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REDAKTIEWOORD

SPORT EN GELD VORMEN STEEDS MEER EEN TWEE-EENHEID.
Enerzijds door de toenemende professionalisering om zo
de leef- en trainingsomstandigheden voor de topsporter
nog verder te optimaliseren, hetgeen moet leiden tot
de gewenste topprestaties. Waartoe deze benadering, de
sportman c.q. de sportvrouw centraal stellen, uitein-
delijk kan leiden hebben we de afgelopen decennia
kunnen zien in de landen van het voormalig Oostblok
Totaal op sport gefixeerde atleten die na de beëindi-
ging van hun actieve carriere in een diep gat vallen



omdat ze zich sociaal en mentaal niet of moeilijk
kunnen handhaven in de "normale" maatschappij.
De andere partij van deze twee-eenheid wordt gevormd
door het geld. In onze westerse maatschappij wordt de
sport door het bedrijfsleven momenteel beschouwd als
een medium om zich naar buiten toe te profileren.
Marketingmensen en Public-Relationsbureau's zijn ervan
overtuigt dat een bedrijf dat mee wil in de vaart der
volkeren er niet buiten kan om zijn naam voor enkele
jaren via grote bedragen aan sponsorgelden nationaal
òf internationaal onder de aandacht te brengen van het
grote publiek via b.v. een voetbalclub. Het liefst
bombardeert men dan ook nog even iemand uit het be-
stuur of de directie van het bedrijf tot voorzitter
van de betreffende sportclub die de belangen van de
geldschieter (en uiteraard de club) zo goed mogelijk
behartigt. Van deze laatste categorie zijn ook in
Nederland zo langzamerhand voldoende voorbeelden
bekend, vooral in het profvoetbal. Bij somige loopt
het goea b.v. PSV of AJAX maar er zijn ook een aantal
voorbeelden aan te halen waar de echte Nederlandse
koopmans mentaliteit uit de Middeleeuwen vanaf druip
Voetbalvereniging AZ b.v. behaalde in de jaren zeven-
tig ongekende hoogtepunten (landskampioen en Europa
cupvoetbal). Toen echter de hoofdsponsor van die tijd,
de gebroeders Molenaar, het welletjes vonden stortte
de club als een kaartenhuis ineen en er resteert nu
slechts een modale eerste divisie club.
Meer aansprekende voorbeelden van de laatste tijd zijn
o.a. SUV en Feyenoord. Beiden zijn, door armoede
gekuela, totaal overgeleverd aan het bedrijfsleven.
Hoofdsponsor Van Dijk van SVV heeft de afgelopen jaren
voldoende positieve publiciteit behaald in de meaia.
De club kan zich amper handhaven in de eredivisie en
om verder te komen moet er zoveel geld in de club
gepompt worden dat Van Dijk hiervoor vriendelijk
bedankt. Om niet teveel van zijn gekweekte goodwill te
verspelen dumpt hij de club in het al even armzalige
Dordrecht waar het cadeau met open armen wordt ont-
vangen. Een kinderhand is al gauw gevuld zullen we
maar zeggen. Het fraaiste voorbeeld van koehandel
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vinden we echter iets verderop langs de Maas n.l. bij
de voormalige Europese topclub Feyenoord. Deze club is
inmiddels al zover afgezakt dat na een met 1-0 gewon-
nen wedstrijd (die overigens qua voetbal niet om aan
te zien was) tegen het nietige BVV Den Bosch twintig-
duizend supporters samen stromen op de Coolsingel en
dat zelfs de burgemeester voor zo'n heuglijk feit op
zondag de ambtsketen van de kapstok haalt om de spe-lers met het behaalde succes te feliciteren. Des te
triester wordt het verhaal nog als men zich realiseert
dat Feyenoord door een bedrijf (HCS) gesponsord wordt
dat, op z'n zachts uitgedrukt, op de rand van een
faillissement balanceert en er daarom ook maar van
afziet om gela te blijven pompen in een zinkend schip.
Uit het voorgaande moge duidelijk blijken dat sportiets van en voor mensen is die ieder voor zich zeer
uiteenlopende belangen hebben ie vragen om een duide-
lijke afbakening van taken en niet om bestuurders die
meerdere petten op hebben. Een krachtig bestuur binnen
een vereniging is de eerste prioriteit om te komen tot
optimale sportprestaties. Om verder te komen is vaak
extra geld nodig en is het zinvol om een sponsor aan
te trekken. Het is wel van belang dat je als vereni”
ging wat te bieden hebt naar potentiële sponsors toc
en zo een bepaalde machtspositie creëert daar men
anders overgeleverd is aan de grillen van de tegenpar-tij. De gewenste kip met de gouden eieren verandert
dan al snel in een half ei en een lege dop.

De

De kopie voor het volgende nummer (19e jaargangnr. 1 (verschijningsdatum 31 augustus a.s.) dientuiterlijk ZONDAG 25 augustus in het bezit te zijnvan de redaktie.



Het is zondagochtend 16 juni 1991, 10.00 uur in de
ochtend. In de Wentholtstraat 33 te Lichtenvoorde
staat de televisie ingesteld op Teletekst. Meteoro-
logische gegevens: Teuge, 5000 feet 2 gr. / view
9999 / 0.0.0. / NW 23 knopen. Een weerbericht waar
Jan Pelleboer geen soep van kan koken.

