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REDAKTIEWOORD

OUD OF NIEUW NIEUWS
In deze dagen, waarin alle voetbalcompeities ten einde lopen en waarin
overal allerlei finales gespeeld worden komt altijd weer de oude discus-
sie op gang. Is het voetbal alle belangstelling wel waard. In de ogen
van een niet-liefhebber blijft het een sport, waarbij 22 vaak volwassen
kerels achter een bal aan rennenen bij het hebben hiervan deze weer
weg schieten. In de PIOT-redaktie, U zult het niet geloven, zit zelfsie-
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mand met deze mening.In de praktijk blijkt het echter anders te wer-
ken; statistisch gezien is en blijft het voetbal sport nummer 1. De
overkoepelende bond kent zelfs een ledental van om en nabij de
1.000.000 actieve spelers. In het betaalde voetbal komen atijd nog
duizenden en duizenden toeschouwers, iedere wedstrijd in het amateur-
voetbal levert ettelijke honderden geïnteresseerden op en als er belang-
rijke wedstrijden van Oranje op de buis zijn, dan lijkt Nederland uitge-
storven. PSV wordt landskampioen, Feyenoord wint de beker en Ajax
de UEFA-Cup en dat alles onder overweldigende belangstelling. Dichter
bij huis staat Lichtenvoorde op kop bij het kampioenschap van Longa
en worden de uitwedstrijden van ZVC door meer toeschouwers bezocht
uit Zieuwent dan van de thuisspelende club en dat terwijl ZVC in
degradatiezorgen zat.

Uit voorgaande regels zal blijken, dat ondergetekende een liefhebber is
van deze veruit populairste sport. Dit is dan ook de reden, dat hij als
een van de velen niet snapt, dat in het betaalde voetbal door burge-
meesters wedstrijden verboden worden voor publiek en dat zelfs de
Nederlandse Spoorwegen complete wedstrijden kunnen verbieden,
vanwege het vermeende supportersgevaar. Natuurlijk hebben een
aantal “supporters” hier in het verleden zelf voor gezorgd, maar toch.
‘Opnieuw dichter bij huis en dan komen we dus terug bij het begin van
het verhaal, laaien de discussies weer op. Nietiefhebbers: voetballen
moest eigenlijk niet eens meer gesubsidieerd worden. Laten alle
verenigingen zelf maar opdraaien voor de overlast, die ze bezorgen en
voor de overige kosten, die ze zelf veroorzaken. Breng dat geld maar
naar een van de vele culturele doelen. Met alle respect, want ook zij
verdienen deze aandacht en dat geld, maar ze kunnen toch absoluut en
duidelijk niet tippen aan de sport, die veruit de meeste actieve en ook
passieve liefhebbers kent, ook in Zieuwent. Leg Uw oor maarte luister
bij de meeste verjaardagen of in een openbare gelegenheid of op Uw
werk. Het merendeel van de gesprekken gaat in deze tijd over de
‘degradatiezorgen van ZVC ofoverhet fantastische voetbal van Feye-
noord en Ajax in de bekertoumooien. Volkssport of volkswaanzin. In
mijn ogen is hier geen ? maar een!opzijn plaats. Volkssport ! Laten
alle criticasters dus nu eens niet voorbij gaan aanal het mooie, dat
voetbal biedt. Hopelijk genieten zij dan samen met de liefhebbers van
Oranje tijdens het EK in Zweden. In de Zuid-Europese landen is voetbal
zelfs een vorm van cultuur geworden. Stel je eens voor, dat er daar een
wedstrijd verboden zou worden.
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Kritiek blijft dus altijd goed, maar men mag de praktijk nooit uit ogen
verliezen en dat houdt in, dat voetballen spelvorm en praatstof nummer
1 is en waarschijnlijk zal blijven. Dit is oud en nieuw ieuws.

De Redaktie (R.D.

EVENEMENTEN-AGENDA
—29 Um 31 mei Klein Kamp: Jong Nederland, ‘t Gilde
14 juni : PIOT : kopie inleveren.
-20,21en22juni:Kermis.
— 20 juni : Kermisspelen : Jong Nederland, t Gilde.8 t/m 12 juli : Zomerkamp : Jong Nederland, t Gilde.

11 juli Mid-zomeravond:Organisatie "De Notenkra
kers, iv.m. hun 40 jarig jubileum.

- 29 en 30 augustus : Ouderkamp:Jong Nederland, 't Gilde.

De kopie voor het volgende nummer (19e jaargang nr. 10 (vers
ningsdatum 20 juni a.) dient uiterlijk Zondag 14 juni in het bezit te
zijn van de redaktie

DE SPORTVRIJWILLIGER

Een interview met Wijnand Bekken

Dit maal een gesprek met een sportvrijwiliger.
Zo eenuit dat leger van duizenden die er op
zaterdagen voor zorgen dat de sportjeugd op
een goede, gezonde en veilige manier haar
sport beoefent. Het is Wijnand Bekken (30
jaar). Hij kan gezien worden àls iemand de
middenin de Zieuwentse sportgemeenschap
staat. Op diverse manieren en fronten, zowel
aktief als passief. De afspraak wordt gemaakt
op zaterdagmiddag, 15.00

u.
bij café Stove-

rinck. Naast de voetbalkantine en het Sourcy
een vaste plek waar sportliefhebbers (wel of
niet aan de spa rood) elkaar treffen.
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Wijnand, hoe kwam jij met de sport In aanraking ?
and blijkt op vrij late leeftijd met sport begonnen te zijn. Hijzelf

hierover: "Rond mijn 18e heb ik een tijdje aanjudo gedaan. Tot de
groene band. Sinds mijn 25ste speel ik volleybal voor Tohp 2. Ik ben
begonnen met rustig meetrainen. Af en toe liep ik voor mezelf al wel
eens wat hard. Om de lichamelijke konditie op peil te houden. Daar-
naast ben ik sinds 4 jaar jeugdleider bij de D{"tjes van RKZVC".

HoeIs het om de D1'tjes van ZVC te begeleiden ?
"Ik doe het samen met John Krabbenborg. Zaterdags ben je er dan uit.
Ik doe het graag. Meestal rijden dezelfde jongens met me mee. Ze
vinden dat ik goede muziek heb in de auto. De muziek moet dan wat
hard. Ze nemen zelf ook wel eens bandjes mee. De jongens hebben
daar schik in. Zelf beleef ik er ook plezier aan.
Bij de wedstrijden vlag ik. John zegt wel: "Tj bunt okleider”. Als er eens
watis, wordt het uitgepraat. Desnoods met de ouders erbij. We zeggen
ook wel van: "Als er wat is, zeg het dan’. Als er eens eentje zegt: "ik
moet er altijd uit, leggen we hem dat uit. We beginnen met de sterkste
opstelling. Maar ieder betaalt kontributie en komt aan de beurt’.

