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REDAKTIEWOORD

De lange hete sportzomer zit er op. De Olympische Spelen vormden hetsluitstuk hiervan. Ooit begonnen vanuit de gedachte dat meedoen
belangrijker is dan winnen, zijn de Spelen in de huidige tijd in de sfeer
beland van sport, kommercie en techniek. Omdat onderstaand krante-
artikel wellicht nog wat licht laat schijnen op hoe het ooit eens waswilden we het onze lezersen lezeressen niet onthouden



deVolkskrant
VAN DINSDAG 11 AUGUSTUS 1992ENLaatste atleet komt
om half elf ’s avonds
over de eindstreep

on iet Pyambuu Taul zijn beit
vallen. Een van de glazen brak bij
die onhandige manoeuvre. Met wat
plakband repareerde hij proviso-
isch de schade, hopende Gat dat de
enigs tegenslag zou zijn op zijn ko-
mende tocht.

Een jaar geleden haa Tuul gezwo-
ren dat hij de 42 kilometer en 195
meter in Barcelona zou uitlopen.
Dat was nadat hij het gezichtsver:
mogen in cen 00£ had teruggekre.
gen. Tuul was dertien jaar blind
geweest, De atleet uit Mongolië vol
tooide de marathon, zij het dat hij
niet in het stadion mocht finishen.
Zijn tijd: viee uur en 44 seconden.
Ruim cen uur en driekwartier Lang_
zamer dan Winnaar Hwang uit
Zuid-Korea.

Toeschouwers waren er niet
meer om hal els avonds. Die 74°
ten bij de siuiúngsceremonie, even
verderop. Zes agenten op de motor
en een ambulance begeleidden Tuul
op zijn laatste kilometers, die hem
langs een parkeerterrein naar een
trainingsbaan voor atleten voer
den. Daar was de alternatieve eind-
streep getrokken.

Tuul werd door de organisatie
van het officiële parkoers geleid
omdat hij anders midden in het slot-
feest terecht was komen. Het lek
‘hem niet te deren. Even moest de
doorzetter halt maken. Op 800 me-
ter van de finish schreeuwde een
official tegen hem dathij zou wor-
‘den gediskwalificeerd als hij bleef
prutsen aan zijn starmnummer.
Tuul, die dat nummer had willen
verwijderen om het logo ‘Achilles
Adetiekelub van Mongolië te sho-
wen, keek hulpeloos om zich heen.

Maar een andere official maande
hem weer tot spoed. Of hij zo goed
wilde zijn ook die laatste twee ron-
den af te leggen. Tuul glimlachte en
liep verder in de duisternis. Een
weoepje officials en journalisten
klapten de handen stuk toen de 33-
jarige atleet zijn marathon beëin-
digde. Als allerlaatste Olympische
deelnemer, 56 minuten na Haleen
uit de Maldiven, die ook op de bij
baan moest finishen, in elkaar zakte
en op een brancard naar het zicken-
‘huis werd gebracht. Waar een spoe-ig herstel volgde.

‘Tuul vertoonde geen uitputtings-
verschijnselen. Integendeel, Tij
stak beide duimen op, kuste de of&-
cial die hem bijna uit de race bad
gehaald op de wang en zei ‘overge-
lukkig’ te zijn met zijn prestatie.
Dat hij het Jaatste gedeeite niet op
het officiële traject mocht lopen,
‘had hem niets uitgemaakt. Ik ben
maar een atleet. En beel tevreden.”

Marathonloper Tuul leverde zijn prestatie op zijn manier. Met name de
grote voldoening erna was zijn medaille.
Ook in Zieuwent gaan er - het sportseizoen start immers - weer sport-
prestaties geleverd worden. Besturen, verenigingen en individuele
sport(stjers, succes hiermee. Opdat we volgende zomer kunnen zeg-
gen: Sport in Zieuwent, a small town, is okay.

in het bezit zijn

De Redaktie (J.H.

De kopie voor het volgende nummer (20e jaargang nr. 2 (verschij
ningsdatum 26 september a.s.) dient uiterlijk Zondag 20 september

te van de redaktie

—
_____——_‘
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maar onze kwaliteit niet
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Lichtenvoorde - Zieuwent

Hulzink
Bouwbedrijf

3% NIEUWBOUW

X% VERBOUW

z& ONDERHOUDSWERKEN



EVENEMENTEN-AGENDA

- 29 en 30 augustus : Ouderkamp : Jong Nederland, ’t Gilde.
- 30 augustus 6e Achterhoektocht
- 12m 20 september :C1- C2 toernooi ZTV-tennis.
- 20 september : PIOT : kopie inleveren.

TOT SLOT
Een interview met Guus Slot

PRESENTATIE EN PRESTATIE
Deze keer een interview met Guus Slot (van Bennie Slot bej de Karke).
Guus (32 jaar) is van oorsprong leraar lichamelijke opvoeding maar is
nu artsenbezoeker. Hij is getrouwd en heeft 2 zoons. De ene keer
bejubeld, de andere keerverguisd, voetbalminnend Zieuwent heeft zo
zn eigen mening over Guus Slot. Ook overig sportend Zieuwent kent
hem meestal, als een ijverig bij is Guus overal waar de honing het
lekkerst is. Een presentatie van deze veelzijdige sportman is dan ook
op zn plaats.

Over hoe het allemaal begon zegt hi

"Op de lagere school ben ik al bezield geraakt van sport, zowel binnen
als buiten schooltijd was ik er zoveel mogelijk mee bezig. Ik vond het
leuk, was er goed in en probeerde zoveel mogelijk te presteren. Die
prestatiedrang kwam zowel vanuit school als vanuit mezelf. Een voor-
keur voorteamsport of een individuele sport heb ik niet echt. Ik ben dan
ook geen uitgesproken "einzelganger” zoals wel eens wordt beweerd.
Een teamsport spreekt me aan om de sponieve krachtmeting met de
tegenstander maar ook met elkaar, binnen het team. Wel zonder de
sportiviteit uit het oog te verliezen, en nooît ten koste van een ander. In
de loop der jaren is sport voor mij ook een manier geworden om Iostekomen van de dagelijkse beslommeringen, pure ontspanning dus.”

