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RECREATIE OF PRESTATIE

De topsport wordt sinds jaar en dag
bepaald door commercie, sponsoren
en media, kortom geld. De voetbal-
trainers Vliegen er in deze periode
weer achter elkaar uit, omdat zij
niet presteren en zij dus de club niet

in het medialicht krijgen, de spon-
soren dus niet tevreden zijn en er
dus geen geld verdient wordt.

Gelukkig is het in de amateurwereld
toch nog wat beter geregeld, hoe-



wel ook veel amateurclubs hun
spelers betalen. Natuurlijk speelt het
eerste team om de punten, dus
prestatie. Maar ook het recreatieve
gedeelte is van groot belang. Ook
bij de jeugd zijn deze twee aspecten
met elkaar verbonden. Bij grote ver-
enigingen kan er geselecteerd wor
den op kwaliteit, zodat de betere en
de minder goede voetballers bij
elkaar in een team spelenen zij dus
beiden zowel prestatie als recreatie

ij de één iets meer presta-
de ander iets meer recrea-

Bij de kleinere verenigingen,

van RKZVC ken ik deze tweestrij
prestatie of recreatie, en vooral de
vraag: Wanneer beginnen we te
selecteren op basis van kwaliteit?
Direct bij de F-jeugd al, pas bij de
junioren, of daar ergens tussen in?

Ik denk dat wanneer je de mogelijke
heid hebt om te selecteren je dat in
een vroeg stadium moet doen. Wij
selecteren dit jaar bij RKZVC dan
ook al vanaf de E-jeugd (niet direct
vanaf de F omdat men eerst ver-
trouwd moet raken met ‘voetbal’ en
met de vereniging). Dit doen wij
omdat wij met drie E-elftallen ten
eerste de mogelijkheid hebben om
te selecteren. Daarnaast bestaat nu
de mogelijkheid om met het sterkste
E-team interregionaal te gaan spe-
len. Dus sterke tegenstanders,
waarvan veel geleerd kan worden.
Een doelstelling van de jeugdafde-
ling is toch ook: het ontwikkelen
van goede voetballers (die later
eventueel in de selectie kunnen
spelen). Door daar vroeg mee te

beginnen, want als ze jong zijn kun
je ze nog wat leren, is de kans van
slagen groter. En wat dus eerder
met één of twee E-teams niet kon,
kan dus nu met drie E-teams wel;
selecteren op basis van kwaliteit.
En dan zitten vriendjes misschien
niet altijd bij elkaar in het elftal,
maarik weet zeker dat dat bij de
jongens en meisjes praktisch nooït
problemen geeft. De betere spelers
zitten niet steeds te zeuren op de-
genen die wat minder voetbalcapa-
bel zijn en andersom hebben de
minder capabele voetballers geen
‘last’ meer van de hele goede spe-
lers, die voorheen alles alleen deden
en zij dus geen bal kregen in de
wedstrijd. Zo kan een E3 speler,
voorheen in de schaduw stond van
de ’goede voetballer’, ook eenkeer
de uitblinker van de wedstrijd zijn.

Voor ouders die niet ‘voetbal-min-
dend’ zijn, is dit soms een moelijk
te volgen wijze van redeneren,
omdat hun zoon/dochter dan niet
altijd bij vriendjes of klasgenootjes
in het team zit. Mijn ervaring leert
dat de spelertjes daar zelf niet zo-
veel problemen mee hebben, vooral
omdat zij meer plezier (recreatie) in
het spelletje hebben als zij bij spe-
lers met hetzelfde speiniveau in het
team zitten en voor hun doen zelf
ook beter voetballen dan voorheen
(prestatie) toen ze nog tussen veel
betere voetballers speelden. Presta-
tie en recreatie zijn prima te combi
neren, ookbij de jeugd, met soms
het accent op prestatie en soms op
recreatie

De redactie (JW)
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EEN GOEDE COACH HAALT HET BESTE UIT SPELERS!
Veel ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf halen niet het
maximale rendement uit hun bedrijf. Van de 500.000 startende
ondernemingen overleeft maar 15% het, door een gebrekkigeadministratie, of onbekendheid in ondernemersland. Goede raadvia accountantskantoren is duur.
Toch kan het ook anders. R&M ondersteunt dagelijks met raad endaad vele kleine en grote bedrijven bij hun bedrijfsvoering. Een
ondersteuning die u in staat stelt zich daadwerkelijk bezig tehouden met uw zaak enbetere resultaten te boeken.
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De aankomende tĳd kunt u in de
PIOT weer volop genieten van het

reilen en zeilen” van onze sporters.
Dit dankzij de financiële steun van
de plaatselijke middenstand, die er
middels hun advertenties weer voor
gezorgd heeft dat u de eerst volgen-
de 10 nummers (jaargang 23 nr. 4
Um jaargang 24 nr. 3} van PIOT
gratis in huis krijgt. Naast de H.H.

Adverteerders wordt dit blad mede
gemaakt door een finan

ele bijdrage van R.T.I. (Pneumati
sche Transport Installaties). En ‘last
but not least’ willen wij drukkerij
Westerlaan bedanken voor hun
medewerking. Naast het verzorgen
van al het drukwerk treedt zij, door
een substantiële financiële bijdrage,
op als onze “hoofdsponsor. (Dit
verklaart 0.a. haar advertentie op de
voorpagina.)

Met de familie Domhof (bezorger
van de Gelderlander) zijn afspraken
gemaakt dat PIOT
wordt bezorgd. Mocht u onverhoop
PIOT toch niet ontvangen, dan kunt

u hierover reklameren bij Domhof
(tel. 351517) of de redaktie (tel.
351964), opdat de desbetreffende
krantenbezorger hierover kan wor-
den aangesproken.

Mocht u buiten het bovenvermelde
verspreidingsgebied wonen en toch
PIOT regelmatig willen ontvangen,
dan kunt u dit doorgeven aan de
redaktie (tel. 351964). Tegen port-
overgoeding (f 2,10 per nummer)
wordt de PIOT u per post toege
stuurd. Tenslotte zij nog opgemerkt
dat van elke uitgave van PIOT een
aantal exemplaren in de kantine van
ZVC, het clubgebouw van ZTV en
het Sourey Center ligt

Met ingang van dit nummer is Mark
Lankveld toegetreden tot de redak
tie. Mede door deze versterking van
de redaktie zullen we met z'n allen
proberen om van de PIOT een nog
lezenswaardiger sportblad te ma-
ken. In het hierna volgende artikel
“stelt Mark zich aan u voor"

De redaktie.

DE BEST BEKEKEN SPORT ?

De best bekeken sporten van Neder-
land, welke zouden dat zijn? Voet-
balis natuurlijk een topper, zowel
bekeken als bezocht. Op TV wordt
ook veel naar tennis gekeken en
daardoor veel uitgezonden. De
laatste jaren kijken steeds meer
mensen naar Formule 1 op TV en
komen er bij de TT van Assen ruim
120.000 bezoekers. Uiteraard mag

een eventuele elfstedentocht zich
ook verheugen op een grote popula-
riteit. Ik sla er vast veel over.

Op de televisie wordt handig ge-
bruik gemaakt van de sport. Het is
een garantie voor veel kijkers.
Wordt het aanbod van sport op TV
niet wat te veel? De NOS alleen al
heeft wekelijks meer dan 28 uur



ingeruimd voor sport. Vier sport-
journaals per dag, vrijdags een
voorbeschouwing op het weekend,
zaterdags en zondags regelmatig
marathon-uitzendingen en als klap
op de vuurpijl een nabeschouwing
op de maandag. Alle Europese voet-

jesmeerd over de
overgebleven dins- woens- en don:
derdag, zijn te volgen. En dan zwijg
ik nog over de sport die ons via de
commerciële zenders bereikt. Er is
voor de kijker haast geen tĳd meer
over om zelf aan sport te doen, laat
staan om eens naar een ander te
gaan kijken. Terwijl er toch best
leuke sporten te zien zijn in Zieu-
went.