Uiteindelijk zijn het toch Je vrije zaterdagen 7
Wijnand hierover: "Als ze me bellen voor vlaggen of fluiten zeg ik niet
gauw nee. En als ik eens niet kan, regel ik dat. Meestal met Edwin
Kroos. Ik doe het graag. Klaarstaan voor anderen. Wij zijn op de
zaterdag verantwoordelijk voor de groep. Daar zijn wij leider voor. Dat
ze weer netjes 'op plaats’ gebracht worden. We horen er geen klachten
over”

Terwijl we aan het praten zijn komen wat kameraden langs gelopen. Er
wordt geroepen: "He'j Bekkie, en wie moet er de burgemeester van
Zieuwent worden?". Wijnands antwoord: "Dat lezen jullie over 4 weken
vanzelf wel in het Piotje".

Op Piots' opmerking - naar aanleiding van "He'j Bekkie" - dat de
meesten in Zieuwent wel een bijnaam hebben, komt het gesprek op de
kameraden. Wijnand over hen: "Ja, de meesten hebben wel een
bijnaam. Zoals: Hurbi, Skinny, Sjalie en Prinny. Ik zit er wel goed
tussen. We komen voor elkaar op als het moet. Vroeger kropte ik
dingen wat meer op. Nu zeg ik mijn mening. Ik praat er niet meer zo
omheen. Eerlijk blijven. Dan ga je ook opgeluchter naar huis”
Met de kameraden gaat het in de zomerdag naar het Hilgelo of het
Braamtse Gat. Een luchtbed en een voetbal mee. Een mooi plaatsje
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zoeken

in
de buurt van …("he'j, zie je dat daar’). Een beetje showen.

Beetje tikken met de bal. Dan kan het gebeurendat een bal niet (ofjuist
wel dus) de juiste richting meekrijgt en zo ongeveer tussen de wat in
‘hun badpakken zonnende dames komt aanrollen en blijft liggen. Even
ophalen dus maar. Onder het noemen van "sorry" wordt de bal dan bijtoerbeurt weer opgehaald. Wijnand lacht als we hierover praten. "Ach,
dat moet kunnen. Hetis gezellig dan. Het hoort erbij.

(Met alle respekt en ook al gaat het vergelijk mank: uiteindelijk is
Romario ook tot rasvoetballer geworden op de stranden van Rio de
Janeiro. Ook toen zal er wel eens - en dan niet omdat hij de techniek
van de bal hooghouden niet zou beheersen - een bal om ‘taktische”
redenen tussen de zich onder de blauwe lucht koesterende badgasten
terecht zijn gekomen)

Om op Wijnands’ leiderschap bij het voetballen terug te komen:
Hij is van plan nog eens een trainers- of scheidsrechters-kursus te
volgen zodat hij de Brijesof C'jes kan trainen. Op dit moment heeft hij
nog geen papieren voor scheids. Maar: "Ik ken de regels vrij goed
Enkele spelers van de voetbalselektie van RKZVC trainen nu de B'tjes
en Ces". Als scheidsrechter wordt ook wel eens opgetreden:*Stove-
rinck f of 2 fluit ik nog wel eens. Of een ander potje café-voetbal”.

Ook ZVC-zaalvoetbal maakt gebruik van zijn diensten. Samen met Ton
Lawant begeleidt Wijnand de heren van heteerste team. Hij ontvangt
de bezoekende scheidsrechter, vult de wedstrijdformulieren in en is de
'grens’. Indien nodig en mogelijk wordt ook nog even de tijdklok be
diend. En mocht het zo uitkomen dan wordt ook hier eens een oefen

je gefloten of gaathij zelf tijdens een oefenwedstrijd in de goal
staan. "Maandagavond moet er weer gezaalvoetbald worden. Tegen
Zavado.Ik heb er alzin in”, zegt hij.

Zelf aktief voetballen doet hij niet meer. Enkele jaren geleden speelde
hij een paar jaar voor RKZVC 8. Van voetbalis hij afgegaan, wanthij
kreeg last van de knie en het werk wordt de dupe.
Nee, dan voortaan maar naar een wedstrijdje van de Graafschap, Ajax
volgen op tv ("ze hebben een mooie speelwijze, maken het mooi af") of
als vaste supporter uit en thuis naar ZVC 1 (Vorig seizoen werd maar1wedstrijd gemist). Na de wedstrijd van RKZVC gaat het naar de kantine:
“het sfeertje meemaken’.
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Desfeer bij het voetballen (veld en zaal) vindt Wijnand al met al wat
leuker dan bij het volleyballen. "Bij het volleyballen zijn er wel eens wat
die het altijd beter weten, terwijl ze zelf ook wel eens fouten maken”. Hij
zelf speelt dusvoor Tohp 2 heren in de kompetitie. "Ook bij Tohp 2 isde steer wel gezellig hoor’. Het team waarin hij speelt is dit jaar gepro-moveerd. Bij Tohp 1 heren zijn verschillende spelers gestopt dus vindt
er nogal wat wisseling van spelers plaats. Voorhet komend seizoen
hoopt Wijnand dat het eerste team 3e of 4e van onderen eindigt, in elk
geval: "boven de strepe”

Een uurtje squash in de week kompleteert het sportleven van Wijnand,
want: "Als ik gesport heb, zit ik lekkerder in mijn vel. Na goed gezweette hebben en de doucheerna, voel ik me het lekkerst”.

Nog een wens voor de voetbaljeugd uitsprekend, namelijk: “In de
ZVC-kantine zou een sjoelbak of tafelvoetbal voor de jeugd mogenkomen’, neemt het gesprek langzaam z'n eind. Hij biedt nog een
konsumptie aan. Een van de kameraden aan de bar zegt: "Tj met ow
hardlopen. Tis dat own hond zo hard lup, dan mo'j der wal achteran”
Onder gelach wordt de opmerking aanhoord.

Een typerend moment op het eind: als Piot de koffie en cola af wil
rekenen, grijpt Wijnand in. "Da's op kosten van mij. Ik vind het al mooidat iemand de tijd voor iets wil vrijmaken’. Woorden die vooral ophemzelf van toepassing lijken. Als vrijwiliger in de weer voor het
Zieuwentse sportleven. Vanuit gemeenschapszin hechtend aan een
goede onderlinge sfeer. Sportbeoefening en begeleiding als ontspan-
ning en gezelligheid. Er staan voor de anderen, nietin de laatste plaatsde sportjeugd van voetbalvereniging ZVC

Reden voldoende voor Piot om eens zo'n sportvrijwiliger wat voor het
voetlicht te laten treden. Wijnand, bedankt voor het gesprek. Succes
met de diverse sporten. En alvast veel plezier, deze zomer op de
stranden van Rio.

HIER VOLGT WIJNANDS TOETJE:

1. WatIs Je favoriete gerecht 7
Gebakken aardappelen, boontjes en een snitze! met curmy of Mayo-naise.
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. Wie nodig Je absoluut

niet
uit op Je verjaardag ?

Saddam Hussein en Albert Mol ("Albert Mol kan ik wel luchten.
Wat Is volgens Jezelf je slechtste eigenschap ?
‘Ongeduldig. Als iemand niet optid is, word ik mieterig.

Wat is volgens jezelf je beste eigenschap ?
Ik heb atijd een goed humeur. Met het werk en daamaast ook wel.
Ik word niet gauw sjagerijnig. En: ik sta altijd klaar voor anderen.

Wie vind je de beste sportman of -vrouw van Zieuwent ?
Vroeger Jopie Kuuper. Nu heb ik wel waardering voor Henk Krab-
benborg. Hij is een goede sportman en staat voor iedereen klaar. Hij
wilde uit het volleybalbestuur stappen. Niemand anders was verkies-
baar. Nu gaathij nog een jaar door.

. Wie Is de meest ondergewaardeerde persoon binnen je elgen
vereniging ?
Wijzetf als leiders ook wel eens. Sommigen snappen niet waarom wij
zoiets doen

Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijn wie zou er dan
burgemeester moeten worden ?
Bennie ten Bras. Hij doet van alles, staat voor iedereen klaar. Netjes
dater nog zulke mensen zijn.
Wat Is Je grootste hobby momenteel ?
Uitgaan met de kameraden, wat sporten en in de tuin werken.

Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?
Dater minder hard gereden wordt. Drempels voor de wegen. Datisveiliger voor de kinderen. En een zwembad bij Sourcy. De parkeer-
plaats bij het voetbalveld mag ook wel groter, dat vind ik wel nuttig.
En dat de muziektent weer eens opgeknapt wordt. Die verweert nu.
Toch ook een mooi punt in Zieuwent.

De Redaktie.

GEZOCHT: Hulp voor in de kantine van R.K.Z.V.C. op zondagen
van 11.00 tot 18.00 uur. Inlichtingen bij Harrie Beerten (el. 1728)



Xx OAVERPEINZINGEN
Een tijdje geleden heeft men ons gevraagd, onze gedachten te laten
gaan over wat wij vonden van de sport ent spel badminton, en waarom
we lid waren geworden.
Op de eerste plaats is badminton een spel wat je al met twee personenkan spelen, ongeacht de leeftijd, of je nu 7 of 70 bent. Je hebt dus niet
een heel team nodig, dus minder last van teamplicht. Het is ook een
sport waar je te maken hebt met veel beweging. Al denkt men soms dat
Leen gemakkelijk spelletje is: dat is 't niet. Het is een sport waar men
zich helemaal in uit kan leven, dat is heel prettig. Men kan 't spel ook
nog op andere manieren spelen, b.v. door Dames-dubbel, Heren dubbel
of mix.

Dat deze tak van sport in Zieuwent zo is aangeslagen blijkt uit 't leden-
tal dat binnen een jaar ruim honderd was, en dat ‘t nog steeds groei
‚en daar heeft zeker de ontspannen en gezellige sfeer binnen de vereni
ging mee te maken (en de kantine). Ook worden er binnen de vereni-
ging regelmatig onderlinge toernooien georganiseerd. Onlangs nog in
de Paasvakantie voor de jeugd van 7 tot 15 jaar (zeer geslaagd; doen
we zeker nog eens over). En op zondag 31 mei a.s. wordt er weer een
toernooi georganiseerd voor volwassenen vanaf 14.30 uur in het
Sourey-Center n.l. Dames-enkel en Heren-enkel, en zondag 14 juni 4.5.
vanaf 14.30 uur Mix, Dames-dubbel en Heren-dubbel. Zekerde moeite
waard om er eenseen kijkje te nemen in het Sourcy-Center.

Zo, dit zijn zoal de redenen waarom wij lidzijngeworden van de
Badmintonvereniging Zieuwent. Heerlijk een avondje uit, Badminton bijBVZ
ransenRiky
Harbers.

RKZVC IN HET SEIZOEN ’91-'92
De redaktie van de PIOT heeft gemeend om een artikel te moeten
schrijven over het wel en wee van de senioren van RKZVC in het
zojuist beëindigde seizoen. Uiteraard zijn wij geen profeten en hebben
wij ook de wijsheid niet in pacht, maar toch proberen we in het kort alle
team-resuitaten samen te vatten.



Ook wij zitten niet stil…
U houdt niet van stilzitten. De Rabobank

evenmin. Ookwij blijven het liefst volop in
beweging. Omonze dienstverlening op peil te
houden.

En om het u nog makkelijker te maken.
Zo heeft ieder een goede reden om aktiefbezig
te zijn.

Rabobank
Blijft aktief.
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Het 8e team heeft het qua resultaat niet overdreven goed gedaan en is
dan ook in de onderste regionen beland. Uiteraard is de ranglijst niet
hun belangrijkste drijfveer en daarom hebben ze er samen met enkele
nieuwe leden voor gezorgd, dat leider Edwin Waalders toch tevreden
was. Ook de sfeer was uitstekend en misschien is dit wel af te leiden uit
hetfeit, dat ze langdurig gebruik maken van de kantine-facilteiten.
Het 7e kent ongeveer hetzelfde verhaal. Naast een goede sfeer hebben
zij echter ook redelijk gepresteerd. Coach Antoon Kolkman was dan ook
een tevreden man op de platte wagen tijdens de laatste speeldag.
Misschien zit er in deze groep spelers wel het een en andervoor de
nieuwe trainers van beide selecties voor het aanstaande jaar.
Het 6e team kent het laatste aantal jaren ongeveer dezelfde bezetting
en hun wedstrijden zijn daarom meestal in enkele woorden samen te
vatten; goed combinerend, weinig loopvermogen en met het nodige
mondwerk. De trainingsopkomst van dît team is ook goed en gezien het
feit, dat na de trainingen en wedstrijden de sfeer ook belangrijk gevon
den wordt blijft dit elftal haar waarde behouden.
Het 5e team was weer vertegenwoordigd in de 3e klasse en heeft daar
een 4e plaats wetente behalen en dat is een goed resultaat, als je
bekijkt, dat er zelfs enkele standaard-teams in deze klasse spelen. De
teamgeest van dit team mag nagenoeg bekend zijn. De kratjes bier zijn
bijna symbolisch te noemen voor dit elftal
Als enigste kanttekening voor bovenstaande 4 elftallen mag misschien
de gezamenlijke trainingsopkomst genoemd worden. Uiteraard is cit
voor deze teams niet echt belangrijk, maar meestal zijn er slechts een
kleine 20 man aanwezig en dat is ongeveer 1/3 van het totaal. Mis
schien is de training niet interessant genoeg ?

