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(Nr. 213 / Oplage 735)

Bedaktí Jos Hegeman, Maddy Hulshof, Ingrid Rouwhorst,
Joris Wassink, Jacco v. Wijngaarden en Huub Wo-
pereis.

Jeugdredaktie: Marleen Berten, Ineke Engelen, Eva Stortelder en
Marieke Storteler.

Free-lance: René Doppen.

Correspondentie-adres: Huub Wopereis
Harreveldseweg 39
7136 LW Zieuwent
(Tel.: 05445-19694)
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_ REDAKTIEWOORD

EEN BIJZONDERE START
Voor u ligt de eerste PIOT van 1995; een nieuw sportjaar. Daar
horen dan automatisch ook goede voornemens, doelstellingen
en verwachtingen

bij.
Deze zijn voor eenieder verschillend,

afhankelijk van welke sport je beoefent, doe je dit individueel of
in teamverband, en op welk nivo (recreatief of prestatiege-
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richt). Wat ervan uitkomt, en hoe het sportief gezien dit jaar
allemaal gaat lopen, is voor niemand bekend; dat zal moeten
blijken.

De start van het sportjaar ’95 was in ieder geval bijzonder.
Want wie had er verwacht of voorspeld dat Raymond van
Barneveld onze landgenoot als tweede zou eindigen op de
wereldkampioenschappen dart? En dat er twee Nederlandse

‘dames (Annemarie Thomas en Tonny de Jong) op het podium
zouden staan na de Europese kampioenschappen schaatsen in
Heerenveen? Maar ook het weer speelde een grote rol in het
eerste sportweekend. De kou zorgde voor een harde onder-
grond, waardoor voetbalwedstrijden werden afgelast, en
andere evenementen zoals de survival in Beltrum en het NK-
veldrijden werden beïnvloed. Dit is nog te begrijpen, en gebeurt
wel vaker, het zijn immers buitensporten. Dat weekend zijn
echter ook een kwart van de geplande competitiewedstrijden
zaalhandbal niet gespeeld doordat de wegen t.g.v. ijzel spek-
glad waren. En datis wel heel unieken bijzonder!

Voor mij persoonlijk ook een bijzondere start van dit sportjaar.
Ik was nl. één van de 13.500 toeschouwers in het Thialf,
waar het drie dagen lang compleet kermis was. Echt fantas-
tischals je dat voor het eerst meemaakt. Hetis met een pen
niet te beschrijven zo mooi. Ik voelde me echt een bevoorrech-
te Nederlander omdat ik wel voor drie dagen kaartjes had. Dat
je dan nog anderhalf uur buiteninde kou moet staan voor een
mooie plek, het erg lang duurt voor je met de auto Heerenveen
uit bent, is niet van belang en ben je snel vergeten. Dat heb je
ervoor over, want binnen is hetfeest; jong en oud, Noren en
Nederlanders, Friezen en Amsterdammers, het maakt allemaal
niet uit. Iedereen praat, danst en zingt met elkaar en moedigt
elke schaats(ter aan die op het ijs verschijnt. Geen relletjes,
geen hekken, geen verbod op alcohol, geen politie, maar wel
een vreemde die bier voor je haalt, een Îtaliaanse rijdster Pi

die ’n foto van het publiek maakt, de wave, stilte tijdens het
Duitse volkslied en al ’t andere dat ook op T.V. te zien was.
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Tot slot wil ik namens de gehele redaktie van PIOT u een
gezond en sportief 1995 toewensen. De Redaktie (IR)

OPROEP
Gedurende delaatste tijd lijkt PIOT steeds meer op een sport-blad dat voornamelijk gevuld wordt door bijdragen van de
verschillende (jeugdjredaktieleden. Er dreigt een soort ‘éénrich-
tingsverkeer’ van de redaktie richting sportverenigingen en
lezerspubliek te ontstaan, waarbij géén sprake meer is Van een
‘wisselwerking’. De inbreng en bijdragen van de verschillende
sportverenigingen worden steeds minder. Van lezers zijn, endat geldt ook voorhet verleden, nooit veel bijdragen geweest.Een ontwikkeling die wij betreuren. PIOT beoogteen sportblad
te zijn van en voor Zieuwent, van en voor alle sportverenigin-
gen, van en voor alle lezers. Het is een medium, een schriftelij-ke spreekbuis, voor iedereen die iets te melden heeft op (plaat-
selijk) sportgebied.

Met betrekking tot de leesbaarheid is in het verleden een
beperking gesteld ten aanzien van het soort kopie. Komplete
competitie-indelingen, wedstrijdprogramma's (competitie. en/of
oefenduels), maandelijkse ranglijsten en/of standen, korvee-
diensten, ete. etc. is zinvolle informatie voor de desbetreffende
sporter, maar niet interessant voor de gemiddelde lezer. Deze
informatie kan worden bestempeld als interne verenigings
berichtgeving en leent zich niet voor algemene publikatie of
verspreiding.

Echter er blijft nog zo veel over om als sportvereniging over teschrijven. Middels PIOT kan een sportvereniging de plaatselijke
bevolking informeren over het reilen en zeilen binnen de club,
hoe het met de club gaat, wat er zoal wordt georganiseerd en
gepresteerd, wat voor wensen er leven, etc., etc. PIOT kan een
hulpmiddel zijn voor de verschillende verenigingen omzichteprofileren, te promoten, en uit te dragen. Daarbij geldt natuur-
ijk het motto “graag of helemaal niet" (we gaan niet zeuren om
kopie). PIOT is er voor hen en niet andersom,
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Naast bijdragen van de verschillende sportverenigingen biedt
PIOT ook ruimte voor stukken van individuen, van lezers.
Ingezonden stukken met daarin meningen, ideeën, kritieken,
suggesties en/of opmerkingen met betrekking tot het sportge-
beuren in Zieuwent zijn van harte welkom. Een gezonde discus-
sie met uitwisseling van gedachten komt de sport in Zieuwent
alleen maar ten goede. Uiteraard leent PIOT zich niet voorhet
uitvechten van persoonlijke vete's, maar het uitdragen van je
eigen mening kan anderen aan het denken zetten en bijdragen
tot het oplossen en/of verbeteren van problemen en/of situa-
ties.