Bennie Stortelder neemt de gegevens over op een pa-
piertje, pakt z'n luchtkaart van Nederland en een
ingewikkelde gradenboog en stelt vast dat voor het
trajekt Teuge/Apeldoorn - Zieuwent (rekening houdend
met de wind) koersje 140° moet worden gevlogen. De

vliegtijd bedraagt 12 minuten.

Bennie Stortelder (bijnaam "Bokkat” en vroeger woon-
achtig op de Zieuwent&eweg 77) heeft als grote hobby
het sportvliegen. Twee redaktieleden hebben al hun
moed bij elkaar geraapt en gaan vandaag mee.

Na een gedegen 2-jarige theoretische opleiding
(studietijd + 20 uur per week met vakken als “meteo-
rologie", “vliegtuigen”, "navigatie", "wet- en regel-
geving” en "medisch fysiologische aspekten") en een
Groot aantal instruktie-vlieguren heeft Bennie zijn
eerste brevet (= vliegvaardigheidsbewijs) op zak.
De cijferlijst hangt ingelijst aan de muur. Aan een
vervolgcursus “radiotelegrafie” wordt gewerkt, terwijl
nog een aantal praktijk-vlieguren moeten worden
gemaakt. Hij mag zelfstandig een sportvliegtuig be-
Sturen. Ingeval er passagiers meegaan, vliegt nu nog
een instrukteur ter begeleiding mee. Niet dat ik
Bennie niet vertrouw, maar dit laatste geeft nij een
iets veiliger gevoel.
Er ís een vliegtuig (+ instrukteur) geregeld van 12.00
tot 13.30 uur, dus op naar Teuge, een klein vlieg-
veldje in de buurt van Apeldoorn.
Na een sterke kop koffie (ik kan me niet aan de indruk
onttrekken dat Bennie een beetje gespannen is, om van
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VOOR AL UW TRAKTOREN
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mijzelf maar te zwijgen) en een kennismaking met de
instrukteur, wandelen we naar "ons" vliegtuigje.
Een CESSNA; cen Génmotorig propellervliegtuig met een
Rolls Royce motor van 170 pk. De totale lengte, even-
als de vleugeluijdte, bedraagt + 10 meter. De cockpit
bieat ruimte aan 4 personen. Een dubbele bediening
met cen groot aantal metertjes en instrumenten voorin,
een krap bemeten ruimte voor 2 passagiers achterin. De
bewegingsruimte en inhoud doen denken aan een Fiatje-
500. Parachutes ontbreken.
De buitenkant van de Cessna wordt geïnspekteerd. De
aansturingskabels voor vleugels en staart blijken in
orde. De bouten van het landingsgestel ogen oké.
Wa een grondige check van alle instrumenten in de
cockpit wordt naar het begin van de startbaan getaxied

gereden). Een laatste kontrôle van de Rolls Royce
motor, waarbij het gedrag op verschillende toeren
wordtbekeken, vindt plaats.
Alles funktioneert; de vlucht kan beginnen. De kots-
zakjes liggen voor het grijpen. Vol gas, een hels
kabaal en het kistje zet zich in beweging. Sneller en
sneller. Een stippellijn wordt een streep. De neus
gaat omhoog en we zijn los.
In "no-time" klimmen we naar een hoogte van 1000 feet
(t 300 meter) en met een scherpe draai wordt koersje
140 graden ingezet.
De instrukteur heeft aanmerkingen op de start en ge-baart wild naar enkele instrumenten. Wat hij zegt, kan
ik niet verstaan. Ik wil het ook niet horen; wat niet
weet wat niet deert, en ik kan er toch niets aan doen.
Als hij even later kalm achterover leunt en rustig
naar buiten kijkt, begin ik mij ook te ontspannen:
Het lawaai wordt minder en de wind is hoorbaar. We
vliegen met een rustige kruissnelheid van + 100 knopen
(+ 180 km/uur). Afgezien van enkele luchtzakken, waar-
bij het lijkt alsof het vliegtuig plotseling enkele
meters naar beneden valt, vallen de schommelingen mee.
Mijn maag houdt zich rustig en van een druk op de oren
is geën sprake.



Het uitzicht is in 6ên woord geweldig. Het landschapbestaat uit een ruitpatroon van weilanden, akkers en
bossen, doorsneden met wegen, riviertjes en een spoor-lijn. Miniatuur-autootjes rijden rond en kabouters
bevolken een ronde planeet. Achter nagenoeg elke boer-
derij bevindt zich een mestcilo die oogt als een
privé-zwembad. De kastelen van Vorden ên Ruurlo liggen
er prachtig bij. De Werenfidus-kerk is een majestueus
baken aan de horizon. Het Sourcy-Center is inderdaad
groot. Afstanden vervagen. Op het ene moment vlieg je
boven Lichtenvoorde; het andere moment boven Groenlo
of Varsseveld.

