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EDES ONESEEEEKENKEE
REDAKTIEWDORD

De tijd lijkt aangebroken dat veel oudsporters weerterugkeren naar hun sport. Zouden ze dan terugkomenvoor het plezier in topsport of zou het broodnodigzijn voor de centen ? Jaren terug hadden ze immers hunactieve carrière beëindingd !

Eén van hen is bokser George Foreman, die op 42-jarigeleeftijd bewijst dat je schijnbaar nooit te oud bent



vide
om opnieuw te beginnen. Een ander is tennisser Björn
Borg, die volgens de vaderlandse pers weer tennist
voor de keiharde dollars. Zijn eerste partij bracht
hem al niet veel verder.
Nu veel competities op een eind lopen, heeft de sport
op de Nederlandse T.V. alleen nog maar aandacht voor
de laatste (toch spannende) ontknoping van de voetbal-
competitie. Veel aandacht gaat er altijd nog uit naar;voetbal, tennis, volleybal, schaatsen, wielrennen,
hockey, enz., .….. Nederland heeft vele kampioenen in
de sporten die bij een programma als Studio Voetbal
(Sport) nooit geen aandacht krijgen.
Weem nou zeer recentelijk de marathon van Rotterdam
die dan door drie gezamelijke omroepen live wordt uit-
gezonden. Hebt u ook zo genoten van de 10.000 lopers
en loopsters die daar van start gingen en waar een man
als De Castella won en deze keer niet Densimo.
Een marathon waaraan niet veel Nederlandse toplopers
deelnamen, maar wel “haas” Van Vlaanderen uitermate
goed presteerde 1

De prestaties van de Nederlandse vielrenners blijven
ook al uit, misschien is de juiste vorm er nog niet,
maar dat weet een leek toch ook niet.
Bij het terschrijve gaan van dit redaktiewoord is de
start van de enige Hollandse klassieker de "Amstel
Gold Race", wellicht dat daar een Hollander zegeviert.
Nu het in Zieuwent bij ZVC ook rommelt om de nodige
punten binnen te halen, zouden mannen als Frans Zegge-
link en Bennie Storkhorst misschien wel voor de nodige
punten kunnen gaan zorgen.
Ondanks de tegenvallende prestaties van het le veld-
team, werd het eerste zaalvoetbalteam glorieus kam-
Pioen.

Voor veel andere sporters in Zieuwent begint de zomer-
competitie, individueel of in teamverband. De strijdzal weer volop geleverd worden.
Hoe dat deze zomer verloopt leest u natuurlijk ook
in PIOT. Veel leesplezier.

De Redakt.
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HOTEL BONGER!
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Een door maar weinig Zieuwentenaren beoefende sport isde duivensport. Voor insiders meer bekend onder de
term: 'duivenmelken’. Duivenmelken = met een busjezaad rammelen zodat de duiven zo snel mogelijk binnen-
komen.

Zieuwent kent 2 leden van ’de Blauwe Doffer’, de
duivenmelkersclub uit Lichtenvoorde. (U hebt vast wel
eens zoiets in de Elna gezien van: Gebr. van Bronck-horst: 1-4-7-11 en 19. Nou, da’s ’de Blauwe offer’).
Die 2 leden zijn Antoon Wopereis ('Vossnieder zien
Antoon’) van de Harreveldseweg en Jan Boschker van de
Zieuwentseweg. Niet de Zieuwentseweg aan de kant vanhet Koekenveld maar de Zieuwentseweg richting Eiber-
gen, aan de kant van Fokker en Aaltje’ dus.
De Boschkers, ook mevrouw Boschker (Willy) doet mee,kwamen aan deze sport via Bakker Berentsen uit Lie.velde. Deze bracht in 1977 ‚naast het brood uit de
mend, ook een keer in een korf een koppel postduiven
mee. Deze duiven werden 'geringd’ en thans heeft de
familie Boschker zo’n 30 koppels. (Daarnaast beschik.ken ze nog over kippen, ganzen en pauwen. }

Rond half februari gaan doffer (de mannetjesduif) enduivin ’bij elkaar’. Gemiddeld zijn er 2 eieren, Een
broedtijd van 18 dagen en na 6 levensdagen worden de
jonge duiven geringd. Na 3 weken worden ze ’afge-speend’, dat wil zeggen: niet meer door andere duiven
gevoed. De jongen gaan eerst op leenvlucht en africh-tingsvluchten van bijvoorbeeld 75 km..

Duiven hebben hun topsnelheid als ze zo’n 2 tot 3 jaaroud zijn. "Met de wind op de stat, dan vleeg i’j noarhuus". Snelheden van 120 km. per uur worden dan ge-haald. Als het warm is vliegen ze hoger, als het koudis den ’mot ze zich nog opnem’n veur een puntdroad”.
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Achter het huis staan een 4-tal duivenhokken. 2 van de
4 hokken zijn ‘het weduwschap’, 1 hok is 'het nets-
spel’ en het vierde hok is het centrale hok’. Dit
laatste hok is de verblijfplaats voor duiven die niet
van jezelf zijn. Meer een tijdelijk opvangcentrum voor
asielzoekers. Je kunt de rechtmatige eigenaar dan
bellen om z’n elders aanbelande duif op te halen.
De doffer en de duivin leven de hele week gescheiden.
Als de doffer in het weekend ’opgesteld staat’, gaat
voor het inkorven het vrouwtje er even bij.
“Ze mogen dan koeren in de netsbak. De doffer mag de
duivin niet ‘treden’. Als hij erop wil, haal je hem
eraf. Dan gaat hij in de korf met het idee dat: als ik
maar snel terug ben, dan mag ik”. (Z’n beloning,
eventueel in prijzengeld en in elk geval in natura,
moet híj dus nog verdienen.)
Zondag 21 april jl- deden de Boschkers met 12 duiven
mee aan de concoursvlucht naar Heverlee, een plaatsje
in Belgie. (Voor de postduiven zijn de grenzen al lang
open. Daar doen ’Oost en West-Berlijn’ of 1992’ niets
aan toe of af.) Een tocht van ruim 182 km, letterlijk
’in vogelvlucht’ dan wel te verstaan.
Het lossen is ’s ochtends om 10.00 u. Ze verwachten
de eerste duif op z’n vroegst rond het middaguur
terug. 9 op de 10 duiven keren linea recta huiswaarts,
naer moeder de vrouw.
Hoe duiven overigens in godsnaam de weg terugkunnen
vinden is é&n van de wonderen der natuur. Verklaringen
reiken niet verder dan dat dit verband zou houden met
ons zonnestelsel. Jan Boschker geeft zijn verklaring
over het kompas van postduiven: "Da’s het instinct. Ze
hebben dan wel geen verstand, maar duiven zijn net als
mensen. Als ze een tijd bij het vrouwtje weg zijn,willen ze snel naar huis. Dat heeft de hele natuur’.
Het inkorven is de zaterdag ervoor geweest, tussen
14.30 en 16.00 uur. 600 tot 700 postduiven van Lich-
tenvoorde maken deel uit van het konvooi van in totaal
zo’n 7 tot 8.000 duiven. Omliggende plaatsen doen ook
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MASSEY-FERGUSON
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OFFICIEEL
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VOOR AL UW TRAKTOREN
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REGENINSTALLATIES
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mee. Van Dinxperlo tot Ruurlo, van Aalten tot Lochem.
De duiven worden door de week goed geprepareerd. Elkeochtend om 8.00 u. is de ochtendgymastiek. Ze kunnendan een uur vrij vliegen terwijl de hokken schoonge-maakt worden, het water ververst etcetera. Als je ze’kort voert’ zijn ze zo binnen als je ze roept. Zezijn den ‘rangs’, er is dan wat te halen.
4% uur per dag zijn de Boschkers bezig met hun hobby.
Duiven in vorm verraden zich als volgt:1) de vleugel zit vol pennen. Er is geen pennetjegegooid. (1 vleugel heeft 10 slagpennen)
2) het borstbeen is paars van kleur. Hoe blanker -tegen rose aan -, hoe mooier.
3) het is er eentje met billen, dwz. het vlees zitover het borstbeen heen.
4) lekker warme pootjes.
5) de pluim is goed.
6) er zit een pluisje op het keuteltje.
Vandaag is het gewoon ’van ’t schapje’. Niet de‘vitesse’ voor de sprinters (de 'klak') maar gewoon‘grote fonds’. (Ook zijn er de mogelijkheden van‘vliegen op groot jong’ of vliegen 'op aangepikteeieren’). Vandaag doen de late jongen van vorigjaar mee.

