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Geen lange inleidende zinnen om de lezers en lezeres.sen van PIOT wegwijs te maken in wat ze in dit nummerte wachten staat. Dat lezen ze zelf wel of niet. De
één houdt van korfbal, de ander van zwemmen en de
meesten van tennis of voetbal.
Zoals je de t.v. aanzet voor je favoriete sport, zokan het ook met PIOT zijn. Informatie die je consu-meert.



a
Er zijn weinig hoogtepunten op sportgebied op dit.moment. Internationaal gezien niet, landelijk nicten in Zieuwent niet.
Veel kompetities zitten erop. De Europacup-1-finaleis net geweest als deze PIOT in de bus ligt, De Tourde France en Wimbledon liggen nog wat ver weg."Onze" judoka's deden het goed. Vanderleyde is veerEuropees kampioen. Sasse uit Herreveld doet blijkbaareen laatste poging om Barcelona te halen en we blijvennog steeds in een grootse karrière voor Regilio“religio® Tuur geloven. De toekomst wijst het uit.
Thans gaat het van de velden, behalve tennis dan,naar de weg. Hardlopers, wielrenners en motoren.
Nu drukt U zelf de knop wel in.

De Redaktie.
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EVENEMENTEN-AGENDA

- 1 juni Jong Nederland:Kermisspelen.-9juni Volleybaltoernooi voor Zieuwentse
familie's, buurten, straten, veren
gingen, bedrijven, enz., georganiseerddoor TOHP.

- 14 t/m 16 juni:Jong Nederland:Kleinkamp.- 23 juni : H.V. Pacelli : Jeugdtoernooi.
- 28 juni t/m 19 juli : Zieuwentse stranddagen.- 30 juni : PIOT : kopie inleveren.t/m 11 aug. : Jong Nederland:Zomerkamp.-- 23 nov. : Open klootschiettoernooi (AFK / vrijeklasse) georganiseerd door "K.S.V.

De Hemnele*.
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Vanaf deze PIOT treft u telkens een verkorte weergave
aan van een telefoongesprek, dat we voerden met iemand
die op dat moment “actueel nieuws’ heeft te bieden.
Dit zal telkens geschieden onder de titel:
“AAN DE LIJN

GUUS SLOT: Wat klopt er van het verhaal, dat je het.a.s. seizoen bij Longa speelt ?
Het is precies zoals het in de krant staat; ik ben
door hen benaderd, maar ik heb er na uitvoerig beraad
toch maar van afgezien. Dit heeft meerdere redenen,
9.8. dat ik geen zin heb om over een paar jaar opnieuw
bij ZVC aan te kloppen om lid te worden.

Heeft jouw incident met Bans Lulof van enkele weken
geleden nog meegeteld in je overweging ?
Momenteel denk ik er zo over, dat ik de daad op zich
betreur, maar dat het op dat moment gewoon geen eer-lijk spel was van de trainer. De bekende druppel.Het is echter allemaal uitgepraat.
Zijn de verwachtingen van het afgelopen seizoen voor
ie uitgekomen, dus voor iezelf en voor het team ?
Vooraf hadden we toch iets hogere verwachtingen, maardoor al het geschuif en wisselingen door blessuresetc. liep het niet zoals het moest. Persoonlijk ben ik
redelijk tevreden. Door schorsing, blessures, etc. heb
ik maar 12 wedstrijden gespeeld en toch 8 x gescoord,deWat verwacht je van het a.5. seizoen 7
Als team zullen we beter moeten spelen, maar ik besefdat dat de nodige trainingen zal vergen en er nog veelwerk aan de winkel ís. Als iedereen maer fit blijft,dan zal dat best wel lukken.
Wat zijn je eigen sportieve ambities ?
Hoewel ik altijd wel zal blijven willen winnen, staatplezier in het voetballen voorop. Als ik nu in het 2e
zou moeten spelen, zou ik het minder erg vinden dan
vroeger.

Guus, bedankt en veel succes ; De Redaktie.



eeEEN BLAD, EEN RONDJE

Het weer is er weer naar. Je ziet ze weer op de weg.Het gilde der motoren. Bezitters van ons wegennet.Ook Zieuwent kent zijn groep motorliefhebbers en-sters. Op gezette tijden treft men clkaar om te
gaan toeren.

Zondagsochtend 19 mei om 11.00 uur, vaste prik, ishet weer zover. De zon schijnt en 13 van de ruim 20
motoren (leden) verzamelen zich bij Stoverink. Eet
begint met koffie. Eén voor 6én komt men aan.
Geronk in de verte dat dichterbij komt en ja: die iser ook vandaag. Een ander is er niet want die heeftzijn motor niet in orde. Ook de kunst van het motor-onderhoud is er één om te verstaan.
Het geluid van een Harley Davidson, de koning onder
de motormerken, is hoorbaar op de achtergrond in de
Pastoor Zanderinkstraat.
Als er een nieuwe Yamaha aankomt wordt lachend gezegd:"bet grootste deel van de hypotheek zal er mu wel afzijn’. En tegen een ander: "I’j hebt onderhand nogmeer piepen dan cylinders’.
Veel merken zijn vertegenwoordigd: yamaha (waaronderde £z 750), kawasaki, suzuki, laverda, honda (waar.onder een goldwing) en bmw. In kombinatie met de
motorpakken en daytona-laarzen een kleurrijk geheel.Voor een helm is gezorgd. De dichte jas was al ge-noemd. De helm is een rode nolan met het kwaliteits-merk: gepruft din 4848.
Hierop maar vertrouwen dus. In elk geval worden de
contaktlenzen goed afgeschermd door het venster vande helm.

"Zullen we het doen", wordt gezegd.
Er is een vaste voorrijder. Hij kent de wegen en b:

paalt de route. Waarschuwingssignalen bij gevaarlijke
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situaties gaan vanaf hem door naar achter in de groep.Verder geen vaste posities behalve dan dat de watminder snelle motoren voorin rijden.
Op de motor hoor je vooral geronk en het suizen vande wind. Via Mariënvelde, Zelhem en Toldijk (2 in deberm loslopende honden krijgen daar een claxon en eenwaarschuwend “pas op'-vingertje) gaat het naar Does-burg. Het Achterhoekse landschap trekt snel aan onsvoorbij. “Gaat het” vraagt de voorrijder. Een duim
omhoog voor zijn helm houden is voldoende om antwoordte geven. Ook kijkt hij steeds omzichtig achterom omte zien of ieder nog bij de groep is.Een lange sliert volgt. 1 vrouw rijdt zelf. 2 anderenzitten bij de man achterop. Ze beschikken zelf op ditmoment niet over een motor.
Op klaarlichte dag zijn de lampen aan. De snelheid,voorin zo’n honderd km. per uur, wordt aangepast alsde keten onderbroken dreigt te worden.
Een machtig vrij gevoel. De wereld aan je voorbijlaten gaan. Sturing geven aan de omgeving. Een groetvoor tegenliggende motoren. Zoals buschauffeurs detdoen. Een moment van herkenning. Wij.
Na Dieren gaat het bij de Steeg rechtsaf. Naar bovenslingerend de Posbank op. Een mooi panorama. Op detop - we zijn dan zo'n 3 kwartier onderweg … blijktde Raststelle te zijn. Verschillende andere motor-rijders zijn aanwezig. Vandaag valt het trouwens nogwel mee. Laatst waren er honderden.
De helmen gaan af, even door de haren strijken, gelijkde drum of samson, en praten over onderweg (achterinmoest men een moment “schrapen” om bij te komen als"woor" door groen kan en het vlak daarna oranje wordt.(200 gaf de klok van een racer aan.)
Een bakje koffie, wat rondkijken en andere motoren“evalueren”, zoals de motorrijdster het uitdrukt,Zr is een motor bij met het label: "original SchorschMeier". Naar de Duitser die in de 30°er jaren één vande beste, zoniet de beste, coureur van Europa vas.



J. WAENINK eeSCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

ESDPODNHDn

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

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 0544541517|INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moet u zijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



Hij bezat diverse snelheidsrecords en reed een kom-
pressor-BMW.

In onze groep zitten customs, shoppers en racers. Hetverschil zit hem met name in de bouw van de motor.Zo zijn customs kolossaler, hebben een groter schermen meer gewicht dan de meer gestroomlijnde racers.De racers rijden achterin de groep. De customs enshoppers bevinden zich achter de voorrijder.
Na cen kwartier gaan de eerste helmen weer op. Deroute wordt vervolgd. Het lint slingert vanaf de topvan de Posbank naar beneden. Weer over de IJsselbrugbij Doesburg.
De brede Goldwing schuift naar voren, komt even langs-zij en beduidt dat even gewacht moet worden. Het kan31 snel weer verder. De ketting is weer volledig.
Via Achter-Drempt slalommend tussen de weilandenrichting Steenderen. De voorrijder kent z’n landkaart.Voor een verraderlijk bochtje geeft hij het handseinvoor “snelheid minderen, gevaarlijke bocht" door.Vlak - misschien een hoek van 45 graden met het wegdekvormend - trekt de snelheid ons door de bocht. Dan
weer samen gelijk recht overeind komen.

Via Doetinchem gaat het richting Varsseveld. Voorbijkasteel Slangenburg wordt de groepscode gebroken.Al schakelend breken de racers de keten en meldenzich voorin de groep. (et vergelijk met het in delaatste kilometers naar voren schuiven van de sprin-ters in een wielerpeloton dringt zich op.)De voorrijder zegt: "ik dacht al, zee holt zichaardig in" en lachend tegen &én van zijn mannen:"I’j kunt ut ok neet loaten, he",
Op de Twente-route rijdt ieder effen voor zich. DeTocht van ruim 2 uur zit er immers bijna op. De voor-rijder sluit nu de groep.Bij Lichtenvoorde gaat het linksaf. Het rechte stuk-kie, door de bocht bij Hoenderboom en na het bordjeZieuwent 50 km worden de motoren weer naast elkaaropgesteld bij Stoverink.



Het beste vlees
komt van uw slager
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H. BEERTEN
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent
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7.
Op het terras wordt nog nagepraat. Monza komt op T.V.vandaag. Zelf gaat het volgende week naar Hockenheim.Over de bocht bij Steenderen ("dat was een raar bocht-je. Insturen kan niet bij die bocht. Als je hem vlakgooit gaat het wel. Ja, dat was effen vol in deankers") en de opmerking: “wi’j mot zeker een bladbier bestellen anders lik ut neet stoer".
Nee niet bepaald, doe maar “een rondje Posbank”,
De motorclub van Zieuwent. Een keten met ruim 20schakels. Verbonden via ooghoeken en vingerwijzingen.Safety-first met nadruk op het aspekt "zorg".Bedankt voor de rit en succes op jullie rondes.

De RedaktieJEUGDPLAN R.K.Z.V.C.

Op 6 mei j.l. waren twee mensen van de afdeling Gel-derland van de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal-bond) te gast in de kantine van RKZVC.
Dit op uitnodiging van het jeugdbestuur van de voet.tbalvereniging. Hun gehoor bestond uit bestuursleden,jeugdtrainers en leiders.
Het hoofdthema van deze avond was: hoe ga je alsvoetbalvereniging om met de jeugd en dan specifiek deDen E pupillen.
De afgelopen decennia heeft het Nederlandse voetbaltalrijke hoogtepunten gekend. Denk hierbij aan dejaren 1974, 1978 en 1988. Telkens bleek weer dat der-gelijke successen een aanzuigende werking hebben metbetrekking tot het aantal kinderen dat lid werd vaneen plaatseleijke voetbalclub. Op zich een positiefjets maar wat heb je aan dit gegeven als na verloopvan tijd het aantal jeugdleden weer daalt?Dasrom is het van belang dat iedere sportclub beschiktover een gedegen en actieve jeugdafdeling met cenbestuur, trainers en jeugdleiders die een goede in_



vulling geven aan de begeleiding van de jeugd.Daarnaast speelt, ook in Zieuwent, een steeds grotereTol het feit dat voetbal in de concurrentieslag moetmet andere sporten als volleybal, handbal of tennis.Daarom is het in principe een kwestie van zelfbehoudvoor de voetbalvereniging om te werken met een jeugd-Plan. De KNVB wil de verenigingen hierbij ondersteunen
op diverse terreinen.
In de commerciële economie of marketing wordt vaakgebruik gemaakt van het begrip de vijf P's teneindeeen produkt of dienst naar de consument toe te onder-Douwen. Deze vijf P's staan voor: produkt, pr:Plaats, personeel en presentatie.
Wanneer je deze theorie loslaat op het jeugdvoetbaldan kan men een aantal zaken constateren Of juist niet(dit laatste in het geval er een slecht jeugdbeleidgevoerd is de afgelopen jaren). Voor alle duidelijk-heid: we richten ons hierbij vooral op de D en E-pupillen.
Produkt:
Hoe presenteer je je als voetbalvereniging naar buitentoe, wat doe je om jeugdleden te werven, Maak eens eensterkte - zwakte analyse van het jeugdvoetbal binnende eigen vereniging en ten opzichte van concurrerendesporten.