In het verleden zijn door de verschillende redaktie vaker opro
pen in dezetrant gedaan. De respons was keer op keer mi
maal. Over de redenen kan men filosoferen. Geen tijd?, het
gaat toch goed?, doe niet zo moellijk?, ik kan niet zo goed
schrijen?, mijn mening hoef niet openbaar op papier te staan?,
etc.?, etc.?
De lezenswaardigheid en het bestaansrecht van een plaatselijk
onafhankelijk en onpartijdig sportblad, dat PIOT probeert te
zijn, staat of valt bij een gevarieerd aanbod van artikelen. Ook
u kunt daar inhoud aan geven.

De Redaktie

Geefons heden ons dagelijks voetbal
In het kader van de reeks interviews met
betrekking tot de beleving van een spor
ter spraken we deze keer met een zaal-
voetballer. Paul Knippenborg is zijn
naam. 38 Jaar, getrouwd met Karin
Hoitink (van het gelijknamige transport-
bedrijf uit Lichtenvoorde), vader van 2
zoons (Jelle en Jouke) en sinds enkele
jaren de rijwielhersteller van Zieuwent
{een fiets is te maken; ‘t weer niet).



Bloemsierkunst „ERNA“
Werentriedstraat 1
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Tevens bezorgdienst
Tot ziens !

ò Dames- en Herensalon
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Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur.
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Verkoop en reparaties
van merkauto’s=bes 1607

maaktfietsenleuker tel 2254 Waalderweg 12a



HET VERLEDEN
Paul komt uit een, voor Zieuwentse begrippen, legendarisch
voetbalgezin. Zijn helaas overleden vader (de bakker Jan Knip-
penborg) was een ZVC-man in hart en nieren, Naast het dage-
lijkse brood werd Paul gevoerd en opgevoed met voetbal. Het
was geen verplichte kost. Het werd wel gestimuleerd getuigede uitspraak Van z'n vader “Als je eraan begint moet je met je
18e in het eerste spelen". Hij heeft jammer genoeg niet mogenmeemaken dat (Paul vertelt het met emotie in zijn stem) het
eerste elftal van ZVC kampioen werd in de 4e klas KNVB met
zijn drie zonen (Jos, Laurens en Paul) spelend in dat team.

VELDVOETBAL
Paul is een getalenteerde voetballer en speelde, toen hij stopte
met veldvoetbal, nog in het eerste van ZVC. Waarom ben je
gestopt? "Toen viereneenhalf jaar geleden het Sourcy Center
werd geopend, werd me de funktie van sporthalbeheerder
aangeboden. Dat hebik toen gedaan, maar het betekende wel

datik veel avonddiensten had en ook op zondag moest wer-
ken. Er was dus geen mogelijkheid meer om te trainen. Ik wilde
in principe zo hoog mogelijk voetballen, in ’t eerste dus, en dat
gaat niet zonder die trainingen. De lagere elftallen boeiden me
niet, dus voelde ik mezelf genoodzaakt te stoppen met veld-
voetbal. Met pijn in m'n hart overigens; het was gevoelsmatig
een dieptepunt uit m'n sportleven®

Na een jaar werd de funktie van sporthalbeheerder opgeheven.
Waarom ben je toen níet weer gaan veldvoetballen? "Nadat
mijn werk in het Sourcy Center was afgelopen ben ik voor
halve dagen (naast mijn werk bij Kemkens B.V.) begonnen als
fietsenmaker. Omdat ik op dat gebied géén enkel diploma had
betekende dat studeren in de avonduren en het weekend. Ook
m'n gezin vroeg steeds meer tijd. Al met al kwam het erop
neer datik nog steeds géén tijd had om volop te trainen. Hoe
leuk ik dat ook vond en nog steeds vind.”
Je studie zit er bijna op. Dus weer trainen en alsnog het veld
in? Misschien. Gelet op mijn leeftijd zal het eerste elftal wel



6

niet meer haalbaar zijn, maarer leeft een plan om met onze
vriendenclub, (de ‘lichting “59” die aan de basis stond van
vroegere ZVC-successen met ‘goede’ voetballers als Bart Klein
Goldewijk, Peter Boekelder, Stephan Papen, Guus Slot, Eric
Hummelink, Martin Krabbenborg en Clemens Storkhorst (Red.
aangevuld met een aantal spelers van het huidige eerste zaal-
voetbalteam, één vast veldvoetbalteam te gaan vormen. De
vraag is natuurlijk nog of het veldvoetbalbestuur dat überhaubt
wel toestaat. Wij willen eigenlijk hetzelfde als voor * 10 jaar
geleden, toen “het veteranenteam werd gevormd. Een eigen
lager team met vaste zelf gekozen spelers betekent natuurlijk
wel een soort vereniging binnen de vereniging.”

ZAALVOETBAL
Veldvoethal op het hoogste niveau was dus niet meer mogelijk.
Je bent gaan zaalvoetballen. Waarom? "Om heel eerlijk te zijn,
vind ik zaalvoetbal nog leuker dan veldvoetbal. Toen ik nog
voetbalde op het veld speelde ik al zaalvoetbal in het eerste
team van Longa-zaalvoetbal. Vergeleken met veldvoetbal is
zaalvoetbal intensiever. Je bent meer en vaker aan de bal.
Daarnaast spreekt het technische voetbal op de vierkante
meter mij aan, terwijl de combinaties lekker snel en afwisse-
lend zijn. In de zaal is lichamelijk contact verboden en dat komt
mij, met m'n tengere lichaamsbouw goed uit. Op het veld was
ik vaak fysiek de mindere van m'n tegenstander en daar hebikin de zaal geen last van.”