Wat zouin Zieuwent de best beke-
ken sport zijn? Je komt dan al gauw
bij het veldvoetbal terecht. Ook een
veel en misschien wel de best beke-
ken sport in Zieuwent is Squash.
Het is mij opgevallen dat haast
iedereen bij het betreden van de
sporthal, eerst doorhet raam kijkt
naar de squashbanen waar altijd
wel mensen aan het spelen zijn. Er
wordt niet lang gekeken, maarhet
wordt wel gezien.

In de sporthal gebeurt natuurlijk
veel. Hetis echter niet altijd even
duidelijk wanneer er wat leuks te
zien is. Zo heb ik eens bij toeval
gezien dat het eerste damesteam
van Pacelli een leuke pot handbal
speelt. En nuik lid ben van volley-
bal zie ik ook daar een spelletje dat
het bekijken meer dan waard ís. Bij

het zaalvoetbal laat men ook aardig
wat zien. Toch komen daar naast
een aantal leden, maar een handvol
bezoekers kijken. Ik zou de sporthal,
en velenuit Zieuwent met mij, eens
wat vaker moeten betreden zonder
sporttas of verplichtingen. Gewoon
omdat er op sportgebied veel te
zienis in Zieuwent, op een hoog ni-
veau,inieder geval hoog genoeg
voor spanning. Door te schrijven
voor de PIOT zal ik waarschijnlijk
wat meer sporten bekijken binnen
en buiten de sporthal. Het
zéker zo interessant als al datgene
wat ons op TV wordt aangeboden.
Op z’n minst is het gezelliger met
een aantal mensen langs de lijn, dan
alleen in een stoel voor de buis.

De redaktie (ML)

"UT HöLT ONS VAN DE STROATE*

Zoals iedereen westzijn Tonnie en
Miriam Bongers sinds enkele maan-
den niet meeralleen te zien In HCR
Bongers, maar ook in het Sourcy
Center, waar zij de nieuwe exploi-
tanten van zijn. Wij zijn erg be-
nieuwd naar het hoe, wat en waar-

om zij deze keuze gemaakt hebben,
hoe dit in de praktijk gaat (in combi-
natie met het hotel, cafe, restau-
rant), en wat hun ideeën voor de
nabije toekomst zijn met het Sourcy
Center.
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Dus zitten wij op een voor hen
redelijk rustige zaterdagmiddag in
café Bongers voor dit interview.
Tonnie Bongers is 42 jaar, horeca-
ondernemer, en 19 jaar getrouwd
met Miriam Wolters, 40 jaar. Zij
hebben 2 kinderen.

Hoe en waarom zijn jullie exploitan-
‘ten van het Sourey geworden?
We zijn benaderd door Dhr. Wes-
sels, eigenaar van het Sourcy Cen-
ter, of we interesse hadden om het
werk van Ronald kruip over te ne-
men. We hebben hier toen heel
grondig over nagedacht en her en
der adviezen ingewonnen. Na onge-
veer 4 maanden de knoop doorge-
hakt; op 1 juni beslist dat we het
zouden doen, en op 1 augustus zijn
we toen definitief gestart.

Het is vooral een uitdaging voor
ons. We hebben het niet zozeer
gedaan voor het werk erbij, de
organisatie en/of administratie.
Het Sourcy is een lopende trein, en
aan ons de taak om hier een snel-
trein van te maken, en geen stop-
trein. Wij zien hetals een verleng-
stuk van het bestaande bedrijf,
alleen het sportgebied is nieuw. De
wilde verhalen die de ronde doen
(b.v. Bongers wordt afgebroken )

zijn absoluut niet waar

Wat vooreen contract hebben jullie
getekend, en hoe liggen de verant-
woordelijkheden t.a.v. Dhr. Wes-
sels?
Wehebben bewust gekozen om een
contract te tekenen voor twee jaar,
zodat we eerst alles rustig kunnen
bekijken en goed ingewerkt zijn. De

constructie is als volgt; het gebouw
is van Dhr. Wessels, enwij betalen
hem huur. Bouwtechnische veran-
deringen gaan in overleg, maar wat
we verder doen is aan ons. Het
enige contract dat vast ligt, is dat
er tien jaar lang Heineken bier ge-
schonken wordtin het Sourey. We
hebben dit proberen te veranderen,
maardat lukte niet.

Verder dus geen contractuele ver-
plichtingen, ook niet wat betreft de
naam van het gebouw. Maar omdat
“Sourey Center" ondertussen een
bekende naam is, blijft dit zo. Wat
we wel anders willen is dat het
geen multifunktioneel centrum heet,
maar een "Sport, party-, en evene-
mentencentrum”. De sport is en
blijft hetbelangrijkste. Welis het zo
dat alle thuiswedstrijden in een
weekend plaats vinden, zodat het
andere weekend de hal in principe
vrij is voorevenementen. Voorlopi
gaan we zelf nog niet dergelijke
dingen organiseren, maar de moge-
lijkheid ervoor is er wel. En we
willen alle medewerking verlenen
aan bedrijven, verenigingen, of
andere mensen die iets willen doen
op dit gebied; beurzen, tentoonstel
lingen, popconcerten, etc.

Wat houdt de exploitatie van het
Sourey Center in, en hoe hebben
jullie onderling de taken verdeeld?
Aspecten die bij het beheren en
exploiteren horen zijn de bevoorra-
ding, het schoonmaken, de persone-
le planning, de urenindeling, het
invullen van de werkzaamheden en
instructie geven, de administratie
(kas-, bankboek, de loonadministra-

——_’_‘_‚'n_.n'.'n'.L_‚„___



tie e.d.), draaiboeken maken voor
grote evenementen wat betreft het
horeca gebeuren (in overleg met de
organisatoren), en bijsturen waar
nodig.

Wat wij tweeën doen in/voor het
Sourcy is met name puur organisa-
torisch. Het lichamelijke werk ver-
richten we hier zelf bij Bongers, wat
we als het moederbedrijf zien. Wel
vinden we het belangrijk dat we
onze gezichten regelmatig laten zien
in het Sourey, en weerzelf bij zijn
als mensen partijen o.i.d. af willen
spreken. Ook bij vragen en/of pro
blemen gaan we er zelf naar toe;
wie dit is, hangt af van wie er op
dat moment de tijd voor heeft.
Tonnie doet en regelt het admini-
stratieve gedeelte, verder doen we
alles samen.

We wisten van tevoren dat we het
‘t eerste half jaar gigantisch druk
zouden krijgen, om de boel goed
geregeld te hebben. Belangrijk is in
onze ogen dat de klanten hier en in
het Sourey daar niets van merken.
Achter de schermenenbij ons privé
is het nu echter nog rommelig. Een
ding is zeker; “wej hebt ut no zo
drok dat ut onsin elk geval van de
stroate holt".
Wat hebben jullie gedaan met het
gegeven dat er nogal eens klachten
werden gehoord over de bediening
in het Sourcy ?
We hebben een gesprek gehad met
alle mensen die in het Sourey werk
ten. Niemand hoefde eruit, iedereen
van het oude personeel kon blijven,
en gelukkig zijn velen ook gebleven;

b.v. de mensen die op een vaste
avond werkten, het schoonmaak
personeel, etc. Ellen die overdag
werkt, had en heeft een vast con-
tract, dus die is er dan altijd. Verder
hebben we het aangevuld met “ei

gen Bongers-personeel”.

We merken wel dat we een aantal
dingen anders doen; m.n. bij feest-
jes en dergelijke organiseren wij het
anders, gebruiken we onze horeca-
ervaring. Het allerbelangrijkste is
echter om de goeie mensen op de
goeie plaats te zetten.

Hoe gaat het met de invulling van
de zaaluren?
Dat was voordit seizoen al gedaan,
en iedereen was hier overhet alge-
meen tevreden over. Alleen de
dinsdagavond niet; er is overleg
geweest tussen de verenigingen die
dan allemaal gebruik maken van de
hal, maar we zijn er niet uitgeko-
men. Dit bekijken we volgend jaar
weer.