Prijs:
Wat heb je als club te bieden als tegenprestatie voorhet contributiegeld: denk hierbij vooral aan hetzomer- en winterseizoen.

Plaats:
Hoe kindvriendelijk wordt er gedacht binnen de ver-eniging, hoogte van de kledinghaken, verlaagde toi-letten, kantine of een jeugdhome, recreatiemogelijk-heden naast het voetbal.
Personeel
Beschikken de jeugdleiders over voldoende kennis eninzicht om goed om te kunnen gaan met de jeugd. Denkhierbij aan: autoriteit, taalgebruik, kennis van het



SportkleSportartikelen
Schoenen en Sporthuis

| TEN BRAS
ZIEUWENT … Tel. 1257

Adidas - Puma - Quick - Cruijff Sport
Rucanor - Mitre - Goudie - Yonex

Dunlop - Hummel Masita - Oliver - Viking

X VOOR AL Uw: Sportschoenen sg

Voor levensmiddelen van
goede kwaliteit en een prima vooral uwservice, slaagt u bij:

Buurtsuper VERZEKERINGEN

KNIPPENBORG 0:
ASSUBANTIEKANTOOR

STORTELDER
altijd

Dorpsstraat 21

en rijdende winkel
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KIJK EENS WAT VAKER

IN DE SPIEGEL

Dorpsstraat 61,
Zieuwent Tof. 1797

SOURCYCENTERZIEUWENT
'n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek

Vele in. en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak-
tiviteiten, culturele mani
estaties en sportevene
menten van 50-2000
personen.
Vraag vrijblijvend om in-
formatie en documentatie.

EVENEMENTENHAL,
TENNISBANEN © SPORTHAL @ SQUASHBANEN @ BOWLINGBANEN

SOURCY CENTER ZIEUWENT - ZEGENDIJK 3A 7136 LS ZIEUWENT
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voetbalspel zowel technisch als tactisch, de bele-vingswereld van het kind.
Met name op dit laatste onderdeel kan en wil de bondde nodige ondersteuning bieden aan de verenigingen.Voordat dit zin heeft zal de vereniging echter zelfeen aantal keuzes moeten maken.
Belangrijke overwegingen hierbij zijn:
1. Wat wil je als vereniging bereiken ?

Wil je over vijf jaar twee klassen hoger spelen ofhet huidige nivo handhaven (wellicht is met namedit laatste voor RKZVC actueel). De eerste doel-stelling kun je ook bereiken door spelers vanDuitenaf aan te trekken. Hiervan zijn in de omge-ving voorbeelden genoeg bekend. Ook de gevolgenvoor de motivatie van je eigen talentvolle jeugd-spelers die het dan niet halen !

2. De doelstellins moet door een brede groep mensenbinnen de vereniging worden gedragen.
De nadruk ligt hierbij op een brede groep mensen enniet op een grote groep binnen de vereniging. Breedeeft dan betrekking op: (jeugdbestuur, trainers,leiders en wellicht ook ouders. Deze mensen zullende voorwaarden moeten scheppen en activiteiten ont-plooien waarbij een belangrijk uitgangspunt is:de juiste persoon op de juiste plaats. Een goedecommunicatie en overlegstructuur binnen de vereni.ging is hierbij uiteraard vereist.

3. De jonge voetballer moet centraal staan.
Een aantal bouwstenen die de KNVB aandraagt voor deinvulling van dit Jeugdplan zijn:
* Het organiseren van cursussen t.w.

- jeugdvoetballeider
- jeugdvoetbalspelleider
- jeugdvoetbaltrainer

* Het houden van jeugdvoetbalweken of voetbalkempen inde vakanties



Eis
* Gasttrainers van de bond, vaak oud-voetballers vannaam en dus met enige uitstraling.
* Videobanden gebaseerd op diverse technische entactische oriderdelen van de voetbalsport.
* Ondersteuning voor het houden van een ouderavond.
Het bovenstaande is in grote lijnen de inhoud van hetverhaal zoals dat door de bond gepropageerd werd opdeze avond. Vooral het enthousiasme van 6&n der in-leiders maakte veel indruk op de aanwezigen. Soms wasdit enthousiasme echter dusdanig groot dat het dealledaagse praktijk en ervaringen van de jeugdleidersontgroeide en meer als een idealisme overkwam.Een ieder die met dergelijke grote groepen jongerenervaringen heeft t.a.v. begeleiding weet, dat er somssituaties kunnen ontstaan waar op z'n zachtst gezegdhet idealisme ver te zoeken is en een harde hand in devorm van autoriteit en discipline meer op z’n plaatsis. Afgezien van deze laatste opmerking was het eenzeer nuttige avond voor de jeugdleider en is hetwellicht zaak voor RKZVC om een aantal van de genoemdeideeën op te pakken en toe te passen binnen de eigenvereniging. Dit is met name zinvol met betrekking tothet voetbaltechnische gedeelte van deze avond omdat ermomenteel een groep getalenteerde voetballers aanwezigis die het C-elftal gaan vormen voor het nieuweseizoen. Daarnaast is het ook goed mogelijk om andereactiviteiten te gaan ontplooien binnen de verenigingteneinde een hechtere binding met de jeugdleden tecreeren. Te denken valt hierbij aan een jeugdhonk ofhome op de zaterdag waar de jeugdleden zich buiten hetvoetbal om kunnen vermaken (voor en na de wedstrijdenof in geval van afgelasting), want hoeveel jeugdvoet-ballers gaan na afloop van de wedstrijd niet bijnarechtstreeks naar het Sourcy Center omdat daar wel-licht meer mogelijkheden voor hen zijn (biljarten,flipperen, tafeltennis of een leeshoek met allerlei(sport)lektuur) ?



Bomers LxMxB +

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 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
- Schade- en spuitwerk
- Onderdelen en Acc.

ADVISEUR voor: - Tecwyl en ML beh.

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 !

wij maken van
uw opdrachten
DSE GVMaEIe

DRUKKERIJ WESTERLAANDENNWEEESgformuleren
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Mochten er mensen zijn die zich aangesproken voelen endaarom actief een bijdrage willen gaan leveren aan deinvulling van het jeugdgebeuren binnen RKZVC dan zijnzij uiteraard van harte welkom.