Je speelde bij de zaalvoetbaltak van Longa’30, nu bij ZVC.
Waarom ben je weggegaan bij Longa ? “Toen het Sourcy
Center werd geopend (en ik daar ging werken) lag het voor de
hand om in Zieuwent te gaan zaalvoetballen. De zaalvoetbal-
vereniging kreeg nieuwe impulsen. De thuiswedstrijden hoef-
den bijvoorbeeld niet meer in Groenlo of Beltrum te worden
gespeeld. Tevens gingen spelers als Henri Weikamp en Jos
Beening, die eerst bij Longa'30 voetbalden, bij ZVC spelen. We
konden zodoende een goed team vormen. We moesten wel
onderaan in de 4e klas beginnen, maar hebben ons in de afge-
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lopen 4 jaar met 3 kampioenschappen opgewerkt tot de 1e
klas. Het streven is om ook dit jaar weer te promoveren zodat
we in de overgangsklasse mogen spelen en 0.a. Longa'30 als
tegenstander krijgen. Dat lijkt me prachtig. We zijn echter noglang geen kampioen. De gemiddelde leeftijd van het team is
ongeveer 33 jaar, de jaren beginnen dus te tellen, de tegen-standers worden steeds sterker en de krachtsverschillen zijn
ontzettend klein.”

De zaalvoetbalvereniging ZVC valt in theorie en op papier
gedeeltelijk onder de veldvoetbalvereniging RKZVC. Merk jedaar wat van en hoe zou je de zaalvoetbalvereniging willen
omschrijven? “De zaalvoetbalvereniging functioneert volledig
zelfstandig. Zonder anderen tekort te willen doen zijn Bennie
ten Bras en Bennie Slot de mensen die alles regelen; met het
veldvoetbalbestuur hebben we niets te maken. De zaalvoetbal
vereniging is een eigen zelfstandige gezellige vereniging waarbijhet onderlinge contact tussen de 4 verschillende teams goed
is. Je ziet elkaar (bij thuiswedstrijden op de maandagavond)
regelmatig spelen en daarna wordt er met z'n allen aan één
grote tafel gezamenlijk wat gekletst en gedronken. Ook worden
er regelmatig gezelligheidstoernooien georganiseerd waarbij de
verschillende teams door elkaar worden gegooid, Dat komt de
sfeer binnende vereniging echt ten goede.”

Hoe verloopt een gemiddelde wedstrijd? “We worden geacht
een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
Dat heeft overigens weinig zin, want je hebt vaak maar 5
minuten de tijd om je warm te lopen. Eerder kun je meestal in
de zaal niet terecht, Dat warmlopen gebeurt dan vaak ook in de
kleedkamer of op de gang. Gelukkig is hetin de zaal niet zokoud als op het veld dus zo'n probleem is dat ook weer niet.
Voor aanvang van de wedstrijd krijgen we een voorbespreking
van de coach waarna er dus 2 maal 25 minuten gevoetbald
wordt. Dat gaat fanatiek en prestatiegericht. In principe staan
de besten in het veld en wordt er geknokt voor elke meter en
goal. Na de wedstrijd wordt er echter niet meer over voetbal
gepraat. Dan staat de gezelligheid van een avondje-uit cen-traal.”
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Watis de funktie van trainer/coach Ton Lawant? “Echte trai
ningen hebben we niet en willen we ook niet. Specifieke zaal-
voetbaltraining is niet leuk. De oefenstof is te beperkt en te
éénzijdig. Daarnaast geldt natuurlijk nog dat de zaal in de regel
bezetis en er geen ruimte is voor vaste trainingsuren. Je kunt
veel beter zoveel mogelijk oefenwedstrijden spelen (en dat
doen we dan ook) en op die manier trainen om zo bijvoorbeeld
vaste combinatiepatronen in te laten slijten.
De funktie van Ton Lawant is betrekkelijk; hij heeft de diplo-
ma's en er moet iemand op de bank zitten die bepaalt wie
wanneer en waar speelt. Hij is een buitenstaander (geen Zieu-

wentenaar} en heeft daardoor het voordeel dat zijn beslissingen
door iedereen gemakkelijker geaccepteerd worden, Zijn voor-
besprekingen, waar in de regel de fouten van de vorige wed-
strijd worden geanalyseerd, zijn natuurlijk ook belangrijk en van
invloed ophet spel, maar bijna alle spelers zijn doorgewinterde
voetballers die op een redelijk hoog niveau gevoetbald hebben
en denken het daarom zelf ook wel te weten.”

Is zaalvoetbal altijd leuk om te spelen en naarte kijken? “Toen
we begonnen in de 4e klasse, wonnen wealle wedstrijden met
een nulletje of tien. Dat is op een gegeven moment natuurlijk
niet leuk meer. Ik speel liever tegen tegenstanders die gelijk-
waardig of net iets beter zijn. Daar kun je je aan optrekken en
een overwinning geeft dan veel meer voldoening. Daarnaast
moeten we soms bijvoorbeeld pas om 22.30 uur in bijvoor-
beeld een plaats als Dieren voetballen. En dat op verschillende
dagen van de week, Er bestaat geen vaste dag en/of tijd voor
uitwedstrijden. Dat is somsheel vervelend, maar heeft alles te
maken met het beschikbaar zijn van sporthallen. Voor wat
betreft het kijken naar zaalvoetbal geldt; hoe hoger je speelt,
des te minder aantrekkelijk het wordt. Op niveau wordt zaal
voetbal een schaakspel met vaste patronen en aanvalsopzet-
ten; het bekende vierkantje dus, waarbij de bal ontzettend vaak
naar elkaar wordt toegeschoven en het wachten is op een
verdedigende positiefout van de tegenstander. Allesbehalve
spektaculair.”
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Is zaalvoetbal een blessuregevoelige sport en hoe denk je over
derisico's met betrekking tot het feit dat je een zelfstandige
ondernemer bent? "In tegenstelling tot veldvoetbal is lichame-

contact niet toegestaan. Een schouderduw mag niet. Een
sliding is helemaal uit den boze en grove tackels en overtredin-
gen komen zelden of nooit voor. Wat dat betreft vallen de
risico's wel mee. Natuurlijk maak je vaak plotselinge bewegin-
gen, waardoor de enkelen kniegewrichten extra belast wor-
den, maar ik heb gelukkig (afkloppen) nog nooït een zware
blessure gehad. Dat ik een eigen zaak heb, is voor mij geen
reden om niet meer aan zaalvoetbal of aan een andere sport te
doen. Je kunt niet altijd alle risico's vermijden. Ik zou dan niets
meer kunnen doen, behalvein bed liggen misschien. Als je de
straat oversteekt kun je ook wat krijgen.”