De favorieten gaan over 3 weken. “Als je over zo’n 3tot 4 weken komt”, zegt Jan, “dan vallen ze als muizenwit de lucht". Gepoold hebben de Boschkers niet dezedag, dus de duiven brengen vandaag geen geld mee. Dereiskosten zijn 80 cent per duif. Wel zijn er 2 ’aan-gewezenen’ waarvan de verwachting is dat die het eerstterug zijn.
We zitten te praten en opeens zegt Willy: "er is ereen terug’. We lopen met de klok in de hand naarbuiten. Ja, een duif op het dak. Het melken begint.Willy gooit zaad ín het hok en roept "kom maar,terwijl het busje rammelt. Even later zit de duif opde schap voor het hok.—_



Als leek vraag ik of je hem nu niet kunt pakken zodat
hij geklokt kan worden (De afstand zit er toch op,miet dan 7) "Dan vliegen ze zo weg", zegt Jan. Alleen
’het zoete moedertje’ laat zich zo pakken. Zij wil ook
nog wel eens op de schouder komen zitten.
Of de zeeman lang van huis geweest is, of dat Willy zo
bedreven is in de sport laten we hier maar even in het
midden: feit is dat de duif met een minuut ‘binnen’ is
en geklokt kan worden. De concoursring, het vlucht.
bewijs, met het nummer van de duif erop gaat in de
klok. 12.13 u. is de tijd.
Met een snelheid van zo’n kleine 90 km. per uur is de
postduif aan wal gekeerd. (De beloning volgt direkt.
Bij mag nu zo’n uur bij de duivin.)
De duivenklok is verzegeld zodat niet gefraudeerd kan
worden. Het is de tachograaf van de duivensport.
Binnen een half uur moet de tijd van de eerste duif
doorgegeven zijn aan de vereniging.
De andere duiven volgen spoedig. Om 12.50 u. zijn 9
van de 12 duiven binnen. Antoon Wopereis belt om te
vragen wanneer de eerste duif binnen was. (De week
ervoor, toen Jan Boschker zelf geen duiven meehad,
heeft hij bij Antoon gekeken.)
’s Avonds om 18.00 gaat het met de klok naar het
verenigingslokaal. De klok wordt dan afgeslagen. Eerst
de gewone afslag en dan de kontrole-afslag. "Dan moet
je de melkers eens horen. Een biertje erbij. Het
visserlatijn viert dan hoogtij. "Een aantal hoor jeduidelijk minder als ze niet voorin zaten die dag’.Jan Boschker tekent daarbij aan dat de duivensport ook
zo zijn harde kanten heeft. "Er is ook wel afgunst.
Het is niet meer zo als vroeger. Het is meer business
geworden".
(Bij nationale vluchten gaat het wel eens om een auto,terwijl als je bij het poolen ín Lichtenvoorde 25
gulden inzet en je duif wordt eerste, dit wel zo’n 300
gulden op kan Leveren).
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Ook voor u hebben wij
een passende
oplossing voor al
uw woonwensen!

Stoltenborg
Interieurverzorging

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

Dorpsstraat 33, Zieuwent
Tel.05445- 1207

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Tuinaanleg
Tuinonderhoud

Voor uw

Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 32
7136 KX Zieuwent

Telefoon (05445) 2133



& AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
05445-1509

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

Hulzink
Bouwbedrijf

32 NIEUWBOUW

SR4 X VERBOUW
pnENAEN. 1} ONDERHOUDSWERKEN



"Minder gelijke kansen. Er zijn ook wel duivenmelkersdie de duiven uit het centrale hok rechtstreeks naarde poelier doen. Ze zeggen ook wel eens: "een goededuif moet je stelen”, aldus Jan.
"De duiven geven ze niet af. Het is net als met eengoede melkkoe. Die is onbetaalbaar.”
Ook is er weinig jonge aanwas. Jan's mening: “omdat
ze de jeugd niet laten beginnen met een paar goededuiven. Dan krijgen ze meer animo. Je moet ze een paargoede duiven geven. Zonder kruiwagen kun je nietkruien*.

"Ach", zegt Jan, "je kunt er zoveel over zeggen.Laatst waren we op zondagavond bij van Bronckhorst inHarreveld. Voor we het wisten was het 12 uur. We
hebben toen de hele avond zitten ‘melken’. Je leertelke dag wat bij. Zelfs over je eigen 'stammet je”(= de collektie, red.)".
/Opa’ is er trouwens niet meer. Hij was er bij vanaf1977 tot voor enkele dagen. Hij bevruchtte niet meeren is opgeruimd (lees: naar de poelier). Zo vindt ookelke herfst een, min of meer, natuurlijke selektiePlaats. De duiven die niet in de klok geweest zijn’,gaan het eerste eruit.

De duivensport. Een sport waar je als leek eenwoordenboek voor nodig lijkt te hebben. Een sport,laverend tussen echte hobbyisten en commercie.Met ‘eigen regels van het spel’.
Familie Boschker bedankt voor de gastvrijheid. Fijnmet echte sportliefhebbers, als hobbyisten, van doente hebben.
Als de 12 duiven binnen zijn, loop ik met Jan Boschkerachter het huis naar de 3 ganzen en het donzige ganze-jong van enkele dagen. "Mooi he”, zegt hij, “dat jongdat achter die ene gans zit". En dan naar boven wij-zend: "kijk daar gaan er nog wat, die gaan naar Pasmanin Ruurlo’.

De Redaktie.



-8-TEENSSPEEN
INTERVIEW met HARRIE HOENDERBDOM

(DIEKAS HARRIE}

Bij toeval kwam een der redactieleden een gedeelte vande administratie uit de beginjaren van RKZVC op het
spoor. Dit leidde er toe om Harrie te interviewen daar
hij het enigste nog in leven zijnde bestuurslid uitdeze periode is. Ondanks zijn leeftijd, 79 jaar, weet
bij zich nog veel te herinneren van hetgeen zich des-tijds afspeelde. Met name de wat oudere lezers van
PIOT zal dit interview aanspreken.