De Redaktie.NSER.K.Z.V.C.: B-JEUGD

De laatste competitiewedstrijden van de B-jeugd ver-liepen redelijk. Tegen WINTERSWIJK hebben we jammergenoeg verloren met 2-4 maar het was een Leuke wed-strijd. Toen hebben we nog tegen AZSV gespeeld diehebben we gewonnen met 4-0. En de laatste wedstrijdhebben we gespeeld tegen FORTUNA WINTERSWIJK die wijzeer verdiend gewonnen hebben met 6-1. We zijn toenin de competitie op de derde plaats geëindigd.
We hadden toen ook nog een toernooi in Gendringen,vertrek was al om 9:15 en op een zondag. Wij zijn metvolle moed vertrokken, maar we hadden gelijk in deeerste wedstrijd een nederlaag te lijden van 2-0.Na een uur rust moesten we de tweede wedstrijd spelendeze liep goed naar onze zin en we wonnen ook met 2-0.De derde en vierde wedstrijd verliepen ook gunstigvoor ons want die wonnen we beide met 2-0. Toen moes-ten we penalty schieten met twee andere teams, ditging zeer goed omdat we wonnen en naar de finale kon.den gaan. Eier kwamen wij een Duitse tegenstandertegen, die wij eerst met 1-0 voorstonden in de eersteelft. In de tweede helft konden de Duitsers de standoP 1-1 brengen. We moesten met penalty schieten beslissen wie nu eerste zou gaan worden. Naar een span-nend partijtje penalty schieten overwonnen de Neder.landers de Duitsers alveer met het voetballen.Wij namen de eerste prijs in ontvangst en vertrokkenmet vreugde naar Stoverink waar we een rondje kregen.
Hierbij willen wij WILLY & GUUS & BENNO & ERIC en alleDetrokkenen die ons met het voetballen en andere akti.viteiten hebben geholpen bedanken.



SINESS SSDESKNEUS
DI-PUPILLEN

Met nog €én voetbaltoernooi in het vooruitzicht, teweten op 25 mei in Obheusden, zijn we met de DI alweer aan het einde van dit voetbalseizoen gekomen.We kunnen daarbij terugblikken op een geslaagd sei-zoen.

Reeds in november °90 werd onze le kampioenschap inde Dl-klasse behaald en wel met 20 punten uit 10 wed-strijden. Toen bleek al dat we met een goed maar daar-naast ook enthousiast team te maken hadden.
Om deze groep ook in de winterstop actief te houdenhebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden.Zo zijn we wezen bowlen, schaatsen, zwemmen en hebben
we een spelletjesdag gehouden. Verder hebben we eencompetitiewedstrijd van de Graafschap bijgewoond enhebben we twee zaalvoetbaltoernooien gespeeld dieDeide met het behalen van de tweede plaats werden af-gesloten. De ene keer was Grol D-selektie, de tweedekeer WVC D-selektie onze meerdere.
Tenslotte hebben we ook nog oefenwedstrijden gespeeldtegen teams uit de selektieklasse. Deze werden bijnaallemaal afgesloten met een kleine nederlaag, behalvetegen AZSV D-selektie waartegen een gelijk spel werdgerealiseerd.
Na de winterstop werd ons team zelfs nog versterktdoor de gebroeders Mul (Lawrence en Justin) afkomstiguit Obheusden en sinds eind 1990 wonend in Zieuwent.Daar ons team echter drie dispensatiespelers telt,mocht de overstap naar de selektieklasse niet gemaaktworden en werd dus ook nu het programma in de D1-klasse afgewerkt. In juni van dit jaar werd daardoorons tweede kampioenschap behaald met 19 punten uit10 wedstrijden. De kampioenswedstrijd werd, getuigede vorige PIOT en onderstaande foto, op eigen terreinmet 6-1 gewonnen en wel van SKVW DL.



Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 0545-1279.

Jan Roelofsen
Zieuwent {zi =

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

G
motor- en autorijschool

GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939



VERENIGINGEN:

BKZ. Veldvoetbal
Voorzitter J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel 1281
Sekreraris W. Slot, Vragenderweg 37e, L'voorde, tel. 05423 76350
Penningmeester M. vAn, Bolscher, De Haar 69, Zieuwent, el. 1660
Wedstrijdsekt. :HL Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde
RKZV.C. Zaalvoetbal
Voorziter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257

Sekr/Penningm. A, Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, el. 1697

Wedstrijdsekt. :A, Doppen, Dorpsstraat 42, Zieuwent, el. 1290

MH. PACELLI: Handbal
Voorzier 8 Wensink, De Hoare 18, Zieuwent, el 1838
Sekretaresse J. Rouwhorst, Rouwhorsterijk 3, Zieuwent, tel 05443-73814
Penningmeesteres*P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Marienvelde, tel 1383

Wedstrijdsekt A Hummelink, De Haere 20, Zieuwent, tel 1531

TOHP: Volleybal
Voorziner H. Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zieuwent, tel 1875
Sokrotaris E Rouwhorst, De Maare 25, Zieuwent tel 1822
Penningmeester: A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel, 1400
Wedstrijdsekt.  P. Cuppers IJzereef, De Maare 29, Zieuwent, el. 2059
Recrconten A Klein Tuente, Lantherweg 43, Mariënvelde, tel 1409

© Cuppers, Oude Maat1, Mariënvelde, tl, 1281
Sokretaresse 8 Krabbenborg, Dorpstraat 1, Zieuwent, tel 1591
Penningmeester J. Domhof, Churchilstraat 7, Zieuwent, tel 1782
Wedstrijdsekr A KI Holkenborg, Past Zanderinkstraat 14, Zieuwent, tel 1833

ZV: Gymnastiek. on Jarzgym vereniging
Voorzater L Hummelink, Oúde Terborgsew. 269, D'chem, te 8360 60242
Sokretaresse 1 Wolters, Batzdijk 42, Moriënvelde, tel 1711

Penringmeesteres T Wopereis, Dorpsstraat 223, Zieuwent, tel 1928
Wodstrijdsekt  L Hummolink, Oude Terborgsew 269, D'chem, te! 06340 60242

MU CHIN: Korste
Voorziter HL. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262
Sekretaris ten Have, Kard. de Jongstr. 15, L'voorde, tel 05443 75912
Penningmeester G Rijnders, Kard. de Jonget. 40, L'voorde, tel 05443 74620

TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter |L te Molder, B. v. Meursstraat 24, 'voorde, tel 05433 75452
Sckretaris 8 Huitink, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tel. 2112
Penningmeester M, Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, tel 1378



SLAGVAARDIG: Tafefennis
Voorzien 8 ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sokretaris E Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, el, 1324
Penningmeester te Roller, Verkavelingsweg 2. Marienvelde, el. 1973Wedstijdseke K Hummelink, Kennedystraat 10, Zieuwent, tel 171

ST. SEBASTIAAN: Schiewereniging
Voorzater A Meekes, Strausstraat 15, 'Voorde tel 06443 76506Sstrotarie G. te Molder, De Steeg 23, Zieuwent
Penningmeester A Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel, 1970

