bedrijven, enz., georganiseerd door
"K.S.V. De Hemmele*.
1 iuni : Jong Nederland : Kermisspelen.
14 t/m 16 juni : Jong Nederland : Kleinkamp.t/m 11 aug.:Jong Nederland:Zomerkamp.
23 nov.:Open klootschiettoernooi (AFK / vrijeklasse) georganiseerd door "K.S.V. De Hemmele’.ee
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SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN |

7186 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

BLOEMEN BRUIDSBOEKETTEN
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Bloemenliclich GRAP WERK

Knjjsenborg
Dorpsstraat 12 tel 0524515

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN
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23.eNDUBBEL-INTERVIEW met
BEN KL.GOLDEWIJK en

KAREL HULSHOF

Voortkomend uit de traditie, dat RKZVC in de loop der
jaren altijd goede keepers heeft afgeleverd, hebben
2 van hen het zelfs zo ver geschopt, dat ze betaaldvoetbal speelden. De één heeft zelfs een vrij impo-sante carriere achter de rug t.w. 5 jaar bij De Graaf-
schap, 3 jaar bij NEC en 1 jaar bij Sv.Vrasselt inDuitsland. Hierna speelde hij nog 2 jaar bij WVC entenslotte nog 1 jaar bij RKZVC. Zijn naam is (natuur-lijk) Ben Kl.Goldewijk (32). De andere speelt vanaf
zijn 15e jaar bij De Graafschap, waarvoor hij tot opheden Sx in het eerste team speelde. Zijn naam isKarel Hulshof (20).
De staat van dienst van beiden en het feit, dat ze dus
beiden bij de Graafschap speelden en uit Zieuwent ko-
men, was voor PIOT reden om hen gezamelijk aan tafelte vragen voor een dubbelinterview. Het werd een ge-sprek van t 2,5 uur, waarvan U hieronder de belang-rijkste punten beknopt aantreft.
DE WEG OMH00G.

Ben: Wij zijn vroeger opgegroeid met voetbal. Je stond
er mee op en je ging er mee naar bed. Zo gauw je uitschool kwam, trok je de overall aan en ging je de weiin om te spelen. Dan hadden we ook nog Jan Kemkens opde lagere school, die je op de vrije woensdagmiddagook nog eens onder handen nam en Lau Knippenborg bij
ZVC, die jeugdtrainer was en die 2 zorgden er wel voordat je er bloedfanatiek mee bezig was. Lau regelde en-kele oefenwedstrijden tegen de jeugd van De Graafschapen zo kreeg ik een keer een proeftraining aangeboden.Dit was trouwens in een grote zandbak, wat daarvan hetdoel was is me nog steeds een raadsel. Ik mocht inieder geval komen.
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Karel: Ik zat al vroeg in allerlei districtselftallen
en op die manier werd ik al gauw gevraagd om bij De
Graafschap te komen. De mensen, die me kennen, die
weten dat ik altijd naar het hoogste streef en dus was
de keuze voor mij niet al te moeilijk. Dat ik altijdal wilde winnen bleek vroeger al: als we van de kerkuit naar huis gingen b.v. dan rende ik om als eerstethuis te zijn. Betaald voetbal heb ik trouwens altijdal geweldig gevonden. Toen Ben betaald voetbal speel-de, knipte ik alle berichten over hem uit de krant.
Samen met mijn broer Jurgen, die momenteel ook bij De
Graafschap speelt, zorgden we wel voor een voetbal-
sfeer bij ons thuis.
Ben: Van huis uit werd het niet echt gepusht. De
ouderlijke trots ís er waarschijnlijk wel, maar datuitten ze in ieder geval niet. Ze vonden logischer-
wijs ook, dat ik mijn studie af moest maken, maar
toch ben ik van de MTS afgegaan.
Karel: Mijn ouders zeiden; als jij het echt wil, dan
moet je het doen. Momenteel heb ik mijn HAVO-diploma
al wel en die ík de MMO, hoewel ik ook de HEAO had
kunnen doen.

DE REALITEIT ACHTER DE SCHERMEN

Ben: Het is een keiharde wereld. De nummer 12 ligt erals het ware helemaal buiten. Het trainen is vaak nog
scherper dan wedstrijden spelen. Zo gauw je bij het
betaalde voetbal komt, dan merk je dat flair en bruta-liteit indruk maken. Dat is ook precies vat wij als
nuchtere Zieuwentse jongens eigenlijk wel als een ach-
terstand op de jongens uit de stad hebben.

Karel: Dat klopt helemaal, het is inderdaad keihard.
De buitenkant lijkt mooi. Ze zeggen wel eens; ik wou,dat ik jou was en dan gaan ze af op mijn mooie autoot-
je en naar de wedstrijd op zondag, maar de werkelijk.heid is, dat je er elke dag mee bezig moet zijn en dat
je er vele dingen voor moet laten schieten. Ik vind,dat ik wel veranderd ben sinds ik bij De Graafschap
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Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 05445-1620 ZIEUWENT

WEEGBRUG
B.A.M. KRABBENBORG
ZIEUWENT

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

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

Tevens kunstmest verkrijgbaar os
‚en gezakt te leveren,
in samenwerking met

GUNNEWICK
MENGVOEDERS BV

te Vragender Tel. 05443 - 71330



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

GEMAN Schade- en spuitwerk
- Onderdelen en Acc.

ADVISEUR voor:°Tecwyl 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. Be! eens
voor een vrijblijvende prijsopgave of een afspraak !

VEGIVE)
uw opdrachten
DRUK-WERK

DRUKKERIJ WESTERLAANENVEEESIN
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zit. Ik trek me niet meer zo veel aan, vat anderen vanme zeggen en dat heb ik weer van ene Piet Schrijvers.Piet zorgt ook voor je zelfvertrouwen en het idee, datje het zelf af kunt dwingen.

