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REDAKTIEWOORD
Voor veel sporten gaan de kompetities binnenkort weervan start. De seizoensvoorbereiding loopt. Verwachtin-
gen worden uitgesproken. Doelen bepaald. Na het sei.zoen en halverwege kunnen de balansen opgemaakt wor-den.
Na 1 jaar PIOT "wat andere stijl* kunnen wij alsredaktie ook naar onszelf blikkend een balansje opma-ken.
Ons doel is om een lezenswaardig sportprodukt televeren voor de achterban: de Zieuwentse gemeenschap.De ene keer wat kritisch (niet hetzelfde als kritiek),een andere keer iemand zelf aan het woord latend.Vooral registrerend en weergevend.
Wat weinig vinden wij is er sprake geweest van eendialoog. Tussen verenigingen en de redaktie, tussen
verenigingen onderling, etc. De bladruimte in PIOT isook daarvoor. (Jullie mogen hierin een uitnodiginglezen.)
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Een lezer van buiten Zieuwent zei z’n lidnaatschap op.Hij kon zich niet verenigen met de inhoud en vorm vande huidige PIOT's. (De brief zit in het archief.)Voor ons niet bepaald een reden om te zeggen dat dekoers wat moet worden gewijzigd of dat we ons doel endaarmee ook de doelgroep voorbij zouden schieten.
Gesteund door de adverteerders gaan we verder op de
ingeslagen weg. Geen bericht, goed bericht zeggen wemaar. Als jullie ons wakker houden, proberen wij aitmet het Zieuwentse sportleven. Afgesproken ?

De Redaktie.

GEZOCHT, een meisje die op ‘s zondags wil
helpen in de kantine van R.K.Z.V.C.

INLICHTINGEN , bij Harry Boerten, tel. 1728.

Op zaterdag 28 september (aanvang 20.00 uur) wordtin het Sourcy-Center een wereldrecordpoging voorhet Guinness Book of Records ondernomen. Er wordt
getracht om 1000 kruisjassers bijelkaar te latenkomen voor een toernooi. Iedereen speelt 2 partijenvan 25 giften. Kaarten (fl. 10,= per paar) kunnen
9-a. worden gekocht bij Het Sourcy Center, HCR
Bongers en HCR Stoverink. De opbrengst komt tengoede aan het gehandicapten voetbal

EVENEMENTEN-AGENDA
22 sept.
28 sept.

PIOT:kopie inleveren.
Recordpoging kruisjassen in het
Sourey Center

9, 16, 17, 23 en 24 november:Uitvoeringen van
*De Notenkraker “Krakend Vers

== 23 nov. : Open klootschiettoernooi (AFK / vrijeklasse) georganiseerd door "K.S.V.
- 18, 19 en 20 april: PAASPOP.
-19'april:Paasvuur

30 april:Fietstocht georganiseerd door de
feestcommissie.

— 20, 21 en 22 juni: Kermis.
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Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop ‘KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL 05445-1620 ZIEUWENT

WEEGBRUG
B.A.M. KRABBENBORG
ZIEUWENT

Tel. 05445 1534
ALTIJD GEOPEND Fax. 05445 - 2085

Zeer goed bereikbaar vooralle combinaties.
Aangegeven vanafde weg Zieuwent-Ruurlo

Tevens kunstmest verkrijgbaar los
en gezakt te leveren,
In samenwerking met

GUNNEWICK
MENGVOEDERS BV

te Vragender Tel. 05443 - 71330
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tijden wanneer zij zin en tijd heeft. De socialekontakten (een groot voordeel van sporten in vereni”gingsverban) worden overigens wel gemist. De grotedrijfveer om aktief bezig te zijn in de buitenlucht isde ontspanning. Lichamelijke (sport)inspanning in ver.kwikkend voor de geest en houdt het lijf gezond. Vaneen dwangmatige slankheidswens is volgens haar geensprake.
In haar centje, zonder trainingsschema's, begeleidingen/of speciale voeding beoefent zij haar sporten.Luisteren naar en gehoorzamen aan de signalen die jeeigen lichaam uitzendt, is voldoende om verantwoordbezig te zijn. Zelfs tíjdens een zwangerschap.
Zwangerschap is geen ziekte en geen beletsel om aansport te doen. In overleg met haar gynaecoloog heeftSylvia tijdens haar zwangerschap doorgesport. Wel werdhet tempo aangepast, werd er meer gezwonmen en wasforceren uit den boze. Dat haar omgeving (en Zieuwentin het algemeen) daar afwijzena tegenover stond konhaar niet schelen. Het vele buitensporten had haarlichaam gehard, haar weerstand verhoogd. Een goedgetraind lichaam voorkomt een te dikke buik, vergemakkelijkt de eigenlijke bevalling en bevordert een snelherstel. Zelfs toen zij nagenoeg Was uitgeteld, werd
nog regelmatig een kilometer of tien hardgelopen. Opuitdrukkelijke wens van haar man (Willy Doppen) ginguit veiligheidsoverweging wel de hond mee. "Als dehond alleen thuis komt, ben ik achter in Het Brook aanhet bevallen".
Weer of geen weer, Sylvia beoefent haar sporten. Lopenin de regen wordt zelfs als prettig ervaren. Dat zeveel alleen buiten op de openbare weg bezig is, ismisschien de reden dat zovelen haar zien en bewonde-ren. Zijzelf vindt het niets bijzonders. Lekker ont-spannend aktief bezig zijn in de natuur, Zonderspeci”ale doelen, is voorlopig haar credo.
Tot slot, Sylvia's toetje:
1. Wat is je favoriete gerecht ?

Zondagze soep en stokbrood met franse kaas.
2. Wie nodig je absoluut niet uit op je verjaardag 2

Vuizmasters In het algemeen, en Frank Kramer inhet bijzonder.
3. Wat is volgens jezelf je slechtste eigenschaTe veel mijn eïgen gang gaan: mn eigengereidheid.
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nieuwbouw
wandafwerking
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Isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL 0545-1452

JoDoi?
voor al uw bestratingswerk
-Kuil- en erfverharding
- Sierbestrating
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- Nieuw: T3 Steen
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HULSHOF
054451494 ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF
Waalderweg 12a
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4. Wat is volgens jezelf je beste eigenschapIndien nodig, van aanpakken weten.
5. Wie is de beste sportman of -vrouw van ZieuwentJopie Eekelder; iemand die naast Îichamelijkinspannend werk, fanatiek sport.
6. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijn,wie zou er dan burgemeester mosten worden 7

Pastoor v.d. Hengel, een aardige en sociaal bewogenman.