Op de terugweg (naar Apeldoorn via Doetinchem) pro-beert Bennie boven de wolken te komen. Licht achter-
over hangend loopt de hoogtemeter gestaag op. Op
5000 feet (+ 1700 meter) worden we omringd door prach-tige stapelwolken. Grote donzen massa's, door de zon
helwit beschenen, drijven niet over maar langs.
Teuge nadert; een vaste aanvliegroute voor de landingwordt aangehouden. Het vliegtuigje helt licht voor-
over met de neus gericht op het begin van de landings-baan. Bennie krijgt aanwijzingen. We dalen te scherp.
De uitgevoerde korrektie is te groot, de daarop vol-
gende ook en met een schok raken we de grond.
De landing is niet zoals het hoort en de instrukteur
is ontevreden. "Vol gas doortrekken en opnieuw” luidtzijn kommando. Opnieuw kiezen wij het luchtruim.
De tweede landing is perfekt. In een strakke glij-vlucht, rekening houdend met een verraderlijke zij-wind bereiken we moeder aarde.
Of sportvliegen een "echte sport” is valt te betwijfe-len. Leuk is het in ieder geval wel. Wil U ook een
keertje mee en de sensatie van het vliegen meemaken ?
Dat kan. Om de kosten (voor het behalen van het basis-
vliegbrevet moet je al gauw + f 15.000,= uittrekken)
enigszins te drukken, neemt Bennie (Timmerman van
beroep) regelmatig passagiers mee. Voor f 100,= (+ G6n
uur vliegen) bent ook U een prachtige ervaring rijker.Zijn telefoonnummer is 05443-74924.

De Redaktie.
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Ookvoor u hebben wij
een passende
oplossing voor al
uw woonwensen!

Stoltenborg
Interieurverzorging

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

Dorpsstraat 33, Zieuwent
Tel, 05445 - 1207

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

A
Roldersweg 3%

7136 KX Zieuwent
Telefoon (05445) 2133



& AUTOLEASING
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ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
05445-1509

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

Hulzink
Bouwbedrijf

JX NIEUWBOUW

1% VERBOUW

ZIEUWENT Tel. 05445-1214
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EEN TELEFONISCH INTERVIEW
MET

4 SPORTVERENIGINGEN

Een klein jaar geleden is het Sourcy-centrum in ons
dorp geopend. Voor velen openge zich hiermee een
nieuwe wereld gezien de vele sportmogelijkheden, die
dit zou bieden. Voor bepaalde verenigingen zou dit
echter kunnen betekenen, dat hun ledental drastisch
zou kunnen inkrimpen. Over het algemeen beoefenen de
mensen n.l. maar een sport en aangezien binnensport
qua weersomstandigheden geen risico's inhoudt en dus
net gehele jaar beoefena kan worden is de tendens, dat
er voor de binnensport wordt gekozen. Zo is 0.a. de
badminton- en squashsport er bijgekomen en viert het
zaalvoetbal hoogtij, zowel recreatief als in de compe-titie. Denk b.v. oök aan het jazz-gymen, het ballet
etc.____...
„_.



Het bovenstaande was voor de redaktie van PIOT reden
om een telefonische enquête te houden onder de woord-
voerders van de verenigingen, waar voorheen iedereen
traditiegetrouw lid van werd. Voor de voetbalvereni-
ging was dit Jan Cuppers, voor de volleybalverenigingPaula Cuppers, voor de handbalvereniging Berry Wensink
en voor de tennisvereniging Christien Cuppers.
* Wat waren jullie idecën en verwachtingen ten

opzichte van de komst van het Sourcy-Centrum
een klein jaar geleden met betrekking totjullie eigen vereniging ?

Berry Wensink: De grootste verwachting van te voren
was eigenlijk, dat het handbal een nieuwe impuls zou
krijgen en dat we een ledentoeloop dienden te verwach-
ten. Het was natuurlijk voor ons tevens iets makkelij-ker, omdat we eerst altijd naar Lichtenvoorde moesten
voor de wedstrijden en de trainingen.
Jan Cuppers: Als ZVC dachten we er in principe zo overdat we nu gemakkelijker konden uitwijken bij noodsitu-
aties, maar dit bleek al spoedig niet te werken i.v.m.
de overbezetting van de haì. Verder gingen we er al
van uit, dat we spelers kwijt zouden raken door het
aanbod van andere sporten, dus die concurrentiepositie
van de hal was wel bekend.
Paula Cuppers: Doordat we betere faciliteiten kregen
qua velagrootte, ontvangstmogelijkheden en douches
etc. verwachtten we een ledentoeloop. Ook zouden we nu
eindelijk eigen toernooien kunnen organiseren en
tevens kunnen we nu meer wedstrijden tegelijkertijdlaten spelen. Alles positiever dus.
Christien Cuppers: Eerst was er sprake van, dat er ook
buitenbanen zouden komen, maar later werd dit terugge-
draaid. Dit zou voor ons natuurlijk minder gunstig
zijn geweest. Het is wel zo, dat wij financieel gezien
geen risico's kenden, omdat wij er wat dat betreft
Gunstig voor staan.
* Is er in het ledenbestand nog iets veranderd

tot op heden en wat zijn de verwachtingen
daaromtrent voor de nabije toekomst ?



Knippenborg
zit je goed

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

Div. kleine zalen vooralle doel-
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buffetten, warme buffetten,
gourmetten, diners enz.
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bij cen ander
ook kunt krijgen

Dus hèt adres vooral Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS

Dorpstraat36, 7136 LM Zieuwent, 5445-1271

Garage Elschot
Waalderweg 32 A

7263 RW Mariënvelde
Tel. 05445-1855

Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Accu's, Banden
Uitlaten

gratis montage
Betrouwbare

onderhoudsbeurten
Ook voor A!

staan wij klaar
Tevens bouwen wij L.P.G.

in en repareren wij
schade-auto's



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

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

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

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

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN \

GEZELLIG egDRANKJE :

N47 tijdens de rust of
na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

Ä = a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445 1389



Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 05445-1279.