Ben: Je hebt inderdaad ook geluk nodig. Bij NEC had ikeindelijk de toenmalige keeper Schellekens er uit ge-keept en toen scheurde ik mijn enkelbanden, terwijl ìknet van cen blessure was teruggekomen. Zie dan maar,dat je weer bijkomt. Je staat (er dan echt helemaal al.leen voor. Ze zorgen er zo wel voor, dat je cen echtekillersmentaliteit krijgt. Als je b.v. al tegen deeerste proeftraining op ziet, dan redt je het al niet.Je wordt eigenlijk door niemand geholpen. Alleen deouderen willen je nog wel eens steunen en ook heb ikwel goede ervaringen met Doeke Hulshuyzen, die ergwerd ondergewaardeerd. Verder hoop je gewoon, dat deander slecht keept. Zeker als keeper ben je dus echteen einzelgänger.
Kerel: Als de eerste keeper het goed doet, kom je ergewoon niet ín. Ik kan goed met Ron Olyslager opschie-ten, maar als we cen wedstrijd spelen, dan heb ik Lie-ver, dat we met 7-6 winnen dan met iets van 1-0 of2-1. Hij heeft dan waarschijnlijk fouten gemaakt name-lijk. Toen Ronny geblesseerd raakte, haalden ze PietGerards en had ik natuurlijk geluk, dat hij het slechtdeed. De wedstrijden, die ik keepte ging het goed.Vooral tegen Veendam staat me nog goed bij. In devoorbespreking werd verteld, dat ze allemaal kerelsvan tegen de 2 meter in de spits hadden staan, maar ikpakte alle hoge ballen. Het individuele belang is duserg groot, voor ons minimaal zo groot als het teambe-lang. 's Maandags kijk ik ook altijd hoe de anderekeepers het gedaan hebben.

DE BLIK TERUG EN VOORUIT:

Ben: Achteraf zeg ik; Een klein percentage healt hetslechts en na al die blessures, die ik heb gehad zieje pas hoe betrekkelijk het allemaal is. Toen ik ervoor stond, vocht ik echter voor alles wat ik waardee.



zeg
was. Ik vond mezelf geen talent, maar iemand, die het
van werken moest hebben. Ik heb trouwens vroeger nooitechte keeperstraining gehad, terwijl bijna alle kee-
pers dat tegenwoordig wel hebben. Toen ging het er om,of je de druk aan kon, zowel lichamelijk als mentaal.
Karel: Ook ik met het van mijn doorzettingsvermogen en

jn goede instelling hebben. Toen ik bij De Graaf-
schap kwam was alles prachtig. Persoonlijk ga ik nogsteeds vooruit en ook met de ‘club gaat het nu goed.
Ik kan nu niet meer stoppen, ik wil verder in deze
wereld. Waar dat ís maakt me nog niet eens zo veeluit.
Ben: Dat had ik toendertijd ook, gewoon in dat wereld-
je blijven zitten. Maar ja, met al die blessures liepdat even anders. Wat de financiën betreft: bij NEC wasik semi-prof en kon er goed van leven, maar ook ik heb
een hypotheek op mijn huis hoor. Een vetpot is het dus
echt niet geweest, maar daar ging het me ook niet om,het ging gewoon om de ervaring.
Karel: Ik speel momenteel nog steeds op amateurbasis,
maar hoop natuurlijk snel een contract af te kunnen
dwingen. Voorlopig ziet dat er goed uit, maar je weetniet hoe alles kan lopen. Ik weet wel, dat als ze me
vragen: He Hulshof, wanneer wordt dat nu wat met jou,dat ik dan baal als een stier.
Ben: Ik kan me dat goed voorstellen. Je kunt je pasbewijzen als je er echt staat. Er komt een moment endan moet je er staan. Het betrekkelijke ervan zie jedan nog niet in, je wilt het gewoon ten koste van al-les. Dit gold toen ik bij NEC keepte. Later ging jehet voetballen dus anders en betrekkelijker zien.Je ging op de zaterdagavond ervoor vroeger b.v. nietwit. Nu moet ik trouwens wel zeggen, dat ik mijn beste
wedstrijden keepte als ik was wezen stappen. Tk ginger toen van uit, dat de wedstrijd AGOVV-WVC zou wordenafgelast en ben toen naar een optreden van Herman
Brood geweest. Het ging wel door en keepte toch eenberepartij. Dat echte bezetene van Karel heb ik dusniet echt gehad. Alles over alle keepers weten b.v.



VOORHUIS ALTIJD IN BEWEGING
Damesmode wisselt snel, Daarop speelt Voorhuis in met

internationale merken zoals:
ESSENTIO

PASS PORT
TAI FUN etc.

Dus dynamische damesmode in allerlei variaties,
Daarmee scoor je alfijd.

TRANSPORTEEDRIJF

KRABBENBORG cv.[Eh
TA
Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer

Oliehandel - Tankstation

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent



VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

A DA Oude Ruurloseweg 28

UE ik Zieuwent Tel. 1436|U 1860

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

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

* Tuinaanleg en onderhoud
* Tuin-architektuur
* Kwekerij
* Partikuliere verkoop

Dorpsstraat 17 A Zieuwent
Telefoon 05445 1954
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Karel weet daar echt alles van.
Karel: Dat heb ik altijd gehad. De lengtes van demeeste bekende keepers ken ik wel. Hun gewicht vaakook wel en dan natuurlijk de specifieke kenmerken.Uwe Kamps b.v. met zijn broekje helemaal omhoog.Theo Snelders spreekt me trouwens het meeste aan enverder Bodo Ilgner uit Duitsland wel.
Den: Jean-Marie Pfaff was mijn favoriete keeper.Alleen zijn uitstraling al hè. Theo Snelders spreektme ook wel aan, maar die heeft het toendertijd aflaten weten toen Ven Breukelen uitviel,

DE TOEKOMST.

Ben: Het voetballen heeft mij gewoon teveel gekost aanblessures en dus zul je mij daar niet meer veel zien.Momenteel volleybal is dus, maar daar stop ik ook mee.Individuele sport ligt me persoonlijk beter. Met mijninstelling pas ik volgens mij niet altijd even goed ineen groep. In tennis kan ik mijn beleving veel beterkwijt. Dat echte bezetene dat mist ZVC momenteel b.v.
Kazel: Dat klopt volgens mij ook. Ik denk, dat wanneerik weer bij ZVC zou komen spelen, dat ik mijn ei nietecht kwijt zou kunnnen. Ik ga voorlopig dan ook fana-tiek door met mijn doelstelling om het zo ver mogelijkte gaan schoppen in het betaalde voetbal.

TENSLOTTE:
Ben en Karel. Ze kwamen elkaar uiteraard vaker tegen,maar 6én keer staat ze beiden nog goed voor de geest.Toen Theo Bekken zijn 50e verjaardag vierde bijBongers met de Oud-Hollandse spelen moesten ze ooktegen elkaar. Het hoeft bijna geen betoog, dat zenummer l en 2 werden die avond na een uiteraard fana_tieke strijd. Op de vraag of Karel toen de kranten-knipsels van Ben heeft vernietigd antwoordde hij ont-kennend. Dat moet je kunnen scheiden, maar je hebtwel gelijk; ik kan niet tegen mijn verlies. Ben knikt.

—8



zie
Ben bedankt. Er zijn meerdere toppen.Karel succes. We gunnen je het van harte.
HET TOETJE VAN BEN EN KAREL:

HETTOETJE

VAN

BENENKAREL.