BV. 't KEVELDER: Biljarten
Voorzater 8 Hulshof, Zieuwenseweg 590, Zieuwent, tel 1994Sekr/Penningm. G Schurink J v Eykstraat 12, U'voorde, Tel 05443 73217Wedstrijd zekr J Donderwinkel Zieuwentseweg 48, Zieuwent, el 1982

882: Bijaren
Voorzaner A. van Meli, Kard. de Jongstr 1, L'voorde, tel 05243-74584Sok Wedstr zeke T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, el 1271
Penningmeesteres  F Goldewijk ten Bras, Churchilstraat 20, Zieuwent, tel 1053

KSV. DE MENMELE: Klootschieten
Vooreater ML. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 1:

Sekr Wedsin sek P. Domhof, De Haare 9, Zieuwent, el. 1824
Penningmaester T Bongers. Dorpsstraat 36, Zieuwent, et 1271

ESZET 'S0: Squashvereniging

/ Penningmeester P. van Zutphen, Bentinckstraat 23, L'voorde, tel, 05443-76783

SADMNTON verenging:
GIN  vooreier F Womelink, Eesonstaat 26, LieMomwoorse, et 22371160NN Sekretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel 2172

Ponningmeesteres+A, Eekelder, Ruurlosewog 189, Zieuwent, te. 1664

BOUWBEDRIJF Wopereis

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

F4 Veel verandert,
maar onze kwaliteit niet

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

Lichtenvoorde - Zieuwent
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Sraand v.l.n.r.: Rolf Spekschoor, Ernst Domhof, Wij.Dae gekken (leider), Dave Boomgaars, Michel Kampshof(leider), Danny Wopereis, Joris Wassink (trainer),Mark Krabbenborg, Dirk-Jan Wessels, John Eekelder(coach), Rob Hoenderboom en Eddie Waenink.
Zittend v.l.n.t.+ Werner Gr.Zevert, Tenno Kolkman, HanRouwhorst, Sander Eekelder, Justin Mul, Toby Krabben.borg en Lawrence Mul.
Ook in deze periode werden andere evenementen georga-niseerd. Zo werd er een playback show gehouden. hetbenGraatscrideofilm gekeken en zijn we naar de wedstrijdGraafschap - ZVC-] wezen kijken, waar tevens cen span-doekenwedstrijd aan verbonden was. Ook werden orwederom oefenwedstrijden gespeeld, waarvan u de ver.slagen in voorgaande en deze PIOT kunt lezen.
Dit seizoen werd afgesloten door een weekend in Elstoor te brengen. Naast de leiders en trainers (intotaal 5) van dit seizoen ging ook oud*-trainerPreddie Bokkers mee om de "bengels* een beetje rustigze ouden. Na een geslaagd weckend keerden we echterdodelijk vermoeid op zondagmiddag huiswaarts realise.
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zend dat we nog wel een paar leiders extra haddenkunnen gebruiken.
Van hieruit willen wij speciaal Dave Boomgaars dievanwege ziekte dit weekend niet mee heeft kunnen makensamen met de familie Boomgaars nog heel veel sterktetoewensen.

Verder willen wij iedereen die dit seizoen iets aanit team heeft bijgedragen, hetzij als chauffeur,hetzij een keer een wedstrijd vlaggen, etc. hartelijkbedanken.
Tenslotte willen wij speciaal nog de mensen van dePIOT bedanken voor het uitwerken van de verslagen vanDI en "de momenten van RKZVC-pupillen", waaraan ookwij graag hebben willen meeverken.
Namens de leiding zeg ik u dat wij dit jaar met veelgenoegen dit team hebben begeleid en wensen diegenendie dat volgend jaar gaan doen heel veel succes,

Leiders RKZVC-D1.

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

VYedstrija 28-4-1991 : Grol DI - RKZVC D1 : 3-0Doelpuntenmakers: Géén.
Mooiste goal Nvt.Leuk moment Een aantal schitterende reddingenvan keeper Tenno Kolkman.

Tenno Kolkman (keeper).

l
lÏ Ik wil Joris, John, Stef, Wijnand, Michel, Freddie |l Bokkers en alle jongens van DI hartelijk bedanken |
l

Man v.d. wedst.

|| voor de fruitmand.
I Groetjes van Dave Boomgaars. |

lES a



Ve 3MASSEY-FERGUSONWEA
OFFICIEEL
MASSEY — FERGUSON
ZETOR EN NIEMEYER-DEALER

VOOR AL UW TRAKTOREN
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
LIPP MENGMESTSILO'S

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

OPA:,
HARREVELD
TELEFOON 05443-72415



SUENea«ip alle soorten en maten
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i= juminium wandenEEEEZEN EO
Hesen 05443-72400

Postbus 48, 7130/AA Lichtenvoorde-HollandrsMaertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

Complete boekhoudingen
Belasting-aangiften
Computerverwerking
Begeleiding automatisering
Ete.

Ruurloseweg 26,7136 MD Zieuwent

Startende ondernemers
Eigen wpning
Koop- en verkoop
Fiscale adviezen
Bte.

Tel:05445-2103



iis
ONEENS SEODEDONEDE NKK

STREKKEN, TREKKEN, NU ….

Ten vierde plaats met 15 punten voor het 680 kg teamvan T.T.V. DES na twee toernooien. Dat was de standvan zaken voor aanvang van het Bondstoernooi georga-niseerd door T.T.V. DES in Zieuwent.
‚3 Morgens is het al erg druk op het sportveld nabijBet Sourcy Center, waar vele touwtrekverenigingen huntenten opslaan die als kleedruimtes dienen.De leden van DES uit Zieuwent hadden de zaterdag er-voor het terrein al gereed gemaakt voor de komendewedstrijden.

Zén van de eerste dingen die zo’n touwtrekteam vooraanvang doet is het wegen. Alle 8 trekkers gaan geza-melijk op een grote weegschaal waarna het gewicht 680kg moet zijn. Het team van DES weegt & kg te licht,niet zo’n probleem als te zwaar, want dan moeten dcovertollige kilo's er afgelopen worden.Als het wegen achter de rug is, volgt de warming-upwat bestaat uit hardlopen en allerlei oefeningen.
Het ochtendprogramma, wat om 10.00 uur aanvangt, omvatde jeugd 400 en 450 kg, en de dames 420 kg.Ook wordt er ’s morgens getrokken in de 680 A- en B.klasse. Onze eigen Zieuwentse vereniging komt uit inde 680 A kg klasse. Het team bestaat uit: voorsteman

|M. Goldewijk en dan achtereenvolgend M. Berendsen,C- Donderwinkel, R. Huitink, H, Elschot (*Manus*),E- Nijenhuis, L. te Molder en ankerman C, Elschot.
Als de mannen voor hun eerste krachtmeting langs hettouw staan wordt er eerst geknield, waarna censcheidsrechter het schoeisel controleert op de juiste“hoefijzers*.
Bet team van DES komt enigszins gehavend aan het touw,Want door blessures van G, Wopereis ("Boers") enR: Domhof trekken twee mensen van het DES 720 kg teammee.