VEELZIJDIGHEID EN PRIORITEIT
“Op de lagere school vond ik alle sporten al leuk, ik ben fysiek in staat
veel sporten te beoefenen. Toen ik zo was en aan de Academie voor
Lichamelijke Opvoeding studeerde, kreeg ik het advies om me te
specialiseren in de tien-kamp. Binnen 2 jaarzou ik dan bij de beste 10



van Nederland kunnen horen.”

Nou, laat maar eens wat resultaten horen:
Guus denkt even. "Ik heb 1.95 m hooggesprongen; 4.00 m poolstok-
springen; 54 m speerwerpen (800 gr); 7.10 m verspringen; 100 m sprint
in 11.2 sec en 400 m in 52 sec.

(wij zwijgen en zijn onder de indruk).

"Ik heb het niet gedaan, want zoals ik al zei, ik vind eigenlijk alles leuk
en wilde me

niet
vastleggen op een bepaalde sport, zelfs niet een tien-

kamp. Van huis uit ben ik altijd gestimuleerd om door te gaan met
sporten, maar de school ging voor. Toenik eenmaal op de Academie
zat was dat punt ook van de baan. De opleiding was best zwaar: 20 uur
per week sporten en de {ste graads onderwijsbevoegdheid halen.
Via m'n werk als leraar lichamelijke opvoeding en groepsleider

bij het
Vormingscentrum in Lichtenvoorde kwam ik in aanraking met niet zo
alledaagse sporten.
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ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

Ook voor 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

Roldersweg 32
7136 KX Zieuwent

Telefoon (05445) 2133
Fax. (05445) 2237
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De Witte Rieteweg 34

Mariënvelde
Tel. 05445 - 1872
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Dijkstraat 26 - LICHTENVOORDE - Telefoon 71207
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Ik organiseerde "vormingsweekenden” en "survivaltochten”, we deden
dan ondermeer aan: wild-water-varen; bergbeklimmen; klettern (Red.
aan een touw langs een rotsachtige wand naar boven klimmen; "klet-
tem’ komt waarschijnlijk van “neergekletterd"); speleologie (Red
kruipen en klimmen in enge ruimtes en nauwe spleten): dragon-fiying;
waterskiën; duiken; enz. In de loop der jaren heb ik in het organiseren
van dergelijke tochten een ruime ervaring opgedaan en bovendien
cursussen gevolgd en gegeven. Naast m'n werk was ik zo’n 25 uur perweek met sport bezig.”

En nu even overvoetbal, waar heb Je allemaal gespeeld 7
"Eerst natuurlijk in het "dreamteam" van Zieuwent. Dat was het jeugd-
team in het midden van de jaren 70. We zijn vaak kampioen geworden
en hebben hoofdklasse gespeeld (grijnst breed (Red.)). Mijn interesse in
sport is hierdoor nog eens versterkt. De basis om het maximale te
presteren is toen gelegd door coach en trainer.
Vervolgens het ik gespeeld bij RKZVC-1; Longa-
SDOUC-1; RKZVC-1 en Longa-1.
Die eerste overgang van RKZVC naar Longa werd door velen niet
begrepen. Maar ik had aan het begin van het seizoen al gezegd dat ik
het jaar daarop ergens anders zou gaan spelen. Ik wilde gewoon eens
zien hoe het er bij een andere klub aan toe ging, ik woonde toen in
Lichtenvoorde dus voor mij was de keuze voor Longa niet zo moeilijk.
De latere wisselingen van klubs zijn steeds een sportieve uitdaging
geweest. Niemand heeft me ooit gedwongen, het was m'n eigen keus.”

; RKZVC-1; WVC-1;

Sommige mensen hebben kritiek op Jou manier van voetballen.
“Den Slot dut vols te volle allene.”
Datis in veel gevallen wel terecht. Ik ben een intuïtieve voetballer met
soms weinig overzicht. De rol van een spits is erg dubbel, ten eerste
moet je het vaak hebben van individuele akties, ten tweede is voetbal
een teamsport. Achteraf zie ik vaak wel in dat ik het beter anders had
kunnen doen, maar ik ben een beetje hardleers. Trainers zeggen ook
"Op Slot ko’j neet kwaod worden, want den gif altied t00.”
Komend seizoen speel ik bij RKZVC-3, omdat ikniet meer zo vaak kan
trainen en ik zit dan bij vrienden en bekenden in 1 team. Ik weet ook
wel dat sommigen nu al zeggen "Met Slot d' bej, mot d'r moar 'n bal
bej kommen.” Maar geen nood, ik pas me snel genoeg aan. Een tip
voor de trainer: zet me maar eens op een andere plaats.
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Als Je maar1 sport zou kunnen beoefenen, wat zou dan Je prioriteit
hebben ?

"… Voetbal, enne wild-water-varen

…
enne … bergbeklimmen

Ho Guus, 1 sport !

“Okay, voetballen bij RKZVC-3.”

KWANTITEIT EN KWALITEIT
“Op de Academie hadden we 2 keuzevakken, ik had tennis en judo. Ik

ben nog een poosje tennis-frainer geweest in Zieuwent. Ik vind mezetf
niet zo'n goede tennisser. Op het moment tennis ik weer meer, volgend
jaar ben ik waarschijnlijk C-speler, want men plaatst nu sneller door.
Samen met Bennie Storkhorst heb ik ook het Kemkens-Service-Toer-
nooi opgezet.
Het afgelopen seizoen heb ik de heren-volleyballers van Zieuwent
getrained. Geen doorslaand succes. Maar ja, men zat met de handen in
het haar en heeft mij gevraagd. Ik had wel bedenkingen maar ik kan
moeilijk nee zeggen. Ik begon met een uiteengevalien groep, het was
geen volwaardig eerste herenteam meer. Heren-2 leefde wel op.
Ik heb ook nog huisvrouwengym gegeven, in het verleden gehandbald,
en ik biljart momenteel.
‘Soms gaat die veelheid wel ten koste van de kwaliteit. Ik had te veel
hooi op de vork, maar daar loopje dan vanzelf tegenaan. Hoe ouder je
wordt hoe beter je kunt inschatten wat je kunt.”