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent %%

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

G
motor- en aautorijschool

GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939



VERENIGINGEN

RKZV.C. Veldvoetbal
Voorzitter J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel. 1281
Sokrotaris W. Slot, Vragendeweg 37e, L'voorde, tel. 05243 76950
Penningmeester ML vn. Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tel 1660

Wedstijdsekr. :H, Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde
BKZVC. Zaalvoetbal
Voorzitter 8. ton Bros, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257

Sekr/Penningm.:R, Krabbenborg, Dorpsstraet 1, Ziouwent, tel 1697

Wedstrijdsekr. A, Doppen, Dorpsstraat 42, Zieuwent, tel 1290

HV. PACELU: Handbal
Voorzitter 8. Wensink, De Haare 18, Zieuwent tel 1838
Sokrotaresse J. Rouwhorst, Rouwhorsterdije 3, Zieuwent, tel 05943-73814
Penningmeesteres =P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Mariënveide, tel 1282

Wedstijdsekr. A Hummlink, De Haare 30, Zieuwent, tel 1591

TOHP: Volleybal
Voorzitter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zieuwent, tel 1875
Sekretaris € Rouwhorst, De Haare 25, Zieuwent, tel 1822
Penningmeester; A, Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel. 1400
Wedstrijdsekt. °P. Cuppers Jzereef, De Maare 29, Zieuwent, el. 2059
Beereanten A Klein Tuente, Lamherweg 43, Maricnveide tel. 1809

ZIV: Tonnis
Voorziner Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel. 1281
Sekretaresse 8 Krabbenborg. Dorpsstraat 1, Zieuwent, el 1591

Penningmeester J. Domhof, Churchiltraat 7, Zieuwent tel 1782
Wedstrijdsekt A KI Holkenborg, Past. Zandorinkstraat 18, Zieuwent, tel 1933

ZGV: Gymnastiek. en Jazzgym.vereniging
Voorziter L Hummelink. Oúde Terborgsow. 269, D'chem, tel 08380 60242
Sekrotaresse Wolters, Batstijk 42, Mariënvelde, tel 1711
Penningmeesteres T Wopereis, Dorpsstraat 229, Zieuwent, el 1928
Wedstijdsekt  L Hummelink, Oude Terborgsew 269, D'chem, tel 08380 60242

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olthof, De Waoreise 23, Zieuwent, tel 1262
Sokretarie L ten Have, Kard de Jongste 15, voorde, tel 05443 75912
Penningmeester: G Rijnders, Kard. de Jongstr 40, L'voorde, tel 05443 74620

TTV DES: Touwtrekken
Voorziter L 1e Molder, 8. v. Meursstraat 24, L'voorde, tel. 05443-75454
sekretaris 8 uitink, Kleuterstraat 7, Zieuwent, te 2112
Penningmeester M Wopereis, Zogendik 5, Zieuwent vel 1372



SLAGVAARDIG: Tatetennis
Voorzier B ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1267
Sekretans £. Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tel. 1324
Penningmeester 7 te Roller, Verkovelingsweg 2, Mariënvelde, tel 1373
Wedstijdseke K Hummelink, Kennedystraat 10, Zieuwent, tel 1715

ST. SEBASTIAAN: Schiewwereniging

Voorzitter A Meekes, Strausstraat 15, L'voorde, el 05243 76508
Sstretaris . te Molder, De Steeg 23, Zicuwent
Penningmeester A Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel 1970

BV. t KEVELDER: Biljarten
Voorzitter 8 Hulshof, Zieuwentseweg 590, Zieuwent, tel 1394
Sekt Penningm 6 Schurink JV Eyrstraat 12, voorde, 1u! 05443 73217
Wedstrijd zeke J Donderwinkel Zieuwwentseweg 28, Zicuwent, tel 1382

8.82: Biljarten

Voorzitter A van Meli, Kar de Jongste 1, U'oorde, tel 05293 74684
Sekr Wedstr zekr T. Bongers, Dorpsstraat 6, Zieuwent, tel. 1271
Penningmeesteres f Goldewijk ten Bras, Chyrchiltraat 20, Zieuwent, tel 1653

KSV. DE HEMMELE: Ktootschieten
Voorzater H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 1217
Sekr Wedstr seu B Domhof, De Haore 9, Zieuwent, tel. 1824
Penningmeester T Bongers. Dorpsstraat 36. Zieuwent, tel 1271

== ESZET "90: Squashvereniging

4 ee]neeKEN  voosier ENeeee| Sekretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel. 2172
Penningmeesteres:A. Eekelder, Ruurloseweg 182, Zieuwent, tel. 1664

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



PATAT
e VOOR AL Uw: Sportschoenen se]| Sportkleding Sd

Sportartikelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 1257< .

Sy Adidas - Puma - Quick Cruijff Sport

AIN a=Rucanor - Mitre - Goudie- Yonex
Dunlop - Hummel - Masita Oliver-VE

Voor levensmiddelen van
goede kwaliteit en een prima vooraluw
service, slaagt u bij:

VERZEKERINGENBuurtsuper
KNIPPENBORG 7

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
altijd

Dorpsstraat 21

en rijdende winkel



de
KIJK EENS WAT VAKER

IN DE SPIEGEL
VANDE KAPPER

Dorpsstraat 51,
Zieuwent Tel. 1797

SOURCY CENTER ZIEUWENT
’n bruisend centrumin de Gelderse Achterhoek

mogenoer
eencakeban
festaties en sportevenc:
menten van 50-2000
personen.
Vraag vrijblijvend om in
formatie en documentatie.

VERGADERRUIMTEN @ CONFERENTIERUIMTEN @ EVENEMENTENHAL.
TENNISBANEN @ SPORTHAL @ SQUASHBANEN e BOWLINGBANEN

SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3A 7136 LS ZIEUWENT
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Berry Wensink: Wat dat betreft is er nog niet erg veel
veranderd, maar in de nabije toekomst verwachten wehieromtrent wel het een en ander. Dat het tot nu toeniet opgelopen is heeft natuurlijk ook te maken met de
vele sportmogelijkheden, die iedereen nu heeft in
Zieuwent.
Jan Cuppers: Ons ledenbestand is momenteel gelijk aandat van voorgaande jaren en we verwachten, dat äit in
de aankomende jaren weer zal groeien, gezien het hoge
geboortecijfer in Zieuwent. Voetbal zal altija blijvenbestaan als eerste sport.
Paula Cuppers: Wij zijn van 80 naar 120 leden ge-groeid, waaronder ook 20 jeugdleden. Dit laatste is
natuurlijk erg leuk, omdat we nu eindelijk een eigenjeugdafdeling krijgen. Dat aantal van 120 zal voorlo-
Pig wel ongeveer zo blijven.Christien Cuppers: Tot op heden hebben zich ongeveer
40 leden afgemeld, maar er zijn er ook weer 35 bijge-komen, dus we blijven schommelen rond de 175 leden.
Ons voordeel wat dat betreft is toch, dat tennissen
een buitensport blijft, die dus hoofdzakelijk in de
zomer wordt beoefend. In de winter als het buiten niet
mogelijk ís kan iedereen dus nu binnen spelen.
* Onderneemt jullie vereniging nog initiatieven

om te concurreren met de activiteiten in het
Sourcy-centrum of gaan jullie juist nog meer
gebruik maken van hun faciliteiten ?

Berry Wensink: Het belangrijkste initiatief momenteel
is een gymhandbal-project. Dit houdt in, dat we met de
jeugd bezig zijn. Ìx per maand kunnen de jongeren van
de lagere school dan meedoen aan een soort mini-hand-
bal en het is natuurlijk de bedoeling ze later opPacelli te krijgen.
Jan Cuppers: Het Sourcy-centrum moet er samen met de
verenigingen voor blijven zorgen, dat iedereen optima-
le sportmogelijkheden zal blijven houden. Met elkaar
houden we de sport hoog. Wat die concurrentie betreft;
zv is altijd een gezellige vereniging geweest en zal
dat ook altija blijven. Ik ben dus niet zo heel erg
bang voor die concurrentie-positie.
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Paula Cuppers: Wij zijn als TOHP-zijnde momenteelredelijk tevreden. We draaien nu echt aardig. Hetenigste is, dat we geen uren in willen leveren, omdat
we onze opgaande lijn minimaal vast willen houden.Christien Cuppers: In de winterperiode hebben we hetaantal uren al uitgebreid van 4 uur naar 6 uur perweek en verder is het dus zo, wat ik al eerder ze.tennissen is en blijft een buitensport.

De Redaktie.

ZIEUWENTSE
TENNIS VERENIGING [a

De competitie van ZTV zit er weer op. Drie mix teamsvoor de zaterdag en twee dames teams voor de dinsdaghebben voor een eerste plaats gestreden.
Het eerste zaterdag team is door het vertrek van Benkl. Goldewijk en Gerard Gerritsen naar Lichtenvoorde
(nog wel lid van Zieuwent) aanzienlijk verzwakt (van C
spelers naar D spelers). Nieuwe spelers waren GuusSlot en Raymond Meekes. De dames Marian Spekschoor enTrees Kemkens werden enkele weken door blessuresbuiten het veld geplaatst en Yvonne Overkamp speeldeals invalster.
Ze hebben met alle invallers die nodig waren gepro-beerd om enkele punten te halen. Ze hebben 1 zaterdagde wedstrijd gewonnen, maar eindigden tenslotte op delaatste plaats en degradeerden daarmee van de 3e naarde 4e klasse. Hopelijk gaat het volgend jaar weerbeter met dit team. Succes
Het tweede team bestaande uit Ilse Stoltenborg, Petrakl. Goldewijk, Ruud Krabbenborg en Marco kl. Goldewijkkwamen beter uit de verf. Al vanaf de eerste wedstrijdging het goed. Ze hebben fel en hard gestreden en zijnals eerste in de 4e klasse geëindigd. Van harte proficiat en we wensen jullie veel succes in de 3e klasse
volgend jaar.



'szomers buenJ. WAENINK Sie innen

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

|
Joop oss?

voor al uw bestratingswerk
-Kuil- en erfverharding
- Sierbestrating i so 88
-Tegels 30 x 30 en 40 x 60 om “A= ==
- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 0544541517

VOOR AL UW

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

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voorde aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS
naar

5
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vee en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 1508De ed— E

\ aannemersbedrijf |ama HULSHOF
054451494 ZIEUWENT |
AUTOBEDRIJF
Waalderweg 12a oOBENG,

LVerkoop en DIreparaties 5 05 5
van  merkauto's Dog N
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Het derde team: Riet Spekschoor, Anke kl. Holkenborg,
Willy Slot en Berry Wensink speelden in de 5e klasse.
Ze hebben goed gespeeld na aanvankelijk veel punten te
hebben weggegeven gingen de laatste wedstrijden beter.
Wanneer je een set met 7-6 Of 7-5 verliest, krijg je
geen punten, maar je hebt wel goed gespeeld. Dit team
eindigde op de 1 na laatste pläats maar degradeerdeniet.
De dames op de dinsdag speelden in de 4e klasse. Ria
van de Linden, Annie Domhof, Ria Krabbenborg en Chris-
tien Cuppers speelden in het eerste team. Paula Cup-
pers, Riky Weyers, Marietje Kemkens, Diny Stoltenborg
en Jose Wekking in het tweede tean.
Ze speelden ieder een enkel en een dubbel partij en
moesten soms lange dagen maken. We begonnen om negen
uur en de uitwedstrijden speelden we in Doesburg,
Zevenaar, Beekbergen, Schaarsbergen en omstreken. We
waren dan tussen 14.00 uur en 16.00 uur thuis (delaatste keer was 18.30 uur vanwege de vele regen).
Het eerste team won 2 keer met 6-0 en 5-1, maar het
venijn zat in de staart zodat we net het laatste
puntje niet konden pakken om eerste te worden. We
hopen dat het ons het volgend jaar wel lukt.
Het tweede team eindigde op de 1 na laatste plaats
maar hebben veel tie-breaks gespeeld en net verloren.
Het gaat bij tennis om het tennissen. De punten tellen
en de vele variaties bij de competitie zijn toch dat
we elke week andere tegenstanders hebben, een ander
spel, zon regen en wind ….

Dit alles maakt tennis tot een fijne spor!
De voorzitter, Christien Cuppers.

—II MIX KAMPIOEN

Op zaterdag 1 juni was het dan eindelijk zover. Het
‘tweede mix tean van Z.T.V. kon kampioen worden in de
4e klasse. Na een ontzettend spannend seizoen, waarbij
door eenieder fel geknokt werd om de punten, moest dan
de droom op kermis-zaterdag werkelijkheid worden.
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Onder het genot van de sfeervolle muziek van de Harmo-
nie werd 's morgens gestart met de heren en dames
enkel. Marco kl. Goldewijk won zijn partij in een mum
van tijd (6-1, 6-3). Petra kl. Goldewijk deed iets
langer over haar enkelpartij maar wist ook de overwin-
ning binnen te halen (6-3, 6-4).
Nu was er nog slechts 1 punt nodig om het kampioen-
schap te kunnen vieren. Er wer gestart met de Heren
Dubbel op baan 2 bestaande uit Ruud Krabbenborg en
Marco kl. Goldewijk en daarna op baan 1 met de Dames
Dubbel bestaande uit Ilse Stoltenborg en Petra kl.
Goldewijk.
Op papier waren deze partijen een makkie maar onze
tegenstanders uit Doesburg gaven, vooral in de Heren
Dubbel, toch nog onverwachts tegenstand. De damesdub-
bel werd echter vrij snel gewonnen (6-2, 6-1) en de
dames konden beginnen aan de champagne terwijl de
heren het zweet nog op het voorhoofd hadden Staan.
Echter nadat de heren enkele slokken champagne hadden
gedronken konden zij de wedstrijd toch nog vrij gemak-
kelijk in hun voordeel beslissen (7-6, 6-4).
Na deze overwinning diende slechts voor de statistiek
de mix dubbel nog gespeeld te worden door Ruud Krab-
benborg en Ilse Stoltenborg. Binnen 35 minuten was
deze partij al beslist (6-2, 6-1).
Al met al mogen we wel zeggen dat dit team terecht
kampioen geworden is in de 4e klasse. Handhaving in de
3e klasse voor volgend jaar moet er met dit spelerspo-tentieel zeer zeker inzitten (wie weet zelfs nog
meer). Helaas is het le team van Z.T.V. gedegradeerduit de 3e klasse. Er zal derhalve volgend jaar slechts
1 team van Z.T.V. uitkomen in de 3e klasse.
Volledigheiashalve geven wij u nog de uitslagen vanhet gehele seizoen:
= TC Zuid Doetinchem - Z.T.V.
= Z.T.V. — L.T.C. de Kei
= TC: Didam — Z.T.V.

orunosr ï orouwLs= Z.T.V. — de Does (Giesbeek)
= Z.T.V. — Tega (Gaanderen) 5:

= L.T.C. Doetinchem — Z.T.V. -
— ZIT!V. — Doesburg -



R ï l PNEUMATISCHE TRANSPORT INSTALLATIES

eN
HOLMES [LGnm|Hydroliek aandrijvingen

Tel. 05443 - 77050 LICHTENVOORDE (Gld.

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN |

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

BLOEMEN BRUIDSBOEKETTEN
PLANTEN CORSAGE

Bleemenlielied GEEK

Hibnij#90147Dorpsstraat 11 tet

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN



eN verkoop van nieuwess ‚en gebruikte auto’s
| G>@ &@ 52 APK &mess keuringsstation

©

bedrijfsauto's Tel Osaes1972 personenbusjes
verhuur verhuur
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Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 05445-1620 ZIEUWENT

WEEGBRUG
B.A.M. KRABBENBORG
ZIEUWENT

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

Zeergoed 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 keuringenEe deedgasIN

GEMAN - Schade- en spuitwerk
- Onderdelen en Acc.

ADVISEUR voor: - Tecyl en ML ben.