Ies
De eerste wedstrijd is tegen Heurne uit Borculo, deoude vereniging van zwaargewicht "Bennie Boers diesinds enkele jaren gestopt is. Volgens een 720 xgteamlid van DES, die langs de kent staat te schreeuwenis dit een 'makkie'.
DES wint beide trekbeurten vrijwel moeiteloos, deeerste punten zijn binnen.

Als evenlater de volgende strijd aan de orde is, isde tegenstander koploper Koapmansboys uit het TwentseTilligte. Dit wordt een zware partij dus !
Als het woord ’nu’ van de scheidsrechter luidruchtigvalt, kraakt het touw en de strijd is begonnen.Beide teams zijn goed aan elkaar gewaagd, de aanhangvan de Koapmannen schreeuwen zich de longen uit hetlijf, bij DES is het schreeuwvolume wat minder.De scheidsrechter deelt aan beide zijden van het touw
waarschuwingen uit voor herhaaldelijk zitten, dat niettoegestaan is. Ondanks het "foeteren" van coach /trainer B. Kl.Zeggelink van DES heeft DES geluk dat detegenstander de derde waarschuwing krijgt en de eerstetrekbeurt naar DES toegaat.
De tweede trekbeurt wordt evenlater moeiteloos door de
Koapmansboys gewonnen, een gelijkspel dus.
De jongens van DES gaan zwaar aangeslagen terug naarhun tent om weer op krachten te komen. Tussen de ver-schillende wedstrijden door hebben de teams zo’n 10 à15 minuten rust.
Intussen gaan de wedstrijden in de andere klassen ook
gewoon door, er wordt immers in zes verschillendebanen getrokken.
Dan komt DES weer in aktie voor hun partij tegen Bek-veld uit Hengelo (G). De mannen van DES hebben hiervrijwel geen moeite mee en winnen beide trekbeurten,weer een overwinning, het gaat goed !

Daarna is de echte "streekderby" aan de orde tegenBisons uit Beltrum. De eerste trekbeurt wordt in zo’n30 seconden trekken beslist door DES, cen overwinningop Beltrum !

Bij het team van de Bisons is ook "overloper" A. Spek-schoor ("Nieuwland"), die jaren bij DES als ankerman
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Binnen en buiten barbecue
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Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpstraat 6, 7136 LM Zieuwent, 0535-1271
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VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

JAN HOLKENBORG
Verfassortiment 0.a.: Supralux, Allihol, Ceta-Bever Bijtsen,

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

Tevens uw adres voor alle glas, verf- en behangwerk
NIEU! 'ERHUUR TAPIJTREINIGER, ZONDER NATTIGHEID.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
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GEZELLIG
DRANKJE 7 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
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in het le team stond. "Bij ons ging het hem niet naarz'n zin en nu loopt ie met de harspot er naast”, alduseen ander DES-lid,
Een zware partij tegen de Beltrummers, die zich nogniet gewonnen geven. Er wordt door beide teams ove: enweer zo hard getrokken, dat zelfs de Bisons al tweewaarschuwingen aan de broek hebben wegens zitten.De DES-coach schreeuwt en *foetert” wederom tegen z’nmannen, wat vaak één en dezelfde persoon betreft.Na lang vasthouden en trekken wint toch Beltrum detweede beurt, weer een gelijkspel.De DES-mannen zijn zwaar aangeslagen van deze veldslagtegen Beltrum, veel krachten zijn daarbij verlorengegaan.

Partij nummer 5, tegen T.T.V. Noordijk, een team datmaer liefst 12 kg te zwaar woog met het wegen van-morgen. Of het gewicht er afgelopen was in de tussentijd hadden we niet vernomen.
DES wint de eerste beurt weer opnieuw, maar de tweedewordt na wederom een lange zware partij nipt verloren,weer 1-1 dus.
Het lijkt erop dat DES alle eerste trekbeurten makke.lijk wint en bij de tweede beurten te kort komt.Of zou het komen doordat het team niet helemaal kom-Pleet is ?

De allerlaatste partij is tegen T.T.V, Eibergen die inde zomercompetitie op een vijfde plaats achter hunstaat. Zowel de eerste als de tweede trekbeurt gaanvrijsnel verloren, de eerste hele partij is verloren.
Na 6 wedstrijden heeft DES 7 punten behaald en waar zenet als elk ander team uit hun klasse extra 2 puntenKado kregen omdat er een ploeg niet is komen opdagen.Voor de 680 kg ploeg van DES zit het erop, alleen dewee invallers van het 720 kg team mogen vanmiddag nogweer hun krachten meten. De andere DES-leden zijn nogniet vrijaf, want ze zijn ook nog druk met de verdereorganisatie van het middagprogramma.
/S Middags zullen nog de 680 A- en B-klasse afgewerktworden, evenals de 720 kg klasse en enkele teans in



ast
de vrije klasse, de zogenaamde wilde ploegen.Het 720 kg team van DES haalde die middag geen enkel
Punt, maar kon desondanks terugzien op een luidruchtiggeslaagd toernooi.

De Redakti.

SSSSESENTDEEKE
LEYBALVERENIGING TOHP

Verslag promotie-degradatiewedstrijden Dames TOBP IT
gespeeld op 11 mei.
Een team bestaande uit een bulte los zand: 2/8 ziek;1/8 in Amerika; 1/8 zwanger; 1/8 in de rugge; 3/8 okay+ 3/8 speelsters van Dames-3, ging op 11 mei naarDoetinchem om promotie-wedstrijden te spelen. Zijmoesten met vijf teams vechten voor een plaats in de
2de klasse.
Als eerste werd er gespeeld tegen Marvo-2, de wed-strijd ging zeer gelijk op, toch ging de winst naarMervo.
De tweede wedstrijd was tegen VYV. In deze wedstrijdhebben we zeer zeker ons kunnen laten zien, we wonnendan ook overtuigend.
De volgende wedstrijd was na een uur pauze tegenHalley uit Wehl. De eerste set werd verloren, toch wasdit de mooiste en spannendste set. De tweede set werddoor ons gewonnen, toen was eigenlijk al beslist datSmash zou promoveren: zij hadden alles gewonnen.De laatste wedstrijd was dus eigenlijk voor het pu-Dliek. De eerste set ging erg goed voor ons. We
stonden voor, toch hebben we deze wedstrijd verloren.In de 2de set werden als dank de spelers van Dames-3
Erna en Nerdy, ook Anita had er nog in gekund maardie was in de vorige wedstrijd door de enkel gegaan,ingewisseld om ze toch nog wat meer te laten spelendeze dag. Dit mocht dan wel niet meer baten, maar hetging er wel gezellig aan toe.