VOLDOENING EN SPIJT
"Mijn grootste succes wastoen ik in het handbalteam vande Academie
speelde tijdens een tournooiin Leuven. We hebben daar gewonnen van
de Belgisch kampioen. Zelf heb ik maar ca. 8 minuten meegespeeld,
toch was ik erbij: Guus Slot temidden van topsporters. Een geweldige
ervaring was dat.
Verder hebik veel fantastische dingen meegemaakt: wild-water-varen in
Frankrijk; voetbalkampioenschappen; als eerste vormingsinstituut in
Nederland zelfstandig survival organiseren.
De kleine dingen vind ik net zo belangrijk: laatst zijn er nog een paar
spelers van Meddo (Guus is daarin het verleden jeugdtrainer geweest
(Red.bij me op bezoek geweest. Ik had ze 4 jaar niet meer gezien. Ze
belden of ze langs konden komen. Geweldig toch.
Spijt heb ik eigenlijk nergens van, teleurstellingen vergeet je zo snel



DA TAVOOR AL UW: SportschoenenSportkledingSportartikelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 1257

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

Dunlop - Hummel - Masita Oliver - Viking

ATBE
Waar zullen we afspreken?

Natuurlijk bij

Hotel- Café - Restaurant

„'t 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

Lichtenvoorde
Tel. 05443-77448

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

fd Jos Lageschaar
js & earns* Partikuliere verkoop

Dorpsstraat 17 A - Zieuwent
Telefoon 05445 - 1954

ä £$ jenJie!
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Achteraf denk ik wel eens datik me misschien beter had kunnen
specialiseren en daarin meer had kunnen bereiken. Maar ik had die
diversiteit niet willen missen.”

RECREATIE - DEGRADATIE
"Vanaf nu hou ik me wat recreatiever met sport bezig, dat betekent in
de praktijk: voetballen bij RKZVC-3 i.p.v. bij het eerste. Ik probeer gezin,
werk en hobby te kombineren. Straks met de kinderen wild-water varen
en bergbeklimmen, daar verheug ik me nu al op. Dat ik dan benedenijn

nivo presteer, doet me niet zo veel. Ik doe gewoon een stapje
terug, ik ben nooit een speler geweest die een heel team draagt. Door
mijn individuele spel ben ik in een teamsport al dominant genoeg.Konflikten ga ik niet uit de weg, maarik zal altijd proberen opbouwend
bezig te zijn bij welke vereniging dan ook. Ik heb nooit bewust afbreken-
de kritiek geleverd. Verenigingsmensen doen hun werk op vrijwilige
basis, daar heb ik respect voor.”

Bedankt Guus, voor dît openhartige interview. Het geeft een goed beeld
van je veelzijdigheid en ruimdenkendheid, zonder valse bescheidenheid.

HET TOETJE VAN GUUS:

1. Wat Is Je favoriete gerecht ?
Alles wat met vis te makenheeft.

2. Wie nodig je absoluut niet uit opJe verjaardag ?
Als ik in m'n eigen kring kijk … nee, Ik zou het niet weten.

3. Wat Is volgens Jezelf je slechtste eigenschap ?
Te impulsief. Volg te vaak m'n gevoel en dat pakt soms verkeerd uit.

4. Wat Is volgens jezelf je beste eigenschap ?
Ik ben makkelijk in de omgang en schrik voor niemand terug

5. Wie vind Je de beste sportman of -vrouw van Zieuwent 7?

Bart klein Goldewijk. Hij kan gedreven sport beoefenen en ondanks
lichamelijke tegenslagen blijft hij knokken.
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6. Wie Is de meest ondergewaardeerde persoon binnen je eigen
vereniging ?
Binnen elke vereniging ken ik er weleen aantal. Overalzijn mensen
die op de achtergrond veel werk verrichten.

7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijn, wie zou er dan
‘burgemeester moeten worden ?
In ieder geval niemand uit Zieuwent in verband met belangenver-
strengeling.

8. Wat Is Je grootste hobby 7
‘Afgezien van sport: lezen, gezin en sportieve vakanties.

9. Wat zouje graag anders zienin Zieuwent ?
Dat Zieuwent blijft groeien en het dorp zich blijft ontwikkelen.

De Redaktie

PULL THE ROPE

In het vorig seizoen behaalde T.T.V. DES methet 680 kg team een 3e
plaats in de competitie. Dat gaf hun het recht op deelname aan de
officiële Nederlandse Kampioenschappen in 1992. Een NK dat bestond
uit vier toernooien die in ieder gewest gehouden werden. Vier weeken-
den achter elkaar touwtrekken in Maasland (West), De Wijk (Noord),
Roosendaal (Zuid) en tenslotte in het Oostelijke Denekamp. DES ging
het eerste toemooi boven verwachting goed van start en behaalde die
dag 15 punten, waama respectievelijk 10 en 11 punten behaald werden
‚om tot een totaalscore van 36te komen. Met een 8eplaats als tussen-
stand werd er begonnen aan het laatste en beslissende toernooi in het
Overijsselse Denekamp. De verwachting van DES zelf was om zich
goed in de middenmoot te handhaven, want de afstand tot de ereplaat-
sen was al te groot. Voor PIOT een reden om ook af te reizen naar
Denekamp waar onze touwtrekkers op landelijk niveau strijd leverden.

Bij aankomst in recreatiepark ’t Goor was eral aardig wat publiek op de
been,dat op hun beurt gemakkelijk een plaats op de tribune of langs
het wedstrijdveld konden vinden. Op een groot scorebord kon men de



Bomers £XMB
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 gezakt te 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: - Tecyl en ML beh.

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 accu's bent U bij ons beter af.
Dit alles wordt verkocht onder volledige garantie.Bel eens
woor een vrijblijvende prijsopgave of cen afspraak !

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



Bakkerij Jos Krippenborg
Dorpsstraat 13 7136 LE Zieuwent

tel (05445) 1255

Voorstad 1 7271 BE Borcuo
tel. (05457) 74554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling !

HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt Zaal ot400 personen

eine zlen voor ll doet

Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buffetten, warme buifetten,
gourmetten, diners enz
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bij een ander
ook kunt krijgen

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

Dorpstraat 36, 7136 LM Zieuwent, 5445-1271

ew Verkoop vannieuwe
en gebruikte auto's

Accu's, Banden5 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 in en repareren wij

Tel. 05445-18565 schade-auto's



ELEKTROTECHNIEK

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

LOODGIETERSWERK

SANITAIRE INSTALLATIES

ï MILIEUTECHNIEK

KEMKENS

INSTALLATIE
GROENLO

BELTRUMSESTRAAT 23. TEL. 0644061696.
8.6.6. 0545 1666

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26

W.A.KEMKENS bv,

emedeakeik |

voor/aue

OPTIMALISERING

ENERGIEBEHEER

TELEFOONINSTALLATIES

SERVICE

ONDERHOUD

ADVISERING

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Tel. 05445 - 1666
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standen in de verschillende klassen bekijken. Behalve de heren in de
verschillende gewichtsklassen waren ook de jeugd en dames van de
partij om de nationale ereprijzen in de wacht te trekken (slepen). In de
kdasse waar DES in uit kwam leidde de plaatselijke vereniging met 90
punten (max. score!) gevolgd door tweeFriese ploegen en de midden-
moot met drie Oostelijke ploegen, waarvan DES dus op de achtste
plaats. Onderaan de lijst stonden de mannen uit Beltrum met 0 punten!
De verdere voorzieningen op het terrein waren allemaal perfect gere-
geld; luxe W.C., grote tent met zitplaatsen, muziek en natuurlijk de
mogelijkheid voor een hapje en een drankje. Ook het weer was perfect,
het zou die dag zo'n 27 graden worden. De dagindeling van de deelne-
mers was om een uur of negen al begonnen met wegen, waarna om
10.30 uur de openingsceremonie en hetopstellen van de ploegen was.
Vervolgens de toespraken van de burgemeester en van de organiseren-
de verenigingsvoorzitter. Het voorstellen van de wedstrijdleiding/leiders
en uiteindelijk de afmars van de ploegen waarna om 11.00 uur de
wedstrijden begonnen.

DE STRIJD
Alle deelnemende verenigingen hebben hun eigen kleedaccommodatie
meegebracht in de vorm van grote tenten, die netjes naast elkaar waren
opgesteld. De sfeer was ontspannen bij net arriveren van de DES-tent
De mannen waren er klaar voor. Devaste trainer/coach van DES, dhr.
Zeggelink was wegens vakantie afwezig en werd vervangen door de
geblesseerde voorzitter Lau te Moider (Derks). Kan een trainer/coach
het zich permitteren om bij zo’n belangrijk toernooi afwezig te zijn?!
Schijnbaar wel, want het humeur in het team leed er zo te horen niet
onder. Het Zieuwentse team dat aan het touw kwam bestond uit: M.
Wopereis (Goldewiek, penningmeester), K. Donderwinkel (Bekkenrin-
gels), H. Elschot (Manus), R. Huitink (tevens secretaris), E. Nijenhuis,

A. Domhof, G. Wopereis (Boers) en C. Elschot.
De eerste krachtmeting was tegen Herwijnen uit de Betuwe. De eerste
trekbeurt werd machteloos verloren, de tweede hielden ze even vast
maar werd daarna ook snel verloren. Volgende tegenstander is een
Friese ploeg: It Heidenskip. Bij DES hebben ze twee mannen van
positie aan het touw verwisseld. 1e trekbeurt na lang vasthouden en
trekken verloren. De 2e beurt geven beide ploegen vrijwel gelijk de
eerste ruk aan het touw maar DES moetna lang ploeteren het onder-
spit delven.



VERENIGINGEN

BKZ. Veldvoetbat
Voorzitter J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvolde tel. 1281
Sckretarie © teokder Aava voorde et 05143 751

Penningmeester M. vh, Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, el. 1860
Wedstrijg zekr Bokkers, G. Bomansstraat 24, Lichtenvoorde
RKZV.C. Zaalvoetbal
Voorziner 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 1257

Sckr/Penningm. A Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, el. 1691
Wedstrijd-sekr. zB Got Hetenweg 3 Zieuwent 2127

HV. PACELLI: Handbal
Voorzie 8. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Sokretaresse 1 Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel. 05243-73914
Penningmeesteres P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Mariënveide, tel. 1383

Wedstrijdsekt3A Hummelink, De Hoare 30, Zieuwent tel. 1591

TOHP: Volleybal
Voorzitter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, Zieuwent, tel 1875
Sekretaris 1E Rouwhorst, De Haare 26, Zieuwent, tel. 1822
Penningmeester: A Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel. 1400
Wedstrijdsekt  P. Cuppers IJzereel, De Haare 29, Zieuwent. tel. 2059
Recreanten A Klein Tuente, Lanthonweg 43, Mariënvelde, tel 1409
teugizasen Kolkman Cuppers Ruurseweg 20 Zieuwent! 2194

ZIV: Tonnis
Voorziner ©. Cuppers, Oude Maat1, Mariënvelde, te. 1281
Sekrtarosse R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent tel 1597
Penningmeester Woles Zieuwonseweg77Zieuwent Il 1445
Wedstrijdsckt A KI Holkenborg, Past. Zanderinkstraat 14, Zieuwent, tel 1833

ZGV: Gymnastiek. en Jazzgym.vereniging
Voorzter L Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, te. 08360 60242
Sekrotaresze +. Wolters, Botstijk 42, Mariënvelde, tel. 1711
Penningmeesteres Wopereis, Dorpsstraat 222, Zieuwent, te 1928
Wedstijdsekt °L Hummelink, Oude Terborgsew: 269, D'chem, tel. 08340 60242

MU CHIN: Karate
Voorzitter HL. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262
Seer/Penne ders Lardestaat 18 voorde te 05443 74026

TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter |L. te Molder, B. v. Meursstraat 24, 'voorde, tol 05443 75954
Sokretaris 8. Hutink, Kleuterstat 7, Zieuwent, el. 2112
Penningmeester M, Wopereis, Zegendijk

5,
Zieuwent, tel 1374



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter 8 ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 1257
Sekretaris £ Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tel 1924
Penningmeester Je Roller, Verkavelingeweg Z. Marienvelde, tel 1373
Wedstrijdsekt. Hummel Eomerenege Lievelde el 05443. 77623