7. Wat is je grootste hobby ?
Buiten zijn en bergbeklimmen.

8. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?
De ruilverkaveling ongedaan maken, zodat de natuur-lijke omgeving herstela wordt.

De Redakti:

SOURCY-CENTER : 1 JAAR
Eind augustus 1990 werd er in ons fraaie dorp cenenorm sportpaleis gebouwd. Velen vonden het prachtig,dat dit allemaal kon in Zieuwent. Anderen dachten: datkan niet lang duren. Het staat vast, dat de belanghebbenden het uiteraard optimistisch bekeken. Hoe is destand van zaken op dit moment. Een vraaggósprek met deexploitant Ronald Kruip, waarbij hij aan de hana vanenkele steekpunten dieper ingaat op bepaalde zaken.
NACHT VAN ZIEUWENT: Die is perfect gelopen en woratweer opnieuw georganiseerd in het Ze weekend vanjanuari. De organisatie van de deelnemende verenigin-gen was perfect en ik denk, dat de mensen, die ergeweest zijn moeten beamen, dat de sfeer ook uniekwas. Misschien, dat er de volgende keer iets met hetmidgetgolfen gaat gebeuren, maar dat moeten we nogeven bekijken.
MOTHER'S FINEST: Hoewel dat allemaal op zeer kortetermijn geregeld moest worden, waren we hierovertevreden. Net als met de Horeca-nacht was de opkomstzeer redelijk, hoewel het natuurlijk altijd meer kan.In principe zullen we dan ook wel weer nieuwe popcon:certen organiseren als de mogelijkheid zich daarvoorvoordoet. Iedereen dacht trouwens, dat er problemenwaren met TOHP, vanwege de halbezetting op de zater-
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dag, maarwij dachten op dat moment, dat er zaalvoet-bal op de planning stond en daarmee was alles geregeld. Later bleek dus, dat er dubbel geboekt was enmoest het met TOHP geregeld worden. Zo'n groot pro-bleem bleek dat niet te zijn. Laten we het maar op“kinderziektes” houden.
TOPWEDSTRIJDEN: We hebben enkele keren het Nederlandsedamesvolleybalteam hier gehad. Vooral de eerste keer,toen het op televisie was, was het een leuke ervaring.De regiovergaderingen van het volleybal zijn altijdhier en zo kwam dat balletje aan het rollen. Zo zalwaarschijnlijk het heren-team hier rond de kerst cok

een wedstrijd spelen, maar daarmee zijn we dus nogbezig. Pas geleden was hier nog een handbalteam uitZweden en zo proberen we een naam op te bouwen op elksportgebied, zodat we vaker een dergelijk iets kunnen
organiseren. Het Nederlandse heren- en dameshandbal-
team komt hier bijvoorbeeld a.s. seizoen. Goed vooronze naam natuurlijk
EVENEMENTEN: Het aankomende jaar komt de Nacht vanZieuwent weer terug, de Horeca-nacht is iets terugke-rends en er zullen weer popgroepen, zoals BZN komen.
De strand-dagen krijgen in principe ook een vervolg.Verder komt in november het Ettens mannenkoor metErnst-Danie] Smid en op 28 september wordt er getrachteen record kruisjassen te realiseren. De organisatiemoet 1000 man tegelijk om 250 tafeltjes zien te krij-gen. De opbrengst is voor het gehandicapten-voetbal.Voor de opening van de hal schijnt er Verder trouwens
gezegd te zijn, dat er b.v. een auto-beurs zou komen.Dit is dus nog'niet aan de orde geweest, maar weblijven natuurlijk in voor dit soort dingen
STRANDDAGEN: Naar mijn mening zijn deze dagen ook goedverlopen op de eerste avond na. Toen had ik wel ietsmeer mensen verwacht. De deelname was goed en quapublieke belangstelling hadden we niet te klagen. Dezestranddagen komen volgend jaar weer terug.
BEDRIJFS-SPORTPEESTEN: Een goede keuze. Het bleek, dathier behoefte aan was. Actief bezig zijn, gecombineerdmet een hapje en een drankje blijkt nog Steeds heelgoed aan te zlaan. We zitten dan Voorlopig ook noggoed volgeboekt in de komende tijd.
CAFÉ FUNCTIE: Er wordt natuurlijk na het sporten welwat gedronken, maar ik heb niet het idee, dat dit eenalternatief is voor de plaatselijke cafés. Er zijn
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geen mensen, die alleen voor het pilsje hier komen,
hoewel er natuurlijk wel mensen zijn, die hiernaartoe komen, omdat er altijd wel iets te doen is. Vol-
gens mij valt die café-functie dus wel mee.
TOTALE INDRUK: In zijn geheel bokeken ben ik tot opheden tevreden. Alles heeft natuurlijk wel cen enormeorganisatie met zich meegebracht, maar na cen half
jaar was dat Onder controle. Het was erg grootschaligen onwennig, maar het loopt nu zoals je voor 'n eersteJaar mag verwachten:

DeReaktie.

AGENDA.
= Opening.
- Notulen van de vorige vergadering d.d.

25 februari 1991.

- Financieel Verslag van de penningmeester.- Verslag van de kaskommissie (Fr. kl.Zeggeling
en Paul Stortelder),
Mededelingen.
Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn: Dhr. B. Domhof (herkiesbaar)

Dhr. L. Stoltenborg (herkiesbaar)
Dhr. W. Slot (Niet herkiesbaar)Als nieuwe kandidaat wordt door het bestuur dhr.Clemens te Molder (Schoppen) voorgedragen.

Tegenkandidaten kunnen middels een voordracht vantien of meer leden, uiterlijk drie dagen voor
aanvang van de vergadering schriftelijk bij hetbestuur worden ingediend. Conform art. 11, lid 3
van de statuten.

— Rondvraag.
— Sluiting.