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

intemationale merkenzoals:
ESSENTIO

PASS PORT
/ TAI FUN etc.
Dus dynamische damesmode in allerlei variatie:

Daarmee scoorje alfijd.

TRANSPORTSEDRIJFB KRABBENBORGcv.
VN

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

daar Oude Ruurloseweg 281 moet ik Zieuwent Tel. 1436if zijn 1860
JEF :

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

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderinkstraat 10 ZIEUWENT - tel. 054451705

“ Jos Lageschaar: * TuiepÉ, uinaanleg en onderhoudPe &2 * Tuin-architektuurf ie * Kwekerij

7 g * Partikuliere verkoop

if ì Dorpsstraat 17 A - Zieuwent
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Ondanks dat we 3de werden, kregen we van Henk de voor-zitter allemaal nog een roosje en de tegenstander cenbos bloemen. Wat een man !!

Dames 2

Verslag promotie-degradatie-wedstrijd Dames TOEP 1 -Longa $, gespeeld op 11 mei.
De beide teams hadden ruim de tijd om warm te worden
en in te spelen, want de wedstrijd begon ruim 3 kwar-tier te laat. Oorzaak: Grolsche scheidsrechters die
waarschijnlijk hun tuintje aan het wieden waren opdeze prachtige dag. Kordaat ingrijpen van het bestuur
van TOP voorkwam dat de wedstrijd nog later gespeeldzou worden en de speelsters en supporters dus noglanger hadden moeten wachten.
De dames van TO&P hadden de extra tijd goed benut eno.l.v. coach Ton Hulshof de spieren en geest buiten-
gewoon scherp gekregen, want men liep uit naar een7-3 voorsprong. Er werd gewisseld aan Longa-zijde,maar de sterke TOHP-aanval en opslag resulteerde in
een 15-3 winst van deze eerste set.
Ook in het begin van de tweede set wist men de scherp-te te behouden, de slechte veldverdediging van Longaliet ruimte voor tactische ballen van TOP, toch moest
TOHP deze set gewonnen geven: 10-15.
De volgende set gaf aan dat onze dames kwalitatief
goed speelden en met een 10-4 voorsprong een maat jete groot leken voor Longa. Setstand 15-10.
Nu kwam het er voor Longa op aan, want door eerderewinst op Avanti, had Longa aan twee gewonnen sets
genoeg om te promoveren naar de eerste klasse,
Longa begon slecht aan deze beslissende set, de damesleken wel vastgeplakt. TOEP profiteerde en nam al sneleen 8-0 voorsprong en door onophoudelijk goed en hardsmashen werd het zelfs 12-2. Bij deze stand keerde hettij en gebeurde wat eigenlijk niet had mogen gebeuren.Longa scoorde 13 punten achter elkaar en waren aldusverzekerd van promotie naar de lste klasse.
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Als formaliteit moest toch de 5de set nog gespeeld
worden, volgens het ralley-pointsysteem. Longa kon nu
vrijuit spelen en won ook deze set met 12-15.

Jammer dames-1, wij wensen jullie en trainer Paul
Waenink komend jaar veel succes en promotiekansen.

| Zijn er nog jongens van + 14 tot 16 jaar in ||

| Zieuwent die graag villen volleyballen ? |
| Neem dan kontakt op met Jacqueline Cuppers ||

| (tel. 2194). Dan kan er misschien volgend ||
| jaar aan de kompetitie worden deelgenomen ||
ll door een jeugd- jongensteam. |
ll Ook heren die in kompetitieverband willen ||
|| volleyballen zijn van harte welkom, dit in ||

| verband met de mogelijke oprichting van een ||
|| derde herenteam.

l Behoor je niet tot bovenstaande groepen, ||

ll dan ben je even goed van harte welkom bij ||

| volleybalvereniging TOEB. l

Het Bestuur.SeeeeKkk
HANDBALVERENIGING GEB

In de nacompetitie van de jeugd met de ploegen uit
de buurt, zijn alle wedstrijden nu gespeeld. Daar
waren gewonnen en verloren wedstrijden voor Zieuwent
bij, maar vooral de gezelligheid en de nu al ontstane
teamgeest zorgden voor leuke resultaten.



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

Ookvoor u hebben wij
een passende
oplossing vooral
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 33
7136 KX Zieuwent

Telefoon (05445) 2133



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
05445-1509

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

Hulzink
Bouwbedrijf

41 NIEUWBOUW

1 VERBOUW
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ga a Vi
ZIEUWENT Tel. 05445-1214 iets”
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De trainingen zijn nu afgelopen op vrijdag voor de
jeugd en op dinsdag en donderdag voor de senioren.
De trainingen beginnen weer in september.

Afgelopen weekend is er in Haaksbergen het jaarlijksetoernooi van de Stormvogels geweest. Wij gingen op
zaterdag met een meisjes adspiranten-team en om zondag
met een dames- junioren, dames-senioren en heren-senio-
ren team richting Haaksbergen. Het weer werkte nogniet echt goed mee, hoewel het beide dagen in de Loop
van de middag wel lekker vas.
Zaterdag ’s morgens moesten de meisjes Adspiranten
aantreden. Nog niet wakker en kou-kleumend stonden
ze op het veld. Deze wedstrijd verloren ze dan ook,
net zoals de volgende wedstrijd. Maar toen kwamen ze
op gang. Door buiten het veld in de tussenpauzes een
vreemdsoortig handbal, sprekend lijkend op rugby, te
spelen. Daardoor wonnen ze de drie overige wedstrij-den.

Zondag speelden de dames Junioren & Senioren met
samengestelde teams, net zoals de heren die met
vrouwelijke standinns, die overigens wel hun mannetje
stonden, in het veld.
Maar ondanks alle goede wil en inzet verloren de
dames Senioren 6én wedstrijd, speelden twee wedstrij-
den gelijk, maar wonnen ook een wedstrijd
De dames Junioren en heren Senioren verloren alle
wedstrijden, sommige met voetbaluitslagen zoals 2-1.
Al met al was het dan toch nog wel gezellig en waren
de coernooien voor dit jaar weer gespeeld.
In verband met de kermis kan het jaarlijks bezochte
toernooi in Groessen niet bezocht worden.