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitter A. Meekes, Strausstraat 15, 'voorde tel 05443 76506
Sakretarie teke De Steege 23 Zieuwent te 2214
Penningmeester A Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel, 1970

BV. 't KEVELDER: Biljarten

Voorziner ® Hulshof, Zieuwenseweg 595, Zieuwent, tel 1494
Seke/Penningm C Schuiink JV Eykstraat 12, U'voorde, tú 05843 73217
Wedstrijdsekt. € Woperee Schoppeaeg 3, Zeveren tel 1432

6.82: Biljarten
Voor tor A. van Melis, Kar. de Jongste 1, £'voorde, tel 05483 74584
Sekr Wedstr zekr T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, el 1271
Ponningmeesteres Goldewijk en Bras, Churchilstraat 20, Zieuwent, tel 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voor H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 1217
Sekr Wedstr zekr P Domhof Sarmansweg 23 Behtum tl OSB 219
Penningmeester T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271

ESZET '90: Squashvereniging

Voorziner V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, te, 1982
Sokretarie . Doppen, Aaltenseweg 49, Lichtenvoorde, te. 0544376772
Penningmeester: P. van Zutphen, Bentinckstraat 23, L'voorde, tel. 05443-76783
wedstijd secr P rippenborg Dorpsstraat 242 Zieuwent el 1856
BADMINTON:vereniging:

Voorziter F. Wamelink, Edisonstraat #0, Lichtenvoorde, tol, 05243-71149
Sekretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel 2172
Ponningmeesteres:A. Eokelger, Ruurloseweg 189, Zieuwent, tel. 1864
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Tussen de verschillende wedstrijden door hebben de ploegen zo'n 10
uten rust om bij te komen van hun inspanningen. Tevens wordt er

onderling nagesproken over de trekbeurten. De trainer/coach geeft
nieuwe aanwijzingen terwijl de anderen een slokje nemen. Het is warm
en er wordt veel vocht (gewicht) verloren. De derde tegenstander is
streekgenoot Eibergen. Beide trekbeurten worden verloren. Nog steeds
geen punten! Er wordt weer gerust In de tent, het zal ook wel nodig zijn
want de volgende tegenstander is koploper en plaatselijk favoriet
Koapmanboys. De plaatselijke helden worden luidkeels aangemoedigd,
immers zij kunnen vandaag Nederlands kampioen worden. DES is
vrijwel kansloos en verliest wederom beide trekbeurten. De Koapman-
nen houden even vast en dan gaat het treintje achteruit lopen. De
overmacht is groot! Van de volgende tegenstander (de Noormannenuit
's Gravensande) moet normaal gesproken gewonnen worden, wordt er
beweerd. We zijn benieuwd. Opnieuw staan de mannen in hun gele
Stoverink-shits klaar aan het touw. De 1e trekbeurt wordt ondanks twee
waarschuwingen langzaam gewonnen. Tijdens de 2e beurt zijn het de
Noormannen die de eerste ruk hebben, maar DES herstelt goed en de
mannen trekken met een treintje de overwinning naar hun toe. De
eerste 3 punten zijn eindelijk binnen. Moe maar voldaan lopen ze terug
naar hun tent. In de normale competitiewedstrijden wordt er getrokken
volgens het 2-punten-systeem en kan het komen tot een gelijkspel.
Tijdens het Nationaal Kampioenschap gebeurt alles volgens het 3-
punten-systeem en moet er iedere keer een beslissing vallen. Zo kan
het voorkomen dat een derde trekbeurt de beslissing brengt.



VOORRUIS ALTIJD IN BEWEGING
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intemationale merken zoals:
ESSENTIO

PASS PORT
TAI FUN etc.

Dus dynamische damesmode in allerlei voriaties,
Daarmee scoor je altijd.
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SOURCY CENTER ZIEUWENT
’n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek
Velein-en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak-
tiviteiten, culturele mani
festaties en sportevene
menten van 50-2000
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Danis het de beurt aan tegenstander Cambrinus uit Zeeland, die op
een 9e plaats achter DES staan. Ook Cambrinus vecht voor een goede
plaats in de middenmoot, waardoor DES er een zware tegenstander
aan heeft. Normaal gesproken wordt er dan ook van gewonnen. Van-
daag niet! DES verliest moeizaam. Als DES later aan het touw staat
voor de partij tegen nummer twee, het Friese Poppenwier, zijn ze nog
niet helemaal hersteld van de partij tegen Cambrinus. Ondanks verwoe-
de pogingen van trainer/coach Lau te Molder wordt de krachtsinspan-
ning snel verloren. De mannen zijn aangeslagen en vermoeid. Eenmaal
terug in de tent kunnen ze deze keer wat langer rusten omdat ze een
beurt vrij zijn. Praatjesmaker Henri Elschot houdt de sfeer in de ploeg
en is tevens nieuwsgierig naar wat ik allemaal opschrijf. Dan is het weer
zover dat de mannen weeraan het touw moeten. Hun'volgende tegen-
stander is Vechtlust. Aan de naam te horen hadden zij er ook zin in en
ook zij vechten om behoud in de middenmoot. De 1e trekbeurt kan DES
ze nog even vast houden maar dan gaat het even lateral snel ten
onder. Ook de 2e beurt gaat verloren. Jammer, want zo mist ook DES
de punten om aansluiting met de middenmoot te houden.

Nog twee keer moeten onze mannen in actie komen, eerst tegen het
Hengelose Bekveld, waarvan ze ook vaak gewonnen hadden! Tijdens
hun beurt tegen Bekveld wordt er verderop in een andere baan tussen
Bisons Beltrum en Okia Holten hard gestreden om een beslissing in de
640 kg klasse. De Beltrummers worden benadeeld door de scheidsrech-
ter en verliezen zo hun kans op het kampioenschap. DESis vandaag
machteloos tegen Bekveld en moet het weer zonder punten terug naar
de tent. Ze weten nu dat ze nog een partij voor de boeg hebben tegen
de Bisons uit Beltrum. Een ploeg waar ze weleens samen mee trainen.
De ploeg heeft nog geen enkel punt kunnen scoren gedurende het
gehele toernooi. Zoudenze hun eer met 3 punten willen redden en van
DES gaan winnen? Hetis niet zo, als even later DES deeerste trek-
beurt gemakkelijk wint en zo ook de tweede gemakkelijk weg trekt.
Gelukkig toch nog weer 3 puntenerbij
Als beide ploegen, zoals bij iedere tegenstander, elkaar feliciteren en
bedanken weten de mannen van DES dat ze klaar zijn. De strijd in de
warme hitte zit erop. Terug in de tent weten ze vrijwel zeker dat ze
geen beslissing hoeven te trekken. Als ze zich de hars van de handen
wassen en hun smerige kleren uittrekken zie ik dat ze bijna allemaal
wel meerdere t-shirts aanhebben tegen het schuren van het touw.
Ankerman (laatste man) Clemens Elschot heeft wel de meeste aan, met
tussendoor een jack met extra schuim omdat hij als enigste ook het
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touw overde rug heeft. Eerder toendie jacks er nog niet waren had hij
zo'n 10 tshirts aan! Trainer/coach te Molder gaat met een papiertje
richting scorebord om de eindstand op te nemen. De anderen begeven

h ondertussen naar de douches.

Het zat de mannen van DES vandaag niet echt mee. Tijdens de vorige
drie toernooien behaalden ze gemiddeld nog 12 punten, vandaag waren
dat maar 6 punten. Of zou het toch komen door de afwezigheid van hun
eigenlijke trainer/coach die zijn vakantie boven het goed presteren op
het NK verkoos? Ondanks de tegenvallende prestaties van vandaag
kon DES uit Zieuwent hun 8e plaats handhaven in de eindrangschik-
king. Een prima prestati
Zo kan men concluderen dat ook deze kleine Zieuwentse vereniging
zich landelijk goed staande houdt. DES succes in de competitie, waaruit
misschien wel weer een NK-kwalificatie komt.

De Redaktie (J.v.W.)

“HET VOETBALEI VAN COLUMBUS"

De FIFA denkt een van de eieren van Columbus gevonden te hebben.
Vanaf 25 juli jl. mag er niet meer bewust teruggespeeld worden op de
keeper. Hij mag zo’n bal tenminste niet meer in zijn handen pakken. De
hoofdreden hiervoor is, dat er getracht zal worden om zo aan een
speeltijd van boven de 60 minuten te komen. De praktijk leerde name-
lijk, dat doorhet tijdrekken van o.a. de keeperde speeltijd hier vrijwel
nooit boven kwam. Op het eerste gezicht is het daarom absoluut geen
gek idee.

In de praktijk zal het echter betekenen, dat de meeste efftallen er nu
voor zullen zorgen, dater een speler duidelijk achter de laatste linie zal
gaan spelen, omdat op die manier verhinderd wordt, dat de keeper in
balbezit opgejaagd zal worden door de aanvallers van de tegenpartij
Dit laatste is namelijk een logisch vervolg op de genomen maatregel.
Vanaf nu wordt dus ieder risico vermeden en zal iedere gevaarlijke bal
rucksichtios door de keeper of de laatste man naar voren worden
geknald. Van enige opbouw is op dat moment geen sprake meer.

Alles bij elkaar genomenis de achterliggende gedachte van dit "ei van
Columbus” bespreekbaar, maar de praktijk zal dus leren, dat het
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voetbal er kwalitatief op achteruit zal gaan. De volgende gedachte is
natuurlijk of deze kwalitatieve achteruitgang wel funest zal zijn. Het
publiek zal er namelijk geen problemen bij hebben, dat er allerlei
hachelijke situaties voor beide doelen zullen ontstaan. Het enige wat
zeer waarschijnlijk problemen op zal gaan leveren is het volgende:
alleen een bewust teruggespeelde bal, die in de handen wordt gepakt |

levert een vrije trap op. De moeilijkheid ligt erin, dat de scheidsrechter
iedere keerzal moeten bepalen of de bal wel of niet bewust terug werd
gespeeld en om het nog moeilijker voor de man in het zwart te maken |

is een bal die b.v. uit een voorzet teruggekopt wordt op de eigen keeper
niet strafbaar. U kunt zich de eerstkomende periode dus opmaken voordiscutabele momenten.

Als we tenslotte alles even rustig bekijken: dan is het natuurlijk ook zo,
dat we over een paar maanden niet anders meer weten en is ook deze
regel helemaal ingeburgerd bij zowel Van Breukelen, als bij Jan Beerten
en bij de keeper van ZVC-E2. De tĳd zal leren of dit voetbalei van
Columbus uitgebroed wordt

De Redaktie (R.D.)

VOETBALVERENIGING R.K.Z.V.C.

RKZVC-A : DANKWOORD "VOETBALBUITENLANDER!
Het voetbalseizoen 91/92 zit er weer op voor de Zieuwentse A-junioren.
Dit geldt zeker voor ons "de 5 voetbalbuitenlanders”. We gaan na een
voor ons geslaagd en plezierig competitiejaar weer terug naarons oude
stekkie K.S.H. Even het geheugen iets opfrissen. Door het ontbreken
van een Aefftalbijonze vereniging werd er gekozen voor een samen-
werking met Z.V.C, zodat we met een 16 man sterke selectie aan de
competitie konden deelnemen. Over het gehele seizoen bekeken voor
ons een uitstekend seizoen, met een 2e plaats op de eindranglijst,
terwijl we ons hadden voorgenomen dat de kans op een kampioen-
schap metdît team erin kon zitten. Maar door verschillende oorzaken
werden weaf en toe met de neusop de feiten gedrukt. 2x Winnen van
koploper Winterswijk en dan punten laten liggen tegen ploegen die zo
goed als onderaan staan. (Waar lijkt dit toch verdacht veel op?) Toch
zijn we het er met ons vijven over eens dat het een fantastisch seizoen
is geweest vol speelvreugde en plezier voor, tijdens en na wedstrij
den/trainingen. Dit uitte zich dan ook tijdens ons weekend in bungalow-—
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park "Het Heyderbos" te Heyen. De mensen daar wisten niet wat ze
zagen, hoe we daarmet ons allen aan het feesten waren, gigantisch
dus.

Wij "voetbalbuitenlanders" willen daarom dan ook als 1e de spelers-
groep bedanken voor jullie goede opvang vanaf het begin en voor het
fijne seizoen dat we er met z'n allen van gemaakt hebben. Jongens
bedankt! Natuurlijk vergeten we ook onze leiders Frank, Joost en Edwin
niet, ze hebben ons het hele seizoen fantastisch begeleid en verzorgd
en als het eens tegenzat weer op het goede spoor gezet en opgepept.
Kortom: Spelers en leiders van de A-junioren, het bestuur van ZVC,

kantinepersoneel, sponsors "Het Witte Paard” en de Rabobank
en verder iedereen die we vergeten zijn, hartstikke bedankt
voor dit fijne seizoen en veel succes in het volgende seizoen.
Wij zullen volgend jaarmet z'n vijven jullie verrichtingen blijven
volgen en zelf zullen we bij K.S.H. wat Zieuwentse staaltjes
voetbal laten zien.
Bedankt en succes. De 5 "voetbalbuitenlanders”.
Mare te Molder, Holkenborg, Hans Kampshof, Joost
Gierkink en Peter Waalderbos.

Se ACHTERHOEKTOCHT
Fiets- skeeler- en rolski-toertocht op zondag 30 augustus

Voor de 6e keer wordt op zondag 30 augustus de Achterhoektocht
gehouden, traditioneel op de laatste zondag van augustus, vanuit
Zieuwent.

FIETS-TOERTOCHT
Een tocht die voor de fietsliefhebbers gaat langs vele toeristische
attrakties en karakteristieke landbouwplaatjes van de Achterhoek. Voor
de fietsers zijn er drie afstanden om uit te kiezen: tw. 25, 45of 100 km,
waarvan de eerste twee afstanden uitermate geschikt zijn voor een
tochtje met het hele ge: De 100 km is voor de meer ervaren fietsers,
maar zeer geschikt voor de regelmatige toerfietser. Deze 6e Achter:
hoektocht heeft dan ook een vaste plaats gekregen in de NTF.U.
toerkalender.
De start en finish voor alle drie de afstanden in bij clubhuis 't Kevelder
aan de Zieuwentseweg te Zieuwent. Gestart kan er worden tussen 8.30
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en 12.00 uur. De diverse routes worden door pijlen aangegeven en alle
deelnemers kunnen na voltooiing een leuke herinneringsmedaille
ontvangen.

SKEELER-TOERTOCHT
Gelijktijdig wordt er voor de skeelerliefhebbers ook voor de 6e maal een
skeelertoertocht gehouden overde afstanden 30 of 60 km over fraaie
asfaltwegen. Zij rijden in een gesloten peleton vooraf gegaan door een
auto met zwaailicht en geluidsapparatuur. Voor de tweede maal zullen
deze skeelers gevolgd worden door een reklamekaravaan van plaatselij
ke en regionale sponsoren, waardoor het voor de toeschouwers een
prachtige voorbijtrekkendestoet zal zijn.
Voor hen is de start om 10.30 uur eveneensbij clubhuis ’t Kevelder.

ROLSKI-TOERTOCHT
Voor de tweede maal zal ook ditmaal de Rolski-club Twente/Achterhoek
deelnemen aan deze 6e Achterhoektocht, die ook deze tocht op de
landelijke toerkalender hebben geplaatst, zodat we ditmaal uit geheel
Nederland rolskiliefhebbers aan de start kunnen verwachten (evenals al
jaren bij de skeelers).
De roïskiiefhebbers kunnen kiezen uit de 3 fietsroutes van 25, 45 en
100 km. Zij kunnen starten tussen 9.00 en 12.00 uur.

Vooralle deelnemers is er douche- en kleedgelegenheid aanwezig,
terwijl er bovendien ruim parkeergelegenheid voor handen is.
De organisatie van de 6e Achterhoektocht is in handen van de IJsbaan-
commissie Zieuwent, buurtclub 't Kevelder en de Keitrappers uit Lich-
tenvoorde.

Als de weergoden meewerken verwacht de organisatie, mede door de
groeiende populariteit van hun tocht en de nog steeds groeiende groep
toerfietsers, rolskiers en skeelers, een rekord aantal deelnemers. Vorig
jaar deden ruim 300 mensen aan deze Achterhoektocht mee.

De organisatie

TE KOOP: Voetbalschoenen, Quick maat 34, prijs f 30,=
Hans Kerkwijk, Verkavelingsweg 6, Marienvelde, Tel. 05445 - 1750.
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Le]Í Z.G.V./Jazzgym Zieuwent

Wat een zomer. wat een vakantie. hetlikt of er geen eind aan komt
Nu is het transpireren met nietsdoen, maar in de week van 17 augustus
as. openen wij de deuren en moet er weer gewerkt worden op een
plezierige manier aan onze konditie. En dat kan bij ons, met en zonder
muziek…met en zonder toestellen…voor jong en oud, Kom gerust
eens kijken of doe vrijblijvend mee. Het lesrooster voordit seizoen ziet
er als volgt uit

Afdeling : Gymnastiek (in Sourcy Center Zieuwent)
Maandags 16.00-17.00 uur Kleuters

17.00-18.00 uur 9 jaar en ouder
18:00-19.00 uur selektie

Woensdags 18.30-19.30 uur 6Um8 jaar
19.30-20.30 uur dames

0.I.v. Wilma Hummelink (tel. 05443-74316)

Afdeling : Jazzaymnastiek (in de bovenzaal van het Sourcy Center)
Maandags 18.30-20.00 uur dames jazz condîtie

20.00-21.00 uur dames jazz conditie
21.00-22.00 uur dames jazz dans
o.l.v. Maria Waalder (tel. 05443-74307)

Afdeling:Jazzaymnastiek (Sportgebouw, J. Vermeerstraat 73, L'voorde)
Maandags 10.00-11.00 uur dames 55+ bewegen op

muziek
13.15-14.15 uur dames aerobic

Dinsdags 16.45-17.30 uur 8-11 jf. jazzgym
17.30-18.30 uur 11-15 jr. jazzgym
18.30-19.30 uur 15 jr. en ouder jazzgym
19.30-20.30 uur dames aerobic
20.30-21.30 uur dames aerobic

Woensdags 08.45-09.45 uur dames aerobic
09.45-10.45 uur dames callanetics

Donderdags 13.30-14.30 uur dames aerobic
o.l.v. Yvonne Dekkers (tel. 05443-74177)

Het Bestuur.



