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Redaktie: Jos Hegeman, Maddy Hulshof, Joris Wassink,
Jacco v. Wijngaarden en Huub Wopereis.

oris Engelen, Toon Molleman, Thijs Olthof, en
Johan Stortelder.
René Doppen.

Huub Wopereis
Harreveldseweg 39
7136 LW Zieuwent
(Tel.: 05445-1964)

Redaktiewoord.
VV.T. en OTT.
De *KINDERPIOT*
De momenten van de R.K.Z.V.C.-pupillen.
Kneuzingen.
Na lang wachten.
Verkorte profielschets.
Evenementen-Agenda.
R.K.Z.V.C.-zaalvoetbal.
3e Rommelmarkt.
Handbalvereniging Pacelli.
“De flaporen hoorden.

REDAKTIEWOORD

VRIJWILLIGERS
Vrijwillig; het woordenboek geeft als omschrijving ‘uit eigen
beweging, niet gedwongen’. lemand die iets vrijwillig doet
noemt men een vrijwilliger. Het tegenovergestelde van vrijwillig
is verplicht. De Nederlandse taal kent het woord ‘verplichter’
niet. Echter wie is niet (of voelt zich vaak niet) een ‘verplich-
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ter'? Je wordt dood gegooid met opmerkingen of geconfron-teerd met onuitgesproken meningen als; het is verplicht, dit
mag niet, dat moet niet, zo wordt je geachthet te doen, dat
dient dan te gebeuren, zus is zo verboden, dat hoort nu een-maal, de plicht roept, de maatschappij tolereert het niet, datben je je medemens en/of jezelf verplicht. Het lijkt soms welofhet dagelijkse leven alleen maar bestaat uit een aaneenschake-
ling van dit soort verplichtingen.

Gelukkig mag je daarnaast nog een hoop vrijwillig doen. Geluk-
kig zijn er dan ook veel vrijwilligers. De georganiseerde ama-
teursport kan alleen maar bestaan dankzij een groot aantal
vrijwilligers. De terreinknecht, de (eugd)train(ster, de coach,het bestuurslid, de collectant(e), de activiteiten/team-bege-
leid(st)er, het commissielid en/of de man/vrouw achter de
schermen maken samen met z'n allen de sport en activiteiten
in Zieuwent mogelijk. Zonder dat hele leger van vrijwilligerskende Zieuwent, om maar wat voorbeelden te noemen, géén
sportvereniging, géén geloofsgemeenschap, géén Paaspop,géén culturele vereniging, g6én Kermis, géén speeltuin en géén
bejaardenbond. Zonder al die mensen die ‘uit eigen beweging,
ongedwongen’ iets voor een ander doen, was,is en komt er
nagenoegniets.
Een vrijwilig(stjer wordt vaak gedefiniëerd als ‘belangeloos
medewerk(stJer’. Volgens mij een foute definitie. De drijfveerachter al het menselijk handelen is egoïsme in de letter!
betekenis van het woord. Je doet iets voor de ‘ego’, het 'ik.Een vrijwillig(stjer doet in de eerste plaats vrijwiligerswerkomdat hij of zij het zelf leuk vindt om te doen, zichzelf erprettig bij voelt, om welke redenen dan ook. Een vrijwillig(stjerheeft er zelf dus wel degelijk belang bij. Als het niet meer ‘uiteigen beweging en ongedwongen’ (dus met tegenzin) plaats
moet vinden, stopt de vrijwillig(st}er methet vrijwiligerswerk.
Op de tweede plaats (maar zeker niet onbelangrijk] komt pashet feit dat bij vrijwilligerswerk anderen gebaat zijn. De vrijwi
ger doet niet alleen iets voor zichzelf maar ook voor een ander.De anderen plukken de vruchten van het eigenbelang van de
vrijwilliger. Noem het positief egoïsme.



Bloemsierkunst „ERNA“
Werenfriedstraat 1

7136 LZ Zieuwent
Telefoon 05445 - 2372

Voor al uw bloem- en
kado-ideeën

Ook uw adres voor:
BLOEMWERK, ZIJDEBLOEMEN EN -PLANTEN,
BRUIDS- EN GRAFWERK

Open: Ma. 10.00 -11.30 uur
Di.Vm Vrij. 8.30 -12.30 uur + 13.30 - 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za 8.30 -16.00 uur

Tevens bezorgdienst
Tot ziens !

„7g 79

Werentriedstraat 1 - Zieuwent
@ 05445-2391 =_——_®



Brood- en Banketbakkerij

CLEMENS KRABBEN
Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT - Telefoon 05445-1279

AAN DE WEG TIMMEREN MET
MATERIALEN VAN:

BOUWBEDRIJF $$,Dopereió* nieuwbouw Eee* verbouw Ee* onderhoud
* machine houtbewerking Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
“restauratiewerkzaamheden Telefoon 05445. 1928 b..g.1209

Verkoop en reparaties
van merkauto’s

@
bog 1607

maakttetcenieuker tel. 2254 Waalderweg 124
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Het voorgaande valt ook anders, minder filosofisch, te benade-
ren. Het bezig zijn binnen en/of het werken met een groep opelkaar ingespeelde vrijwilligers is fantastisch zinvol leven en
brengt tegelijkertijd mooie dingen tot stand. Elke bloeiende
(sport)vereniging, stichting of belangengroepering is daar een
voorbeeld van.

’Als het regent in mij, is Paaspop voorbij’ De Redaktie (HW)

VVTenoTT.
menma Tijdens onze speurtocht naar de bezieling

van de sport, lieten wein de vorige PIOT
een handbalster aan het woord. Dat
sport als uitlaatklep gezien wordt, als
gewichten op een schaal die de balans
naar de goede kant door laat slaan, heb-
ben we toen kunnen lezen. Wij waren
benieuwd of Hedwig Stoltenborg [Lo-
diek), enthousiast volleybalster, nog
nieuwe aspekten toe zou kunnen voegen.

Hedwig is 37 jaar, getrouwd, heeft 3 kinderen en werkt daar-
naast nog als groepsleidster bij moeilijk opvoedbare kinderen.

OVER TOEN
Vanaf m'nachtste wasik lid van de handbalvereniging. Jeugd-
volleybal was er toen nog niet in Zieuwent. Wel ging ik altijd
mee met m'n broer en zus, die waren net zo sport-minded als
ik. Toen ik 12 werd, mocht ik
lid

worden van TOHP, samen
met José Hoenderboom, Diny Rouwhorst en Maria Kolkman.
We waren een hecht team, heel gezellig ook. Bovendien gingen
we steeds beter presteren, we zijn twee keer kampioen ge-
weest, een keer van de vierde en een keer van de derde klasse.
Dat laatste kampioenschap, we wonnen van Wivoc, was tot nu
toe het belangrijkste wat ik in mijn volleybaltijd bij TOHP heb
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meegemaakt. Op een gegeven moment, kwam de klad in het
team, mensen gingen weg. We zouden twee klassen lager gaan
spelen, dat was mede een reden om te vertrekkenbij TOHP. Ik
kwam bij LONGA terecht, waar ik ook een keer een kampioen-
schap mee heb gemaakt. Ongeveer 4 jaar geleden, toen de
sporthal er was, ben ik weer bij TOHP terug gekomen.