1. Wet is jullie favoriete gerecht ?
Karel: Rijst met goulash.
Ben : Rijst met babi-pangang of goulash. Dit moetdan wel door Petra zelf klaargemaakt zijn,anders wordt het al minder.

2. Wie nodigen jullie absoluut niet uit op je eigenverjaardag 7

Karel: Saddam Hoessein. (Op de vraag of Ron Oly-slager wel welkom is, antwoordt Karel beves-tigend: "Ik zou hem wel zat voeren. ”)Ben : Saddam Hoessein zal ik wel uitnodigen, alzal hij niet levend het huis verlaten.
3. Hat is volgens jullie zelf je slechtste eigenschap?Karel: Ik ben nog steeds te bescheiden.

Ben : Ik ben nog veel te bezeten, zelfs op ditmoment.

% Wat is volgens jullie zelf je beste eigenschap ?Karel: Ik kan niet tegen mijn verlies en ik hebeen eigen wil.
Ben : Mijn doorzettingsvermogen. Ik probeer altijdalles zo goed mogelijk te doen.

5. Wie vinden jullie de beste sportman of -vrouw vanZieuwent 7

Karel: Lau Knippenborg, dat bezetene waardeer ikwel.
Ben : Dat zijn er niet veel meer. Uit de oudedoos: Jan Kenkens.

6. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijnvie zou er dan burgemeester moeten worden ?Kerel: Jan Cuppers, dan gebeurt er tenminste wat,Ben : Nico Wessels. Hij is zelf wat op de vlakte,maar achter gesloten deuren daar gebeurthet. Het Sourcy Center had híj toch maar| goed op een rijtje.EE
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ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 . TEL. 05445-1259

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

Stoltenborg
Interieurverzorging

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

Dorpsstraat 33, Zieuwent
Tel. 05445 - 1207

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoopaf kwekerij

Roldersweg 3
7196 KX Zieuwent

Telefoon (05445) 2133
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ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
05445-1509

0652-932-342
Harreveldseweg 36 7136 LW ZIEUWENT (Gld.

Hulzink
Bouwbedrijf

JX NIEUWBOUW

1% VERBOUW



7. Wat is jullie grootste hobby momenteel ?Karel: Squashen, hoewel ik het pas 5x heb gedaan.Ben : Tennissen, het liefst single. Squashen isinderdaad ook mooi. Ik heb het tot nu toe* 10x gedaan, maar we kunnen wel mooi eenkeer tegen elkaar spelen. Kan wel Leukworden.

3. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?Karel: Ik wil weer een Fietsenmaker in Zieuwent.Ben : Ik mag zelf ook graag hard rijden. Van deDorpsstraat zou ik een zandweg maken, danwordt er minder hard gereden en je hebtminder last van het geluid.
De Redaktie.NODENEIGEN SCHULD, DIKKE BULT ?

In hoeverre hebben sporters blessures aan zichzelfte danken? Goed nieuws: sporters hebben blessuresvrijwel altijd aan zichzelf te danken. Dus wil jeliever geen blessures oplopen, dan heb je dat voor eengroot deel zelf in de hand.ls je jezelf sportief gedraagt, doet de tegenpart.dst waarschijnlijk ook. Dat kan heel wat klappen,jappen, knietjes, haken en andere narigheid scholen.Je Sport om te winnen. Als ís het maar van jezelf.Vesr als dat winnen ten koste moet gaan van je eigenof andermans gezondheid, dat zit er natuurlijk ierescheef.
Alleen sommige topsporters kunnen door pijngrenzen endiepe inzinkingen heen gaan. Neem je te veel hooi opde vork, dan vergroot je daarmee de kans op blessures.Overdrijf dus niet, al denk je dat je nog even doorKunt gaan. Zorg Gat je in conditie bent, En ben je eondag niet fit, pas je dan cen beetje aan.

—3ee
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Training is niet alleen goed voor de conditie, maar
vergroot ook je technische mogelijkheden. En hoe beterde techniek, hoe kleiner de kans op blessures. Sportenvraagt veel van je spieren. Gelukkig zijn die tot heelveel in staat, als ze maar goed behandeld worden. Endan met name vóór en nà het sporten. Door een warming-
wp, een cooling-down en zek-oefeningen. Een goeiewarming-up stimuleert eerst de bloedsomloop en bereidthet lichaam vervolgens voor op de bewegingen die komen
gaan. Een goede rek-oefening rekt je spieren rustig enlangzaam op. Dat vergroot de flexibiliteit. En maaktdaardoor de kans op pees- en spierblessures kleiner.
Bij het trainen of sporten gebruik je je spieren in-tensief, Daardoor hopen zich in de spieren afvalstof-fen op. Die stoffen veroorzaken spierpijn en moetener dus uit. Daarvoor ís een behoorlijke bloedsomloopnodig. Vandaar dat je na het sporten niet moet neerploffen, maar nog wat moet uitlopen en/of rustigeoefeningen moet doen !

Misschien is het je al eens opgevallen, dat sporterszo vaak precies dezelfde blessures oplopen. Daar ismeestel een heel eenvoudige verklaring voor; dat komtdoordat de vorige blessure nog niet genoeg hersteldwas. Met andere woorden: een goede manier om een bles-sure te voorkomen is goed herstellen van de vorige !

Goed materiaal kan helpen om sportblessures te voor-komen. De spullen die je gebruikt moeten goed op jeniveau en je lichamelijke mogelijkheden afgestemdzijn. Gebitsbeschermers, beenbeschermers, helmen,
caps, kniebeschermers, enz. helpen alleen als je zeook draagt 1

Per jaar lopen 2,7 miljoen sporters een blessure op.Daarvan moeten 1.200.000 gevallen, ofwel bijna dehelft, medisch behandeld worden. Voor de rekenaars:de kans dat je zelf een blessure oploopt is duslop 5.

BLESSURES; BLIJF ZE DE BAAS 1

De Redaktie.ess
588



ZIEUWENT

Adidas
Rucanor - Mitre

D

Dunlop - Hummel

VOOR AL UW: SportschoenenSportkledingSportartikelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
Puma - Quick Cruijff Sport

Masita - Oliver -St
- Tel. 1257

Goudie - Yonex

Voor levensmiddelen vangoede kwaliteit en een primaservice, slaagt u bij:

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

Dorpsstraat 21

en rijdende winkel

vooral uw

VERZEKERINGEN

naar

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel 1
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KIJK EENS WAT VAKER

INDE SPIEGEL
VANDE KAPPER

Dorpsstraat 51,
Zieuwent Tel, 1797

SOURCY CENTER ZIEUWENT
n bruisend centrumin de Gelderse Achterhoek

Vele in- en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak
viteiten, culturele mani
festatiesensportevene
menten van 50-2000
personen.
Vraagvrijblijvend om in
formatie en documentatie.