Volgens Harrie is ZVC in 1934 opgericht middels het
samengaan van diverse wilde voetbalverenigingen’.In die tijd werd er gevoetbald door buurtclubs als DIO
(uit de kom van Zieuwent) en DES (afkomstig uit het
buurtschap De Riette = de omgeving van de huidige
Boersweg). Met name de kerk (via kapelaan Copier)stuurde er op aan om zich aan te sluiten bij de toen-
melige RKUVB (= Rooms Katholieke Utrechtse Voetbal
Bond) zodat de kerk middels een geestelijk adviseur,
greep kon houden op het vrijetijds-gebeuren van de
beminde parochianen.
De oprichtingsvergadering werd gehouden in het zoge-naamde Patronaatsgebouw (het Parochiehuis). De exactedatum is onbekend. Na enige tijd als ZVC door het
leven te hebben gegaan werd de naam van de vereniging,
me een vriendelijk doch dringend verzoek vanuit de
bond, gewijzigd in de huidige naam RKZVC.

Het eerste bestuur bestond uit de volgende personen:Voorzitter: Anton Kolkman (van ’t Hoenderboom).
Penningmeester: Willem Lankveld (Kniepat, de schoen-

maker).
Secretaris: Harrie Hoenderboonm (Diekat).
Bestuursleden: Bennat Heutinck (van de bakker).

Frans Voorhuis (van de manufacturen-
zaak).



VOORRUIS ALTIJD IN BEWEGING
Damesmode wisselt snel. Daarop speelt Voorhuis in met

intemationale merken zoals:
Ú ESSENTIO

PASS PORTA TAI FUN etc.
Dus dynamische damesmode in allerlei variaties,

Daarmee scoor je alfijd.
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Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
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Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent



VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

bar Oude Ruurloseweg 28
moet ik Zieuwent Tel. 1438

zijn 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

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

Dorpsstraat 17 A Zieuwent
Telefoon 05445 - 1954
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Als officieel wedstrijd tenue werd gekozen voor een
geel-zwart gestreept shirt met een zwarte broek.
Van de eerste officiële competitiewedstrijd weet
Harrie de uitslag niet exact meer, wel dat deze met
twee doelpunten verschil is verloren van RVC uitRietmolen. Uit die tijd stamt ook de hierbij afge-drukte elftalfoto waarop de volgende personen staan
afgebeel

ks naar rechts
(Schutje, de kleermaker): elftal-

commissie.
* B. Jansen (evacu6): reserve.
* A. Hummelink (Winterink): rechtsbuiten.
* A. Bekken (Loeks): rechts midden, penaltyspecialist.* J. Hummelink (Winterink): rechtsbinnen.
* B. Lunter (knecht bij Voorhuis): midvoor.
* J. Elschot (Papenborg Harreveld): spil.* A. Schroer( voorheen cafe Ketels): links midden.
* F. Krabbenborg (Bookelderschnieder): links binnen.
* H. Krabbenborg » : links buiten.
* B. Hummelink (Schimmel): elftalcommissie.———



ale
Knielend van links naar rechts:
* A. Kolkman (Hoenderboom, tevens voorzitter): rechtsachter.
* H. Hoenderboom (Diekas Harrie,tevens secretaris):doel.
* B. Schroer (voorheen cafe Ketels): links achter.
Afwezig:
* W. Lankveld (Kniepats Willem,tevens penningmeester).* J. Jolij: grensrechter.
Het veld waarop destijds de eerste officiële wed-
strijden gespeeld werden lag op ongeveer dezelfde plekwaar nu ook het hoofdveld is. Kleedaccomodatie was erniet. Het omkleden gebeurde bij B. Wopereis (Vos-schnieder) op de "deale". Getraind werd er aanvanke-lijk weinig of in het geheel niet, pas na enkele jarenwerd er een officiële trainer aangesteld in de persoonvan Brammetje Bremer uit Lichtenvoorde.
In veel omliggende plaatsen was erin die tijd alleen
nog maar sprake van "wild voetbal”, dus buiten deofficiële bond om. Dit hield in dat er voor het spelenvan uitwedstrijden vaak flinke afstanden afgelegdmoesten worden, meestal per fiets maar soms met auto'sof met de vrachtwagen van Willem Manus Hendrik
(Beerten) waarin dan enkele banken gezet werden.

Tegenstanders uit die tijd waren (uiteraard katholie-ke) ploegen als: Fortuna Winterswijk, Grol, UD Keijen-borg, DIO Hengelo of RVC uit Rietmolen. Voetbal in diedagen was dus een bezigheid die de gehele zondag inbeslag nam. Uiteraard gebeurde er onderweg ook vanalles. Variërend van een of meerdere lekke banden totzeer vermakelijke voorvallen. Vooral als Eimas Jan
(Wopereis), de meest fanatieke supporter uit diejaren, meeging, was het vaak dikke pret. Ook als
donderdags’avonds bij Schutje, de kleermaker, de op-stelling gemaakt werd voor de volgende wedstrijd,werd er vaak veel gelachen.
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De wedstrijdbal uit die dagen bestond uit een binnen-en een buitenbal. De binnenbal werd met een fietspompop spanning gebracht en vervolgens in de buitenbalgedrukt, De buitenbal werd vervolgens met een soortveter dichtgeknoopt. Rondom het veld waren nogal watweilanden die afgerastert waren met prikkeldraad.Wanneer de bal weer eens lek was ten gevolge van eenafzwaaier, moest eerst de binnenbal geplakt wordenwaarna er door Willem Lankveld, de schoenmaker, eenstuk leer op de buitenbal geplakt werd zodat de balweer speelklaar was. Als dit plakken een aantal malenbij dezelfde bal gedaan was, was deze soms meer vier-Kent dan rond. Een nieuwe bal koste in die dagen onge-veer zes gulden hetgeen voor die tijd een fors bedragwas en aangezien plakken eerder een paar cent dan eenpaar dubbeltjes koste werd er meestal eerst een flinkaantal malen geplakt.

De eerste voetbalschoenen waren min of meer werk-schoenen waarop door de schoenmaker een harde neus wasgeplakt. De eerste echte voetbalschoenen van Harriezijn door Jan Lankveld (Kniepat) destijds te voet op-gehaald uit Doetinchem. Fietsen kon de man niet, tijdhad hij wel en dan loop je toch even naar Doetinchenen terug !

In de oorlogsjaren lag de officiële competitie stil.Wel werd er stiekum gevoetbald, waarbij het elftalsoms versterkt werd met getalenteerde onderduikers,dan was het een stuk makkelijker om te winnen vanLONGA, dit uiteraard tot groot ongenoegen van deLichtenvoordenaren.

Na de oorlog verhuisde de familie Hoenderboom naarBaak. Anderen namen de leiding over binnen het be-stuur. Op het veld liepen toen spelers rond met namenals: Gebbinck (De Wever), Knippenborg, Hulshof(Meister Berend) en Wopereis (Eimas).
Het voetbal was geworteld in Zieuwent en door de jarenen generaties heen groeide de vereniging uìt tot watez nu allemaal opgebouwd is in de vorm van het sport-complex "De Greune Weide*.mm...
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Harries Toetje:
1. Wat is je favoriete gerecht ?

Omasoep of zondagsesoep, karbonade met aardappelen.
2. Wie nodig je absoluut niet uit op je verjaardag ?

André van Duin.

3. Wat is volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Gauw “preuttelig at ’t mien neet noar de zin geet”.

4. Wat is volgens jezelf je beste eigenschap ?
Secuur 1!

3. Wie is de beste sportman of -vrouw van Zieuwent ?
Bennie Storkhorst, beste voetballer van RKZVC
allertijden.

6. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijn,wie zou er dan burgemeester moeten worden 7
Nobbenhuis.

7. Wat is je grootste hobby 7

Manden vlechten.
8. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?

Betere trottoirs, oude mensen kunnen er amperfatsoenlijk op Lopen.