Er wordt voor de jeugd t/m 16 jaar nog wel een veld-
handbaltoernooi georganiseerd door H.V. Pacelli.
Biervoor hoef je geen lid van Pacelli te zijn en hoef
je ook niet echt goed te kunnen handballen. Zoek een
leuk team bij elkaar van 7 of meer personen en schrijfje hiervoor in. Iedereen uit de buurt van Zieuwent kan
zich hiervoor inschrijven. Het begint om ongeveer10.00 uur. (Zie inschrijfformulier.)
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H.V. Pacelli wil een gezellige avond organiseren als
afsluiting van het seizoen. Deze is bedoeld voor juni-
oren, de senioren (& aanhang), de sponsors, scheids-
rechters, trainers en coaches. Deze vindt niet in het
Sourcy Center plaats, waarschijnlijk op 28 juni.
Vaar wordt nog medegedeeld. Dus houd deze avond alvast
vrij !

Foto's die gemaakt zijn op het Voorhuis-Mode-toernooi
(14 april j.l.) kun je bekijken en bestellen bij Annet
Hummelink (De Haare 30, tel. 1531).

l l
| INSCHRIJFFORMULIER JEUGDTOERNOOT 23 JUNI 1991 ||

Il Naam aanvoerder :

ll Tel.nr. aanvoerder

| Naam groep :

--- In te leveren bij B. Wensink, De Haare 18
of telefonische opgave bij B. Wensink, tel.: 1838

-- Het inschrijfgeld bedraagt f 15,=

--- OPGAVE VOOR MAANDAG 17 JUN:

eeNeeeDe kopie voor het volgende nummer (18° jaargang
nr. 10 (verschijningsdetum 6 juli a.s.) dient
uiterlijk ZONDAG 30 juni in het bezit te zijn
van de redaktie.HESSE EEDE ND ED EESEKEKDNKNNSKe



MANHOLMES GHH

Hydroliek aandrijvingen
Tel. 05443 - 77050 LICHTENVOORDE (Gld.

opTP
2

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN |

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 1269

BLOEMEN BRUIDSBOEKETTEN
PLANTEN CORSAGE'S

Dteemenbeclieh GRAF WERK

zESVI COOTKo14 enb01
Dorpsstraat 17 tel 05246 1643

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN



Wan W.J.M. Klein Goldewijk

verkoop van nieuwe
en gebruikte auto’szn====)

bedrijfsauto's
verhuur

APK
keuringsstation

De Witte Rieteweg 38
Mariënvelde

Tel. 05445: 1872

|

| S&e=|>personenbusjes
verhuur
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EEN TROPISCH SPEKTAKEL

STAANDVOLLEYBAL IN ZIEUWENTSE SPORTHAL

Zieuwent krijgt van 28 juni tot en met 19 juli een
tropisch tintje. In deze periode worden er in het
Sourcy Center onder de naam "Zieuwentse Stranddagen”
verschillende zomerse aktiviteiten georganiseerd, w.o.
een strandvoetbaltoernooi, een voetvolleybaltoernooi
en strandvolleybaltoernooien.
De sporthal zal in een grote zandbak veranderen waarin
meer dan honderd kubieke meter zand wordt gestort, en
het geheel wordt ingericht als een tropisch strand-
paradijs, kompleet met palmbomen. Om vooral de tropi-
sche sfeer te benadrukken zullen er zonnebanken worden
geplaatst en buiten een zwembad.

Op vrijdag 28 juni, de openingsavond, worden er van
diverse sporten demonstraties gegeven. Landelijke en
regionaal bekende sporters geven demonstraties strand-
volleybal, voetvolleybal en badminton, ook is het mo-
gelijk om deel te nemen aan de miss- en mister-verkie-
zingen. Natuurlijk hoort hierbij een Caraibische band
die met tropische klanken voor de juiste sfeer zorgt
op de hierna gehouden beachparty.
Op 29 juni begint een tweedaags voetvolleybaltoernooi,
waaraan op vijf velden zaal- en veldvoetballers kunnen
meedoen. Inlichtingen hierover kunnen worden ingewon-
nen bij T. Lawant, telefoon 05443 - 72986.
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Vrijdag 5 juli is er de mogelijkheid om deel te nemenaan een recreatief strandvolleybaltoernooi. Teams diehieraan mee willen doen, moeten bestaan uit tweevrouwen en twee mannen. De teams kunnen zich tot1 juli opgeven bij Joost van der Meij, telefoon 05445-1629 of in het Sourcy Center.
Zaterdags en zondags krijgt het toernooi een officieeltintje wanneer er een strandvolleybaltoernooi vooreerste en eredivisie spelers en speelsters wordt ge-houden. Dit toernooi wordt gespeeld volgens de offi-ciële regels waarbij teams bestaande uit twee cpelersom de eer zullen strijden.
Door de week is er nog ruimte voor verenigingen, be-drijven en clubs om hun eigen toernooí op het zandte houden.

Zaterdag 13 juli is er een strandvoetbaltoernooi.Teams die hieraan mee willen doen 0£ meer informatiewillen, kunnen kontakt opnemen met Paul Knippenborgin het Sourcy Center, telefoon 05445-2222.

Bij al deze evenementen is het publiek natuurlijk vanharte welkom: de entree is gratis, ook bij de spekta-kulaire openingsavond met de beachparty.

Joost v.d Meij.



HYPOTHEEK
SHOP

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE |

NIET MEER MISSEN. |

Om dicnc, voor u juiste hypotheek te kiezen, krijguu
mu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken vanalle geldverstrekkers selecteren wij
voorw de juiste. Tegen debestmogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1
HW. M_ TOEBES TEL 05443-77013

ENSAID MODEVAKSCHOOL
— knip-en naaïlessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK
‘de Haare 14
7136 MH ZIEUWENT
Tet. 05245 1766



W.A.KEMKENS bv.
NEE

TE- bochuiek

ELEKTROTECHNIEK OPTIMALISERING

CENTRALE VERWARMING ENERGIEBEHEER

LUCHTBEHANDELING TELEFOONINSTALLATIES

| LOODGIETERSWERK SERVICE

SANITAIRE INSTALLATIES ONDERHOUD

MILIEUTECHNIEK ADVISERING

ene VO EER, SES DAG EN NACHT BEREIKBAAR
BELTRUMSESTRAAT 3 TEL 05040 61635. TEL 05e 1658
BGG 0545 106, os eres

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26 Tel. 05445 1666