VERGADERRUIMTEN @ CONFERENTIERUIMTEN @ EVENEMENTENHAL
TENNISBANEN © SPORTHAL @ SQUASHBANEN © BOWLINGBANEN

SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3A 7136 LS ZIEUWENT



1u.TOSTI ESENE EEEN KEEEEEE KEEK
INTERVIELU MET LAURENS MUL

Jeugdlid van RK.Z.V.C.
Laurens Mul is zoon van een beroepsmilitair, die sindsdecomber in Holterhoek zit. Laurens is 12 jaar en zitede 6e Klas van de lagere school. Meteen toen hij inZieuwent kwam wonen (Dorpsstraat 55) werd hij samenti: Dijn Droertje aangemeld als RKZYC-1id, waarin hijbij Dl kwam. Verder zit Laurens bij de Oost achter.hoekse selektie en speelde hij op 25 maart een test-wedstrijd voor het Gelderse elftal,
1 Hoe kom je als een jonge knaap bij het voetballenverzeild en in jouw geval hoe kwam je Bij RKZYC ?Sinds mijn 7e jaar zit ik al op voetbal. Eerstspeelde ik bij AC Sparta’57 in Opheusden en toenik in Zieuwent kwam wonen, ben ik meteen bij RRZVCgegaan, omdat ik voetbal gewoon de allermooisteSport vind die er is.
2 Waarom is voetballen nou zo veel leuker dan anderesporten ?

Zo lang als ik me kan herinneren voetbal ik al.Ik heb ooit wel eens gezwommen, maar voetbal Ïsecht veel leuker, omdat je er je beroep van kuntmaken. Als balspel is het gewoon leuk en ook komtde melheid en techniek aan te pas. Verder is spe.len voor toeschouwers altijd Leuk en kun je inselecties komen.

3 Yordt er bij RKZVC genoeg gedaan voor de jeugd ?In de winter hebben we veel spelletjes gedaan enin de zaal gevoetbald en ook hebben we een play.Pack wedstrijd gehad. Bij Sparta in Opheusdendeden ze helemaal niks voor de jeugd, dus dat vindik hier natuurlijk heel leuk.
4 Hoe ziet een training er ongeveer uit bij hetieugdvoetbal 7

Terst hebben we de warming-up, waarbij we altijd

—ss83838
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strechen hebben en allerlei sprintvormen. Omdathet hier altijd met de hele groep samen gaat, isdat heel leuk. Verder hebben we dan veel positie-spelletjes en afwerken op goal. Training krijgenwe van Joris Wassink en Stef Rouwhorst, die ik heel
goed vind.

Alles bij elkaar gaat het altijd lekker fanatiekbij ons. Eerst hebben we de warming-up, waarbijJohn Eekelder ook even bij je komt om je te vertel-len, wat je de vorige wedstrijd goed en fout deed.Dan gaan we met z’n allen naar binnen, waar Johnvertelt wat de opstelling is en hoe we moeten voet-ballen en ook in de wedstrijd zelf proberen we el-kaar fanatiek te maken. Ik Speel zelf altijd mid-mid en bij de selectie in de spits. Daarom vind ikMarco van Basten natuurlijk de beste speler en ookJan Wouters vind ik heel goed op dat kromme lopenna dan.

Yet denk je ooit te kunnen bereiken in je eigensport ?
Ik hoop natuurlijk de eredivisie te halen en hetNederlands elftal, maar er zit natuurlijk meertechniek in Nederland. Ik denk wel, dat ik b.v.Dij De Graafschap kan komen, maar je moet het na-tuurlijk altijd afwachten.

- Is er nou te veel of te weinig voetbal op TV enin de pers ?
Momenteel is dat goed of anders te weinig. Ik vindvoetbal natuurlijk het allermooiste op TV, dus hoe
meer, hoe beter. Met Studio Sport komt er wel lek-ker veel voetbal, dus dat zit wel goed. Anderenwillen misschien wel eens wat anders zien, hoewelik dat niet kan snappen. Voor mij kan het niet ge-noeg zijn dus.

- IS er voor de Zieuwentse jeugd genoeg te doen opsportgebied ?

Ik vind, dat er zelfs heel veel is in Zieuwent met—



Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 0545-1279.

TaxibedrijfeeJan RoelofsenaZieuwent Yaz22 gegetrouw-, rouw-, en ziekenfondsritten
worden door ons verzorgd
Vanaf heden speciale trouwauto „witte Chevrolet” old-timer

motor- en auteorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: O5445 -1939



VERENIGINGEN:

RKZV.C. Veldvoetbat
Voorziter J. Cuppers, Oude Maat 1, Marienvelde, tel 1281
Sekretarig W. Slot, Vragenderweg 37e, 'voorde, tel 05443 76950
Penningmeester  M. vh Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, el 1660
Wedstrijdsekr3H Bokkers, G. Bomansstroat 44, Lichtenvoorde

RKZN.C. Zaalvoetbal
Voorzitor 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tol 1257
Sekr/Penningm. 8. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1691
Wedstrijd ckr. A. Doppen, Dorpsstraat 42, Zieuwent, tel, 1299

HV. PACELU: Handbal
Voorzier 8 Wensink, De Hoarc 18, Zieuwent, tel 1838
Sckretarosse J. Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, el. 05443 73814
Penningmeesteres:P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Marienvelde, tel 1383
Wedstrijdsekt. A Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, tel 1697

TOHP: Volleybal
Voorzier H. Krabbenborg, Dorpsstraat 226, Zieuwent, tel. 1875
Sekretarig € Rouwhorst, De Haare 26, Zieuwent, tel 1822
Penningmeester+A, Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel. 1400
Wedstijdsekt.°P. Cuppers IJzeref, De Hagre 29, Zieuwent, el. 2059
Recreanten A Klein Tuente, Lantherweg 49, Mariënvelde,tel. 1409

ZIV: Tonnis
Voorzitter Cuppers, Oude Maat 1, Marienvelde, tel, 1281
Sekretarezse A Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 591
Penningmeester J. Domhof, Churchilstraat 7, Zieuwent tel, 1782
Wedstrijdsek A KI Holkenborg, Past. Zanderinkstraat 14, Zicuwent, ol 1933

OV: Gymnastiek en Jarzgym.vereniging
L Hummelink, Oüde Terborgsew. 269, D'chem, te! 08380 60942
J. Wolters, Batscijk 42, Mariënvede tel 1711

Penningmeestercs T Wopereis, Dorpsstraat 229, Zieuwent, el 1928
Wedstrijdoekr  L Hummelink, Oude Torborgsew 263, D'chem, el 08340 60442

Voorzitter
Sokretaresse

MU CHIN: Karate
Voorziner HL Ofhof, De Waateise 23, Zieuwent tel 1262
Sckretaig L ten Have. Kard. de Jongstr 16, L'voorde, tel. 05443 75912
Penningmeester G. finders, Kard de Jongstr. 0, U'voorde tel 05443 74520

TTV DES: Touwtrekken
Voorziter L 1e Molder, B. v. Meursstraat 24, L'voorde, tel 0544375454
Sekretaris B Huitink, Klouterstaat 7, Zieuwent, tel. 2112
Ponningmester M. Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, tel 1374



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzie 8 ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel 1257
Sckretaris £ Hoenderbaom, Zegendijk 12, Zieuwent, tel 192
Penningmeester J te Roller, Verkavelingsweg 2. Marienvelde, el. 1973
Wedstijdsekt K Hummel, Kennedystraat 10, Zieuwent, tel 171

ST. SEBASTIAAN: Schietwereniging
Voorzater A Meekes, Strausstraat 15, voorde, tel 05443 76506
Sskretanz te Molder, De Steeg 23, Zieuwent
Penningmeester A Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel 1970

BV. t KEVELDER: Biljarten
Voorzitter B Hulshof, Zieuwentseweg 69b, Zieuwent, tel 1494
Sok Penningm 6 Schuiink J v‚ Eyketrast 12, voorde, (el 05243 73217
Wedstrijd sok J Donderwinkel, Zieuwertseweg 43, Zieuwent, tel 1382

BEZ Biljarten
Voorziter A van Melis, Kad. deJongste 1, Uvoorde, el 05443 74584
Gek Wedstr sekt T ongers, Dorpsstraat 16, Zieuwent, et 1271
Penningmcesteres F Goidewijk ten Bras, Churchilstaat 20, Zieuwent, tel 1653

KSV. DE MENMELE: Kioorschieten
Voorzater HL Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent tel 1217
Sekr Weds set P Domhof, De Haare 9, Zieuwent, 11 1824
Penningmeester T Bongers. Dorp: tel 1271waat 36, Zie

ESZET ‘90: Squashvereniging

Voorzie V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, te. 1982
4/| EE #8 Doppen, Aatenseweg 40, Lichtenvoorde, el 0544376772

BADMINTON vereniging

ON Sckretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel. 2172
Penningmeesteres A. Eekelder, Ruurloseweg 182, Zieuwent,tl. 1662

BOUWBEDRIJF UDopereis

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

Veel verandert,
maar onze kwaliteit niet

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

Lichtenvoorde - Zieuwent



13.
die mooie hal. Verder wordt erniseerd. Laatst kwamen er b.v.
school, die voor deden hoe hetballen aan toe ging en dan kon
Paar keer mee doen. Ik doe dat
maar voor iemand, die nog geen

van alles georga-
een paar meiden op
er bij het hand.
je vrijdags een
natuurlijk niet,
sport heeft is datnatuurlijk wel mooi.

Als ie nou alles voor het zeggen had in de wereld,wat zou je dan als eerste veranderen ?Eerst moet er natuurlijk geen armoede en oorlogmeer zijn en dan moet Saddam Hoessein de doodstrafkrijgen. Wat Zieuwent betreft mogen ze op deDorpsstraat wel eens zachter rijden.
Wat zou je de Zieuwentse jeugd nog willen ver.tellen 7

Niet zo heel veel. Zieuwent bevalt me tot nu toeecht prima. Bij RKZVC hebben ze prima leiders entrainers en dat vind ik wel leuk natuurlijk.

10.

laurens; namens de redaktie bedankt en veel succesmet voetballen. De Redakt.

TEESEEEDEEEE
WEDSTRIJDVERSLAGEN R.K.Z.V.C.-PUPILLEN

Enige tijd geleden stond in de PIOT telkens een be_KnoPt verslag van de wedstrijden van de RKZVC. juni.oren. Deze was bedoeld als alternatief voor de ver.slagen die ze zelf schreven. Hoewel deze uiteraardgoed bedoeld en ook goed geschreven waren, was hetvaak een opeensomming van feiten, die niet voor ieder_Gen interessant zijn. Middels deze uniforme wedstrijd.verslagen probeerden we toch een bepaald beeld vandeze wedstrijden weer te gevon. Om dit idee volledigGeorEang te laten vinden hadden we de medewerking no-dig van de leiding van de respectievelijke teams:
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Helaas meenden enkele onder hen echter, dat dit nietecht nodig was en werkten aldus niet mee. Dat de ver-slagen, die wel werden geplaatst wel aansloegen bleekwel uit diverse reakties, met name van de jeugd zelf,Toen de inbreng van de verslagen dus stagneerde werdDesloten om het hele idee op te geven. Enkele wekenlater werden we echter meteen benaderd door de leidersvan de RKZVC-pupillen, die het een uitstekend ideevonden voor deze pupillen en wij werken hier als re-daktie uiteraard graag aan mee. Vanaf nu treft U dusnormaal gesproken de beknopte wedstrijdverslagen vande RKZVC-pupillen aan met telkens de topscorers, hoog-tepunten van de wedstrijden, man van de wedstrijd etc.We hopen, dat U er leesplezier aan beleeft.
Wedstrijd : Meddo El - RKZVC E1
Uitslag 1-7
Datum : 9 maart 1991
Doelpuntenmakers: Otto Kruysen (2x), Johan te Fruchte

(2x), Jasper Krabbenborg (2x) enDennis Kl.Goldewi jk.
: Otto Kruysen.

Schitterende hakbal van Roy Alofs.
Mooiste goal
Leuk moment.

Wedstrijd : RKZVC El - Longa ES
Uitslag 7-4Datum 16 maart 1991
Doelpuntenmakers: Johan te Fruchte (7x)Mooiste goal Volley van Johan te Fruchte.Leuk moment Het juichen van Johan na iedere goalMen v.d. wedst.:Johan te Fruchte.

VYedstrijd : SKVW DI - RKZVC D1
Uitslag 215Datum : 2 maart 1991
Doelpuntenmakers: Eddie Weanink (2x), Ernst Domhof,

Sander Eekelder en Justin Mul.Mooiste g9al _: Een schitterende lob over de keepervanaf £ 20 m. van Eddie Weanink.Leuk moment : Dat Eddie Waenink een bal wilde
voorzetten, wat totaal "mislukte"
met als gevolg dat de bal in de
lange hoek van de goal rolde.