OVER NU
Ook nu volleybal ik weer in een heel gezellig team, Dit zeizoen
zijn er twee jeugdspeelsters bij Dames 1 gekomen, en die zijn
goed in de groep opgenomen. Wat ik wel jammer vind,is dat
wij als enig seniorenteam op de maandagavond trainen. Ik denk
dat wanneer je op dezelfde avond traint met andere dames- en
herenteams, je meer kontakt met de andere clubleden hebt. Op
zaterdag probeer ik wel om ook naar wedstrijden van andere
teamste gaan kijken. Maar vaak lukt dat niet, thuis is er altijd
nog wel wat, dat op dat moment gedaan moet worden. Op tijdkomen is dan ookniet mijn sterkste punt.
Mijn instelling is ook wel veranderd. Mijn inzet is hetzelfde
gebleven, maar ik word niet meer kwaad als iets niet helemaal
lukt, daar kon ik soms nachten van wakker liggen. Nu heb ik
iets van, je hebt je best gedaan, jammer dan.
Binnenkort moeten we promotiewedstrijden spelen, we zijn 2de
geworden in de 2de klasse. Daar ben ik dan wel gespannen
voor. Ik heb sowieso slechte ervaringen met promotiewed-
strijden, door de spanning lopen die meestal slecht af. Ik ben
ervan overtuigd dat we het best kunnen, maar ik blijf argwa-
nend. We gaaner wel voor. Promotie blijft mijn streven. Door
die innerlijke spanning probeer ik toch naar buiten toe rust uit
te stralen, ik wil het team graag oppeppen. Ik hecht ook waar-
de aan het ‘handje klap’ na ieder gemist of behaald punt. Dat
betekent voor mij allemaal de handenin een slaan, samen, en
niet in je eentje aan de kant blijven tobben.
(Tijdens de training voorafgaand aan dit interview hoorden we
Hedwig geregeld “Thuuskommen* roepen.Aangezien haar
kinderen volgens ons allang in bed lagen, waren we benieuwd
naarde uitleg van deze nieuwe volleybalterm. Hedwig moet



Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL

UW HUISSLACHTINGEN
Zieuwent

Telefoon 05445 1205

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen
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AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

Vooreen goede
2e hands of nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties
ook A.PK-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 \i-

GEZELLIG eDRANKJE

tijdens de rust of
na de wedstrijd
bentu van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

Ä a. a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445 1389



lachenals we haar er naar vragen."Thuuskommen” heeft niks
met onwillige kinderen te maken, maar met mensen die te lang
in het voorveld blijven plakken en hun juiste positie nog niet in
hebben genomen bij de serve van de tegenstander.)

OVER TĲD
Op dit momentis volleybal de enige sport die ik doe. Eerder
was sport alles voor mij, nu is het erbij, maar ik zet er wel veel
voor aan de kant. De zaterdag is voor mij, dan volleybal ik. De
zondag is voor Rogier, die gaat dan voetballen, Op m'n werk
heb ik het ook zo geregeld dat ik zaterdag vrij ben. Het team
waarin ik werk sport zelf ook, dus die hebben er wel begrip
voor dat ik zaterdags wil volleyballen. Ook de maandagavond,
onze traningsavond, is in principe voor mij. Als het kan kom ik
trainen, ik vind dat je dat zeker op deze leeftijd nodig hebt. Ik
ga niet zover met mijn geregel, dat ik de avond voor een wed-
strijd al rekening hou met de dag erna, Feest is feest. Boven-
dien daaris het nivo waarop we spelen niet naar, om daar zo
uitgesproken rekening mee te houden.

Ik denk dat je wel kunt zeggen dat sport, zowel voeger als nu,veel voor mij betekent. Detjd dat ik er mee bezig ben is aan-
ienlijk minder geworden, Maar het belangrijkste is toch dat de
jd die over is, mijn tijd is. En dat maakt het zo waardevol.

Hedwig, bedankt dat je detijd hebt genomen voor dit gesprek.
Succes met de promotiewedstrijden, we zullen er ongetwijfeld
in een volgende PIOT over kunnen lezen.

HET TOETJE VAN HEDWIG
1. Watis je favoriete gerecht ?

Indisch.

2. Wie nodig je absoluut nietuit op je verjaardag ?
LS.C.H.A., dat vind ik net zo’n typ als Martin Gaus. Die
straalt ook niks uit.



. Wie vind je de bes:

. Als
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. Watis volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Ik heb moeite met optijd komen.

. Watis volgens jezelf je beste eigenschap ?
Ik probeer altijd op tijd te komen.

portman of -vrouw van Zieuwent ?
Mensen die op hun nivo presteren. Vooral oudere mensen
die nog veel lopen. Sowieso hebik respect voor mensen die
wandelen.

Wie is de meest ondergewzardeerde persoon binnen je eigen
vereniging ?
De jeugdtrainers zoals Jacqueline Cuppers. Zij verzetten
enorm veel werk, ze zijn er altijd, iedereen rekent op ze. Ik
vind de belasting voor deze mensen veel te groot. Een keer
wordt het ze te veel, en dan vallen ze weg. Er zou meer
steun, meer kader voor de jeugd moeten zijn.

uwent een zelfstandige gemeente zou zijn, wie zou er
dan burgemeester m: worden ?
Antoon Rouwhorst (Reinder Tone),hijis op de hoogte van
het reilen en zeilen, en weet de juiste wegen te bewandelen.

. Watis je grootste hobby momenteel ?
Handenarbeid in het algemeen (niet schoonmaken).

Wat zou je graag anders zieninZieuwent ?
Dat hondebezitters een schepje meenemen als ze hun hond
uitlaten. De kerkepaden zijn zo mooi aangelegd, maar je kunt
er niet lopen van de hondepoep. De kinderen spreken wel
eens af om zich te verzamelen bij het 'poeppaadje’, alle
kinderen weten dan waar ze moeten zijn.
Ik zou ook graag zien dat ze de gracht op zouden knappen
en dan met name de brug die naar de koepel leidt. Die brug
is levensgevaarlijk en wordt afgesloten door een paar gam-
mele hekken. Dat vraagt om ongelukken.

De Redaktie (MHW & HW)



HET GEHEIME WAPENVNUSPECIALIST...
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Je eigen sport,
je eigen bank

Rabobank
Meer bank voorje geld



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel: 05445 - 1542

Voor:
= Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
= Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijnaalle

merken. (Huurauto beschikbaar)
- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en reparatie

motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuweat tel: 05445 -1939
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DE KINDERPIOT"
Beste lezers van de kinderPIOT, wij de redacteurs van de
kinderPIOT willen jullie het volgende mededelen. Vanaf de
eerstvolgende PIOT wordt ons werk overgenomen door Ineke
Engelen, Marieke Storteller en Eva Stortelder. Dit komt doordat
wij van de basisschool af zijn en op het voortgezet onderwijsteveel huiswerk hebben en dus te weinig tijd. Wij wensen de
nieuwe redacteurs veelplezier en succes.

De voormalige redactieleden:
Toon MollemanÁ Johan Stortelder

Thijs Olthofd Joris Engelen

Omdat het voor ons de laatste bijdrage is, hebben wij er ergons best op gedaan. Wij hebben namelijk voor deze keer het
onderwerp schaatsen gekozen. Dit hebben wij namelijk gedaanomdat de winter er op zit en het steeds warmer begint te
worden. Dus als een soort afsluiting van de winter en als
afsluiting van onze bijdragen aan de kinderPIOT, zodat de
nieuwe redacteurs metfrisse moed de zomer tegemoet gaan.

SCHAATSEN É

ó

EdNG
DE GESCHIEDENIS VAN HET SCHAATSENRIJDEN

Het is niet bekend wanneerhet schaatsrijdenin uitgevonden.Maar zeker ìs het wel dat de mensen in de oudheid ook al een
soort schaatsen hadden. Eén van de plaatsen waar men al
vroeg tot de ontdekking kwam dat er manieren moesten zijn
om zich beter en sneller op een gladde ondergrond voort te
bewegen, moet in Scandinavië zijn geweest. De Noren bonden
sneeuwschoenen onder en liepen, schoven en gleden op deze
manier hun land doorals befaamde iĳs- en sneeuwIopers.—..
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Door de Scandinaviërs en hun na-
komelingen werden sneeuwschoen
lopen en schaatsrijden als een zeer
gewaardeerde lichaamsoefening

| Jezien. Het schijnt overigens dat de
sneeuwschoenen ook bij de oude
Friezen gebruikt werden.

Het is dus niet onmogelijk, dat er in dietijd ook in Nederland
werd geschaatst. Die sneeuwschoenen waren vaak gladde
stroken hout die van voren krom waren. Het is dus waarschijn-
lijk dat deze de voorloper zijn geweest van de schaatsen. Al
gauw kwam men er achter dat botten van dieren (runderen)
veel beter gleden. Ze werden glad gemaakt en onder de voeten
gebonden. Ze werden glijbenen genoemd

Stokken met punten eraan of de wind werden als
hulpmiddel gebruikt om zich op benen schaatsen

voort te bewegen.

Door de tijd heen werd het schaatsen een steeds bekendere
sport en er kwamen steeds meer profschaatsers. Ook aan de
uitrusting en de kleding werd hoe langer hoe langer meer



IETS TE VIEREN?
geboorte - huwelijk - jubileum

Kom eens bij ons een passende
kaart uitzoeken. Of neem &én van de
vele modellenboeken mee.

DRUKKERIJ WESTERLAAN
v.d. Meer de Walcherenstraat 1 - Lichtenvoorde - Tel.71207 - Fax 76525

Bakkerij Jos Knippenborg
Dorpsstraat 13 7136 LE Zieuwent

tel: (05445) 1255
Voorstad 1 7271 BE Borculo

tel: (05457) 74554
De bakker die iets extra’s maakt van uw bestelling!

TRANSPORTBEDRIJF

KRABBENBORG cx.

VN
Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



NIEUW BIj UW KAPPER

ass
DE AMINO-PERMANENT
Krul zin weer helema! terug”

Zeker krulen de lang houdbaar zj ex vol even
en energie. ende bovendien ook nog zeer

Zeg now eerlijk. zuke keulen staan ook u zoch
Sontastiech

Kom langs of bel voor een afspraak?

” CéGiëel

_

SOURCYCECENTER ZIEUWENT
'n bruisend centrumin de Gelderse Achterhoek

Vele in- en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak
úviteiten, culturele m
festaties en sportevene-
menten van 50-2000
personen.
Vraag vrijblijvend om
formatie en documentatie.

EEE)
| EES

VERGADERRUIMTEN @ CONFERENTIERUIMTEN @ EVENEMENTENHAL
TENNISBANEN @ SPORTHAL S BOWLINGBANEN
INDOOR MIDGETGOIF © JUF DE BOULES
SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3A - 7136 LS ZIEUWE:
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aandacht besteed. Zo werden bijvoorbeeld de aerodynamischeschaats en het gestroomlijnde pak uitgevonden. En er worden
nog elke keer weer nieuwe dingen bedacht om nog sneller tekunnen gaan.

Er zijn ook steeds meer wedstrijden. En één van de schaatsers
die veel van die wedstrijden wint is BINTJE RITSMA. Wij
hebben geprobeerd een interview met hem te houden. Als jewilt weten of het gelukt is lees dan verder.

- Wezijn begonnen met het opzoeken van het telefoonnum-
mer. Toen we dachten dat we het goede telefoonnummer
hadden zijn we gaan bellen.

- De eerste keerdat we belden bleek dat we hetverkeerde
telefoonnummer hadden, maar gelukkig zei de persoon die
we aan de telefoon kregen welk nummer we wel moesten
bellen.

- De tweede keer dat we belden hadden we het goede num-
mer en we kregen zijn moeder aan de telefoon. Die vertelde
ons dat Rintje er niet was en pas over twee dagen weerthuis zou komen.
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- De derde keer dat we belden (twee dagenlater) kregen we
Rintje Ritsma zelf aan de telefoon, maar hij had geentijd en
we moesten maar een paar weken later terug bellen.

- Devierde keer dat we belden (een paar weken later) kregen
we de vader van Rintje aan de telefoon. En dus belden wezoals zijn vader had gezegd één dag later terug.

- En eindelijk kregen we Rintje Ritsma aan de telefoonen had
hij tijd voor ons. Toen konden we ons interview doen en dit
ís het geworden.

INTERVIEW MET RINTJE RITSMA

Naam Rintje Ritsma

Lengte :7 meter 89

Gewicht :92 kilo

Im [1. Wanneer ben je geboren ? ftIn 1970,ik ben dus nu vierentwintig.

2. Heb je altijd in Friesland gewoont ?
Ja, ik ben daar geboren en getogen.

3. Hoe oud was je toen je voor heteerst op het ijs stond ?
Ik was 8 jaar.

4. Was dat op houtjes of op noren ?
Dat was op houtjes.—_…



J. WAENINK ennSCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

ITAX
ZIEKENFONDS - TAXI - PERS. VERV. 05445 - 1509

LEO KRABBENBORG AUTOTEL: 0652 - 932342

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moetu zijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voorde aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

AKI. HOLKENBORG
vee. en varkenshandel _ batsdijk 46 Zieuwent el. 1508SE

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

En

‚B assurantiën-financieringen-hypotheken
ZENENeENRE
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Van wie hebje leren schaatsen ?

Hoe vaaktrain je ?
1 Keer per dag.

Hoe vaak heb je nieuwe schaatsen nodig ?
Elk jaar.

Hoe vaak slijp je ze ?
Voor elke training.

Materialen die nodig zijn voorhet ijpen vonschaetsen

Moet je nog met je voeding rekening houden ?
Ja, niet te vet en veel koolhydraatrijk.

Hoewordt je eigenlijk prof ?
Ja uhm daar groei je een beetje in. Maar dat komt eigen-
lijk vanzelf.

Wanneerwon je je eerste wedstrijd ?
Umh pff weetik, geen flauw idee.

Wanneer begon je met wedstrijd rijden ?
Ja gelijk toen ik bij een club kwam, ik denk rond tien jaarofzo.

Watis je snelste rondetijd ?
25.9

Maakt het veel uit of je op aero-dynamische schaatsen
rijdt ?
Weet ik niet, in theorie wel maar erzijn geencijfers van.



12 A \s15. Hoeveel medailles hebt u al ? 3%
Nog noot geteld, heel wat. K \\

. Zit je ook bij de
schaatsclub ?
Ja.
Welke is dat ?
"De prèmke schou-
wers".

. Denkt u dat u over
4 jaar weer bij de
Olympische Spelen
bent >

Als het zo blijft
gaan zoals vorig
Jaar, dan denk ik
het wel,

Watis er nog meer
voor u dan sport ?
Uh ja hobby's.

79. Waarom schaatsen julie altijd met blote voeten in de
schaatsen en zijn dat eigenlijk wel blote voeten ?
Ja, dan heb je een beter contact met de schoen op het
Ïs, met een sok ga je glijden in je schoen. En met blote
voeten niet.

20. Als je stopt metschaatsen, welk beroep kies je dan ?
Nog niet over nagedacht.

27. Hoe lang wil je nog blijven schaatsen ?
Zolang het goed blijft gaan.

Bedankt voor dit interview.
Rintje : graag gedaan.



En dit was de kinderPIOT van deze keer. We hopen dat julliehet leuk vonden.
Joris Engelen & Thijs Olthof

R.K.Z.V.C. E-2
Wedstrijd : Vios B. E2 - RKZVC E2
Uitslag 11-17
Doelpuntenmakers : Are Hassink.
Mooiste goal : Arne Hassink.
Mooiste moment : Het opvallende goede debuut van Mark

van Dillen.
Man v.d. wedstr. : Sjoerd Schotman.

Wedstrijd : RKZVCE2 - Bredevoort E1
Uitslag :1-1
Doelpuntenmakers : Jurgen Klein Goldewijk.
Mooiste goal : Jurgen Klein Goldewijk.
Mooiste moment : De bevrijdende goal waardoor we eindelijk

op 1-1 kwamen.
: Mario Wopereis.—.Man

v.d.
wedst



VERENIGINGEN

RKZV.C. Veldvoetbal
Voorziter J Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, el. 1281
Secretaris Cte Molder, Ravelstraat 9, L'voorde, te! 05443-75179
Penningmeester=ML v‚h. Bolscher, Do Haare 69, Zieuwent, tel. 1860
Wedstijdsecr. =H Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

R.KZV.C. Zaalvoetbal
Voorziter 8 ten Bras, Dorpastraat

23,
Zieuwent, tel 1257

Sekr/Penningm. 8. Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent, tel 2381
Wedstijdsecr. 8. Slot, Hellerwag 3, Zieuwent, el. 2127

HN. PACELLI: Handbal
Voorzitor B. Wensink,De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Socretaresse | Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel. 05443-73814
Peningmeesteres :P.Klein Goldewijk, Linnenwever 2, Groenlo, el. 05240-65478
Wodstijdsoer. A. Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, el. 1591

TOHP: Volleybal
Voorziter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zieuwent, tel 1875
Secretaris 8 te Molder, De Haare 1, Zieuwent, tel 2140
Penningmeester A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel 1400
Wedstrijdseer A Hogenkamp, De Steege £1, Zieuwent, tel 2285
Recreanten A. Klein Tuente, Lanthorweg 43, Mariënvelde, el. 1409
Jeugdzaken J. Kolkman-Cuppers, Ruurloseweg 20, Zieuwent el. 2194

ZV: Tennis
Voorzistar C. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel 1281
Secretaresse A: Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zicuwont, el. 1591
Penningmeester: W. Wijers, Zieuwentseweg 77, Zieuwent el. 1445
Wedstijd-secr. A vd. Linden, Dorpsstraat 20, Zieuwent ‘al. 1553

Jeugdcommissie A Domhof, Past. Zanderinkstraat 10, Zieuwent el 1705
M. Kemkens, Branderscijk 12, Zieuwent, te. 05443-76724

ZV: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster U Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tel 08340-60442
Secretaresse Wolters, Batsdijk 42, Mariënvoldo, ol. 1711
Ponningmeesteres:E. Krabbenborg, Batsdijk 39, Mariënveide, [el 2329
Wedstrjdseer. 1: Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tal. 08340-60442

MU CHIN: Karate
Voorzitter :H. Othof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262
Sekr/Penningm.  °.G. Rijnders, Larikssaat 18, L'voorde, el. 05443-74926



TIV DES: Touwtrekken
Voorzinor te Molder, B. v. Meursstr 24, L'voorde, tel. 05443-75454
Secretaris A. Haitink, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tl. 2112
Penningmeester°M. Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, te. 1974

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter B. ten Bras. Dorpsstraat 23, Zieuwent, tol 1257
Secretaris €. Hoenderboom, Zegendik 12, Zieuwent, {e. 1324
Penningmeester 10 Roller, Verkavelingsweg 2, Mariënvelde, tel 1373
Wedstijdsecr. K. Hummelink, Esstraat 42, L'voorde, tel, 05443-77523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorziter A. Meekes, Strausstraat 15, 'voorde, Iol 05443-76506
Secretaris G. te Molder, De Steege 23, Zieuwent, el. 2214
Penningmeester:A. Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel. 1970

BV. ’T KEVELDER: Bijarten
Voorzitter B Hulshof, Zieuwentseweg 59b, Zieuwent, tel 1494
Secr/Penningm. :C. Schurink, J. . Eykstraat 12, Loorde, (el 05443-73217

Wedstrjdseer. A Waalderbos, Zieuwentsoweg 42, Zieuwent, el. 1504

8.8.2. Biljarten
Voorzitor A. van Meli, Karó. de Jongste. 1, L'\voorde, tel 05443-74584
Soer/Weds-secr.  :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, el. 1271
Penningmeesteres:D. Goldovijk-ten Bras, Churchilstraat 20 tel. 1653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, el. 1217
Secr/Weds-secr.:P. Domhof, Startmansweg 2a, Bofrum, el. 05448-2181
Penningmeester °T. Bongors, Dorpsstraat 46, Zieuwent, tel 1271

ESZET'90: Squashvereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tel 1982
Secretaresse M. Knippenborg, Kleuterstraat1, Zieuwent, tel 2037
Penningmeester:P van Zutphen, Bentinckstr 23, L voorde, tel. 05443-76783
Wedstidksecr. :P. Knippenborg, Dorpsstraat 262, Zieuwent, tol. 1856

BADMINTON-vereniging
Voorzitter M. Stottelaar, Middachtenstraat 34, L'vcorde, tl. 05443-77019
Secretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, ‘ol. 2172
Ponningmeester :W. Eekelder, Ruurioseweg 182, Zieuwent, te. 1664
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Wedstrijd : Fortuna W. E2 - RKZVC E2
Uitslag :6-1
Doelpuntenmakers:Arne Hassink.
Mooiste goal : Arne Hassink.
Mooiste moment : Het goedkeuren van het doelpunt, wat

geen doelpunt was. De bal werd ruim voorde lijn door de keeper gepakt.
: Jurgen Berendsen.

Wedstrijd : RKZVC E2 - AZSV E6
Uitslag :2-0
Doelpuntenmakers : Lucas Molleman en Ruud Hummelink.

: Lucas Molleman.
moment : Dat onze eerste overwinning een feit was.Man v.d. wedstr. : Ruud Hummelink.

RK.Z.V.C. E1
Wedstrijd : KSV E1 - RKZVC E1
Uitslag :4-1
Doelpuntenmakers : Wout Eekelder.
Mooiste goal : Wout Eekelder. Hij scoorde direct vanaf

deaftrap.
Mooiste moment : Frank Mul, die terug was na een afwezig-

heid van 5 maanden.
Man v.d, wedstr. : Jurgen Klein Goldewijk.

Wedstrijd : RKZVC E1 - Longa E2
Uitslag :1-3
Doelpuntenmakers : Clemens Mul.
Mooiste goal : Clemens Mul, na een mooie passeerbewe-

ging schoot hij de bal keihard in de goal.Mooiste moment : Mark Onstenk, die bijna scoorde door eenbal vanaf 30 meter op goal te schieten.
Man v.d. wedstr. : Lucas Molleman.
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KNEUZINGEN

Bij een kneuzing heeft een lichaamsdeel van buitenaf eenopdonder gehad zonder dat er een bot breekt of gewricht be-
schadigd raakt. Het is de meest voorkomende sportblessure, envooral bij contactsporten is het voor te stellen, dat er wel eens
eenarm of been uitschiet of een lichaamsdeel niet sne! genoegwordt teruggetrokken. Ook vallen leidt vaak tot kneuzing vanuitstekende onderdelen.

Bij een kneuzing wordt weefsel tussen de huid en het onderlig-
gende bot samengedrukt en hierdoor beschadigd. Kleine bloed-
vaatjes barsten kapot of gaan vocht lekken, hetgeen leidt tot
zwelling en blauwe plekken onder de huid. Het duurt vaak
enige tijd voordat de zwelling bij een kneuzing maximaal is enin die tussentijd kan door koelen de schade soms nog beperktworden. In “losmazig” ofwel zacht weefsel zoals rond het oogontstaan heel gauw grote bloedingen, die het gezicht er een
weekje niet fraaier op maken.

Zo'n onderhuidse bloeding zal in de loop van enkele wekenvanzelf wegtrekken. Door afbraak vande bloedprodukten onderde huid verandert de plek geleidelijk van blauw in groen endaarnaingeel, zodat we vaak alle kleuren van de regenboog te
zien krijgen.

Als zenuwtakjes beschadigd raken geven ze de boodschap, dat
er iets aan de hand is feilloos door naar onze hersenen. Een
kneuzing geeft dus behalve zwelling ook pijn. Door koelen en
hoogleggen van het getroffen lichaamsdeel wordt deze pijnverminderd. Vooral vlak na een ongelukkige landing heeft het
zin om de getroffen plek een tijdje te koelen onder de koudekraan of met ijszakken. Die laatste moeten liever niet recht-streeks op de blote huid worden gelegd om bevriezing te voor-komen.
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De meeste kneuzingen genezen met rust en een weekje geduld(dus even niet sporten helaas) en medische hulpis lang niet
altijd nodig. Soms kan een steunend verband of een pijnstiller
helpen. Een getroffen arm kan in een mitella worden gehangen.Maar vaak doen wij niet anders dan de (fanatieke) sporter
tegen zichzelf beschermen door hem of haar een tijdje ver-
plichte rust op te leggen.

‘wordt vervolgd’ Gerard Molleman.

[NA LANG WACHTEN

Enkele jaren geleden raakte de keeper van De Graafschap, Ron
Olyslager, geblesseerd. Een logisch gevolg zou zijn dat de
reserve keeper zijn opwachting maakt, oftewel de Zieuwente-
naar Karel Hulshof onder de lat. Echter de net nieuw aangestel-
detrainer Ben Zweers had nogniet voldoende vertrouwen in de
pas uit de jeugd komende Karel. De werkeloze doelman Peter
Gerards, die reeds een half jaar uit de running was, werd
opgebeld met de vraagof hij de taken van Olyslager tijdelijk
wilde overnemen. Hij kwam, viel door de mand, raakte gebles-
seerd (althans dat werd gesuggereerd) en alsnog mocht Karel
het doel verdedigen; niet onverdienstelijk overigens. Zijn in-
breng bleef echter beperkt tot vier competitiewedstrijden en
een bekerduel en toen Olyslager weer fit was, nam Karel weer
plaats op de bank. En omdat Olyslager gewoon een zeer goede
keeperis, zat er voor Karel niets anders op dan geduldig te
wachten totdat hij weer een kans kreeg, Even heeft hij noggedacht om een stapje terug te doen naar de hoofdklasser
Babberich, die alles reeds rond hadden. Echter met een verbe-
terd contract op zak besloot hij toch bij De Graafschap te
blijven, en te wachten op een nieuwe kans.
Die kans kwam. Tien minuten na rust in de thuiswedstrijd
tegen RBC, enkele weken geleden, scheurde er een spier in het
bovenbeen van Olyslager. Hij verdween en Karel nam het roer
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over. Na twee minuten in het veld te hebben gestaan kreeg hij
al een strafschop tegen. Zijn eerste balcontact was dan ook
toen hij de bal uit het net haalde. Moreel geen lekker begin,
natuurlijk wel buiten zijn schuld om.

Geleerd van de vorige keer en doorhet feit dat Karel in de tijd
gerijpt was (Olyslager schreef in de Gelderlander dat hij zich
om het feit dat hij vrij lang uitgeschakeld zou zijn het minst
zorgen maakte over de vervanger van hem; Karel dus), werd er
geen andere keeper gehaald en bleef Karel dus ookin de navol-
gende wedstrijd, uit tegen Excelsior (1-1), in het doel staan. Bijde volgende twee wedstrijden, thuis tegen Den Haag en uit
tegen Dordrecht, bleef de 0-0 brilstand op het scorebord staan.En zoals we konden lezen in de Gelderlander bleek dat Karel
het goed deed: “Doelman Karel Hulshof, met enkele reddingen
in de laatste twintig minuten en Reinier Hendriks behoorden totde besten van De Graafschap’.

Reden genoeg dus om weer eens te gaan kijken naar eenwedstrijd van de, in de volksmond genoemde, zebra's. Het wasde laatste wedstrijd dit seizoen van De Graafschap in eigenhuis, tegen Veendam (daarna wijken ze uit naar Wageningen
om het veld van ’De Vijverberg’ te prepareren).

Karel had tot de wedstrijd tegen Veen-
dam slechts 1 velddoelpunt tegen
gekregen en de genoemde strafschop
dus. Het programmaboekje bij aan-
komst onderstreepte dat met een foto
van Karel met de tekst ‘Karel Hulshof
… Onpasseerbaar. nog eens. De
eerste naam die de speaker in de
opstelling van De Graafschap dan ook
noemde was die van Hulshof. De
wedstrijd was teleurstellend en voor
Karel wat ongelukkig. In de tiende

Karel Husnot minuut, Karel had nog geen balcontactroer gehad, werd een trap van Veen-
‘dam van richting veranderd en was—
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Karel kansloos, 0-1. Dat Karels karakter, gekenmerkt door
fanatisme,

in
de jarenniet veranderd is, bleek wel uit hetfeit

dat hij de bal na de 0-1 met woede wegtrapte. Een goed kwar-
ier later werd er knullig verdedigd door De Graafschap. Vonk

van Veendam kreeg de bal van De Graafschapper Willems in de
voetengekopt, deze passeerde met een slim lobje de uitkomen-
de Karel, 0-2.

De wedstrijd eindigde alsnog in een 2-2 remise. Karel hoefde
weinig werk te verrichten. Hij wisselde goede momenten (het
plukken van enkele vrije trappen en cornerballen, het organise-
renvan de defensie, het zo min mogelijk hanteren van de lange
bal en dus het verzorgen vande opbouw van achteruit) af met
mindere momenten (in de eerste helft wat onzekerhedeneninde tweede helft het passeren van een tegenstander wat leidt
tot een cornerbal).

Opvallend was dat Karel pas in de 9de minuut van de tweede
helft, na een 'waar-moet-ik-met-de-bal-heen’ gebaar, voor het
eerst de verre trap na een terugspeelbal moest hanteren. En het
duurde tot de 18de minuut in de tweede helft voordat Karel de
uittrap toepaste.
Na 39 keer balcontact voor de Zieuwentse doelman floot de
scheidsrechter af. Een teleurstellende wedstrijd dus, vond ook
Karel Hulshof zelf.

Karel, heb je zelf lekker gekeept in de wedstrijd tegen Veendam
“Nee, die wedstrijd was zeker niet de beste wedstrijd. De goals
waren wat ongelukkig, voor de rest heb ik niet zo veel te doen
gehad. Bij een paar ballen, die ik niet zeker pakte, leek het dat
ik wat onrustig keepte. Zelf had ik dat gevoel overigens niet".

Welke wedstrijd is tot nu toe dan de beste, vind jezelf ?
“Ik heb in de wedstrijd uit tegen Dordrecht voor mezelf het
best gekeept. In de slotfase van de wedstrijd heb ik enkele
lekkere reddingen verricht. De einduitslag was 0-0, en dan heb
je het als keeper in principe altijd goed gedaan. Ook de thuis-
wedstrijd tegen Den-Haag eindigde in 0-0. Toch heb ik daar
iets minder goed gekeept. Daar komtbij dat ik in thuiswedstrij-—
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den wat meer druk hebt dan in uitwedstrijden, omdat je voor
eigen publiek speelt. Ik voel dan een stukje extra spanning, dit
heeft ook te maken methet feit dat we nog steeds kans heb-
ben om de na-competitie te halen. Het is echter zeker niet zo
dat ik onder die spanning gebukt ga“.

Ben je nu meer met voetbal bezig nu je in het eerste keept, dan
wanneer je in het tweede keept ?
“Op zich wel, het keepen in het tweede doeik al een lange tijd
dus dat is wat makkelijker. Ik ben er wel veel mee bezig. Dit is
echter niet meer zoveel als inde tijd van Kistemaker (de vorigetrainer van De Graafschap). Ik werk nu, nadat ik mijn diploma
NIMA-A heb gehaald, 30 uur in de week, naast het voetbal.
Voor mezelf is dit erg prettig omdat ik nu het voetbal niet meer
als enige heb. Ik ga nu 's middags om half drie, na mijn werk
lekker trainen. Het voetballen is nu meer ontspannender dan
voorheen. Daarbij voel ik me mentaal ook sterker bijt.

Tenslotte, hoezie jij de toekomst tegemoet, er gingen namelijk
geruchten dat Olyslager weg zou gaan ?
“Ronnie is alweeraan het trainen en zal, denk ik, met ongeveertwee weken terug zijn. Wat betreft het gerucht dat hij zou
weggaan is het zo dat hij te kennen heeft gegeven dat hij nog
wel eens een stap hoger zou willen keepen (zijn contract looptaf en hij is reeds 30). Zijn bedoeling was dan ook om zich in
deze tijd in de kijker te spelen, echter de blessure heeft dat niet
toegelaten. Ofhij nu wel weggaat ofniet, dat weet ik niet, ik
wacht wel af. Wel is het zo dat ik zelf in een eerste teamwil
spelen en geen jaren tweede keeper wil blijven. En of dat nubijDe Graafschap is of niet, dat maakt me niet uit. Daarnaast heb
ik mijn studie afgemaakt en kan altijd met mijn huidige werk
verder. Dit is voor mezelf zeer belangrijk, omdat voetbal voor
mij niet het enige is. Als ik sommige jongens bij ons zie die
alleen maar voetballen en er verder niets naast doen, dan vind
ik dat wel erg kortzichtig”.
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Zeker is dat niet de beste wedstrijd van Karel is bezocht en ook
zeker is dat hij Olyslager verdienstelijk vervangt. Het is te
hopen voor Karel dat Olyslager vertrekt (de &&n zijn dood, is de
ander zijn brood, niet waar?) en hij dus de eerste keeper van de
Graafschap kan worden.

Karel bedankt en succes in de toekomst. De Redactie (JW)

Naschrift: Tussen het moment van schrijven van bovenstaand
artikel en het verschijnen van deze PIOT speelde
De Graafschap afgelopen zondag (1 mei j.l} uit
tegen FC. Zwolle. Deze wedstrijd werd met 2-1
verloren waardoor De Graafschap de kansen opdeelname aan de nakompetitie niet meerin eigenhand heeft.

VERKORTE PROFIELSCHETS

Naam : Tonnie Kolkman, (Bartels), (36 jaar),
voetballer bij ZVC-4.

Meest favoriete sport : Voetballen, alleen dát kon vroeger.Minst favoriete sport : Paardesport is natuurlijk niks.
Voetbalvereniging RKZVC : Leuke, gezellige vereniging.
Sportleven Zieuwent : Weet ik niks van, ik kom maar 1x

per jaar in de sporthal, dus ….Sportblad PIOT : Dat leesik altijd grondig.
Hemmie Oofthuis : Kenik alleen van gezicht; "Hie Iek

mien ne strengen".
Gerard Strank : Joviale kerel, gaat beter met mensen

om, dan we gewend waren.

Onbewoond eiland : Wilma gaat mee, een parasol, ge-
noeg eten en een radio voor de
muziek.

10 Miljoen winnen : Uit eten, een grotere auto en van de
Test gaan we lekker leven.

Wie niet op verjaardag : Op Janmaatna, iedereen |

—______„”-
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Normaal hoef ik alleen maar uit te
rusten, maar dit jaar is ‘t Turkije.

: Veel sport, absoluut géén series.
: Als we weer eens gaan, dan wordt

er in ieder geval bier gedronken.
: Géén soep, wel gebakken aardappe-

len, enwten, appelmoes, schnitzel en
dan vooral zelfgemaakte gele vla na.
Ik ben altijd CDA-er geweest.
We weten nu wat ‘t is met de klei-
ne. Je doeter niks aan, ’t gebeurt.

: Mensen van het ziekenhuis, die in de
begeleidingssfeer werken.

: Mensen met slechte zin
: We zijn er nu achter, dat gezondheid

het belangrijkste
Dat t 4e geen kampioen wordt.

: Ajax, vanaf mijn 6e jaar al.
: Als ze maar consequent gebruikt

worden en dat gebeurt niet.
: We makener toch niet veel van; het

gaat allemaal te laconiek.
: Die loopt teveel van hot naar haar.

Zo op ’t oog heeft hij te weinig
macht over de spelers.

EVENEMENT N-AGEN

- 29 mei ie

4, 5 en 6 juni d

10, 11 en 12 juni
- 18 en 19 juni

=— 13 t/m 17 juli ij

—9 september

PIOT: Kopie inleveren.
: Kermis.
: Jong Nederland: Kleinkamp.
: Rommelmarkt t.b.v. TOHP, Slagvaar-

dig en de Badminton-vereniging.
Jong Nederland: Grootkamp.
Harmonie; concert Marinierskapel
tgv. 65jarig bestaan Harmonie
Zieuwent in het Sourey Center.
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R.K.Z.V.C. ZAALVOETBAL

ZVC-1 EN 2 MISSEN BEIDE PROMOTIE-KANSEN
ZVC-1 dat gelijk stond met Velocitas en Freds Counter ver-
speelde de kans op promotie-wedstrijden in het onderlinge duel
bij Freds Counter door het overwicht dat ze weliswaar hadden
niet in doelpunten om te zetten, De uiteindelijke 2-2 eindstand
maakte beide ploegen afhankelijk van Velocitas, dat geen fout
meer maakte en zodoende met 1 punt meer dan ZVC en Freds
Counter de promotiewedstrijden gaat spelen. Jammer voorZVC-1 dat toch een goed seizoen draaide en zeker volgendseizoen in deze klasse bij de koplopers zal behoren.

ZVC-2 verspeelde tegen DZC-2 de kans op het kampioenschap.In de thuiswedstrijd tegen hen wisten ze een 4-2 voorsprong in
de 2e helft niet vast te houden en gingen tegen het gerouti-neerde DZC uiteindelijk met 5-4 de bootin, waardoor ze alle
kansen verspeelde.
De oorzaak lag echter eerder aan de zwakke competitiestart,toen het team de meeste punten verspeelde, vooral als gevolgvan de nogal wisselende opstellingen. Maar de progressiedaarna geeft zeker weer hoop voorhet volgende seizoen.

ZVC-3 en 4 eindigden beide in de onderste regionen van hun
klasse, maar voor hen was het spelen de hoofdzaak.

De recreanten-competitie, die nog t/m begin juni loopt, nadert
zijn ontknoping. Enkele finalisten voor 18 juni zijn nu reedsbekend. Maar vooral het enthousiasme ensportieve rekreatievekarakter van deze kompetitie was voor de meesten het belang-rijkste. Maar liefst 41 teams deden erdit seizoen aan mee en
nu reeds lijkt het dat dat aantal nog meer zal worden. Dus datdeze kompetitie in een behoefte voorziet blijkt wel duidelijk.

Het Bestuur.



VOOR AL Uw: SportschoenenSportkledingSportartükelen
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Schoenen en Sporthuis =TEN BRAS Bl
ZIEUWENT - Tel. 1257 _= zB

Adidas - Puma - L.A. Gear- Cruijff Sport - Umbro EiRucanor- Mitre - Goudie - Yonex - Lotto
Dunlop - Hummel - Masita - Oliver- Viking

ATEE DA
Waarzullen we afspreken?

Natuurlijk bi

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 52ad daar Lichtenvoordee=) moet ik Tel. 05443-774485 zijn 77449le
voor ONDERHOUD en VERBOUW
in en aan uw woning, schuur, stal, enz.

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

“ Jos Lageschaar4 #edate * Tuinaanleg en onderhoud
NX & * Tuin-architektuurf * Kwekerij

* Partikuliere verkoop

Ruurloseweg 7

7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954
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3e ROMMELMARKT
T.b.v. Tafeltennis Badmin

HEBT U ARTIKELEN VOOR DE ROMMELMARKT
EFFEN BELLEN

Zoals U weet houden de 3 sportverenigingen TOHP, Badminton
en Slagvaardig op 18 en 19 juni hun derde grootse rommel
markt. Omdat te kunnen hebben ze Uw medewerking nodig.
Hebt U spullen voor hen, b.v.bij de voorjaarsschoonmaak of
zo, één telefoontje is genoeg. Elke zaterdag zijn leden van de 3
verenigingen in de weer omde spullen bij U opte halen.

Dus gooiniets weg, maar bel !!
A. Eekelder (tel. 1664), Y. Eekelder (tel. 2172), B. ten Bras
(tel. 1257) of P. Cuppers (tel. 2059).

De organisatie.

HANDBALVERENIGING PACELL!

EINDSTANDEN SEIZOEN 1993/1994
Het seizoen is nu definitief afgelopen voor alle teams van
Pacelli, Een aantal teams speelt nog enkele wedstrijden voor de
nacompetitie. Dit is een competitie opgezet door enkele vereni-
gingen in de regio om aan het eînde van het seizoen niet alleen
te trainen maar ook nog te kunnen handballen, Aan deze com-
petitie zijn echter geen officiele prijzen verbonden.

De welpen die dit jaar voor het eerst meededen in de competi
tie hebbenhet heel goed gedaan. Ze eindigden op de 5e plaats
van de 10 teamsin totaal. Volgend jaar spelen sommigen als
aspiranten mee in de competitie, een paar meisjes blijven welp.
Beide teams kunnen nog wel wat versterking gebruiken, dus
heb je zin in handbal? Kom eens kijkenop de training op maan-
dagmiddag.



24

Zoals iedereen heeft kunnen lezen in de vorige PIOT zijn de
Junioren dit jaar kampioen geworden. Dames alsnog van hartegefeliciteerd!!!

Dames 2 zijn op een goede 4e plaats geëindigd. Helaas washet handbaspel van de damesaf en toe te wisselvallig zodat
de degradatie van het afgelopen jaar niet kon worden omgezet
in een promotie. Het teamhad qua speelsters ook

een
aantalgrote veranderingen ondergaan en zo moest men dit seizoeneerst een beetje opelkaar ingespeeld raken. Volgend seizoen

meer succes gewenst!

Dames1 zijn na een iets mindere eindperiode op een 4e plaats
geëindigd. Toch nog een goede prestatie gezien de blessures
en zwangerschap van een aantal belangrijke speelster(s).Helaas zijn ze ook uitgeschakeld voor de beker. Nainde eerstetwee ronden tezijn uitgeloot, en men een wedstrijd nipt had
gewonnen, gingen ze door naar de kwartfinales. Hier moesten
ze wederom aantreden tegen Walner Huissen, waarvan ze
eenmaal dik verloren en eenmaal gelijk gespeeld hadden. Na
een spannende wedstrijd (de teams waren ongeveer evensterk) trok Pacelli toch weer net aan het kortste eind en warenze helaas uitgeschakeld voor de halve finale.

De heren zijn na degradatie het afgelopen seizoen ook weergoed teruggekomen. Ze eindigden in de competitie op een 4e
plaats. Omdat een aantal lagere klassen opgesplitst worden zijnde heren toch nog automatisch gepromoveerd naar de tweedeklasse. Heren alsnog proficiat!

Dit was dus het eindoverzicht van de verschillende teams. In
mei resten alleen nog een aantal trainingen/oefenwedstrijden en
nacompetitiewedstrijden. Daarna nog enkele toernooitjes endan begint in augustus de voorbereiding voor het nieuweseizoen. We hebben de trainers Daan Jolink en Marian Spek-schoor bereid gevonden om volgend seizoen door te gaan.geldt ook voor Annet Hummelink en Tanja van de Linden die de

jeugd volgendseizoen weer gaan trainen.—



REYMER
y

yrETi zo]
Jacht ook meer:

ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

‘St Tuinonderhoud
Partikuliere verkoopaf kwekerij

gen

Behandelt 0.a.
-LIKDOORNS
- SCHIMMEL/ KALKNAGELS
- INGEGROEIDE NAGELS
- OVERTOLLIG EELT

GEDIPL PEDICURE /LID

VOEIPLUS
Roldersweg 1

Kleuterstraat 39 7136 LP ZIEUWENT 7138 KX Zieuwent
Telefoon 05445 2123 Telefoon (05445) 2133

Fax. (05445) 2237



W.J.M. Kleín Goldewijk

f

verkoop van nieuwe
engebruikteawos | >‚_EHGd

APK E= @}
keuringsstation Ea
De Witte Rieteweg 34 Egbedrijfsauto's Teisa162 personenbusjes

verhuur verhuur

|

Ì EN| WESTERLAAN

eeA[CI
v.d. Meer de Walcherenstraat 1 - Lichtenvoorde Tel. 71207
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In de volgende PIOT treft u het slot aan van het vervolgverhaalbetreffende ons jubileumweekend.

HV Pacelli wenst iedereen een heel prettige vakantie!!!
Het Bestuur.

‘DE FLAPOREN HOORDEN …
8 dat er blijkbaar nog wel eens onzorgvuldig wordt omge-

sprongen met boekingen en daaruit voortvloeidende
schorsingen. Eric Rouwhorst (*Petas"), speler van RKZVC
liep onlangs tegen zijn derde gele kaart op en dacht der-
halve te zullen worden geschorst. Wie schetst eenieders
Verbazing toen Peter Rouwhorst (de tweelingbroer van
Eric, die ook bij RKZVC voetbalt) van de K.N.V.B. bericht
kreeg dat hij geschorst was. Ergens moeten fouten zijn
gemaakt. Hun geboortedata zijn hetzelfde, hun gezichten
trouwens ook, maar beide spelers hebben wel degelijk
verschillende lidnummers.

dat niet iedereen een fanatiek sporter is, getuige een
uitspraak van Jos Kolkman (Harms): “Het enige wat ikaan sport doe, is het lezen van de PIOT.”

… dat het maken van doelpunten soms gemakkelijker lijkt
dan het is. 5 Weken geleden maakte Eugène Hoederboom
(spitsspeler bij het tweede van RKZVCen nog niet zo heel
lang geleden de gevierde “OUZIE' (inclusief eigen suppor-
terssjaaltjes) bij het eerste) de overstap naar het zevende
elftal. Vol bravour kondigde hij aan binnen ‘no-time’ d
topscorer van het elftal te zullen worden. Nu, 5 wedstri
den later en 7 verliespunten rijker, wacht het elftal nogsteeds met smart op de eerste goal van Eugène.

dat Jos Domhof (speler van het zevende van RKZVC) eenhekel aan video-opnames heeft. Als cadeau voor zijn
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bruiloft (6 mei j.l.) wilde het elftal hemeeneigen video-
voetbaldocumentaire aanbieden. Voor een kleurrijk speler
als Josleek dat geen probleem. Aan linke terugspeelbal
len, splijtende dieptepasses, verdedigende acties en
overtredingen waar John de Wolf nog een puntje aan kan
zuigen, ongelukkige handsballen en discussies met tegen-
standers en/of scheidsrechters normaliter geen gebrek.
Gedurende 4 wedstrijden werden zijn acties op het cellu-
oid vastgelegd. Nou ja, acties? Al na 2 minuten had hij in
de gaten dat hij gefilmd werd. Gedurende 360 minuten
voetbal was hij het sportieve voorbeeld voor het elftal.
Géén overtreding of onvertogen woord. De camera was
nog niet opgeborgen of, jawel hoor, vul maar in ….

De Redaktie.| Voetbalvereniging RKZVC

R.K.Z.V.C. - JEUGD
In de voorbereiding van het seizoen '94/"95 zal er in de kantine
van R.K.Z.V.C. een sportkledingruilbeurs voor alle jeugdleden
worden georganiseerd. Indienje dan nog spullen (sportbroeken,
voetbalschoenen, trainingspakken, enz.) hebt die je te klein zijnof die je niet meer wilt hebben en je zoekt nog wel andere
(grotere) sportkleding, is dit een ideale gelegenheid om met
andere jeugdleden je sportkleding te ruilen.
De ruilbeurs zal naar alle waarschijnlijkheid plaats vinden op
een zaterdagmorgen, de definitieve datum wordt in de volgen-
de PIOT vermeld.

C., bestuur afdeling jeugd

De kopie voor het volgende nummer (21e jaargang nr. 10
verschijningsdatum4juni a.s.) dient uiterlijk zondag 29 mei
in het bezit te zijn van de redaktie.
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HYPOTHEEK
SHOP u

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE

IET MEER MISSEN.
Om dic cnc, vooru juiste hypotheck te kiezen, krijgt u
nu deskundig advics.Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.
DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

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

ENSAID MODEVAKSCHOOL
— knip- en naaïlessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare Tal
7136 MA ZIEUWENT
Tel. 05445 1766



W.A.KEMKENS bv,
voorlae

LATIE- bechuiek |

ELEKTROTECHNIEK OPTIMALISERING

CENTRALE VERWARMING ENERGIEBEHEER

LUCHTBEHANDELING TELEFOONINSTALLATIES

LOODGIETERSWERK SERVICE

SANITAIRE INSTALLATIES ONDERHOUD |

i MILIEUTECHNIEK ADVISERING

|

|

KEMKENS KEMKENS ol
INST Ane EERoe DAG EN NACHT BEREIKBAAR

SEURUMSESTRAATZS TEL 0540 rs: TE eneBee ie Es
7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26 Tel. 05445 - 1666