Wat betekent sport voorjou en zou je het kunnen missen?
“Sport betekent ontzettend veel voor mij en ik zou hetabsoluut
niet kunnen missen. Sport betekent voor mij gezellig een
avondje uit. Maar het zorgt ook voor een goede conditie en
geeft mij ontspanning en een goed gevoel van eigenwaarde.
Hetis een uitlaatklep en een mogelijkheid om meaf te reageren
en iets te presteren. Ookop televisie volg ik bijna alles. Er gaat
me wat dat betreft weinig mis." (Karín, die op een afstandje
hetgesprek begint te volgen, krikt instemmend.

DE TOEKOMST
"Mijn leven verandert. Vroeger waser alléén maar voetbal en
nog eens voetbal. Door de week trainde ik zelf 2 of 3 keer ophet veld, was daarnaast jeugdtrainer bij Vios Beltrum en voet-
balde ook nog regelmatiginde zaal. In het weekend begeleidde
ik de jongens die ik trainde en speelde zelf m'n wedstrijd.
Tegenwoordig wordt dat allemaal minder. De zaak en mijn
gezin vragen steeds meer tijd. Ik zou nog best weer jeugdtrai-
ning willen gaan geven, maar voor een goede training moet je
de jongens ook op zaterdagmiddag begeleiden en dat kan met
een fietswinkel, die dan open is, niet. Voorlopig blijf ik sowieso
zaalvoetballen op eenzo hoog mogelijk niveau. Of ik nog weer_...
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ga veldvoetballen is momenteel onzeker, maar daar hebben we‘t straks al over gehad. Daarnaast ben ik van plan (als m'n
studie is afgerond) om ook te gaan tennissen en wielrennen. Ikheb alvast een mooie cross-fiets uitgezocht en besteld.”

Paul Knippenborg. Een sportman inhart en nieren. Misschien
niet zo’n “voetbaldier" als zijn broer Laurens, maar wel bezeten
van 't balletje, begenadigd met het nodige talent en de intentie
om het hoogst mogelijke te behalen. De volgende generatie
(Jelle en vooral Jouke) weten al dat eenbal rondis. Ze wor-den niet bewust gestimuleerd maar zeker ook niet afgeremd.
Op de vraag of zij aanleg voor voetbal hebben, antwoordt Paul;
"Ik zou het wel leuk vinden", Een 'under-statement’ of bedoelt
ook hij “als je eraan begint moet je met je 18e in het eerste
spelen® ?

HET TOETJE VAN PAUL
1. Watisje favoriete gerecht ?

Kip met rijst en daaroverheen een heerlijke “haché6-saus" uit
een ordinair Knor-zakje.

2. Wig nodig je absoluut niet uit opje verjaardag ?
Ik heb géén vijanden.

3. Watisvolgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Ik kon vroeger niet tegen mijn verlies. “En nu nog niet", vult
Karin aan.

4. Watis volgens jezelf je beste eigenschap ?
Ik ben nergens te beroerd voor. “En dat is zo’ bevestigt
Ka

5. Wievind je de beste sportman of -vrouw van Zieuwent ?
Jan klein Goldewijk: “Hij is óók overal goedin.”
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is de meest ondergewaardeerde persoon binnen je eigen
vereniging ?
Bennie Slot, Wijnand Bekken en Edwin Waalder. Er wordt
vaak wat schamperig en lacherig over hun geouwehoerd,
maar ondertussen doen zij wel mooi het meeste voor de
vereniging.

7. AlsZieuwenteenzelfstandige gemeente was, wiezouer
dan burgemeester moeten zijn ?
Ria Krabbenborg; zij kent het ‘Zieuwentse belang’ en weet
dus wat er reilt, zeilt en leeft in ons dorp. Zij kan met op-
rechte belangstelling luisteren naar andere mensen.

8. Watis je grootste hobby mom 1?
Zaalvoetbal !!!

9. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?
De kern van Zieuwent zou groter gemaakt moeten worden
door het plaatsen van extra sfeer:lantaarnpalen. Het over-
grote deel van de plaatselijke middenstand valt buiten het
gedeelte van de Dorpsstraat dat mooi verlicht is. Vanaf “De
Timp richting Ruurlo en vanaf de kerk richting Lichtenvoor-
de kijk je in een soort zwart gat.

De Redaktie (HW & MHW)

“DE KINDERPIOT"
Hallo goeie, beste, jonge, oude, kinderpiotlezers.

Ook dit jaar werd er weer een sportnacht gehouden. Het leek
ons wel interessant en daarom doen wehet dit keer over de
sportnacht. Het begon om 5 uur, maar omdat Marleen er zelf
ook aan mee deed gingen we om half 5 op pad. Marleen deed
mee aan badminton. En terwijl zij zich omkleedde interviewde
ik wat andere badmintonsterren.
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R.KZV.C. Veldvoetbal
Voorziter J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënveido, tol. 1281
Secretaris C. te Molder, Aavelstraat 9, L'voorde, tel. 05443-75179
Penningmeester:M. vn. Bofscher, De Haare 69, Zieuwent ol. 1660
Wedstrjdsecr. _H Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

R.KZV.C. Zaalvoetbal
Voorziter 8. ten Bras. Dorpsstraat 23, Zieuwent, tol 1257
Sekr/Penningm. B. Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent, el. 2381
Wedstijdsoer. 8: Slot, Hellenweg 3, Zieuwent, el 2127

