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REDAKTIEWOORD

Spannende tijden voor ‘voetbalminded' Zieuwent. Zal ZVC
promoveren naar de 3de klas of niet? Bij de tafeltennisvereni-
ging is de grote spanning voorbij, want zij hebben hun dames-
titel reeds binnen gehaald! Opvallend is het dat de kleinste
verenigingen in Zieuwent het hoogst presteren. Vorig jaar
streed T.T.V. DES mee om de nationale titel. Dit jaar gaande
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dames van Slagvaardig naar de landeli
nog hebben 2 kleine hechte verenigingen voor plaatselijke
begrippen grote prestaties geleverd. Nu afwachten of het
‘grote ZVC dat ook kan?
Voor velen is nu de tijd weer aangebroken dat zij buiten in de
openlucht weer volop van hun sport kunnen genieten. In com-
petitieverband of gewoon gezellig om de eer. Mochten die
prestaties ook ongekend zijn, dan horen wij dat graag!

(JVW).

FRANK MUL

Voor dit inte
Frank Mul op. Hij is 38 jaar, ge-
trouwd en vader van 3 zoons, bij
zijn weten heeft hij geen bijnaam
(hier ligt nog een taak voor de
Zieuwentse gemeenschap dus).
Frank is beroepsmilitair, hij werkt
bij de verbindingsdienst en is gesta-
tioneerd in Eibergen. Sinds novem-
ber 1990 woont hij in Zieuwent.
Ons gesprek houden we buiten, op
een zomerse avondin april, met op
de achtergrond de klanken van een
feest-met-live-muziek bij Bongers.

Vervelend, lijkt het ons om daar een paar keer in de week
gedwongen naarte moeten luisteren. Frank deert het niet, alles
beter dan de doodse zondagse stilte in Opheusden, waar hij
hiervoor heeft gewoond. In zijn vrije tijd is Frank passief aktief
bij RKZVC, als jeugdleider en als een van de organisatoren van
het jeugd-tournooi op 8 en 15 mei in Zieuwent.
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Hoe ben je bij RKZVC verzeild geraakt?
Voordat ik hier kwam, woonde ik în Opheusden. Daar was ik
jeugdleider en voorzitter van het jeugdbestuur van Sparta. Zelf
voetbalde ik in het eersteelftal van Kesteren dat uitkwam in de
4de klasse.
Eenmaal naar Zieuwent verhuisd, werden mijn zoons lid van
RKZVC. Dan sta je wel eens langs de lijn aan te moedigen,
fanatiek ben ik wel daarin, ik verwacht veel van ze. Twee van
mijn kinderen voetballen in het regionale team, daar gaat veel
tĳd in zitten wil je ze een beetje begeleiden.
Om zelf ook weer te gaan voetballen had ik te weinig tijd voor,
zeker toener werd gevraagd of ik jeugdleider wilde worden. En
dat doe ik liever dan zelf voetballen, een letterlijke hardloper
ben ik nooit geweest. Bovendienben ik nu de zaterdag al kwijt
aan het begeleiden van de E-pupillen, enhetkijken naarmijneigen kinderen. Zou ik zelf nog voetballen dan is dat dus op
zondag, en dan is het alweer maandag, en moetik weer gaanverbinden in Eibergen.
Met de E-pupillen train ik twee keer in de week, en ook van
deze jongens verwacht ik veel, Verder vorm ik samen met Joris
Wassink en John Krabbenborg de jeugdaktiviteiten-commissie.

Ongeveer acht jaar geleden is er ookal eens een jeugdtournooi
geweest, waarom nu pas weer?
0, is dat zo, det wist ik niet. Ik heb ook geen idee waarom het
in de tussenliggende jaren niet is geweest. Nu kwamen we
erop tijdens de ma se vergadering van de jeugdleider.
De opzet is een ABCD-tournooi. Dat wil zeggen dat iedere
deelnemende club een Aelftal (16-18 jr); een B-elftal (14-16
jn; een C.elftal (12-14 jr); en een D-elftal (10-12 jr) stu
Op zaterdag8 mei spelen den alle A-teams tegen elkaar, en ophet andere veld spelen de B-teams tegen elkaar. De zaterdag
erop (vandaag (Red.)) spelende C en D-elftallen.

Wie doen er mee?
We hebben verschillende klubs aangeschreven. Uiteindelijk
wordt het tournooi nu gehouden tussen4 clubs. Dat zijn:
- W Doetinchem - Sparta Opheusden (mijn oude club}
- DZSV Dinxperlo - RKZVC Zieuwent.



4

Zij komen dus ieder met 4 elftallen, en ook de klasseis onge-
veer gelijk. Dat is vind ik nodig voor het welslagen van het
tournooi. Het is een overalltournooi dat wil zeggen dat de
resultaten van ieder elftal per club worden opgeteld en dat dus
uiteindelijk een club winnaar is.
En dat is RKZVC?
Nou dat zou wel leuk zijn, maar daar ligt niet ons streven.
Alhoewel ik wel veel verwacht van ons C-elftal. Zij komen al
uit in de hoofdklasse, en zijn Zieuwents hoop in bange dagen.
We hebben wel een soort buffer ingebouwd indien een elf
echt boven verwachting goed, of beneden alle peil blijkt te zijn.
ledere wedstrijd duurt 2 x 15 minuten. Win je die dan heb je 2
punten verdiend. Na de wedstrijd en voor de ranja gaan de
teams penalty schieten, win je het penalty-schieten dan verdien
Îe daarmee 1 punt.

Er doen dus 16 elftallen mee, + begeleiders + scheidsrechters
iligers, dat is toch al gauw 300 man. Is RKZVC daar

voor niet te klein?
Dat denk ik niet. Het tournooi wordt gehouden over2 zaterda-
gen, dus ongeveer 150 man per zaterdag. Dat is exclusief
supporters hoopik.
We hebben twee velden tot onze beschikking, en daarop kan
het programma prima afgewerkt worden. ledere club krijgt van
ons een soort gastheer toegewezen, om ze wegwijs te maken
en om opmerkingen door te spelen naar de organisatie.

Is het de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerend evenement
wordt?
Ja dat ligt wel in de planning. We hopen van deze organisatie
te leren, en het dan geleidelijk aan steeds iets grootser aan
gaan pakken. Je moet natuurlijk ook naam maken, je goed
manifesteren en een begrip in de regio worden
Dan kunnen we ooit ook de E- en F-pupillen erbij betrekken, en
als het mogelijk is een of twee buitenlandse clubs. En sowieso
het aantal clubs dat deelneemt uitbreiden. Wanthet is nu nog
wel heel kleinschalig.
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HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt: Zaal tot 400 personen
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Tel. 05445-1855 schade-auto's
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Nu is hetallemaal nog goed te overzien, hoe meer naam je
krijgt, hoe meer er van je verwacht wordt. Dan gaat het ook
veel tijd kosten. Maar we hopen dan nog net zo te kunnen
rekenen op vrijwilligers als dat nu het geval

is.
Dat loopt alle-

maal gesmeerd.

Wie betaalt dit tournooi?
Ik moet zeggen dat we van Willie Hummelink en Andre van de
Wetering (beiden van het hoofdbestuur) alle medewerkinghebben gekregen. Willie is de Zieuwentse middenstand afge-
weest, en het feit dat het tournooi het Kemkens-tournooi is
genoemd, geeft al aan waar we het geld moeten zoeken. Watfinanciën betreft komen we niks tekort. Vanuit het hoofdbe-
stuur hebben we geen wanklank gehoord, ook geen positieve
geluiden trouwens. Ik hoop van harte dat behalve Willie enAndre ook de andere leden van het hoofdbestuur kunnen opéén van de tournooidagen. Dan zien ze weer eens hoe leuk
jeugdvoetbal kan zijn, en wear je als bestuur zijnde het eigenlijk
allemaal voor doet.
Heb je nog wensen?
Dat er veel publiek komt kijken, we regelen vooraf nog eenstukje in de ELNA en op de kabelkrant. Veel vrijwilligers zijnaktief om het tournooi goed te laten verlopen, en eensoorterkenning in de vorm van publiek zou dan leuk zijn.
Bedankt Frank, voor het gezellige gesprek en de koude drank-
jes. We hopen dat het mooie dagen worden.

HET TOETJE VAN FRANK:
1. Wat is je favoriete gerecht ?

Dat is niet moeilijk, varkenshaasje in roomsaus.

2. Wie nodigje absoluut niet uit opjeverjaardag ?
Relus ter Beek (Defensie-minister). Het sjoemelt met princi-
pes. Ik vind het volksverlakkerij als je van alles wilt doen enoveral aan mee wilt doen, maar daar ondertussen door
bezuinigingen geen mensen en geen materiaal voor hebt.
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3. Watis volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Ik ben voetbalgek, en in die sport is mijn slechtste eigen-
schap dat ik te prestatiegericht ben, vooral naar mijn eigen
zoons toe.

4. Wat is volgens jezelf je beste eigenschap ?
Geduld in de omgang met mensen, zowel in de sport als op
het werkals thuis.

5. Wie vind je de beste sportman of -vrouw van Zieuwent ?
Ja, daar heb ik over lopen nadenken. Ik zie geregeld een
tengere, vrij lange man lopen en dravenin en uit Zieuwent.
Strak in het pak door weer en wind. Zelf heb ik een hekel
aan hardlopen, daarom heb ik bewondering voor hem, zijn
naam weet ik niet (wij wel, red).

6. Wie is de meest ondergewaardeerde persoon binnen je eigen
vereniging ?
Zelf probeer ik nooit iemand te vergeten, en ik ben blij dat
me niemand te binnen schiet.

7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijn, wie zou er
dan burgemeester moeten worden ?
In de PIOT zegt iedereen: Nobbenhuis. Een burgemeester
wordt benoemd, dus ik zou zorgen voor een stel goede
raadsleden, Nobbenhuis heeft op mij ook indruk gemaakt.

8. Wat is je grootste hobby momenteel ?
Mijn gezin, en een beetje rond het huis klussen.

9. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?
Dit dorp heeft een heleboel. Het moet niet veel groter wor-
den, dit kleinschalige is het kenmerk van de gemeenschap.
De snelheid hier in de Dorpsstraat kan, ondanks de verse
heuvels, nog een stuk minder. In z’n geheel vind ik het een
pracht-dorp, ik heb hethier echt naar m'n zin.

De Redaktie (MHW/JW).
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AAN DE LIJN: Willie Hummelink

Willie Hummelink behartigt als bestuurslid van R.K.Z.V.C. de
jeugdzaken (samen met Andre v.d. Wetering) en is tevens
mede-organisator van het jeugd-voetbaltoernooi, waarover in
het voorgaande interview met Frank Mul uitgebreid is bericht.

De eerste dagis geweest, hoe verliep de orga ?
"Perfect, alles ging zoals het moest. Natuurlijk zijn er wel wat
‘kinderziektes’ geweest, maar voorde buitenwacht niet merk-
baar. Ook van belang was ’t goede weer.”

Hoe was de publieke belangstelling 7
“In feite zeer slecht. We hebben bekendheid gegeven in kran-
ten en op de kabelkrant. Daar vanuit gaande was er erg weinig
publiek. We hopen dat ’t vandaag beter is.”
Hoe is ’t sportief verlopen ?
“Op zich wel goed, alleen denkik dat we voortaan wel stan-
‘daard-teams moeten uitnodigen. Het vragen van B - A2's viel
wat negatief uit. Volgend jaar zullen we A - B1's van 't gelijke
nivo als ZVC vragen om op ’t toernooi te spelen.”

Wat was de invloed v‚ h. penalty-schieten na elke wedstrijd ?
"Positief denk ik, alle jongens vonden ’t leuk of wel spannend
om te doen. (Zelf heb ik bij de B1 iedereen strafschoppen laten
nemen en dus niet alleen de ‘specialisten’.
Belangrijk bleek wel dat je de eerste wedstrijd minimaal ’n punt
moest halen, om nog verder van belang tezijn voor ’t toernooi.
Tevens warener ‘onverwachte’ uitslagen te zien, welke voor ’n
andere ploeg positief /negatief kon zijn.”

Wat verwacht je van vandaag ?
"Sportief gezien kan ’t nog alle kanten op. Alle teams staan
zeer dicht bij elkaar. Hopelijk is ook ’t weer goed vandaag,
want dat is natuurlijk ook van groot belang.”

De Redaktie (JW).



Dit keer komt het schaken eens aan de orde! Wij hadden van
meester Keijser in de klas schaken (en nu nog). Toen wilden
we wel een diploma schaken proberen te halen en wij deden
duseen schaakdiploma.

Er zijn drie diploma's: pionnendiploma, torendiploma en het
koningsdiploma. Wij hebben dus geoefend en op een goede dag
kwamen twee mannen de school binnen huppelen. We kregen
van die mannen voor 12 opgaven een uur de tijd. Het scheen
dat iedereen het kon en iedereen had het dan ook gehaald.

Na het schaakexamen hebben wij (Thijs, Johan, Toon) een
interview gehouden met die twee mannen die de diploma’s
nakeken en uitreikte. Zij zijn aangewezen door de K.N.S.B.
(Koninklijke Nederlandse Schaak Bond) om die diploma’s te
doen.

HET INTERVIEW MET
Meneer Nijenhuis en Meneer Lanke

VAN DE K.N.S.B. !
1. Heeft U weleens simultaan geschaakt ?

L: Ja ik heb in Lichtenvoorde tegen Hans Böhm gespeeld:
Remise
N:Ik hebin Eibergen gespeeld: Verloren.

2. Heeft U zelf het pionnen-diploma ? Zo ja, nog meer diplo-
ma's ?
L&N: Nee we hebben geen diploma, typisch hè. Maarik
denk dat we het pionnendiploma en het torendiploma wel
makkelijk kunnen halen.

3. Heeft U wel eens tegen eenberoemde schaker geschaakt ?
L: Ja, Hans Böhm en Jeroen Piket.



BEKKEN assurantiën

NONEEEEN
voorbedrijf en particulier

Wereniriedstraat 9- Zieuwent - Tel. 1461

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

Drukkerij
>) Westerlaan

Dijkstraat 26 - 7131 DN Lichtenvoorde Tel 05443-71207
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4. Zijn er nog veel beroepsschakers in Nederland ?
/n Nederland zijn niet veel beroeps. In de Oostbloklanden is
schaken een verplicht [eervak. De wereldkampioenen komen
uit Rusland (Kasparov, Karpov].

5. Hoe word je grootmeester ?
Als je grootmeester wilt worden moetje hoog scoren tegen
grootmeesters.

6. Wie vindt U de beste schaker van de wereld ?
L: Kasparov. Niet de leukste maar wel de beste.
Toon: Wie vindt U dan het aardigst ?
L: Timman, díe zeurt tenminste niet. Anderen die zeuren als
hetpubliek te dicht bij zit, enz.

Als je bij de club wil, moetje 5 zijn of ouder. Je kan donder-
dags komen kijken bij Schaakvereniging ‘Rokade’ in H.C.R. ’t
Zwaantje, Zieuwentseweg in Lichtenvoorde. Elke donderdag
om 8 uur vanaf 1 septembertot delaatste donderdag van april.

Die avond nog mochten we
bij hun club komen kijken bij het

Zwaantje!!! Wij stonden daar precies om acht uur voor de
drempel. Wij konden een paar partijen schaken, maar al vlug
werd je ingemaakt.
Ze hadden er echte schaakklokken en mooie goede borden en
stukken. We zaten er tot half tien 's avonds gezellig met zijn
20 igen.

In de vakantie op een zondag ín Varsseveld zijn we (behalve
Thijs) maar met Joris en Pleun naar een wedstrijd simultaan-
schaken geweest! En nog wel tegen Hans Böhm! Misschien
heb je het al in ‘De Gelderlander’ gelezen? Maar voor het
schaken gingen wij even naar Hans Böhm toedie op het terras-
je zat te kletsen met meesterKeijser. We hebben een handte-
kening van hem gekregen!





Bomers LxMxBx

Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
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Je eigen sport,
je eigen bank

Rabobank
Meer bank voorje geld



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel. 0445-1542

Voor:
Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bederijfswagens tot 3500 kg.

- Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto ikbaar)
APK-Keuringen
Schadetaxatie en reparatie

motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: O5445 -1939



DEZE MAG JE KLEUREN
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Wij zullen jullie nu even uitleggen wat simultaan-schaken is: het
Ís met z'n allen tegen

één
prof. Je zit aan een soort tafel met

‚nog veel meer schakers. ledere schakerheeft zijn eigen schaak-
bord en de prof(in dit geval Hans Böhm) speelt altijd met wit.
De prof loopt steeds rondjes langs alle borden en zet een zet.
Als hij bij jou komt dan moet jij eerst iets zetten en daarna zet
hij wat terug. Zo werkt het.

Het was heel moelijk, tenslotte hebben we toch alle vier
verloren. Pleun na 2 1/4 uur en Toon na 2 1/2 uur en Joris na
2 3/4 uur en Johan na 3 uur! We zaten daar met de koude
windt 3 uurbuiten in onze zomerkleren, gelukkig was meester
Keijser die even kwam kijken zo vriendelijk om voor de koukleu-
mers een patatje te halen. Want van denksport krijg je hetnietecht warm!

EEN SOM VOOR BOVEN DE 8 JAAR
Er was eens een koning die zich heel erg verveelde. Hij liet door
edereen spelletjes maken maar niks boeide hem. Totdat het
schaken werd uitgevonden. De man die het uitvond mocht zelf
een beloning bedenken. De man zei: ‘Je tekent een schaakbord
(8 bij 8 hokjes).

Op het boven-
1/|2]|4]|8|16] 32| 64|128| ste hokje links

u zet je een cent.
256 In het tweede

hokje het dub-
bele van het
eerste hokje,
dus 2x 2
cent. In het
derde hokje het
dubbele van
het tweede
hokje, dus
2x2=4 cent.
In het vierde
hokje het dub-



VOOR AL Uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 1257

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
moet ik 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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bele van het derde hokje, dus 2x4=8 cent. Enzovoort (zie
tekening). Als je het eind hebt bereikt {dus 64 hokjes) dan
moet je alle centen bij elkaar optellen. Dat totaalbedrag Wil ik
als beloning.”

Help dekoning hoeveel hij moet betalen. Jouw oplossing kunjeinleveren bij of opsturen naar Toon Molleman, Dorpsstraat 32,
7136LNin Zieuwent. Onder de goede inzendingen wordt een
schaakspel verloot.

De Koning moet …..….. - centen betalen.
Afzender: Naam

Adres

EINDE Door: Toon, Thijs en Johan.

VOLLEYBALVERENIGING T.O.H.P

HEREN 2 : POAS-ZOATERDAG
Noadat d'n dop d'r af was, kwam'n wej tot de conclusie daw'n
verhaaltjen most’n schrieven. Toen wej de weide in kwamen
stoeven, (noadat wej den droad los hadd’n e'done) veulden wejan ons water det ut vandage mos gebeur'n. De veurige kere
tegen Gemini, uut, was ut veld d'r neetnoa. Moar onze weide
wordt met zuuver Sourcy bronwater beregent. Toen wej veu-
re'gloeid war’n, dacht’n wej bej ons eigen: woar bunt wej now
met bezich …

Wej zag'n ne paar geile lijn'n, toen kwam d'r ne bal veurbejstoev'n en d'r hing ons nog ne net duftig in de weg en toen
kwam'n wej demoocratisch tot den volgende conclusie: Dit
mot volleybal wean. Dus de plodd'n ging’n veur de kneane, de
hande op mekare en wej zakt'n noar de grond, ut kon ge-beur'n, wej warn d'r kloar veur.
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Onder ut genot van een tosti wol Grobben Fons wal fluit’n.
Toen … een afschuwelijke angstkreet. Jacci zat vast in den
droad (en wej wist’n toch zeker dat wej dat dinge weg hadd’n
eheeld). Dreks werd ut spel stil e'legd. Toen de pleisters
e'plakt war'n, dacht’n wej: as die deerne zo e'lene hef, dan
wordt ut tied daw ne kere wint.

Het gebit ging op stark water en wej stoav'n d'r as wild'n op.De plagg’n vloag’n hoogin de peppels. De toeschouwer begon
spontaan met de wave. Noa ne paar beste klapp'n was de
wedstrijd af e'lopene. Wej snapp'n d'r in feite niks van. Stel
ow es veur leu wej hadd'n e'wonne.

Noa een stoande ovatie van den enen toeschouwer, bollard'n
wej tien ere-rondjes. Doarnoa warn wej bekaf. Met ut zweet
op de rugge (iej wet wal, van die ererondjes), slopt'n wej ons
noar de soptonne um onze (baby-)heurkes te wass'n. Wej
‘dampt’n raps op huus an want de beeste stond'n op spring'n.
’s Oavonds raakt’n wej duftig an den alcohol en doar bunt wej
dinsdag-morgen met e'stopt.
Moar al met al hew no wal 2 punt’n binn’n e'haald en stoat
wej now neet meer “ongeslag'n onderan.

Sander van Mulder Prins
Dave van Wietj'n van lezereef Willem
Bjorn, den klein'n van Domhof Frans

Merijn van Otter Frans
Riek van Penterman Manschot

Nando van Tone Kools van halfweg Zöwent

Totaal supertallent: 11,13 meter

Medesportbeoefenaars en tevens teamgenoten
Steve van Bennie van HarmesDrieka
Edmond van Bennie Grobben Battels

P.S. Voor setstanden en verdere informatie zie teletekst pagi-
na 674.
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EVENEMENTEN-AGENDA

—8en 15 mei : RKZVC: Jeugd-voetbaltoernooi.31 mei : Klootschiet-Pinkstertoernooi voor
Zieuwentse familie's, buurten, straten,
verenigingen, bedrijven, enz. georgani-
seerd door "K.S.V. De Hemmele".

— 6 juni : PIOT : kopie inleveren.
—12,13en 14juni:Kermis.

gj

|| VOETBALVERENIGING R.K.Z.V.a
A-JEUGD
De competitie bij de A-junioren is weer afgelopen. De laatste
wedstrijd werd uit gespeeld tegen Longa, het bleek al gauw dat
dit een makkie zou worden, het was zeer warm die zaterdag,
en daarom tracteerde onze shirt-sponsor Stoverink in de rust
op ijs, in de tweedehelft kwamen we nog op een stand van 3-
6, deze stand had veel hoger kunnenzijn als D.K. de cornesiets beter had genomen, vlak voor tijd kregen we zelfs nog een
penalty, iedereen was heter over eens dat Norman deze zou
zetten, helaas stond hij in de wissel, de wedstrijd werd toch
nog met 3-7 gewonnen. Mede door deze overwinning eindig-den we op een derde plaats in de competitie.

Op naar de kantine waar er nog eentje werd gedronken, tevens
werd hier nog fanatiek getoept, dit is een kaartspel dat veel oppesten lijkt. Binnenkort volgen er nog enkele tournooien, waar-
van één met Pinksteren in Bredevoort, één in Zieuwent, en het
Jan Knippenborg tournooi.

Na het weekendje uit naar Center Parcs zal een groot gedeelte
van de spelers doorstromen naar de senioren. Voor ons vast
publiek geldt dus; nu ook ’s zondags langs de lijn. Wij willen
ook Frank, Joost, Edwin, Dolf en anderen bedanken die meege-werkt hebben aan een mooi en goed seizoen. De spelers.



VERENIGINGEN

RKZVC. Veldvoetbal
Voorziner J Cuppers. Oude Maat 1, Mariënverde. tel 1281

Sekretaris © te Molder, Ravelstraat 9 Lichtenvoorde, te 05443-75179
Penningmeester Mvh Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tel 1660

Wedstrijd zeke H Bokkers, G Bomansstraat 44. Lichtenvoorde
RKZVLC. Zaalvoetbal
Vooriter 8 ten Bras, orpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sokr/Penningm A Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent tel 1691

Weostrijd sek 8 Slot, Hellerweg 3, Zieuwent, tl 2127

HV. PACELU: Handbal
Voorziner 8 Wensink. De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Sckretaresse 1 Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, to 05443-73814
Ponningmeesteres  P. Klein Goldewijk, Linnenwever 2, Groenlo, tel 05440 65478

Wedstrijd zeke A Hummelink, De Haare 30, Zieuwent tet 1591

TOHP: Volleybal
Vooritor H. Krabbenborg. Dorpsstraat 22b, Zieuwent, tel 1875
Sekrotmosse E Rouwhorst, De Maare 25, Zieuwent, tel 1822
Penningmeester A Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel 1400
Wedstrijd sek P Cuppers-zereef, De Hare 29, Zieuwent, tel 2059
Recreanten A KLein Tuente. Lartnerweg 43, Mariërweide, tel 1409
Jeugdzaken J Kolkman Cuppers, Ruurloseweg 20, Zieuwent, tel 2194

ZIV: Tennis
Voorzitster (© Cuppers, Oude Maat 1, Mariënveide. tel 1281

Sekretaresse A Krabbenborg. Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1591

Penningmeester W Weijers, Zieuwentsoweg 77, Zieuwent. el 1445
Wedstijd-zeke 8 vd Linden, Dorpsstraat 20, Zieuwent. tet 1563
Veugdkommissie A Domhof, Past Zanderinkstraat 10, Zieuwent, te! 1705

M Kemkens. Brandersdik 12. Zieuwent, tel 05443 76724
OV: Gymnastiek en Jazzgym vereniging
Voorzitter L Hummelink, Oude Terborgsew 269, D'chem, 1e! 08340-60442
Sokretmresse J Wolters. Basdijk 42, Mariën, Iel 1711

Penningmeesteres  £ Krabbenborg. Dorpsstraat 1, Zieuwent lol 1591

Weastrijg sok L Hummelink, Oude Terborgsew 269, D'chem 1e! 08340 60442

MU CHIN: Karate
Voorziter MH Olthof, De Waareise 23, Zieuwent toi 1262

Sekr/Penningm  G Fijnders, Lariksstraat 18, Lichtenvoorde, tel 05243 78926

TTV DES: Touwtrekken
Voorziter L 1e Molder, Bv Meyrsstraat 24, U'voorde. tel 05423-75453
Sokretaris 8 Huiink. Kleuterstraat 7. Zieuwent, tel 2112

Penningmeester M. Wopereis. Zegendijk 5. Zieuwent. el 1974



SLAGVAARDIG: Tatelennie
Voorziter B 1en Bras. Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sekreraris E Hoenderboom, Zegendik 12. Zieuwent, tel 1324
Penningmeester J te Roer, Verkavelingsweg 2, Mariënvelde. te! 197

Wedstrijd zekr K Hummelink, Eimerswog 8. Lievelde. 161 05443-77523
ST. SEBASTIAAN: Schietwereniging

Voorzitter A Moekes, Strausstraat 15. U Voorde, tel 05443-76506
sekretaris 1e Molder, De Steege 23. Zieuwent. el 2214
Penningmeester A Papen, De Haare 32. Zieuwent. te! 1970

BV. “t KEVELDER: Bijorten
Voorziter 8 Hulshof, Zieuwentsewg 59ò, Zieuwent, tel 1495

Sokr/Penningm C Schuirnk, J v Eyketraat 12, L'voorde, tel 05443-78217
Wesetrijd ookr £ Wopereis, Schoppenweg 18. Zieuwent tel 1432

882: Bijaren
Voorziter A van Meli, Karg. ge Jongst. 1, Lvoorde, tel 05243-74584
Sekr/Wedstr-sekt T Bongers, Dorpsstraat 46. Zieuwent. tl 1271

Penningmeesteres F Goldewijk-ten Bras, Churchilstraat 20. Zieuwent. tel 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter MH. Schorpbouwer. Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 1217
Sekr/Messtr-sekr Domhof, Starmansweg 22, Beltrum, tel 0544-2191
Penningmeester T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent. Ie! 127

ESZET "30: Squastwereniging
Voorziter V_ Doppen. Dorpsstraat 77. Zieuwent, tel 1982

Sekretaresse M Knippenberg. Kleuterstraat 1. Zieuwent, tel 2097

Penningmeester P.van Zutphen, Bentincketraat 23. U'voorde, tel 05243-76783

Weastrijd sekr p

BADMINTON vereniging:
Koippenborg, Dorpsstraat 243, Zieuwent, el 1866

Voorzier M Stotelaar, Middachtenstraat 34. L Voorde. tel 05443-77019
Sekretaresse Y Eekelder, Dorpsstraat 83. Zieuwent. te 2172
Penningmeester W Eckelder. Ruurloseweg 183, Zieuwent, tl 1664
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DE MOM NTEN VAN DE

R.K.Z.V.C. E-1
Wedstrijd
Uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment  : Leider c.q. trainer weet geen mooiste

moment te verzinnen. Echter Wout
Eekelder wel: "Ha, ha, dat was onder de
douchel!"

Man v.d. wedstr.:Eigenlijk 2 mannen: Lucas Molleman;
grandioze reddingen: Erwin Krabbenborg;
enorme inzet.

iRKZV.C. El -KS.V. E1
:0-5

RK.Z.V.C. E-2
Wedstrijd :Longa El -R.K.Z.V.C. E2
Uitslag :9-1 (7-0 ruststand)
Doelpuntenmakers:Roel Penterman.
Mooiste goal : Roel Penterman.
Mooiste moment  : Het eindsignaal.

: Arne Hassink.

Wedstrijd WC. E4-RK.Z.V.C. E2
Uitslag -1
Doelpuntenmakers Roel Penterman.
Mooiste goal : Roel Penterman.
Vooiste moment : Jurgen Kl.Goldewijk raakte de bal

verkeerd, zodat

hij
in het eigen doel

terecht kwam. Hierop antwoordde Arne
Hassink (onze keeper): 'Waarom doe je

d. wedstr.
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Wedstrijd :RKZ.V.C. E2 - VIOS-B. E2
2-5
Jurgen Kl.Goldewijk en Jorrit Bouchier.
Jurgen K!.Goldewijk.

: In de rust voorspelde Jurgen KI.Goldewijk
het al. In de 2de helft ga ik iedereen
passeren en maak ik een doelpunt.”
Belofte maakt schuld, binnen één minuut
passeerde hij 4 mensen enscoorde een
schitterende goal,

Man v.d. wedstr, : Jurgen Kl.Goldewijk.

elpuntenmakers
Mooiste goal

R.K.Z.V.C. F-1
Wedstrijd : AD'69 F3 -R.K.Z.V.C. F1
Uitslag :0-3
Doelpuntenmakers:Leon ten Bras (3x).
Mooiste goal : Leon ten Bras; 2e goal; uiterste hoek.
Mooiste moment  : Dat iedereen de veters goed vast had.
Manv.d.wedstr. : Leon ten Bras; 3 goals.

Wedstrijd : Meddo F2 -R.K.Z.V.C. F1
Uitslag :0-7
Doelpuntenmakers : Pieter Molleman (4x), Luc Storkhorst (1x),

Tim Papen (1x) en Rene Spekschoor (1x),
Mooiste goal : Luc Storkhorst (strak in de bovenhoek).
Mooiste moment : Dat Luc na enkele missers scoorde.
Man v.d. wedstr.:Pieter Molleman (4 goals).

Wedstrijd : Fortuna F2 -R.K.Z.V.C. F1
Uitslag 1-6
Doelpuntenmakers : Pieter Molleman (3x), Rene Spekschoor

(1x), Tim Papen (1x), Leon ten Bras (1x).
Mooiste goal : 2e goal van Pieter (van 10-12 meter).

: Dat iedereen naar voren ging, maar Jeroen
Grotenhuis vond dat we ook verdedigen
moesten.

: ledereen, want ondanks de warmte
hebben ze allemaal heel hard gewerkt.
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IRK.ZV.C, F1 -Erix F2
:0-1

Mooiste goal -
Mooiste moment _: Jeroen Grotenhuis vroeg of we toch nog

punten kregen.Van v.d. wedstr. : Jeroen Grotenhuis; wilde graag naar voren
maar bleef toch prima verdedigen.

Nadat ik een keer met het achste van RKZVC ben meegeweestwildeik ook weleens zien hoe het dan toegaat met de selectie.Ik dufde niet aan de trainer te vragen of ik wel meemocht,Maar tijdens “een kraomschudfeestje” van de selectie dat ikmoest bedienen heb ik het hem toch maar gevraagd (nadat ikhem al van verscheidene biertjes had voorzien). Gelukkig vond
hij het wel goed en ging ik op 18 april met de selectie mee.

VIOS - RKZVC 2
Om half 8 moest ik bij Stoverink zijn voor een ontbijt metRKZVC 2. Ik vond het doodeng om daar helemaal alleen naartoe te gaan. Gelukkig was Eddy Hospels zo lief om mij mee tenemen. We werden warm onthaald door de boys die er alwaren,
Ik werd door Jos Knippenborg officieel voorgesteld aan detrainer Hemmy Oolthuis zodat ik me best een beetje belangrijkvoelde. Iedereen was nog erg rustig, maar toen Rene Doppeneen rondje in deed kwam de stemming erin!
Toen we allemaal aan tafel zaten hield Jos Knippenborg nogeven een speech. Jan Wisselink had nog een leuke verassingdie hij even kwam brengen, namelijk voor iedereen een lekkereappel. Dat vond ik nou echt schattig! Na het ontbijt, dat erglekker was, vertrokken we naar Beltrum.
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Op het veld stond ik bij de kneusjes; Mark, Willy, John, Frank,
Eugene, en Raymond. Wij waren te rumoerig zodat Jos onskwam zeggen datwe iets rustiger moestenzijn, omdat er niks
op het spel stond en de motivatie voorde spelers dan te gauw
weg zou zijn.

"De kneusjes van RKZVC2"
Ik dacht dat dit allemaa! wel veel serieuzer zou zijn dan in het
achste, (vanwege die colberts die de selectie-heren altijd dra-
gen, het gepraat aan de tap dat altijd over taktiek gaat die ze
blijkbaar niet beheersen, de vele trainingen, en de selectie
vrouwen die altijd vol trots naar hun vlam gaan kijken) maar
dat valt wel mee.

Gelukkig heb ik weerveel schik gehad langs de lijn. Ik zal U
maarniet gaan vervelen met gepraat over de wedstrijd, want
bij ons thuis zeggenze datik er geenbal verstand van heb, (Na
vele keren uitleg weet ik nog steeds niet wat buitenspel is,
waarom je midden op het veld, na op de grond geduwd tezijn,
geen penalty krijgt, en waarom ze soms weer een penalty met
muurtje doen!?)
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Citaat van een kneusje tijdens de wedstrijd: “Potverdomme,
Rene P. wet zoals gewoonlijk zien mond weer neet te holden
en is an 't kankeren”. Het leek wel alsof hij het hoorde, want
even daarna scoorde hij.
In de tweede helft kwam Paul van de Bakker rechtstreeks
vanuit Melbourne in Beltrum om de boys aan te moedigen.
VIOS kreeg nog een penalty mee, maarna drie keer schieten
kregen ze hem d'r nog niet in, Ik had hem er nog wel in kunnen
schieten, ach ja…da's Beltrum.

Zolang het spel goed gaat hoor je Jan Wisselink niet, maar o
wee als het mis gaat, dan begint hij rondjes om het veld te
lopen en hoor je hem aan de andere kant nog schreeuwen.
Over de eindstand gaan we het verder maar niet hebben (3-1
verloren), want na de wedstrijd werd er goed feestgevierd bij
Stoverink. Allemaal een flesje bier en lekkere frietjes met een
kroket.

Ik had de boys voor de wedstrijd verteld dat er naar de benen
werd gekeken, dus het duurde 5 minuten langer voor ze op het
veld waren. Maar ze mochten er dan ook wel wezen met mooi
ingevette benen….De uitslag hebik bij Stoverink bekend ge-maakt. De spanning was te snijden en er was veel onderlinge
rivaliteit.

Detop 3 van mooie benen RKZVC2:
1. Peter Holkenborg (IJzereef)
2. Guido Nobbenhuis
3. Wilco Wopereis (Hammer)

Joost Rouwhorst was heel erg teleurgesteld, maar ik vond
gewoon dat hij een beetje knobbels aan de knieën had. Hij
wilde de volgende dag meteen naar de dokter gaanom er wat
aen te laten doen. Wie weet zit je er de volgende keer bij,
Joost en krijgje ookals prijs kamer 11.
Om ongeveer 14.00 uur ben ik naar RKZVC 1 gegaan.
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RKZVC 1 - VIOS
Toen ik op het veld kwam mocht ik gelijk met de trainer mee
naar binnen voor nog een korte bespreking voor de wedstrijd,En daar zat ik dan als enige meisje tussen al die jongens in dekleedkamer. Het allergaafste vond ik nog dat ik ook in de dug-
out mocht zitten en al dat ‘geschreeuw’ van Hemmy aanmocht horen. Na een paar minuten liet Maarten een bal door debenen gaan. Iedereen hoorde je vloeken, maar ik vond dat hij erniets aan kon doen; het ging tochper ongeluk.
Even later miste Joris een kans door tegen de paal aan te
schoppen. Hemmy: “Ik wordt er gek van, ze moeten vertrou-
wen in zichzelf". Richard werd gewisseld voor Marco, zehoefden niet eens de onderkant van de voetbalschoenen telaten zien aan de scheidsrechter. Volgens de anderen is dat
alleen maar op TV. Jos Heutinck kreeg een gele kaart voor“aanstellen”. Hij ging namelijk liggen op het veld; ik weet ook
niet waarom.

Toen we de rust ingingen was het 1-1. Ik dacht dat we even |

gezellig gingen theedrinken in de kleedkamer. Maar de jongens
waren zo gestressed dat ik mijn mond maar dicht heb gehou-den (best moeilijk voor mij). Ze waren ook best een beetje aanhet katten op elkaar, maar dat zal er wel bij horen. Volgens
Hemmy konden ze nog best winnen als ze maar niet door het
centrum zouden spelen en vertrouwen hadden in zichzelf.

In de tweede helft kwam VIOS op 2-1 voorsprong. Ik was blijdat ik niet naast Hemmy zat, want die was zo zenuwachtig.
Gelukkig redde Guus ons uit de nood en maakte er een paarminuten voor tijd 2-2 van.

Na de wedstrijd moest ik meteen weer weg, omdat er nog eenandere sportclub op mij wachtte voor een reportage …. Ik heb |

dus geen kans gehad om de uitslag van de mooie benen aan dejongens bekend te maken. Daar komt ie ….
1. Erik Petas
2. Jos Heutinck
3. Maarten Domhof Gefeliciteerd |—_—...
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(< wil Jos Knippenborg, Hemmy Oolthuis en natuurlijk de selec-tie heel hartelijk bedanken voor de leuke dag die ik gehad heb!!

Groetjes, Wendy Krabbenborg.

De handbalcompstitie is nu definitief afgelopen en diverseteams zijn nu bezig met een nacompetitie/achterhoekoup metclubs uit de regio, zodat de conditie nog een beetje bewaardblijft tot het volgende seizoen.

Ook de kinderen van de lagere school zijn actief bezig met hethandbal. Er zijn al verschillende kinderen meegeweest naarMinihandbaldagen, die altijd heel gezellig verlopen. Helaaswinnen ze nog niet altijd, maar door de diversetrainingen opmaandagmiddaginhet Sourey Center wordt dat in de toekomtvast beter.
De jubileumcommissie is druk bezig met de voorbereidingenvan het 40-jarig jubileum.et handbalweekend dat wordt georganiseerd voor de leden isdefinitief vastgelegd in het weekend van 18 en 19 september25 Waar we naar toe gaan det houdt de commissie nog evengeheim, maar leuk wordthet wel!

ze bezig met het organiseren van een reunie/feest-vond voor alle leden en oudleden. Helaas zijn er ondanksherhaalde oproepen om adressen van oud-leden niet veelaanmeldingen binnen gekomen. De commissie was dus ge-noodzaekt om zelf alle adressen op te zoeken. Dit was eenheidens en tijdrovend karwei. Ze hebben dan ook heel veelbrieven naar ouders van oudleden gestuurd in de hoop dat diehun kinderen zouden inlichten,
Doordat echter alles in korte tijd geregeld moest worden (deSvendis op 5 juni a.s. in het Sourcy Center, aanvang 20.00
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uur) zijn er helaas een aantal storende foutjes in de brief geslo-
pen. Onze excuses daarvoor.

Hetis natuurlijk ook heel goed mogelijk dat een aantal oudleden
geen brief heeft ontvangen. De oorzaak daarvan is dat de
commissie ledenlijsten had van begin 1970 tot nu. Van mensen
die dus daarvoor lid zijn geweest weten we alleen nog hun
namen door het geheugen/herinnering van andere personen.

Wij hopen dat degene die geen brief heeft ontvangen en wel
oud-lid is geweest dit schrijven alsnog als een uitnodiging

beschouwd.

Voor de goede orde nog even een aantal zaken op een rijtje:
Reunie/feestavond voor leden en oudleden.
Datum : Zaterdag 5 juni a.s.
Plaats Sourcy Center.
Aanvang:20.00 uur.
Kosten  :f 25,= per persoon.
Wilt u zich opgeven dan kunt u deze f 25,= overmaken op
rekeningnummer 3361.43.435 t.n.v. Jubileumcommissi
Pacelli. Wilt u dan uw voor- en achternaam duidelijk vermelden,
dit om verwarring tussen verschillende personen met dezelfde
achternaam te voorkomen. Uiterlijke opgavedatum: 28 mei a.s.

Contactpersonen Jubileumcommissie:
- 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.

05440-85478
Het Bestuur.

De kopie voor het volgende nummer(20e jaargang nr. 10
(verschijningsdetum 12 juni a.s.) dient uiterlijk zondag 6 juni
in het bezit te zijn van de redaktie.
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PROFIELSCHETS

NAAM: Stef Rouwhorst, 22 jaar,
instellingskok in het Streekzieken-
huis, voetballer, zaalvoetballer en
handballer en ook nog bestuurslid
van de Buurtvereniging.im. FAVORIETE SPORT: Zie hierboven,
maar vooral veldvoetbal; dat heb ik
altijd al gedaan en dat is gewoon
heel gezellig.

MINST FAVORIETE SPORT: Alle vechtsporten, vooral scher-
men en die Aziatische vechtsporten, dat heeft allemaal geen
enkele nut en is alleen maar voor de show.

DE BESTE TRAINER: Dat volg ik eigenlijk niet zo. Je kunt
trouwens alleen maar presteren als trainer als je goed materiaal
hebt. Van Hanegem haalt bij Feyenoord momenteel trouwens
wel het maximale uit zijn team en dat waardeer ik wel.

LEKKERSTE ETEN: Gebakken aardappels met sla en worst,
maer nasi of bami is ook goed. Spruitjes vind ik weer niks. Als
ik moet proeven op het werk of die gaar zijn, dan spuug ik ze
ook zo weer uit, die bittere krengen.

FAVORIETE LEZEN: Boeken leesik absoluut niet, maar de krant
altijd wel en dan vooral de sportpagina's. Verder lees ik de
leesportefeuille, maar dan alleen bij de kapper.

FAVORIETE MUZIEK: Vooral Goud van Oud tijdens het werk,
terwijl in de auto Hilversum-3 aan staat, want de cassette is
weer eens kapot. House en Hiphop klinkt natuurlijk niet.
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VAKANTIELAND: Als het maar een actieve vakantie is; een
beetje waterskiën en kanovaren enzo. Ver buiten Nederland
ben ik nog nooit geweest, dus daar heb ik geen mening over.

TELEVISIE: Ik kijk weinig, omdat ik daar bijna geen tijd voor
heb. Belangrijk voetbal kijk ik wel en Paul de Leeuw wordt ook
altijd opgenomen. !k heb nergens een hekel aan, want dat zet
ik er dan gewoon niet op, zoals die langdradige series. Korte
komische programma's kijk ik wel weer af en toe.

BINNENLANDSE POLITIEK: Dat volg ik in globale lijnen, maar
niet intensief. Zieuwents Belang is b.v. wel belangrijk, vanwege
hun inbreng, maar landelijk heb ik geen voorkeur en daarom
stem ik ook nooit.

BUITENLANDSE POLITIEK: Dit volg ik in nog globalere lijnen.
Toch komt het wel steeds dichterbij al die oorlogen. Het Jour-
naal kijk ik trouwens minimaal 1x per dag, dat verplicht ik
mezelf voor de algemene ontwikkeling.

FAVORIETE SPORTMAN\WROUW\TEAM: Het Nederlands
Herenvolleybalteam van de Olympische Spelen en dan vooral
Zwerver. Verder Hans van Breukelen ook wel vanwege zijn
uitstraling. Krajicek is dan weer het tegenovergestelde. Zoals
hij b.v. interviews weigert is belachelijk, want dat hoort er
gewoon bij.
ONDERSCHAT WORDEN: Het werk achter de schermen.
Vooral de ouders van jeugdspelers mogen bv. best iets meer
enthousiasme tonen.

FAVORIETE ONTMOETING: (na lang nadenken) Eigenlijk nie-
mand specifiek. Hoewel; Sabatini is wel erg mooi. Janmaat
hoefik b.v. weer nooit te ontmoeten.

DROMEN/AMBITIES: Een functie als hoofd voedingsdienst in
het Ziekenhuis. Op sportgebied niet echt.
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HEKEL AAN: Te laat komen of afspraken niet nakomen en
verder ook aan het gelul achter de rug om.

VERBETERING IN ZIEUWENT: Wat ZVC betreft zouden er 2
kleedkamers bij moeten komen en wat Zieuwent betreft had
het uitgaansleven wel iets gevarieerder gemogen. Er moest af
en toe gewoon iets meer te doen zijn.

VERBETERINGEN VOOR PIOT: De wedstrijdverslagen moeten
terug, want Slagvaardig is b.v. kampioen geworden en dan zou
er best iemand van de PIOT bij mogen zijn. Verder is het wel
goed, dat de inhoud gevarieerder is dan alleen maar voetbal,
dusde nieuwe opzet zit wel goed.

SEX EN SPORT: Moet kunnen, is geen enkele belemmering.

DRUGS\DRANK EN SPORT: Tot op zekere hoogte. Ik zit zelf in
het 4e en daar hou ik er geen rekening mee, maar bij hogere
teams zal dat wel zo zijn.
TENSLOTTE:
dus meer heb

boven is alles al wel zo'n beetje beschreven,
eigenlijk niet.

René Doppen.

DAMES 1 SLAGVAARDIG. DE TITEL

De dames van Slagvaardig (Z) - er bli

dig (R) van Rheden te
t ook nog een Slagvaar-

- tegen Swift (D), van Deventer.

Slagvaardig Zieuwent komt voor minstens 4 punten deze
middag. Daarmee is namelijk het kampioenschap in de 4e
klasseI| (divisie landelijk) zekergesteld. En dus promotie naar
de 3e divisie landelijk. Misschien zijn vandaag in Deventer 3
punten zelfs al voldoende. Dan moet DTV (Dalfsen) tegen
Stiphout 2 (Helmond) minstens 1 punt halen.
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6 bossen bloemen zijn al gekocht en gaan mee. 1 voor devaste chauffeur Michel Kampshof, 1 voor coach Eugene Hoen-
derboom, 3 voor de dames (vanmiddag Jose Ormel, Karin
Donderwinkel en Tanja Hoenderboom) en 1 voor de ’2 x 100’.Speelster Jose Ormel kan namelijk de 100%-skore halen als zevanmiddag haar 3 partijen wint en daarnaast blijkt ze in het
enkelspel al sinds februari van het vorig jaar 100 wedstrijdenongeslagen.

Voor het vertrek is de sfeer aan tafel in het Sourcy Center
ontspannen. Rond tien voor half 4 wordt er vertrokken. De
wedstrijd begint om 17.00 uur. Een muziekje erbij. Van Queen,
van Michael Jacksonen het nieuwe Normaal-nummer "Doe niet
zo moeilijk’. Enkele auto's met supporters komen nog nage-reist, zodat zo’n 20 man uit Zieuwent een kleine kolonie kan
gaan vormen in het sporthalletje te Deventer.

Ook al hoeven er dan maar 4 punten behaald te worden, het is
voelbaar det de spanning wat toeneemt, naarmate de wedstrijddichterbij komt. De gezichten worden wat bedrukter.

Slagvaardig gaat - in de hoop in de Te partijen gelijk al enkele
punten te pakken - in de sterkste opstelling van start. Al snel iste merken dat de dames van Swift niet van plan zijn de wed-
strijd weg te geven. Niets kado vanmiddag. De bloemen zullenverdiend moeten worden.

Ook al lijkt Jose Ormel in haar openingspartij niet helemaal in
haar vertrouwde doen, ze doet wel wat van haar verwachtwordt. Iedereen feliciteert haar met de 1-0. (Ondertussen is
even gebeld om te informeren naar de standbijkonkurrerende
wedstrijd in Dalfsen. 1-8 wordt doorgegeven. Dit betekent dat
weaan3 punten voldoende hebben).
De 2e partij, gespeeld door Karin Donderwinkel, wordt eenspannende 3-setter. Met 21-14 bepaalt zij de uitslag in hetvoordeel van Slagvaardig. Weer de opluchting op de gezichtenen de felicitaties. Om vijf over half6is het 2e punt
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Het bevrijdende 3e punt laat echter nog op zich wachten. TanjaHoenderboom en het dubbel Jose/Tanja slagen er niet in de
partijen 3 en 4 binnen te halen. De Deventer-dames trekken de
stand gelijk.

Partij 5 is het 2e enkelspel van Jose Ormel. Tegen de 2e
speelster van Swift heeft zij het niet echt moeilijk. Wederom
maakt ze haar reputatie waar. Om tien over half 7 is het zover.
De 3e divisie landelijk is voor Zieuwent binnen. De groep van
20 laat zich even duidelijk horen.

Terwijl de regen op de sporthal klettert, komen het fototoestel
‚en de bloemente voorschijn.

v.l.n.r. Tanja Hoenderboom, Eugene Hoenderboom
Karin Donderwinkel en Jose Ormel.
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Vooral blijdschap op de gezichten. Op een nuchtere wijze viert
de Zieuwentse kolonie haar feestje. Als een supportster van
Swift opmerkt: “Wat zijn jullie stil, ik had van jullie höken en
geschreeuw van Normaal verwacht” is het antwoord: “Dan moj
vanaovend um 12 uur maor eens kom'n”

Met nog 5 partijen te gaan, lijkt de wedstrijd gespeeld. Alle
dames halen nog 1 punt. Jose Ormel gaat voor de 2 x 100.
Weer bloemen dus. Karin pakt haar 2e partij en Tanja wint haar
3e partij, zodat ieder een bijdrage levert.

Na de wedstrijd wordt in de kantine van Swift al even meege-
zongen methet “we are the champions” dat de kantine-beheer-
der speciaal even draait. Nog heel even wordt daarna door de
Slagvaardig-tafel nog de herkenningsmelodie van de Graaf-
schapsupporters, namelijk “wij zijn boeren, superboeren”
ingezet en dan gaat het huiswaarts richting Zieuwent en daarna
naar Lichtenvoorde.

Elke sportvereniging heeft zo z'n eigen karakter. Bepaald door
het bestuur, de leden, de wijze van organiseren en misschien
vooral ook wel door ‘de manier waarop’. Als geheel veelal weer
van invloed op de prestaties die geleverd worden.

Tafeltennisclub Slagvaardig uit Zieuwent. Symptomatisch voor
deze hechte vereniging zijn wellicht de volgende 2 voorbeelden.
Op de heenweg zeggen Wijnand Bekken en bloemenkoper
Edwin Waalders: “ach dat geld voor de bloemen komt wel
terug. Ze komen er wel spontaan op terug. Zoniet, dat maakt
ook niet uit. Wij zijn maar een kleine vereniging”.
En: vader en moeder Ormel zijn ook van Varsseveld naar De-
venter gekomen om dochter Jose met ‘de 2 x 100’ te felicite-
Ten. Tegen de sekretaris van Slagvaardig zegt vader Ormel in
de kantine: “Jose woont nu in Zutphen. Volgend jaar speelt ze
voor Torenstad”. De manier waarop hij dit zegt, zegt al vol
doende. Hij lokt de sekretaris er niet mee uit de tent. Ze ver-
staan elkaar. 2 maal 'the way it goes’.
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Bijna was er volgend seizoen overigens een derby geweesttussen de dames van Litac Lichtenvoorde en die van Slagvaar-dig Zieuwent. (Echter de darnes van Litac zijn gedregadeerd
van divisie 3 naar 4. De dames van Slagvaardig gaan dus deomgekeerde weg). Terwijl het nieuwe tafeltennishonk van Litac
aan de Varsseveldseweg verrijst, komt dit er echter niet van.

Slagvaardig speelt volgende kompetitie een klasse hogerop, enin een aantal gevallen vooral ook, verderop. ‘That's also the
wayit goes’. Mentaal lijkt de vereniging er klaar voor. Succesermee.

De eindstand van de 4e divisie Il
Slagvaardig (Z) (Zieuwent) : 10-68
Stiphout (Helmond) :10-64
JVC (Vught) :10-57
Swift (D) (Deventer) :10-54
Effect (Mariënheem) : 10-36
DTV'84 (Dalfsen) :10-25

De Redaktie (JH).

Í
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