De Redaktie.NRDe kopie voor het volgende nummer (18- jaargangnr. 9 (verschijningsdatum 1 juni a.s.) dientuiterlijk ZONDAG 26 mei in het bezit te zijnvan de redaktie.TEESENTDTEEEEEEEE
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Nadat we de oefenwedstrijden tijdens de winterstopbeëindigd hadden, waren we weer begonnen met onzecompetitie. Onze cerste wedstrijd was tegen Brede.
voort. We hadden goed de smaak van het voetballen tePakken gekregen tijdens @e oefenwedstrijden en we
wonnen thuis met 5-1.

Onze daarop volgende wedstrijd was tegen Kotten uit.Na een zeer vroege goal van Ons, begon Kotten steeds
aandringerder te worden, maar 2e kwamen niet tot
scoren. Eindstand 0-1.

Toen kregen we D.E.0. op bezoek. Deze wedstrijd werdals "makkie' beschouwd en we wonnen ook met 9-1.

Daarintegen was A.D. toch een straffere gast de daar-
op volgende zaterdag, maar door een zogenaamde "luckycoal" wonnen we met 1-0.
Na deze 4 wedstrijden kregen we een oefenwedstrijdtegen Witkampers Bl. We stonden eerst Voor met 0-1,maar toen liet Witkampers toch zien dat ze hoger ge-klasseerd waren dan ons en ze kwamen voor te staanmet 5-1 maer ook hun lieten het afweten in de slotfasezodat wij iets konden terugkomen: eindstana 5-4.
De daarop volgende zaterdag moesten we uit tegenGrolse Boys (één van de koplopers). Na een slechteeerste helft en een nog slechtere Ze helft verloren
we met 5-0.

De andere koploper Winterswijkse Boys kregen we opbezoek. Na een goeie eerste helft waar we met 2-1hadden voorgestaan, kwam Winterswijk toch nog voor testaan met 2-4 na een voor ons slecht gespeelde 2ehelft. De eindstand was 2-4.



Sa
Nadat we van deze koplopers "een pak op de broek”
hadden gekregen moesten we met nog 2 wedstrijden te
gean tegen A.2.S.V.. Deze wedstrijd begon goed met
een zeer sterke le helft voor ons, maar de Ze helftwas traditie getrouw weer slecht maar we wonnen met0-4.

De volgende wedstrijd is tegen Fortuna Winterswijk.
Wij hopen deze wedstrijd te winnen omdat we de vorigekeer met 6-3 hadden verloren.

B-Selectie.

DE MOMENTEN VAN R.K.Z.V.C.-D1

Wedstrijd : 30-3-1991 : Erix DI - RKZVC Dl : 1-3
Doelpuntenmakers: Toby Krabbenborg, Han Rouwhorst en

Ernst Domhof.
Mooiste goal _: Na Z man gepasseerd te hebben, schot

vanaf 16 meter door Han Rouwhorst
boven in de goal.Leuk moment : Dirk-Jan Wessels schiet op de lat,
vervolgens schiet Justin Mul op de
lat en tenslotte haalt deze om,
waarbij de bal tussen de onderste en
bovenste lat belandt.

Man v.d. wedst. : Toby Krabbenborg.

Vedstrijd 6-4-1991 : RKZVC D1 - SKVM D1 : 6-1Doelpuntenmakers: Lawrence Mul (2x), Toby Krabbenborg,
Ernst Domhof en Dirk-Jan Wessels.Mooiste goal : Cornerbal van Lawrence Mul die er in
één keer ingaat.Leuk moment : Eindsignaal van de wedstrijd, waar-door het behalen van het 22 kampi-
oenschap van dit seizoen een feit is
Lawrence Mul.



Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 05445-1279.

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent 2

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

k
motor- en autorijschool

GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939



VERENIGINGEN:

BKZ. Veldvoetbat
Voorzitter
Sekrotariz
Penningmeester
Wedstrijd okt

J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënveide, tel 1287
W. Slot, Vragenderweg 37e, U'voorde, tel 05443 76960
M. v.n. Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, te. 1660
M. Bokkers, 6. Bomansstraat 24, Lichtenvoorde

RKZVC. Zaalvoetbal
Voorzitter

Sokr/Ponningm,
Wedstrijd sekr.

B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, zel 1257
8. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel. 1591
A. Doppen, Dorpsstraat £2, Zieuwent, tel. 1290

HV. PACELLI: Handbal
Voorzaner

‘Sakretarezse
Ponningmoesteres

Wegsrijd zekr

TOKP: Volleybal
Voorziter
Sekretariz
Penningmeester
Wedstrijd sekr.
Recreanten

ZIV: Tonnis
Voorzitter
Sckretarosse
Penningmeester
Wedstrijd sokr

ov: Gymnastiek
Voorzitter
Sckretarosse
Penningmeesteres

Wedstrijd ookr

MU CHIN: Karate
Voorzitter
Sekretris
Penningmeester

B Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel. 1838
-J Rouwhorst, Rouwhorsterdije 3, Zieuwent, te 05443 79814
P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Mariënveide, el. 1983
A. Hummelink, De Haaro 30, Zieuwent, tel. 1531

H. Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zieuwent tel 1875
€ Rouwhorst, De Haore 25, Zieuwent, tel 1822
A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel. 1400
P. Cuppers LJzareef, De Haare 29, Zieuwent, tel 2059
A Klein Tuente, Lanthenweg 43, Mariënveide, tel 1309

© Cuppers, Oude Maat 1, Marienvelde, te. 1281
A Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent tel 1597

Domhof, Churchilstrast 7, Zieuwent, el. 1782
A KI Holkenborg, Past Zenderinkstrzat 18, Zieuwent, el 1933

en Jazzgym vereniging
Hummelink, Oude Terborgsowr. 269, D'chem, tel 08340 60442
Wolters, Batsdijk 42, Marienvelde, tel 1711
Wopereis, Dorpsstraat 223, Zieuwent tel 1928

L

4

7
L Hummelink, Oude Terborgsew 269, D'chem, te! 08360 60242

MH Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262
L ten Have. Kard de Jongstr 15, L'voorde, tel. 05243 79912. Bijnders, Kare de Jongstr. 40, voorde, tel 05443 74620

TTV DES: Touwtrekken
Vooriter
Sckretaris

L te Molder, B. v. Meursstraat 23, L'voorde, tel. 05243-75454
B. Huitink, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tel 2112

M. Wopereis, Zogendijk 5, Zieuwent, tel 1974



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter 8 zen Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel 1257
Sekretoris £. Hoenderboom, Zegendik 12, Zieuwent, tl, 1324
Penningmeester Je Roller, Verkavelingewog 2, Marienvelde, el 1373

Wedstijdsekt. K Hummelink, Kennedystraat 10, Zieuwent, tel 1715

ST. SEBASTIAAN: Schiewvereniging
Voorzitter aat 16, U voorde, tel. 05443 76506okt . te Molder, De Stceg 23, Zieuwent
Penningmeester A Papen, De Hare 32. Zieuwent, tel 1970

BV. KEVELDER: Biljarten
Voorzien 8 Mulshof, Zieuwentseweg 69b, Zieuwent, tel 1494
Sekr Penning 6 Schuiink JvLykstraat 12, U voorde, (cl 05443 73217
Wedstrijd zekr 1 Donderwinkel, Zieuwenzseweg 38, Zieuwent, tel 1382

B82Z: Bijten
Voort A Ga Mol Kad oe onge1 voorde vlETEesPeoingesentre EGONan Bren ENEN2 ZEN) 153
KSV. DE HEMEL: Kiotshieten
Vooriter IW Scheepbouwer. Dorpastaat 83 Zieuwenttl 1217
Se Weds ok P.Domhel, De Hans Zar Ttningen 1 Bonger, Deeper 38Ban274
eSzET 90: Squasmwerniing

De Voorzitter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tel. 1982DR le 8 Doppen, Aaltencewog 49, Lichtenvoorde, el 05443-76772/ Penningmeester P. van Zutphen, Bentinckstraat 23, L’voorde, tel. 05443-76783

BADMINTON verriging:
JEN voociter F. Women, eionstrat d, Lichtonvoade, tl O44371148NJ  Soketrese3Y. Eekelden Dorpsstr a, Zinsen to2172

Ponringmeesteres A. Eekelder, Ruurloseweg 189, Zieuwent, tel. 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



Vedstrijd :

Doelpuntenmakers:

Mooiste goal

Leuk moment :

Man v.d. wedst.

Wedstrijd :

Doelpuntenmakers:

Mooiste goal
Leuk moment :

Man v.d. wedst.

Uedstrijd
Doelpuntenmakers

Mooiste goal

Leuk moment :

Men v.d. wedst. :

DE MOMENTEN
VYedstrijd,
Doelpuntenmaker:
Mooiste goalLeuk moment
Man v.d. wedst. :

15.
20-4-1991: Neede D1 - RKZVC DI : 0-3
(oefenwedstrijd)
Ernst Domhof, Lawrence Mul en Dirk-
Jan Wessels.
Vrije trap van 20 meter in de linker
kruising door Lawrence Mul.
Het missen van kansen voor open doel
door verschillende spelers.

: Rolf Spekschoor.

22-4-1991: RKZVC D1 - Doetinchem D1
3-3 (oefenwedstrijd)

Ernst Domhof, Eddy Waenink en Toby
Krabbenborg.

: Afstandschot van Ernst Domhof.
Dirk-Jan Wessels voor het eerst.
links-back > door het midden uit-
verdedigen -> 2-2, Toen meteen
weer linksbuiten.

: Toby Krabbenborg.

27-4-1991: VIOS DI - RKZVC DI : 1-5
Ernst Domhof (2x), Justin Mul (2x)
en Dirk-Jan Wessels.

: Een kopbal van Dirk-Jan Wessels in
de rechterhoek uit een cornerbal van
Ernst Domhof.
Het geregeld verkeerd raken van de
bal, doordat de bal volgens de spe-lers te klein was.
Ernst Domhof.

VAN RK.Z.V.C. -E1
23-3-1991 : WVC E3 - RKZVC El : 4-2
Johan te Fruchte en Hans Stapelbroek
Kopbal van Hans Stapelbroek.
Géén.
Dennis kl. Goldewijk, die geweldig
goed zijn doel verdedigde....



Wedstrijd
Doelpuntenmakers.
Mooiste goal
Leuk moment,

Man v.d. wedst.

VYedstrijd
Doelpuntenmakers

Mooiste goal
Leuk moment

Man v‚d. wedst,

Wedstrijd
Doelpuntenmakers

Mooiste poal
Leuk moment

Man v.d. wedst.

Wedstrijd
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Leuk moment

Man v.d. wedst.

-16-

6-4-9l:6rolsche B. El … RRZVC E1:1-1Johaf te Fruchte.
Johan te Fruchte.

: Dat het geweldig was dat de koppende tweede helft allemaal één kant opstonden en daardoor in de race ble-
ven voor het kampioenschap.

: Luc Spekschoor.

14-4-91 : RKZVC El - Meddo El : 11-2
Roy Alofs (4x), Otto Kruysen (3x),Johan te Fruchte (3x) en Jasper
Krabbenborg.

: Jasper Krabbenborg.
De verdedigers bij ons hadden het zomoeilijk dat onze laatste man ermaar bij ging liggen.
Roy Alofs.

20-4-91 : Longa ES - RKZVC El : 3-6Johan te Fruchte (4x), Luc Spek-schoor en Otto Kruysen.
Schot in de “kruising” van Johante Fruchte.
Dat we de hele wedstrijd met énspeler in het veld stonden.
Otto Kruysen.

27-46-91 : RKZVC El - WVC E3 : 1-0Luc Spekschoor
Lue Spekschoor
Het eindsignaal: de volgende weekmisschien kampioen !

Jasper Krabbenborg.



SS
DE MOMENTEN VAN R.K.Z.V.C. - EZ

Wedstrijd 6-4-91 : RKZVC E2 — AZSV E6 : 3-6
Doelpuntenmakers: Eigen doel, Gijs Reukers en Hessel

Kolkman.
Mooiste goal : Gijs Reukers na een solo vanaf het

middenveld.
Leuk moment : Het hakje van Hessel Kolkman.

Yedstrijd : 13-4-91 : SKWW E2 - RRZVC E2 : 2-2
Doelpuntenmakers: Tom groot Kormelink en Gijs ReukersMooiste goal  : Gijs Reukers, voorzet van links in

éen keer op de slof.
Hakje van Hessel Kolkman.
Gijs Reukers.

Leuk moment
Man v.d. wedst.

Yedstrijd : 20-4-91 : RKZVC E2 - AZSV E7 : 1-4
Doelpuntenmakers: Ton Vos.
Mooiste goal _: Voorzet van Hessel Kolkman, doelpunt

van Ton Vos.
Leuk moment : Toen de keeper in de grond trapte

en de zooien om de tegenstanders
heen vlogen.

Man v.d. wedst. : Hessel Kolkman.

Wedstrijd : 27-46-91 : WVC E7 - RKZVC E2 : 1-0Doelpuntenmakers: G&én.
Mooiste goal Geen.
Leuk moment : Mooie reddingen van Toon Molleman

(keeper).
DE MOMENTEN VAN R.K.Z.V.C. - F

Yedstrijd : 27-4-91 : RKZVC F - Vios F : 0-8Doelpuntenmakers: Géén.
Mooiste g0al Geen.
Leuk moment : Veel aandacht voor een trekker die

op het voetbalveld aanwezig was.Man v.d. wedst. : Lucas Molleman.mm...



-18-SNEDEZIEUWENTSE BROMINTON VERENIGING
GEZELLIGHEID STAAT VOOROP

Een interview met
ANNIE en YVONNE EEKELDER

Door de komst van het multifunktionele Sourcy-Centerontstonden er in Zieuwent mogelijkheden voor de
badmintonsport. Een sport die meer in zich bergt danalleen maar op een windstille zomerse avond (terwijlín de verte de onweersbui is te horen) zo lang moge-lijk een “fuupke" naar elkaar toe te slaan.
Badminton is een volwaardige snelle zaalsport, die inNederland door ongeveer 100.000 aktieve leden van de
Nederlandse Badminton Bond wordt beoefend.
Een gesprek met de schoonzussen Annie Eekelder-Starte
en Yvonne Eekelder - te Welscher; bestuursleden van de
Zieuwentse Badminton Vereniging.

HET (jonge) VERLEDEN.
Toen bleek dat er in de familie Eekelder en hun naastekennissenkring behoefte bestond aan het beoefenen vande badmintonsport, organiseerde Annie (in nauwe samen-
werking met Bennie ten Bras (wie anders) en Ronald
Kruip) twee algemene kennismakingsochtenden.
De belangstelling was groot (+ 40 personen). Riky enFrans Wamelink (afkomstig van de Lichtenvoordse Bad-minton Club (LBC)) en Bep Hulzink ("Roolf") blekenbereid om de leden te begeleiden en de eerste begin-selen van de badmintonsport bij te brengen.Nadat in het MFC vaste vereniginsuren konden worden
gereserveerd, stond niets meer de oprichting in de
weg. Op 1 november 1990 was Zieuwent (alweer) een
vereniging rijker.

“NI



eeeHOLMES B
Hydroliek aandrijvingen

Tel. 05443 - 77050 LICHTENVOORDE (Gld.

[ SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTENEN|7138 LN ZIEUWENT
Tel. 05495 1269

BLOEMEN BRUIDSBOEKETTENPLANTEN CORSAGE'S
ba A GRAFWERKksHojpenborg

Dorpsstraat 13 tet 05245164

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN

—
8888



oa. bn verkoop van nieuwess en gebruikte auto’s

eN Ed APKme keuringsstation

bedrijfsauto’s TeaasE72 personenbusjes
verhuur verhuur
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Vat bezielt iemand om een vereniging op te richtendanwel in een bestuur te gaan zitten ?
Het is interessant, je leert nog eens wat en wordter dus niet dommer van. Als huisvrouw wordt jehorizon verlegd, je kleine kringetje verruimd en kom
je op een leuke manier in sociaal kontakt met een
groot aantal mensen. Daarnaast geeft het organiserenen iets doen voor een ander voldoening.Voor Yvonne (die pas in Zieuwent woont) was heteen opstapje en mooie gelegenheid om ingeburgerdte raken.

Is het aantal verenigingen in Zieuwent te groot ?
Nee. Hoe meer verenigingen hoe beter. Eet is tochmooi als iedereen kan kiezen uit een groot aanbod.
Zolang er niet wordt geronseld en niemand wordt
gedwongen om ergens lid van te worden is het prima.Er is niets tegen een gezonde konkurrentie.
Wat zijn de leuke kanten v.d. badmintonsport ?
- Het is een sport voor jong en oud.
- Het is snel te leren.
- Het ís een snelle sport (zit tussen squash

en tennis is).
- Het ís relatief goedkoop.
- Het is een binnensport. Je bent niet afhankelijkvan het weer en kunt het ’t gehele jaar doen.

HET HEDEN:
- De Zieuwentse Badminton Vereniging groeit nogsteeds en kent momenteel + 80 ede;

een aantal van hen komt uit naburige plaatsen(LBC kent een wachtlijst, terwijl de gemoedelijk.heid v.d. Zieuwentse vereniging menigeen aan-spreekt).
het aantal jeugdleden is klein. Voor een onlangsgehouden instuif was helaas geen animo. Een Oor-zaak hiervoor was mogelijk het mooie weer.zelfs een buurtkaartklub heeft op zondagavond dekaarten de kaarten gelaten en is gaan badmin-tonnen.



20.
leden kunnen kiezen uit de volgende speeltijden:Zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur (voor m.n. de

mannelijke leden een reden om een alkoholvrije
zondag te beleven).
Donderdagavond van 18.00 tot 19.30 uur
Woensdagmorgen van 09.30 tot 11.00 uur.

- De opzet v.d. vereniging is om haar leden de moge-lijkheden te bieden om samen op een GEZELLIGE manierde badmintonsport te beoefenen. Van prestatiedrangis absoluut geen sprake. Gedurende de verenigings-uren worden op de 7 velden meestal dubbelpartijengespeeld, waarbij Frans en Riky Wamelink en BepHulzink zorgen voor de begeleiding. Zij gevenaanwijzingen en géén training.
Naast de verenigingsbijeenkomsten wordt door eenaantal leden, op eigen initiatief, op verschillendetijden een gedeelte van de hal afgehuurd om vrijen blij een partijtje te spelen.

- De kosten: De kontributie bedraagt f 40,= per kwar-taal (jeudleden t/m 16 jaar f 20,=). Standaard
sportkleding en sportschoenen voldoen. Voor f 75,=is een goed racket te koop terwijl een shuttle

= “fuupke") f 3,= per stuk kost.
Mede als gevolg van zaalhuur en het ontbreken vanalternatieve inkomsten kan de vereniging zichfinanciëel net bedruipen. Het is "eusen met dehande op de knippe".

DE_ToEKoMS
- Allerlei aktiviteiten zullen worden ontwikkeld:

ladderkompetitie voor eigen leden.
klubkampioenschappen (5 mei a.s).onderlinge toernooien.

: generatie toernooien.
: toernooien met buurtverenigingen.
: open Zieuwents kampioenschap.

- Naast de reeds bestaande begeleiding, zullenechte trainingsbi jeenkomsten worden georganiseerd.Het ligt in de bedoeling om in het seizoen 1992 /



TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGENme

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN
Zieuwent

Telefoon 05445 1205

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds

AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

Voor een goede
2e handsof nieuwe auto

Verder alle soortenreparaties
ook APK-keuring

naar een erkend adres:

Garage
T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1603
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Zie
1993 deel te nemen aan kompetities. Een aanslui-
ting bij de Nederlandse Badminton Bond is hiervoor
noodzakelijk.

BET TOETJE VAN ANNIE EN YVONNE:
1. Vat is jullie favoriete gerecht ?

Annie:Ik lus alles, m.n. "Haantje in rode saus’.Yvonne: Chinees.

2. Wie nodigen jullie absoluut niet uit op je eigenverjaardag ?
Annie : Iedereen is welkom.
Yvonne: Iedereen is welkom.

3. Wat is volgens jullie zelf je slechtste eigenschap?Annie : Ik kom vaak saggerijnig over, terwijl dat
meestal niet het geval is.

Yvonne: Ik kan niet van lekker eten afblijven.
4. Wat is volgens jullie zelf je beste eigenschap ?

Annie : Mijn hulpvaardigheid.
Yvonne: Mijn rust en kalmte.

5. Wie vinden jullie de beste sportman of -vrouw vanZieuwent ?
Annie : Sylvia Doppen-Kl.Goldevijk ; ík bewonder

haar motivatie om weer of geen weer,alleen (zonder verenigingsverband) te
sporten.

Yvonne: Annie Beutinck ; ik vind het knap dat
iemand op 49-jarige leeftijd nog begintmet sporten (skiën, zwemmen en aerobic).

6. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijnwie zou er dan burgemeester moeten worden ?
Annie : Harrie Heutinck;wat beloofd is, wordt

nagekomen. Ja is ja, nee is nee.Yvonne: Bennie ten Bras ; heeft een eigen mening,is aktief en staat achter datgene wathij doet.



2m.

7. Wie is volgens jullie de meest ondergevaardeerdeersoon binnen je eigen vereniging ?
Annie : Ik zou ’t niet weten,
Yvonne: Annie Eekelder.

8. Wat ís jullie grootste hobby momenteel ?
Annie : Koken en zwemmen.
Yvonne: Badminton en zwemmen.

9. Wat zou je praag anders zien in Zieuwent ?
Annie : Dat het oude vervallen gebouw de Waareisewordt vernieuwd.
Yvonne: Niets, ik ben dik tevreden.

De Redaktie.SEOPESEENES
EVENEMENTEN-RGENDA

- 12 mei Bonds-touwtrektoernooi georganiseerddoor TTV DES.
—- 20 mei  : Klootschiet-Pinkstertoernooi voorieuwentse familie's, buurten, straten,verenigingen, bedrijven, enz., georga-niseerd door "K.S.V. De Hemmele'.26 mei : PIOT: kopie inleveren,

1 iuni : Jong Nederland : Kermisspelen.- Siuni : Volleybaltoernooi voor Zieuwentse
familie’s, buurten, straten, vereni.gingen, bedrijven, enz., georganiseerddoor TOEB.

— 14 t/m 16 juni : Jong Nederland:Kleinkemp.Zt/m 11 aug.:Jong Nederland:Zomerkamp.23 nov. : Open klootschiettoernooi (AFK / vrijeklasse) georganiseerd door 'K.S.V.
De Hemnele'.



J. WAENINK an
schilderwerk: onderhoud

verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

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

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 0544514517

VOORALUW
INSTALLATIEWERKEN

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

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217
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voor de aan-

en
verkoop van

VEE en VARKENS
naar

DS aannemersbedrijf

am HULSHOFaeEn
AUTOBEDRIJF
Waalderweg 12a

Verkoop en
reparaties

van merkauto'’s
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EESTESENEEEEEK
‘ HAND! IG PACELLIRENIGIN!IBALVE

GEZELLIGHEID, ENTHOUSIASME EN INZET TIJDEN HET
VOORHUIS-MODE HANDBALTOERNOOT.

Op zondag 14 april j.l. organiseerde handbalvereni-
ging Pacelli een toernooi voor de jongens en meisjesvan groep 5-6-7 en 8 van de basisschool Zieuwent.Dit toernooi, dat geheel gesponsord werd door
"Voorhuis-Mode Zieuwent/Lichtenvoorde", bood de jeugdde kans om zo nader kennis te maken met de handbal-
sport.
Om 10 uur ’s morgens kon men dan ook 30 jongens enmeisjes verwelkomen ín het Sourcy Center. Hieruitwerden 2 jongens- en 2 meisjesteams gevormd, die ineen onderlinge strijd uit gingen maken wie zich naafloop het beste jongensteam en het beste meis jesteammocht noemen.

De teams bestonden uit de volgende personen:Jongens A : Sander - Joost - Mathijs - Han -
Simon - Lawrence - Ronald.

Jongens B : Dennis - Johan - Justin - Luc -
Otto - Roy - Dave.

Meisjes A : Janneke - Suzan - Kim - Liselot -
Kim - Patricia - Marjon.

Meisjes B : Marieke - Lotte - Areke - Pleun -Marleen - Jill _ Jette - Rianne,
Na het openingswoord van de voorzitter en een varming-up van de deelnemers, klonk om half elf het begin-signaal van de eerste wedstrijd. De speeltijd was 2keer 20 minuten, met een pauze van 5 minuten ertussen(om technische en taktische aanwijzingen te kunnen
geven). Boordevol inzet en enthousiasme speelde elkteam dus drie wedstrijden, aangemoedigd door hun Leid-ster(s) en het publiek. (Vele ouders, broers en zusjeskwamen de prestaties van deze jongens en meisjes be-kijken en toejuichen.
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In de loop van de dag kon je in het veld al enigehandbaltalenten bespeuren, maar ook de keep(st)ersdeden het voortreffelijk. Het allermooiste was echterdat werkelijk alle jongens en meisjes zich vollediginzetten, en fanatiek bleven handballen tot het eind
van de wedstrijd (ondanks een redelijke achterstand).
De uitslagen van de wedstrijden varen:
1. meisjes A - meisjes B: 4-32. jongens A - jongens B: 7-23. jongens A - meisjes A: 7-14. jongens B - meisjes B: 3-05. jongens B - meisjes A: 5-26. jongens A - meisjes B : 12 - 2

Tijdens deze laatste wedstrijd liep op een gegevenmoment iedereen het veld in; alle aanwezige jongens
en meisjes, de leidsters en de toernooi-organisa-toren; een hele gezellige boel dus !

Hierna kon iedereen meedoen aan het penalty's gooien,waar ook nog prijzen aan verbonden waren. Er werdenfoto’s gemaakt van elk team afzonderlijk, en alledeelnemers gezamenlijk. Op deze foto mocht de sponsor,Dhr. Voorhuis, natuurlijk niet ontbreken.
Als dank voor het mogelijk maken van dit toernooi ont-ving Dhr. Voorhuis een hartelijk applaus van de deel-
nemers en een bos bloemen namens H.V. Pacelli.
Uiteindelijk voor de jongens en meisjes dan het grotemoment: de prijsuitreiking !

Iedere deelnemer kreeg sowieso een zakje snoep, maar
voor de beste teams was er nog een extraatje in de
vorm van een stuk nuts of mars. Zowel bij de jongensals bij de meisjes had het A-team het ’t best gedaan.Proficiat !

Voor de twee beste jongens en meisjes van het penaltygooien had men ook nog leuke prijzen in petto. Twee
sporttassen met H.V. Pacelli erop, aangeboden en be-schikbaar gesteld door schoenen en sporthuis Ten Bras,en een handdoek of buiktasje (van Voorhuis-Mode).Deze prijzen gingen naar

- meisjes : le plaats:Kim Krabbenborg
: 2e plaats : Kim Krabbenborgnn
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Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop ‘|
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 los
} en gezaktte leveren,

in samenwerking met

GUNNEWICK
MENGVOEDERS BV

te Vragender Tel. 05443 - 71330



GOEDE RAADIS NIET DUUR!
Ook uw Adviseur voor:

APK keuringen
- Onderhoud en reparaties

GEMAN Schade on spuitwerk
- Onderdelen en Acc.

ADVISEUR voor: Tectyl en ML beh.

Aan-en verkoop van personenauto's
P.S. Deskundig advies kan U veel geld besparen !!
Dorpsstraat 93 - 7136 LJ ZIEUWENT.
Telofonisch bereikbaar tijdens werkdagen tussen 18.00-19.00 uur,
onder tel.nr, 05445 1522

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

wij maken van
uw opdrachten
DRUK-WERK -

DRUKKERIJ WESTERLAANDEENSILEENEEEEEEEEE
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- jongens : le plaats : Johan te Fruchte
2e plaats : Joost te Morsche

Al met al kan de organisatie terugkijken op een ge-
slaagd toernooi, waarbij gezelligheid, enthousiasme
en inzet troef varen.

* Op initiatief van H.V. Pacelli is er een nacompeti-
tie gestart voor de jeugdteams; zij spelen extra
wedstrijden tegen ploegen hier uit de buurt; UWV -
Fortuna - Reflex - Vios - Grol - Blauw-Wit en Erix.
Aan deze competitie doen ook de jongens en meisjes
van de basisschool mee. Zij kunnen vanaf april
iedere vrijdagmiddag gratis trainen van 17.00 -
18.00 uur in het Sourey-Center, en nu dus het ge-leerde in de wedstrijden laten zien.
Op school en ín het Sourcy-Center staat een over-
zicht aangeplakt van wat deze jongens en meisjes nog
te verwachten staat aan trainingen en wedstrijden

me

Op zondag 23 juni a.s. organiseren we nog een veld-
handbaltoernooi voor de jeugd t/m 16 jaar. Dit toer-

nooi is bedoeld voor iedereen die zin heeft om te
handballen; het maakt dus niet uit of je wel of geenlid bent van B.V. Pacelli. Nader bericht hierover
volgt nog !

* Met ingang van 1 mei zijn er géén trainingen meer
voor de senioren op de dinsdagavond !

Met ingang van 1 juni zijn er ook geen trainingen
meer op de donderdag en vrijdag.

* In het weekend van 25 en 26 mei doen alle teams mee
aan het toernooi in Haaksbergen. De jeugdteams spe-len op zaterdag 25 mei, de andere teams op zondag
26 mei. Jullie horen nog hoe laat het begint, tegen
wie je speelt, etc.
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* H.V. Pacelli wil een gezellige avond organiseren als

afsluiting van het seizoen. Deze is bedoeld voor de
junioren, de senioren (+ aanhang), de sponsors,scheidsrechters, trainers en coaches. Deze vindt
Plaats op vrijdag 28 juni of op vrijdag 5 juli,’s avonds in het Sourey-Center (stranddagen !).Dus houd deze avonden vast vrij I1!

* Foto’s die gemaakt zijn op het Voorhuis-Mode-toer-
nooi (14 april j.l.) kun je zien en bijbestellen bijAnnet Hummelink (De Haare 30 , tel. 1531)

Groetjes,
H.V.

Pacelli.NSDEYBALVERENIGING TOHPVOLL

De kompetitie is weer gespeeld. De kaarten zijn ge-schud. Voor sommige teams verliep het afgelopen sei.
zoen wat teleurstellend. Zoals bijvoorbeeld voorHeren 1 onder de bezielende leiding van Jan Oonk.
Zij hadden de pech in een zware poule ingedeeld tezijn en alhoewel hun spelpeil steeg, was het resultaattoch wat tegenvallend. Dit in tegenstelling totDames 1 die op een riante 2e positie in de Ze klasse

jn geëindigd. Dit houdt in dat ze promotie-wedstrij-den gaan spelen met als mogelijkheid overgang naar de
eerste klasse. Ook promotie-wedstrijden voor Dames 2,dit jaar nog uitkomend in de derde klasse en misschien
volgend jaar in de Ze klasse (een persoonlijke triomf
voor deze oud dames 1 speelsters). Heren 2 verkeerdein de vinning-mood, helaas overkwam hen dit pas gedu-rende de laatste paar wedstrijden, zodat ze ook vol.
gend jaar nog in de 4e klasse uitkomen. Dames 3 steldeklasse-behoud boven aan haar verlanglijstje. Dit isgelukt. Dit nieuwe team moest na de Harreveld-invasie
duidelijk aan elkaar wennen, maar speelt nu soms al desterren van de hemel.
Dan nog de jeugd, zij speelden afgelopen seizoen twee
afgeronde kompetities met als resultaat een kampioen-
schap en een derde plaats (resultaat van blessures).—.
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Mitre - Goudie - Yonex
Quick - Cruijff Sport

Masita OliverEE Viking

TEN BRAS

Voor levensmiddelen van

x VOOR AL Uw: Sportschoenen

ZIEUWENT - Tel. 1257
Adidas - Puma -

goede kwaliteit en een prima
service, slaagt u bijz

5 Sportkleding
7

Rucanor

Buurtsuper

Sportartikelen

fl
De Hummel -

KNIPPENBORG

Schoenen en Sporthuis

altijd

Dorpsstraat 21

en rijdende winkel

voor al uw

VERZEKERINGEN

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
weg 75



KIJK EENS WAT VAKER
IN DE SPIEGEL

VAN DE KAPPER

Dorpsstraat 1,
Zieuwent Tel. 1797

n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek
Vele in_ en outdoor si

mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak-
tiviteiten, culturele mani
festaties en sportevene
‘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 ZIEUWENTEE
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Van de recreanten kan worden gemeld dat zowel de
kwantiteit als kwaliteit een stijgende lijn kenden.

STAND AAN HET EIND VAN DE KOMPETITIE:

Ze klasse Dames 3e klasse Dames
VvIÓs 2 22.42 AVANTI 3 22-42
T.O.E.P. 1 22-38  MARVO °76 1 22-41
SKOPEINWIVOC 3 22-29  T.0.E.P. 2 22-33
SPARTA 3 22-26  GROL 2 22-30
BLOK °71 2 22-24 RIVO 1 22-27
MAGIS/BOVO 2 DYNAMO 5 22-21
V.V. 2 SKOPEINWIVOC 6 22-21
NORMIS/ORION 7 BOEMERANG 6 22-15
DYNAMO 4 NIJBA/BVC’73 2 22-10
BALLEY 4 22-17 MEO 1 22-10
BOEMERANG 4 22- 7 GEMINI 4 228
LONGA 59 6 22-2  VIos 3 22.6
4e klasse Dames Ze klasse Herenva. 4 16-27 DYNAMO 2 22-36
SKOPEINWIVOC 7 16-27  MACIS/BOVO 5 22-36Vr. 4 16-26 GEMINI 2 22-34
SPARTA 6 16-15 BOEMERANG 2 22-32
NORMIS/ORION 11 16-15 TORNADO 1 22-28

MEVO 3 16-13  T.O.H.P. 1 22-24
MAGIS/BOVO 4 16-10 MEVO 1 22-16 |

VOLGA 2 16- 8  SKOPEINWIVOC 2 22-16
T.O.H.P. 3 16-3  NIJBA/BVC*73 2 22-13

DYNAMO 4 22-13
ERIX°80 1 229
MARVO’76 2 227

4e klasse Heren 2e klasse Meisjes
GROL 4 16-32  SKOPEINWIVOC B 8-15
TORNAX 2 16-23 RIVO B 8-12
SKOPEINWIVOC 6 16-20  T.0.E.P. A 8-7
GEMINT 6 16-16 SPARTA c 8-5
GEMINI 4 16-14 GEMINI c 8-1
TORNADO 3 16-14
MEVO 2 16-11
T.O.E.P. 2 16-9
MAGIS/BOVO 9 16- 5
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OVERZICET PROMOTT
Dames 1 TOHP - Avanti 2:4 mei 15.00 uur te Lochem
Dames 1 TOHP - Longe 5 : 11 mei 16.00 uur thuis,
Dames 2 TOEP speelt op 11 mei 2 wedstrijden, waar en
tegen wie is nog niet bekend.

Als je kunt, kom dan kijken om onze dames aan te
moedigen !!

VERGADERING TOP:
Op 7 mei is weer de halfjaarlijkse ledenvergadering
van TOBP. Deze vergadering is bedoeld voor alle leden
(ook recreanten). Iedereen heeft inmiddels een agenda
van te bespreken punten thuis ontvangen. Onder anderezullen de nieuwe trainingstijden worden besproken,dus laat je stem horen op deze vergadering (niet aan-wezig telt niet mee).
Aanvang 20.00 uur bij het Witte Paard te Zieuwent.

BUITENTOURNOOT TOHP
Het buitentournooi is gepland op 9 juni.Ieder Zieuwents gezin krijgt binnenkort een stencilthuis met nadere gegevens. Noteer deze datum alvast !



NVMW
HYPOTHEEK
SHOP z

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die ene, voor u juiste hypocheek te kiezen, krijgt u
nu deskundig advies.Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1
H.W. M. TOEBES TEL. 05443-77113

ENSAID MODEVAKSCHOOL

patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

EN!

MARIËTTE
de Haare Ta
7136 MH ZIEUWENT
Tel 05445 1766

HUMMELINK



W.A.KEMKENS bv.

LATIEoe) #

ELEKTROTECHNIEK

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

LOODGIETERSWERK

SANITAIRE INSTALLATIES

MILIEUTECHNIEK

KEMKENS

INSTALLATIE
SROENd

BELTRUMSESTRAATZ3 TEL 0644061006
866 0641666

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26

JR LE

OPTIMALISERING

ENERGIEBEHEER

TELEFOONINSTALLATIES

SERVICE

ONDERHOUD

ADVISERING

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
TEL 05e 1656or