Wij vinden dat iedereen mag spor-
ten, want iedereen betaalt. Wel
willen we zoveel mogelijk verenigin
gen tevreden houden. Voor volgend
seizoen gaan we met de indeling
van de zaaluren uit van de bestaan-
de situatie. Als iedereen tevreden is
kan het dus in principe zo blijven.
Zo niet, dan gaan we overleggen
met de verenigingen. Alle avonden
zitten vol van 17.00 - 23.00 uur, en
iedereen wil hetliefst tussen 19.00
en 21.00 uur, maar dat kan dus
niet.—
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De prijzen van de zaalhuur gaan met
de gemeenteprijzen mee. Verder
kijken we naar de omliggende hal-
len, naar de concurrentie.

Wat zijn jullie toekomst-ideeën?
We willen wat gaan doen aan de
uren die nu niet bezet zijn; de bo-
venzaal en de midgetgolf bijvoor-
beeld zijn overdag altijd vrij. Er komt
geen uitbreiding op sportgebied,
maar we zitten te denken aan con-
ferentie's, congressen, cursussen,
opleidingen, een busstop met lunch
en midgetgolf, of hele grote bedrijf-
sfeesten (minimaal 500 mensen)
waarvoor de hal omgebouwd zal
moeten worden.

Het Sourcy zal nooît een echt café
worden en dat willen we ook niet
hoor. Maar je merkt dat de mensen
voor het sportgebeuren komen en
zitten dan een poos na, met of
zonder borrel. Datis het grote ver
schil met een café. Voor we met
deze uitbreiding van wensen en
ideeën aan de gang gaan, willen we
eerst de boel goed op regel hebben.

Tonnie en Miriam, hartelijk bedankt
voor de tĳd die jullie vrij wilden
maken voordit interview. Voor we
aan het toetje beginnen nog een
vraag; “doen jullie zelf nog aan
sport?"

Tonnie: “Ik heb er momenteel dus
te weinig of geen tijd voor, maarik
doe graag badminton, biljarten en
klootschieten”.
Miriam: “Nee, Îl

ters overdag wel
loop de (kilo]me-

Toetje van Tonnie en Miriam

1. Wat is je favoriete gerecht ?
Tonnie: Slakken.
Miriam: Pizza.

2. Waar erger je je aan op sportge-
bied in Zieuwent ?
Tonnie en Miriam: Dat de vereni-
gingen het gebruikte materiaal
niet opruimen, en ze niet door-
geven dat er iets kapot is of
men een toernooi heeft (kunnen
wij het personeel erop afstem-
men).

3. Wat is volgens jezelf je slechtste
eigenschap ?
Tonnie: Ik neem te weinig tijd

voor de persoonlijke
verzorging ("en hij
rookt teveel"; zegt
Miriam).

Miriam: Ongeduldig.

4. Wat is volgens jezelf je beste
eigenschap ?
Tonnie: Kan goed organiseren

(volgens Miriam).
Denkt altijd nog aan
hetgezin, hoe druk we
ook zijn (zegt Tonnie).

Dat klopt zegt Miriam, voor mij
staat het gezin echt nummer 1,
dat komt voorop en daar kan ik
alles voor laten vallen.

Miriam:

5. Wie vind je de beste sportman
of -vrouw van Zieuwent ?
Tonnie: Geen idee, ik volg

niemand in de sport.
Iedereen opzijn manier
in zijn eigen sport

Miriam:



6. Als Zieuwent een zelfstandige 8. Wat zou je graag anders zien in
gemeente zou zijn, wie zou er Zieuwent ?
dan burgemeester moeten wor- Tonnie: Uitbreiding van Zieu-
den? went mag heel snel.
Tonnie en Miriam: lemand van Zieuwent mag groot
buiten Zieuwent, een neutraal worden, is ten voorde-
persoon, die een andere kijk op le van alles en ieder-
het hele dorpsgebeuren heeft. een; werkgelegenheid,
“Heb je iemand in gedachten?" verenigingen, etc.
Ja, Ruud Lubbers. Miriam: Dat eindelijk de koepel

en het park opgeknapt
7. Wat is je grootste hobby mo- worden.

menteel ?
Tonnie: Slapen. De redaktie (IR/HW)
Miriam: Lezen in de schaarse

vrije minuutjes.

Aán de lijn . . André v‚d. Wetering
.

en RK.

Zit ZVC momenteel zonder trainer ?
Nee, Chris ter Braak is weggegaan wegens privé-omstandigeheden die
niets met ZVC te maken hebben. De hele selectie, ook het 2%elftal,
heeft zelf gevraagd of Jos Heutinck tot het eind van het seizoen de
training wil verzorgen. Dat gebeurt inmiddels.

Is Jos Heutinck bevoegd ?
Hij is jeugdtrainer, maar heeft ambities om hoofdtrainer te worden. Hij
gaat daarom volgend jaar een cursus volgen.
Voetbalt Jos zelf ook 7
Inmiddels niet meer. Hij is gestopt met spelen en is ook geen aanvoer-
der meer. Dat is moeilijk te combineren met het trainer-zijn.

Heeft ZVC haar doelen nog bijgesteld ?
Nee, die zijn dezelfde gebleven; meedraaien in de bovenste helft van de
4% klas.

De redaktie (MHW)



H.

TEVENS VERZORGEN WIJ AL

UW HUISSLACHTINGEN

7e:Tuinbedrijf
os

YY espiasË
zorgen dat Uwtuin

een zorg minder is

Tevens verhuur van feestbomen!

Hendriks Tuinbedrijf
Dorpsstraat 85

7136 CJ ZIEUWENT
T 0544-352043

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544-351205

eee:een goede
2e handsof nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties
ook A.PK keuring

naar een erkend adres:

Garage
V.O.F. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44- Zieuwent
Telefoon 351603



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

BoltGas
Bakkerij Jos KnippenborgDorpsstraat 18. 7136 LE ZIEUWENT

Tel: 0544-351255

Voorstad 1-7271 BE BORCULO
Tel. 0545-274554

De bakker die iets extra’s maakt van uw bestelling!

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KIPPERVERVOER

Tel. 0544-351215

Fax 0544-352065

WISTU
dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per
dag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U
terecht met onze AVIA local credit card.
Deze credit card kunt U bij ons GRATIS aanvragen.

ma. t/m vr. 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00-19.00 uur
zondags gesloten

_______
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DE KINDERPIOT"
Hallo Kinderpiotlezers,
Wij gaan deze keer over het voetbalkamp vertellen. Het was op 26 en
27 augustus j.l. Wij intervieuwden Dolf van ’t Hooft nadat hij eerst de
E2 had getraind. Westelden hem de volgende vragen;

1. Voor de hoeveelste keer was het voetbalkamp?
Dit was de derde keer.

2. Heb je dezekeerweer gefilmd?
Deze keer heb ik ook gefiimd.

3. Vond je het zelf wel leuk?
Ja, het was heel leuk.

4. Hoeveel kinderen en leiders waren er?
Er waren ongeveer 55 kinderen en 12 leiders.

5. Wat hebben julie allemaal gedaan?
We hebben zaterdags wedstrijden gevoetbald, behendigheidspelle-
tjes gedaan, gebarbecued en ’s avonds de playbackshow. 's Zon-
dags was de zeskamp, maar dat werd niet wat het moest worden.
Verder hebben we het waterbakspel, de shoot outs en natuurlijk de
wedstrijd tegen de ouders gedaan.

6. Wat waren de uitslagen van de wedstrijden?
Het belangrijkste is dat mijn team heeft gewonnen. De E1 heeft
niet gevoetbald, want de tegenstander kwam niet opdagen en de
rest weet ik niet meer.

7. Wie was de keeper met de shoot outs?
De keeper was Erik klein Goldewijk.

8. Is er nog iets ergs gebeurd?
Nee, er is niks ergs gebeurd.

Wij hopen dat jullie het erg leuk vonden en tot devolgendekeer.
Groetjes, Dennie en Jurgen.
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DE MOMENTEN VAN
DE

„ZV.C. PUPILLEN
_

RK.Z.V.C. F-2
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

Man v. L wedstr.
R.K.Z.V.C. F-1
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr. :

R.K.Z.V.C. E-3
Wedstrijd/uitslag
Uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal &

Mooiste moment

Man v.d. wedst

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal
Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

: RKZVC F2 - MeddoF1 : 5-1
: Kevin (2x), Sjors (2x) en Mart (1x).

