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REDAKTIEWOORD

GERECHTIGHEID ?
Scheidsrechters; de meest besproken personen op de sportvel-den. Zelden of nooit doen ze het goed. Niet de tegenstanderwordt benadeeld. Nee, hetis altijd jezelf of jouw ploeg die door

de “man in het zwart’ niet krijgt wat het verdient. Protesteren
heeft geen zin. Voor je het weet heb je een gele kaart of kun je
vroegtijdig de gang naar de kleedkamer maken.
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Voor een wedstrijd wil nog wel eens iemand opmerken dat
scheidsrechters het niet gemakkelijk hebben en ook maar
mensen zijn die niet alles tegelijk kunnen zien. Er zijn zelfs
personen die de scheidsrechter beklagen in termen van ’|

moet bijna gek zijn om tegenwoordig nog te willen fluiten; hij
kan het nooit goed doen en krijgt altijd trammelant, is altijd de
pispaal.” Tijdens een wedstrijd zijn het vaak dezelfde personen
die de arbiterhet leven zuur maken en hem een beperkt danwel
eenzijdig beoordelingsvermogen verwijten.

Natuurlijk, wanneer je bijvoorbeeld grof onderuit wordt ge-
schopt, ten onrechte voor buitenspel wordt teruggefloten of
een bal wordt ‘uit’ gegeven terwijl je oprecht ziet en vindt dat
ie echt ‘in’ was, bekruipt je een gevoel van onmacht, onrecht
en onredelijkheid. Een eerste inpulsieve begrijpelijke menselijke
reactie is verontwaardiging in woord (verbaal protest) of gebaar
(een wegwerpgebaar of slaande beweging). Echter je schiet er
niets mee op. Erger nog, het heeft meestal een averechts
effect.

Zelfbeheersing is een wezenlijk onderdeel van sport. Respect
voor de leiding ook. Wedstrijden op een laag niveau worden
niet door de beste scheidsrechters geleid. Dat is een logisch
gegeven en hebje, hoe je het ook wendt of keert, helaas te
accepteren. Dat zo’n goedwillende vrijwilliger (dat ‘geldt voor
een scheidsrechter maar ook voor een grensrechter) soms met
een gekleurdebril of door onkunde een situatie of aktie foutief
beoordeelt is niet terecht en wenselijk, maar wel menselijk. Wie
ziet altijd alles goed, onpartijdig en objektief (en dat geldt zeer
zeker ook voorde spelers zelf) als eigen (verenigings)belangen
in het geding zijn?

In een wedstrijd waarbij verschillende teams of spelers tegen-
overgestelde belangen hebben, is een scheidsrechter onont-
beerlijk. Zonder hem of haar wordt het zeker een rotzooitje. Of
die scheidsrechter gelijk heeft, doet niet altijd ter zake. Hij
beslist.

De Redaktie (HW).
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Wij als redaktie proberen elke keer van PIOT een lezenswaardig
sportblad te maken. Een plaatselijk sportblad voor alle sport-minnende Zieuwentenaren; jong en oud. Om de leesbaarheid en
aantrekkelijkheid voor met name de jonge lezertjes te vergrotenhebben we gemeend opnieuw een soort van ’jeugdredaktie’ inhet leven te moeten roepen. Als ‘volwassen personen’ denken
en schrijven we lang niet altijd in de gedachtengang, interesse
en taal van de jeugdige lezers. Leeftijdsgenoten kunnen dat
veel beter.

De ‘jeugdredaktie’ (voorlopig gevormd door Toon Molleman,
Thijs Olthof en Johan Stortelder) heeft een grote mate van
vrijheid gekregen voor het bedenken en uitwerken van hun
bijdragen. Uiteraard vindt, daar waar nodig, begeleiding plaats
en draagt de ‘Volwassen redaktie’ de uiteindelijke verantwoor-
delijkheid voor hun a

De Redaktie.

_
HARTVERWARMEND

In Zieuwent zijn zeer. veel actieve spor-
ters, maar ook velen die daarnaast of
alleen een bestuursfunctie hebben, De
prestaties van de sporters horen we vaak
wel, maar wat er vaak achter de scher-
men gebeurt hoorje en zie je lang niet
altijd. Eén van die mensen in Zieuwent
die zich bewust alleen maar bezig houdt
met het ‘randgebeuren’ rondom de sport
is Antoon Rouwhorst. Antoon van Rein-
der Tone, 45 jaar, getrouwd, vader van
drie zonen en fiscaal en financieel advi-
seur.

Piot had een gesprek met deze zeer gedreven man, die Zieu-
went vertegenwoordigt in de sportraad. Maar wij kennen hem
ook vande ‘sporthal-commissie’, ZGV en vele andere organisa-ties, waarin hij vaak eenandere functie heeft.
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SPORTVERLEDEN EN HEDEN
“Zoals velen ben ik vroeger begonnen met voetbal. Daarnaast
ben ik later gaan biljarten en werd op 18-jarige leeftijd voorzit-
ter van biljartvereniging ‘Het Kevelder'. Omdat ik geen tijd

meer had, heb ik later het biljarten en de bestuursfunctie
tegelijkertijd opgegeven. De periode dat ikindienst zat heb ik
zeer veel aan hardlopen gedaan, met name veldlopen. Toen
tezamen met Haico Scharn. (bekende loper).
Tijdens de nationale militaire kampioenschappen werd ik 12e.
Geen slechte prestatie dus! Later na de diensttijd ben ik weer
gaan voetballen, zowel op het veld, als in de zaal. Gezien mijn
drukke leven hebik niet veel tijd om te sporten, vooral niet als
dat niet op vaste tijden is. Dit jaar voetbal ik het laatste seizoen
mee bij ZVC-6. Dan blijft het zaalvoetballen op de donderdag-
avond nog over. Altijd op dezelfde avond en op hetzelfde
tijdstip, dus voor mij het meest ideale.

ZGV, GYMNASTIEK- EN JAZZGYMVERENIGING
Toendertijd (1975) liep Lucie Hummelink (Winterink) met het
plan rond om de gymnastiekvereniging op te richten, Daarbij
riep zij de hulp in van Antoon. Daar Antoon een zwak heeft
voor mensendie iets willen doen voor de Zieuwentse gemeen-
schap, stemde hij daarin toe. Al snel werd de vereniging opge-richt met als voorzitter/secretaris/penningmeester Antoon
Rouwhorst. Lucie Hummelink hield zich bezig met de andere
activiteiten, zoals de training en opleiding.
"Later toen de gym financieel niet alleen kon staan, werd de
tak Jazzgym erbij gehaald.’ Toen waren er ook genoeg leden
voor een volledig bestuur en Antoon stopte als bestuurder.
"Omdat ook toen al de gymzaal niet aan de eisen voldeed, en
de uren niet beschikbaar waren, werd de jazzgym in zaal 'T
Witte Paard onder gebracht. Dat is toen altijd gebleven tot aan
de bouw van het huidige Sourcy Center. Doordat er toen al
problemen waren met de vloer, kleedruimtes, lekkages en
toestellen van de gymzaal, werd de eerste stap gemaakt naar
de gemeente en het idee voor een nieuwe sporthal. De ge-
meente vernieuwde toen alleen de vloer.”
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COMMISSIE PERMANENTE SPORTVOORZIENING
Toen in de midden jaren zeventig de oude gymzaal meerdere
gebreken begon te krijgen, waren het enkele verenigingen die
daarover steeds vaker begonnen te klagen. Bennie ten Bras enAntoon waren de eerste initiatiefnemers om bij de Gemeente
een plan voor een nieuwe sportzaal van de grond te krijgen.
Bennie Storkhorst en Bennie Kemkens sloten zich daarbij aan
en zij vormden toen samen de commissie permanente sport-
voorziening.

Het eerste verzoek ging op 23-06-1977 naar de Gemeente. Op23-05-1979 het tweede en op 12-09-1979 het derde verzoek!
Inmiddels had de commissie een compleet plan uitgewerkt voor
een hele nieuwe sporthal, inclusief begroting. Toentertijd wasAntoon ook al bestuurslid van het schoolbestuur en ook vandaaruit de actie ondersteunen. Op 18-08-1982 had de commis-
sie een gesprek met de Gemeente, waar zij het hele planinclusief een tekening en een kostenplaatje van + 1,8 miljoen
op tafel brachten. Inmiddels werd de oude gymzaal ook door
het erie van onderwijs afgekeurd voor beoefening van de
schoolgymlessen. Daaruit werd op 27-03-1985 ook een
rapport weggestuurd naar de Gemeente. Opnieuw kwam het
totale plan met het ‘schoolrapport’ in de raadsvergadering van
04-07-1985. Pas op 28-02-1988 kwam er in een gesprek met
de Gemeente en de afdeling welzijn een conclusie: geen totale
vernieuwing, maar een aanpassing van de kleedkamers, zaal,
toestellen, enz. Het beschikbare bedrag dat daarvoor vrij kwam
was f 236.000,

"Wij waren toen nog steeds niet tevreden met het behaalde
resultaat en hebben het geld toen maar aangenomen en weereen nieuw plan gemaakt.’ Met het nieuwe ontwerp ging de
commissie in september ’88 naar de Gemeente. Conclusie: het
uiterlijke beschikbare bedrag blijft f 236.000,
“Ondertussen hadden wij alle belanghebbende verenigingen
aangeschreven om hun eigen inbreng te kennen te geven. Ook
werden er al enkele sponsoren gevonden. Op 3-11-1988
hadden we wederom een afspraak met het college over de
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afronding van de zaak. “Diezelfde avond na de vergaderingkwam de initiatiefnemer bij mij om advies vragen over de
haalbaarheid om een sporthal te combineren met een multifunc-
tioneel centrum (MFC).* (De zaak liep tegelijkertijd met het idee
van een tweede sporthal in Lichtenvoorde.)

“Samen hebben we een paar dagen alle mogelijkheden enplannen voor het MFC uitgewerkt.” Het plan werd mondeling
goedgekeurd en op 07-01-1989 werd de betreffende grond
aangekocht. “De goedkeuring vond plaats onder voorwaarde
dat ook het onderwijs gebruik mocht maken van de sporthal.”De zaak was na 11 jaar touwtrekken rond. De commissi
stelde het bedrag van f 236.000,= beschikbaar voor de
aanleg van de parkeerplaats, waarmee de commissie aan heteind van zijn bestaan kwam. Het resultaat kent u en een ge-denksteen rechts in de hal bij

binnenkomst herinnert aan de
jaren inzet van de Zieuwentse gemeenschap.

SPORTRAAD
In 1989 volgde Antoon, Bennie ten Bras (alweer!) opals Zie-
uwentse afgevaardigde in de sportraad. Wat doet de sportraad
precies?
‘De sportraad behartigt de belangen van de sportverenigingend.m.v. advies aan het college.” Eén van de functies die door
Antoon gedaan zijn was dat de interne problemen in de sport-raad weer op de rails kwamen te stean. In Zieuwent wordt
momenteel niet veel gebruik gemaakt van de sportraad. “Jam-
mer want als je iets van de Gemeente beschikbaar wilt hebben
kun je er niet omheen. Een vereniging is mede afhankelijk vanhet advies dat de sportraad geeft aan het college.”

Momenteel is de sportraad bezig met het opzetten van eenenquète die na de jaarvergadering naar alle sportverenigingen in
de Gemeente gaan. “Daar zal uitkomen hoe de indeling in de
sportnota komt ten aanzien van financiële middelen, huren,
subsidies, enz.’ Antoon verwacht voor de toekomst dat de
zaalhuren van de Gemeentelijke sportzalen in 5 tot 8 jaar met50% zullen stijgen, ook de huur van de voetbalvelden.——
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Antoon: “De besturen van de verenigingen moeten nu al een
meerjarenplan maken, om financieel de kop boven water tekunnen houden. Want er zal in de komende jaren flink bezui
nigd worden.

TOT SLOT
Antoon Rouwhorst, een zeer bewogen man die het hart voor
sportend Zieuwent zeker op de goede plaats heeft zitten. Hij
neemt altijd zelf initiatief om de zaakjes goed te regelen. Zijnsociale bezigheid met Zieuwent wordt in Zieuwent op alle
gebied zeer gewaardeerd. Als laatste wil hij nog kwijt: "Veel
mensen durven niet altijd een bestuursfunctie of een probleem
aan te pakken. Het is jammer dat veel mensen te gemakkelijk
nee zeggen, want het is iedere keer weer een enorme voldoe-
ning indien je, soms na jaren, ziet dat er iets bereikt wordt.
Daarnaast lopen er zoveel verborgen talenten rond die denken
dat bepaalde funkties niet voor hen zijn weggelegd, maar het
tegendeel is waar. De sociale binding met de gemeenschap is
de beste therapie voor je eigen welzijn.”

HET TOETJE VAN ANTOON:

1. Wat is je favoriete gerecht ?
Karbonade, als het moar vleis is.”

2. Wie nodig je absoluut niet uit opje verjaardag ?
Geen idee,ze zijn meallemaal even lief. Ook met een vijand
is te praten.

3. Wat is volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Roken! En de moeite om de bal hard weg te trappen.

4. Watis volgens jezelf je beste eigenschap ?
Dat ik zeer betrokken ben bij het sociaal en maatschappelijk
gebeuren

in
het kerkdorp Zieuwent. Waarvan ik moeilijkafstand kan doen.
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5. Wievind je de beste sportmanof -vrouw van Zieuwent ?
Elk niveau is een prestatie, of je nu onderaan of bovenaan
staat. Vooral mensen die nooit of nauwelijks sporten.

6. Wie is de meest ondergewaardeerde persoon binnenje eigen
vereniging ?
Bennie ten Bras. Wetende uit de commissie en andere orga-nisaties dat hij altijd voor alles wat hij doet "de bene uut het
gat lup', daarbij nooit op de voorgrond treedt en bovendien
niet voldoende gewaardeerd wordt.

7. Als Zieuwent eenzelfstandige gemeente zou zijn, wie zou er

Nico Wessels, kan ontzettend goed besturen, want an ’t
wark krieg Ï'j um toch neet.

8. Wat is jegrootstehobby momenteel 7

maar ik heb geenvrije tijd. Ik zou graagwat meer tijd vrij maken voor mijn gezin. Een kleine wen:
dat ik wel een boek zou kunnen schrijvenover de betrokken-
heid, het meemaken en het organiseren van verschillende
Instanties, verenigingen enorganisaties.

9. Wat zou je graag anders
zien in Zieuwent ?

Dater meer industrieterrein gecreëerd werd, wat dus werk-
behoud en werkgelegenheid oplevert, Ook dat de bestaande
bedrijven blijven bestaan. Dat houdt in dat de levensbehoef-
ten dicht bij huis te verkrijgen zijn, daar moet dan ook veel
gebruik van gemaakt worden.

“DE KINDERPIOT !”
Beste jongens en meisjes, nu krijgen jullie een paar eigen
pagina's in de PIOT om je van het vervelen af te helpen. Nou,
wij zjn als eerst

…
nee dat verklap ik nog niet, we proberen

in de paar volgende PIOT's ook wat pagina's vol te maken,
We hebben geprobeerd verslag te doen van de jeugd-badmin-
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ton-training. We zijn op een donderdag in de sporthal gaankijken.

DE TRAINING
Ze begonnen met warmlopen en spieren oprekken. Daarna
begonnen ze warm te slaan, (klieren of hard en hoog slaan),
toen gingen ze zittend badmintonnen (ze gaan dan in hetveldzitten en dan gewoon slaan (oefening voorje pols)). De bad-
mintonrackets rinkelden over de grond. Daarna werden ze in

groepen verdeeld en moesten ze gaan enkelen, (én tegen één}
partijtje dus. Riki legde verschillende dingen uit aan de kinderen
hoe het wel of niet moest.

Het was kwart voor zes en de training was afgelopen en de
kinderen konden gaan douchen (doesen) en wij konden het
gevraagde interview doen! Wij vroegen aan Riki en Annie de
leidsters deze vragen:

Hoe lang doe je het al en vind je het training geven nog steedsleuk?
Wij geven voor het tweede seizoen de jeugd training en de
vereniging bestaat drie jaar, en we vinden het nog steeds leuk,

Vind je jezelf een goede trainster ?
Riki: Met zijn tweeën doen we het wel goed denk ik, Want

de kinderen vinden het geloof ik wel leuk.
Annie: Néh!

Heb je altijd op badminton gezeten? Zo nee, welke sport dan
wel?
Riki:
Anni

Nee, ik heb op gym en op volleybal gezeten.
Nee, ik heb gezwommen en hard gelopen.

Wat zijn je goede en wat je slechte eigenschappen ?
Annie: Ik doe alles als iemand mij iets vraagt en mijn slechte

zijn: ik eet te veel en ik rook!
Riki: Ik kan moeilijk nee zeggen als iemand iets vraagt en

mijn slechte: ik bemoei me te veel met andere dingen.
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Wat zijn jullie hobby's 7
Annie: Horika, peuterzaal, kinderen, Gilde en als laatste trai-

g geven
Mijn hobby's zijn: poppen maken, handwerken en als
Annie training geven.

Hoe kwamje erop om op badminton te gaan ?
Annie: Ik hoorde: “Als er toch eens badminton was in Zieu-

went, dan ga ik er meteen op’. Als je een badminton-
vereniging opzet dan houje van badminton. Als ik het
niet meer kan ga ik iets anders oprichten.

Riki: Ik vind het leuk, want het is geen teamsport.

Hoe lang was je van plan er nog mee doorte gaan ?
Riki: Tot ik het niet meer kan, zolang ga ik er mee door.
An Precies hetzelfde.

Zijn jullie nog nieuwe dingen van plan ? JKSamen: 55-plussers badminton bijvoorbeeld. NN

VOOR HET VOLGENDE SEIZOEN KUNNEN ZICH NIEUWE
LEDEN VANAF 7 JAAR OPGEVEN BI ANNIE EEKELDER OF
RIKI HARBERS.

Wezijn daarop volgende week gaan kijken en we hebben een
paar kinderen van badminton geïnterviewt:

1 in de training ?
vind ik leuk, warming up vind ik

2. Wat kan er veranderd worden volgens jou in de training ?
Marieke: “Uhhh, wat moet ik zeggen, iets met inslaan, ja ik
weet niks, iets vaker zitbadminton en verder uuh vind ik
het wel goed.”
Christel } tweeling : "Ik vind het wel leuk.”
Kariena } : "Ik vind het wel leuk.”
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3. Hoelang ben je eral bij en hoelang wil je ermee doorgaan 7
Ineke: “Zo’n 6 maanden, vanaf ik hier woon, ik ging erbij
omdat ik het leuk vond. Hoelang

ik
wil doorgaan? Uhhu,

Ach, ’k sie wel.”

4. Wat kan er veranderd worden volgens jou in de training 7
Nienke: “Dat leidsters leuker worden. Nèè geintje. Je magde hele tijd lekker hard slaan.”

Toon: “Marleen kom eens!"
Marleen: *Anee, ik durf niet.”

5. Wat vindje leuk, en wat minder in detraining ?
Susanne: “Hard slaan vind ik leuk en kort over het net
slaan (droppen) vind ik niks an!"

EINDE
Door: Toon Molleman en Thijs Olthof.

jeugd van Zieuwent,
Heb jij al eens gevollegbald? Nee, Ja, of een klein beetje? Geeft
niet. Nu krijg je een kans, want bij volleybalvereniging TOHP
organiseren we een instuif. ledereen van 9 t/m 17 jaar is
welkom.

0, soy,je weet niet wat een instuif is. Nou dat kan ik je wel
uitleggen; Op zaterdag 1 mei a.s. hebben wij van het SourcyCenter de sporthal voor jullie gehuurd, van half 2 tot half 4.

Jullie mogen dan komen en brengen gymkleding mee. We gaandan proberen om julie via spelletjes en wedstrijdjes een beetjete leren volleyballen. Dus als je dit leuk lijkt zet je dit in je
agenda en kom je op 1 mei.

———
no
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KLAUWVERZORGINGSBOXEN EN GEREED-

OPAs,
HARREVELD
TELEFOON 05443-72415
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Belasting-aangiften Eigen woning
Computerverwerking Koop- en verkoop
Begeleiding automatisering Fiscale adviezen
Ec. Etc.

Zegendijk 16 k- 7136 LS Zieuwent - Tel. 05445 - 2103se
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Je wilt nog weten wat je daarna nog kuntals je het leuk vind?Nou dan mag je die maand nog gratis meetrainen, en kun jedaarna bij volleybal komen. Weet je het nu nog niet, lees dande volgende verhaaltjes van onze reeds spelende jeugd
Tot1 mei, de Jeugdcommissie

Volleybalvereniging TOHP

ENISETS
Maak kennis met Maak kennis met

[Volleybal „ Zaterdag 1 Mei |

Plaats : Sourcy Center in Zieuwent

13.30 uur tot en met 15.30 uur

Voor de jeugd van 9 tot en met 17 jaar oud
organiseert volleybalvereniging TOHP een

Volleybal Instuif’
Vind je volleybal een leuke sport ofwil je iets
meer weten van volleybal, doe dan mee.
Sportkleding en gymschoenen meenemen.

* (nor bogeiking van geponeerd alors)
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MINUS 9 T/M 12 JAAR
Sinds januari hebben webij TOHP 2 jongens en 4 meisjes van9 Um 12 jaar. Dit betekende voorons iets nieuws. Want bij deNeVoBo organiseren ze voor deze leeftijd mini-toernooien, waarje je elke keer weer opnieuw voor op kunt geven.

Op deze toernooien werken ze met4 kategorieën. Je kunt met2 of 4 personen spelen, je kunt kiezen voor de bal vangen ofspelen, en of je wilt opslaan of de bal wilt gooien. Je kiest dekategorie uit die jij denkt dat ze aankunnen en schrijft in. Nog
een voordeel is dat als ze met 4 spelen je niet hoeft te wisselenmaar mag indraaien. ledereen doet dus mee, En je mag de bal3x achterelkaar raken. Maar het mooiste is dat de mini's nietzo gespannen hoeven te zijn om te moeten spelen. Omdat hetallemaal net iets eenvoudiger en relaxter gaat als bij een echtewedstrijd.

En als we op het enthousiasme tijdens zo’n toernooiaf mogengaan, vinden de mini's het erg leuk.
De leiding; Rita en Jacquelien.

C-JEUGD * 12 T/M 14 JAAR
Met vallen en opstaan, vechten we voor een plaats boven hetmidden van de competitie. Wezijn allemaal nog niet zolang bij
volleybal en hebben sinds janueri pas echt een eigen team,Soms gaat het goed en dan weer oer slecht. Welis het altijdheel leuk, vooral als Wilma ons mee neemt naar Mac Donalds.Toen we van Huevo D'chem (de bovenste) met 2-2 gelijkspeelden. Op 10 april moeten we thuis tegen ze. Kom ons
aanmoedigen zodat we winnen. Tot dan!

Femke, Marijke, Janneke, Annemiek,
‘Jolanda, Elles, en Susan.

HALLO
Wij zijn Maaike Wensink (14) en Natasja Klumperink (16). Wijzijn door onze trainster gevraagd om een stukje in de PIOT teschrijven over onze “volleybalcarrière” bij volleybalverenigingT.O.H.P.

—m
Ee
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In 1990 was er een instuif bij de vereniging, toen kwam ik
(Natasja) op de gedachten om te gaan volleyballen, dit leek me

eenleuke sport. Maaike is er bij gegaan omdat haar zus Mar-
loes vertelde dat heterg leuk was om te gaan volleyballen, zewerd enthousiast en ging er ook op.
We werden ingedeeld bij de Bjeugd, toen (13-14 jaar) enwerden getraind door Jacqueline Cuppers. In deze periodehebben we veel geleerd, maar toen kwamen nog meer meisjes
en jongens erbij en werden we in 2 groepen verdeeld. We
kregen toen training van Saskia Domhof en trainden ook op eenandere avond, maandags van 17.30 tot 19.00 uur. Dit is nu
nog zo gebleven en trainen met een groep van 8 meisjes metde leeftijd van 13 tot 16 jaar.

Wij zijn in de eerste helft van het seizoen gepromoveerd naarde 2e klas asp., dit is veel leuker omdat we nu veel mee!
tegenstand krijgen en de wedstrijden spannender zijn. Wij
hopen dat we nu niet meer degraderen zoals vorig jaar.

Distrikt
Maaikezit sinds kort in het distrikt, hier komen allerlei meisjes
van verschillende verenigingen bij elkaar om te gaan trainen, je
wordt geselecteerd en erblijft een kleine groep over, met deze
groep train je dan en ga je met distrikttoernooien meedoen. Ze
is door de eerste ronde heengekomen en hopelijk komt ze nogverder.

Volleybalkamp
Ik (Natasja) ben vorig jaar op volleybalkamp geweest, het was
erg gezellig. We hebben zeskamp gehad en in het donker
gevolleybald, dit was erg leuk. ’s Avonds hebben we eenkampvuur gehad en daar kwam Teun Wassink een spannendverhaal voorlezen, dit was een erg leuk weekend.
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Kerstmaaltijd
In 1991 werd er een kerstmaaltijd en een playbackshow geor-ganiseerd voor ons, iedereen die kwam moest mee doen metde playbackshow, dit was erg lachwekkend en we hebben toenlekker gegeten,

Als volleybal jou ook leuk lijkt, kom dan bij T.O.H.P. Het is er
altijd heel erg gezellig. Groetjes Maaike en Natasja.

B-JEUGD: £ 14 T/M 16 JAAR
Hoi, wijzijnMarieke, Mabel, Liselot, Rianne, Mireille, Maaike en
Natasja. Elke maandag zijn wij om half zes in de Sporthal. Wij
hebben dan training Van Saskia Domhof en dat is bijna altijdleuk!
In de competitie gaat het redelijk goed, van 6 wedstrijdenhebben we 6 punten. We krijgen een steeds beter spel enhopen hoogte eindigen en/of te promoveren.

Groetjes, T.O.H.P we are Oké, B-jeugd.

* 16 T/M 18 JAAR
Aangezien ons laatste seizoen bijna afgelopen is, willen wetoch nog even wat van ons laten horen. Sinds de sporthal er
gekomen is, zijn we met een nieuw team beginnen te spelen.
Dit verloopt heel goed. Wezijn uiteindelijk in de kampioensklas
se beland, waarin we nog enkele wedstrijden moeten spelen.Helaas hebben we nogal vaak te kampen gehad met blessures
en door omstandigheden is Yvette Holkenborg al eerder uit ’t
team gegaan. Daarvooris Jill Olthof in de plaats gekomen. Zij
vervangt Yvette uitstekend en past zich ontzettend goed aan In
ons team {n.l. ook al geblesseerd!),

Genoeg over ons team. Voor degene die ons nog een keer thuis
in actie wil zien. Woensdag 21 april om half 7 spelen we onzelaatste wedstrijd. Tot dan.

Groetjes, Jill, Marloes, Janneke, Jeanine
Judith, Evelyn, Sandra en Noëlle,——



PA BT
VOOR AL UW: SportschoenenSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 1257

Adidas- Puma-L.A. Gear
Rucanor Mitre- G

Dunlop Hummel - M:

ATE
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

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

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

Ruurloseweg 7
7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954
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JONGENS VOLLEYBAL
Ook dat is er in Zieuwent.
Na 1 jaar in de jeugdcom-
petitie te hebben gespeeld,
zijn we nu maar vast heren
geworden. Niet om onze
leeftijd want onze tegen-
standers voelen zich al
haast opa's als ze ons zien.
We moesten echter wel,
omdat we maar met 6
personen aande competitie
mee kunnen doen. De
andere 2 zijn zulke geld-
wolven die menen altijd te
moeten werken (grapje).
Maar dooreen goede team-
geest hebben wetot nu toe
maar3 keer hulp van heren
1 en van een recreant
moeten inroepen.Wel moeten we helaas nog melden dat we onderaan staan, de

overgang van jeugd- naar heren-competitie is erg groot. Toch
vorderen we en onze setstanden worden steeds beter. Door
deze stijgende lijn ziet het volgend seizoen er veelbelovend uit.

Tiuus, Bjorn, Dave, Nando, Sander, Edmond
Merijn, Bick en Steve.

EVENEMENTEN-AGENDA

-10, 11 en 12 april11 april
: PAASPOP.

Paasvuur.
1 mei TOHP: Jeugd-instuif.

—8en 15 mei RKZVC: Jeugd-voetbaltoernooi.
—9 mei : PIOT: kopie inleveren.
-12,13en 14juni : Kermis.



VERENIGINGEN
RKZV.C. Veldvoetbat
Voorzater J Cuppers. Oude Maat 1, Mariënveide. tel 1281

Sekretaris © te Molder, Ravelstraat 9, Lichtenvoorde. tl 0544375179
Penningmeester:Mvh Bolscher, De Haare 69, Zieuwenl, tel 1660

Wedstrijd sekr H Bokkers, G Bomansstraat 44. Lichtenvoorde
BKZVC. Zaalvoetbal
Voorziter B ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sekr/Penningm A Krabbenborg, Dorpzstraat 1, Zieuwent, tel 1691

Wesstrijdsek 8 Slot Hellerweg 3, Zieuwent, tel 2127

HV. PACELU: Handbal
Voorziter 8 Wensink. De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Sokretaresse 1 Rouwhorst, Bouwhorsterdijk 3, Zieuwent tol 05443-73814
Penningmeesteres P. Klein Goldewijk, Linnenwever 2, Groenlo, tel 05440-65478

Wedstrijd zekr A Hummolink, De Haare 30. Zieuwent tel 1531

TOKP: Volleybal
voorzitter H Krabbenborg. Dorpsstraat225, Zieuwent, tel 1875
Sekretarosse € Rouwhorst, De Haare 25, Zieuwent, tel 1822
Penningmeester A Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel 1400
Wedstrijd zekr P. Cuppers-lJzerecf, De Maare 29, Zieuwent, el 2059
Recreanten A Klein Tuente, Lantherweg <3, Mariënveice, te! 1409
Jeugdzaken J Kolkman-Cuppers, Buurloseweg 20, Zieuwent, Ie! 2192

ZIV: Tennis
Voorzitster (© Cuppers, Oude Maat 1, Marienvelde. tel 1287

Sokretaresse 8 Krabbenborg. Dorpsstraat 1, Zieuwent, tl 1891

Penningmeester W Weijers, Zieuwentsemeg 77, Zieuwent tel 1445
Wedstrijd sok R wd Lingen, Dorpsstraat 20, Zieuwent, tel 1663
Jeugdkommissie A Domhof, Past Zanderinkstaat 10. Zieuwent. tel 1705

M Kemkens, Brandersdijk 12, Zieuwent. 1 05443-76724
Z6V: Gymnastiek en Jazzgym.vereniging

Voorzitster L Hummelink. Oude Terborgsew 269, D'chem, te! 08340 60442
Sekrerzresse <3 Welters, Batsdijk 42, Mariënvelde, tel 1711

Penningmeesteres € Krabbenborg. Dorpsstraat 1. Ziouwent, tet 1597

Woctrijd sokr L Hummelink, Oue Terborgsew 269, D'chem, te. 08340 60442

MU CHIN: Karate
Voorziter + Olthof, De Waargise 23 Zieuwent, tel 1262
‘sake (Penning G Rijnders, Larkestraot 18. Lichtenvoorde, let D5443 74925

TTV DES: Touwtrekken
Voorziner L 1e Molder. B vMeursstraat 24, L'voorde, tel 0544375454

kreta 8 Hulin. Kleuterstaat 7, Zieuwent, el 2112
Penningmeester M Wopereis, Zegencijk 5, Zieuwent, tel 1974



SLAGVAARDIG: Tatefennie
Voorziter B 1en Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
sekretaris € Hoenderboom. Zegendik 12, Zieuwent, tel 1324
Penningmeester Je Roller, Verkavelingeweg 2. Mariënvelde, let 1373
Wedstrijd sokr K Hummelink, Eimersweg 8, Lievelde. te! 0544377523

ST. SEBASTIAAN: Schietwereniging
Voorziner A Meekes, Strausstraat 15. U'voorde, tel 05443 76506
sekretaris (Ge Molder, De Steege 23, Zieuwent, el 2214
Penningmeester A Papen, De Haare 32, Zieuwent, tl 1970

BV. KEVELDER: Biljarten
Voorzitter 8 Hulsnol, Zieuwentsewg 59, Zieuwent, tel 1494
Sekr/Ponningm _C Schurink. J v Eykstraat 12, Lwoorde, tel 05443-73217

Weestijd-seke £ Wopereis, Schoppenweg 13, Zieuwent, tel 1437

882: Biljarten
Voorzitter 'a van Melis, Kord de Jong1, U'voorde. tel 05443 74584
Sekr/Wedstr-sekt T Bongers, Dorpsstraat 16. Zieuwent. el 1271

Penningmeesteres  f Goldewijk ten Bras, Churchilstraat 20, Zieuwent, tel 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
voorzitter H Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 1217
Sekr/Wedstr-sekt  P Domhof, Statmansweg 24, Beltrum, tel 05248 2191
Penningmeester T Bongers. Dorpsstraat 16. Zieuwent, el 1271

ESZET "90: Squsshvereniging
voorziter 'V Doppen. Dorpsstraat 77. Zieuwent. el 1982

Sokretaresse M. Krippenborg. Kleuterstraat 1, Zieuwent, tel 2037

Penningmeester P.van Zutphen, Bentinckstraat 23, L'Voorde, tel 05443-76783

Wedstrijd zekr P Knippenborg. Dorpsstraat 268, Zieuwent. tel 1856
BADMINTON:vereniging:

Voorziter M Stotelaar, Migeachtenstraat 34, voorde, tel 05443-77019
Sokretaresse V Eckelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tl 2172
Penningmeester W Eokelder, Ruurloseweg 182. Zieuwent, tel 1664



R.K.Z.V.C. C-1
Nadat we voor de winterstop 11 punten hadden gehaald uit 13
wedstrijden moesten we de eerste wedstrijd na de winterstoptegen Markelo. We stonden met de rust met 1-3 achter. Na derust hebben we goed gevoetbald en werd het 3-3. Daarnamoesten weuit tegen Vorden. Het was heel mistig. We warenveel beter dan Vorden. We hadden wel tien uitgespeelde kan-
sen. We wisten er maar vier te maken,

De volgende wedstrijd was tegen Ruurlo. De eerste helft heb-ben we goed gevoetbald. In de tweede helft heeft Ruurlo indrie minuten 3 goals gescoord. De volgende wedstrijd wastegen Spcl. Neede. De hele verdediging was knudde. Dezewedstrijd was echt knudde, we speelden net als S.V. Dor-drecht, We hebben dik verloren.
De volgende wedstrijd was tegen medekoploper Spel. Lochem.Wederom was het weer net zo droevig als de week ervoor.Slechts een paar spelers hebben goed gespeeld. Hierbij hoordezeker Peter Hoenderboom die heel goed heeft gekeept. On-
danksdît werd er door Lochem toch nog negen keer gescoord.Hier tegen over hadden wij slechts één keer gescoord. EddieWaenink die wij voor één wedstrijd gehuurd hadden van B-1
maaktehet doelpunt.

Delaatste wedstrijd was tegen S.S.S.E.-C1. Deze tegenstandermoest op papier te pakken zijn. Maarditbleek anders te gaan.Volgens Rolf Spekschoor was de spits van S.S.S.E. een watjeomdat hij zich veel te vaak liet vallen. Dus verloren we met 3-0. De wedstrijd was wel iets beter dan de vorige 2 weken. Met
nog één wedstrijd te gaan en wel thuis tegen S.K,V.W. op 3
april zijn we al weer aan het eind van dit seizoen gekomen.Voor de winterstop werd daarbij beter gepresteerd dan na de
winterstop. We krijgen nu nog enkele oefenwedstrijden ensluiten het seizoen af met een toernooi in ons eigen Zieuwent.

Roy, Rolf en Danny; Namens C-se



TEVENS VERZORGEN WIJ AL

UW HUISSLACHTINGEN

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 05445 1205

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

Vooreen goede
2e handsof nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties
ook APK-keuring

naar een erkend adres:

Garage
T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1603



|
VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

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

SikkensTG.L. + T.H.B,, Pehalin Edelhout, Flexa

kwasten - gereedschappen - plakletters etc.
Tevens uw adres voor alle glas.verf: en behangwerk
NIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER, ZONDER NATTIGHEID.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN val

GEZELLIG 5DRANKJE

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

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent
telefoon 05445-1389
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DE MOMENTEN VANDE

R.K.Z.V.C. D-1
Wedstrijd
Uitslag
Doelpuntenmakers :

Mooiste goal
Luc Spekschoor.
ue Spekschoor na een prachtig schot van

ruim 16 meter.
Mooiste moment _: De scheidsrechter keurde de 2e goal van

Longa af, zodat het toch nog 1-1 bleef.
Man v.d. wedstr. : Hans Stapelbroek, die de spits van Longa

helemaal in de zak had.
Wedstrijd R.K.Z.V.C. D1 - AD'69 D1
Uitslag
Doelpuntenmakers -
Mooiste goal -
Mooiste moment :De “prachtige” redding van Dennis die een

bal op de paal met de achterkant van zijnhoofd weg kopte.
Man v.d. wedstr. : Gijs Reukers.

R.K.Z.V.C. E-1
Wedstrijd Winterswijk E2 - R.K.Z.V.C. E1
Uitslag -2
Doelpuntenmakers : Wout Eekelder (2x).
Mooiste goal llebei waren het mooie doelpunten.
Mooiste moment:De sneeuw en dat webijna ophet veld

van W.V.C. waren begonnen.
Man v.d. wedstr.:Erwin (de stofzuiger van de E1).

Wedstrijd :RK.Z.V.C. E1 - Grol E3
Uitslag :7-0
Doelpuntenmakers : Clemens {3x), Lucas (3x; hattrick) en

Teun (1x).mm...



Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

R.K.Z.V.C. E-2
Wedstrijd
Uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal

looiste moment
Man v.d. wedstr.

Wedstrijd
Uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal

Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

Wedstrijd
Uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr.
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: Het waren allemaal schitterende goals.
: Chris schoot 2x op de lat. De acties

waren beter van Chris.
: Allemaal, want de laatste wedstrijden

laten de jongens allemaal zien wat er op
de training wordt geleerd.

iRK.Z.V.C. E2- WVC E4
2-3
Roel Penterman en F. te Fruchte.
Roel Penterman.

: Raimon Spekschoor.

: Vios Beltrum E2 - R.K.Z.V.C. E2
-2

F.teFruchte (2x). +

: F. te Fruchte, de eerste goal vanuit een
onmogelijke hoek. Maar een goeie spits
scoort alti

: Met een ruststand van 0-2 in ons voor-
deel, was het Sjoerd Schotman die zei:
“We verliezen toch weer.” Het enige
antwoord van Sjoerd na de gewonnen
wedstrijd was: *Mmm*.

: Onze keeper, Jorrit Bouchier,

:RKZ.V.C. E2- Longa E7

Hg
‘erdinand te Fruchte.

: Ferdinand te Fruchte.
Het lijkt wel of de jongens alleen maar op
snoep lopen. Pas vanaf het moment dat
zebij winst een rondje kregen, begonnen
ze te voetballen.

: Mario Wopereis.——



Het handbalseizoen is afgelopen en we kunnen nu de balans
opmaken van de diverse teams.

DAMES JUNIOREN B
De dames jun. B hebben het dit seizoen erg goed gedaan. Ze
zijn 3e geworden in een poule van 7 teams met een achter-
stand van 4 punten op de koploper. Dit is temeer een goede
prestatie omdat ze vaak speelsters moesten delen met junioren
A, en ze dus nooit met een compleet team konden spelen.

DAMES JUNIOREN A
Ook de dames junioren A zijn dit seizoen erg goed geëindigd.Ze behaalden net niet het kampioenschap maar weleen goedetweede plaats met ‘maar2 punten achterstand op de koploper.
Ook hier geldt dat ze vaak niet compleet konden spelen omdat
ook diverse malen speelsters meededen met de dames senio-
Ten. Deze laatstgenoemden konden de jeugdige inbreng vaak
goed gebruiken.

HEREN SENIOREN
Nadat de heren vorig jaar gepromoveerd waren naar de 2e
klasse wilden ze ook graag in deze klasse blijven spelen. Het
verschil tussen de 3e en 2e klasse was goed merkbaar, erwerd sneller en beter gespeeld door de tegenstanders. De
heren hebben een aantal wedstrijden zeer goed gespeeld endan ook verdiend gewonnen. Op een gegeven moment ziet
men toch het verschil tussen teams die trainen en teams die
voorde gezelligheid handballen en daarnaast vaak nog voetbal-
len. Helaas was het verschil tussen de teams onderling te grooten degradeerden de heren. Volgend seizoen spelen ze weer inde 3e klasse en gaan vast weer voorhet kampioenschap.
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DAMES SENIOREN 2
Ook de dames 2 promoveerden vorig jaar naar deze 2e klasse.
Het klasseverschil was goed merkbaar maar de dames gaven
goed tegenstand en hoorden dan ookecht in deze klassethuis
en niet in de 3e klasse waar ze vorig seizoenalle wedstrijden
dik wonnen. Helaas gaat het niet altijd zoals men wil. Een 2 of
3tal wedstrijden werden dik en verdiend verloren, maar de
meeste wedstrijden werden verloren met 1 of 2 doelpunten
verschil, pech

in de afronding, scheidsrechters tegen en net
niet dat beetje geluk dat je dan nodig hebt. Ze degradeerden.
Volgend seizoen dus weer in de 3e klasse en hopelijk daar
weer een kampioenschap.

DAMES SENIOREN 1

De dames 1 begonnen dit seizoen goed en hadden lange tijden
zicht op het kampioenschap. Er werd echter op een gegeven
moment te vaak verloren van tegenstanders waarvan men
eigenlijk had moeten winnen en dat was niet genoeg omop de
eerste plaats te eindigen. De dames werden een goede 4e met
9 punten achterstand op de koploper.

SPONSOREN
Hierbij willen wij onze sponsors bedanken voor hun bereidwilli
ge bijdrage voorde thuiswedstrijden van Pacelli van 31 jan t/m
28 maartjl.
Bongers HCR, Lageschaar hoveniersbedr., Voorhuis garage,Rouwhorst en Maertzdorff, Knippenborg supermarkt, Wessels
afwerkingsbedr., Kapsalon Ceciel, Rabobank, Kemkens inst.be-
dr., Cuppers carrosseriëen, Albert Heyn, Hoenderboom aanne-
mersbedr., Tenten autobedr., Dusseldorp taxibedr., Holkenborg
architektenbureau.

HERHAALDE OPROEP
In Verband met het 40-jarig bestaan van onze vereniging willen
wij graag van u horen, of uw kinderenofuzelf in het verleden
lid geweest zijn van de handbalvereniging Davide en lateroo
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Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 05445-1620 ZIEUWENT

Je eigen sport,
je eigen bank

3 -

Rabobank
Meer bank voorje geld



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel. 05445-1542

Voor:
Verkoopvan nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bederijfswagens tot 3500 kg
Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)
APK-Keuringen
Schadetaxatie en reparatie

motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939
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Pacelli. Wij zouden het erg leuk vinden als u ons aan de namen
en adressen van oud-leden zou kunnen helpen. Mogelijk zijn uw
kinderen in het verleden lid geweest en wonen zij

Zieuwent. Ook voor hen willen wij graag een reünie/feestavond
houden, en wel op zaterdag 5 juni 1993 in het Sourcycentrum
te Zieuwent. Oudleden en leden: houdt deze datum dus vrij!!!

Voor het versieren en het aankleden van de zaal willen wij
graag oude handbalmaterialen gebruiken. Wij denken bijvoor
beeld aan oude shirtjes, foto's, boekjes, films en alle andere
zaken, die met handballen te maken hebben. Als u iets derge-
iks heeft, willen wij daar graag gebruik van maken. Natuurlijk

krijgt u alles na gebruik in ongeschonden staat terug.
Pasen staat voor de deur. Dit is voor veel mensen vaak de
gelegenheid om bij elkaar op visite te gaan. Het zou erg leuk
zijn, om bij familie en kennissen over deze oproep te praten,
zodat wij ook op deze manier aan de namen en adressen van
(oud)-leden komen. Wij willen graag iedereen die in het verle
den met het handballen te maken heeft gehad in de gelegen-
heid stellen om de feestavond/reünie bij te wonen. Wilt u ons
daarbij helpen?

U kunt uw adressen schriftelijk of telefonisch doorgeven aan:
Jubileumcommissie Pacelli:

- Paulien Krabbenborg, Godfried Bomanstraat 13, Lich-
tenvoorde, Tel.nr. 05443-75542

- Tanja van de Linden: Dorpsstraat 2B, Zieuwent, Tel.nr.
05445-1553

- Petra klein Goldewijk, Linnenwever 2, Groenlo, Tel.nr.
05440-65478

Wij hopen op een grote opkomst !!!!!! Het Bestuur.

De kopie voor het volgende nummer (20e jaargang nr. 9
(verschijningsdatum 15 mei a.s. dient uiterlijk zondag 8

in het bezit te zijn van de redaktie.



Squash-vereniging e$Zet'90 gesponsord
Tijdens een squash
toernooi begin dit
jaar werden de
nieuwe sponsoren
gepresenteerd aan
het publiek. Het
gaat hier om Aan-
nemersbedrijf
Hoenderboom,
Hotel Café Restau-
rant ’t Witte Paard
en de kledingzaak
Benetton Winters-
wijk.

Er werden op de
squashbaan ver
schillende foto’s
gemaakt van de
competitie-spelers
samen met dhr.
Hoenderboom en
dhr. Stoverink,
Sandra Kemkens
stond er in een
dubbelrol, als
competitie-speel-
ster enals eigena-
resse van Benetton
Winterswijk.

8
ë
2Fe

De vereniging wil de drie sponsoren hierbij alvast bedanken
voor de steun die zij eSZet'90 bieden.

Namens het Bestuur: V.W.M. Do;



ZVC-1 GEPROMOVEERD
ZVC-1 (zaalvoetbal) wist de reeds vorig maal gehoopte promo-tie waar te maken dankzij overwinningen op Grol-1 (5-4),Steenderen-1 (8-2) en opde laatst overgebleven belager Helios“
1 uit Deventer (7-2). Daarmee promoveert ons eerste naarde1e klas tesamen met Daventria (Deventer) en Velocitas (Vor-
den).

Wel doen ze met deze 2 mede-promovendi mee om het kampi-
oenschap. Ze staan weliswaar 2 verliespunten achter op deze
2, maar o.a. door de rechtstreekse ontmoeting tegen Daventriakunnen ze op gelijke hoogte komen met deze, terwijl Velocitas
nog een 3-tal moelijke wedstrijden heeft te spelen. Als ook zij
nog eens 2 punten zouden verspelen, zou dat nog een leukenacompetitie kunnen opleveren om het kampioenschap. De te
spelen data van de laatste wedstrijden zijn echter nog niet
bekend,

zvc-2
Is het eerste nu reeds zeker van promotie, het tweede daaren-
tegen moet de laatste 2 wedstrijden er nogalles aan doen omdegradatie te voorkomen. Niet dat ze kwalitatief niet in dieklasse thuis hoorden, maar blessures en spelers in steedswisselende opstellingen hebben hun wedstrijden erg beïnvloed.Maar zeker ook het feit dat onder hen staande ploegen alsBasil4 en Pavanda-2 nu ineenszelfs wedstrijden tegen kampi-oenskandidaten weten te winnen, wat toch wel te denken
geeft, noopt ook ZVC-2 tot extra inzetin de nog 2 te spelen
wedstrijden, waarin ze de ene punt voorsprong die ze opdie 2
ploegen nog hebben moeten trachten vast te houden. Hopelijklukt ze dat. Daarover de volgende keer meer.

Het Bestuur.



In het weekend van 19 en20 maart j.l is ’t Kevelder heropend.Dit alles omdat er een nieuw stuk bijaanis gebouwd. 't Kevel-der fungeert niet alleen als buurt- en clubhuis, maar is ook
geschikt om er eenfeestje te geven. Ook is hier biljartverenie
ging ’t Kevelder gehuisvest. Tijdens de verbouwing zijn er ooktwee nieuwe biljarts geplaatst, waarover de biljarters zeertevreden zijn. De gehele verbouwing is grotendeels vrijwilliggebeurd door enkele buurtbewoners, ook hebben zij het gebouw meteen voorzien van een nieuw laagje verf, De openingwas zeer geslaagd door de aanwezigheid van de vele buurtbe-
woners en andere verenigingen.

Tijdens de grote veiling t.b.v. de kerk is de café-bel teruggekocht. Het hangt nu weer waar het hoort, boven de tap dus.Daar hing het zondags na de veiling weer, waar men er aankon trekken voor de nodige consumpties en voor een tientjevoor de kerk. Dit alternatief heeft de kerk nog het leuke bedragvan f 750,= opgebracht.

Tenslotte willen wij iedereen bedanken die heeft meegeholpenaan de verbouwing, iedereen die aanwezig was bij de openingen iedereen die een keer aan de bel heeft getrokken. Heeft uhet nieuwe clubhuis nog niet gezien, kom dan gerust een keer
langs. Dustot ziens in Buurt- en Clubhuis ’t Kevelder.

Het Bestuur,

__HET MOMENT

Het moet oktober geweest zijn. In het voetbalseizoen70-71. De 4e of 5e wedstrijd van het seizoen. RKZVC 1

speelt uit tegen het 1e van de v.v.Doetinchem. Doetin-
chem in de bekende blauw-witte kleuren.—



J. WAENINK Been
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

ZIEKENFONDS TAXI-PERS.VERV. 05445-1509

VOOR AL UW

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

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voorde aan- en verkoop van
| VEE en VARKENS

naar

A.KL. HOLKENBORG
vee on warkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent el, 1508aw

NMS SPAARBANK
Bij de NMSSpaarbank
zit niemand op de
Teserveba
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| JA assurantiën-financieringen-hypothekenLEZEN
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ZVC 1 in haar hoogtijdagen. Met regionaal erkende namenals Frans klein Zeggelink (elke maandag goed genoeg omde krant te halen), Jan Kemkens en, toen nogeenvan de
jongste spelers, Bennie Storkhorst. (Zie ook bijgevoegde
voetbalfoto van hetelftal destijds).

“1 Hulzink, W. Fekelder en A. Spekschoor.
ĳStaand vlnr. B. Domhof (leider), B. Storkhorst, Pr. KL Zeggelink, G. Peters, B.

Elschot, J. Kemkens (aanvoerder trainer), W. Domhof en 8}. Knippenborg.

Op goal: Jopie Eekelder (Kuuper), de vaste sluitpost. Klein
van stuk en betrouwbaar. Gedreven vooral ook. 'Kuuper-ke’ in die dagen.

Veel ZVC-supporters bezochten in die periode de uitwed-
strijden van hun klub. Ook vanmiddag zijn ze ook rijkelijk
vertegenwoordigd. Aan de zijlijn en op de houten tribune.
Het is prima voetbalweer trouwens. leder gaat er eenslekker voor zitten. Een goed begin van de wedstrijd. Het
gaat lekker over en weer. Met kansen aan beide zijden.—
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De ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Na 1-1 neemt de
v.v. Doetinchem kort voor de rust een voorsprong. De 2ehelft is minder aantrekkelijk om te zien. ZVC speelt nu,vanaf de tribune bezien, van links naar rechts. ZVC tektde stand gelijk. Met nog zo’n 5 minutente spelen, lijkt deeindstand op 2-2 uit te draaien. Dan een knulligheid ach-terin bij Doetinchem: Frans klein Zeggelink ontfermt zich
over de bal, snelt op goal af en brengt RKZVC met eenmooie schuiver op 3-2. Wie had dat nog gedacht!
Gejuich van de zvc-supporters alom. Als 1 man veren ze
op van de tribune. 3-2. En dat zo vlak voor tijd. Zelfs
keeper Jopie Eekelder is juichend naar voren gerend omFrans persoonlijk te feliciteren. (En niet om, zoals hetkrantebericht in de Gelderlander aangeeft, de goalie vanDoetinchem te feliciteren, (red.]). Rond de middenlijn
vormt het hele ZVC-team een scrum van blijdschap, zoalsalleen ijshockyers dat kunnen. Nog enkele minuten maar.Met gebalde vuist schreeuwt Jopie tegen de anderen: “en
noe volhol'n". Met de rug naar de bal loopt hij naar z'ndoel terug. Terwijl zijn medespelers hem toeroepen: "terugnaar de goal, jij”, fluit de scheids voor deaftrap.
Jopie rent nu al wat hij kan. Kijkt af en toe achterom,
maar moettevens hard terug. Een Doetinchem-speler tiktde bal, als aftrap, iets opzij voor spitsspeler Kok. Deze -van de Graafschap gekomen alwaar hij niet doorbrak -
neemtde situatie in 1 oogopslag waar. Hij kiest, met nogzo’n 2 minuten te spelen, voor het risiko. Vanaf de mid-
denlijn doet Kok een poging ineens.

Op de tribune staan veel ZVC-supporters nogte juichen.Op hetveldzie je het volgende:
Koktrapt vanaf de middenlijn. De ZVC-spelers staanelk op hun eigen plek. Jopie Eekelder rent al wat hijkan. Daar gaat de bal door de lucht. Als Jopie voor-

—mm————
eee
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bij de 16 meterlijn is, heeft de bal hem ingehaald.
Hoog over hem heen daalt de bal in het verlaten
doel. ("Ik zie hem nog zo kom'n", zegt Jopie als we
het erover hebben}

Alles wat Doetinchem heetop stelten. Alsnog 3-3.
Hoeis het mogelijk’(!).

De spelers van ZVC ophetveld kijken vertwijfeld om zich
heen. (Zo te zien kan de één wel vloeken en de ander wel
janken, maar wat heeft het beide voor zin. Alsnog 3-3. En
hetis tijd. Misschien wordt er niet eens meerafgetrapt).
Dan de blik naar links richtend:

‘Ergensin het strafschopgebied staat geheel alleen
‘Kuuperke’. De linker keepershandschoen heeft hij
van woede naar de grond gegooid. Hij kijkt naar de
grond’. (Zo’n kleine minuut blijft dit zo).

Piot: Ja, Jopie en toen: zeg jij het nu maar. Hoe was dat
moment voor jou, wat betekende het voor je en hoe ging
het verder"?
“Zoiets oaverkump ow nooit weer", zegt Jopie. "Doar ku’j
neetan leer'n. Het is mien doarnao ok nooit meer over-
kom’ne. Doarnoa bun ik nooit meer as ne dol’n van de
goal e opene".

Het gebeurde uit enthousiasme. Onbewust rende hij naar
voren. Als een leerervaring vatte hij het op.

Piot: “Enin de kleedkamer daarna. Had je niet het gevoel
dat jij voor de anderen eenpunt had laten liggen?"
Jopie: “Ja natuurlijk. Maar ze hielpen me best, Ik denk
dat de supporters er meer over gepraat hebben dan de
spelers. We waren best wel een eenheid. In de kantine
drink je dan eenbiertje en de sfeer wordt dan al gauw wel
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wat anders". Om er aan toe te voegen: “Natuurlijk, ieder-
een is doarnoa in een downstemming. As ne natte katte
druip Ï'j dan af".

Piot: En de wekenerna, hoe ging dat"?
Jopie: “Leider Bennie Domhof zei: Vandage bliefij in de
goal stoan. Zo’n 3 a 4 wedstrijden hoorde ik dat nogwelm.

(De eerstvolgende wedstrijden van ZVC, waarschijnlijk
nog veel langer, hoorde je langs de lijn geschreeuw, methet nodige hoongelach erbij, als RKZVC 1 een goal maak-
te, zo van: "He'j ij, Kuuperke, in de goal bliev'n").

Jopie's vrouw Marion schuift dan even aan. Ook zij blijktdie zondagmiddag bij de wedstrijd geweest te zijn. “Dom-
hof-Willem begon wal zo te schelden”, zegt ze. Ik zei:
“hol toch de mond”. “Later vertelde ik dat tegen Jopie“,
zegt ze, "A'j moar wet dat den kearl volle veur de vereni-
ging dut", was Jopie's antwoord. “Toen hadden wi'j nogbijnoa ruzie“, zegt Marion nu lachend. "Jopie, den namut nog hoast veur Willem op enik moest als het ware de
mond moar hol’n".

.
Doetinchem:RKZVC 3-3

Ip cen doelguntrijke wedstrija Atzeden de belde IAB om de! pUnIen

Dcbem sirtte met een el ofnie
(Dat Marion in hun verke-

Wat resulteerde in een doelpunt
Van Ree zette de bal voor wagr Kok
inlepelde. ZVC Kwam Janez] door
een penalty. Te Winkel Bracht vlak
voor de rust de stand op 2-1 voor"cher,

ĳ

‘a de (hee werd de strijd wat rom:
cliger. Hiervan profiteerde Zicu-

went handig 22), Door een achter.‘Boedefout van Doetinchem werd het2 x

De ZVC-keeper was hierover zo blijGat Ge D'chemegoalic ging feliciteren,hierdoor kon hij nief op tijd terugzijn in het Goel, zodat Kok bij GeZe bal vanaf het middenveld
ns in het doel schoot (2-3).

ringstijd een trouwe fan
van haar man was, blijkt
wel uit het feit dat ze het
origineel van de foto's van
RKZVC 1 die in ‘de Elna”
stonden, ophaalde bij dat
blad om ook in de fotoal-
bums over Jopie te plak-
ken). Ook ’het moment’
heeft ze ingeplakt:—
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LIKDOORNS
SCHIMMEL/KALKNAGELS
INGEGROEIDE NAGELS
OVERTOLLIG EELT
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MOEIBLUS
Kleuterstraat 39 7136LP ZIEUWENT
Telefoon 05445 2123

A TRANSPORTBEDRIJF

KRABBENBORG c.v.

lets ie vieren?
geboorte huwelijk jubileum

Kom eens bij ons
een passendekaart

uitzoeken.
Of neem één van de

vele modellenboeken
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DRUKKERIJ WESTERLAAN

Dijkstraat 26. Lichtenvoorde
Tel 05443-71207 ax 05443 76525

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation
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Piot: “En nu, Jopie, als we vragen mogen: welke sporten
doe je nu?"
Jopie: "Wielrennen, schaatsen en badminton. En ik train
de keepers van 1,2,3 en junioren A,B en C van RKZVC".

Op Piot's vraag: "Wat spreekt je aan bij wielrennen en
schaatsen?", antwoordt hij; "Schaatsen vind ik gewoon
een mooie sport en fietsen kun je doen wanneer je zelf
wilt. Je bent dan niet aan tijd gebonden. Je hebt dan nog
een hele zondagals je ’s ochtends gefietst hebt".

Piot: "En badminton dan, vind je dat een mooie sport
omdat je dan hoe dan ook dicht bij het net bent". "Ut net
truk mien nog wal”, zegt Jopie lachend. Eraan toevoe-
gend: "Nee, het is een mooie sport voor door de winter"

Jopie, bedankt voor het legendarische voetbalmoment. Je
vatte de terugblik naar ‘het moment’ op zoals we je
kennen: goed gehumeurd en sportief.
Toen we je vroegen zo van: "Weet je nog die goal van
Kok in Doetinchem waardoor het 3-3 werd*, zei je: “Na-
tuurlijk weetik dat nog heel goed. Nu nog beginnen ze er
wel eens over op het voetbalveld. Terwijl het al zo lang
geleden is. Gek he".

De Redaktie.
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PROFIELSCHETS

NAAM: Peter van Zutphen, 31
jaar en wonend in Lichtenvoorde,D= betrokken bij de Zieuwentse sportu“ als penningmeester en één van de
initiatoren van Squash-vereniging
Eszet'90.

FAVORIETE SPORT: Alle sporten eigenlijk wel, maar
voornamelijk toch wel volleybal, wat ik al jarenlang doe.
Squashen en in het bestuur ervan zitten heb ik er echtalshobby bij.

MINST FAVORIETE SPORT: Boksen en verderalle vecht-
sporten, want ik vind het mensonterend, dat er voor de
gein of voor een hoop geld koppen in elkaar geslagen
moeten worden.

DE BESTE TRAINER: Eigenlijk Johan Cruijff als enigste,want die heeft echtalles; kennis van zaken, uitstraling en
hij is prestatie-gericht, al met al dus pure gedrevenheid.

LEKKERSTE ETEN: Ik lust alles, maar een oerdegelijkeHollandse pot gaat boven alles; gehaktbal metaardappels
en bloemkool b.v. alhoewel we voor bruine bonen weerabsoluut niet bidden.

FAVORIETE LEZEN: De krant en Voetbal International lees
ik helemaal en vanaf december vorig jaar ook "Ouders
Van Nu". Verder verdiep ik me graag in administratief/fis-
cale boeken.—



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 0544541259

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

Stoltenborg
Interieurverzorging

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

Dorpsstraat 33, Zieuwent
Tel. 05445 - 1207

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

- Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Al
Roldersweg 3

7136 KX Zieuwent
Telefoon (05445) 2133

Fax (05445) 2237



EN verkoop van nieuwems en gebruikte auto's ®eeZa APK— keuringsstation @
5 Mariënveldebedrijfsauto's Tel 08448 1872 personenbusjes

verhuur verhuur

NN DRUKKERIJ
WESTERLAAN

… toch ook uw drukker …

Dijkstraat 26 - LICHTENVOORDE - Telefoon 71207
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FAVORIETE MUZIEK: Heel algemeen. Meestal hebben we
Hilversum-Drie wel aan staan, maar het interesseert me
eigenlijk weinig.

VAKANTIELAND: Noorwegen heeft een geweldige indruk
op me gemaakt. De natuur, de uitstraling en de rust, die
je daar vindt daar ga je zo weer voor terug. Ik heb verder
een hekel aan echtte hitte, dus mocht ik naar Griekenland
gaan, dan is het wel in het voor- of najaar.

TELEVISIE: Sportprogramma's zĳn duidelijk favoriet,
terwijl alle soap-series echte "drietprogramma's" zijn.
BINNENLANDSE POLITIEK: Ik blijf graag op de hoogte.
Momenteel gaat het dus redelijk, want Lubbers is realis-
tisch bezig. Alles zal voorlopig wel hetzelfde blijven, want
iedereen is nu zo gewend aan de welvaart, dat dat maar
zo niet verandert. Er wordt trouwens in vergelijking met
overige problemen veel te veel aandacht en geld aan het
milieu besteed.

BUITENLANDSE POLITIEK: Hier volg ik de grote lijnen
wel. Ik vind b.v. dat er in Joegoslavië al lang ingegrepen
had moeten worden, maar het economisch belang is voor
de grote jongens natuurlijk niet groot genoeg in vergelij
king met Irak met de bekende gevolgen.

FAVORIETE SPORTMAN\WROUW\TEAM: (Na lang den-
ken): Mensen als Johan Cruijff en Marco van Basten, die
onder grote druk toch presteren. Ook Boris Becker b.v.
wel om zijn gedrevenheid.

ONDERSCHAT WORDEN: De organisatie van het sportge-
beuren en met name de besturen van de verenigingen,
want iedereen gaater maar van uit, dat alles goed gere-
geld wordt, maar niemand beseft, dat het best veel werk
metzich mee brengt.
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FAVORIETE ONTMOETING: Prestatie-gerichte mensen als
Nigel Mansell, Ron Zwerver en Boris Becker, die alles
laten wijken voor een zelf gekozen doel. (Bo Derek ook
wel trouwens.)

HEKEL AAN: (Na opnieuw lang denken): Huisdieren; daar
kan ik absoluut het nut niet van inzien en fluisteren in
gezelschap.

VERBETERING IN ZIEUWENT: Hetis natuurlijk niet meer
te veranderen, maar eigenlijk zijn er teveel verenigingen,
want iedereen is nu wel lid van meerdere clubs, zodat de
activiteiten van één van die clubser altijd onder lijdt.
VERBETERINGEN VOOR PIOT: Er zou een rubriek moeten
komen, waarin alle clubs hun activiteiten onder de aan-
dacht brengen en waar mensen met hun voorstellen
daaromtrent kunnen komen, zodat alle activiteiten opti-
maal kunnen verlopen.

SEX EN SPORT: Moet kunnen tot een bepaald sportief
niveau.

DRUGS\DRANK EN SPORT: Vooral drugs zijn taboe en
drank in de recreatieve sfeer moet ook op een normale
wijze kunnen.

TENSLOTTE: Ik heb bewondering gekregen voor de Zieu-
wentse bevolking, vanwege de homogeniteit en het saam-
horigheidsgevoel. Volgens mij komt het daardoor ook, dat
er als enigste kerkdorp nog zoveel winkels zijn. Puur door
de betrokkenheid van de mensen onderling dus.

Peter, bedankt voor dit openhartige gesprek en veel suc-
ces.

René Doppen.—_



SHOP u

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

no deskundig advies Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstwekkers selecteren wij
voor de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN/ALLE HYPOTHEKEN.

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

£ Ee|ENSAID MODEVAKSCHOO

knip: en naaïlessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK

EUWENT
1766,

7136 MH

Tel, 0544:
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