Aan-en verkoop van personenauto's
P.S. Deskundig advies kan U veel geld besparen !!
Dorpsstraat 93 - 7136 LJ ZIEUWENT.
Telefonisch bereikbaar tijdens werkdagen tussen 18.00-19.00 Uur,
onder tel.nr. 06445 1622

NIEUW. Ook voor banden, uitiaten en accu's bent U bij ons beteraf.
Dit alles wordt verkocht onder volledige garantie. Bel cons
voor een vrijblijvende prijsopgave of een afspraak !

wij maken van
uw opdrachten
DIE GVNaEIe

DRUKKERIJ WESTERLAANBSNNSEEssoffset. boekdruk. foliedruk. kettingformulieren
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Z.T.V. : JEUGD-VERRASSINGSKAMP

HALLO ALLEMAAL
Op ij en 18 mei was er een verrassingskamp. Waarom was
er een verrassingskamp ? Omdat de ZTV tennisvereniging
10 jaar bestaat. Christien Cuppers heeft het openings”
woord gehouden en het lint doorgeknipt. Toen gingen we
spelletjes doen op de tennisbanen. Daarna gingen we
eten. We kregen patat met frikadel of kroket. Toen
gingen we een vossejacht doen. We werden geblinddoekt
én met een auto weggebracht. We kwamen heksen en
rovers tegen, we hebben een schatkist ontdekt en we
moesten met zen vlot over een beek heen. Polities,
spoken en vissers hebben ons daarna verrast. Toen alle
groepen binnen waren gingen we tennissen op de banen.
Ôm 11 uur maakte iedereen hun slaapspullen klaar en
Marijke Toebes vertelde toen nog een spannend verhaal.
Daarna gingen we slapen. De volgende morgen konden we
al om 6 uur tennissen maar het liep uit tot half 8. Om
half 9 gingen we ontbijten. Het was heerlijk. Om 10
uur gingen de eersten weer tennissen tot 11 uur toen
was het kamp afgelopen.

Liselot, Lotte, Wendy, Suzan, Otto.

JEUGDTENNIS Z.T.V. : P.I.P. KAMPIOEN
Op de onlangs gehouden finales van het P.I.P. toernooi
(Gelderse kampioenschappen) in Millingen a-qd. Rijn
werd Sandra Domhof kampioen ! Ze moest het opnemen
tegen 2 meisjes van haar leeftija en ….. won !!
Sandra, namens het bestuur van harte gefeliciteerd met
dit prachtige resultaat !

R.K.Z.V.C.: VERSLAG B-JUNIOREN
WEEKEND 21-22-23 JUNI

TONANANONANONO' ‚
Vrijdag 21 juni Om 6 uur was het zover. In den be-
ginne klopte nog niet alles, er was dubbel geboekt.
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We moesten daardoor uitwijken naar een andere slaap-
plaats. We gingen er op vooruit qua omgeving en lig-
Ging, alleen hadden we een bectje een struize huisbaas
(bazin).
Om circa half tien 's avonds gingen we naar de disco.
Buizen dus. Auto: bla, bla, bla, bla. Disco: bla, bla,
bla, smok, smok, smok, blurp, blurp, blurp, blurp.
Auto: bla, bla, bla. Thuis: snurk, snurk, snurk.

'TANONANANANANO)
Zaterdagmorgen 8 uur: Mot weij der now al uut.
Half negen: een stevige ochtendwandeling, mooi zo'n
wandeling met een drogen bek. Een veel gehoorde opmer-
king: "Willie, ik heb zo'n dorst.” Na deze wandeling
van 1 1/2 uur (1!) werd er ontbeten, waarna er werd
gemidgetgolft. Hier wantrouwde Willie de score van
Coen (wie niet), die vervolgens werd gediskwalifi-
ceera. Na deze golverij werd er kloot geschoten. De
kloten vlogen je letterlijk om de oren (He …k.)
Toen er genoeg kloten waren geschoten gingen we terug
naar de slaapplaats waar we een stevige boterham en
een kop soep kregen van onze kok Erik H. Na dit ver-
rukkelijke maaltijd begaven we ons naar de speelhalie in ’t café op onze camping was. In de speelhal
wera er een kompetitie opgezet in groepen van 2 perso-
nen. Er werd eerlijk gespeeld !!!!, maar voor sommigen
wel een beetje moeilijke spelletjes ("he Lean").
Toen deze competitie afgelopen was werd er gebarbequed
waarbij Willie zijn fotorolletje vol moest hebben. Na
de barbecue maakten we ons op voor de Disco. We gingen
nu in Reutum naar de Disco. (6x zo groot als de Rad“
stake volgens sommigen). Hier werden de laatste munten
opgemaakt. We gingen deze avond vroeg naar de slaap-
plaats. Onderweg naar de slaapplaats was de opmerking
Van Guus: "Mooie bochten hier". En Willie wou wel naar
Duitsland. Toen we bij het kamp aankwamen hadden de
leiders nog niet genoeg gehad en gingen nog naar 't
café. En als de kat van huis is wordt de stroom afge-
sloten. Tot 2x toe zelfs (vandaar die struize huisba-
zin). Coen bleef koel en hield alles onder controle
zodat we het kamp niet hoefden te verlaten.
De bedden veerden erg goed en waren allemaal in ge-
bruik. Deze nacht werd er redelijk goed geslapen en



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

intemationale merken zoals:

Ú ESSENTIO
PASS PORT
TAI FUN etc.