H.V. PACELLI: Handbal
Voorziter B. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Secretaresse 1 Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel 05243-73814
Peningmeesteres_:P.Klein Goldewijk, Linnenwever2, Groenlo, tel. 05440-65478
Wedstrijdseer. A Hummolink, De Haaro 30, Zieuwent, tel 1531

TOHP: Volleybal
Voorziner H. Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zieuwent, tel 1875
Secretaris B: te Molder, De Haare 1, Zieuwent, el 2140
Penningmeosteres :M. Heutinck, Rolgersweg 11, Zieuwent, tel. 1770
Wedstrijd-secr. A, Hogenkamp, De Steege 41, Zieuwent. el. 2266
Recreanten W. te Roller, Rapenburgsestraat 2e, 'voorde, tel 05443-72617
Jeugdzaken J. Kolkman:Cuppers, Ruurloseweg 20, Zieuwent, el. 2194

ZV: Tennis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde. te! 1281
Secretaresse Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, el. 1591
Penningmeester :W Weijers, Zieuwentseweg 77, Zieuwent, te, 1445
Wedstrijd-seor. 5 v.d. Linden, Dorpsstraat 2, Zieuwent, te, 1553
Jeugdcommisie A Hassink, Kleuterstraat 10, Zieuwent, Tel 1917

Y. Krabbenborg, Dorpsstraat 2d, Zieuwent, tel 1725

GV: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster L Hummelink, Oude Terborgsew. 268, D'chem,tel 08340-60442
Secretaresse J. Wolters, Batscijk 42, Mariënvelde, tel. 1711
Penningmeesteres:£. Krabbenborg, Batsdijk 39, Mariënvelde, tel 2329
Wedstijdsecr. 1 Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, el. 08340-60442

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



TV DES: Touwtrekken
Voorziter L te Molder, B. v. Meurstraat 24, L'voorde tel. 05443-75454
Secretaris 8. Huitink, Hofmanswog 2, Zieuwent, el. 2112
Penningmeester: M. Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, el 1374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tl. 1257
Secreta £ Hoonderboom, De Steege 71, Zieuwent, tel. 2316
Penningmeester te Roller, Verkavelingsweg 2, Mariönveide, to. 1373
Wedstrijdsecr.  =K. Hummelink, Esstraat 42, L voorde, tel. 05443-77523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorziter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, el. 1400
Sekt/Penningm. A: Papen, De Hzare 22, Zieuwent, tel. 1870

BV. 'T KEVELDER: Bijarten
Voorziter J.Nijolder, Wilgendijk 4, Mariënvelde, tl. 1316
Secretaris Al te Roller, Verkavelingsweg 2, Mariënvelde, tel 1373
Ponningmeesteres :C. Schuirink, J. v. Eykstraat 12 L'voorde, tel 05443-73217
Wedstrijdsecr. A Waalderbos, Zieuwentseweg 42, Zieuwent, te, 1504

B:8.Z: Bijarten
Voorziter A. van Melis, Kard. de Jongstr. 1, voorde, tal. 05443-74584
Secr. Weds-seer.  :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271
Penningmeesteres:D. Goldewijk-ten Bras, Churchilstraat 20 el. 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel. 1217
Secr/Weds-secr. =P. Domhof, Startmansweg 22, Beltrum, tel 0548-2191
Penningmeester :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271

ESZET'90: Squashvereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent tel 1982
Secretaresse N. Nijenhuis, De Steege 86, Zieuwent, tel 2275
Penningmeester :P van Zutphen, Bentinckstraat 23, L'voorde, tel 05443-76783
Wedstrijd-secr. (4) :H. Meutstege, Constantijnlaan 6. Ruurlo, el. (5735-3524
Wedstrijd-seer. (D) Aten Have, Varkensmarkt 10-34, L'voorde, to. 05443-71445

BADMINTON-vereniging
Voorziter M. Stottelaar, Middachtenstraat 34, L'voorde, el. 05443-77019
Secretaresse Y. Eekeider, Dorpsstraat 83, Zieuwent tel. 2172
Ponningmeester Wi Eekelder, Ruurloseweg 18a, Zieuwent e!. 1664



12

INTERVIEW MET DE FANTASTISCHE (AHUM)
BADMINTONSTERS

1. Hoe langzit je al op badminton??
Ellen Nieuwhof: 00000000, eeeh, ongeveer 2 jaar.

2. Wat vind jij zo leuk aan de sportnacht??
Marleen Rouwhorst: Ik doe gewoon voor de lol mee. Verder
weetik niks. Ik vind badminton gewoon leuk.

3. Heb je wel eens vaker aan de sportnacht mee gedaan??
Malu Eekelder: Ik heb 2 keer vaker aan de sportnacht mee
gedaan. Dit wordt mijn derde keer. Ik vond de vorige 2
keren hééé666éé! leuk.

4. Hebje wel eens wat gewonnen??
Lianne Wekking: Nee, ja eigenlijk 1 keer, toen heb ik peper-‘noten gewonnen. (wij dachten bij ons zelf?277?, we vonden
het een beetje vreemd)

5. Hoe zijn je trainsters??
Ellen Nieuwhof: ZE HEBBEN SOMS EEN PINNEBUIIII! Ze
moest er zelf natuurlijk hééééél erg om lachen.

Behalve badminton kun je

ook voetballen, squashen en kaarten.
We liepen eens rond bij het squashen en we konden het niet
/aten om ook even de jury van het squashen te interviewen.
Vincent zat heel fanatiek vanalles op te schrijven en we durf-
den hem bijna niet te storen. Bijna niet. Want we hebben het
toch gedaan.

INTERVIEW MET VINCENT DOPPEN (een jurylid)
1. Waarom ben jij speciaal uitgekozen om alles te regelen??

Oei, haha, dat is een goeie vraag. Ik ben namelijk niet
uitgekozen, ik heb mezelf aangemeld.
Wij: Maar hoe zit datdan, heb je een hele groep die zichzelf
aanmeld en word jij daar speciaal uitgekozen?