Het 4e team heeft de laatste jaren de gemiddelde leeftijd iets zien
stijgen, maar ze weten dan nu ook precies hoe ze met elkaar moeten
spelen. Een verdienstelijke 3e plaats was het eindresultaat. De trai
ningsopkomst is zeer redelijk te noemen en misschien is er met de
nieuwe trainer wel een nog beter resultaatte behalen.
Het 3e team speelde traditioneel in de bovenste helft van de ranglijst,
maar wist door veel onnodig puntverlies niet hoger te komen dan een
5e plek. Met een groot aantal ex-te-elfalspelers had er misschien wel
meer in gezeten. Voor het 3e en 4e geldt dus, dat hun trainer Jan
Fukkink opgevolgd zal worden door een nieuwe trainer. Jan heeft het 4
jaar lang met veel plezier gedaan en hoewel de opkomst niet altijd even
goed wasis tevredenheid de laatste indruk over hem.
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Het 2e team begon de competitie heel sterk en heeft met al haar
jeugdige spelers zeker de toekomst. Deze resultaten zijn helaas niet tot
ophet eind vol te houden geweest. Wat desfeer betreft hoeven we ook
hier niet bang te zijn; die is zo te zien gewoonweg goed.
Het 1e team heeft waarschijnlijk nog weinig meldenswaardig nodig. Het
voetbal was niet altijd wat er van verwacht werd, maar gelukkig werden
wanneer het nodig was wel de nodige punten gehaald. Ookde trainer
van deze 1e selektie vertrekt en zal dus opgevolgd worden. Deze
trainer za in ieder geval het voordeel hebben, dat hij een jeugdige
selektie aan zal treffen met daarin het nodige talent

Al metal zou het voetbalseizoen van ZVC als kleurloos omschreven
kunnen worden met eigenlijk geen enkele uitschieter qua promotie of
degradatie. Zo liggen de feiten natuurlijk wel, maar in de praktijk is dat
echt niet zo geweest. Op alle fronten werd er gestreden voor die
promotie of tegen die degradatie. Het publiek liet het duidelijk niet
afweten bij het eerste elfta! en aande sfeer in de kantine te oordeleniser geen enkel elftal geweest, waar het niet gezellig was. Volgens de
Tedaktie van de PIOT is de opzet van het voetballen om lichamelijk
sportief bezig te zijn en tegelijkertijd samen met een team het nodige
plezier te hebben in deze hobby. En als dat gebeurt, dan teft promotie
of degradatie niet meer.

jaktie (R.D.}

A DE MOMENTEN VAN DEA] R.K.ZV.C. PUPILLEN

R.K.Z.V.C. D-1
Wedstrijd : RKZVC D1 AZSV D3
Uitslag :1-5
Doelpuntenmakers : Johan te Vruchte.
Mooiste goal : Johante Vruchte, na een mooie solo schoothij

debal in de "verre"hoek.
Mooiste moment :De scheidsrechter (E.W.) had geen horloge bij

zich toen de wedstrijd begon.
Man v.d. wedst.  : Gijs Reukers, de man die overal te vinden was.



BEKKEN assurantiën
Als hetom TOTAAL verzekeren gaat

Nele] EeSN ET
Werenfriedstraat 9 - Zieuwent - Tel. 1461

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 - 1269

KAARTJESPOTTERIËN f

PLANTEN CADEAU - ARTIKELEN

Hnijbbenborg
Dorpsstraat 11 - Tel. 05445 - 1544

PTT POSTAGENTSCHAP



Veel verandert,
maar onze kwaliteit niet

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

ABTT
Lichtenvoorde - Zieuwent

Hulzink
Bouwbedrijf

3% NIEUWBOUW

X+ VERBOUW

14 ONDERHOUDSWERKEN



1

Wedstrijd : RKZVC D1 - Kotten Dt
Uitslag :0-5
Doelpuntenmakers
Mooiste goal &

Mooiste moment :Dat het ons duidelijk was dat wezo niet door
konden gaan na de belachelijk slechte eerste helft.

Man v.d. wedstr. : Voorstopper en later keeper: Dennis KLGoldewijk.

Wedstrijd : WVC D2 RKZVC Di
Uitslag 4-1
Doelpuntenmakers : Justin Mul
Mooiste goal : Solo van Justin met veel hang- duw- en trekwerk.
"Mooiste" moment : Dateen aantal jongens door een misverstand uit

‘hun slaap gehaald werden om een partijtje te
voetballen.

Man v.d. wedstr. inksback Jeroen Bokkers.

R.KZ.V.C. E-1
Wedstrijd : Grol E2 - RKZVC E1
Uitslag -8

Tom Gr. Kormelink (4x), Johan Stortelder (2x) en
Jan te Molder (2%).

Mooiste goal an te Molder.
Mooiste moment _: Johan Stortelder die een goal maakte door de

benen van de keeper.
Manv.d. wedstr. Jelle Kolkman.

Doelpuntenmakers :

Wedstrijd : RKZVC E1 - MEC Et
Uitslag
Doelpuntenmakers:Tom Gr. Kormelink(2x) en Jan te Molder.
Mooiste goal Na een solo van Thijs Roelofsen over hethele

veld maakte Jan te Moider de goal
Mooiste moment :De redding van Toon Mollemandie een schot net

over de goal tikte
Manv.d. wedstr. : Toon Molleman.



VERENIGINGEN:

BKZVC. Veldvoetbet
Voorzier J. Cuppers, Oude Maat 1, Moriënvelce, tel 1281
Sekrotoris  teokder Rauelsraat 9 voorde tel (5443 76179
Penningmeester: M, vh Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tel 1600
Wedstijdsekr.  :

H. Bokkers, 6. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde
BKZVC. Zaalvoetbal
Voorzitter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sekr/Ponningm.=A Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, el. 159
Wedstrijdsekr. BSit Helerwng3 Zeuwent 11

H.V. PACELLI: Handbal
Voorzitter 8 Wensink, De Hoarc 18, Zieuwent, tl. 1838
Sckretaresso 1 Rouwehorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel. 0543 781
Penningmaesteres+P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3. Mariënveide, tel 1383
Wedstrijdsekt. A Hummelink, De Haare 3%, Zieuwent, tel 1531

TOHP: Volleybal
Voorzitter HL. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, Zicuwent, tel 1875
Sekretaris E. Rouwhorst, De Haare 25, Zieuwent, te. 1822
Penningmeester A, Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel. 1400
Wodstrijdsekr._-P. Cuppers IJzereef, De Haare 29, Zieuwent, tel 2059
Recreanten A. Klein Tuonte, Lantherweg 49, Mariënvelde, tel 1409
Jeuptraken J Kolman Cuppers Rastoseneg 20 Zieuwent 1 2194

ZTV: Tennis
Voorziter (Cuppers, Oude Maat 1, Moriënvelde, tel. 1281
Sokretaresse A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1591
Penningmeester=W Weiers Zieuwentsenog 77. Zieuwent el 1445
Wodstrijdsekt. A KI Holkenborg, Past. Zanderinkstraat 18, Zieuwent, tel 1833

Z6V: Gymnastiek on Jazzgym.vereniging
Voorzer L Hummelink, Oude Terborgscw. 269, D'chem, tel. 08360 60442
Sekretaresse J Wolters, Batsdijk 42, Mariënvelde, el. 1711

Penringmeesteres T Wopereis, Dorpsstraat 229, Zieuwent, tol. 1928
Wedstrijd s xr L Hummelink, Oude Terborgsew. 268, D'chem, tel 08340 60422