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

oorkuis
MARKT 5 LICHTENVOORDE - DORPSSTRAAT 47 ZIEUWENT

TRANSPORTBEDRIJFES, KRABBENBORGcv.TA
Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

PE) ae Oude Ruurloseweg 285 moet ik Zieuwent Tel. 1436
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* Tuinaanleg en onderhoud
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sommige jongens hadden zelfs last van gesnurk ("he
Reymer").
vTANANANONANANO”
Zondagmorgen had Willie (jawel) zich verslapen. On-
danks dat was er toch een stevige ochtendwandeling, en
er werd stevig doorgelopen. Na deze ontnuchtering was
er cen ontbijt. Na het Ontbijt, jazeker, werd er ook
nog gevoetbald. Het was een hittegolf waardoor sommi-
gen zwommen in het zweet. Er werd gevoetbald midden in
het bos op een knollenveld. Er werd fel gestreden en
sommigen hadden pijn op een wel heel gevoelige plaats
{he Guus). Bjorn begon pas te voetballen toen het
afgelopen was. We begaven ons half uitgedroogd terug
naar ’t kamp. In 't kamp aangekomen: blurp, blurp,
kloek, kloek leeg. Alles was op.
We konden nu naar boven om onze spullen in te pakken
en ons op te maken voor vertrek. We vertrokken om Ca.
3 uur en kwamen om Ca. 4 uur in Zieuwent aan bij
Stoverink. Hier kregen we een rondje waarmee het kamp
was afgesloten.
We willen hierbij Willie, Benno, Eric en Guus bedanken
voor het fantastische seizoen. De B-junioren

TOHP- VOLLEYBAL

SLAG BUITENVOLLEYBAL TOERNOOI TOBP 9 JUNI JL
wiet alleen Wimbledon wordt geteisterd door aanhouden-
de regen, knetterend onweer, gevaarlijke donderkoppen
en valwinden. Ook het jaarlijkse buitentoernooi van
TOP kampte met deze weersinvloeden.
‘Ss Morgens leek het er allemaal nog wel op. De Timp
parkeerde de frituurbak in een waterig zonnetje. Paula
Cuppers arriveerde in de caravan van de organisatieka-
ravaan (met gestrekt been en wat zoekgeraakte schroe-
ven, bouten en moeren) op het groene gras nabij de
Waareise.
Het veld was verdeeld in 6 kleinere speelvelden,
volgens TOBP-maatvoering, d-w.z. naar het net taps
toelopende velden. Het aantal deelnemende teams be-
droeg 23, wat een stuk minder is dan voorafgaande
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jaren. De stemming was er niet minder om, tenten entuinstoelen waren van het zolder gesleept en afgestoft
en stonden als teken van de naderende zomer opgesteldlangs de velden.
In iedere poule werden een aantal wedstrijden ge-speeld, maar langzaamaan trok de lucht dicht en begon
een miezerig regentje neer te dalen. De bal werd
zwaar, evenals het net, spelers bewogen zich als op
eieren. Na meerdere valpartijen besloot de organisatiehet toernooi te onderbreken tot het weer droog werd.
De teams togen naar de kantine van het Sourcy Center
waar warme chocolademelk besteld kon worden. Menig
speler was verregend, maar de leiding van het SourcyCenter vond het niet erg dat men in deze toestand
gebruik maakte van de kantine. (De weken erop heeft
men alle losse zand, dat onder sportschoenen van hetbuitenveld de kantine werd binnengebracht, verzameld
en daar worden nu de stranddagen op gehouden.
Na een klein half uur besloot de organisatie hettoernooi af te lasten. Deelnemende teams kunnen vol-
gend jaar meedoen tegen een gereduceerd inschrijfgeld.Het team van La Copine wer@ uitgenodigd volgend jaarde beker weer te verdedigen.
Al met al was het buitentoernooi toch geslaagd, dit is
meer te wijten aan het gezonde optimisme van de spe-lers dan aan het ongezonde weer.
OPROEP: Jongens tussen de 14-16 jaar, denken jullie er
aan je op te geven voor het jeugdvolleybalteam. Even
bellen naar Jacqueline Kolkman-Cuppers is voldoendeHetBestuur.

EVENEMENTEN-AGENDA

28 juni t/m 19 juli : Zieuwentse stranddagen.
7 t/m 11 aug. : Jong Nederland : Zomerkamp.
25 aug. : PIOT : kopie inleveren.
23 nov. : Open klootschiettoernooi (AFK / vrijeklasse) georganiseerd door "K.S.V.

De Hemmele”.



Om die ene, voor u juiste hypotheek te kiezen, krijgt u

nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop Uit
alle hypotheken vanalle geldverstrekkers selecteren wij
voorude 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

— knip- en naailessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette U/m lerares

MARIETTE BUMMELINK
de Haare 19
7138 MH ZIEUWENT
Tel. 05445 1766



ELEKTROTECHNIEK OPTIMALISERING

CENTRALE VERWARMING ENERGIEBEHEER

LUCHTBEHANDELING TELEFOONINSTALLATIES

LOODGIETERSWERK SERVICE

SANITAIRE INSTALLATIES ONDERHOUD

MILIEUTECHNIEK ADVISERING

GROENLO oaGennacHTeeneneaan
BELTRUMSESTRAAT 23 TEL 06440-61696. TEL Ee U

5 |B.G. 065445 1666. 05440 61695 UL

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26 Tel. 05445 _ 1666