IETS TE VIEREN?
geboorte - huwelijk - jubileum

Kom eens bij ons een passende
kaart uitzoeken. Of neem één van de
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DRUKKERIJ WESTERLAAN
v.d. Meer de Walcherenstraat 1 - Lichtenvoorde - Tel.71207 Fax 76525
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Vincent: Nee, ik zit in het bestuur van de sportnacht, we
hadden nog iemand nodig die dit werk wou doen en toen
zei ik dat ik dat wel wilde. Snap je? (hetis ons nu volkomen
duidelijk)

Is hetveel werk om alles te regelen??
Nou, de eerste keer wel maar nuis het al devijfde keer en
nu gaat het wel.

Hoe laat is de sportnacht nou eigenlijk afgelopen?? (Dat
vonden wij dus echt zo’n vraagje die je altijd al wilde
weten!)
Vincent: Voor ons is de sportnacht 3 uur afgelopen, maar
met voetbal en alles er bij is de sportnacht ongeveer 5 uur
afgelopen.
Wij: Zo, dan zul jij morgen wel lang uitslapen!!!

Hoeveel jaaris er al sportnacht?
Dit is het vijfde jaar, meteen toen de sporthal open ging
hebben we een sportnacht georganiseerd, Maar toen wasertennis in plaats van badminton.

Wat vind jij zelf het leukste onderdeel??
Ik vind zelf squash het mooiste natuurlijk, maar badminton
is ookleuk.
Wij: bedankt.
Vincent: graag gedaan.

En dit was alweer het einde van deze kinderpiot. Whèèèeèe,
nog 5 weken wachten, maar weetje wat je doet, hang deze
piot maar bovenje bed, dan kun je er elke dag naar kijken. En
dan zijn die 5 weken zo voorbij. Wel doen he??? f

Ajuuuuuuuuu, heel veel groeten van
Eva Stortelder en Marleen Beerten.
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EEN EENS |ESET
SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN
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Theo kl. Holkenborg
Oude Ruurloseweg 25, 7136 KE Zieuwent, Tel.: 05445 - 1384
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_

VOLLEYBALVERENIGING TOHP
_

Hallo volleybalfreaks,
Wij zijn de C-jeugd van volleybalvereniging T.O.H.P. en willen
ons even voorstellen:

Hans

Stefan

Hugo

Linda

Marleen

Marieke

Nicole

Rita

: Heel dromerig romantisch type, zoekt een meisje om
meete volleyen, liefst natuurlijk bij T.O.H.P.

: Onze ‘jebbelkont’. Hij praat meer in het veld dan dat
ie speelt.

: Onzen fanatiekeling. Wil zelfs een feestje laten
schieten voor een volleybaltoernooi,

: Wie is dat ook alweer?Diehebben we weken niet
gezien of gehoord!!!

: Is al verliefd op J.B.…en heeft totaal geen schrik
voordie knappe BOVO-jongens (veld naast het onze
tijdens de training!)

: Heeft altijd een grote ‘bek’, maar laat dingen met
betrekking tot de BOVO-jongens aan Marleen over
(zielig hè 777)

: Onze nieuweling, heeft net nieuwe kniebescher-
mers, we hopen dat ze snel gesleten zijn.

: Zij moestons helaas verlaten (snik, snik). We wen-
sen haar veel plezier bij T.O.H.P.-B,

moest ons helaas verlaten (snik, snik). We
wensen ook haar veel plezier bij T.O.HP.-B.

: Houdt te veel (volgens ons) van tempo, maar doet
zelf ‘niks’.

: Heeft een hoofd als een rode biet na één rondje
lopen al. Hijg, puff, hijg puff.
Moet altijd vroeg uit de veren om dit geweldige
team te coachen, tijdens de toernooitjes in Ruurlo
(zaterdag 08.30 uur).

Lijkt het je leuk om dit gezellige team te versterken, kom dan
op maandag om 18.30 uur naar de sporthal.

Groetjes, C-jeugd T.O.H.P.
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Naam

Meest favoriete sport

Minst favoriete sport

Volleybalver. TOHP

Sportblad PIOT

Huidige trainer

Onbewoond eiland
10 miljoen winnen

Wie niet op verjaardag
GTST of NOVA
Mooiste sportherinnering
Borrel drinken bij
Stopwoordje

Moesof Escargots

Zwerver of Bas v.d. Goor
Zieuwent of Voor-Beltrum
Laatst gekochte CD
P.de Leeuw of R.ten Brink
Gelovig of bijgelovig

Luieren of werken

De doodstraf
Jeugddroom qua beroep
Uit bed te halen voor

: Louise Grotenhuis-Payers, 35 jaar,
TOHP-2.

: Volleybal en tennis. Het ene in
groepsverband, het andere alleen

: Paardrijden; het paard doet het
werk, de jockey zit op z'n kont.
Houden zo! Met dezelfde inzet van
iedereen kan dat.

: Tegenwoordig lees ik hem goed
‘door, vooral de “voetbalpupillen”.
Jan Geerdink. Hij zet zich goed in,
maar ….

: Tonnie, de kinderen en ruim genoeg
te eten en te drinken.
Grote vakantie en investeren in ons
huis ("Wel in Zieuwent dus, hoor").
Nooit over nagedacht.
Nova, dat andere is te langdradig.

: De kampioenschappen, 3 in 10 jaar
: Het liefst gewoon lekker thuis.

"Ná", vraag maar aan de teamge-
noten.

: Zelfgemaakte stamppot. Verder eet
ik niets, water al nietuit ziet.
Ik heb er geen verschil in.
Ik voel mehier heel goed thuis.

: We hebben geen CD-speler, dus …

Allebei, maar beide voor eventjes.
Ik doe het e.e.a. voor de kerk en
bijgeloof zegt me echt niks.

: Allebei op zijn tijd, hoewel in de
tuin werken echt een hobby is.
Incidenteel mag het best wel.
Ik wilde altijd juffrouw worden.
Laat mij maar lekker slapen.

R.D.
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Hotel - Café - Rest.
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Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-1282|



BIG BUSINESS

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

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zander straat 10 ZIEUWENT - tel. 05445-1705
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DE MOMENTEN VAN DE
R.K.Z.V.C. PUPILLEN

Omdat de jonge voetballertjes van RKZVC gedurende de afgelo-
pen periode niet op het veld gevoetbald hebben, moetuindeze
PIOT deze rubriek missen. Zodra ook voorhen in competitiever
band het balletje weer gaat rollen hoort u van hen, De Redakti

Gedurende de wintermaanden is er in de kantine van Z.V.C.
op elke tweede maandag van de maandeen kruisjaskaart-
avond voor|e teurs van deze vereniging. De
aanvang is 20.00 uur. De eerstvolgende kaartavond is op
maandag 13 februari a.s.

HET DUEL VAN HET JAAR
De winterstop van de selectie van R.K.Z.V.C. werd dit jaar zeer
nuttig ingevuld. Naast de gebruikelijke trainingen en oefenwed-
strijden werd er op de woensdag tussen kerst en oud en nieuw
een nu al legendarische wedstrijd gespeeld. Na een onderbre-
king van twee jaar ontmoetten de mannen van de selectie in't
Kevelder de dames van de gelijknamige biljartvereniging. 11
kerels tegen 11 dames; met als inzet: eeuwige roem.

Dat de Kevelderdames het direct zeer slim speelden bleek pas
achteraf bij de einduitslag (hierover later meer).
Het werd een spannende strijd waarbij op twee biljarts werd
gespeeld. Een ieder mocht, om het niet te lang te laten duren,
25 keer stoten. En onder het genot van een hapje en drankje
werden de wedstrijden sportief doch met de nodige fanatisme
afgewerkt. En eerlijk is eerlijk, de dames bleken meer tactiek en
techniek te hebben dan de voetballers; zij hielden het conditio-
neel na afloop langer vol.
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Over de einduitslag bestaat nog enig onenigheid. Voortijdig
moest een ieder opgeven hoeveel caramboles hij/zij zou stoten.
Dit om koppels te maken van gelijkwaardig niveau. Onder druk
van de dames zwichtten praktisch alle voetballers en gaven
(achteraf) een veel te hoog aantal caramboles op. In de veron-
derstelling dat naderhandalle punten zouden worden opgeteld
van de 11 voetballers en deze vergeleken zouden worden met
de punten van de dames, werden winstkansen voor de Z.V.C.-
selectie nog niet uitgesloten,
Echter de Kevelderdames rekenden het gemiddelde uit (aantal
punten gedeeld door het aantal van te voren opgegeven, te
maken caramboles) en het bleek dusdat de voetballers zodoen-
dedik verloren hadden.

Desalniettemin was het wederom een geslaagde avond wat
betreft de voetballers, welke voor herhaling vatbaar is. Want
lichte wraakgevoelens heersen bij de verliezers.
De selectie dankt de dames van biljartvereniging ’t Kevelder (en
Velver Joep) en komen in ’95 sterker terug dan ooit.

Selectie Z. JW)

Op3 april a.s. start weer hetopen biljarttoernooi van Zieuwent
en Mariënvelde. Opgave voor deelname tot 12 maart a.s. bij
één van de volgende adressen:
- Clubhuis ’t Kevelder: Tel. 5445-2385 (na 20.00 uur).
- Café Heutinck: Tel. 05445-1237.
- Café Wieggers: Tel. 05445-1527.
- Mevr. C. Schuirink (secr./penn.m.): Tel, 05443-73217.

De organisatie.

De kopie voor het volgende nummer(22e jaargang nr. 7,
verschijningsdatum 25 februari a.s.) dient uiterlijk zendag
19 februari in het bezit te zijn van de redaktie.
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HANDBALVEREN!

OLIEBOLLENACTIE “94
De jaarlijkse oliebollenactie van H.V. Pacelli is weer achter de
rug. Met man en macht is er op oudejaarsdag weer aan ge-
werkt om deze actie tot een succes te maken. Dat het een
succes was bleek uit het feit, dat we niet iedereen in Zieuwent
konden voorzien van oliebollen. “Zal dit aan de kwaliteit van de
oliebollen hebben gelegen?"

ING PACELLI

Vanaf hier willen we graag iedereen bedanken wie op welke
wijze dan ook hun steentje bij heeft gedragen om deze dag
toch tot een goed einde te brengen. Dit jaar zal de oliebollenac-
tie plaats vinden op zaterdag 30 december en er zal dan een
extra grote hoeveelheid worden gebakken, zodat elk adres
bezochtzal worden en er niemand vergeefs zal zitten te wach-
ten. U hoeft dusook dit jaar ziet zelf uw oliebollen te bakken.

PR-commissie H.V. Pacel

ieronder volgt een klein overzicht van de verrichtingen van de
diverse teams van HV Pacelli. De tweede helft van het handbal
seizoen is inmiddels begonnen en we kunneneen kleine balans
opmaken van de eerste helft van het seizoen.

De (nieuwe) WELPEN spelen dit jaar voor het eerst mee in de
competitie. Logisch natuurlijk dat de meisjes in het begin aan
elkaar en aan het handbal moesten wennen. Op vrijdagavond
krijgen ze altijd training van Tanja van der Linden en Cindy
Ponds en op zondag worden ze goed begeleid door de moeder
van Simone.
In het begin werden er een aantal wedstrijden verloren maar
dat gaat gelukkig nu iets beter. Van de zes wedstrijden die ze
tot nu toe gespeeld hebben zijn er 2 gewonnen, 1 gelijk en 3
verloren. In de welpenklasse spelen echter 2 teams mee die
buiten mededinging aan het kampioenschap meedoen in de
competitie. (Dit zijn dan teams die met meisjes spelen die
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eigenlijk geen welpen meer zijn gezien hun leeftijd). Derhalve
staan de welpen van Pacelli op een goede derde plaats.
De ASPIRANTEN van Pacelli onder begeleiding van de moeder
van Marieke en Daisy hebben een goede eerst helft achter de
rug. Van de 11 gespeelde wedstrijden hebben ze er 8 gewon-nen en 3 verloren. Het is duidelijk aan het handbal te merken
dat de meisjes ondertussen goed op elkaar ingespeeld raken.
Ze laten in de wedstrijden dan ook heel leuke dingen zien.
Helaas spelen ze dit seizoen mee in de klasse buiten meded
ging om het kampioenschap omdat er een aantal meisjestussen zitten die gezien hun leeftijd te oud zijn voor de B-
aspiranten. Desalniettemin is het een heel goede prestatie.