MU CHIN: Karate
Voorzier H Ofhof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262

Secr /Pconingm Rijnders Larkegraat 18 voorde el 05443 74928

TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter |L. 1e Molder, B. v. Meursstraat 24, L'voorde, tel, 05443-75454
Sekretaris R. Huiink, Kleutorstrast 7, Zieuwent, el. 2112
Penningmeester ML Wopgreig, Zegendijk 5, Zieuwent tel 1374



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter 8 ten Bras, Dorpsstast 23, Zieuwent, tel 1257
Sekrotoris €. Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tel 1328
Penningmeester Je Roller, Verkavelingsweg 2, Mariënveide, tel 1373
Wedstrijdsekt.3K Hummelnk Eimerserg8 Lievelde tel 05443 71523

ST. SEBASTIAAN: Schietwereniging
Voorzitter A. Meekes, Strausstraat 15, U'voorde, tel 05443 76506
eskretaris Go Maider Oe Steege23, Zeuweet el 2214
Penningmeester A Papen, De Haate 32, Zieuwent, tel. 1970

BV. t KEVELDER: Bijarten
Voorzitter 8 Hulshof, Zieuwentseweg 59b, Zieuwent, tel. 149
Sekr/Penningm °C Schurink J v. Eykstraat 12, [Voorde tel 05443 78217
Wedstijdsekt  £ Wopezon Schoppenwog 13 Zeuwent te 1432

88.2: Biljarten

Voorzitter A van Melis, Kard. de Jongste 1, Evoorde, tel 05443 74584
Sekr Wedstr zekr T. Bongers, Dorpsstraat 26, Zieuwent, tel 1271
Penningmaesteres Goldewijk ten Bras, Churchilst:aat 20, Zieuwent, tl. 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, el 1217
Sekr Wedstr zeke P OohStartmanzweg a Betrum 1 05228 2191
Penningmeester T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271

ESZET "90: Squastvereniging
Voorziner V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, te. 1982
Sckreta 8. Doppen, Aaltenseweg 49, Lichtenvoorde, tel, 05443-76772

Penningmeester =P. van Zutphen, Bentinckstraat 23, voorde, tel. 05443-76783

Woest seer PRrippentor Dorpssraat 240 Zeuwent te 1856

BADMINTON-vereniging:

Voorziner E. Wamelink, Euisonstast 40, Lichtenvoorde, tel, 05443-71149
Sokretarezse Y. Eckelder, Dorpsstraat 88, Zieuwent, tl. 2172
Penningmeesteres:A. Eekelder, Ruurloseweg 189, Zieuwent tel. 1664



12

Wedstrijd RKZVC E1 - Grol E2
Uitslag 6-1 > HET KAMPIOENSCHAP BINNEN!Doelpuntenmakers : Tom Gr.Kormelnk (3x), Johan Stortelder (2x)

‚en Jan te Molder.
Mooiste goal : Johan Stortelder.
Mooiste moment :Na de wedstrijd in de kantine, waar we allemaal

dronken werden van de cola !!

Manv.d.wedstr,:Allemaal

RKZ.V.C. E-2
Wedstrijd : RKZVC E2 - Longa'30 E7
Uitslag ë

Doelpuntenmakers
Mooiste goal ==
Mooiste moment _: Een solo van John tot de goal en toen een

schot op de paal.
Man v.d. wedstr.  : John Eekelder.

RK.ZV.C. F-1
Wedstrijd : Erix F1 - RKZVC F1
Uitslag :0-3
Doelpuntenmakers: Clemens (2x) en Lucas (1x).
Mooiste goal : Allemaal “kanjers”.
Mooiste moment  : Doelpunt door veel overspelen; het z.g.n. "tikken".
Man v.d. wedstr, : Lucas (werkt er hard voor).

Wedstrijd RKZVC Fi - AZSV F2
Uitslag :1-5
Doelpuntenmakers : Wout (1x)
Mooiste goa!
Mooiste moment :Schot op de paal van Clemens.
Man v.d. wedstr. : Tamme wedstrijd. Er viel eigenlijk niemand op

deze keer.

xd
| ZIEUWENTSE TENNIS VERENIGING

Na het gesprek met Ruud Krabbenborg en Marco KI. Goldewijk in de
vorige PIOT, waar zij de jeugd aanspoorden om te blijven tennisseniser nu goed nieuws. Willen jullie echt verder gaan met tennis en ben jeheei goed, dan kun je in het najaaraan een selectie meedoen en ben



J. WAENINK EEEN
SCHILDERS on BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 0545-1452NEWD) 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

A.KL. HOLKENBORG
voeen warkenshande! _ batsdijk 46 Zieuwent tel. 1508NEN

NMS SPAARBANK
Bij de NMS Spaarbank
zit niemand op de
reserveb:

jn assurantiën-financieringen-hypotheken
EAN TH. J. BEKKEN - ZIEUWENT ze0551



e bij de 32 besten van de regio, dan mag je volgend jaar meetrainen bijde Oost Gelderse Top.

Om het tennisniveauin Oost Gelderland op te krikken en te voorkomendat talentvolle jongeren gaan lopen, krijgen 32 spelers en speelsters dekomende 3 jaren speciale tennislessen. Voor de begeleiding van detalentenis de Stichting Regionaal Jeugdtennis in het leven geroepen.Negen clubs in Oost-Gelderland hebben de krachten gebundeld om dit
project van de grond te krijgen. De betrokken tennisverenigingen komenuit Eibergen, Zieuwent, Borculo, Winterswijk, Lichtenvoorde, Aatten,Groenlo, Beltrum en Ruurlo. Omdat het de clubs aan financiële midde.len ontbreekt om de jeugd op deze schaal op te leiden is een Sponsoraangetrokken. Sellink uit Winterswijk stopt volgens bestuurslid BerryKoehorst een aanzienlijk bedrag in het project. Omtrent welke bedragenhet gaat wilde hij toennog niets zeggenDe kinderen krijgen gedurende drie jaren achttienweken les. Ze trainen

op vrijdags anderhaff uur. Zuidinga stelt de tennishal in Lichtenvoorde
voor dit doel tegen een gereduceerd tarief beschikbaar. Je volgt daar.
naast tennisles bij je eigen club
Is dat even goed nieuws Het Best irTSELLINK.GAME, SET & MATCH IN

|

| WOONCOMEORT.
|

De showroom van Sellini is 1000 m? groot Bijna ver tennisbanen!
U vinde er dan ook alles voorriant wooncomfort. Superieure keukens
(03. Poggenpohl, Siemens en Gaggenau), fraai saniair en uitgebreide |

collecties wand- en vioertegels én natuursteen, |

Pius ’n uitvoerige selecrie bouwmaterialen, |Korrom, kom mar Sellink voor ‘Grand |

Slam’ woon-ideeën en professionele |

adviezen, Tot straks! !

SELLINK, ALLES IN ÉÉN HAND.
Selin is oficieel hoofdsponsor van de Oost-Gelderse Jeugdselectie. f

Wooldseweg 12.710 HW \Wincsrowik. Telefoon: 05430-14965, |
Openingseiden zhowrooen: maancag Zm rjdag 300 . 200 en 13.30 1730 uur:vridag koopswond to: 2! 30 uur aterdag

an
1000. 13.00 uur

(N.B. Voor de verenigingen die deel wensten te nemen aan bovenver-
meld jeugdtennis-project gold de verplichting om in hun clubblad
advertenties op te nemen van de sponsor. Om de Zieuwentse
Tennis Vereniging te steunen treft U daarom bovenstaande
“ongebruikelijke” advertentie aan. De belangen van de plaatselijke
middenstand worden niet of nauwelijks geschaad. (Red.)}
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Tafeltennisvereniging SLAGVAARDIG

HEREN SLAGVAARDIG WEER KAMPIOEN !

Na een verblijf van 2 seizoenenin de 4e klasse, is het ons weergelukt
‚om terug te keren naarde 3e klasse waarwe ons inziens thuis horen.

nd
De laatste jaren schommelden we steeds heen en weer tussen de 3e
en de 4e klasse. De competitie-indeling was ieder keer van groot
belang. Met een beetje gunstige indeling konden we ons handhaven in
‘de 3e klasse. Het vorig seizoen echter waren we zeer zwaar ingedeeld
‚en slaagden er zelfs niet in om kampioen te worden in de 4e klasse, alscheelde het ophet eind slechts 3 punten.

Dit seizoen hebben we echter de weg ingeslagen om een goede 3e-
Klasser te worden. Op de transfermarkt hebben we een goede slagkunnen slaan door het aantrekken van Martin Hulshof (Haverkamp) vanKSV. Hierdoor hebben we nu een team van 4 ongeveer even sterke
spelers. De onderlinge rivaliteit is hierdoor ook groter geworden, wat het
spelniveau vanalle spelers ten goedeis gekomen. Het grote voordeel
van zo'n 4-mans team is dater bijna altijd wel 3 man beschikbaar zijn
voor een wedstrijd. De afgelopen jaren, toen we nog met een 3 mansteam speelden, verloren we vaak punten doordat we met 2 man of met



Malaie
REYMER

ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 0544511259

Ook vooru 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

Roldersweg 38
7136 KX Zieuwent

Telefoon (05445) 2133
Fax. (05445) 2237
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een invaller moesten spelen. Dit seizoen hebben we overigens ook nog
een wedstrijd met 2 man moeten spelen. Nu was dit niet zo erg daar we
voor de rest zo weinig punten hebben verlorendat wezelf na 10 van de
12 wedstrijden al verzekerd zijn van het kampioenschap.

Tijdens de competitie slaagde alleen Grol 2 erin ons serieuze tegen
stand te bieden. Zij wisten de nederlagente beperken tot 8-2 en 6-4.
Alle overige tegenstanders werden met 10-0 of 9-1 opgerold. Atak 5
had geluk en kreeg met een 7-3 nederlaag 3 punten cadeau omdat we
maar met 2 spelers aantraden. Mede door de grote overmacht waar-
mee we kampioen zijn geworden, gaan we vrij optimistisch het volgend
seizoen in de 3e klasse tegemoet. Een nieuw kampioenschap zal er
direct nog nietinzitten maar we verwachten wel goed mee te kunnen
draaien.

Ons succes heeft overigens zijn uitwerking op de vereniging niet gemist
De aanmeldingen van nieuwe ledenstromen binnen. Voor het volgende
seizoen hebben we zelfs, sinds enige jaren, weer2 herenteams inge-schreven. Namens Slagvaardig 1, Johnny te Roller.

GRATIS TRAINEN
Gratis trainingsmogelijkheid om te tafeltennissen op de vrijdagavonden
van 20.00 tot 21.00 uur voor jong en oud in de bovenzaal van het
Sourcy Center. Maak ook eens kennis met de tafeltennissport en kom
gerusteens kijken of spelen. Batjes enballetjeszijn aanwezig.HetBestuur.

VOLLEYBALVERENIGING T.O.H.P
AAN ALLE INWONERS VAN ZIEUWENT,
Na eenin het water gevallen toernooi van vorig jaar hebben wij beslo-
ten om op Zondag 28 juni as. een volleybaltoernooi voor straten,
buurten, vrienden, familie, etc. te organiseren. Om precies 11.00 uur
valt het startschot voor de eerste wedstrijden op het veldje achter de
Waareise. Gelegenheid tot omkleden en douchen is er in het Sourcy
Center.
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Bij de samenstelling van de teams gelden de volgende beperkingen:
- Maximaal 2 competitiespelenden.
- Minimaal 2 dames in het veld.

Elk team zorgt voor scheidsrechter en teller. Naam van de scheidsrech-
ter bij opgave van het team doorgeven.
Wij nodigen het team "La Copine” uit om de in 1990 veroverde wissel-
beker te komen verdedigen.

De teams dienen zich om 10.30 uur te melden bij de organisatie, waartevens het inschrijfgeld kan worden betaald. De onkosten bedragen
180, per team. Teams die vorig jaar hebben meegedaan, mogen dit
jaar voor de helft meedoen.

Tevens willen wij ook dît jaar weer proberen om een aparte jeugdpoule
op te zetten; maximaal 18 jaar.
Bij deze teams geldende volgende beperkingen:

- Maximaal 3 competitiespelenden
- Minimaal 3 meisjes in het veld.

De onkosten voor deze teams bedragen f15,= per team.

Opgave voor 14 juni bij P. Cuppers (tel. 2059) of L. Papen (el. 1970).

Ky
IE HANDBALVERENIGING PACELL!
LS
DAMES PACELL! IN BEKERFINALE!ERIX- PACELLI : 6-9 (1-5)
Voor de derde maal dit seizoen troffen Erix en Pacelli elkaar. De eerste2 keer ging het om een competitiewedstrijd. Dinsdag 5 mei jl. werd ergestreden om de afdelingsbeker. Dat deze halve finale spannend zouworden, stond van te voren al vast, want in de competitie waren beide
ploegen ook al zeer aan elkaar gewaagd.

In de eerste helft domineerde Pacelli. Binnen 5 minuten stonden deZieuwentse vrouwen al met 3-0 voor. Erix was bovendien niet in staat
aanvallend potten te breken door de sterke dekking van de gasten. Tot
de rust bleven de Zieuwentsen het betere van hetspel houden.—



DD oat ragreoes
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Koude buffetten, warme buffetten,
gourmetten, diners enz.
Goede hotelvoorzieningen
Fa alles wat U bij een ander
ook kunt krijgen

Dus hèt adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36, 7136 LM Zieuwent, 5445-1271

Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Accu's, Banden
Uitlaten

gratis montage
Betrouwbare

onderhoudsbeurten
Ook voor AP.K.Garage Elschot staan wij klaar

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

Tel. 05445-1855 schade-auto's



W.A.KEMKENS bv,

LLATIE- bechniek |

ELEKTROTECHNIEK

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

LOODGIETERSWERK

SANITAIRE INSTALLATIES

MILIEUTECHNIEK

KEMKENS

Nw boete
GROENLO

BELTRUMSESTRAAT 23. TEL. 06440 695.
BGG. Os 1696

7136 KN ZIEUWENT- Zegendijk 26

vooaue

OPTIMALISERING

ENERGIEBEHEER

TELEFOONINSTALLATIES

SERVICE

ONDERHOUD

ADVISERING

VOORRAEENGEDRA À \
DaGENNacHTseRexeaar /]
TEL 05245 1656 2

osaao 61636 ï

Tel. 05445 - 1666



17

Dat veranderde kort na de hervatting. Erix kwam sterk opzetten en leek
over Pacelli heen te walsen. De Zieuwentse ploeg hervond zich echter
op tĳd. Vooral in de meest spannende fase van de wedstrijd bleef
Pacelli aan de positieve kant van de score (5-6 en 6-7). In de slotfase
werd het verzet van Erix gebroken. Met 2 doelpunten werd de eindstand
op 69 bepaald. Met dat resultaat plaatste Pacelli zich voor de finale
van de afdelingsbeker. En dat voor de eerste keer in het bijna 40-jarig
bestaan van de vereniging!

De finale wordt op zaterdag 30 mei gespeeld. Voor supporters die
Pacelli hierbij willen steunen (en dat is hard nodig) zal er een suppor-tersbus meereizen. Zie verderop in deze bijdrage voor gedetailleerde
informatie.

BEDANKT
De vereniging bedankt de vaste sponsors van Dames-1. Te weten
"Bakker Jos" en "Schoenen- en Sporthuis Ten Bras”.
Tot slot willen alle dames (Annet, Anita, Hedwig, Jeannette, Paulien,
Marian, Ingrid, Judith, Ilse en Marga) en de coach (Bob) de vele sup-
Porters bedanken voor hun steun. Een speciaal bedankje voor de
makers van de 4 spandoeken! We hopen jullie 30 mei ook allemaal
weerte zien!

SUPPORTERSBUS
Voorde finale van de afdelingsbeker op 30 mei a.s. (aanvang wedstrijd
19.15 uur) in de sporthal "De Reehorst” te Ede zal een supportersbus
meereizen:

VERTREK : 17.45 uur bij 't Sourcy Center.
(ca. 21.00 uur weer terug uit Ede)

KOSTEN _:£7,50 per persoon.
OPGAVE:Via de lijst in het Sourcy Center of

telefonisch bij Ingrid (05443-73814) of Annet (1531).

Het Bestuur.|
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A
Aan delijn: Bob de Riĳcke, trainer van Pacelli Dames 1, 30 mei a.s. inde finale van de Gelderse Afdelingsbeker te Ede.

AAN DE LIJN: BOB DE RIJCKE

Bob : Ja, met Bob.
Red: Hallo, met PIOT uit Zieuwent. Proficiat met de overwinningop Erix en daarmee het bereiken van de finale op 30 meias.
Bob : Dankje.
Red.: Had je het verwacht ?
Bob : Ja, toch wel. Ik vind dat we beter zijn dan Erix. Dat zag jetegen 't end van de kompetitie ook. Of laat ik 't zo zeggen:dat we kompleter zijn.
Red: Jullie waren blij allemaal, niet ?
Bob: Absoluut. Toenik de loting zag voor de beker, heb ik ze ditingeprent en ’t gebeurt ook zo.

Red.: En de verwachting voor 30 mei ?
Bob: Ik geef ons 25% meer kans nu we tegen Huissen moeten.Als we tegen Reehorst (de verliezer van de andere halvefinale (Red.)) hadden gemoeten, had ik 't nog lang nietgeweten. Van Huissen hebben we in de competie 2x

gewonnen en van Reehorst 2x verloren. Reehorst vond ikde beste ploeg in de kompetitie.
'T moet kunnen. Als we maarin ons normale (lees: "geenzenuwen” (Red.)) doen zijn. Zeker geldt dat voor 3 a 4speelsters.

Succes alvast en 'n prettige avond.
Bedankt. De Redaktie

—=

ZAALVOETBAL NIEUWS
K.N.V.B, COMPETITIE
Voor de competitiespelers zit het seizoen er weer op. Alle 4 teams vanZVC behaalden een 4e of Se plaats in hun klasse, wat zeer verdienste
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lijk genoemd mag worden. Alleen wat betreft het eerste waren de
verwachtingen vooraf wat hoger. Zij gokten bij aanvang vande competi-
tie op een plaats bij de eerste 2, maar met name door het niet mee
kunnen spelen op vrijdagavonden voor de uitwedstrijden door 0.2. de
veld-selectiespelers, alsmede werkverplichtingen en blessures werden
de nodige punten verloren waardoor ze uiteindelijk op de 5e plaats
eindigden. Voor het komend seizoen hopen ze opnieuw mee te kunnen
dingen naar een promotieplaats.

Ook het komend seizoen zal trainer/coach Ton Lawant met zijn selectie
(1e + 2e) proberen dat doel te bereiken, vooral door wat extra trainings.
en oefenmogelijkheden. Zowel het te als het 2e spelen hun thuiswed-
strijden weer op de maandagavonden, het 2e tevens ook al haar
uitwedstrijden. Voor wat het te betreft is men wat dat betreft afhankelijk
van de tegenstander. Komend seizoen zal ookhet 4e team al haar uit-
en thuiswedstrijden op de maandagavond spelen. Alleen het 3e blijft a!
haar wedstrijden op vrijdagavond spelen.

Mocht ook U zin hebben volgend seizoen zaalvoetbal te spelen, meldt
U dan zo spoedig mogelijk aan; we kunnen nog wel enkele spelers
gebruiken.

ZEINDSTAND" R.K.Z.V.C.-1 : ZAALVOETBAL-COMPETITIE
2e Klasse SS1. Boogaars Bedden24 42 134 - 38

2 Loil 24 39 106 - 50
3. tAambeeld 24 37 110 - 69
4. Ben Bride! 23 26 91 - 7
5. RKZV.C. 24 25 106 - 72°
6. Sprinkhanen 24 22 107 - 114
7. DS 24 20 93 - 95°
8. Dufffie 24 19 109 117
9. Grol 24 18 72 - 118

10. ZV.U. 81 22 14 70 - 114
11.F.C. Drusus 24 13 78 - 142
12. Exellent 2 12 6 - 9318 21 11 61-107

7 2 winstpunten in mindering gebracht.
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DE RECREANTEN-COMPETITIE
De zo succesvolle recreantencompetitie waaraan maarliefst 36 teams
deelnemen nadert haar ontknoping. In poule A gaat de strijd om de 2
finaleplaatsen nog tussen "Metaflex”, "v.d. Brink en Campman' en
"Dusseldorp B.V". In poule B tussen "Auto Tenten”, "Café Heutinck" en
”t Doktertje I". In poule C tussen “Fantasy”, "de Pitbulls”, "Vios Rose”
en "de Kammereude". Op zaterdag 13 juni v.a. 16.30 uur spelen de 2
eersten van elke poule in de finales om de Sourcy Trophee, welke door
Metaflex afgelopen seizoen werd gewonnen.

Datdeze recreanten-competitie erg in trek is moge ©.a. blijken uit het
feit dat zich nu reeds3 nieuwe teams voor het volgend seizoen hebben
aangemeld. Als afsluiting van de recreanten-competitie zal er een
grootsafsluitend feest gehouden worden in het Sourcy Center na afloop
van de finales op zaterdag 13 juni vanaf 20.00 uur.

Het Bestuur,

Gä4 VOETBALVERENIGING R.K.Z.V.C.

UITWISSELING MET REUNIE
Op zondag 24 mei 1992 (morgen dus) wordt er in het kader van het
iubileumfeest van Reunie (Borculo) door alle seniorenefftallen (behalve
het achtste) een wedstrijd gespeeld in en tegen Reunie. Hieronder volgt
het programma met de gewijzigde AANVANGStijden:

Reunie 7 - RKZVC 7 : 09.00 uur
Reunie 6 - RKZVC6 : 09.00 uur
Reunie5 - RKZVC5 : 10.00 uur
Reunie 4 - RKZVC 4 : 10.00 uur
Reunie 3 - RKZVC3:11.00 uur
Reunie2 RKZVC2 : 11.00 uur
Reunie 1 - RKZVC 1 : 15.00 uur

HET RONDJE

U heeft vast ookzo'n rondje. Een kilometer of veertig, zodat je niet te
lang vanhuis bent. Korteris de moeite van het omkleden niet waard en
met meer kilometers wordt het weer zo'n echte tijdsbesteding. Veertig
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kilometer kan nog net na het werk , in de vroege zomeravond of ’s
zondags na het grasmaaien, maar voor het familiebezoek. En danval je
bij de schoonfamilie tenminste niet in slaap.

Houdt U ook nauwgezet gemiddelde snelheid en tijd bij als een soort
thermometer voor de conditie? Frusterend die getallen, nietwaar? Per
slot wil je eigenlijk iedere keer sneller, maar dat kan natuurlijk niet. In
het begin van het seizoen tellen alle beetjes en merk je gestaag pro-
gressie, maar langzaam wordt de vooruitgang kleiner en dan ineens
stokt het. Denk je jezelf totalloss te hebben gereden, druk je rond je
keerpunt op de tjd, zit je ruim een minuut boven je beste tijd tot dan
toe. Weg moraal en er wordt flodderig naar huis gepeddeld. Een ritje
dat je maar lieversnel vergeet. Op dezelfde manier komen verbeterin-
gen van je beste tijd ook altijd totaal onverwacht. Je ging een eindje
trappen omdat je baalde van je werk, het de avond ervoor net even te
gezellig was of omdat je je zo lamlendig voelde .

Zonder erbij na te denken zit je lekker te malen en blijkt het ineens
harder dan ooit te gaan. Een mens zit raar in elkaar. Je kunt ook met
geen mogelijkheid de juiste krachtsverdeling vinden. Een terugkomend
probleem. Als je zo hard mogelijk wegtietst, "Ik zie wel waar het schip
strandt” bestaat er een gerede kansdat zo'n vit kilometer voor het eind
de pijp leeg is. En dan is het nog ver als elke vaart eruit is. In het
laatste stuk zitten een paarvervelende hoge bruggen en hetis elke
keer weer fusterend hoe stil je daar kunt vallen na een te enthousiast
begin. Start eigenlijk het liefst met wind mee. Zonder teveel te geven
toch lekker doortrappen. Het merendeel van defietsers doet het anders,
waar enkelen zich in het begin sparen om er dan op de terugweg
dubbel zo hard in te kunnen vliegen. En wat geeft nu uiteindelijk de
snelste tijd? Een tempo aldoor maar zo hard mogelijk, of een soort
steddy gangetje vlak onder je top, maar dan met tussensprintjes? Doe
je er daar een teveel van, dan gaat de kaars ook op de meest onhandi-
ge momenten uit, maar met een gelijkmatig tempo verstiert een overste:
kende hond je hele gemiddelde. Je aller beste tijd wasje aan het rijden
toen je vlak voor het einde een lekke band kreeg of dat vliegje in je
oog, je batterij van je computer leeg wasofje "start" had vergeten in te
drukken. Op die veertig kilometer heb je alle bochten leren nemen
zonder remmen, oversteken time je van veraf tussen twee auto's door
en elke kuil en bobbel weet je blindelings te omzeilen. Het is je eigen
thuiswedstrijd. En dat maakt het zo leuk.

(Bron: Maandblad “fiets” / Mei'92)
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VORMBEHOUD

In deze pre-olympische maand, hoor je het overal. Kranten schrijven
erover en Studio Sport is erbij. Beelden van vermoeide sporters,
nerveuze mensen die nog niet weten of ze straks wel mee mogen. Mee
naar Barcelona dus, want ze moeten nog vormbehoud tonen.

Vormbehoud, een vreemd woord. Bij vormbehoud dacht ik, voor Barce-
lona'2, aan een omgekieperd puddinkje dat, eenmaal ontdaan van de
vorm, keurig op een bord bleef liggen als vis of andere vorm. Geen
uitgezakte randen, geen hoogteverlies, maarer precies zo uitziet als je
je voor had gesteld bij het bereiden ervan. Een ander geval van typisch
vormbehoud, vind ik als je na een lange winter nog goed in je badpak
past (of zwembroek) en je daar ook zonder gene in durft te vertonen.

Maar nee werd me uitgelegd, zo was datvormbehoud niet bedoeld. Het
ging erom of je nog hoog genoeg kon springen, nog creatief kon
judoën, of genoeg ploegen kon verslaan met volleyballen. Is dat het
geval, dan mag je naar Barcelona.

Alstublieft. Wonende aan een soort koningsronde voor beginnende en
gevorderde joggers zie ik dagelijks gevallen van vormbehoud. Maar wat
veel interessanter is, is de categorie vormverbeteraars. Beginnende
joggers, armen en benen nog niet helemaal in het juiste ritme, een
schielijke blik en af en toe een wandelpas. Zo na een week of 4 a 5
worden degene die nog niet hebben afgehaakt een beginnende gevor:
derde. De kleding wordt al iets minder kleurig, voor rek- en strekoefe-
ningen wordt de iantaarnpaal gebruikt en het tempo is gestaag. Na een
paar maanden zijn er nog maar een paar over (misschien lopen de
overigen inmiddels een ander rondje). Sobere outfit met veiligheidsvest-
je, stopwatch, strak van en leden en een fiere blik. Dat zijn de
vormverbeteraars.

En eigenlijk is dat nog een trapje hoger dan vormbehoud. Jammer
eigenlijk, naar Barcelona mag je alleenals je vormbehoud toont. Met
vormverbetering win je geen medailles.

De Redaktie (M.H.)
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