RKZVC-1 IN DE LONGA-KLEUR.
Het kei-toernooi van Longa’30. Idee: lichttoernooi vanvroeger. Op vrijdagavond wordt de oude rivaliteittussen RKZVC en Longa van stal gehaald. Een prestige-duel nog altijd. Een ere-wedstrijd. Wat is belangrijker: van Longa winnen of de finale halen? Het zen kanin dit geval niet los van het andere dus het antwoordop de vraag luidt: van Longa winnen.
Als we vanavond de overwinning mee naar huis nemen,smaakt straks het pilsje op de kermis van Lichtenvóorde extra lekker. In de bedrijven op het industrieter-rein is de hele week al gespeculeerd over de uitslag,(Volgende week hebben we het er nog wel over.)
De ZVC-supporters gaan vanavond op de fiets de Twente-Toute over voor deze pot met als extra ingrediënt:"onze" Guus Slot, woonachtig op de Haare, in de Longa-gelederen. Gevechten in de achterhoede en achterhoede-gevechten!
Wa zo’n 20 minuten drukt cen Zieuwentenaar langs delijn de sportieve rivaliteit als volgt uit: “en wat isden Slot fanatiek". Onderhuids maar er zit gal in. Alszo’n opmerking overslaat op de spelers belooft het watvoor het komende uur.
LONGA
Het Komplex zit wel leuk in de verf. Van het kleuren-schema hou je nu eenmaal wel Of niet. Voor oranje wasal gekozen. Vorig seizoen hebben enkêle ex-le elftalspelers Longa een vriendendienst bewezen door hunvoetbaldiensten alsnog beschikbaar te stellen. Nu isalleen de oude Drees nog over.Guus Slot met kort kapsel. Hij oogt wat als Don Haen.Vermomming voor de achterhoede van ZVC of verwarringin Longa's eigen voorhoede 7

Op het veld: een paar gevaarlijke akties voor het doelvan ZVC. Beide keren is ene G.5. te Z. erbij betrokken. Kort geknipt en scherp.
2
ZVC in vergelijking met vorig seizoen: nu met Benno enPrank er weer bij. Je ziet het resultaat. Ze voegenextra’s toe: de verzorgde opbouw aan de rechterkant,de opkomende back (jammer dat Benno in ae Ze helft netniet skoort, maar dat komt nog wel) en de verre in-gooï. Meer lijn in het spel.
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HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt Zaal tot 300 personen
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Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS

Dorpssraat 36, 7136 LM Zieuwent, 5445-1271

Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Accu's, Banden
Uitlaten

gratis montage
Betrouwbare

onderhoudsbeurten
Ook voor A.P.K.Garage Elschot staan wij klaar

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

Tel. 05445-1855 schade-auto's



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

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

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

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

Zegendijk 4, telefoon 1454
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EEN \

GEZELLIG LE ëDRANKJE ONES =>’

6 WA jens de wietse
4 ED!) nade wedstrijd

bentu van harte welkomGe

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

Ä wg a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445 1389
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Verdervoor ZVC in de eerste helft een detail alsPascal even niet meeverdedigt en er een doelrijpesituatie voor Longa ontstaat. Als er niet uit geskoortwordt zoals nu, lijkt het minder erg. Of iets van lesde ogen zijn op de man gericht en niet op de bal.Ferdinand moet er voor 10 minuten uit, een soort zodekaart. 4 keer wisselen mag ook. De regels zijn soepelOver de hele linie: er wordt, ondanks dat Jan van deSlager niet onder de lat staat, fris van de levergespeeld. Beweging is er.
De wedstrijd begint in de 2e helft. Zieuwent staat danal met 0-1 voor. Wat huiswerk voor de Longa-trainer.Aan Longa-zijde is het toch weer “den Slot* die betrokken is bij de gevaarlijke situaties voor het doelvan ZVC. Als hij doorbreekt wordt hij doorBennoneergelegd. Schoolvoorbeeld van een penneltie. Longatrekt de stand gelijk.Ook in de tweede helft bij ZVC fris voetbal. Tinusgaat er zelf eerder uit want hij moet dienst draaienen Jos krijgt een afkoelingsperiode van 10 minuten.

Als kanttekening aan de zijlijn: er is nog niet afge-rekend met vorig seizoen. Nog steeds is er wat weiniglijn in het spel: wie stuurt wie, waarom en wanneer.Op het “hoe” kun je sowieso trainen. Ja, ook Hensheeft nog wat huiswerk te doen de komende tijd,Aan hem is het om de Hollandse trainerssignalen af tegeven. Hij zet de lijnen uit. Naast het bepalen vanzijn eigen lijn ten opzichte van bestuur (bvb, ikbepaal het technische beleid"), de spelersgroep (bvb.niet erboven maar ertussen") en de supporters (bvb.een babbeltje in de kantine") ís hij vooral ookverantwoordelijk voor het uitzetten Van de lijnen voorop het veld. Juiste man op de juiste plaats, de de-tails, mogelijk met een verlengstuk in het veld. Eerstde kapstok dan de jassen ophangen.
om tien over half elf is het nog 1-1. Benieuwd wie depenaltys nemen aan de kant van Zieuwent,Een verlenging zal er gezien de programnering - 19.00de eerste wedstrijd en 21.00 uur Longa-2VC - wel nietzijn. Als het zo blijft zijn er straks nog mecr penal-tys.
Maarten kan de man van de wedstrijd worden. Naast deser als team ook de persoonlijke eer. Ons psychologisch voordeel is dat we mogen beginnen. (De Longa-manheeft dan het gevoel van "ik mot um maken. ]
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Routinier, Lichtenvoordenaar, ex-Longa man Rene (van
Sloot uit Zieuwent) buit dit voordeel uit door de
eerste penalty te zetten. Benno, Frank, Jopie en Jos(zit z’n ijshockeystraf er al op? en zo ja: mag je dan
wel een penalty nemen buiten de wedstrijd om?) zijn de
aangewezenen .
Maarten heeft de 2e strafschop van Longa "klem*. De
laatste penalty van Longa hoeft niet meer genomen teworden. Met overtuiging schoppen de ZVC’ers elk hun
bal erin. Zoals ze het veld opkwamen zo gaan de ballenerin: met opgeheven hoofd.
Een tussenstand op basis van een momentopname voor
ZVC: nog geen groen licht voor het komende seizoen.
Terug naar Zieuwent staat het verkeerslicht aan de
Twente-route op het eind van deze vrijdagavond even oporanje. De Redaktie.

“AAN DE LIJN" : HENS LULOF
Maandag 26 augustus 1991, 17.30 uur; de redaktie belt
Hens Lulof, voor het 2e seizoen hoofdtrainer van
RKZVc. Een “vrij vertaald verslag” van het gesprek.

Dag Hens, een goedenavond. Je spreekt met de redak-tie van PIOT, het sportblad van en voorZieuwent.
Nu de voorbereidingen voor de kompetitie zijn afge-rond en morgenavond de eerste KNVB-wedstrijd (beker
tegen v.v. Doetinchem) moet worden gespeeld, zijn
we benieuwd naar de eindresultaten van die voorbe-
xeiding.
Hoe wordt er dit seizoen door het eerste gevoet-baid, wat zijn de (heofd]lijnen 77
Er wordt gespeeld volgens het 4-4-2 systeem, waar-bij de opbouw van de aanval van de tegenstander ineen vroeg stadium wordt gestoord; het zogenaamdeforchecken. Ondanks 2 “echte” spitsen, wordt het4-4-2 systeem offensief toegepast. Onze middenvel-ders, maar ook de verdedigers (ik denk met name aanBenno Bunmelink, Rene Penterman en Eddy kl.Holken-
borg) zullen aan de aanval deelnemen.”
Wie zijn, onvoorziene omstandigheden daargelaten,de alf basisspelers ?

“Hierop wil ik nu geen antwoord geven. Ikzelf heb
de basis-elf wel in m'n hoofd, maar nog niet allebetrokken spelers (en dit geldt uiteraard met name
voor de “afvallers*) zijn hierover door mij persoonlijk ingelicht. Daarnaast schept het expliciet
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Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 0545-1279.

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent 2

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

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



VERENIGINGEN:

BKZ. Veldvoetbal
Voorzitter J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënveide, tel 1287
Sokretariz W. Slot, Vragenderweg 37e, L'voorde, tel. 05423 76950
Penningmeester M. v‚h Bolscher, De Hoare 69, Zieuwent, el. 1660
Wedstrijdsekr. :H, Bokkers, G. Bomonsstraat 48, Lichtenvoorde
RKZN.C. Zaalvoetbal
Voorzitter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, te, 1257

Sekr/Penningm. A Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, el 1591

Wedstrijd-sekr. :A. Doppen, Dorpsstraat 42, Zieuwent, tel. 1290

HV. PACELLI: Handbal

Voorzitter 8. Wensink, De Haare 18,
Sekretaresse J. Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel 05443 73814
Penningmeesteres P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Moriënveide tel. 1387
Wedstijdseke A Hummelink, De Haore 30, Zieuwent, tel 1637

went, tel 1838

TOHP: Volleybal
Voorzitter H, Krabbenborg, Dorpsstraat 22, Zieuwent, tet 1875
Sckretaris € Rouwhorst, De oare 25, Zieuwent tel 1822
Penningmeester: A, Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel, 1400
Wedstridsekt  P. Cuppers-IJzereef, De Haare 29, Zieuwent, el 2059
Recreanten A, Klein Tuente Lanthenwog 49, Mariënveide, tel 1409

ZTV: Tennis
Voorzter €. Cuppers, Oude Maat 1, Marienvelde, te 1287
Sekretaresse R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1591
Penningmeester J Domhof, Churchilstraat 7, Zieuwent, tel 1782

Wedstrijdsekt A KI Holkenborg, Past Zanderinkstraat 14, Zieuwent, tel 1933

GV: Gymnastiek en Jarzgym.vereniging
Voorzitter L Hummelink, Oúde Terborgsew. 269, D'chem, tel 08340-60442
Sekrotaresse J. Wolters, Batsdijk 42, Marienvelde, tel 1711
Penningmeesteres:T. Wopereis, Dorpsstraat 229, Zieuwent, tel. 1928

Wedstwijdsekt  L Hummelink, Oude Terborgsew 269, O'chem, tel, 8340 60442

MU CHIN: Karate
Voorzitter H Ohf, De Waareise 23, Zieuwent tel 1262
Sokretaris L ten Have, Kard. de Jongste 15, voorde tel 05443 75912
Penningmeester G Rijnders, Kard. de Jongstr. 4, L'voorde, tel 05443 74620

TTV DES: Touwtrekken
Voorste L. te Molder, 8. v. Meurssteaat 24, L'voorde, tel 05443 76454
Sekrotarig 8 Huitink, Kleuterstrast 7, Zieuwent, te. 2112
Penningmeester ML Woporcig, Zegendijk 5, Zieuwent tel 1374



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter 8 zen Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel 1257
Sokreraris £ Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tel 1324
Penningmeester Roller, Verkavelingsweg 2, Marienvelde, tel 1373
Wedstijdsekt K Hummelink, Kennedystraat 10, Zieuwent tel 1715

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzien Strausstraat 16, L'voorde, tel 05043 765061e Molder, De Steeg 23, Zieuwent

A Papen, De Haare 32. Zieuwent, tel 1970

BV. “1 KEVELDER: Biljarten
Voorzitter 8 Hulshof, Zieuwentseweg 59b, Zieuwent, tel 1494
Sekr Penningm 6 Schuiink J v‚ Lyxstraat 12, (voorde, fel 05443 73217
Wedstrijd zeke J Donderwinkel Zieuwentceweg 28, Zieuwent, el 1382

88.2: Biljarten
Voorzitter A van Melis, Kad. de Jongste 1, voorde, el 05493 74582
Gek Wedstr -aeke T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, el 1271
Ponningmeesteres Goidewijk ten Bras, Churchilstraat 20, Zieuwent, tel 1053

KSV. DE HENMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 1217
Seke Wedstr sek P Domhof, De Hoare 9, Zieuwent, tel 1824
Penningmeester T Bongers, Dorpestrzat 6, Zieuwent, tel 127T

ESZET "90: Squastwereniging

BADMINTON vereniging:

LJ) voorier # Wamelink, Eesonsraat 0, LiMerwoorde, el 84371469ON Sekretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel. 2172
Ponningmeestres+A. kelde, Ruozeweg 09, ieuw, Tl 166

BOUWBEDRIJF Wopereis

Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
Telefoon 5445-1209 b.g.g. 1928



Ouderwetse gezelligheid
midden in het dorp.

Hotel- Café-Restaurant

„„’t Witte Paard”’
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-12682

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



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

intemationale merken zoals:
ESSENTIO

PASS PORT
TAI FUN etc.

Dus dynamische damesmode in allerlei variaties
Daarmee scoor je altijd.

KRABBENBORG cv.

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

25 <J daar Oude Ruurloseweg 28tg moetik Zieuwent Tel. 1436
ES zijn 1860- De

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

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

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

Dorpsstraat 17 A Zieuwent
Telefoon 05445 - 1954
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noemen van 11 namen valse verwachtingen. In hetrijtje van elf kunnen doorallerlei oorzaken heel
snel veranderingen optreden.”
Wat verwacht (hoop) je dit seizoen te bereiken ?

De krachtsverschillen tussen de verschillende teams
zijn minimaal. Indien we niet te veel blessures
en/of schorsingen krijgen, kijken we naar boven
en niet naar beneden.

“Hens bedankt en succes.”DeRedaktie.

BLESSURES, BLIJF ZE DE BAAS. MAAR
Als de blessures u de baas worden wat dan ?
Weet u dan verantwoorde eerste hulp te geven ?

De E.H,B.O.vereniging Zieuwent Marienvelde start op 23
september met een basiscursus E.H.B.0. waar u leert
bij diverse letsels verantwoorde en juiste eerste hulpte geven. Ook het aanleggen van een verband en reani
meren komen aan de orde. Het lesboek sportblessures en
hun behandeling komt waarschijnlijk dit najaar noguit. Dus maak een aantal avonden vrij en volg deze
nuttige cursus.
Enkele nadere gegeven:

- leeftijd 16 jaar.
- Aantal lessen basiscursus 12 tot 15.
- De lessen worden gegeven in het “"Zwaluwennus”

’s avonds van 20.00 tot 22.00 uur op een (vaar
schijnlijk) maandagavond.

— De kosten bedragen £l. 125,= incl. examengeld.
- Voor nadere inlichtingen en opgave kunt U contact

opnemen met Riky Ponds tel. 2030 of Sophie IJzereeftel. 1242.
Het B:

De kopie voor het volgende nummer (19e jaargangnr. 2 (verschijningsdatum 28 september a.s.) dient
uiterlijk ZONDAG 22 september in het bezit te zijn
van de redaktie.
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GROTE ROMMELMARKT
Begin november houden de tafeltennisvereniging "Slagvaardig” i.s.m. de volleybalvereniging "TOHP* en de
badmintonvereniging na 2 jaar weer een grote rommel-markt. De juiste data e.d. moeten nog worden vastgestela in overleg met de kompetitie-verplichtingen.Maar reeds vanaf nu kunt U ons telefonisch benaderen
wanneer U spullen hebt op te ruimen die geschikt zijnvoor onze rommelmarkt. Elke zaterdag zullen de spullenworden opgehaald.
Gooi dus niet alles weg. Misschien kunnen wij er ande-
ren op de rommelmarkt blij mee maken, terwijl het onzeverenigingen wat extra financiële steun kan brengen.
Voor inlichtingen en ophalen van spullen:Slagvaardig: B. ten Bras : Tel. 1257
TOP P. Cuppers : Tel: 2059
Badminton : A. Eekelder : Tel. 1664

"ZEEPVOETBAL"
Zondag 7 juli werd voor de 2e keer het zeepvoetbal-toernooi, gespeeld op ’t Kevelder. Er werd op tweevelden gespeeld, omdat na iedere wedstrijd het veldweer glad moest worden gemaakt vanwege de enormehitte. Vele toeschouwers konden van een mooi spelgenieten vanaf het “terras”
Joop Donderwinkel, ons beter bekend onder de naamVelver Joep, mocht twee bekers uitreiken, die werden
gesponsord door anoniem te blijven bedrijven.Jelle Krabbenborg moest de beker van vorig jaar af-staan, deze ging nu naar de J.A.M.Boys (Jos Lemelde:Andre'Hanzelman en Martin HulShof).

Ze Jelle Krabbenborg
3e Barry Hulshof
4e Jeroen Bokkers, het jongste team.
De andere beker ging naar de ploeg van Marieke Krab.
benborg, het enigste damesteam.
In het totaal deden er 9 teams mee. Volgend jaar hopen
we op nog meer dames- en jeugdteams.

Buurtvereniging 't der



NAPAR
e VOOR AL UW: Sportschoenen agB Sportkleding ieLEN Sportartikelen
Ze | Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 1257

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

zr Dunlop - Hummel - Masita - Oliver- Viking

ZATEN DRA

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

Buurtsuper VERZEKERINGEN

KNIPPENBORG EE
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
altijd

Dorpsstraat 21

en rijdende winkel



iiKIJK EENS WAT VAKER
INDE SPIEGEL

VAN DE KAPPER

Dorpsstraat 51,
Zieuwent Tol. 1797

SOURCY CENTER ZIEUWENT
’n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek
Vele in- en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak
viteiten, culturele mani.
festaties en sportevenc:
menten van 50-2000
personen.
Vraag vrijblijvend om in-
formatie en documentatie.

VERGADERRUIM
TENNISBANEN

‚© CONFERENTIERUIMTEN © EVENEMENTENHAL
PORTHAL @ SQUASHBANEN © BOWLINGBANEN

SOURCY CENTER ZIEUWENT EGENDIJK 3A - 7136 LS ZIEUWENT
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OAVERPEINZINGEN
Vroeger, 10 jaar geleden of zo, heb ik een paar jaaronder deze naam overpeinzingen geschreven, vooral overhet voetbal en meestal ging het dan over het eerste,zoms over andere zaken. Deze keer wil ik dit stuk,nadat de redaktie mij gevraagd heeft om iets teschrijven onder de titel “mijn mening”, weer aan voet-ballen ophangen, alleen in omgekeerde volgorde: hetgaat om organisatorische zaken, om sfeer, om stimule-zing, om een stukje beleving gekoppeld aan het voetbal(het onderwerp waar ik mijn mening over mocht gevenwas vrijt).
Laat ik voorop stellen dat ik niemand iets verwijt,dat ik op niemand persoonlijk iets tegen heb en dat ikanderzijds respekt heb voor heel veel mensen die zichmisschien toch door het volgende stukje min of meervoelen aangesproken. Er zijn 3 redenen om dit toch teschrijven
1. veruit de belangrijkste reden is, dat ik wil dat devoetbalvereniging een zeer prettige, plezierigevereniging ís en moet blijven, maar daarnaast ookeen Vereniging moet zijn (opnieuw moet Worden), dieboeit, die aktief is en niet alleen maar de gelegenheid geeft om cen potje te voetballen: voetbal-len is sociaal gezien in Zieuwent meer dan alleenmaar “een wekelijks potje voetbal met je eigenteam’ en eventueel “zondags nog een wedstrijd vanhet eerste kijken".

Naar mijn mening is de laatste jaren het kontakttussen spelers uit de verschillende elftallensteeds minder geworden. Ook, of mede daardoor (?),wordt er steeds moeilijker Over gedaan om (in gevaleen team eens cen extra speler nodig heeft vanwegeblessures of andere verhinderingen) eens een koerin een ander team mee te spelen.Naar mijn mening is ook het aantal mensen, datbereid is om buiten het voetbal om, nog eens watextra te doen, minder geworden.Wil je een verbetering aanbrengen, dan moet je welweten wat er eventueel beterkan: vandaar dat ik nuer over aan het schrijven ben.
2. de volgende reden om het op te schrijven is, dathet enigszins een gevoelsmatige kwestie is: ik benbang dat ik het op een ledenvergadering niet goedonder woorden kan brengen; dat ik wat vergeet; dat
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jk persoonlijk wordt (maarik wil niemand iets verwijten); dat er meer of minder“als humor bedoeldeGea ekingen" worden gemaakt (de normale sfeer bijna iedenvergaderingen, vooral in de rondvraag)waardoor alles juist cen averechts effekt krijgt,dus je houdt je mond maar.

3- de derde reden is dat ik het idee heb, uit diskusis HSE andere voetballers, dat er meer Leden tochve Yez DOG al wat punten (organisatorisch en beleidsmatig) ook wel op zo’n zelfde manier denken.
vergadering. Behalve dat ik het zelf ook moeilijkvind om het volgende goed te vertellen, ben ik ookabsoluut verhinderd op de ledenvergadering van 1%gebtember, dus ik kan het niet vertellen en toch ikwil Net een keer kwijt. Misschien zijn er nog walmeer die er zo over denken,

Ze Ben heel lange inleiding, maar het moet eigenlijkveg beginnen: het is net een dilemma, zal ik het welvertellen, zal ik het niet vertellen. Als ik mijnmening op papier zet is het openbaar en Krijg ifmisschien een hele hoop kritiek terug. Op zich £skritiek niet erg, want je mag van mening over jetsverschillen, maar dat is niet de bedoeling van ditGeuk. De bedoeling is om iets los te maken, waardcordee ctbalvereniging weer meer gaat leven (of nosegSe Vaar dat ze ook uitgevoerd worden; dat er sanDieer Komt die stimuleert om nieuwe ideeën ook werke.tijk te Tealiseren. Hierbij denk ik niet aan de groteinvesteringen (denk aan de tribune) maar aan kleine
En hierbij ben ik eigenlijk bij de kern gekomen vanhet punt waar ik het over wil hebben: Ik mie eenstukje beleving/enthousiasme bij de senioren (naar ikgehoord heb als buitenstaander bij/van de jeugdakeiët-Geiten, is er voorde jeugd wel van alles te doen. 48dat wil ik er buiten laten). Tk mis een stukje afie”geling, ik mis nieuwe ideeën, ik mis nieuwe mensen diegok anderen weer enthousiast’ (kunnen) maken. Dat 1egok wat Ìk min of meer op het bestuur tegen hep: 4:nele organisatie, de hele planning, de gehele presen.katie loopt al zoveel jaren op min of meer dezelfdeedet ik GE OP uitgekeken ben, MET ALLE RESPEKTNV GBARDERING VOOR IEDER BESTUURSLID DAT Al ZOVEELJAAR LANG ER ZOVEEL TIJD IN GESTOPT HEEFT?om eens een eenvoudige vergelijking te maken: je kunt



DiMANHOLMES SHH

Hydroliek aandrijvingen
Tel. 05443 - 77050 LICHTENVOORDE (Gld)

opTP
E

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

BLOEMEN BRUIDSBOEKETTEN
PLANTEN CORSAGE'S

Bieemenlielik WERK

7,Si nborFrijgtsenbO1
Dorpsstraat 11 tol 06246 1544

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN



Aatsede

anabedrijfsauto's
verhuur

WS, W.J.M. Kleín Goldewijk

verkoop van nieuwe
en gebruikte auto’s @&,

@)saAPK
keuringsstation
De Witte Rieteweg 34

Mariënvelde
Tel. 05445 - 1872 personenbusjes

verhuur
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zééér goede voetballers bij elkaar in een elftalelkaar zetten, maar daar heb je geen goed elftal
mee. Na een paar jaar heb je wel een goed elftal,zelfs met aantrekkelijk boeien spektakelvoetbal.Echter, de gemiddelde leeftijd loopt op, ze hebbenalles al eens meegemaakt, de scherpte gaat er wat af
en het balletje wordt in steeds meer wedstrijdenplichtmatig rondgespeeld (denkt U ook aan het Neder-lands elftal in de afgelopen 15 maanden?). Er lopenallemaal vedetten zond en er is niemand méer die het
vuurtje aanwakkert.
Vergelijkenderwijs heb ik dat gevoel ook enigszins bijhet voetbalbestuur. Niemand is de schuld, het gaatallemaal z’n gangetje, maar echt boeiend en spranke-lend is het ook nief meer. Er gaat wel eens Wat mis,maar ach .……. de tijd gaat verder. Er komen/kwamen wel
eens suggesties maar daar waren vaak slechts 3 stan-daardantwoorden mogelijk (dit generaliseer ik duide-lijk):als je dat wilt, doe het maar- we hebben het in het bestuur over gehad endan ga zelf maar in het bestuur zitten.Dat is de gemakkelijkste manier van antwoord geven op
vragen en opmerkingen.
Ik zou liever een *mééenk-bestuur" hebben: een be
stuur hoeft echt niet alles zelf te doen, maar eenbestuur moet wel de struktuur en de sfeer aanbrengenwaarin iets kan worden gedaan. Waarin je ook het ideehebt dat je ondersteund wordt als je iets organiseerten niet het idee krijgt, dat je er alleen voor staat.Als je 150 senioren-leden hebt, is het toch te gek dater niet veel meer ideeën geopperd worden binnen zo'nclub mensen om wat aan te pakken.Zelf heb ik het idee dat het komt doordat er enigszinseen sfeer heerst die remmend werkt om met voorstellente komen. Misschien gelat hiervoor hetzelfde als voorhet eerder aangehaalde vedetten-elftal: zoms moet jenieuwe en jonge smaakmakers in het veld hebben om hetpubliek weer te boeien, dan moet je nieuwe leiders inhet veld hebben of naast het veld. In een bestuur isdat nogal lastig: je hebt een vast team en de meesteaftredende bestuursleden stellen zich weer herkies-baar. In het algemeen passen leden er wel voor op omzich kandidaat te stellen, zeker als het aftredendebestuurslid herkiesbaar is. Daarnaast lijken de meestenieuwe bestuursleden (van de afgelopen 10 jaar) naarbuiten toe toch vrij snel onder te sneeuwen in desfeer van het bestaande team: kom daar maar eens doorheen! Als ze mij bij wijze van spreken zouden vragen
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als kandidaat voor het bestuur (wat ik betwijfel nadit stukje) dan zou dat voor mij al een reden zijn om
geen kandidaat te willen zijn voor een eventueleplaats in het huidige bestuur.
Er is nog een vergelijking meer te maken met hetvedetten’elftal. Bij het vedetten-elftal zit er eentrainer aan de kant die in moet grijpen als de vedet-ten de kantjes er aflopen. Ingeval het bestuur tepassief is, moet die op de vingers getikt Worden door
de ledenvergadering. De laatste jaren worden echter zo
goed als alie bestuursvoorstellen door een zwijgendemeerderheid aangenomen. Wat mij betreft mag hier best
genuanceerder worden gestemd: niet alleen vragen ‘wie
ergens tegen is”, maar ook vragen "wie heeft geenmening’ en “wie is er voor". Dan kon in een aantalsituaties best wel eens blijken dat er erg veel leden
geen mening heeft, dus dat er slechts een minderheid
voor is.
Voor zo'n situatie is er wel een oplossing, die echterniet in de huidige statuten staat: bestuursleden
zouden hooguit 3 of 4 periodes achter elkaar in het
bestuur moeten zitten en de voorzitter zou hooguit 2
periodes achter elkaar als voorzitter mogen dienen.
Hoewel ik weet dat kontinuiteit in een bestuur ergbelangrijk is, vind ik zelf zo langzamerhand dat
afwisseling op zijn tij op zijn minst misschien wel
even belangrijk kan zijn. Verandering van spijs doeteten. Ik besef heel goed dat dit alles geen garantieis voor een beter funktionerend bestuur of een beterfunktionerende vereniging, maar zelf ben ik wel toe
aan een nieuw menu.

Nogmaals, ik heb op niemand persoonlijk iets tegen. Ik
heb ook bewust het geven van voorbeelden zoveel mogelijk vermeden: zowel voorbeelden waar in de afgelopen
jaren iets is mis gegaan of anders had kunnen worden
gedaan als wel voorbeelden voor nicuwe ideeën: voor-beelden kunnen namelijk gekoppeld worden aan personenen dat wil ik niet. Ik heb ook vermeden om mijn eigendoelstelling voor de voetbalvereniging hier neer teschrijven. Het enigste dat ik heb willen doen, is de
sfeer te signaleren die er heerst ten aanzien vanenthousiasme, organisatie, beleid en openheid/bereid-heid om nieuwe ideeën te stimuleren, op te pikken enuit te voeren.
Misschien dat dit hele verhaal iets losmaakt en dat erreaktie op komt: die is van harte welkom. Misschien
komt er ook geen reaktie: dan loopt het blijkbaar niet



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 0544541259

Ookvooru 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
Voor uw Tuinaanleg

- Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

A
Roldersweg 32

7136 KX Zieuwent
Telefoon (05445) 2133



Ö AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
05445-1509

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

Hulzink
Bouwbedrijf

37 NIEUWBOUW

1% VERBOUW
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zo’n vaart (en sta ik alleen met mijn mening). In dat
geval heeft het mij alleen tijd gekost om dit op
papier te zetten, maar ben ik het wel kwijt: dan heeft
het mij geholpen.

Bennie Storkhors:

KEMKENS-SERVICE TOERNOOI 1991
De lustrumeditie van dit jaarlijks terugkerend evene
ment kan als uiterst geslaagd bijgeschreven worden in
de annalen van de tien-jarige Zieuwentse tennisvereni-
ging. Voor echter in te gaan op de prachtige tennis-
partijen, het sublieme terrasweer, de uitstekende
bediening van de vele bar-keepers en de overheerlijkesmaak van de hand-made gehaktballen is het handig
eerst een puntsgewijze schets te geven van het hele
gebeuren. (Uit reakties van velen viel op te maken dat
een groot aantal Zieuwentenaren niet weet waar we hethier over hebben.) Daar gaat ie dan* bondstoernooi : bondsgedelegeerde waakt over het

toernooi regelement .
* klasse D+E : Krajicek is een A-speler.
* dubbelspel : heren, dames- en mix-dubbels.
* 192 deelnemers : afkomstig van 18 verschillende

tennisverenigingen.
* Oost-Gelderland _: spelers uit o.a. Zeddam, Wich

mond, Geesteren:
* ca. 60 uur tennis : negen achtereenvolgende dagen,

doordeweeks alleen ‘s avonds.
* 2 sponsoren : hoofdsponsor : Kemkens Installa-tie Techniek b.v.

co-sponsor _: Rabobank Zieuwent
* geen startgelden : in plaats hiervan betaalt elke

deelnemer keurig zijn inschrijfgeld.
* tribunecapaciteit:ca. 150 plaatsen; vanaf 40 per-

sonen worden telkens bijgehaaldestoelen aangeschoven.
* begroting ca. 400.000 (guldens, kwartjes,

dubbeltjes of centen 272)
* 48 prijzen : 12 hoofdprijzen, waaronder een

complete stranduitrusting.* 40 medewerkers free-lance en volkomen vrij-willig.
Als U, aandachtige lezer, nu te maken denkt te hebben
met een toernooi dat vergeleken kan worden met Roland
Garros in het klein, dan zit u fout.
Op het Kemkens-service toernooi ziet men namelijk
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tegenstanders die, na afloop van hun gespeelde partij,uren nakaarten en drinken, rumoerige supporters in de
leeftijd van 0 tot 80 jaar direkt naast de baan en
naast top- ook tob-tennis.
De vergelijking met het befaamde Franse toernooi gaatechter wel op als men afgaat op het plezier dat er aan
beleefd wordt door zowel spelers als toeschouwers. Een
mix van presteren en recreëren brengt sfeer, gezellig-heid, lol en sportieve strijd voor een ieder.
Na deze laatste zinnen (ook al zijn ze wat hoogdra-
vena) kunnen we, terugkijkend op het 5e tennistoer-nooi, kort zijn: Het zat weergoed!Rest'ons alleen geïnteresseerde toeschouwers en spe:lers uit te nodigen voor de zesde editie in 1992 enalle medewerkers te bedanken voor hun geweldige inzetdit jaar. Bij deze!!
P.S. Omdat prestaties van dorpsgenoten in de regel een

extra stimulans betekenen voor aspirant-spelers
en de aandacht verscherpen van potentiële toe-
schouwers, sommen we er willekeurig enkele op:

DamesE:Mieke Rouwhorst & Ingrid Rouwhorst:le ronde
DamesD:Ilse stoltenborg £& Petra kl.Goldewijk:winnaar
Mix Yvonne Meekes & Bennie Storkhorst : 3e ronde
HerenD:Willy Slot & Ruua Krabbenborg : Ze ronde
wi: Hedwig Heutinck & Huub Stortelder:2e ronde
HerenE:Erik Jurjus & Berry Wensink : winnaars

Namens de toernooi-commissie:Guus Slot.

UITSLAGEN ZOMERAVOND-KOMPETITI:

ZIEUWENTSE TENNIS-VERENIGING AG&
GEMENGD, AFD 40 GEMENGD, AFD 43
1. Ruurlo T 6-36 TI. Winterswijk 3 6-33
2. Het Elderink 1 6-31 2. Zieuwent 2 6-29
3. Winterswijk 1 6-22 3: Groenlo 3 6-18
4: Zieuwent 1 6-7 4 De Paasberg 2 6-16
GEMENGD, AFD 44 GEMENGD, AFD 451.Zieuwent 3 6-34 1. Altec 1
2! Vragender 2 6-29 21 Zieuwent 4
3! TECA 3 6-18 3: TC Zuid 4
4. TC Zuid 3 6-15 4! Groenlo 4

Team 3, Jan, Clemens, Agnes en Marion, proficiat met
de eerste plaats ! Het Bestuur.
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MASSEY-FERGUSON

LIENINN
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-

OPAsy
HARREVELD
TELEFOON 05443-72415
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EeeeigenTe EeNEIGESeehiESSE4MGiSieses Cs)Postbus 486, 7130 AA Lichtenvoorde-Holland

RouwhorstNMaertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

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

Ruurloseweg 26,7136 MD Zieuwent Tel:05445-2103
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5e ACHTERHOEKTOCHT
VOOR FIETSERS, SKEELERS EN ROLSKIERS
Op zondag 25 aug. werd vanuit Buurt- en clubhuis ‘t
Kevelder voor de 5e maal de Achterhoektocht voorfietsers, skeelers en ditmaal voor het eerst ookrolskiers verreden. De rolskiers konden cen trajectvan 15, 25 of 45 km afleggen. Een rolskieruit Alkmaar
presteerde om het traject van ruim 100 km van detoerfietsers af te leggen, hij vertrok om 10 uur en
kwam om kwart over vier onder luid applaus weer bin-
nen.
Om half elf vertrokken de skeelers, zij konden 30 of
60 km rijden door resp. het uitgezette traject 1 of 2
maal af te leggen. Het zat dit jaar allemaal niet ergmee. Eerst kwam men onder Zelhem cen koetsentocht van
meer dan 80 koetsen tegemoet op de smalle wegen daar.
Daarna kwam een lange colonne van oude motoren voorbijen tenslotte liep de rit nog paralel met fietsgedeelte
van de triatlon in Doetinchem wat overigens bekend was
en door de 6 motorrijders van de motorclub Mariënveldewelke de stoet begeleiden in goede banen werd geleid.De rijders lieten zich alles welgevallen. Een kenne-lijk uit het westen komende rijder merkte op "wat ikhier in de Achterhoek in een uur gezien heb, zie ikbij ons het gehele jaar niet". Moe maar voldaan kwamen
de skeelers welke de 60 km aflegden om even na 2 uurbinnen.
De fietsers konden een afstand van 25, 45 of 100 km
afleggen en konden starten tussen half negen en twaalf
uur. De gehele dag was het een gezellige drukte van
gaan en komen van de bijna 400 deelnemers. De laatstedeelnemers kwamen om even voor vijf binnen. Eenieder
was zeer voldaan over de organisatie en uiteraard overhet prachtige toerweer.
Met dank aan de sponsors, de motorclub Mariënvelde
voor de begeleiding, de karate-vereniging Mu Chin voorhet beschikbaar stellen van kleed- en douche ruimte,de EHBO en alle medewerkers van controlepost totinschrijfsters, denken wij al Weer aan de 6e tochtwelke geplana ís op 30 aug. 1992.

Het organisatiecommite.



20

[ZAALVOETBALNIEUWS

Zvc doet ook dit seizoen weer met 4 teams aan de
kompetitie mee. Het eerste en tweede (de selektie)
komen beide uit in de Ze klas en spelen hun thuiswed-
strijden op de maandagavond. Het 3e en 4e, beide
uitkomend in de 3e klas, spelen hun thuiswedstrijden
op de vrijdagavonden.
Naast de kompetitie-verplichtingen zullen alle teams
gedurende het seizoen diverse oefenwedstrijden spelen,terwijl er ook diverse trainingsavonden voor de kompe-
titieteams zijn gereserveerd.
De verwachtingen t.a.v. de diverse teams is dat het
eerste boven in moet kunnen meedraaien, terwijl voor
de 3 andere teams een middenmoot-positie mogelijk moet
zijn.
Nieuwe leden zijn echter altijd welkom als aanvulling
van het spelerspotentieel van de diverse teams, want
door diverse andere verplichtingen van diverse spelers
(werk, training op veld) kunnen we nog diverse spelers
gebruiken.

p
REKREANTEN-KOMPETITIE e

De rekreanten-kompetitie die vorig seizoen zo succes-
vol verliep start dit seizoen in de 2e week van scp-tenber. De bedoeling is daaraan met 36 teams deel te
nemen, 3 poules van 12, (vorig seizoen 26 teams).
Nu reeds melden zich daarvoorreeds 31 teams aan. Er
is dus nog plaats voor enkele teams. Dus heb je zin om
met een team (bedrijf, familie, vrienden, etc.) hier-
aan deel te nemen, geef je dan zo spoedig mogelijk op.
De speelavonden zijn maandag (ca. 1/4) en de vrijdag
(ca 3/4 v.d. wegstrijden) .
De kosten zijn, incl. scheidsrechtervergoeding,fl. 350,= en men speelt dan gemiddeld 1 wedstrijd per
maand, waarvan het programma voor het hele seizoen van
begin af bekend is
Na afloop van dat seizoen wordt er door de 6 finalis-
ten gestreden om de Sourcy-wisseltrofee.

Voor inlichtingen: Bennie ten Bras : tel. 1257.
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HYPOTHEEK
SHOP u

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om di cnc, vooru juiste hypotheck te kiezen, krijge u

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

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN 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

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 19
7136 MH_ ZIEUWENT
Tel. 05445 1766
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SANITAIRE INSTALLATIES

MILIEUTECHNIEK

KEMKENS

INSTALLATIE
GROENLO

BELTRUMSESTAAAT 23 TEL 06406165.
BGG 0645 1066

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26

voorlas

OPTIMALISERING

ENERGIEBEHEER

TELEFOONINSTALLATIES

SERVICE

ONDERHOUD.

ADVISERING
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oacennachsenesaan |TEL 0545 1 “4Ge os Al

Tel. 05445 - 1666


