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REDAKTIEWOORD

1992 Is al weer een paar maanden aan de gang en het zal een heuglij
jaar worden. Niet omdathet blad dat je nu leest een fantastisch sport-
blad is. Ook niet omdat dit het jaar van de Europese eenwording is. Het
belangrijkst zijn dit jaar zonder enige twijfel de Olympische Spelen. De
winterspelen en het EK- en WK-schaatsen hebben we al gehad.
In mijn enthousiasme heb ik de Olympische gids gekocht om een
overzicht te krijgen van de nog komende zomerspelen. Gretig begon ik
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te lezen in het mooie boekje dat is uitgegeven door het N.O.C. Maar bij
het lezen van de prachtige intro's bekruipt me weer het gevoel dat ik de
laatste maanden wel vaker gehad heb: "de Olympische Spelen

zijn
voor

mij iets wat zich op de T.V. afspeelt, terwijl een spon als de triathlon
toch ook op het Olympisch strijdtoneel thuishoort !”

De woorden van de voorzitter (dhr. Huybreghsen) van het N.0.C.
zondermeer prachtig: "De Olympische gedachte richt zich op een
samengaan van een gezonde geest en een gezond lichaam, een
samengaan van verschillende nationaliteiten en culturen, waarbij de
sport de basis vormt van de ontmoeting tussen mensen en bruggen
slaat tussen volkeren ….”

Het is echter wel een beetje zuur voor de atleten die de limiet (net) niet
gehaald hebben. Of voor atleten die niet eens aan een limiet kunnen
voldoen, maar sowieso buitengesloten worden. Alsof die paar triathleten
verantwoordelijk zullen zijn voor het overschrijden van het miljarden-
budget. En "we worden nog niet eens uitgenodigd door de sporpro-
gramma's om onze teleurstelling te uiten, zoals de "bobbers” dat in
bijna alle uitzendingen in januari hebben kunnen doen.

Hoewel 1992 het jaar van de eenwording is, zullen we het dit jaar alleen
moeten doen. In het jaar dat vele Nederlandse sporters zich scharen
rondom de overdadige banketten in Barcelona, moeten wij ons best
doende overgebleven kruimels bij elkaar te sprokkelen. En dat zal best
lukken, want we krijgen steun uit een onverwachte hoek. De Olympi-
sche schaatsers steunen ons misschien wel zonder dat ze het zelf
weten. Want de heren schaatsers dragen onder hun schaatspakken
vaak finish-shirts van triathlons. Die jongens zijn niet zomaar zo goed
geworden. Hopelijk zullen ze een keer na een wedstrijd hun pak open
ritsen, voor alle aanwezige pers, en daarbij een finish-shirt van Almere
kunnen tonen! Dit toont eens te meer aan, dat het op een vergissing
moet berusten dat de triathlon niet op het Olympische programma staat
Voorlopig moeten we het echter zonder het Olympisch vuur stellen,
maar we kunnen ons eigen brandje stichten. Het zal niet lang meer
duren of de tv-kijkende sporter gaat op zoek naar een nu eens niet
Olympische sport. Als diegene niet van bridgen, motorrijden of het
redden van drenkelingen houdt, komt hij of zij automatisch terecht bij de
triathlon. En wij zijn op deze toeloop voorbereid!
Of je nou een hol-ogige dertiger, een dik-buikige veertiger, een fanatie-
ke vijftiger of een vitale zestiger, zeventiger of meer bent, vanaf nu is er
geen excuus meer waarom je niet aan triathlon zou doen. Het brandje
kan wel eens een uitslaande brand worden!
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Samaranch zal dan ten aanzien van het buitensluiten van de triathlonslechts een telefoontje hoeven te plegen: "Foutje bedankt …

De Redaktie (Jv.W.)

EVENEMENTEN-AGENDA
18,19 en 20 april:PAASPOP.

—19 april : Paasvuur
= 30 april : Fietstocht georganiseerd door de

feestcommissie.
- 17 mei : PIOT:kopie inleveren.
-20,21en22juni:Kermis.

De kopie voor het volgende nummer (19e jaargang nr. 9 (verschi
ningsdatum 23 mei a.s.) dient uiterlijk Zondag 17 mel in het bezit te
zijn van de redaktie.

DOUBLE TROUBLE

Een interview met
Marco Kl.Goldewijk en Ruud Krabbenborg

Nu de zomer weer voor de
deur staat, komt de tennis-
sport - na een winterslaap
in het mosgroene decor van
het Sourcy Center - weer
tot leven. We besloten om
eens nader kennis te ma-
ken met het succesvolle
herendubbel van de Zieu-
wentse Tennisvereniging
(ZTV), Marco klein Golde-
wijk en Ruud Krabbenborg.
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Marco (bijna 25) en Ruud (25) besloten5 jaar geleden op een verjaar-
dagsteest om samen te gaan tennissen. Helaas kampt Ruud Krabben-
borg momenteel met een blessure. Hij heeft zijn enkelbanden ge-scheurd tijdenshet zaalvoetbal.

Ze tennissen in de winter 1 x per 2 weken in het Sourcy Center. We
werden uitgenodigd om een trainingsuur bij te wonen. Ondanks zijn
blessure arriveert Ruud Krabbenborg als eerste, wel niet om te tennis-
sen, maar desgevraagd levert hij kommentaar. Even later komen de
overige spelers binnen: Gerard Gerritsen, Bobo (zie vorige Piot) en de
broers Marco en Bart klein Goldewijk. Er wordt een partijtje gespeeld,
Gerard en Bobo tegen Marco en Bart.
De ballen worden snel en hard gespeeld (ook nog wel eens uit, helaas).
Ze spreken zichzelf moed in na een slechte bal, de communicatie
onderling is summier en kan samengevat worden in 1 woord: “Jij”,
d.w.z. dat de ander moetduiken, rennen en springen om de bal weer
netjes aan de andere kant te krijgen. Tegen het einde van het trainings-
uur zien de heren eruit zoals de rackets klinken, een beetje dof. De
partij werd gewonnen door Gerard en Bobo (7-6).

Marco en Ruud komen uit in de 3de klasse van de kompetitie. Beide
ĳn sinds dit jaar C2 spelers. Vorig jaar speelden ze op Di-nivo. Door

tournooi-overwinningen zijn ze een plaatsje op de ladder gestegen.
Als iemand begint met tennissenstart hij of zij op E-nivo, na een jaaroftwee wordt dat D2. Al naar gelang talent en prestatie kun je stijgen naar
Dt, C2 en C1. Spelen op A-nivo is voor de happy-few weggelegd. De
Zieuwentse Tennisvereniging kent 2 dames en 4 heren op C-nivo.
In de kompetitie zijn samen met ZTV 7 andere teams ingedeeld in de
regionale 3de klasse. Dit houdt in dat er op 7 zaterdagen getennist
wordt tegen de overige teams. Op zo'n dag worden 5 wedstrijden
gespeeld: Heren-enkel, heren-dubbel, dames-enkele, dames-dubbel en
mix-dubbel.
Zoals gezegd speelden Marco en Ruud vorig jaar meestal de heren-
dubbel-panij. Omdat er nu 4 heren op C-nivozijn, is nog onzeker of ze
dit seizoen weer samen dubbelen.

Red.: Ruud en Marco wat hebben Jullie in het winterseizoen
gedaan en hoe gaat het zomerseizoen eruit zien?

Ruud + We hebben in de winter 1 x per 2 weken op donderdagavond
Marco: een uur getennist. Gewoon een partje spelen en verder niet

specifiek getraind. Krachttraining of iets dergelijks is voor ons
niet weggelegd. Wel doen we iedere winter mee aan de
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Metaflex-bedrijfskompetitie in Aalten. Dit jaar hebben we voor
het 4de achtereenvolgende jaar gewonnen. De beker mogen
we nu houden.
Als de baan op 1 aprii geopend wordt, staan we ieder vrij
uurtje op de baan tot het begin van de kompetiie op 11 april.
We hebben geen trainer, maar spelen tegen elkaar. Ons doel
dit jaar is natuurlijk om kampioen te worden, maar klassebe-
houd is ons subdoel. In ieder geval willen we graag winnen
van Lichtenvoorde en met name van Gerard Gerritsen.
Bij de open toumnooien in Lichtenvoorde zagen ze ons vorig
jaar al liever gaan dan komen en daar willen we dît jaar nog
een schepje bovenop doen.

Wat vinden jullie dat de ander nog kan leren?
Marco's volley aan het net kan beter. Verder zou het goed zijn
als hij wat rustiger zou worden (t is al een stuk beter) en een
bepaalde vastheid inzijnspel zou krijgen.
Ruud's backhand kan verbeterd worden. Tevens moet hij zijn
sprong-service afleren.

Waaris de ander Juist wel goed In?
De top-spin service van Marcois goed, verder slaat hij hard
en datis ook een voordeel.
Ruud is rustig, kan prima volley’s slaan en houdt lange rally's
goed vol

Wat is het leuke aan dubbelspel?
Wezijn aanelkaar gewaagd, we tennissen al zo lang meten
tegen elkaar, dat we precies de goede en minder goede
kanten van de ander weten.
Ik heb een zwakke backhand, maar ben goed aan het net
Marco heeft een goede backhand en kan goed plaatsen. Bij
het dubbelspel kan de ander jouw zwakke kant aanvullen. Je
kunt je dan meer concentreren op waar je goed in bent
Tijdens het spel kun je elkaar oppeppen. Bij het inspelen
merken we direkt of we tegen pielers moeten of tegen mensen
die, net als wij, aanvallend spelen. Tegen pielers spelen we
niet graag, die staan daar maar wat te doen op de baan zodat
wij niet in ons spel kunnen komen. We coachen elkaar. Ik ben
nog wel eens wild en als ik een bal fout sla, laat ik me soms
gaan. Ruud is veel rustiger.
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Daarom voert Marco ook het woord tijdens een wedstrijd179
Marco uit zich sneller, ik leg me al gauw ergens bij neer. Als
het niet duidelijk is of de bal van de tegenstander in of uit is,
zou ik zeggen ’in'. Maar daar krijg ik van Marco geen kans
toe, die duwt me dan van het net weg en roept “let”. Het punt
wordt dan overgespeeld.

Zijn er ook nadelen aan dubbelspel?
Je bent afhankelijk van elkaar. Als er 1 niet in vorm is heeft de
ander daar behoorlijk last van. We kankeren dan ook flink op
elkaar en daar heb ik achteraf weer spijt van. Maar na de
wedstrijd zijn we altijd weergoedevrienden.

Wat Is Julle persoonlijk doel dit jaar?
Winnenvan Bart.
Winnen van Marco, dan win ik ook van Bart. Ik wil ook graag
een enkelspelop C-nivo winnen.

Hebben Jullie nog grote voorbeelden of idolen?
Ik vind het prachtig om naar Yannick Noah te kijken. Hij houdt
van show en daarzieikwel wat van mezelf in terug.
“Dat he'j wal good". Zelf heb ik geen echte voorkeur. Ik vind
het aanvallend spel van Krajicek goed. Maar als kijksport
wordt het ernietaantrekkelijker op. Een ralley bestaat meestal
maar uit 3 slagen: service, service-pass en volley. Men wilde
regels nu ook gaan aanpassen: de ballen verzwaren en de
afmetingen van het veld veranderen. Ik denk dat dat een
goede zaak is, het spel wordt aantrekkelijker voor de toe-
schouwers en dat motiveert mensen misschien om ook te
gaan tennissen.

.En Wimbledon, wanneer ligtdatIn de planning?
Over 2 a 3 jaar hoop ik. Nee, dat is gekheid, daarvoor ben ik
te laat met tennis begonnen. Bovendien moet je dan zeker6 a
7 uur per dag trainen. Zoals het nu gaat ben ik tevreden, een
uurtje oefenen en dan gewoon spelen. Als ik dit jaar een C-
tournooi kan winnen benik blij. En dan het liefst in Lichten-
voorde, he. Vorig jaar heb ik daar in het D-toumooi een Duit-
ser verslagen in de finale (grijnst breed, (red.))
Ik heb altijd gevoetbald en met de studie ernaast, kwam je niet
aan tennis toe. Achteraf vind ik het wel jammer dat ik niet
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eerder ben begonnen. Als je bijvoorbeeld de jeugd van ZTV
ziet spelen, jongens van 12 die meppen je gewoon van de
baan.

eral een reden om naar Monaco te verhuizen?
Daar ben ik dit jaar nog geweest met vakantie. Maar tot nu toe
kost het allen nog maar dik geld.
Ja,dat is ook geen wonder. Normaal gesproken heb je 2 a 3
keer per seizoen een nieuwe racket-bespanning nodig. Hoe-
veel hadden je broeren jij er ook alweer nodig, Marco?
Samen 50.
Evenuitrekenen, 50 bespanningen a f 50,-, dat is f 2.500,
Ja, we hebben nu samen een bespanningsapparaat gekocht,
anders was hetook niet te betalen en zou ik gestopt zijn met
tennis.
Als je een tournooi wint, dan krijg je wel eenseen trainingspak
of tennisschoenen. Maar verder moeten we gewoon Kontribu-
tie betalen a f 150. Een nieuw shin en een nieuwe broek heb
je ook wel eens nodig. Verder spelen de meesten met 2
rackets die ieder ongeveer3 tot 5 jaar meegaan. Al met al
vallen de kosten nog wel mee.

En die nieuwe kleding, hoe ziet die eruit?
Dat maakt mij niet zoveel uit. Officieel moet 80% wit zijn, maar
dat vind ik onzin. Van mij mag er net zo goed in fluoricerende
kleuren worden gespeeld. Of, zoals je op tournooien nog wel
eens ziet, in shirtjes van de vakantie.
Dat 80% van de kleding wit moetzijn, vind ik ook een beetoverdreven. Maarik vind wel dat tennisserser fatsoenli
moeten lopen, liefst in tennis-outfi.

Tot slot, wat zouden jullie graag anders
vereniging?
De meeste spelers zijn gelegenheidstennissers. Het zou leuk
zijn als er iets fanatieker gespeeld werd, zodat er ook wat
‘meer spelers op C-nívo zouden zijn
De sfeer om het tennisveld is wat minder dan in Harreveld en
Lichtenvoorde. De meesten blijven niet na om wat te drinken,
en de mensen die er ziten zijn vaak dezelfden.

n nen de
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HET TOETJE VAN MARCO EN RUUD:

1. Wat Is Jullie favoriete gerecht?
Marco: Chinees, zelfgemaakt door Emy.
Ruud: Biefstuk van de haas met champignons doorPilen het Zwaan-

tie.

2. Wie nodigen jullie absoluut niet uit op Je eigen verjaardag?
Marco: (Denkt heel lang na.) Iedereen mag komen.
Ruud: Saddam Hussein.
Marco: Ja, dat had ik ook kunnen zeggen.

3. Wat Is volgens jullie zelf je slechtste eigenschap?
Marco: Misschien te eigenwijs.
Ruud: Te lief voor een ander.
4. Wat is volgens jullie zelf je beste eigenschap?
Marco: Doorzettingsvermogen.
Ruud:  Doorzettingsvermogen.

5. Wie vinden Jullie de beste sportman of -vrouw van Zieuwent?
Marco: Ronald Olthuus, ex-wegracer en nu fanatiek squasher (in het

Sourey !. En ook mijn broer Bart, alsje kijkt wat hij allemaal
gedaan heeft, voetbal, volleybal en nu tennis.

Ruud: Ik weet niet hoe hij heet, maar ik kom hem elke dag fietsend
of lopend tegen. Hij heeft van die dunne benen.

6. Wie Is de meest ondergewaardeerde persoon binnen je eigen
vereniging?

Marco: Willy Weijers en Annie Domhof die altijd klaarstaat bij de
telefoon.

Weijers, hij knaptalle klusjes voor de vereniging op.

7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijn wie zou er dan
burgemeester moeten worden?

Marco: Nobbenh al vaak genoemd, maar ik vind hem ook wel
een geschikt persoon. Of Nico Wessels om zijn organisatieta-
lent en doorzettingsvermogen.

Ruud: Zet er maar neer Bennie ten Bras. Dan zouer wel het eenenander in de soep lopen want hij zet graagzijn eigen wil door,
maarop sportgebiedis het een organisatietalent.

Ruud:
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8. Wat Is je grootste hobby momenteel?
Marco: Motorrijden. Als ik of tennis, of motorrijden op zou moeten

geven, zou ik niet kunnen kiezen
Ruud: Momenteel de bouw van m'n huis. En gezellig uitgaan met de

kameraden.

9. Wat zou Je graag anders zien In Zieuwent?
Marco: Vluchtheuvels en cicanes in de Zieuwentse kom, zodat er niet

meer zo hard wordt gereden (doe ik zelf trouwens ook)
Ruud: "heb ze altied zo’n meuite met het toetje"?

Plan 'de Steege 2' niet zo dicht langs mijn ouders huis.

Red.: Nog lets vergeten?
Marco: Ik zou graag de dames succes wensen en Marian de Boer

beterschap.
Ruud: Ik heb een advies voor de jeugd: blijf lid van de vereniging.Vaak hebben de jongens voetbal er nog naast en dat is dan

niet te kombineren met en studie en tennis. Ze stoppen dan
met tennis. Jammer, talent gaat zo verloren.

Red.: Marco en Ruud bedankt voor dit openhartige gesprek en
succesin de kompetitie en bij tournooien.

De Redaktie.

"OAVERPEINZINGEN"

Onlangs werd ik door iemand van de PIOT gevraagd om een stuk te
schrijven voor de rubriek overpeinzingen. Het nu volgende verhaal zal
over jeugdbiljarten gaan. Dit zal niet een gewoon verhaal zijn maar een
kritisch stuk en ik hoop dan ook dat het de nodige stof zal doen opwaai-
en.

Alvorens ik methet jeugd-biljart-gebeuren in Zieuwent begin zal ik eerstiets zeggen hoe het geheel landelijk geregeld is. Binnen de K.N.B.B.
(Koninklijke Nederlandse Biljart Bond) bestaat een Commissie Jeugd!

arten. Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris en acht
gewestelijke jeugdconsuls. Zij komen zes keerper jaarin vergadering

bij elkaar en proberen het geheel landelijk te coördineren. In Zuid-



VERENIGINGEN:

RKZVC. Veldvoetbal
Voorzitter J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel 1281

sekretaris © tetokder Raelsraat 1 voorde 05443 75179
Penningmeester M. vh Bolscher, De Hoare 69, Zieuwent, tel. 1660
Wedstrijdsekr.

 z
H Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

RKZN.C. Zaalvoetbal
Voorziner B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 1257

Sekr/Penningm. A, Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1691

Wedstrijdsekt.28 it Helorwog 3 Zeuwent tel 2127

MH. PRCELLI: Handbal
Voorziner 8. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel. 1838
Sekretaresse 1 Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tol. 05443-73814
Penningmeesteres =P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Mariënveide tel. 1363
Wedstrijdsekr.=A Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, tel. 1531

ORP: Volleybal
Voorzier H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22, Zieuwent, tel 1875
Sokretaris £. Rouwhorst, De Haare 25, Zieuwent, el, 1822
Penningmeester A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, te. 1400
Wedstrijdsekr. °P. Cuppers-Jzercof, De Hare 29, Zieuwent, tel. 2059
Recreanten A. Klein Tuente, Lantherweg 49, Mariënvelde, tel 1409
Jeugtraken J Koman Cuppers Aasioseweg 20. euwe. et 2192

ZI: Tennis
Voorzitter Cuppers, Oude Maat 1, Moriënvelde, tel. 128
Sekretaresse 8 Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1891
Penningmeester W Wiers Zeuwerteeweg 77 Zieuwent el 1425
Wedstijdsekt A. KI Holkenborg, Past. Zondorinkstraat 12,Zieuwent, tel 1833

GV: Gymnastiek on Jarzgym.vereniging
Voorzitter L. Hummslink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, el. 08340.60442
Sckretaresse J. Wolters, Batstijk 42, Mariënvelde, el. 1711
Penningmeesteres:T. Wopereis, Dorpsstraat 220, Zieuwent, tel, 192
Wedstijdsekt.7L. Hummelink, Oude Torborgsew. 269, D'chom, el 8320 60442

MU CHIN: Karate
Voorzitter M. Olthof, De Wooreise 23, Zieuwent. tel 1262
Seer/Pernngm Rijnders Larstaat 18 voorde 05443 74926

TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter L te Molder, B. v. Moursstraat 24, L'voorde, tel. 05423-75454
Sokretaris 8. Huïtink, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tel. 2112
Penningmeester°M Woporeis, Zegendijk 5, Zieuwent tel 1376



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 1257
Sekretaris E. Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tel 1324
Penningmeester J te Roller, Verkavelingeweg 2, Mariënveide tel 1373

Wedstrijd zekr Kk Mumemeink Eorswog® Levetel 05443 17623

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Vooriter A. Moekes, Strausstraat 15, U'voorde tel 05443-76506
Sstrotaris Ge Mokder De Soege 23 Zuweal 2214
Penningmeester A Papen, De Haare 32, Zieuwent, el 1970

BV. t KEVELDER: Bijarten

Voorzitter 8 Hulshof, Zieuwentseweg 59b, Zieuwent, el. 1494
Sekr/Penningm. C Schurink. J v. Eykstraat 12, L'voorde, tel 05463 73217
Wedstrijd zekr € Vloperos Schappenag 13 Zieuwent 11 1432

82: Bijaren
Voorzitter A van Melis, Kard. de Jongste 1, l‘voorde, tel. 05443 74588
Seke Wedstr sekt. T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, el. 127
Ponningmeesteres.F Goldewijk-ten Bras, Churchilstraat 20, Zieuwent, tel 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 1217
Seke Wedstr sekt.…P Domo! Sanmansweg 22 Beim tl 05448 2197
Penningmeester T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zicuwent, tel 1271

ESZET "90: Squashwereniging

Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tel 1982
sekretaris A. Doppen, Aaltenseweg 49, Lichtenvoorde, el. 05443-76772
Penningmeester3P. van Zutphen, Bentinckstraat 23, L‘voorde, tel 05442-76783
Vedat soer Pknpperborg Dorpsstraat 243 Zieuwent el 1856
BADMINTON vereniging:

Voorzitter F. Wamelink, Edisonstraat 4e, Lichtenvoorde, tel, 05443-77149
Sekretaresse V. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel 2772

A. Eokelder, Ruurloseweg 18, Zieuwent, tel 1668
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Limburg heeft jeugdbiljarten attjd de kroon gespannenin positieve zin.
Noord- en Oost-Nederland is er de laatste jaren bijgekomen. Echter de
stijging van het ledental onder de biljartjeugd bijft al vele jaren ten
achter bij de algemene groei in de biljarterij. Daarom is niet voor niks de
aan pak van jeugdbiljarten prioriteit nummer een in het K.N.B.8.-plan
voor de komende jaren.
Waar zit nu de bottie-neck binnen deze harde gegevens? Ik weet dat
velen die vraag in eerste instantie zouden willen beantwoorden met te
wijzen op het imago, dat biljarten vooral in cafés wordt bedreven, waar
de ouders hun kinderen immers niet graag sport zien beoefenen.
In dat opzicht ben ik van mening dathierin verandering moet komen. In
sommige gebieden in ons district is dit al gebeurd (ik denkhi
Hengevelde en omstreken). Het aloude imago van biljartsport is kroeg-
sport, waaronder het bijarten voor jeugd nog gedeeltelijk gebukt gaat,
zal moeten veranderen. Ik hoop dan ook dat ouders van (toekomstige)
ieugdbiljarters zichzelf overtuigen dooreen keer te komen kijken!

Jeugdbiljarters kunnennu lid van de K.N.B.B. zijn (in principe) van 0 tot
21 jaar. Er wordt binnen ons district een jeugdcompetitie gespeeld met
in het afgelopen seizoen 16 teams die verdeeld werden in 2 poules. Het
totaal aantal jeugdbiljarters binnen het district was 55.

Het probleem dat we als vereniging (ik denk hierbij niet alleen aan de
biljarvereniging) hier in Zieuwent hebben is dat we moeten “concurre-

ren" met het “machtige” veldvoetbal qua jeugdleden. Ik hoop echter
desondanks dat hier in de toekomst verandering in zal komen en dat weals “nietvoetbalvereniging” ook een of meerdere jeugdteams in de
competitie kunnen laten meespelen.
Dus ouders en jeugd van Zieuwent, kom eenkeer kijken en biljart eens
een partijtje bij Buurt- en Clubhuis ’t Kevelder.

Edwin Wopereis.

VOETBAL-IDIOTERIE

Ondergetekende is reeds jaren betrokken bij het door velen bejubelde
voetbalspel. Uiteraard is hij dan ook op de hoogte vanalle termen en
kretologie binnen deze sport. Toch wordt hij nog vaak op de vingers
getikt door mensen, die nu eenmaal niet zo in deze wereld thuis zijn
Het is natuurlijk niet zo, dat deze “leken” dan beticht kunnen worden



HPAdH
VOOR AL Uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS

ZIEUWENT - Tel. 1257
Adidas - Puma - Quick - Cruijff Sport

Rucanor - Mitre die - Yonex ESA
Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - Viking [ gy

Waarzullen we afspreken?
Natuurlijk bij.

Hotel- Café-Restaurant

„Tt Witte Paard”
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf, 05445-1282

Ouderwetse gezelligheid
midden in het dorp.

FAM. A. STOVERINK



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF

<(] Tongerlosestraat 52
z daar Lichtenvoorde

€

moetik Tel.05443-77448
zijn 77449

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

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

“+ Jos Lageschaar4#dat, * Tuinaanleg en onderhoud
UN * Tuin-architektuur

* Kwekerij
* Partikuliere verkoop

Dorpsstraat 17 A - Zieuwent
Telefoon 05445 - 1954



Bakkerij Jos Knippenborg
Dorpsstraat 13 7136 LE Zieuwent

tel (05445) 1255

Voorstad 1 7271 BE Borculo
tel. (05457) 74554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling !

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

Dix. kleine zalen voor alle doel-
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buifeten, warme bulfetten,
gourmetten, diners enz
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bij cen ander
ook kuntkrijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36, 7136 LM Zieuwent, 0544512;

Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Accu's, Banden
Uitlaten

gratis montage
Betrouwbare

onderhoudsbeurten
Ook voor AP.K.
staan wij klaarGarage Elschot

Waalderweg 32 A
7263 RW Mariënvelde

Tel. 05445-1855

Tevens bouwen wij L.P.G.
in en repareren wij

schade-auto's



ELEKTROTECHNIEK OPTIMALISERING

CENTRALE VERWARMING ENERGIESEHEER

LUCHTBEHANDELING TELEFOONINSTALLATIES

LOODGIETERSWERK SERVICE

SANITAIRE INSTALLATIES ONDERHOUD

ï MILIEUTECHNIEK ADVISERING

De DAG EN NACHT BEREIKBAARanwSE EEEen ee
7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26
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van een gebrek aan deskundigheid, want wat je af en toe op en rondde velden hoort is voor iemand, die niet in de voetballerij zit absoluutniet te begrijpen. Voor degenen, die er middenin zitten is het allemaaldoodnormaal, maar vooral voor degenen, die het eigenlijk

niet

willenbegrijpen is het "absurde voetbalidioterie”.

Om te beginnen met de opstelling; Is een "laatste man" iemand, dienoodgedwongen door de trainer opgesteld wordt, omdat hij er nueenmaal 11 op moet stellen ? Is de "spelverdeler" degene, die op iederwilekeurig moment begint met het verdelen van bijvoorbeeld monopoly |
of scrabble ? Is "een zwervende spits" een speler, die nergens welkomis en dus maar rond moet dwalen over het hele veld ? Hoe zou een“voorstopper” er van achteren uit zien alshijvan voren stopper is ? Watmoet je trouwens al denken van een "stopper" en is het tenslotte nietlogisch vooreen voetballer, dat hij een “buitenspeler” is of moet dat nogbenadrukt worden via de opstelling 7

Tijdens de wedstrijd staat de genoemde leek, Dhr.L.Eek langs de kantvan het veld. Er suizen hem dan de gekste termen om de oren. Bij eendirecte vrije trap voor de tegenpartij (zijn alle andere trappen overigensniet vrij) roept de keeper bijvoorbeeld tegen zijn medespelers: "Maakeens snel een muurtje met 6 man". Moet Dhr.L.Eek nu echt denken, dater direct zes verdedigers naar binnen rennen om stenen en cement e.d.
op te gaan halen om "een muurtje” te maken ?
Opeens hoon onze Dhr.L.Eek de spits (?) vragen om een “diepe bal" eneven later zelfs om een “lange bal" en hij maar denken, dat er echtmaar één bal was en dat die volgens hem toch echt rond moest zijn alshij zo kon rollen.
Plots wordt er door iemand, die ver achteralle anderen staat geroepen:zet die man vast”. Moeten er nu dus ook nog hamers en spijkersgehaald worden om tijdens een voetbalwedstrijd de spelers met eenander shitje het plezier in het spel te ontnemen door ze "vast tezetten"?
“Zoek de achterlijn op” roept de "spelverdeler" tegen zijn "buitenspeler"en In gedachten van Dhr.L.Eek laat betreffende speler meteen de balliogen en gaat deze fanatiek op zoek naar die achterlijn en steekt hijdus triomfantelijk zijn arm in de lucht bij het vinden ervan, wetende aanzijn opdracht voldaan te hebben.
Op een gegeven moment lopen alle spelers met dezelfde kleur shirtnaar voren, terwijl er wordt geschreeuwd "er uit met z'n allen". Deinmiddels beroemde heer Eek denkt, dat de wedstrijd is afgelopen,maar er wordt gewoon door gespeeld. Kort daarna roept de keeper: "En

——°°°588888ee
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nu iedereen een mannetje” en uiteraard denkt onze vriend nu, dat hij
plotseling toeschouwer is bij een dansavond voor vrijgezelle dames

Enkele minutenlater schreeuwt de trainer langs de kant, dathet veld
breder gemaakt moet worden. Waarom niemand van de spelers zich
hier iets van aantrekt is voorL. een raadsel. Hetis volgens hem sowi
so een domme opmerking, want de lijnen van het veld zijn door de
terreinknecht vastgekalkt en ook de KNVB zal hetniet leuk vinden, dat
het veld buiten hun weten om breder wordt gemaakt.
Na afloop zit vriend Eek in de kantine en hoort rondom hem kreten als
"Ik heb mijn doel mooi schoon gehouden" en "We hebben die gasten
helemaal zoek gespeeld” en "Ik zat in een dalletje” en “Ik stond op een
eiland” en meer van dat soort termen. L.Eek schudde opnieuw zijn wijze
hoofd en dachtbij zichzelf, dat hij de keeper echt niet in zijn doel bezig
had gezien met bezems en dat hij tijdens de wedstrijd niemand van de
tegenpartij kwijt was geweest en ook had hij de vele kansen missende
spits op een egaal veld zien lopen, waarop geen water was te beken-
nen. Er klopte niets van de genoemde opmerkingen.

Kortom; Er kunnen bij de populairste sport in Zieuwent nogal wat
kanttekeningen geplaatst worden. In dit verhaal is namelijk nog niet
eens gesproken over onderwerpen als: “Je moet je mannetje korter
dekken (?) of "we gaan 1 op 1 spelen” of "Je staat buitenspel" of "laat
maar vallen die bal" of "gooi die bal voor de pot” of "Leg 'm bij de 2e
paal" en meer van dergelijk jargon.

Uiteraard is al het bovenstaande ietwat komisch bedoeld, maar van de
andere kant is het ook wel frappant als je dus eens bekijkt, wat voor
een onzin (in de ogen van een leek) er door de heren voetballers wordt
geschreeuwd.

Wordt hopelijk vervolgd (door andere clubs 2).
Redactie PIOT (RD.

VOLLEYBALVERENIGING T.O.H.P

DAMES 1 TOHP VOLLEYBAL
Het seizoen begon veel belovend, ons doel was promoveren naar de 1e
klas. Doch na de eerste paar wedstrijden stuiten we op zware tegen-
standers zoals: BVC 1, Longa 5 en Marvo 1. BVC zou als 1e eindigen,



Bomers LMB x

Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 05445-1620 ZIEUWENT

WEEGBRUG
B.A.M. KRABBENBORG
ZIEUWENT

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

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

Tevens kunstmest verkrijgbaar los
en gezaktte leveren,
in samenwerking met

GUNNEWICK
MENGVOEDERS BV

te Vragender Tel. 05443 - 71330



GOEDE RAADIS NIET DUUR!
Ook uw Adviseur voor:
- APK keuringen

GEMAN - Schade- en spuitwerk
- Onderdelen en Acc.

ADVISEUR voor: Teelen ML bef.

Aan-en verkoop van personenauto's
P.S. Deskundig advies kan U veel geld besparen ! !

Dorpsstraat 93 - 7136 LJ ZIEUWENT
Telefonisch bereikbaar tijdens werkdagen tussen 18.00-19.00 uur,
onder tel.nr. 05445 - 1542

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

motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939
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dat was na de eerste set tegen hen al snel duidelijk. Deze meidentrainen drie maal per week en dat is te zien. Ze staan dan nu ook met 8punten boven nummer 2.
We hebben nog geprobeerd om beslag te leggen op de tweede plaatsen dit had er misschien ingezeten. Doch trainen we te weinig methethele team compleet. Daar kwam nog bij dat er tijdens het tweedegedeelte van de kompetitie drie speelsters door omstandighedenwegvielen en de overigen het erbij lieten zitten. Het geloof in onszelfwas weg.

Twee wedstrijden gingen verloren tegen tegenstanders, die we normaalgesproken makkelijk konden inpakken. De laatste twee wedstrijdenwaren we weer met 7 personen en hebben we gewonnen. Nu zijn ernog twee wedstrijden te gaan en in theorie kunnen we die punten ook
nog binnen halen. We zullen dan als ca. vierde eindigen. Een troosthebben we; normaal mag diegene die als tweede eindigen promotie-wedstrijden spelen, dît seizoen echter niet.

Helaas is ons net door onze trainer Paul Waenink medegedeeld dat hijvolgend seizoen zelf weer gaat spelen en dus stopt met het geven vantrainingen. We willen hem langs deze weg bedanken voor zijn inzet entĳd,dieij aan ons besteed heeft en hem veel spelplezier toewensen bijzijn nieuwe hobby. Dames 1 TOHP,

P.S. Als iemand het ziet zitten om bij TOHP training te gaan gevenkan hij contact opnemenbij Henk Krabbenborg (tel. 1875). We
zoeken nog trainers voor Dames 2e, 3e en 4e klas en Heren3e klas. Ook nog voor enkele jeugdteams.

DE MOMENTEN VAN DE
R.K.Z.V.C. PUPILLEN

RKZ.V.C. E-1
Wedstrijd : RKZVC E1 - Marienvelde €1
Uitslag :6-3
Doelpuntenmakers : Tom Gr. Kormelink (3x) en Johan Stortelder (3x)Mooiste goa! : Johan Stortelder.
Mooiste moment  : De hele wedstrijd was 1 mooi moment,
Man v.d. wedst.:Tom Gr. Kormelink
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:MEC Et - RKZVC E1
-3

Doelpuntenmakers : Tom Gr. Kormelink (2x) en Bart te Molder.
Mooiste goal : Tom Gr. Kormelink.
Mooiste moment _: Toon Molleman schreeuwde al vanpijn voordat

hij al geraakt werd.
Manv.d. wedstr. : Jeroen Brundel.

Wedstrijd : RKZVC E1 - Meddo E1
Uitslag 1-0
Doelpuntenmakers:Thijs Roelofsen.
Mooiste goa! : Thijs Roelofsen.
Mooiste moment
Man v.d. wedstr. : Jelle Kolkman.

Wedstr :RKZVC E1-KSH E1
Uitslag :3-2
Doelpuntenmakers:Tom Gr. Kormelink (2x) en Johan Stortelder.
Mooiste goal : Johan Stortelder.
Mooiste moment  : Jelle Kolkman die een eigen goal maakte uit

een cornerbal.
Manv.d. wedstr. : Jeroen te Brundel.

RKZ.V.C. E-2
Wedstrijd : Longa E7 - RKZVC E2
Uitslag 5-1
Doelpuntenmakers John Eekelder
Mooiste goal : John Eekelder
Mooiste moment
Man v.d. wedstr. lans Kerkwijk

Wedstrijd RKZVC E2 - AZSV E?
Uitslag -10
Doelpuntenmakers :

Mooiste goal
Mooiste moment
Manv. : Thijs Bongers.



REYMER
WaWark

At Dok meetedtDEEZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 054451259

Ookvoor u hebben wij
een passende
oplossing vooral
uw woonwensen!

Stoltenborg
Interieurverzorging

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

Dorpsstraat 33, Zieuwent
Tel.05445- 1207

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

- Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

A
Roldersweg 32

7136 KX Zieuwent
Telefoon (05445) 2133

Fax. (05445) 2237



WE W.J.M. Kleín Goldewijk

eN verkoop van nieuwe IE
“gs en gebruikte auto's

|

|

ee) APK S3|Se keuringsstationze) eebedrijfsauto's Tesa172 —— |

verhuur verhuur |

W DRUKKERIJ
WESTERLAANTA]ACI

Dijkstraat 26 - LICHTENVOORDE - Telefoon 71207
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Wedstrijd : RKZVC E2- AD E2
Uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment
Manv.d. wedstr.:Bart ten Have.

R.KZ.V.C. F-1
Wedstrijd : AZSV F2 - RKZVC F1
Uitslag :3-0
Doelpuntenmakers:Die kennen wij niet bij naam.
Mooiste goal 3

Mooiste moment  : De "spetter" die Ruud op zijn hoofd kreeg.
Iedereen dacht "die gaat plat’
Ruud wreefin zijn ogen en ging door.

Man v.d. wedstr. : Teun: hij speelde een bere-goeie eerste helft.

Wedstrijd :RKZVC F1 -KSV F1
Uitslag ‘1-4
Doelpuntenmakers : Clemens (penalty)
Mooiste goal -
Mooiste moment : Lucas krijgt de opdracht meer op de goal te

schieten. Antwoord: "Maarik vind overspelen
zo leuk!"

Man v.d. wedstr. : Chris E. (de man met overzicht).

RKZ.V.C. F-2
Wedstrijd RKZVC F2 - AZSV F3
Uitslag :2-3
Doelpuntenmakers : Mario Wopereis (2x.
Mooiste goa! : Mario Wopereis.
Mooiste moment :-—

Manv.d. wedstr.:Roel Penterman.

Wedstrijd : Marienveld F1 - RKZVC F2
Uitslag 10-2
Doelpuntenmakers:Ame Hassink en Ferdinand te Vruchte.
Mooiste goal : Ame Hassink.

_———__[
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Mooiste moment  : Ame had nieuwe voetbalschoenen, dus hij zou wel
even scoren. Belofte maakte schuid, een schitte-
rende solo werd bekroond met een doelpunt.
“Ik zei het toch" was daarop zijn antwoord.

Man v.d. wedstr.:Raymond Spekschoor.

Wedstrijd : RKZVC F2 - SKVW F1
Uitslag :1-2
Doelpuntenmakers : Ame Hassink.
Mooiste goal : Ame Hassink.
Mooiste moment  : Bij een doelrijpe kans voor Ferdinand was het

Mario die een beetje in de weg liep. Lucas
Molleman reageerde direct: "Dat zouden we bij F1
dus nooit doen.”

Man v.d. wedstr. :Roel Penterman.

AAN DE LIJN: RUDY HUITINK

Aan de lijn: Rudy Huitink, mede-organisator van het touwtrektournooi
gehouden op 5 aprjl. te Zieuwent.

Hoeis het toernooi verlopen ?
We begonnen iets later dan gepland want de sleutel van de jurywagen
was er niet. In die wagen zaten allerlei attributen zoals de geluidsinstal-
latie. Verder is het toernooi goed verlopen.

Was er veel publiek ?
Dat is moeilijk te zeggen omdat ook de deelnemers zelf bijna de hele
dag op hetveld aanwezig waren. Er deden 50 teams (waaronder 4
vrouwenteams) mee van ieder 8 personen. Ik denk dat de overige
publieke belangstelling redelijk was.

HoeIs D.E.S. geëindigd 7
In onze gewichtsklasse van 680 kilo zijn we gedeeld 4de geworden.
Een beetje beneden de verwachting. We hadden op een betere start
van het seizoen gehoopt omdat we ons gekwalificeerd hebben voorhetNederlands Kampioenschap in juni/juli.



J. WAENINK SeSCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

Drukkerij
D) Westerlaan

Dijkstraat 26 - 7131 DN Lichtenvoorde Tel 05443-71207

VOOR AL UW

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

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

Bij de NMS Spaarbank
zit niemandop de
reservebank,

JA assurantiën-financieringen-hypotheken
EAN TH. J. BEKKEN/- ZIEUWENT zer o5aas1461
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Nog blessures ?
Onze sport is niet blessure-gevoelig. Ik heb navraag gedaan bij de
EHBO-mensen en er was iemand met een gescheurde blaar en iemand
met een snijwond, verder niet.

Volgend [aar weer een tournool In Zieuwent ?
We hopen wel maar het ligt niet aan ons. Je wordt uitgeloot door de
wedstrijdcommissie van het Gewest Oost om een tournooi te organise-

ren. Aan de accommodatie zal het niet liggen, we hebben een prima
veld en een uitstekende kleed- en doucheaccommodatie.
Hetveld wordt nu door ons hersteld, zodat het gras weer kan groeien
voor Paaspop.

De Redaktie.

TOPSPORTVRIENDELIJK

(Redaktie: Om een veelvoud van 4 plus of min 2 aan pagina's vol te
maken zult u af en toe een verhaal (of gedeelte daarvan) kunnen lezen
van Youp van 't Hek. Het betreft columns die eerder gepubliceerd
werden op de sportpagina van NRC Handelsblad.)

Dit is een dringende oproep aan alle jongens en meisjes die in de
laatste klas van het VWO zitten en van plan zijn om volgend jaar te
gaan studeren. GA NIET NAAR GRONINGEN !!
Daar gaat de universiteit namelijk een ‘topsportvriendelik studiesys-
teem invoeren. Dat houdt in dat het programma van studenten die top
willen sporten zo wordt aangepast dat hun studie er niet onder lijdt. Dus
die komen nu naar het hoge noorden en niets is zo erg als topsporters
in je omgeving. Allereerst stinken ze. Zelf valt die lucht hen niet op,
maar ze stinken vreselijk. Dat komt dooral die rare koolhydraatmuesli-
yochurttawebolletjes en vreemde uitgebalanceerde enzymendrankjes
die ze 's morgens om tien voor zes tot zich nemen. Je ruikt de ZUUr-
graad van hun hamstrings en dat is een vreselijke bunzinggeur. Daarbij
is het ookniet goed dat je in de collegebanken naast iemand zit die
klaar wakker is. Die steekt zijn vinger op en steft een slimme vraag.
Daar wordt je als student niets wijzer van.
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Studenten hebben de lucht om zich heen van ongewassen kleren,
liefdesverdriet, mislukte spaghetti en tijdens het betoog van de dienst-
doende professor moeten ze overalzijn, behalve bij de les. Studenten
delen hun avonden met Lord Byron, Hegel, Bowie, Mahler, Scola, Kees
van Kooten, Heineken, Asterix, elkaar of juist met niemand. En in de
collegebank slaapt een student uit en wenst niet gestoord te worden
doorde venijnig krassende pen van een topsporter, die te goed oplet
en aantekeningen zit te maken zodat

hij
het thuis allemaal vlug snapt

en zich zo snel mogelijk kan terugtrekken in een zweterig en hafterig
hormonenzaattje.

Daarbij moet een student met een andere student een beetje kunnen
praten en het is algemeen bekend dat dat met een topsporter niet kan.
Daar kan de laatste niets aan doen, maar de topsporter is vanaf zijn of
haar puberteit vergiftigd door enge ouders met een gouden medaille:
syndroom of dooreen Germaanse coach in een lichtblauw trainingspak
die al zijn eigen mislukkingen op de pupil heeft afgereageerd en de
hersens van het kind gespoeld heeft met zwembadchloor, tijgerbalsem
of tumgrafiet. Dus die kinderen moet je niet lastigvallen met Klaas de
Jonge, ABP, Bouwfraudesof de Kluwers van Harry van de Berg

Ik vertelde een keer een hoogspringer dat ik in Berlijn was geweest en
hij informeerde uitsluitend naar de hoogte van de muur. Laat staan dat
je tegen een hordeloopster zegt dat er in Maassluis tolueen in de grond
zit. Zij zal zeggen: 'Nou en? Dat staat toch niet opde lijst van verboden
stimulerende middelen?"

Nee, topsporters moet je ver buiten de universiteit houden. Laat ze
lekker hijgen, kreunen en steunen in het zuurstofrijke Papendal, geef ze
een schriftelijke cursus vals starten en laat ze een keer per jaar vrij om
hun kunstje te vertonen in Rome of Seoul, maar laat de studenten met
rust. En zeker die van Groningen. Dat is namelijk de gezelligste stad
van Nederland. ledere nacht is de Grote Markt en omgeving een lange
polonaise van sloerende en slempende types,die veel te diep

in het
bodemloze glas van hun jeugd hebben gekeken en als je niet uitkijkt is
dat binnenkort voorbij. Dan is de stad vergeven van Oostduitse 2-
seksuelen die al bij het uitgaan van de film van zeven uur hun raam
opengooien en roepen: 'sssssssstttttt



DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om dic ene, voor u juiste hypotheek te kiezen, krijge u

‘nu deskundig advies Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voorw de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

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

EE z

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

MARIËTTE HUMMELINK
‘de Haare Ta
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 05445 -1766
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