Bij bakker

Knippenborg
zitje goed;

Debakker
die iets extra's van

uw besteling maakt! !ZEE ZET TTR
HOTEL BONGER:
biet U meer dan w denkt Zaal tot 400 personen

Disin len vor alle dot
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude bufetten, warme buffetten,
gourmeten, diners enz.
Goede hotelvoorzieningen
Fn alles wat U bij cen ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres vooral Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsraat 36, 7136 LM Zieuwent, 5445-1271

Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Accu's, Banden
Uitlaten

gratis montage
Betrouwbare

onderhoudsbeurten
Ook voor AP.K.Garage Elschot staan wij klaar

Waalderweg 32 A Tevens bouwen wij L.P.G.
7263 RW Mariënvelde in en repareren wij

Tel. 0545-1855 schade-auto's



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

JAN HOLKENBORG
Verfassortiment Supralux, Allihol, Ceta-Bever Bijtsen,

SikkensTG.L. + TH.B, Pehalin Edelhout
kwasten - gereedschappen - plakletters ete

Tevens uw adres voor alle glas- verf- en behangwerk
NIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER, ZONDER NAT TIGHEID.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

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

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

Ä Ng a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445-1389



15.
Wedstrijd RKZVC DI - Mariënvelde DIUitslag 1-5
Datum 9 maart 1991
Doelpuntenmakers: Laurens Mul (2x), Justin Mul (2x) enErnst Domhof.
Mooiste g0al _: Een kopgoal van Justin Mul in deuiterste bovenste hoek na een schit-terende voorzet van Ernst Domhof.Leuk moment : Dat de keeper van Mariënvelde een

doeltrap bewust over de zijlijnschoot, waarbij hij opmerkte, nadatzijn leider had gevraagd waarom hijdat deed, dat dit in ieder gevalbeter was dan hem direkt naar de
tegenstander te schieten.

Wedstrijd : Ratum DI — RKZVC DL
Uitslag 1-2
Datum 16 maart 1991
Doelpuntenmakers: Justin Mul en Dirk-Jan Wessels.Mooiste goal : Kopbal van Dirk-Jan Wessels in de

linkerhoek na een prachtige corner-bal van Laurens Mul.Leuk moment : Nadat de grensrechter een aantalkeer onterecht voor buitenspel had
gevlagd, vlagde hij ook een keerniet. Dit vond Eddie Waenink zo ver-wonderlijk dat hij naar de grens.rechter toe liep en vroeg of hijniet vergeten was te vlaggen.Man v.d wedst: Eddie Waenink.

Wedstrijd RKZVC DI — Vios Beltrum DIUitslag 31
Datum 23 maart 1991

Laurens Mul (2x) en Sander Eekelder.Een schot van Laurens Mul boven inde kruising.Leuk moment : Justin Mul die in de zestien meterdrie man passeerde en helaas daarnawerd gestuit door de keeper.Man v.d wedstr. : Laurens Mul.

—————8Doelpuntenmakers
Mooiste goal



16.

VERSLAG RK.ZV.C, - Di

De 4e wedstrijd: RKzyc.vros (verliezen is onze sport)De4ewedstrijg,3-1. Laurence scoorde 2 keer, ook Sander scoorde 1Keer. Mark speelde weer voor hot eerst moe, want hijbad iets aan de knie gehad (syndroom van OsgoodSchlatter). Het was een matige wedstrijd.

gen aan, want



J. WAENINK eeSCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

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

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 0544514517

VOORALUW Hi

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

INSTALLATIEBEDRIJF |

WOPEREIS
|

Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217——— 8888



voorde aan- en verkoop van
VEE en VARKENS
naar

$ gd

\ aannemersbedrijf

am HULSHOF

ELENT"
Mie

AUTOBEDRIJF
Waalderweg 12a

„B BENe,e ëj
9%

Verkoop en 5
í ziast>>reparaties Ei °van merkauto’s
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Vorig jaar is er in Zieuwent een badmintonverenigingopgericht, dat bleek een schot in de roos.Er bestaat veel belangstelling en er zijn inmiddelsals zo’n 75 leden.
He merken dat er bij de jeugd ook veel animo is voordeze sport. Daarom willen we twee open lessen houden,Deze zijn op donderdag 4 en 11 april van 16.30 tot18.00 vur.
Jullie kunnen dan onder deskundige leiding vrijblij-vend badmintonnen. lieb je geen racket, dat is geenprobleem, we hebben er een aantal klaarliggen.Wil je graag lid worden, de trainingsavond is opdonderdag van 16.30 tot 18.00 uur en de contributiebedraagt f 20,= per kwartaal.

We hopen op een grote opkomst.
Het Bestuur.TOON ENSEEDES

ZIEUWENTSE TENNIS VERENIGING

Verslag van de algemene ledenvergaderingd.d. 18 maart 1991.
De voorzitter Christien Cuppers opent de vergaderingen heet allen hartelijk welkom, speciaal de nieuwetrainer Marcel Zunnenberg uit Winterswijk.
1- Dit jaar bestaat Z.T.V. 10 jaar en de voorzittergeeft een kort verslag over de afgelopen 10 jaar.2. In 1990 heeft de jeugd van Z.T.V. meegedaan aanhet PIP toernooi. Ons lid Guido Nobbenhuis werdGelders kampioen en wordt gefeliciteerd met cenapplaus.

|

|—



we
3. Dit jaar willen we als proef voor 1 baan een nieuw

afhang- c.q. baanbespreeksysteem invoeren. Elke
werkdag, dus vanaf maandagavond t/m vrijdagavond,kan men tussen 18.00 en 18.30 uur telefonisch 1
baan reserveren voor de volgende dag. De anderebaan gaet gewoon volgens het oude systeem.Tel. 2080, kantine Z.T.V.

4. Koffietennis wordt dit jaar gehouden op maandag-
middag van 14.00 uur tot 16.00 uur en donderdag-avond van 20.00 uur tot 23.00 uur.3. Tot 1 mei kan men zich nog opgeven voor de winterindoortennis in het Sourcy Center 1991/1992 bijChristien Cuppers tel. 1281. U tennist dan 1 vor
per week, iedere keer op een vastgezette avond
met iemand anders tegen iedere keer andere leden.6. Jan Domhof draagt het penningmeesterschap overaan Willy Weyers.