J. WAENINK RnSCHILDERS. en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 5445-1452

Drukkerij
WD Westerlaan

Dijkstraat 26 - 7131 DN Lichtenvoorde Tel 05443-71207

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moetuzijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voorde aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS

A.KL. HOLKENBORG
vee on warkenshandel  batsdijk 46 Zieuwent tel 150

Bij de NMS Spaarbank
zit niemand op de
reservebank,

DSTSSNEEE72

jn assurantiën-financieringen-hypotheken
EAN TH: J: BEKKEN - ZIEUWENT zer 055461
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ZIEUWENTSE TENNIS VERENIGING
2e KEMKENS-SERVICE-TOERNOOI

12 t/m 20 september
Half september is er nogmaals een open toernooi op de tennisbanen:
de eerste keer datdit in Zieuwent voor C-spelers georganiseerd wordt.
Als het ook maar enigszins mogelijk is, worden het gescheiden toer-
nooien voor Ci en voor C2. (NivoEis het laagste, dan D2, dan D1, C2,
etc.). Bij mijn weten is het dan een van de eerste toernooien waarbij
C2-spelers onderling hun krachten kunnen meten: vooral voor spe-
lers/speelsters die pas overgegaan zijn van D1 naar C2 zijn er in het
eerste jaar vaak weinig kansen als ze tegen C1-spelers aan moeten
treden. Voor D1i-koppels kan het ook een leuke test zijn om eens een
keer mee te doen: je bent niet helemaal kansloos.

Het toernooi begint op de zaterdag en zondag dat er in Lichtenvoorde
kermis/bloemencorso ís. Dit hoeft geen enkele belemmering te zijn om
mee te doen, aangezien er veel ruimte is in de totale planning. Getracht
wordt om op redelijk populaire tijden te laten spelen, dus b.v. niet voor
18.00 uur of op zaterdagmorgen.

Voor geïnteresseerden/publiek staat de poort natuurlijk ook open: tennis
op C-nivo zie je in Zieuwent bijna nooit en is zeer boeiend.
Nog even voor Zieuwentse liefhebbers: inschrijven kan nog tot dinsdag
1 september. Kaarten liggen in het clubgebouw (inleveren bij ondergete-
kende).

De eventuele winst van het toernooi komt ten goede aan de restauratie
van de kerk. als publiek/deelnemer draagt U dus een beetje bij als U

komt/deelneemt.
Bennie Storkhorst.

GEZOCHT : Hulp voorin de kantine van R.K.Z.V.C. op zondagen
van 11.00 tot 18.00 uur. Leeftijd is niet belangrijk. Ook “oudere”
hulp wordt zeer gewaardeerd. Voor inlichtingen kunt U zich wenden
tot Harrie Beerten (tel. 1728)
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ZAALVOETBAL NIEUWSÙ
In de tweede week van september start ook voor de zaalvoetballers de
kompetitie. Hieraan voorafgaand spelen de teams diverse oefenwedstrij
den en trainingen om zich hierop goed voor te bereiden, maar ook om
te wennen aan de nieuw ingevoerde spelregels, die nogal ingrijpend
zijn, zoals b.v. a. terugspelen op de keeper in zijn strafschopgebied is
niet meer toegestaan, b. de stippellijn als vrijetraplijn komt te vervallen
en wordt de 6-meterlijn (zn. handballijn) en in combinatie met c.
afstand bij vrije trappen wordt 5 m (was 3 m) vraagt dat nogal wat
aanpassingen.
ZVC doet dit seizoen met zeker 3 teams weer aan de kompetitie mee.
Voor het 4e team heeft men nog enkele spelers nodig om ook datteam
weer mee te laten doen. Dus hebt U interesse om ook te zaalvoetba!-
len, meldt U dan zo spoedig mogelijk. Zaalvoetbal heeft natuurlijk het
voordeel dat het nooit wordt afgekeurd en is nooit in de weekenden.
Zaalvoetbal betekent snel handelen, veel lopen en dus lekker bewegen.
ZVC en 2 spelen hun thuiswedstrijden op de maandagavonden, de
uitwedstrijden gedeeltelijk op maandag- en vrijdagavond. ZVC3 speelt
alle uit + thuiswedstrijden op vrijdagavond. ZVC4 zal bij voldoende
spelers de wedstrijden op de maandagavond spelen. De selektie van
ZVC en 2 zal ookdit seizoen getrained en gecoached worden door
Ton Lawant, die een aantal extra uren ter beschikking heeft gekregen
voor trainingen en oefenwedstrijden. Ook de lagere teams zullen van
hem diverse trainingen krijgen. Prognoses durven wij ons nog niet aan
mede doorde nogal gewijzigde selektie. Toch hopen we dat m.n. het
eerste zich weer kan mengen in de strijd om de bovenste plaatsen.

REKREANTEN-KOMPETITIE
De rekreanten-kompetitie, die tevens begin september start, bestaat ook
nu zeker weer uit 36 teams (3 poules van 12) en mogelijk dat 1 of 2
poules nog 1 team extra krijgen. Wel is er voor hen gekozen voor een
wat "zwakkere" C-poule om ervoor te zorgen dat alle teams gedurende
de gehele kompelitie plezier blijven beleven aan deze rekreanten-
kompetitie. De nieuwe spelregels zullen deze kompetitie voor hen nog
niet van toepassing zijn. Het bestuur wil dit seizoen eerst bekijken hoe
deze nogal rigoureuze spelregelwijzigingen met name in de lagere
officiële kompetitieklassen bevallen.
Het bestuur wenstalle zaalvoetballers weer een succesvol en sportief
seizoen toe. Het Bestuur.
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DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om di cnc, voor juiste hypotheek te kiezen, krijgeu
ma deskundig advies Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken vanalle geldverstrekkers selecteren wij
voor ude jute 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

MODEVAKSCHOOL

— patroontekenen
— Opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 13
7136 MH ZIEUWENT
Tel 05445. 1766,
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