De JUNIOREN van Pacelli spelen dit jaar voor het eerst in eenandere klasse. Nadat ze vorig jaar kampioen zijn geworden zijn
ze in een hogere klasse ingedeeld. Ze winnen nog steeds
wedstrijden maar moeten er nu zeker veel meer moeïte voordoen dan vorig jaar toen (bijna) alle wedstrijden dik gewonnenwerden. Het handbalplezier is nu duidelijk groter geworden.
Van de 10 wedstrijden zijn er 2 verloren en 1 gelijk gespeeld.
De rest hebben ze gewonnen zodat ze nu op een mooie gedeel-de 2e plaats staan. (Met 3 andere teams).

De DAMES 2 van Pacelli hebben een zeer goede eerste helft
van het seizoen achter de rug. Van de 12 wedstrijden werden
er 2 gelijk gespeeld, 1 verloren en de rest gewonnen. Helaas
was de verloren partij tegen de koploper van deze klasse Erix-2
zodat ze op een goede tweede plaats in het klassement staan,
Hopelijk gaat het tweede seizoen net zo goed en wordt de
wedstrijd tegen Erix (in Lichtenvoorde) wel gewonnen dan
maken ze een goede kans op het kampioenschap en promotie
naar de tweede klasse waar dit team toch eigenlijk ook wel
thuishoort.

De DAMES 1 van Pacelli hebben een zeer wisselvallende eerste
helft achter de rug. Veel blessures, zodat veel gebruik moest
worden gemaakt van speelster uit het tweede en van de junio-
ren. (Hetgeen trouwens altijd uitstekend gaat.) De ene keer
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speelden ze tegen de koploper de sterren van de hemel en
wonnen ze zeer verdiend de wedstrijd. De andere keer worden
ze (bijna) weggespeeld door een middenmoter of verliezen ze
zeer knullig van een lagergeklasseerd team. Gelukkig heeft in
deze klasse niet alleen Pacelli last van een wisselvallig spel
maar ook de rest van de teams hebben dit probleem. Van de
13 wedstrijden zijn er 8 gewonnen, 4 verloren en 1 gelijk
gespeeld. De stand in de klasse is op dit moment een derde
plaats achter Huissen en de Gazellen.

De HEREN van Pacelli zijn het afgelopen jaar gepromoveerd
naar de tweede klasse. Dat hier het handbalniveau een stukje
hoger is duidelijk te merken, De meeste teams trainen in deze
klassetoch zeker wel één keer in de week, terwijl de heren van
Pacelli dit niet doen. Een plaatsje op de ranglijst net boven de
degradatiekandidaten is dan ook helemaal niet slecht. Hopelijk
pakken ze nog een paar puntjes zodat ze zeker zijn van de
tweede klasse. Degradatie naar de derde klasse zou jammer
zijn omdat daar afgelopen jaar de wedstrijden wel heel gemak-
kelijk gewonnen werden en het handbalspel niet veel te bieden
had op die manier. Aantal gespeelde wedstrijden 12, waarvan
8 verloren en 4 gewonnen.

De OLIEBOLLENACTIE van HV Pacelli is dit jaar weer goed
verlopen. Het ging zelfs zo goed dat het deeg om 11.00 uur al
op was en er bij Bakker Josin Borculo speciaal nog wat bijge-
haald werd om ook de laatste ritten in Zieuwent af te maken.
Hierbij willen wij dan ook iedereen bedanken die op welke
manier dan ook heeft meegeholpen om de oliebollenactie
wederom tot een succes te maken. Tevens willen wij alle
kopers/eters van deze oliebollen bedanken. Zonder jullie zou
deze actie geen succes geworden zijn.

Tevens bedanken wij de SPONSORS van HV Pacelli voor hun
bijdrage aan onze vereniging. De afgelopen weken waren dat:
Meermarkt Reymer, Krabbenborg Transportbedr., Bevabro
Schildersbedr., Kapsalon Ceciel, Hegeman Autobedr., Waenink
Schildersbedr., Erna Bloemsierkunst, Rouwhorst en Maertz-
dorff, Jos Lageschaar, en Kapsalon Doppen. Het Bestuur.
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EVENEMENTEN-AGENDA

19 februari : PIOT: Kopie inleveren.
15, 18en 17 april : PAASPOP'SS.

2797? : "Overige evenementen".

DE FLAPOREN HOORDEN’ …
dat Benno Stoverink tijdens de su
vijfde is geëindigd in de B-categori

ial-run te Beltrum als

dat Tafeltennisvereniging Slagvaardig 2 "buitenlandse"
speelsters heeft gecontracteerd. Volgens ingewijden zijn
ze zelfs nog beter dan José Ormel.

dat voor sommigen de Sourcy Sportnacht niet lang ge-
noeg kon duren en pas op zondag om 12.00 uur (na een
stevig ontbijt) naar bed gingen.

dat voor anderen de Sourcy Kaartnacht te lang duurde en
zonder bericht vroegtijdig met de ‘noordermaan' waren
vertrokken.

dat de sporters, kaarters en bezoekers tijdens de Sourcy
Sportnacht niet hebben kunnen genieten van live-muziek.
De muzikant(en) belden op 't laatste moment af.

dat meerdere verenigingen vergevorderde plannen hebben
om met een aantal leden gedurende het zomer-reces
buitenlandse uitstapjes te maken. Zo willen junioren van
ZVC voor 9 dagen naar Barcelona en heeft de dames-
selectie van HV Pacelli het plan opgevat om voor een
weekend naar Tsjechië af te reizen.

voetbalvereniging R.K.Z.V.C. dit jaar haar 50-jarig be-
staans-jubileum viert.
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