Lange solo van Sjors Storkhorst.
: Dat Kevin Doppen 2x gescoord heeft.
: Jarno Hummelink.

AD'69 F2 - RKZVC F2 : 1-9
Sjors (5x), Mart (3x) en Mathijs (1x).
Afstandschot van £ 15 m in de verste hoek.
Dat Mathijs zijn eerste doelpunt maakte, en dat
papa Slot erg blij was.
Sjoerd Kolkman.

WVCF2 - RKZVC F1 :

Peter ten Have (3x).
Peter ten Have (goal nr.3).
Van vertrek om 10.15 uur tot terugkomst om
12.30 uur; 1 groot mooi moment.
Thomas Seegers; keepte foutloze wedstrijd.

3

RKZVC E3 - GrolES (oefenwedstrijd)
1e hefft 0-3 : 2ehelft 1-1.

: Luuk Donderwinkel
Luuk Donderwinkel.

: De keeper (Thijs) pakte de bal buiten de 16. De
scheidsrechter was zo lullig om te fluiten.

: Allemaal.

: RKZVC E3- ViosB. E3 : 10-6
: Jeroen Grotenhuis (6x), René Spekschoor (2x),

Sjaak Storkhorst (1x} en Boyke Bekkenutte (1x).
: Boyke Bekkenutte.
: De overwinning op de koploper.
: Dion Hummelink.
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Wedstrijd/uitslag

_:
SKVW E2 - RKZVC E3: 4-2

Doelpuntenmakers : Hendrik Berendsen.
Mooiste goal : Hendrik.
Mooiste moment : Dat de jongens een zeer goede wedstrijd gespeeld

hebben.
Man v.d. wedstr. : Koen Hummelink.

Wedstrijd/uitslag : RKZVC E3- AD'69 E3 : 1-4
Doelpuntenmakers : Hendrik Berendsen.
Mooiste goal : Hendrik Berendsen.
Mooiste moment  : De goal. Een schitterende vrije trap die met veel

precisie was genomen.
Man v.d. wedstr. : Dion Hummelink.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste moment
Man

: WVC E3- RKZVC £3: 16-1
Luc Donderwinkel.
We scoorden het eerste tegendoelpunt bij WVC.

wedstr. : Rick Klumperink.

R.K.Z.V.C. E2
Wedstrijd/uitslag _: RKZVC E2 - Fortuna W. E2 : 3-10
Doelpuntenmakers : Bart Kolkman, Derk Toebesen Lars Krabbenborg.
Mooiste goal : Bart Kolkman; een verwoestend schot

ste paal.
Mooiste moment : Dat we tot de laatste minuut bleven voetballen,

wat nog 2 doelpunten opleverde.
Man v.d. wedstr. : Jonne Holkenborg.

Wedstrijd/uitslag : AD'69 E2 - RKZVC E2 : 6-1
Doelpuntenmakers : Mark Knippenborg.
Mooiste goal : Mark; na een mooie solo langs 4 spelers.
Mooiste moment _: De gelijkmaker: 1-1.
Man wedstr. : Bart Kolkman die als keeper een goede wedstrijd

speelde en onhoudbare ballen tegenhield

Wedstrijd/uïtslag : RKZVC E2 - MEC E1 : 8-0
Doelpuntenmakers : Lars Krabbenborg (3x), Thijs Winkel (2x), Sander

Voorhuis, Bart Kolkman en Mark Knippenborg.
Mooiste goal : Sander Voorhuis; zijn eerste doelpunt dit seizoen.
Mooiste moment _: Dat beide keepers (Bart en Luuk) het doel

=schoon® hielden
Man v.d. wedst. : Sander Voorhuis.—....
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Wedstrijd/uitslag  : KSV E2 - RKZVC E2 : 2-2
Doelpuntenmakers : Derk Toebes en Luuk Storkhorst.
Mooiste goal Luuk, die vanuit een onmogelijke hoek scoorde.
Mooiste moment

_:
Dat detegenstander, meisjes, veel te veel aan het
knijpen waren i.p.v. voetballen.

Man v.d. wedstr. : Jonne Holkenborg.

R.K.Z.V.C. E1
Wedstrijd/uitslag : RKZVC E1 - AZSV E2 : 6-0
Doelpuntenmakers : Pieter Molleman (2x), René Spekschoor, Sjaak

Storkhorst, Jeroen Grotenhuis en Joost Berendsen
Mooiste goal : 1e Goal; goed samenspel door Jeroen en René,

die de bal lekker in het doel deponeerde.
Mooiste moment_:Dat iedereen hard werkte en goed samenspel.
Man v.d. wedstr. : Pieter Molleman (goede passes en 2x gescoord].

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment
Man (eds!

Longa E2 - RKZVC E1 : 3-1
Joost Berendsen.
Van Joost.

: Wel hard gewerkt, maar verdiend verloren.
: Pieter Molleman.

Wedstrijd/uitslag
Mooiste moment
Manv.d.wedstr.

RKZVC E1 - WVC E2: 0-0
Hard werken, vooral na rust.
René Spekschoor.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

: RKZVC E1 - Ratum E1 : 2-0
Jeroen Grotenhuis en Sjaak Storkhorst.

Mooiste goal Van Jeroen; alleen doorgaan en beheerst scoren.
Mooiste moment : Datin de Ze helft Ratum zich geslagen gaf.
Man

v.d.
wedstr. : René Spekschoor.

Wedstrijd/uitslag _: Fortuna E1 - RKZVC E1 : 0-6
Doelpuntenmakers : Jeroen Grotenhuis (3x), Joost Berendsen, Pieter

Molleman en René Spekschoor.
Mooiste goal : 2e Goal; die van Jeroen uit een moeilijke hoek, in

deuiterste hoek.
Mooiste moment _: Einde wedstrijd; KAMPIOEN.
Man v.d. wedstr. : René Spekschoor.



R.K.Z.V.C. D1
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

: RKZVC D1 - AD'69 D1 : 1-2
: Ame Hassink.

Mooiste goal : Arne Hassink.
Mooiste moment _: Doelpunt van Ame; keurige afstraffing van een

keepersfout.
Man

v.d.
wedstr. : Roel Penterman.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

RKZVC D1 - AZSV D3 : 2-0
Clemens Mul en Arne Hassink.

Mooiste goal : Clemens Mul; hij omspeelde 3 tegenstanders en
vervolgens de keeper waarna hij de bal in een leeg
doel kon schieten.

Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

: Onze eerste overwinning
: Mark Onstenk.

SPONSORDAG RKZVC-JEUGD

ige trots konden wij aan het
begin van het huidige voetbalsei-
zoen vermelden dat RKZVC erin
geslaagd was om vooralle eerste
jeugdelftallen een sponsor te vin-
den. Dit houdt in dat naast de
A/B/C jeugd, nu ook de D/E/F jeugd
voorzien zijn van een shirtsponsor.
Tevens werd de A-jeugd voorzien
van nieuwe trainingspakken en
kregen de jeugdleiders tegen regen
en wind prachtige regenjassen.

Om dît heuglijke feit te vieren werd
er een sponsordag georganiseerd.
Alle sponsoren werden persoonlijk
uitgenodigd om op 11 november om
17.00 uur aanwezig te zijn in de
kantine van RKZVC. Tevens waren
alle jeugdleiders en jeugdleden
aanwezig voorhet maken van elftal-
foto's.

Nadat allen, zowel door RKZVC-
voorzitter Andre v.d. Wetering als
door de voorzitter van het bestuur
afdeling jeugd Frank Mul, werden
welkom geheten, kon begonnen
worden met het maken van elftalfo-
to's. lederelftal werd met de spon-
sor en de elftalleiders op de foto
gezet. Nadat alle elftallen gefoto-
grafeerd waren, werden officieel de
regenjassen aan alle jeugdleiders
overhandigd. Nadat dit gedeelte
was afgesloten nam Frank Mul het
woord. Hij vertelde het een en an-
der over de afdeling jeugd van RKZ-
VC. Hierin kwam 0.a. aan de orde
dat de afdeling jeugd werkt vanuit
een jeugdplan en dat alle leiders in

maart ‘96 een cursus gaan volgen
voor Jeugd Voetbal Spelleider.
Tevens dankte hij nog eens alle
sponsoren van harte.——......



E-Jeugd; Reclame en Schildersbedrijf Bevabro v.o.f.



HDAG
VOOR AL Uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen

LN Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 351257

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

ATRAN DK
Hotel - Café - Restaurant

’’t WittePaard”
Verrassend,

SEoeGe ©Gezeligy

Diverse mogelijkheden voor:

E
Dorpsstraat 49

* Bruiloften enpartijen 7136 LG Zieuwent
+ Recrpties ENE aa
+ Reünies
+ Vergaderingen “De ideale rustplaats voor eenhapje en drankje.



VERENIGINGEN

R.K.Z.V.C. Veldvoetbal
Voorziter A vd. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel 351236

Cte Molder, Ravelstraat 9, L'voorde,

ef,
375179

Penningmeester: H. Bokker mansstraat 44, Lichtenvoorde
Wedstrijd secr J. Hoenderboon, V. van Gogbstraat 37, L'voorde, tel. 377020

R.K.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tl 35

SekrPenningn. 8 Krabbenborg, K

Wedstrijd ser B. St, Heleweg

H.V. PACELILJ: Handbal
Vooritter B. Wensink, De Hare 18, Zieuwent, te! 351838
Secretaresse 1 Rouwhorst, Dorpsstraat 51, Zierwent, te. 352406
Penning 5 =P ter Bog, Linnenwever 2, Groerio, el 465478
Wedstrijden A. Hummelnk, De Haar 30, Zeuwert, tel 351531

TOHP: Volleybal
Voorzitter H. Krabbenborg. Dorpsstraat 200, Zieuwert,tl 351875
Secretaris Bte Malden, De Haare1, Zeunent, te 362140
Penmingmeesteres ML Henck, Roldersueg 11, Zee, tel 351770
Wodstrjd sec  Karnebeek, De Steege 5, Zieuwent, iel 352247
Recreanten e Roller, Rapenburgsestraat 20, L'voorde, tel 37261
Jeugdzaken 4. Kolkman Cuppers, Ruurloseweg 20, Zeument tel, 352194

ZTUV:Tennis
Voorzitster ©. Cuppers, Oude Maat 1, Mriënveide, tl. 351281
Secretaresse AR. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel, 361601

W Weir, Zeuwentsewog 77, Zieuwent tel 351445
A wd. Linden, Dorpsstraat 2b, Zieuwent, 13. 351553
A Hassink, Kleuterstraat 10, Zieuwent, tel 351917

Y. Krabbenborg, Dorpsstraat 2d, Zieuwent, el 351725

Vedstrijd-secr,
Jeugdconm

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgym. vereniging
Voorzitster L. Hummefink, Oude Terborgsen: 296, D'chem, el 0314-360242
Socretaresse J. Wolters, Batscjk 42, Mariënvekde, el 361711
Penringreesteres Krabbenborg, Etsi 39, Maranwclde, tel 350329

Wedstr se. L Hummelnk, Oude Terborgse: 296, D'chem,tl 0314.

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Olof, U

Sekr,
Waarcise 23, Zieuwent, el. 351262
ariksstraat 18, L'voorde, tel 374926



TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter J: Kameboek, Bielemansdik 44, Hale, tel. 0573-461341

etaris . Huitink, Hofmansweg 2, Zieuwent, tel 352112
nringmeester  :M, Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, tel. 351374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, iel 351257
Secret € Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, el 352316

Penningmeester te Rolr, Verkavelingsweg 2, Mariënvelde, ‘el 351373
Wedstrijd secr . Humemelink, Esstraat 42, L'voorde, tel 377523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitter B. Krabbenborg, Grobbenweg
Sekr/Penningm. A Papen, De Haare wert, te

Zieuwent tel 251534
361970

AE B.V. 'T KEVELDER: Biljarten
Voort  Niolder, Wigendik 4, Mar

Penningmee T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 351271

Seottis Ate Rot, Verkaveingsneg 7 Ma

m3 Grid seen R Waldkrbos, Homonseng 42, Hen,051504

og] BBZ: Biljarten
f: vo A van Mos, Kard. do Jongg1,voorde,el3745845 Secr/Medssecr 7.

Bongers Dorpsstraat 3, Zenuwert, (el 351271
IN Perningrerstoes 0. Goldoni ton Bras, huchistral 20, el 951653

= 9] KS.V. DE HEMMELE schieten
voeter Hf Schoopbouwer Dorpsstraat 63, Zieuwent, tl 351217
Sea/Wedssoer Dont, Sannen zo
ISZET'90: Squashvereniging
Voorzitter V Doppen, Dorpsstraat 77, Zin
Secr N. Nienhuis, De Steege89. Zieuwent. el 352275
Penringmeester =P Ekhof, Aatenseweg 81, Lvoorde, tl 372119
Wedstrsekr H. Mentstege, Constentiniaan 6, Ruurlo, el 0573-453524
Wedstr oekrD} ©: Ebbers, Breughehof 11, voorde, tal 379474

&
BADMINTON-vereniging
Voor M: Stoftelaan, Middachtens
Secralarosse V. Eokelder, Dorpsstraat 83,

Zieuwent

Penningmeester W Cekelder, Ruurloseneg 182, Zie:
ji rat 34, U'voorde, tel 377019

el 352172
tte. 351664



BAM

Krabbenborg
PLUIMVEE
WEEGBRUG
AKKERBOUW
HANDELSOND.

ZAND EN GRONDWERK
HUUR EN VERHUUR

Grobbenweg3-7136KM ZIEUWENT Tel. 0544-351534- Fax 351534
Postbus 13-7136 ZG ZIEUWENT b.g.g. 0544-351400

WEEGBRUG ALTIJD OPEN

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

tijdensde rust of
na de wedstrijd
bentu van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.

Telefoon 351607

architektenburo

als a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 md zieuwent

telefoon 0544-351389
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C-Jeugd; Aannemersbedrijf Hoenderboom
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wens)

A-Jeugd; Schildersbedrijf J. Waenink



Jeugdleiders; Paul Knippenborg Fietsen

Nadatals blijk van waardering bloe- trainingspakken en de jeugdieiders
men werden overhandigd aan de met gloednieuwe regenjassen hier
sponsoren, werd er onder het genot een positieve bijdrage aan leveren.
van een hapje en een drankje nog Nogmaals willen wij alle sponsoren
gezellig wat nagepraat. van harte bedanken en spreken de

wensuit dat we nog een goede en
Een goede presentatie is een visite- lange samenwerking tegemoet
kaartje voor de vereniging. Wij kunnen zien.
weten nu zeker dat de jeugdteams
met hun schitterende shirts en Bestuur afdeling jeugd RKZVC

Gedurende de wintermaanden is er in de kantine van Z.V.C. normaliter
op elke tweede maandag van de maand een kruisjaskaartavond voor
leden en donateurs van deze vereniging. De aanvang is 20.00 uur. De

eerstvolgende kaartavond van dit winterseizoen is vastgesteld op
maandag 11 december 2.5.

De kopie voor het volgende nummer (23e jaargang nr. 5, verschij-
ningsdatum 23 december 3.5.) dient uiterlijk zondag 17 december inhet bezit te zijn van de redaktie.—_—_



VERS VAN DE PERS
De coach van volleybalvereniging
TOHP moet op last van het be-
stuur het veld ruimen. Het publiek
bij de thuiswedstrijden in het Sou-
rey-centrum scandeerde naar de
mening van de leiding te vaak zijn
en dus ook TOHP's naam op een
kwetsende manier. De coach dient
dan door ons in bescherming te
worden genomen, aldus de zegs-
man van TOHP. Wij konden niet
anders, echt niet !

De trainer van tennisvereniging
ZTV is van het gravel op straat
gezet, omdat de spelersgroep het
vertrouwen in deze man heeft
opgezegd. De woordvoerder van
de spelersgroep meldde, dat hij de
groep niet meer kon motiveren.
Verder commentaar mocht hij niet
geven als gevolg van een spreek-
verbod, opgelegd door de gehele
selectie.

De oefenmeester van handbalver-
eniging Pacelli heeft een enorme
tijdstraf gekregen van het bestuur.
De sponsoren van de club klaag”
den, dat hij vooreen negatief ima-
ge zorgde in de media, zodat de
sponsoren zelf ook te vaak slecht
in de pers kwamen. Het was voor
de geldschieters hij eruit of de
sponsoren zelf.
De nieuw aangestelde trainer werd
overigens na de eerste training
van Pacelli onwel, volgens hem
vanwege overbelasting.

Uiteraard zijn bovenstaande verha-
len volledig verzonnen. Zezijn sle-
chts bedoeld om aan te geven,
hoe heter momenteel in de Neder-
landse sportwereld aan toe gaat.
Hoofdzakelijk betreft dit voorlopig
nog de professionele organisaties,
maar ook in de amateurwereld
steekt het de kop op. Op last van
het bestuur worden om een diver-
siteit aan redenen de trainers
ontslagen. De schuld ligt namelijk
nooit bij spelers, pers/media, sup-
porters of het bestuur zelf !

Laten we in Zieuwent dus maar
gelukkig zijn, dat we hier nog te
maken hebben met bestuurs-orga-
nisaties, die verderkijken dan hun
neus lang is. We wonen în een
klein dorp, waarin iedere vereni-
ging afhankelijk is van een beperkt
aanbod van spelers cq speelsters.
Dit is 0.3. de reden, dat er altijd
periodes kunnen komen, waarin
het sportief gezien minder gaat.
Om dan aan pure korte-termijn
politiek te gaan doen door de
coach eruit te gooien is dus bela-
chelijk. Structureel de problemen
oplossen is in dat geval beter dan
de op dat moment verantwoorde-
lijke man te ontslaan.

Gelukkig wordt er in Zieuwent nog
steeds zo gedacht; laat dit zo blij
ven a.u.

De redaktie (RD)



Tineke Beening -
van Bronkhorst

36jaar
Handbalvereniging

Pacelli Dames 3
Administratie +
winkelverkoop in

eigen schildersbedrijf.

Meest favoriete sport : Handbal.
Minst favoriete sport : Wielrennen, interesseert me niets.
Mooiste sportherinnering _: Promotie met dames 2 van Erix.
Slechtste sportherinnering
Favoriete sportman/vrouw
Sportleven Zieuwent

Flinke enkelblessure.
Jos Beening (moestik van hem zeggen.
Dik voldoende, mede dankzij de goede
accommodatie.

Sportblad PIOT : Leuke informatie, ik lees hem altijd hele-
maal. Leuk was vooral het stukje in de
laatste PIOT over het sportbroekje van
Dames3.

Lekkerste eten Witlof met ham-kaassaus.
Leukste TV-programma Taxi, Ook dat nog, Booby-trap.
Beste muziek-(band) : Country & Western Rock.
Favoriete schrijver/boek "Het Beste’ Readers Digest.
Mooiste film Aktiefilms met b.v. Clint Eastwoord,

‘Charles Bronson of Chuck Norris.
-  Fijnste kledingsstuk : Spijkerbroek.

Onbewoond eiland : Jos‚ Kim en Sharon. Absoluut geen T.V.
(dus geen voetbal hele dagen) en …

een stuk kaas.
10 miljoen winnen : Gewoon normaal doen.
Pilsje drinken bij : Moezel smaakt me overal.
Een dansje maken met zn ieder geval iemand die dansen kan._..
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Hekel aan mensen die, : harder blazen dan ze terecht brengen en
leugenaars.

Geloof en/of bijgeloof : Allebei een beetje.
Politieke kleur : Geen echte voorkeur, vlak voor de verkie-

zingen praten ze iedereen naar de mond,
zie ‘hekel aan’.

De doodstraf : Sommige gevallen wel.

Jeugd-droom : Trouwen met iemand met lange haren en
een oorbel.

Grootste wens Ik ben tevreden, ik zou het niet weten.
Idool : Clint Eastwood.
Uit bed te halen voor : een stuk kaas.
Ligin’n deuk om
Als ik oranje zie …

de haverklap.
: sinasappels en mandarijnen.DeRedaktie (MHW)

8,9 en 10 december : Bij buurten clubhuis ’t Kevelder; biljarten
om het gewestelijk kampioenschap; K.N.B.B.
gewest N.O.Nederland libre 4e klas. Aan-
vang; vrijdag 8 dec. 19.00 uur ; zaterdag 9
dec. 11.00 uur en zondag 10 december
11.00 uur.

17 december : PIOT : kopie inleveren.
6en7januari’96 _: Sourcy Sportnacht.

-6,7en8april'96 : PAASPOP.
- 25 augustus ‘96 : 10° Achterhoektocht.
- 6 oktober ‘96 2° Ziemadag.

BIKE-LIEFHEBBERS

Maandag 27 nov. wordt er een bijeenkomst gehouden in ’t Buurthuis ’t
Kevelder, aanvang 20.00 uur, voor alle toerfiets- en mountainbike-
liefhebbers uit Zieuwent, Harreveld en Mariënvelde om te peilen hoe
groot de interesse is tot het oprichten van een eigen toerfietsclub.
Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom op deze oriëntatie-
avond. Zegt het voort ! (Bennie ten Bras)



U vindt bij ons
een prima
ingespeeld
team
Rabobank

Kantoor Lichtenvoorde Kantoor Zieuwent Kantoor Harreveld
Raadhuisstraat 4 Dorpsstraat 37 Kerkstraat 20
Telefoon 0544-372061 Telefoon 0544-352055 Telefoon 0544-375115
Telefax 0544-375645 Telefax 0544-351895 Telefax 0544-377086

BDE ED VOE

Jos Beening
Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 272, Zieuwent
Tel. 0544 - 352346



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF

H Tongerlosestraat 52

AJ daar Lichtenvoordeostik Tel. 0544-3774480 b.g.g. 377449

Hoe je het ook bekijkt, je ziet er beter uit.

KAPSALON

HEAR
UWENT (0544) 351982 £

OEzò
* Tuinaanleg en onderhoud6 * Tuïn-archtektuur

Ee LP À * Kwekerij
* Partikuliere verkoop

Ruurloseweg 7
7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 0544-351954
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Bad
i

ntonvereniging ZEV

De Zieuwentse BadmintonVereniging (ZBV}
bestaatin november 5 jaar!

5 Jaar geleden, kort na de opening
van het Sourcy Center, werd door
een aantal enthousiaste badmin-
tonspelers een open-dag gehouden
om de belangstelling te peilen voor
een badminton-vereniging te Zieu-
went. De belangstelling was enorm,
en al gauw ontstond een vereniging
met zo’n 100 (!) leden. ZBV was
geboren.

In de afgelopen jaren is de vereni-
ging bezig geweest om zich te
ontwikkelen tot een wat meer pro-
fessionele organisatie, zonder de
informele kant uit het 009 te verlie-
zen. Na wat onderlinge wedstrijdjes
en b.v. de nachten van Zieuwent
volgde een onderlinge competitie
met verenigingen uit de buurt. Om
verder te kunnen groeien werd
uiteindelijk besloten de vereniging in
te laten schrijven bij de Nederlandse
Badminton Bond. Op dit moment
spelen 4 teams in de recreanten-
competitie van district Oost, en zijn
er voorbereidingen voor het laten
meespelen van jeugdteams.

Ondanks deze ontwikkelingen blijft
ZBV een vereniging voor elk-wat-
wils. Neem bijvoorbeeld de woens:
dagmorgen of de zondagavond,
trainen hoeft niet, maarer is bege-
leiding die het badmintonspel voor
beginners aantrekkelijker maakt. Wit
je competitie spelen of een echte
training volgen dan kan dit op de
donderdagavond. Kortom ZBV is
eenvereniging met mogelijkheden.

Heb je misschien belangstelling
gekregen na het lezen van hetbo
venstaande verhaal, bel dan eens
met het secretariaat (tel. 0544
352172). Daar kom je alles te we-
ten over de speelmogelijkheden. Je
kunt ook vrijblijvend langskomen op
de zondagavond van 20.00 tot
22.00 (jeugd op donderdagavond
van 17.15 tot 18.15 uur) om eens
een paar keer mee te spelen voorje
beslist.

Je bent van harte welkom!
Het bestuur

BILJARTEN 50 PLUSSERSAL
Dit najaar is de plaatselijke afdeling
ven de K.B.O. aangevangen met
een bijartmiddag voor leden van de
K.B.O. Zij biljarten ‘s woensdag-

smiddags van 2 tot 5 uur bij Buurt
en Clubhuis ’t Kevelder, waar zij de
beschikking hebben over 2 prachti
ge wedstrijdbiljarts.
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Na eerst enkele weken van verken- stelling voorde biljartsport hebben.
ning en het aftasten van elkaars Zij kunnen dan op een woensdag-krachten op het groene laken zijn zij middag rustig eens een kijkje komen
gestart met 13 leden welke een nemen en ook eens proberen of
onderlinge competitie spelen. Eenie- men nog een balletje rond kan spe-der speelt 's middags 2 partijen van len zoals voor40 of 50 jaar.
max. 30 beurten.
Veel van de aspirant-biljarters heb- Mocht het in de toekomst nodig
ben in 40 jaar geen keu meer in de blijken dan kan men ook beschikken
hand gehad en bakten er in de over meerdere middagen of b.v. de
aanvang niet veel van. Maar de maandagavond. De K.B.O. ziet
jongens leren snel; ze kunnen nu al tesamen met het clubhuis de ont-
de ballen beheerst rondspelen. wikkeling met belangstelling tege-

moet.
Ongetwijfeld bestaan er in Zieuwent Het bestuur.
nog meer 50-plussers welke belang

‘DE FLAPOREN HOORDEN! …
dat Henri Elschot ("Manus") en Gerard Wopereis ("Boers") over 2 jaar
25 jaar lid kunnen zijn van touwtrekvereniging DES. Voor de club,
waarbij het momenteel niet echt lekker draait, de doorslaggevende
reden om de touwen niet in de wilgen te hangen en zich op te
heffen.

dat bij Handbalvereniging Pacelli Dames 3 de korte broeken het
waarschijnlijk gaan winnen

dat Freddy Bokkers één uur voor de wedstrijd door de secretaris van
ZVC werd getipt dat hij op grond van opgelopen gele kaarten ge-schorst was. Normaliter krijgt ook de speler op tijd bericht van de
Bond; echter hij is getrouwd en verhuist, waardoor de persoonlijke
berichtgeving hem niet op tijd heeft bereikt. Een adreswijziging
doorgeven aan de K.N.V.B. is géén overbodige aktie; een tweede
schorsing (2.g.v. een rode kaart) is onderweg.

en lazen dat het ooktot "De Gelderlander" is doorgedrongen dat de
vloer van de bovenzaal van het Sourcy Center te glad is om fatsoen-
lijk tafeltennis te spelen. Iets wat bij de vereniging en ‘insiders al 5
jaar bekend is.

De redaktie.——.



REYMER
pa

ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

Behandelt 0.4:
- LIKDOORNS
- SCHIMMEL / KALKNAGELS
- INGEGROEIDE NAGELS
- OVERTOLLIG EELT

GEDIPL. PEDICURE /LID

VOELIPLUS
Kleuterstraat 39- 7136 LP ZIEUWENT
Telefoon 0544-362123

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544-352133

Fax 0544-352237



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

A.KL.
Vee en varkenshandel - Batsdijk 46 Zieuwent Tel. 351508

Bij de NMS Spaarbank
zit niemand op de
reservebank,

BEKKEN Assurantiën
SK = as) E, 4ESM Financiële dienstverlening

Werentriedstraat 9-7136LZ Zieuwent
Tel 0544-351461 Fax 0544-362145
AGE IAP NMS SPAARBANK



23

ZAALVOETBAL = BADI
KRUISJASMARATHON DART-kampioenschappen

tĳdens SOURCY SPORTNACHT

WINTON - SQUASH

ai

Van zaterdag 6 januari tot zondag-
morgen 7 januari wordt er voor de
zesde maal de Sourcy Sportnacht
gehouden. Dit inmiddels traditionele
sportevenement begint zaterdags
om 17.00 uur en gaat door tot
zondagmorgen 5.00 uur.

Een sportnacht die bol staat van
diverse sporttoernooien zoals zaal-
voetbal, badminton, squash, kruis-
jassen en nieuw dartkampioen-
schappen. Daarnaast zal er in de
kantine weer gezorgd worden voor
een gezellige muzikale omlijsting,
waardoor het voor de sporters,
maar ook voor de vele toeschou-
wers, die gratis entree hebben,
weer een oergezellige sportnacht
belooft te worden. Ook is er voor
iedereen gratis tafeltennis en sioe-
len en het kantine-personeel staat
garant voor een hartelijk hapje en
drankje.

ZAALVOETBAL
Aan het zaalvoetbal kunnen 20
teams deelnemen (15 heren- en 5
damesteams), die in poules van 5
teams worden ingedeeld. Hierdoor
speelt elk team tenminste 4 wed-
strijden. Aan het eind volgen de
finales, waar er voor de winnaars
leuke geldprijzen zijn te verdienen.

BADMINTON
De badmintonliefhebbers kunnen
aan diverse categorieën deelnemen,
zoals enkel, dubbel of mix. De eer-
ste uren zijn gereserveerd voor de
jeugd, tot ca. 20.00 uur, daarna
starten de ouderen. Voor de win
naars in de diverse categorieën zijn
er leuke prijzen te verdienen.

SQUASH
De squash-deelnemers spelen net
als vorig jaar in poules, ingedeeld
naar sterkte, zowel bij de dames als
de heren. Ook hier zijn er voor de
poule-winnaars leuke prijzen te
verdienen.

KRUISJASMARATHON
Na het enorme succes van voor-
gaande jaren wordt er voor de vier
de maal een kruisjasmarathon ge-
houden van 20.00 uur tot ca. 3.00
uur, waarbij in totaal 7 rondes wor-
den gespeeld tegen steeds andere
koppels. Elk vol uur wordt gestart
met een nieuwe ronde, zodat men
tussendoor ook de gelegenheid
heeft om te kijken naar de andere
sportaktiviteiten of om wat mee te
proeven van de gezellige sport-
nacht-sfeer in de kantine.

Voor de kaarters die om welke
reden dan ook last hebben van de
vele rook is de bowling-ruimte gere-—



serveerd als rookvrije zône. De
koppels die tegen koppels moeten
spelen die in deze ruimte wensen tespelen worden geacht tijdens die
ronde niet te roken. In de midget-
golf-ruimte zal gezorgd worden voor
voldoende ventilatie.

Voor het winnende koppelis er de
hoofdprijs van f 200,te verdie-
nen. Daarnaast zijn er nog diverse
andere prijzen voor de deelnemers
te verdienen.

NIEUW
Open dartkampioenschappen

De sportnacht krijgt een extra uit-
breiding voor de dartliefhebbers.
Circa 6 electronische darttoestellen
zullen in de bovenzaal geplaatst
worden voor een dames en heren
dartkompetitie nacht.

Gespeeld wordt het spel 301. Dat
wil zeggen men gooit terug tot de
eerste op nul is. Gespeeld wordt om
de best van 3 "games".
Na de eerste partij gaat men over
tot de winnaars- of verliezers-poule.
Dus 2 partijen speelt ieder minimaal,
daarna gaan alleen de winnaars
verder.

Afhankelijk van het aantal deelne-
mers wordt of per kast of in zijn
totaal om een winnaar- en verlie-
zers-poule gespeeld. Gestart wordt
vanaf 19.30 uur. De inleg per per-
soon is f 5,- De hoofdprijs is f
100,--. Men mag eigen pijltjes mee-
nemen (alleen met soft tips). Ook
deelnemers aan de andere onderde-
len van de sportnacht kunnen mee-
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doen, omdat in tegenstelling tot de
andere sporten, de dart-kompetitie
bereid is met het schuiven van de
tijden van de diverse te spelen
partijen; dit met uitzondering van de
finales. Opgave gaarne voorafbij ’t
Sourey Center, maar ook die nacht
nog.

Dat deze sportnacht metzijn veel
heid aan sportmogelijkheden enorm
aanslaat blijkt wel uit het feit dat
het aantal deelnemers elk jaar groter
wordt en het toernooi bekendheid
geniet tot verin de omgeving.

OPGAVE EN INFORMATIE
Omdat de opgave voor enkele spor-
ten beperkt is (b.v. zaalvoetbal
max. 20 teams) verdient het aanbe-
veling u tijdig op te geven om te-
leurstellingen te voorkomen.

Voor zaalvoetbal;
B. ten Bras (0544-351257)

Voor badminton;
W. Eekelder (0544-351664 of

0544-352172)

Voor squash;
V. Doppen (0544-351982

Voor kruisjassen;
Sourcy Center (0544-352222 en
B. ten Bras (0544-351257)
Voor dartkampioenschappen;
Sourey Center (0544-352222)

Vooralgemene informatie;
Sourey Center (0544-352222)

De organisatie.—



J. WAENINK aanSCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
ì verbouw

nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL 0544-351452

Tevensverkoop aan huis FAX 0544-351452

ZITAX
ZIEKENFONDS- PARTICULIER ZIEKENFONDS

PERSONENVERVOER

FAM. G. MEULENVELD- TEL.: 0544-351509

voor a. uw INSTALLATIEWERKEN
NIEUWBOUW
UITBREIDING
RENOVATIE of ONDERHOUD |

Ook uw adres voor TRAKTORSPEELGOED
Fendt, Deutz en andere merken

INSTALLATIEBEDRIJF WOPEREIS
Dorpsstraat 63- Zieuwent - Telefoon 0544-351217—___



W.Kleín Goldewijk v.o.f.
LID BOVAG

VERKOOP VAN NIEUWE
EN GEBRUIKTE AUTO'S

SCHADE TAXATIE - REPARATIE

APK
KEURINGSSTATION

PERSONENBUSJES
VERHUUR

EN AUTOLEASING

DE WITTE RIETEWEG 3
MARIËNVELDE

TEL. 0544-351872

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!
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>  Handbalvereniging PACELL!

DAMES-2 HV PACELLI
De dames-2 zijn alweer 2 maanden
in de slag in de tweede klasse van
de handbalcompetitie in de afdeling
Gelderland.

Een klasse waar ze al meerdere
malen in vertoefd hebben zonder
echter al te veel resultaat, steeds
moest men na een seizoen weer
afscheid nemen, het klasseverschil
tussen de 3de en 2de klasse bleek
dan dermate groot dat men steeds
weer degradeerde. Soms kwam het
ook doordat door blessureproble-
men bij dames-1 vaste basisspeel-
sters doorgeschoven moesten wor-
den naar dames-1, waardoor de
druk bij de overige speelsters te
groot werd.

Nu beschikt men echter over een
brede selectie, deels door de komst
van een aantal juniorspeelsters en
deels door de komst van nieuwe
leden. Ook de dames-1 beschikken
nu weer overeen behoorlijke selec-
tie en wanneer een blessuregolf
uitblijft, kunnen de dames-2 voorlo-
pig vooruit met voldoende speel
sters.

Na 6 gespeelde wedstrijden kunnen
we een tussenbalans opmaken en
dan blijkt dat het niveau van de 2de
klasse toch beduidend hoger ligt
‘dan het niveau in de 3de klasse, na
5 gespeelde wedstrijden had men
pas één enkel punt vergaard, dit in
de allereerste wedstrijd thuis tegen

Avanti, uitslag 9-9, een wedstr
waarin de winst in de laatste 30
seconden uit handen gegeven werd
door concentratieverlies. Dit pro-
bleem speelde ons ook parten in 2
andere wedstrijden tegen Erica en
UGHV, wedstrijden waarin te slap
begonnen werd zodat men steeds
een doelpunt tekort kwam voor
minimaal een gelijkspel. Was menin
deze wedstrijden direct vanaf het
begin bij de les geweest dan waren
overwinningen mogelijk geweest,
nu konden we met lege handen
huiswaarts.

Twee andere wedstrijden, tegen
Apollo en DHV, werden duidelijk en
met grote cijfers verloren, tegen-
standers die op dit moment van de
competitie nog duidelijk te sterk
zijn.

De laatste competitiewedstrijd in de
reeks van 6, thuis tegen Minverva,
liet een dames-2 zien zoals ze kun-
nen en moeten spelen om lekker
meete draaien in de tweede klasse.
Door geconcentreerd verdedigings-
spel liep de aanval ook automatisch
goed en werd er veel gevariëerd
waardoorde verdediging van Miner-
va weinig vat had op onze aanval.
Ook werd er nu goed gebruik ge-
maakt van de breakout, toch een
sterk wapen van al onze teams,
uitslag 19-4.

In alle redelijkheid moet ook gezegd
worden dat dames-2 nu de zwaar-



ste tegenstanders wel zo’n beetje
Op rij gehad hebben, maar het
wordt nu toch tĳd om puntjes te
gaan vergaderen om langzaam maar
zeker op te klimmen naar de mid-
denmoot.

De coac!

WEEKEND
ZANDVOORT
DAMES TWEE
H.V. PACELLI

Om het behaalde kampioenschap te
vieren zijn de speelsters, coach en
sponsor (HCR ‘t Witte Paard) van
het tweede damesteam van Pacelli
op 6, 7 en 8 oktober jongstleden
een weekend uit geweest, naar het
Grandorado park in Zandvoort.

Op vrijdagmiddag verzamelde de
hele bups zich bij Stoverink; 12
vrouwen, en 3 heren: Berry Wen-
sink (coach), Anton Stoverink en
Henri Elschot ("Manus"). Zij hebben
dit weekend een “dagboek” bijge
houden, waarvan U nu gedeeltesuitkunt lezen, zodat U een indruk krijgt
hoe het er in zo’n weekend aantoe
gaat. Gemakshalve zijn hier alleen
namen weggelaten, verder is de
tekst letterlijk overgenomen.

VRIJDAG 6 OKTOBER
We zitten al in de auto, nu op de
snelweg bij Doetinchem. “Busje
komt zo", en meteen gaat de radio
harder. We proberen een standje te
vinden, maar helaas ’t lukt niet.
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We zijn nu in Breukelen (2) in ’t
Oriental Palace (?} Conclusie kitsch,
kitsch, kitsch. Ik mag niet zo groot
schrijven. Dan stop ik d’r moar met.

Dan is er koffie met gebak en slag-
toom; keuze genoeg; “dus niet",
alleen nog appelgebak en de rest is
uitverkocht, hebt ze neet. Iederene
hef al grote babbels.

Om dit restaurant te bereiken wor-
den halsbrekende toeren uitgehaald.
Precies weetik het niet. De suiker
is ookal schaars.

Er wordt geëvalueerd over de WC's;
je krijgt er oogontsteking van, zo’n
spuiten met dat vieze spul doar. Uut
iederene kump toch stront, dus
verfrissers zijn echt niet nodig.

Oh, kijk een vliegtuig met kleine
vleugeltjes, een mini-always.

Even een kleine mededeling; Manus
is gewoon Manus en hij wil gewoon
zo genoemd worden.

We gaan nu een bijzondere beval-
ling spelen, want er hangt een file
in de lucht. Als we nu gaan bevallen
kunnen we lekker snel over de
vluchtstrook. Ojé de file is opgelost
(bevalling ook).

192-ADY-92 EU Renault Laguna:
waar komt die vandaag? Utis in elk
geval ne groten sukkel;hij gaat eraf
en er weerop en er weeraf; weet
niet wat hij wil, daar heb je geen
zak aan._,
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Gogo!
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HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt

Zaal tot 400 personen
Dis. kleine zalen voor alle
gosleinden

Oud Hollandse spellen
als groepsvermaak

nen en buiten barbecue
Koude buifeten, warme bufTeten,
gourmetten, ent.
En alles wat u bij een ander
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HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
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Boersweg2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.:0544- 351542

AUTÔBEDRIJF
RTIN HEGEMANV.OF.

Voor:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
- Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle

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

û motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN

