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REDAKTIEWOORD
De eerste wedstrijden van de verschillende competitiestten er weer op. De eerste nederlagen zijn geleden,
de eerste overwinningen zijn gevierd. De diverse
koplopers hebben vast de zalen voor het kampioensfeest
al besteld en onderaan de ladder wordt misschien
alweer gezaagd aan de stoelpoten van de trainer. Hij
of zij is n.Ì. altijd de zondebok. Als er niet gewon:
men wordt, dan zijn de trainingen slecht en eenzijdig,
danishij tactisch slecht, doet hij aan vriendjespo-litiek, ete. etc. Er zijn vele geledingen binnen
iedere'vereniging, maar als het le team niet naar
verwachting draait, dan is de trainer niet goed.
Dit verhaal is absoluut niet bedoel om iedereen een
wijze les te lezen, maar cen beetje begrip voor een
trainer is natuurlijk nooit verkeerd. Hij moet ook
werken met de middelen, die hij heeft en misschien
zijn die in Zieuwent niet altijd even toereikend om
aan de top mee te draaien. Vaak zit deze persoon ook



nog voor nop z'n vrije uren voor de vereniging vrij te
maken en wie wil er dan graag stank als dank.
ook in het betaalde sport-circuit zijn er legio voor-
beelden, waar de trainer de grote zondaar is. Boris
Pecker veranderde van trainer, omdat zijn prestaties
minder werden. Het Nederlands Volleybalteam wilde
Selinger terug toen de resultaten tegen vielen, Mirjam
Kloppenburg speelt niet zonder haar privé-trainer,
Wederlandse boksers gaan naar de USA als er een bij-
zondere wedstrijd is om te trainen, veel wielrenners
fietsen niet meer voor Peter Post, Eric Willaarts
levert bij SW/Dordrecht zijn contract in toen Verel
trainer werd, etc. etc. Zelfs bij amateurvereniging
WVC wera de trainer nog voor het begin van de competi
tie afgevoerd.
Een trainer dient op elk sportgebied te zorgen voor
gerichte training, de juiste discipline en mentaliteit
en een goede sfeer. Lukt dit allemaal, dan doe je het
goed en ben je de gevierde trainer. Mislukt dit, dan
heb je gefaald als trainer en moet er misschien wel
een ander komen. Het beste voorbeeld hier voor is
misschien wel het Nederlands Elftal. Michels kon de
hele wereld aan, na het behalen van het Europees
Kampioenschap en Leo Beenhakker kreeg een deuk in zijn
image na het falen op de W.K. met ongeveer dezelfde
groep spelers.
Geen pleidooi nogmaals, maar: een trainer is ook maar
een mens en in Zieuwent vooral bezig met zijn hobby.

De Redaktie

sQoUASHVERENIGING
Op Zondag 17 november organiseert Squash
vereniging ESZET'S0 de eerste Open Achter-
hoekse Squashkampioenschappen

Er zal gespeeld worden in 4 kla:
1. Dames Competitie
3! Deme: Rekreanten
3! Heren Competitie nj
al Heren Relteanten 4

Voor degene die wel of geen lia zijn en hier
aan mee willen doen, hout zondag 17 november
vrij. Nadere informatie volgt in de volgende
PIOT en in diverse kranten.

Het Bestuur
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EEN INTERVIEW MET ....
Na het vorig seizoen liet de Zieuwentse tafeltennis-
vereniging Slagvaardig enkele aderlatingen. Zo werd,
vanwege beperkte financiële middelen, het trainen
teruggebracht van 2 x naar slechts 1 maal per weck
(Over de luxe van een tafeltennistrainer nog maar
gezwegen). Daarnaast viel, niet onbelangrijk met het
oog op de toekomst, het meisjesteam weg. Ondanks deze
handicaps speelt het damesteam van Slagvaardig - met
als speelsters Marian en Karin Donderwinkel, Moniek
Eekelder en Tanja Hoenderboom en een nog nict nader te
noemen dame - de komende kompetitie weer op het van
hen vertrouwde niveau, namelijk 4e divisie landelijk.
Naar verhouding het hoogst van alle Zieuwentse sport”

Zonder genoemde andere speelsters van dit team tekort
ve willen doen, ook zij brengen namelijk wekelijks hun
punten binnen: de grootste bijdrage aan het behalen en
het behoud van dit niveau komt op het conto van een
vrouw van buiten Zieuwent, te weten uit Varsseveld.
Ooit kwam zij uit voor het jeugdteam van de tafelten:
nis-vereniging aldaar, Reflex geheten, dat een 5e
plaats behaalde bij het Nederlands kampioenschap.
Thans slaat zij, alweer voor het 3e jaar, vaardig haar
balletjes voor de tafeltennisclub van Zieuwent.
Feitelijk is haar punteninbreng onmisbaar voor Slagvaardig. Haar persoonlijke skore, m.a.w. hoeveel
procent van je partijen win je in een seizoen, ligt al
enkele jaren rond de 90%: In de praktijk betekent dit
vaak dat men telt op 3 punten Van haar - als ze ook
“dubbelt’ min of meer op 4 zodat de resterende
punten al gauw op zijn minst een gelijkspel voor het
gehele team betekenen.
Velen in Zieuwent kennen haar waarschijnlijk niet.
Voor Piot de moeite waard deze sportvrouw zens voor testellen. Het gaat dan om vragen als: hoe staat ze inhaar sport, waarom speelt ze voor Zieuwent en zeker
ook: hoelang kan (of beter: mag) tafeltennisverenigingSlagvaardig nog profijt hebben van de vele doorslag-
gevende punten die zij inbrengt?.
Als we haar bellen voor een interview en zeggen dat
het vooral om haar tafeltennissport gaat en niet
zozeer om andere hobby’s en interesses stemt zijgelijk in en zegt zij lachend: “maar ik heb ook een
angora-konijn*.



Zij is Jose Ormel
(Van de Veenweg in
Varsseveld).‘9

Van Varsseveld naar Zieuwent
Toen het jeugdteam van Reflex uit elkaar viel, belde
de huidige Slagvaardig-coach Eugene Hoenderboom en
polste haar belangstelling om voor Slagvaardig Dames
te komen spelen.
Niet Litac Lichtenvoorde, Hercules Terborg of Pelgrim
Gaanderen sprak haar aan, maar Slagvaardig Zieuwent
want: “dat was een kleine vereniging. Het tafeltennis
was dan goed te kombineren met studie en werk. De
meesten kende ik al wel. En de speelsters stemden
ermee in“.
De naam ging Zieuwent indertijd bij haar overgang al
vooruit: “mijn vrienden zeiden dat Zieuwent een zeer
hechte gemeenschap is waar je moeilijk tussenkomt.
Maar dat is niet mijn ervaring. Zo heb ik vorig jaar
meegedaan met de 'Nacht van Zieuwent’.
(Als we het toch over ‘naam en faam’ hebben, Jose gaf
ook nog aan dat ze in Zieuwent bekend stonden van “dat
ze daar zo goed kunnen drinken” (red.]}).
Op de vraag: “En hoe werd de transfer geregeld'?
antwoordt ze: "De kranten stonden er vol van. Ze
kwamen met een grote zak vol geld. Ik keek erin en
vond het genoeg. Mijn moeder ook". Erop volgend: "Nee
hoor, niets van dat alles. Ik speel hier gewoon voor
mijn plezier.Jose komt met de auto. Dit jaar kwam ze in de voorbe-
reiding zelfs 2 x op de fiets. De andere speelsters
zeiden al: "zo Jose, jij ook al zo milieubewust?". Nu
met de herfst en straks de winter voor de deur worat
het weer de auto. Met motorrijles is ze bezig en ze
hoopt straks per shopper naar Zieuwent te rijden.
De vriendinnen- en vriendenkring bevindt zich nog
steeds in Varsseveld. * Me gaan niet naar elkaars
verjaardag enzo. Als we elkaar bij de Radstake zien,
drinken we er eentje en dan gaat het weer verder".
De voorbereiding
Jose traint elke vrijdagavond. Een trainer is er,
zoals gezegd, niet. We trainen nog maar 1 x per week
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in verband met de zaalhuur. We trainen onszelf. Een
trainer mis je wel. Hij motiveert. Je mist de opvang.
Daar staat tegenover dat je de leden ook meer taken en
verantwoordelijkheid kunt geven. De konkurrentie vanandere sporten is nu eenmaal groot. Zo gaan jongens al
gauw naar voetbal.
Iets extra’s voor haar sport doet ze nauwelijks. Ze
fietste wel een paar keer met vrienden. Maar een keer
trimmen mondde al snel uit in wat kletsen. Het door-
zettingsvermogen, aldus haarzelf, wil nog wel eens te
wensen overlaten.
Wielrennen, vooral dan de Buckler-ploeg met veel
Nederlanders, en tennis zijn de sporten die ze passiefvolgt
Wel slaat ze voor een wedstrijd altijd het volgende
boodschappenlijstje in bij de COOP: 1 zakje mini-
bounties, 1 zakje mini-marsjes en 3 blikjes isostar.
Tezamen met enkele verse bolletjes brood vormt deze
voeding haar wedstri jänenu- ie

: SdHaar strategie en haar middelen
tijdens de games id

Jose is hot type verdeaigster. Ze kan de Dal lang inhet spel houden: Indien nodig vertraagt ze het apel
De sportieve oorlog wordt taktisch en psychologisch
gevoerd: “Ik probeer mijn tegenstandsters uit te
spelen. Komt het balletje in de hoek, dan neem ik de
andere hoek en hou het balletje in hét spel. Da's
taktisch, het werkt goed. Dan winden ze zich op en
ergeren ze zich. Ach, dan worden ze maar eens kwaad".
Onder erkenning van de eigen sterke en minder sterke
punten ("Mijn techniek is waardeloos") gebruikt ze ter
kompensatie van de mindere techniek een rubber op het
batje dat een speciaal effekt geeft. Een legitiem
middel in deze sport. (Vorig seizoen versloegen 2
andere speelsters van Slagvaardig, waarvan er 1 met
het rubber van Jose speelde, in het dubbel de kampioen
Lochem) «

Ook middelen als: ‘lang aankijken voor het opslaan’,‘de handdoek pakken’ en ’eens juichen bij een zeiker:
ge bal’ worden gebruikt als het moment in de wedstrijd
er rijp voor is.
De tegenstandsters worden veelal uit hun ritme gehaaldmet geoorloofde middelen die gewoon deel uitmaken vande tafeltennissport.
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Ook al oogt ze koel en rustig in haar spel, vrij van
zenuwen is ook zij niet ("Aan het einde van een 3e set
gaan bij mij de zenuwen ook wel door de keel. Het uitzich bij mij alleen minder"), Haarsterke punten buit
ze zo goed mogelijk uit. Zoals goed kijken hoe de
tegenstandster opslaat en je hierop instellen. Via
haar vastigheid probeert ze haar spel op te leggen aan
de opponente aan de andere kant van de tafel. Het magdan eens wat minder ogen, het is wel effektief.
"Mijn spel ziet er inderdaad niet uit. Dat was vanaf
hetbegin al zo. Degenen die meenden dat ze verstand
van tafeltennis hadden vonden het maarniets. Vroeger
was dat een extra motivatie voor me. Later kwam er
meer waardering op grondvan mijn resultaten”.
In enkele gevallen werkt haar strijdwijze wat minder:
"de lastigste tegenstandsters voor mij zijn die welke
hetzelfde spel spelen. Dan wordt ik soms ongeduldigIk hou meer van snelle mensen die 'goea in de techniekzitten’". Daarbij komt ze naarmate de wedstrijd vor-dert meer in haat spel: “ik heb ergens gelezen dat zemisschien naar een puntensysteem willen waarin ze met
11 punten stoppen. Voor mij niet te hopen. Ik ben meer
een dieseltje. Rona de 10 begint het op gang te komen”

Het komend seizoen
Op de Piot-vraag: vind je het niet wat griezelig dat
een team zo afhankelijk is van 1 speelster? antwoordt
Jose dat je de prestatie er met je hele team neerzet.
En: “als ik niet win, dan winnen de anderen wel voor
mij
Voor het team hoopt ze op een goed en gezellig sei-zoen. Handhaving is het streven. Persoonlijk hoopt zeal haar partijen te winnen. De 100%-skore dus. Tot nutoe gingen er meestal zo’n 2 a 3 wedstrijden perseizoen verloren.
Je merkt aan haar dat ze er weer klaar voor is om met
de van haar bekende mentale bagage en de methode van
'verdeel-en-heers’ vele punten voor Slagvaardig Zieu-

went bijeen te slaan. Samen met de andere dames van
het team zorgt zij voor klasse-handhaving. Let maar
eens op. Of liever: kom eens kijken op zaterdagmiddagin het sourey center.
Jose Ormel, haar humor lijkt overeen te komen met haar
speclwijze: onderkoeld en intelligent.
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Jose, bedankt voor het openhartige gesprek met invergelijk tot je speelwijze een omgekeerd accent: eengoede gesprekstechniek en weinig taktische middelen.
Hoe lang ze nog voor Slagvaardig Zieuwent blijftspelen weet ze nog niet. Wel geeft ze aan dat ze hetbij deze club naar haar zin heeft en tijdens hetgesprek zei ze al: “straks hoop ik met een shoppernaar Zieuwent te komen". Houen zo. Als aanmoedigingvoor het komende seizoen, hierbij - zonder de versebolletjes - alvast uit een andere chop: je wedstrija-pakketje voor de eerste kompetitiewedstrijd.

Na dit zoetgoed nog het Piot-toetje van Jose Ormel:
1. Wat is je favoriete gerecht?Kikkerbilletje met zaus van de chinees in Zelhem.
2. Wie nodig je absoluut niet uit op je verjaardag?(Duurt lang). Geen idee.
3. Wat is volgens jezelf je slechtste eigenschap?Ik kom meestal te laat en goede vrienden wil ik nogwel eens verbeteren. Dat kan irritant zijn.
4. Wat is volgens jezelf je beste eigenschap?

Wijn flexibiliteit. Ik ben vrij gemakkelijk. Jekunt veel kanten met me uit.
5. Wie vind je de beste sportman of =portvrouw vanZieuwent?

Tedereen sport in Zieuwent veel, vind ik. Meer danin Varsseveld. Soms nog meerdere sporten en inkombinatie met werk. Misschien daardoor ook diehechte gemeenschap. Iedereen mag zich dus aangesproken voelen.
6. Hie is de meest ondergevaardeerde persoon binnenjouw vereniging?

Eugene Hoenderboom en Karel Hummelink. Ze verzettenheel veel werk. Ook voor de jeugd. En Bennie tenBras ook wel. (Jose wil niemand vergeten. Sympa-thiek (Red.))
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8. Watis je grootste hobby momenteel?
Tafeltennis zie ik als hobby. Daarnaast: allesberijden waar een motortje op zit. Een stuur, eengaspedaal en een hendeltje.

9. Wat zou je draag anders zien in Zieuwent?
Men is ier vrij aktief. Steekt er veel werk in.Ik vind het knap wat men doet. Ook met zo’n grotesporthal. Zoiets tref je volgens mij vrij weinig.

De Redakti:

OAVERPEINZINGEN
TENNIS (DUS GEEN TANNUS) IN ZIEUWENT.
Onlangs wera me gevraagd een stukje Ce schrijven inPIOT over tennis met een link naar tennis is Zieuwent.
Dit komt goed uit daar Z.T.V. haar 10-jarig bestaanviert.
Ik denk dat zo’n 20 jaar geleden de Achterhoek rijp“was voor tennis. Daarvoor was waarschijnlijk "De
Vijverberg” in Doetinchem een van de weinige accomoda-ties. Misschien was het toen inderdaad zo dat notaris-
sen, doktoren, advocaten, directeuren dus zeg maar"kleine zelfstandigen" met hun kroost lid waren.(Misschien nog een verdwaalde onderwijzer erbij.)Als je in die tijd als ingezetene van een klein dorp
was gaan tennissen elders, dan had men dat maar
“greuts doen” gevonden.
Zelf heb ik zo’n 25 jaar geleden tennis geleerd op eenbinnenplein van een kostschool. ‘s Middags snel eten,je houten racket en 3 versleten ballen naast je stoel;rennen naar het tegelpleintje nog nakauwend op "al-weer” gehakt, en dan 3 kwartier spelen voordat ’s
middags de lessen weer begonnen. Een paar nauwelijkszichtbare verflijnen waren ‘t veld, terwijl er kippe-
gaas voor de ramen zat van de omliggende gebouwen.
Nu 1991, is de situatie voor de tennissport fantas-tisch. Veel dorpen beschikken over een paar banen en
een clubhuis. Tochblijft er nz iets sluimsren, ook
in Zieuwent, van het vooroordeel dat tennis iets“chiques* is, terwijl 't een sport voor iedereen is.Af en toe fietsen mensen die duidelijk een andere
sport beoefenen langs de baan en roepen dan met een zodeftig mogelijke stem “forty-love", daarmee aangevenddat ze ’t nog niet helemaal begrepen hebben.
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Toch zou ik ieder die nog niet tennist kunnen wijzenop een paar voordelen van tennis die de meeste anderesporten niet hebben.
1. Je kunt spelen op bijna elk gewenst tijdstip.2. Gezinnen kunnen zamen de sport beoefenen. Bv. devader speelt met zoon of dochter. (Dit gaat goedtot het jaar aanbreekt dat hij niet meer kanwinnen. Vanaf dat moment speelt hij met moeder ofeen zwakkere buurman.)
3. Je kunt tennissen tot op hoge leeftijd. Heel wat60-plussers staan wekelijks bij veel clubs nog opde baan.
4. De sport kan gemengd (man/vrouw) beoefend worden.
In Zieuwent kunnen we net als bij veel andere verenigingen 2 soorten tennissers onderscheiden.3. De mensen die recreatief spelen wanneer hen datuitkomt. Ze hoeven van zichzelf niet echt goed tekunnen spelen: “Als ik af en toe maar iets raak, enals ’t dan ook nog binnen de lijnen is, is dat mooimeegenomen" zei laatst iemand.b. De speler die in een of andere vorm van competitieo£ toernooi, zijn agressie (opgelopen op 't werk ofthuis) wil afreageren op de bal.In Zieuwent nemen de meeste spelers uit categorie a.een aantal lessen bij cen gediplomeerd trainer. Ditjaar was dat op maandag en dinsdag op ons park.Vaak is ‘t zo dat tennis voor veel mensen een 2e sportof liefhebberij is. Men schopt ook aardig tegen eenbal, schroeit graag een handbalnet, en wil bovendien

nog muziek maken. In dat geval is ’t toch wel moeilijkom 2 of 3 dingen goed te doen. Heb je je echt tot doelgestelbij tennis eruit te halen wat erin zit, danzul je voor deze sport moeten kiezen, anders blijft ’t“kwakkelen”
De 10 jaar dat Z.T.V. bestaat, ic het dacht ik goedgegaan. De sfeer is goed, de resultaten van diverseteams logen er niet om. Natuurlijk is er wel eens eenmeningsverschil maar in 't algemeen draait Z.T.V. wellekker.
Toch zou dit artikeltje niet af zijn zonder de bekendekritische noot. Nou vooruit dan, hier komt-ie.Een volleybalster in ski-uitrusting zou U waarschijn-lijk hooglijk verbazen; een voetballer in turnpakjezou U doen twijfelen aan Uw gezonde verstand.Toch viel 't me laatst bij een toernooi op ons park enbij de buurtcompetitie in Lichtenvoorde weer op.Een wirwar van kledij: variërend van geitewollen
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sokken tot mouwloze hemden; fel gekleurde broeken enshirts die Auidelijk van een andere sport of club
afkomstig waren. Idem 't schoeisel: zwarte schoenendie in no-time de gravelbaan met hun profiel omtover-den tot een vers geploegde akker.
Dit is jammer vind ik. Als je kiest voor de sport,neem dan ook de moeite de kleding van die sport tedragen. Een leuke tennisrok (dames) of een officiëletennisbroek (heren) hoeft echt niet zo duur te zijnBovendien (en dit is een klein verwijt aan de bestu-ren) heeft de bond via een schrijven gevraagd hier wat
meer op te letten.
Met deze opmerking wil ik ’t stukje besluiten. Mijnbedoeling was ook een stukje propaganda te maken voortennis, het genoemde vooroordeel weg te nemen, enmisschien mensen in Zieuwent die denken "tennis datliek mien wal wat* over de streep te trekken; dus zichaan te melden als lid. Ikzelf zeg in elk geval: “ik
hop dat ik met 80 nog op de baan stoa.”

Gerard Gerritsen.

EVENEMENTEN-AGENDA
-- 28 sept. : Recordpoging kruisjassen ín het

Sourey Center.- 6 okt. : Koffieconcert door Harmonie Zieuwent/
Marienvelde, in zaal Heutinck teMarienvelde!

20 okt. : PIOT:kopie inleveren.
20 okt. : Run-Bike-Run wedstrijd.
9 en 10 nov. : Grootse Rommelmarkt t.b.v. TOP,

Slagvaardig en Z.B.V.
9, 16, 17, 23 en 24 november : Uitvoeringen van

“De Notenkrakers” : "Krakend Vers”.
17 nov. : Open Achterhoekse Squash-kampioen-

schappen in het Sourcy Centrum
(org. Squash-vereniging ESZET'90)

23 nov. : Open klootschiettoernooi (AFK / vrijeklasse) georganiseerd door "K.S.V.
De Hermele*.

18, 19 en 20 april: PAASPOP.
- 19/april:paasvuur

30 april : Fietstocht georganiseerd door de
feestcommissie.

20, 21 en 22 juni: Kermis.



J. WAENINK RESCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWE
bijzondere beglazing TEL. 05445

BZSJPVone?
voor al uw bestratingswerk
-Kuil- en erfverharding
- Sierbestrating
-Tegels 30x 30 en 40x 60 cm

Klinkers in diverse matenen kleuren
- Nieuw: T3 Steen

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 0544514517

VOOR AL UW

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

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

AKE. HOLKENBORG
vee- en varkenshandel batsdijk 46 Zieuwent tel. 1508

\ aannemersbedrijf

mam HULSHOF
05445-1494 ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF
Waalderweg 12a

Verkoop en
reparaties

van merkauto’s
Ĳ



Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 05445-1279.

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent rz Ä

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

motor- en aauteorijschool

GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: O5445 -1939



VERENIGINGEN:

RIKZ. Veldvoetbat
Voorzitter J. Cuppers, Oude Maat 3, Moriënvolde, tel 1281
Sekrerais W. slot, Vragenderweg 37e, L'voorde, tel 05433 76950
Penningmeester M, vh Bolscher, De Hare 69, Zieuwent, tel. 1660
Wedstijdsekr. :HM, Bokkers, G. Bomansstraat 34, Lichtenvoorde
RKZVC. Zaalvoetbal
Voorziter 8. ton Bras, Dorpsstraat 73, Zieuwent, tel 1257

Sokr/Penningm. B. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1597

Wodstrijdsekr. :A. Doppen, Dorpsstraat 42, Zieuwent, tel 1290

HV. PACELL: Handbal
Voorzitter 8 Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tol 1838
Sckretaresse J. Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, te. 05243-73813
Penningmoesteres P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Moriënvelde, tel 1283

Wedstridsekr. A Hummelink, De Haare 30, Zicuwent tel. 1531

‘TOP: Volleybal
Voorzitter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, Zieuwent, el. 1875
Sckretaris € Rouwhorst, De Haare 26, Zieuwent, tel 1822
Penningmeester: A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel. 1400
Wedstrijdsekt  P. Cuppers IJzereef, De Haars 29, Zieuwent, el. 2059
Recreanten A. Klein Tuente, Lantheweg 49, Moriënveide, tel 1809

ZV: Tonnis
Voorziter © Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel. 1281
Sekrotaresse A Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel
Penningmeester J. Domhof, Churchilstraat 7, Zieuwent, tel 1782
Wedstijdsek A KI Holkenborg, Past. Zanderinkstraat 14, Zieuwent, tel 1933

GV: Gymnastiek en Jarzgym.vereniging
Voorzitter L. Hummelink, Oúde Terborgsew. 209, D'chem, te! 08340 60442
Sekrotarezse J Wolters, Batsdijk 42, Mariënvelde, te 1711

Penningmeesteres  T. Wopereis, Dorpsstraat 229, Zieuwent, tel. 1928
Wedstrijdsekt.7L Hummelink, Oude Torborgsew 269, D'chem, te! 08340 60442

MU CHIN: Karate
Voorzitter MH. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262
Sekretaris L ten Have, Korg de Jongste 15, Uvoorde, tel 0544375912
Penningmeester G. Rijnders, Kard. de Jongstr. 40, L'voorde, tel 05443 74620

TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter L. 1e Molder, B. v. Meursstraat 26, L'voorde, tol. 05443-75454
Sekreraris 8, Huïtink, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tel. 2112
Penningmeester M Wopereis, Zogendijk 5, Zieuwent, tel 1372
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BOUWBEDRIJF UDopereis

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter 8 zen Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent te. 1257
Sekrotaris £ Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tl 1324
Penningmeester te Roller, Verkaveingsweg 2, Marienvelde, el 1373
Wegstrijd zeke © Hummelink, Kennedystraat 10, Zieuwent, tel 1714

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorziter A Mockes, Strausstrast 15, ‘voorde, el 05443 76506
Sskretarie G. 1e Molder, De Steeg 23, Zieuwent
Penningmeester A Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel 1970

BV. ’t KEVELDER: Biljarten
Voorzitter 8 Hulshof, Zieuwentseweg 59D, Zieuwent, tel 1394
Sekt Penning» G Schurink JV Eyketraat 12, Uvoorde, (61 05443 73217
Wedstrijd zor J Donderwinkel Ziewwentseweg 28, Zieuwent, el 1382

882: Biljarten

Voorziter A van Molis, Kar@. de Jongste 1, U'voorde, tel 05243 74688
Sekr Wedstr zekr T. Bongers, Dorpssttaat 36, Zieuwent, tel 1271
Penningmeesteres Ff Goldewijk en Bras, Chrchilirast 20, Zieuwent tel 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent tel 1217
Sekt Wedstr zekr P. Domhof, De Haare9, Zieuwent, el 1824
Penningmeester T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271

ESZET ‘90: Squastwereniging

Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, vel. 1982

Sckretaris Af. Doppen, Aaltenseweg 49, Lichtenvoorde, tel. 05483-76772

Penningmeester_°P. van Zutphen, Bontinckstraat 22, L'voorde, tel, 05443-76783

BADMINTON ereniging:
Voorzitter FE. Wamelink, Edisonstraat 4e, Lichtenvoorde, tel. 0524371149
Sokretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 88, Zieuwent, te, 2172
Penningmeesteres A. Eekelder, Ruurloseweg 189, Zieuwent, tel. 1664

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



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 054451259

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

Stoltenborg
Interieurverzorging

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

Dorpsstraat 33, Zieuwent
Tel. 05445- 1207

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

A
Roldersweg 32

7136 KX Zieuwent
Telefoon (05445) 2133



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
05445-1509

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

Hulzink
Bouwbedrijf

JX NIEUWBOUW
IE5 7 V X VERBOUW

+ AEN D xt ONDERHOUDSWERKENL »
|

b u

WB NVOBes
EZ Ha

1 EnTELA
ZIEUWENT Tel. 05445-1214
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VOLLEYBALVERENIGING TOHP
WERFT JEUGDLEDEN.

De Zieuwentse volleybalvereniging TOHP zoekt jeugale:
den. Nu is dat vlak na de vakantie niet zo’n abnormale
bezigheid. Veel clubs vragen de jeugd om lid te worden
van hun voetbalvereniging, tafeltennisvereniging, enz.
Dus waarom zou je kiezen voor een Zieuwentse volley
balvereniging ?

Nou, dat is heel eenvoudig. Ten eerste: volleybal is
een prachtige sport, je moet niet alleen snel zijn,
maar ook goed samen kunnen spelen, je speelt altijd
binnen dus er worat niets afgelast vanwege het slechte
weer. Verder kun je door te trainen net zo'n goede
techniek krijgen als Ron Zwerver (als je lang bent) of
Avital Selinger (als je klein bent). Niet voornietsis volleybal de tweede sport in Nederland.
Ten tweede: TOHP is een kleine vereniging (120 leden)
met ongeveer 30 jeugdleden, logisch dus dat aan deze
groep grote aandacht worat geschonken. Niks jongeren
aan de kant voor Heren 1 of Dames 1, niks trainingen
door iemand die dat “er wel effe bij doet".
Wou zul je zeggen “Waarom zoeken jullie nog meer
jeugd?" Ook dat ligt simpel, we willen graag jeuga-
teams waarvan het niveau van iedere speler ongeveer
gelijk ligt. Meisjes van 16 kunnen niet in een team
met jongens van 8 spelen. Daarom zoeken we nieuwe
spelers zodat we met zoveel mogelijk teams aan de
kompetitie mee kunnen doen.
Dus: kun je al een beetje volleyballen of wil je dat
graag leren, kom dan op woensdagavond van 18.00 uurtot 19.30 uor een koer mee trainen (je sportspullen
kun je gelijk aan doen en dan de zaal in) in het
Sourey Center in Zieuwent. Wil je liever eerst kijken,
dat kan ook: op de tribune. Neem gerust je vader of
moeder moe.

Weet je het allemaal nog niet goed, dan volgen hieron-
der nog een aantal voordelen van volleybalvereniging
TOHP:

trainingen door bekwame gediplomeerde trainers.
- een speciale jeugdkommissie die allerlei aktivitei

ten organiseert.
4x gratis meetrainen.

- deelname aan open nederlandse jeugakampioenschappen.
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- een kleine vereniging waardoor je al snel iedereenkent.
een kantine met een grote keuze aan chips, ijs, e.d.

Tot ziens op woensdagavond ! Het Bestuur

RUN-BIKE-RUN in Zieuwent
Op zondag 20 oktober zal Zieuwent het decor zijn vaneen Run Bike Run wedstrijd! Nadat enkele jaren geledencen eind kwam aan een jaarlijks terugkerend evenement,namelijk de prestatieloop is dit een nieuwe opstekervoor Zieuwent.
Wat is Run-Bike-Run nu eigenlijk?Toen Nederland vanaf 1981 bekend begon te raken methet fenomeen triathlon, begonnen er naast de gebruike:lijke combinatie van drie sporten allerlei varianten
op te duiken. Zo werd het mogelijk lopen en fietsen tecombineren met schaatsen, langlaufen en skeeleren.Daarnaast ontstonden ook de tussenvormen zwem loop enfiets-loop, ook wel duathlon genoemd. Ondertussenkwamen uit Amerika (waar anders?) berichten binnenover biathlon. Officieel is dit cen combinatie vanlanglaufen en schieten, in The States betekende hetlopen en fietsen en/of lopen-fietsen-lopen: Run Bike-Run.

De sport sloeg zo aan in het sportgekke Amerika dat eral snel biathlon-specialisten opstonden. Een echtescheiding werd het overigens niet, daarvoorzijn deovereenkomsten en belangen te groot. Wereldwijd ennationaal vallen beide sporten onder dezelfde bonden(Mlederlandse Triathlon Bond), terwijl de atleten,zelfs de echte specialisten, uitstapjes over en weermaken.

Nederland volgt de internationale ontwikkelingen op devoet. Weliswaar zijn er nog weinig echte Run-Bike Runspecialisten, het aantal wedstrijden en atleten groeitbehoorlijk. En natuurlijk hebben wij Thea Sybesma enMark Koks. Beiden Europees kampioen, Thea mag zichbovendien ook nog eens wereldkampioen noemen.
De wedstrijd in Zieuwent zal bestaan uit de afstanden7-30-3,5 km (lopen-fietsen-lopen) en onderverdeeld ineen wedstrijd- en recreantenklasse.



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

infemationale merken zoals:
U ESSENTIO

W PASS PORT
TAI FUN etc.

Dus dynamische damesmode in allerlei variatie:
Daarmee scoor je altijd.

TRANSPORTBEDRIJF

KRABBENBORGcv.
Ruurloseweg 10
7138 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



6VARKENSHANDEL _

NICO DOMHOF

ZEdear Oude Ruurloseweg 28
moet ik Zieuwent Tel. 1436

zijn 1860

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

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

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

Dorpsstraat 17 A - Zieuwent
Telefoon 05445 - 1954
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Het parcours zal merendeels door en om Zieuwent lopen,waarbij start en finish bij het Sourcy Center zijn.De verwachting is dat vele regionale toppers aan destart zullen verschijnen, maar ook enkele nationaletoppers kunnen verwacht worden. Deze Run-Bike-Run
wedstrijd is de eerste van 5 andere die tezamen hetAchterhoek Duathlon Cireuit vormen (ADC).

Voor de Zieuwentenaar de deze uitdaging ook eens wil
meemaken, is dit natuurlijk de mogelijkheid. Wel eersttrainen natuurlijk!!

De OrganisatieJ. van Wijngaarden.

Het is weer zover! Opnieuw wordt er in Zieuwent
EEN GROOTSE ROMMELMARKT georganiseerd door enten bate van de verenigingenT.0.H.P. (volleybal)

SLAGVAARDIG (tafeltennis)Z.B.V. (badminton)
De rommelmarkt zal gehouden worden op zaterdag3 en zondag 10 november 1991 bij Hotel ‘t WittePaard te Zieuwent.
Ontruim Uw garages, plunder Uw zolders, doorzoek
Uw huizen naar spullen die U kwijt wilt. We kunnenalles gebruiken! Boeken, platen, speelgoed, pot-ten, pannen, meubilair, oude T.V.'s of radio's,alles is welkom.

Dus gooi niets weg, maar bel:
annie Eekelder Ruurloseweg 18 Tel 1664
Ben ten Bras Dorpsstraat 23 Tel 1257Paula Cuppers De Haare 29 Tel 2059

le komen

Uw
spullen dan zaterdags ophalen.Brengen mag natuurlijk ook

De Organisatie.

De kopie voor het volgende nummer (19e jaargangnr. 3 (verschijningsdatum 26 oktober a.s.) dientuiterlijk ZONDAG 20 oktober in het bezit te zijnvan de redaktie.
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REKNZIVECEICaN f
De competitie is al weer in volle gang. Maar voor we
hier aan begonnen hebben we eerst een oefenprogramma
afgewerkt. We begonnen het seizoen met een nieuwe
trainer Aloys Wieggers. De cerste oefenwedstrijd tegen
Zelos. We verloren jammergenoeg met 3-2. Justan Mul
(eigelijk D) en Toby Krabbenborg scoorden in een
redelijke wedstrijd.
De tweede oefenwedstrijd was tegen Erix. D

was 11-0. Zeer makkelijke wedstrijd waarbi
iedereen heeft gescoord.
De derde wedstrijd was tegen Halle. We begonnen slecht
en kwamen daarom met 1-0 achter. Daarna ging het veel
beter. De eindstand was 12-1.
Daarna moesten we tegen SSSE. De lste helft was zeer
slecht (0-2). De 2de helft ging het steeds beter.
Alleen de kansen werden niet benut. Jammer, jammer,
jammer, maar tegen Diepenheim hebben we met 0-15
gewonnen. Het mooiste doelpunt was van Rolf Spek:
Schoor.
De laatste wedstrijd voor de kompetitie was tegen
D.Z.S.V. Wederom weer een goede wedstrijd, We wonnen
mer 9-0. We waren dus klaar voor de kompetitie. Me

spelen dit jaar in de hoofdklasse (erg zwaar).

uitslag
haast

De eerste wedstrijd tegen Pax was erg zwaar en het
ging erg hard. Wat jongens van Pax liepen huilend over
het veld en toen ze voelde dat ze gingen verliezen
werd het nog erger. Zoals gezegd wonnen we en wel met
43.
SSSE het was veel moeielijker dan tegen Pax. We hadden
5-2 verloren. Lawrence Mul scoorde een penalty en Toby
Krabbenborg.
De derde wedstrijd was tegen Reunie. De eerste helft
ging goea alleen het afronden was zwak zwak zwak in
tegenstelling tot Reunie die in de tweede een kans
kreeg en direct scoorde. Eindstana 0-1.
We hebben nu 3 wedstrijden gespeeld en 2 punten.
We gaan vrolijk verder.

Lawrence en Han en Tenno namens Dl

TE KOOP: 1 paar voetbalschoenen, maat 34, zo goed
als nieuw, merk Puma.

Te bevragen bij Bart te Molder, te1.1755



Je eigen sport,
je eigen bank

e=

Rabobank
Meer bank voorje geld



BEKKEN Assurantiën
Kees

JUISTE VERZEKERING
en FINANCIERING

DENTe
VRIJBLIJVENDE ADVIEZENNEENIS

assurantiën-financieringen-hypothekenENEN LESSE)
Hoge rente istroef bijde |NMS. U heeftDetEzelinde |

hand.

jen-hypotheken
l NUE EEEN OE Spaarbank—
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AAN DE LIJN" : H. SINGH
1 Dag thuis, ruim 6 weken in de Radboud gelegen.
- Hoe is het met je ?

Uitstekend, het lopen gaat alleen niet zo best
En ik ben moe.

Ben je in gedachten nog bij ZVC geweest in hetZiekenhuis ?

Konstant. Telefonisch heb ik nog enkele malen
kontakt gehad met Jos Knippenborg.

- Zoals jij met ZVC meeleeft, hos ging dat andersom
toen je in Nijmegen lag ?
Van de selectie zijn er zo'n 3, 4 spelers geweest.

- ZVC staat nu tijdens de rust met 1-3 achter tegen
Reunie. Hoe vind je dat ?
Verschrikkelijk. Ik had gehoopt na vorige week op
een goed resultaat |

- Wanneer zien we je weer langs de lijn ?
Over zo’n 3 maand hoop ik weer van de partij tezijn.

Humprey bedankt, sterkte en succes. Da Redaktie. |

“T ZEUVENDE]
MZ

Voetbalvereniging R.K.Z.V.C. kent8 senioren-elftal-len. De samenstelling van deze elftallen blijft tegenwoordig door de jaren heen nagenoeg ongewijzigd.Uiteraard bereiken elk jaar enkele jeugdleden de
volwassen voetballeeftija en versterken de gelederen
van enkele elftallen. Soms stopt iemand met voetbal.Slechts zelden om reden van ouderdom. De gemiddeldeleeftijd van de voetballers van ’t zeuvende is delaatste 5 jaar met 5 jaartoegenomen. R.K.Z.V.C.
dreigt langzaam maar zeker te vergrijzen, al is dat
aan het eerste elftal niet af te zien.
Elk elftal heeft z'n eigen opvatting over voetbal,kent z'n eigen sfeer en beleving van ‘t spelletje. Hoe
het er bij selektie-elftallen toegaat is vaak beschre-
ven. Alles is het belang van de prestatie.Echter hoe verloopt een gemiddelde wedstrijd van een
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lager elftal ? Hierbij een “sfeertekening” van de
partij R.K.Z.V.C. 7 tegen Meddo 3 (gespeelop zondag
15 september j.l
De aanvang is vastgesteld op 11.15 uur. Eenieder wordt
geacht minimaal een half uur van te voren aanwezig te
zijn. Om 10.45 uur hebben zich 3 spelers in de kantine
verzameld. Waarschijnlijk staan nog enkele spelersbuiten op ’t vela naar de wedstrijd van het tweede te
kijken. De rest is in geen velden of wegen te beken-
nen. Koffie. De spelers van ZVC die ’s morgens om half
tien voetballen krijgen de koffie gratis in een beker-
tje. Voor de spelers die later opdraven wordt de
koffie (aan de ogen van sommige spelers die wel een
pilsje lusten valt af te lezen dat ze het nodig heb-
ben} in kop en schotel geserveerd. Prijs fl. 1,25. De
spelerspasjes worden te voorschijn gehaald en het
koppentellen begint. Bij het zeuvende zijn 15 spelers
ingedeeld, echter het is nog nooit voorgekomen dat
alle 15 personen aanwezig waren. Somnigen moeten
regelmatig op zondag werken, anderen zijn geblesseerd
of laten Om privé-redenen een wedstrijd schieten.
11.00 uur: Een speler van ’t zesde informeert of ze
van ‘t zeuvende een speler (het liefst de keeper)
kunnen krijgen. Echter ‘t zeuvende is zelf nog niet
zeker van elf spelers. De tussenstand is 10 koppen.
Enkele spelers hebben zich niet afgemeld, maar zijndesondanks nog niet verschenen. De aanvoerder (Martin
Slot) begint van armoede maar te bellen. De rest gaat
zich omkleden. De leider/grensrechter (Antoon Kolkman}
probeert zonder bril het wedstrijdformulier in te
vullen, hetgeen in de praktijk betekent dat de aan-
voerder het mag doen.
Elke kleedkamer wordt gedeeld door 2 clftallen. Onver
mijdelijk doch niet onoverkomelijk. Van een tactische
voorbespreking is geen sprake. Van de tegenstander isniets bekend en hoe de spelers van 't zeuvende voet
ballen weten ze van elkaar. Daar valt weinig meer aan
te veranderen. Gepraat en geouwehoerd wordt er wel.
Vaak heeft Bennie ten Bras het hoogste woord. Soms
lijkt het wel alsof hij zijn tanden heeft gepoetst met
uidalgan.
11.10 uur: Een voor een slenteren de spelers het
trainingsveld op. Sommigen doen enkele rek- en strek-
oefeningen. Anderen trappen een balletje naar elkaar.
De keeper wordt licht ingeschoten. Het warmlopen stelt
niet veel voor.
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Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 05445-1620 ZIEUWENT

WEEGBRUG
B.A.M. KRABBENBORG
ZIEUWENT

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

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

Tevens kunstmest verkrijgbaar los
en gezaktte leveren,
in samenwerking met

GUNNEWICK
MENGVOEDERS BV

te Vragender Tel. 05443 - 71330



GOEDE RAADIS NIET DUUR!
Ook uw Adviseur voor:

URO
© APK keuringen
- Onderhoud en reparatiesIN

GEMAN - Schade- en spuitwerk
- Onderdelen en Acc.

ADVISEUR voor:  ° Tectyl en ML beh.

Aan-en verkoop van personenauto's
P.S. Deskundig advies kan U veel geld besparen!!
Dorpsstraat 93 - 7136 LJ ZIEUWENT.
Telofonisch bereikbaar tijdens werkdagen tussen 18.00-19.00 uur,
onder tel.nr. 05445 - 1542

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

wij maken van
uw opdrachten
DRUK-WERK

DRUKKERIJ WESTERLAANBSE SENNSI eIdSEN EEPiS
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11.20 uur: De opstelling worat ter plekke in onderling
overleg geregeld en de wedstrijd begint met 10 spelers
aan Zieuwentse zijde. Nummer 11 is inmiddels ook
gearriveerd, doch is zich nog aan het omkleden.

Enkele opmerkingen over de wedstrijd zelf:
— Het niveau is matig. Mocht U zich ergeren aan het

spelpeil van het Nederlands Elftal, het betaalde
voetbal of RKZVC-1, troost U met de gedachte dat
het nog veel slechter kan. 'T Zeuvende levert het
bewijs.Het is bijna onvoorstelbaar hoe 25 volwassen kerels
zich op een zondag kunnen opwinden over een vermeend
geval van buitenspel, een mogelijke overtreding of
een in/uit-bal. Het lijkt wel of het voortbestaan
van de wereld afhangt van de uitslag R.K.Z.V.C.-7 -
Meddo-3.

12.05 uur: Rust. Tijd voor een kop thee en … een
sigaret. Officieel is het verboden om in de kleedkamer
te roken. De rokers lappen deze regel aan hun voetbal-
schoen. De niet-rokers protesteren niet (meer). Na
enkele moppen en zowaar een tactische opmerking van
&én der spelers (in de voorhoede moet beter “geswit-
chea" worden) kan begonnen worden aan de tweede helft.
13.05 uur: Eindsignaal. De scheidsrechter wordt be-
dankt (hij floot goed, hetgeen wel eens anders is
geweest) en de tegenstanders gefeliciteerd. Ook de
tweede competitie-wedstrijd ging verloren (0-2). Geen
ramp. Er zit progressie in het spel en de punten komen
nog wel. Zeker als door een aantal wedstrijden de
konditie op peil komt. Slechts ca. 5 spelers bezoeken
regelmatig een training.
13.30 uur: Na een douche (het beleid van energie
besparing heeft een mager straaltje water tot gevolg,
terwijl voortdurend op de aan/uit-knop moeten worden
gedrukt) gaat iedereen naar de kantine. Elk elftal zit
afzonderlijk aan een lange tafel. Eilandjes in een
vereniging. De kontakten tussen de verschillende
eilandjes bestaat uit het informeren naar elkaars
uitslagen. Men drinkt een (stevig) biertje en kletst
een eind weg. De wedstrijd is vergeten, aan een vol-
gende wedstrijd wordt niet gedacht.
14.00 uur: Eén voor één gaan de spelers weer hun eigen
weg. De zondagmorgen is wel besteed, lekker buiten
gespeeld en afgereageerd. "Tot dinsdag op de training”
roept iemand; er wordt gelachen. De Redaktie.
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ZAALVOETBAL-NIEUWS
De zaalvoetbalkompetitie is weer begonnen. Zowel het
le als 2e startten met een nederlaag en een overwin-
ning. Dus over de krachtsverschillen in hun klasse
valt nog weinig te vertellen.
Wel wist het eerste de eerste bekerronde te overleven
tegen het 1 klasse hoger spelende SSSE uit Eibergen
Wa een 5-5 eindstand wisten ze via strafschoppen zich
te plaatsen voor de volgende ronde.
Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 september
werd het bestuur van de zaalvoetbalvereniging uitge-breid met 2 nieuwe bestuursleden t.w. Peter Domhof en
Ruud Donderwinkel. Tevens werd besloten na afloop van
de kompetities in de diverse klassen weer toernooien
te organiseren. Ook zullen ze weerhet voetbalgedeelte
van de Nacht van Zieuwent, die vermoedelijk op 4 en 5

januari gehouden wordt, weer op zich te nemen. Ook de
inzet voor eventueel nieuwe stranddagen voor het
voetvolleybal zal weer aanwezig z

Het Bestuur

TE KOOP: paar voetbalschoenen, QUICK, maat 34.
Hans Kerkwijk, Verkavelingsweg 6, tel.
05445-1750

Red. Om een veelvoud van 4 aan pagina’s vol te maken
zult U af en toe een verhaal (of gedeelte daar-
van) kunnen lezen van Youp van 't Hek.
Het betreft colums die eerder gepubliceerd
werden op de sportpagina van NRC Handelsblad.

Red. Het onderstaande verhaal is geschreven op vrijdag
22 juni 1990, een rust- en reisdag tijdens het
WK-voetbal in Italië. Nederland en Ierland hebben
1-1 gelijkgespeela. Cx]

IER Ve
De redactie heeft mij verzocht mijn columns vooral zo
actueel mogelijk te houden en om aan dat verzoek te
voldoen heb ik mij dan ook tot net tussen de dronken
Ieren gehandhaafd. Het is nu half zeven 's ochtends,
het hotel zingt nog steeds en het zal blijven zingen.



Bij bakker
Knippenborg
zit je goed

&.TTEETREZE
w bestelling maakt! !

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

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

Dus Äét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS

Dorpstraat 36, 7136 LM Zieuwent, 5445-1271

Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Accu's, Banden
UitlateneeBetrouwbare

onderhoudsbeurten
voor A.P.K.

Garage Elschot ENear
Waalderweg 32A 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 0..: Supralux, Allihol, Ceta-Bever Bijtsen,

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

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

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

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

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

Als a. holkenborg
tuurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445 1389
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Het verschil tussen Ieren en Nederlanders is niet goed
meer te zien, want ook supporters ruilen hun shirtjesna de wedstrijd.
De wedstrijd tegen Engeland speelde zich af in een hel
van beveiliging en deze wedstrijd was een zalige hemel
van supportersgeluk. Niet cen wanklank, geen seconde
bedreiging, een orgie van zang en zwaaiende vlaggen en
je hebt na'alle jaren van zwaailichten, ME, karabij-
nen, knuppels en fouilleren het gevoel dat je bij het
WK Schaatsen bent.
Voetballen tegen de Teren is een feest. In hun land
groeien uitsluitend aardappelen, het regent ercontinu
en bijna de hele bevolking is naar Amerika geëmi-
greerd. Alles wat na al die jaren nog over is zit hier
in Palermo en zingt. Vierentwintig uur per dag. Als
het stadion “Come on you boys in green” op de toch
enigszins truttige melodie van “those were the days"
van Mary Hopkins zingt, krijg ik een heerlijk kippe-vel. 25.000 Aardige mensen betekent: heel veel aardige
mensen. Dat was ook het grootste probleem dat ik
gisteravond haa toen Gullit scoorde. Schitterende 1-2,
prachtige goal, maar dat betekende wel dat de Iereneruit lagen en binnenin mij riep een stemmetje dat dat
niet deugde. En ik was niet de enige met die gedachte.
Leo Beenhakker dacht er ook zo over. Anders wissel jeKieft niet tegen Van Loen. Het komt waarschijnlijk |

door zijn rossige haar en doordat hij zeker evenlelijk is als alle Teren samen dat hij zich zo soli-dair voelt met dit droeve volk
Ook Van Aerle is Iersgezind en gaf die onmogelijke
terugspeelbal. Van Breukelen kent als onderwijzer de
tragiek van het eiland en ging liggen spartelen als
een zechondje op een met olie besmeurd strand. Een-
een! Mooie uitslag. Een onsportief kwartiertje volgde
en de Ieren waren een ronde verder.
Ik vond het om nog een reden leuk dat het een gelijk-spel werd. Na het eerste doelpunt meldde een tikjeordinaire horecaffer met Amsterdamse tongval naast mij
op de tribune dat hij nu vijf rooitjes winst had. Dus
een gok van vijf mille. Of het waar is is de vraag.Amsterdam is de hoofdstad van Nederland Omdat brutalen
de halve wereld hebben. Regeren dost men vanuit Den
Waag. Maar in een stadion met arme Ieren roepen dat je5.000 gulden wint, detoneert zo verschrikkelijk on
vanaf het moment at hij het had geroepen was ik voor
de Ieren. Patsen mag, maar je moet niet vet gaan
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dineren in Afrika. In de schaduw van zingende Ieren
neurie je bescheiden mee, maar je gaat niet etaleren
met je gokje van vijf ruggen. Geen Ier heeft geld voor
de tandarts, Dirk uit Keek op de Week ("he Van Kooten
kom een pilsje drinken!) heeft een beter gebit en in
het bijzijn van deze aardige mensen moet je een beetje
zwijgen.
Het Ierse doelpunt betekende wel dat Nederland de kans
liep tegen de Duitsers te loten, maar onze groene
vrienden en kennissen waren gered. Zij blijven nog
een, hooguit twee rondes in het toernooi. Dan moeten
ze wel naar huis want hun geld is dan echt opgedron-
ken. Geen Ier kan de finale betalen, maar wat een
leuke mensen zijn het. Als ik straks naar de ontbijt-
zaal ga tref ik er zeker drie snurkend aan in de lift,
alle banken zijn bezet met mooi dromende groenen en er
zijn er zeker zeven die hun roes uitslapen op de bodem
van het zwembad. Die zijn niet verdronken want God is
op de hand van de Ieren. Ze liggen gewoon even lekker
en worden wat raar en nat wakker.

Van hotelkamers, hoe lelijk ook, ga je toch een beetje
houden. Vandaag moet ik afscheid nemen van Sicilië,
Hotel Zagarella en zijn prachtige eigenaar meneer
Oecapinti. Elke dag liep hij tot half acht 's ochtends
te soassstttttten tegen ge Ieren, maar [eren zingen
altijd. Laatst zei ik tegen hem: "Ze slapen al lang’
“ee, zei hij. “ze zingen".
“Ze zingen in hun slaap", zei ik, “Ieren zingen name-
1ijk altija!s
Hij lachte ontwapenena mooi (hij heeft in Oxford
geötudeerg) en loste op in zijn hotel.
Op naar Milaan. Op naar de Duitsers. Eindelijk heb ik
hot gevoel dat het WK echt is begonnen. Ik hoop dat de
spelers dat gevoel ook krijgen want tot nu toe hadden
ze het minder dan ik. Echt erg vind ik dat nou ook
weer niet. Ik wora namelijk Ier

OVERZICHT THUISWEDSTRIJDEN

September
oktober

zve
ZVC

- Exellent 1
— Ben Bridel 1

oktober Zvc olympic 4
oktober ZVC3- Pavanda 3
oktober ZVC4- Brasil 5



NVM :

HYPOTHEEK
SHOP z

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die ene, vooru juiste hypotheek te kiezen, krijgt u

nu deskundig advies.Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voorude juiste. Tegen debest mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

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

— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIËT
de Haare 14
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 05245 1766

TUMMELINK



ENDS DN
vaarALLE

ALL ATIE- boehniek

ELEKTROTECHNIEK

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

LOODGIETERSWERK

SANITAIRE INSTALLATIES

MILIEUTECHNIEK

KEMKENS

INSTALLATIE

BELTRUMSESTRAATZS TEL 0544061635
BGG 064 1006

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26

OPTIMALISERING

ENERGIEBEHEER

TELEFOONINSTALLATIES

SERVICE

ONDERHOUD.

ADVISERING

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
TEL 06u 1666

o5eso eres

Tel. 0544:


