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REDAKTIEWOORI

DE DRAAD WEER OPPAKKEN
Nu de zomer bijna ten einde is, en de vakantie's voorbij zijn,moeten veel mensen de draad van het normale leven weeroppakken, dus gewoon weer aan het werk of naar school toe.Maar aan de volle parkeerplaats bij het Sourcy Center en devele fietsen bij het voetbalveld zie je dat ook het sportseizoenweer begonnen is.
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Er wordt weer volop getraind door de beoefenaars van (zaal)-
voetbal, volleybal, tafeltennis, handbal, badminton, squash,
aerobic, etc, etc. De conditie moet opgebouwd worden, de
extra kilo's moeten eraf en de tactiek voor de komende compe-
titie wordt besproken en uitgeprobeerd. Voor de sporters zelf
betekent dit afzien, spierpijn en de verplichting van trainen op
vaste tijden en avonden, Maar ook de partners en huisgenoten
lijden’ mee en moeten weer even wennen aan de sport; er
moet immers weer optijd gegeten worden, menis vele avon-
den alleen (omdat er in het begin extra vaak getraind wordt), ze
horen het geklaag over de zware training en de spierpijn aan,
‚en de wasmachine moet vaker zijn werk doen.

Toch zit bij iedereen het ritme en de regelmaater al snel in,
want vorige jaren ging het immers ook zo: een groot deel van
het jaar neemtde sport een belangrijke plaats in, en bepaalt dit
in aanzienlijke mate de invulling van de vrijetijdsbesteding in
veel gezinnen. Gelukkig is er dan de onderbreking van de
zomer, waarin doordeweeks 's avonds niet getraind hoeft te
worden, enin het weekend geen wedstrijd op het programma
staat. Iedereen, sporters en huisgenoten, zijn blij even van de
verplichting af te zijn. Toch mist menigeen de sport al snel, wat
duidelijk blijkt uit het stilzwijgend tegenover elkaar zitten op de
zondag en men nadenkt over wat ze toch eens zullen gaan
doen die dag.

Zelf ben ik normaliter in mei ook één van die mensen die blij is
dat het handbalseizoen ten einde is; ik hoef op mijn werk niet
van alles te regelen m.b.t. werktijden en diensten omdat ik
moet handballen, nee ik kan gaan sporten (tennissen) wanneer
ik daar

tijd
en zin in heb. In de praktijk komt dat er altijd op

neer datdit veel minder is dan de uren die ik ’s winters aan
sport besteed.

jaar echter was het tegenovergestelde het geval: in juni
bleekik geheel hersteld te zijn van de knieblessure die ik eind
februari had opgelopen, en hoorde van de fysiotherapeut de
verlossende woorden: "je mag weer gaan sporten hoor.” Dat ik
vervolgens afgelopen zomer abnormaal veel met het tennisrac-
ket in de hand stond viel ook andere mensen op, want er werd
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al aangeboden om een bed voor me in de kantine neer tezetten, De draad van het sportseizoen hebik dus alweer eerderopgepakt, en ondertussen is gelukkig alles weer bij het oude:dat de wasmachine overuren moet maken, ik momenteel verrek
van de spierpijn, en druk ben met diensten regelen doet niet
terzake. Het is heerlijk om de volgende vraag te horen: "En,
wat hej e'maakt?"

De Redaktie (IR)

Mededeling voor alle adverteerders: Eén dezer dagen komt
een redaktielid bij u aan, om u te benaderen voorhet (op-nieuw) plaatsen van uw advertentie. Mocht u een andere
layout wensen, wilt u dan alvast de benodigde voorbereidin-
gen treffen? Mede namens alle lezers hopen wij dat u
wederom uw medewerking zult verlenen.

GOOD FEELINGS
Op een koude en vooral natte vrijdag-
avond togen wij richting voetbalveld, om
aldaar nog het staartje van de selectie-
training van RKZVCte bekijken. De jon-
gens deden het kalm aan, met ‘slechts’
drie rondjes om twee voetbalvelden (het
koude zweet brak ons al uit) besloten ze
deze training.

Nadat de trainer zich met enkele figuren terug had getrokken inde bestuurskamer konden wij even bijkomen van de kou,
alvorens ons interview met de nieuwe trainer van RKZVC zou
beginnen (over de inrichting van de bestuurskamer; zie "Flap-
oren hoorden").



EVEN VOORSTELLEN
Dit seizoen heeft RKZVC een nieuwe trainer voorhet eerste en
tweedeelftal: Chrís te Braak. Hij is 42 jaar en woontin Doetin-
chem, van beroep is hij waarnemend groepshoofd sportac-
commodaties bij de Gemeente Doetinchem. Hij is getrouwd en
heeft een zoon en een dochter.

WAT ERAAN VOORAFGING
Chris heeft tot z'n 15de gekeept bij Voetbalvereniging Doetin-
chem. Daarna maakte hij de overstap naar VIOD om samen
met zijn vrienden te kunnen blijven spelen. Met die club promo-
veerde hij naar de 4de klasse KNVB. Op z'n 25ste kwam hij tot
de konklusie dat hij liever op een hoger nivo wilde spelen en
keerde terug bij VV Doetinchem. Daar hadden ze bij het eerste
inmiddels 2 andere goede keepers, maar de aanhouder wint, en
Chris had zichzelf na een half jaar naar een plaatsje in de basis
geknokt. Vervolgens keepte hij 7 jaar in het 1ste elftal dat
uitkwam in de 1ste klasse KNVB.

Zijn loopbaan bij VV Doetinchem eindigde nogal triest. Tijdens
zijn afscheidswedstrijd tegen LONGA liephijeen dubbele
beenbreuk op, en inplaats van met bloemen ging hij met een
ambulance het veld af.
Op z'n 34ste besloothij dat z'n carrière als voetballer afgelo-
pen was,hij meldde zich aan voor trainerscursussen, en voet-
balde af en toe met wat vrienden (en, het bloed kruipt waar het
niet gaan kan, viel nog 3 keer in (op 41 jarige leeftijd) voor de
keeper van het 1ste elftal van VV Doetinchem).
De afgelopen 4 jaar was hij trainer bij ZELOS in Zelhem; een
3de klasse KNVB zaterdagclub. Dat ‘zaterdag’ komt een beetje
bekaaid uit z'n mond. Bij navraag blijkt dat men’ denkt dat
zaterdagvoetballers wat harder zijn en zondagvoetballers wat
technischerzijn. (Zouden er ook vrijdag- of maandagvoetbalers
zijn? (Red.])

VAN ZELHEM NAAR ZIEUWENT
Chris zegt: “In principe vind ik dat je na een jaarof 3 als trainer
weg moet bij een club. Meestal bouw je door de jaren heeneen
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bepaald beeld op van de mensen

die
je traint. Jouw beeld hoeft

niet altijd goed tezijn; het kan zijn, doordat je de jongens al
zolang kent, dat je bepaalde mensen benadeelt. Als er dan een

uwe trainer komt, met een frisse blik, kanhet best zijn dat
jongens die bij mij altijd op de bank zaten, opbloeien en een
plaatsje in de basis verdienen.
Bij Zelos hebik 4 jaar als trainer gewerkt, toen werd ik bena-
derd door Zieuwent, en van het begin af aan had ik er een goed
gevoel over: eenklein dorp, jongens die wat voor elkaar overhebben,en bovendien kende ik hier wat mensen.
Hier wordt op zondag gevoetbald, ook dat trekt me aan, want
als je op zaterdag voetbalt, dan spelen alle andere teams ook,
met 0.a. als gevolg een groot ruimtegebrek in de kleedkamers
en dat is niet optimaal voor dit nivo.”

Chris vindt zichzelf een trainer die op z’n tijd boven de groepkan staan. “Tot een half uur na de training ben ik aanspreek-baar voor jongens die problemen hebben, en daarna drink ik
een glas (flesje) met ze. Maar iemand moet op een gegeven
moment beslissingen nemen. Ik neem graag die verantwoorde-
lijkheid, en ben me tegelijk bewust van het feit dat als het goed
gaat de spelers het hebben gedaan, enals het slecht gaat de
trainer dat heeft gedaan. Daar kan ik wel mee leven, maar datwil niet zeggen dat ik me niets aan trek van kritiek, opbou-
wende kritiek is altijd welkom.”

NU EN STRAKS
“Ik werd er niet vrolijk van toen ik hoorde dat er aan het begin
van het seizoen 10 man van de oorspronkelijke selektie zich
had afgemeld. Daar waren er 4 of5bij die je gerust steunpila-
ren van het team kunt noemen. Noodgedwongen hebben wijenkele spelers kunnen overhalen om toch nog te blijven voet-
ballen. Ik ben wel voor wat ouderen in het team, daar kunnen
de jongeren van profiteren. In principe vind ik wel datals een
jongere beter of gelijkwaardig aan een oudere speler is, dan
speelt de jongere, en dan hoop ik dat hij dat nivo vast kan
houden.
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Op dit momentis de selektie vrij krap. In het belang van de
vereniging maak je afspraken met mensen die weinig kunnen
trainen, toch gewoon meevoetballen. Daarom trainen we nu in
de voorbereiding ook 3 keer in de week, als iemand dan een
keer niet kan, train je toch nog 2 keer in de week, dat is het
minimum voor dit nivo.

Ik hou van een rustige opbouw en probeer in het begin een
brede basis te leggen. Inklusief de wedstrijden, voetballen ze
dus op dit moment zo'n 7 1/2 uur per week. Ik merk snel
genoeg aan de gezichten van de jongens ofer iets niet bevalt
of dat het te veel is, dan gaan we schrappen …. Want dit
hele voetbalspeletje gaat toch vooral om een stuk plezier; als
de jongens met plezier naar de training komen heb ik al een
hoop gewonnen. Ik vaar voor een gedeelte blind op mijn intu-
itie, zoals van Hanegem dat ook doet, juiste spelers op de
juiste plek. En laten we de dingen goed in verhouding zien,
voetbal is op dit nivo een hobby, en ook als het een keer niet
zo lekker gaat, op dit moment spelen zich veel ergere dingen af
in de wereld.

Wat ik graag bij Zieuwent zou willen bereiken is een beetje elan
in de ploeg halen; spektakel maken, dan komen er ook weer
meer mensen kijken. Ik hou van aanvallend voetbal, maar wel
vanuit de organisatie, vanuit de mogelijkheden.
Maar ik ben me er van bewust dat als het goed gaat met Zieu-
went het ook goed gaat met mij. Ik hoop op een periodetitel en
een plaats bij de eerste 5 moet ook haalbaar zijn. Verder staat
promotie naar de 3de klasse ook op m'n lijstje, ik denk dat dat
‘de hoogst haalbare klasse is.’

TENSLOTTE,
wilden we nog graag weten hoe Chris deze tijdrovende hobby
kombineert met werk en gezin.
Chris: *Ik heb een drukke baan, maar na een training ben ik
weerfit en fris. En dat hele voetbalritme van 3 keer in de week
trainen en de hele zondag op het voetbalveld, om naar het
tweede en dan naar het eerstete kijken , en soms zaterdags
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nog naar de A-jeugd, dat ben ik zo gewend. Ik zou het missen.Bovendien heb ik een makkelijke vrouw die zelf ook veel sport,en mijn kinderen zijn al wat groter, die gaan ook deels hun
eigen weg. Maar eind mei ben ik altijd wel blij dat ik even geenvoetbal hoef aan te raken, dan kan ik best een poosje zonder”.
Bedankt Chris, dat je tijd hebt vrijgemaakt voordit interview.
Wij wensen jouw en je club veel succes de komende jaren, enals er spektakelis, zijn wij weer van de partij.
Wij hebben er in ieder geval een goed gevoel over.

HET TOETJE VAN CHRIS
1. Watis je favoriete gerecht ?

Ik eethet liefst een halve haan met gebakken aardappelen.
2. Wie nodig je absoluut niet uit op je verjaardag ?

Ik bennietagressief, ik laat iedereen in z’n waarde, Iedereen
mag er bij mij in.

3. Watis volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Ik ben (te) goed van vertrouwen, probeerin het goede vande menste geloven.

4. Watisvolgens jezelf je besteeigenschap ?
Ik heb een goed kontakt met iedereen.

5. Wie vind je de beste sportmanof -vrouw van Zieuwent ?
Karel Hulshof, die is goed bezig. Over de vrouwen hoop ikme in de toekomst nog een beeld te vormen.

bestuursleden, leiders, de mensen die er voor zorgen dat alles goed verlooptIk krijg er voor betaald, die mensen niet.
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7. AlsZieuwent een zelfstandige gemeente was, wie zou er
dan burgemeester moeten zijn ?
Zoals ik het nu kan bekijken: Jan Cuppers, die kan toch in
een korte tijd een hoop regelen.

3. Watis je grootste hobby momenteel ?
Naast voetbal is dat tennis en motorrijden.

De Redaktie (MHW & HW)

“DE KINDERPIOT!
LIEVER BIJNA MIS DAN NET NIET RAAK !!

Zondagmiddag kwam ik er achter dat ik nog wat voor de PIOT
moest schrijven. Na een half uur nadenken kwammijn moeder
op het idee het over biljarten te doen. Dus ging ik op zoek. Ik
wist dat er in Zieuwent niet alleen senioren maar ook junioren
biljart speelden. Eén van hen is Jorge van de Groes. Dusik ging
bij hem langs en nam een interview af.

INTERVIEW MET JORGE VAN DE GROES
1. Waarom ben je op biljarten gegaan?

Ja eh, omdat het me leuk leek.
Waarom leek hetje leuk?
Ik heb het een paar keer gezien bij het Kevelder.

2. Watis er zo leuk aan biljarten?
Jk vind alles leuk, met de ballen spelen of hoe noem je
dat, gewoon biljarten.

3. Hoe lang biljart je al?
Ik denk anderhalf jaar.

4. Hebje wel eens een wedstrijd gespeeld?
Ja._—‘
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Was dateen belangrijke?
Nee, gewoon competitie. iaZou je wel eens kampioen willen worden? ||O0, dat maakt mij niet zo veel uit. =
Hoe leer je biljarten?
Doorte spelen, door het vaakte doen.

Jij hebt in Brazilië gewoond, heb je daar ook gebiljart?
Nee, hadden ze niet, wel andere sporten.

Waar oefen je, en hoe vaak?
Soms in Mariënvelde, meestal trainen bij het Kevelder.
Ik train 1 à 2 keerin de week, meestal vrijdag.

Wat vind je de moeilijkste stoten?
£h, hoe heetdat, pikeren. Dat is dat je de bal bovenopraakt met je keu.

Watis een keu, heb je er een?
Eenlange stok van hout, daar stoot je de ballen mee.

Waar is de keu en waarzijn de ballen van gemaakt?De keu is van hout, de ballen nu van kunststof, vroeger
van ivoor.

Speel je op elke biljarttafel even fijn?
Nee, ’t verschilt. Met een nieuw laken speel je fijner dan
met een laken dat al heel vaak gebruikt is. Met een
‘nieuw laken gaan de stoten ook makkelijker.

Wieis je trainer?
Anton Stortelder en Harrie Krabbenborg.

Gaat er wel eens iets mis?
Soms stoot ik verkeerd, maarik heb jammergenoeg nog‘nooit gezien dat het biljartlaken openscheurde!!



VERENIGINGEN

R.KZ.V.C. Veldvoetbal
Voorziter Cuppers, Oude Maat1, Mariënvelde, tel. 1281
Secretaris Cte Molder, Ravelstraat 9, L'voorde, el. 05443-78179
Penningmeester M.v‚h. Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tel 1660
Wedstijdsecr. =H, Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

R.KZ.C. Zaalvoetbal
Voorziter B. ton Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sekr/Penningm. A. Krabbenborg. Kleuterstaat 8, Zieuwent,tl. 2381
Wedstijdsecr. B. Slot, Hllerweg 3, Zieuwent, le. 2127

H.V. PACELL: Handbal
Voorzitor B. Wensink,De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Secretaresse L Rouwhorst, Rouwhorstergijk 3, Zieuwent, tel 05243-73814
Peningmeesteres :P.Klein Goldewijk, Linnenwever2, Groenlo, el. 05440-65478
Wedstijdsecr. A. Hummelink, De Haaro 30, Zieuwent, el. 1531

‘TOHP: Volleybal
Voorziner H. Krabbenborg. Dorpsstraat 22b, Zieuwent, tel 1875
Secretaris B to Molder, De Haare 1, Zieuwent, tel. 2140
Penningmeester:A: Krabbenborg, Grobbenwog 3, Zieuwent,tel 1400
Wedstrjdseer A Hogenkamp, De Steege 41, Zieuwent, {el 2285
Recreanten A. Klein Tuente, Lantherweg #2, Mariënvelde, te! 1409
Jeugdzaken 4. Kolkman-Cuppers, Ruurloseweg 20, Zieuwent el. 2194

ZV: Tennis
Voorzitster ©. Cuppers, Oude Maat 1, Marienvelde, te. 1281
Secretaresse . Krabbenborg, Dorpsstraat1, Zieuwent, tol. 1591
Penningmeester:W. Weijers, Zieuwentseweg 77, Zieuwent, el. 1445
Wedstijdsoer A v‚ Linden, Dorpsstraat 26, Zieuwent, (ol. 1553
Jeugdcommissie A. Domhof, Past. Zanderinkstraat 10, Zieuwent, el. 1705

M. Kemkens, Brandersdijk 12. Zieuwent, tel 05443-76724

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgym vereniging
Voorzitster L Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tel. 08340-60342
Secretaresse Wolters, Batik 42, Mariënvelde, el. 1717
Penningmeesteres:E. Krabbenborg, Batsdijk 39, Mariënvelde, tel 2929
Wedstijdsect  =L Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chom, tol. 08340-60442

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262
Sekr/Penningm. 6. Rijnders, Lariksstraat 18, L’voorde, (el 05443-74926



TIV DES: Touwtrekken
Voorziner te Molder, B. v. Moursst. 24, L'voorde, tel 05443-75454
Secretaris B. Huitink, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tol 2112.
Penningmeester:M. Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, te. 1374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Secretaris £. Hoenderboom, Zogondijk 12, Zieuwent, tel 1924
Penningmeester  :J.te Roller, Verkavelingsweg 2. Mariënveide, tel 1373
Wedstijdsoer. Kk, Hummelink, Esstraat 42, L'voorde, el. 05443-77523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorziter A. Meekes, Strausstraat 15, L'voorde, tel 05443-76508
Socrotaris G. te Molder, De Steege 23, Zieuwent, tel 2214
Penningmeester A: Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel 1970

BV. ’T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter B. Huishof, Zieuwentseweg 59b, Zieuwent, tol. 1494
Secr/Penningn. °C. Schuiink, J v. Eykstraat12, L'voorde, tel 05443-78217
Wedstijdsecr. R Waaldorbos, Zieuwentseweg 42, Zieuwont, el. 150%

8.8.2: Bijarten
Voorziter A van Melis, Kard. de Jongst. 1, L'voorde, (el. 05443-74584

cr/Weds-secr  :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271
Penningmeesteres:D. Goldevijk-ten Bras, Churchilstraat 20, tel 1653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziner H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 69, Zieuwent, te. 1217
Secr/Weds-secr P. Domhof, Startmansweg 2a. Befrum, tol 05443-2191
Penningmoester :T’ Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271

ESZET'90: Squashvereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tel 1982
Secretaresse M. Knippenborg Kleuterstraat 1, Zieuwent,tel 2037
Penningmeester:P. van Zutphen, Bontinckstr 23, voorde, tel. 05443-76783
Wedstrijdsoer. P. Knippenborg. Dorpsstraat 262, Zieuwent, tel. 1856

BADMINTON-vereniging
Voorzitor M. Stottelaar, Middachtenstraat 34, voorde, to. 05443-77019
Secretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent ol. 2172
Penningmeester:W. Eekelder, Ruuriosoweg 189, Zieuwent. tel. 1664
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14. Doe je ookandere sporten?

Ja, voetbal.
Vind je dat even leukals biljarten?
Ja, ik vind voetbal ook heeeeeeel [euk.

Eva:  Harstikke bedankt.
Jorge: Graag gedaan.

WAT IS BILJARTEN >
Biljart is een met 3 ballen gespeeld spel. Op eentafel die ook
biljart wordt genoemd. En die tafel moet ontzettend waterpas
zijn anders rollen de ballen naar 1 kant. Het blad van detafel is
meestal gemaakt van 45 mm dik leisteen met daarover een
groen laken. Het tafelblad wordt omringd door rubberen bandendie ervoor zorgen dat de ballen niet vantafel rollen. Men speelthet spel met 3 ballen van kunststof. Twee ivoorkleurige eneen rooie. Vroeger waren de ballen echt van ivoor. De keu of

___”‘”_..__.…..—____.._—___”



Bomers LxMxB x
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop (KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 5445-1620 ZIEUWENT

HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt Zaal tot 400 personen

Div. kleine zalen voor alle doel-
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buffetten, warme buffetten,
gourmetten, diners enz
Goede botelvoorzieningen
En alles wat U bij een ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36, 7136 LM Zieuwent, 0544-1271

D.MC. Borduurgaren© Durable breien haakkatoen
Gutterman naaigaren
Option ritsenYvonne

. Borduupakkeen van:

nippenborg A
+ Textielfomnituren ÌhterbagED) GE rtCs är

Sapro: wens- en prentbriefkaarten
kinderuinodigingskaarten

P.T.T. Postagentschap: ook vijdagsavonds Dorpsstraat 11
en zalerdagssmorgens geopend 7196 LE Zieuwent

Tel: 05445 - 1544



VOOR HEM EN HAAR

DORPSSTRAAT 77ZIEUWENT tel.: 05445 - 1982

Jos Beening
Vooral uw Reklameen Schilderwerk
Dorpstraat 274, Zieuwent

Tel.: 05445 - 23 46

W



VOOR AL UW TRAKTOREN,
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
MENGMESTSILO’S

Officieel dealer MF, Zetor en Niemeyer

Tevens verzorgen wij al uw loon- en grondwerkzaamheden

Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen
en gereedschappen

Ol AB.V.
HARREVELD - TELEFOON 05443 - 72415

LgB ANKE
KLEUTERSTRAAT 29
7136 LP ZIEUWENT

Tel: 05445 - 2304



NSETOONAANGEVEND!
‚n meten

etbaar in alle sooren @

eeN aGNtao, san anger of

drenassis, EE
o GReOOetk laadklep mat of zondveeen. lof ne
o Beweegbare vi

Belast beweegt
© Diverse ventii

(Zi SeDarrosserieën bv O3Lichfenvoorde ETT
Postbus 48, 7130 AA Lichtenvoorde-Holland

fiscaal en financieel adviseurs

Complete boekhoudingen Startende ondernemers
Belasting-aangiften Eigen woning
Computerverwerking Koop- en verkoop
Begeleiding automatisering Fiscale adviezen
te. Etc,

Zegendijk 16 k - 7136 LS Zieuwent - Tel. 05445 - 2103ee
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queue (lange stok] waarmee men de ballen stootís ook een
belangrijk onderdeel van hetspel. Het doel van biljarten is door
met een bal die je stoot de andere tweete raken; dat wordt
caramboles maken genoemd.

Het biljartlaken is een egaal zware, duurzame, groene of blau-
we stof. Voor de beste kwaliteit maakt men ze van zeer fijne
kamgarens. Om het laken zo lang mogelijk mee te laten gaanweeft men er soms 20%nylon doorheen.

GESCHIEDENIS,
Het moderne biljartspel ís begonnen ongeveer in 1807 toen de
Fransman Mingaut de pommerans uitvond. In 1923 werd in
Brussel de Unie van de internationale federatie van amateur-
biljarters opgericht. In 1985 werd een professionele driebanden
(biljartsoort) opgericht. Toen in Nederland in 1951 de Koning-

klijke Nederlandse Bijartbond ontstond gingen er steeds meer
mensen biljarten
Succesvolle Nederlandse spelers zijn: "A. BOS, J. SWERING, P.
DE LEEUW, H. DE RUYTER, H. DE KLEINE, H. VULTINK EN C.
VAN DER SMISSEN.”

Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer.

De Jeugdredaktie.
Eva Stortelder.

_

EVENEMENTEN-AGENDA

-2 oktober : PIOT: Kopie inleveren.
2 oktober : Culturele Evenementendag.12, 19, 20, 26 : "De Notenkrakers": Uitvoeringen van
en 27 november de nieuwe show: ‘Doar kump proat

van’ in het Parochiehuis te Zieuwent.
Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Riet
Spekschoor, Tel. 2182.
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DE MOMENTEN VAN DE
RKZV.C. PUPILLEN

_
RK.Z.V.C. F-1
Wedstrijd
Uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal

Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

R.K.Z.V.C. E-1
Wedstrijd
Uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal

Mooiste moment
Manv.d.wedstr,

Wedstrijd
Uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

Wedstrijd
lag

oelpuntenmakers
te goal

: RKZVC F1 - Meddo F1

:20-0
: Lars Krabbenborg (14x), Luc Donderwinkel

(1x), Derk Toebes ook een paar keer.
: Lue Donderwinkel; via een knie van een

tegenstander in de kruising.
: Eén van de leiders zegt tegen Boyke dat ie

naar voren moet. Nee, zegt Boyke, “ik sta
hier voor de zekerheid.”

: Mark Knippenborg.

: RKZVC E1 - Grol E1

:4-7
Arne Hassink (2x), Lucas Molleman en Wout
Ekelder.

: Wout Ekelder; een kopbal die hij uit een
corner keihard inkopte.

: Annie gedroeg zich netjes.
: Jurgen Klein Golde\

: RKZVC E1 - MEC E1
: 20 -0(kan ook 19-0 geweestzijn}
: Allemaal minstens 1x.
: Nummer 3, 8 en 17.
: Het mooie weer.
: Ferdinand te Vruchte.

: Grol D4 - RKZVC D1
:2-4

Jorrit (2x), Jurgen en Bart te Molder.
: Afstandschot van 20 meter in bovenhoek.
: Een mooie solo van Clemens Mul.

Clemens Mul.
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7 Dok Wee:
ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

@
Behandelt o.a:
-LIKDOORNS

= SCHIMMEL / KALKNAGELS
- INGEGROEIDE NAGELS
- OVERTOLLIG EELT

GEDIPL. PEDICURE / LID

VOETJEL Us

Kleuterstraat 39 7136 LP ZIEUWENT
Telefoon 05445 2123

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX Zieuwent
Telefoon (05445) 2133

Fax. (05445) 2237



Wiz W..M. Klein Goldewijk

EN verkoopvannieuwe | 6as en gebruikte auto’s
| V

: ® En

S.& APK =@JE. keuringsstation
°Se) ee|>bedrijfsauto's

Mariënvelde
Tel 05445: 1872 personenbusjes

verhuurverhuur

| 5 EieeTCISE]| v.d. Meer de Walcherenstraat 1-Lichtenvoorde- Tel. 71207
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DE VOETBALKNIE

“Dokter, mijn knie is zo dik als een voetbal; is het soms een
voetbalknie?" De dokter kijkt zorgelijk naar de pral gespannenknie.

Bij
een punctie blijkt de knie vol bloed te zitten. De volgende

dag vindt de orthopeed bij een kijkoperatie een grote ravage in het
gewricht: een meniscus is gescheurd, een van de kruisbanden
blijkt afgescheurd en het kraakbeen blijkt op meerdere plaatsen
flink beschadigd. Met veel geluk en geduld zal deze knie voor een
groot deel kunnen herstellen, maar een voetbalknie zal deze
pechvogel wel nooit meer krijgen, want het voetballen kan hij
gerust vergeten. Misschien is er ooit nog een zwemmerseczeem
als “sportblessure* voor hem weggelegd.

De term voetbalknie stond vroeger zo ongeveer gelijk met een
meniscusletsel. Tegenwoordig weten we door betere onderzoek-
methoden, dat er meestal meer aan de hand is dan alleen bescha-
diging van een meniscus. Vroeger werden menisci (het meervoud
van meniscus) uit knieën verwijderd als zoete broodjes uit de
oven. Alsof je naar de kapper ging werden achteloos je blinde
darm, je amandelen en je meniscus gesloopt. Gelukkig is men nu
wat voorzichtiger geworden, ook omdat de effecten op lange
termijn wat meer duidelijk zijn geworden. Vroeger werd een
beschadigde meniscus er in zijn geheel uitgehaald, waardoor de

knie altijd iets minder stabiel werd enhetblijkt dat er 20 jaar later
vaak vervroegde slijtage van de knie optreedt.

Elke knie bevat twee menisci. Het zijn sikkelvormige stukjes
kraakbeen, die dienenals een soort schokdemper tussen de grotebotten van boven- en onderbeen. Bij geforceerde draai en drukbe-
wegingen in de knie kunnen er scheuren in ontstaan. Er kan een
flard van de meniscus los gaan zitten en in het scharnierpunt vande knie bekneld raken. De knie zit dan “op slot* en kan slechts
met veel pijn en moeite bewegen. Bij een kijkoperatie worden
tegenwoordig alleen de beschadigde stukjes meniscus verwijderd
en kanhet achterblijvende deel blijven zitten. Zo'n kijkoperatie is
zelf natuurlijk ook een beschadiging van het gewricht. Je moet dît
dus ook weerniet te gauw doen, of zoals een bekende geleerde

"Deknie is geen peep show.
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Het is overigens de vraag of langdurige, intensieve sport leidt tot
vervroegde slijtage van gewrichten. Onderzoek bij een groep van
74 ex-atleten, die gemiddeld 21 jaar topsport (hardlopen) hadden
beoefend, kon geen toename van slijtage aantonen in vergelijking
met een contrêlegroep. Duursporten zijn daarom minder schadelijk
dan contactsporten, waarbij steeds weer kleine “micro'-letsels
optreden van gewrichtskraakbeen. Zo liet een onderzoek bij 43 ex-
profvoetballers zien, dat er na een gemiddelde carrière van 20 jaar
bij 25 van hen sprake was van slijtage van de knie op de röntgen-
foto.
Maar voetbal blijft een mooie sport, vooral omnaar te kijken

. ‘wordt vervolgd’

VERKORTE PROFIELSCHETS

Naam : Jos te Molder, 35 jaar, ZVC-6.

Meest favoriete sport: Sporten met een fysieke inspanning,
om te “ontstressen” in ieder geval.

Minst favoriete sport : Denksporten. Ik ben overdág name-
jk lichamelijk al passief bezig.

Voetbalvereniging RKZVC : Ons kent ons; gezellig dus.
Sportleven Zieuwent : Eigenlijk te goed. De basis is te smal

voor zo’n aanbod.
Sportblad PIOT : Te waarderen. Mocht wel iets meer

algemene info in over Zieuwent.
Chris te Braak : Oogt sympathiek en past dus waar-

schijnlijk goed bij ZVC.
Jan Fukkink : Wijst zich dit jaar pas uit. Vorig

seizoen heb ik n.l. maar 1x getraind.

Onbewoond eiland : De zaterdagkrant en het gezin. Dat
laatste zegt iedereen en is ook wel
logisch.

10 Miljoen winnen : Grond kopen. Waarvoor is nog onbe-
kend.



J. WAENINK EeSCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF =
schilderwerk: onderhoud

verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL 054451452

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

LEO KRABBENBORG AUTOTEL: 0652 - 932342

VOOR AL UW

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

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 5445-1217—



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

Nn——
zit niemand op de
reservebank,

DSS
EEN

‚B assurantiën-financieringen-hypothekenENENENE



Wie niet op verjaardag

Vakantie
Televisie
Uitgaan

Eten/drinken

Politiek

Pijn

Bewondering

Hekel/afkeer

Dromen/ambities

Nachtmerrie

Feyenoord/Ajax/PSV
Gele/rode kaarten

WK'94

Ruud Gullit

Dick Advocaat
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: Arend Bosscher. Een milieu-freak,
die veehouders volkomen onterecht
aanvalt.
Naar mijn stuk grond van 10 miljoen.
Moet je heel kritisch mee om gaan.
Lekker spontaan naar een bruine
kroeg.
“Soepvleis* en jappels’. Degelijk
dus.
Poppetjes zijn te belangrijk. Kok van
nu is b.v. niet meer de Kok van toen

: Aaau. Nee, dat maak ik nog niet
mee.
Sommige vrijwilligers stoppen meer
energie in hun vrije tijd dan anderen
in 40 werkuren.
Arrogante Yuppies. De buitenkant
lijkt heel wat, maar het stelt niks
voor.
Gezond blijven en verder misschien
nog ooit een marathon lopen.
Criminaliteit. Nergens thuis voelen.

: Ajax is hét voetbal.
Ik ben zelf scheidsrechter, maar ben
er niet kapot van. Tactvol optreden
helpt vaak veel beter.
100% meegevallen. Vooral de voor-
rondes waren lekker aanvallend.
Vroeger vond ik hem een vedette,
maar nu hebik mijn bedenkingen.

: Te weinig uitstraling/persoonlijkheid,
absoluut geen bondscoach dus.

De kopie voor het volgende nummer (22e jaargang nr. 3 |

verschijningsdatum 8 oktober a.s.) dient uiterlijk zondag 2
in het bezit te zijn vande redakti



het nieuwe seizoen weer
van start gegaan. De eerste trainingen zijn alweer afgewerkt en
ook zijn de eerste oefenwedstrijden alweer gespeeld. Bij de senio-
Ten zijn er helaas een aantal mensen gestopt met het handbal, bij
de jeugd mochten we gelukkig weer wat nieuwe leden begroeten.
Pacelli start het nieuwe seizoen met 6 teams, bestaande uit 1

Herenseniorenteam, twee Damesseniorenteams, 1 Damesjunio-
renteam, 1 meisjesaspirantenteam en 1 meisjeswelpenteam.

ledereen probeert natuurlijk elk jaar zo hoog mogelijk te eindigen,
voor enkele teams zal dat dit jaar wat moeilijker worden omdat zehet afgelopen jaar gepromoveerd zijn en dus voor het eerst in een
hogere klasse spelen. Dit geldt met name voor de herensenioren
en de damesjunioren.

Voor de meisjesaspiranten hopen we dat ze het net zo goed doen
als het afgelopen jaar. Er zijn enkele nieuwe leden bijgekomen en

er wat van afgegaan, zodat je kunt zeggen dat er enkele
“ervaren* speelsters bij zitten. De meisjeswelpen hebben een
compleet nieuw team en doen voor het eerst mee in de competi-tie. We hopen dat ze het handbal heel gezellig vinden en dat ze
maar flink wat wedstrijden mogen winnen
Voor deze laatste 2 teams geldt dat ze nog wel wat steun van
nieuwe leden kunnen gebruiken. (Nieuwe leden zijn altijd welkom,
jong of oud!) Dus meisjes of jongens van de lagere school die het
handbal leuk vinden, of die willen weten of handbal leuk is, Kun-
nen op vrijdagavond van 17.00 tot 18.00 uur in het SourcyCenter komen kijken naar de trainingen. Meedoen mag natuurlijk
ook!! Tanja van de Linden en/of Cindy Ponds zullen er zijn omdeze training te verzorgen.
Op 25 september a.s. hebben we van 10.00 tot 14.00 uur nogeen handbaltoernooi voor de jeugd van de lagere school in het
Sourcy Center. Hiervan wordt nog een schrijven rondgebracht opschool. Wil je je echter nu alvast opgeven dan kan dat natuurlijk.Je mag je naam en leeftijd doorgeven aan Tanja van de Linden,
Dorpsstraat 28, tel.nr. 1553.
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VOOR AL Uw: Sportschoenen5
z SportkledingSportartikelen

T Schoenen en Sporthuis

En ZIEUWENT - Tel. 1257
SK] Adidas - Puma - L.A. Gear - Cruijff Sport - UmbroGE Rucanor - Mitre - Goudie - Yonex - Lotto

Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - VikingAIS Db

&

B
A

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 522È daar Lichtenvoorde

moetik Tel. 05443-77448
zijn 77449

voor ONDERHOUD en VERBOUW
in en aan uw woning, schuur, stal, enz.

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

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

Ruurloseweg 7

7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954
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Eerste thuiswedstrijden H.V. Pacelli:
Zondag 18-09-1994.
16.00 uur: Dames 2 - HCW WWV/Fortuna 4
17.10 uur: Dames 1 - Apollo 70 1

18.20 uur : Heren - SV Quintus 2

Zondag 09-10-1994.
Tijden volgen nog.

Rest ons nog om alle teams heel veel succes toe te wensen het
komende seizoen, en ze rekenen natuurlijk weer op uw support!

H.V. Pacelli.

/DE FLAPOREN HOORDEN …
Re en zagen dat de oude kantoorstoelen uit de gerenoveerde

RABO-Bank niet aan de straat zijn gezet.

… dat Marcel Oriëns, reeds elf jaar voetballer bij t Tweede, nu
eindelijk in het Eerste speelt. Of dat voor lang is betwijfelt hij
zelf getuigezijn woorden: "Wanneer wordter een elftal-foto
gemaakt; nu ben ik er nog bij.”

… dat het personeel van de plaatselijke RABO-Bank deelneemt
aan de jaarlijkse onderlinge nationale vis-kampioenschappen
(ook een sport 7). Om een zo sterk mogelijk team af te
kunnen vaardigen is tijdelijk een fictieve tuinman (die blijk-
baar goed kan vissen) aan deloonlijst toegevoegd.

… dat de selectie van R.K.Z.V.C. graag in de PIOT het navol-
gende bericht onder het hoofdje “mededelingen van de
adverteerders" had zien staan: “Dames- en Herensalon
‘Jeannette’ heeft haar naam gewijzigd in ’Knipperi’je Enne-
kes’.
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ZIEMADAG 2 Oktober
_ Grootse Culturele Manifestatie

Voor de culturele manifestatie op 2 oktober a.s. werd de naam
‘Ziemadag' gekozen (Zieuwent/Mariënveld-dag of Zie-maar-dag).
Het belooft een sensationele dag te worden dankzij de medewer-
king van de vele verenigingen en instanties

’s Morgens om half elf wordt er gestart in het Sourcy Center met
een gezamelijke "Brunch combinatie van ontbijt en lunch)
voor iedereen tegen een geringe vergoeding.

Vanaf half 12 begint er in de feestelijk versierde Dorpsstraat (ook
aanwonenden wordt verzocht die dag te vlaggen) de braderie en
hobby-beurs. Als hoofdattractie die dag is door de jubilerende
Harmonie en Schutterij de zeer bekende Rijnmond Showband
bereid gevonden een daverende show op het veld bij de Waareise
te geven. Zij zijn 0.3. bekend van de taptoeDelft en Breda. Maar
verder zullen de andere verenigingen op de diverse podia in de
Dorpsstraat of één van de zalen op hun manier bijdragen tot het
welslagen en gevarieerdheid van deze culturele dag.

Daamaast zullen er voorhet publiek, zowel groot als klein, nog
diverse leuke attracties zijn. Ook de talrijke hobbyisten die hun
kunstwerken, hobby's of verzamelingen tonen of demonstreren
voegen zeker een extra dimensie toe aan deze culturele dag. Ter
afsluiting van deze dag zal er ’s avonds in zaal Bongers een
feestavond georganiseerd worden,

Zeker als de weergoden meewerken, hoewel ook hiervoor een
alternatief is dankzij de 4 horecagelegenheden en tenten, belooft
het een geweldige dag te worden die men zeker niet mag missen.

De
organisatie.

TE KOOP: Voetbalschoenen, merk PUMA, maat 35.
In goede staat. Inlichtingen tel. 05445-13710.



DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om dic enc, voor u juiste hypotheek te kiezen, krijge u
nu deskundig advies. 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 THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

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

ENSAID MODEVAKSCHOO

— knip- en naaïlessen
= mie zen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE BUMMELINK
‘de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 05445 1766



Sassen
7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26

OPTIMALISERING

ENERGIEBEHEER

TELEFOONINSTALLATIES

SERVICE

EET A6
\G EN EE TENBeANae #

Tel. 05445 - 1666