7. Op 28, 29 en 30 april houden we ons buurtfeest.toernooi met de leden van de tennisverenigingenwit Lichtenvoorde, Harreveld en Vragender in deDen E categorie.
8. Het openingstoernooi voor de jeugd is op donder-

dag 4 april en voor de senioren op zondag 14 april(voor opgave zie kalender).
9. Er is nog een mogelijkheid om tennisles te volgen.De eerste les begint op maandag 8 april van 16.00vur tot 19.00 uur voor de jeugd en van 19.00 uurtot 23.00 uur voor de senioren. Op dinsdag 9 aprildezelfde tijden. Opgave mogelijk t/m 4 april bijAnke Kl.Holkenborg tel. 1933.

Na de rondvraag bedankt de voorzitter iedereen voorzijn/haar inbreng. Wanneer de netten opgehangen zijn,kan er getennist worden en ze wenst iedereen namenshet bestuur een prettig tennisseizoen.

Namens fet Bestuur
Ria Krabbenborg.



TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN
Zieuwent

alle sportmensen

steeds

AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en vee] succes!

___‘ Telefoon 05445 - 1205Ee A 8 if
de beheerder
vanhet Voor een goede

z Ê 2e hands Of nieuwe autoP3POChIEhUIS ||.azoonrorook A.PK:keuring
wenst

naar een erkend adres:

Garage
T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1603
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sesDOOS ISENEEDHDEKEEEN

TOHP : VOLLEYBAL

Hier een verslagje van dames 2 van de volleybalver-eniging TOHP. We zijn dit seizoen begonnen met eengcheel nieuw team. En wonder boven wonder draait hetgoed. We staan op dit moment op een derde plek onderARVO (Mariënvelde) en AVANTI (Lochem). Vrijdag 22maart spelen we de uitwedstrijd tegen AVANTI.

En dan nu een verslagje van de afgelopen wedstrijd.We moesten thuis aantreden tegen Gemini 4 (Borculo).Onder zomerse omstandigheden (zowel binnen als buiten)gingen we van start.
De eerste set liep als een trein. We liepen uit tot10-3. Toen kwam even de klad erin. Gelukkig paktenwe het weer goed op en we wonnen de set met 15.9,De tweede set liep niet zoals wij wilden, We kekenjteeds tegen een achterstand aan, We kwamen weer ge-lijk op 13-13 en het werd steeds spannender. Het gingheel erg tegen elkaar op maar we wonnen uitoindeli jkmet 17-16.
In de derde set gaf Gemini zich al snel gewonnen enmet goede services en smashes van onze kant wonnen wemet 15-5, De eindstand was dus 3-0.
Met nog 4 wedstrijden voor de boeg is de promotie-degradatie wedstrijd nog steeds binnen bereik, mitswe op de derde plek blijven staan. Dus wie weet .

Tot Horens: Dames 2 TOHP.—l l| In de volgende PIOT meer informatie over het|| jaarlijkse buttenvolleybaltoernooi ven TOEP |l Het Bestuur. |l
la !

—°°33ee
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De binnencompetitie van het handbal zit er weer op enau komen de toernooien weer in zicht. Hopelijk wordtet dit jaar mooi weer voor de toernooien, zodat erlekker gehandbald kan worden door de verschillendeteams.

H.V. PACELLI

De Kampioen in de klasse van de dames I is nog nietbekend op dit moment (23 maart). Dit kan Erix, UDI ofW-Buissen zijn. Als de dames van UDI winnen zijn zijkampioen. Bij gelijkspel staan zij samen met Erix opde eerste plaats. Als W.Buissen hun wedstrijd tegenet al gedegradeerde DEV winnen, dan staan zij ook opde le plaats. In dat geval komt er een nacompetitietussen die drie teams. Doordat de teams in de buurtdie in de 2e of 3e divisie spelen, het niet echt goeddoen, is het mogelijk dat er vier teams degraderennaar de Ze klasse. De Vossen, DHV en Erica zijn al ge-degradeerd. Als Reehorst 3 punten uit twee wedstrijdenhalen, hebben zij net zoals Pacelli 21 punten. Als WWVBun laatste wedstrijd winnnen, hebben zij ook 21 pun-ten. Dan wordt er hier ook een nacompetitie gespeeld,om de vierde degradant te bepalen.Als de dames degraderen is dat een beetje aan hun zelfte danken, want een paar weken was er ín de lc klassenog alles mogelijk, Pacelli kon nog kampioen worden.Ze moesten thuis spelen tegen Swift 3. Door het ver.lies van deze wedstrijd verspeelden de dames de kansop de titel. In de eerste helft ging het gelijk op,door gaten in de verdediging van Pacelli. In de tweedeelft liet de aanval van de thuisclub verstek gaan enhet verdedigen werd niet beter. Hierdoor kon Swiftuitlopen naar een 12-15 stand. De week daarna moestenze uit tegen W.Huissen. Hier verspeelden ze de wed-strijd en verloren met 15-8 van een goed spelendW-Huissen. De laatste wedstrijd die ze speelden, moes-ten ze tegen WWV 2. Ze wonnen met 9-8. Hierdoor hebbenze meer kans om in de le klasse te blijven spelenvolgend jaar.—_z__..
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En
Bij dames II was de kampioen al bekend, dat is E.C.787vit Neede. Pacelli eindigde na een wedstrijd verlorente hebben tegen Minerva 3 met 4-6, een gelijkspel te-gen AAC 1899 van 6-6 en een winstpartij tegen Dynamovan 14-9 op de 7e plaats met 17 punten uit 18 wed-strijden. Hiermee staan ze net onder het midden.
De heren zijn in de competitie als 6e geëindigd, met16 punten uit 16 wedstrijden. In deze klasse werden deheren van DEV kampioen. De laatste twee wedstrijdentegen Brummen en Erica werden verloren. Tegen Brummenmet 27-15 en tegen Erica met 17-29.
De dames Junioren werden 4e met 12 punten uit 15 wed-strijden. In deze klasse werd UGEV kampioen, dat wasal een paar weken voor het einde van de competitiebekend. De laatste wedstrijd moesten ze in Zevenaartegen M.OBW C, die net onder hun in de ranglijststond. Deze wedstrijd wonnen ze met 9-14.
De meisjes adspiranten werden 3e met 20 punten uit 14wedstijden. De laatste wedstrijd moesten ze tegenErix, die al kampioen waren. Ze begonnen goed en zestonden dan ook nog met 2-4 voor. Maar door domme fou-ten en geluk van de tegenstander kwamen de meisjes vanErix langszij. De laatste vijf minuten maakten ze jam-mergenoeg nog 2 doelpunten, zodat ze met 8-5 de wed-strijd wonnen.

Bier komt nu een verslag van de Handbalinstuif dic opvrijdag 22 maart begon en nu iedere vrijdag tot heteind van het trainingsceizoen wordt gehouden. Vrijdag22 maart was het gezellig druk op de handbaltrainingvan 5 tot 6 uur in het Sourcy Center. Jongens en meis-jes van groep 5,6,7 en 8 van de basisschool kondenvrijblijvend komen trainen/oefenen om kennis te makenmet de handbalsport. Tot ons genoegen melden zich 19enthousiaste kinderen die ons bewezen dat handbalzeker nog leeft bij de schooljeugd. De jongens, diegetraind werden door Lawrence en Raymond, lieten heelaardige handbalstaaltjes zien. De keeper, Raymond,moest regelmatig de bal uit het net vissen. De meisjesdeden niet veel onder voor de jongens. Zij werden ge-

——
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traind door Ingrid en Annet en dribbelden en scoordener vrolijk op los. Na de training was iedereen tevre-den, zowel de jeugd als de leiding hebben erg genoten.Belangrijk was: het plezier hebben met elkaar. Er zalbinnenkort voor de jongens en meisjes een wedstrijdjeworden georganiseerd tegen leeftijdsgenoten uit buurt-plaatsen, b.v. uit Groenlo, Lievelde of Ruurlo.
OPROEP:
Handbal vind je in de hele wereld. Dat is niet zo gek,met je handen doe je zoveel. Ook sporten dus. Eén vande fijne dingen van handbal is dat je het met meerkinderen samen doet. Alleen plezier hebben is niethalf zo Leuk, als samen. Een balletje gooien kan io-dereen. Handballen moet je leren, samen met kinderen
van dezelfde leeftijd. Dat kan al vanaf 6 jaar.
Op dit moment hebben we een aantal kinderen die te
jong zijn om bij de adspiranten mee te doen. Zij zijn
nog "mini’s* (6-9 jaar). De mini’s spelen op een klei-ner veld (basketbal grootte) en er zijn voor hen ei-genlijk géen spelregels. Bij de mini’s wordt er ge-mengd gespeeld (jongens en meisjes tesamen). 6 Mini’s
vormen één team. Mini-handbal teams zijn geen vijandenof concurrenten van elkaar. Mini’s spelen met elkaar.
Op 20 april a.s. is er een minidag in Ulft. Hier wil.len we graag naar toe met één of twee teams. Voor op-gave of informatie kun je bellen naar Ingrid Rouwhorst
(05443-73814) of Annet Hummelink (05445-1531).

Ook de mini’s mogen vrijdags van 5 tot 6 uur in het
Sourey Center komen. Er is voldoende begeleiding aan-wezig. (Dit betekent niet dat men meteen lid moet
worden van de vereniging.)
Als laatste dit: 14 april van 10 tot 14 uur is er eenklein handbaltoernooi voor jongens en meisjes van de
groepen 5,6,7 en 8 van de basisschool. Opgave - in-schrijven kan gratis en uiterlijk tot 12 april. Ziehiervoor op de poster op school of vrijdags van 5 tot6 uur in het Sourey Center, tot ziens !

Wij willen Bennie ten Bras en Bakkerij KnippenborgDedanken voor hun sponsoring het hele jaar door.
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Pacelli werd op zondag 3 maart gesponsord doo:

- Cuppers Carrosserieën BV, Lichtenvoorde
- Rouwhorst & Maertzdorff, fiscaal en finan-ciëel adviseurs.
- Aannemersbedrijf Hoenderboom

en op 17 maart door:
- Afwerkingsbedrijf Wessels.
— Welkoop.

Pacelli bedankt hen voor hun bijdrage.
Bestuur H.V. Pacelli.

EENSKONDEN
U] BRZNE Zeven©

ZVC-1 : GEPROMOVEERD:
Met nog 3 wedstrijden te spelen is ZVC-1 nu al zekervan promotie naar de 2e klas. In de thuiswedstrijd te_gen enig concurrent Dynamo (uit Neede) wist ZVC-1 viaeen 10-2 zege de promotie af te dwingen.Het kampioenschap kan hen ook bijna niet meer mis
gaan; de nog 3 resterende wedstrijden tegen laag geno-teerde teams, SSSE-2, Pavanda-3 en Reunie mogen eigen-lijk geen probleem zijn. Maandag 15 april, de laatstethuiswedstrijd tegen Pavanda, moet dan ook de kampi-oenswedstrijd worden, zodat ZVC volgend seizoen met 2teams in de Ze klas vertegenwoordigd zal zijn.Want ook ZVC-2 presteert boven verwachting goed enstaat momenteel gedeeld 4e in haar klasse,Het 3e en 4e blijken goede middenmoters te zijn.
Als afsluiting van de kompetitie organiseert ZVC opresp. zaterdag 4 en 25 mei 2 toernooien. Op 4 mei voorde lagere teams (2e + 3e klas) en op 25 mei voor stan.daard teams (1e + 2e klas).
Tot en met eind juni blijft echter maandagavond envrijdagavond zaalvoetbal de sport in het Sourcy Centerwant tot dan blijft de rekreanten-kompetitie draaien,met op zaterdag 22 juni (of 29 juni) als afsluiting——
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de kruisfinales en finales tussen de nrs. 1 en 2 vanelke poule.
Dat deze rekreanten-kompetitie aantrekkelijk is blijktniet alleen uit de geringe onderlinge verschillen,maer vooral uit de vele aanvragen om ook volgend sei.zoen aan deze kompetitie te mogen deelnemen, door 0.4.bedrijven die nu nog niet meedoen
ZVC zal dan ook zeker proberen meerdere uren per weekte krijgen, zeker gezien het feit dat ZVC mogelijkvolgend seizoen zelfs met 5 teams aan de kompetitiegaat deelnemen.

Het Bestuur.EENS SSNEDD EHS NKEDSEO
OVERZICHT THUISWEDSTRIJDEN

1.0.H.P. VOLLEYBAL
april: 12.30 uur:Jeugd Sparta

14.00 uur : Dames 2 Mevo 1
Heren 2 Mevo 2

16.00 uur : Heren 1 Dynamo 4
Dames 1 Orion 7
Dames 3—VCV 4

13 april: 12,30 uur : Jeugd Wivoe
Dames 3 Volga 2

20 april: 14.00 uur : Dames 2—Rivo 2
Heren 2 Tornado 3

16.00 uur : Heren 1 Tornado 1
Dames 1 VCV 2HOONDe kopie voor het volgende nummer (18% jaargangnr. 3 (verschijningsdatum 4 mei a.s.) dientuiterlijk ZONDAG 28 april in het bezit te zijnvan de redaktie.EENESNEDEKEEN——......
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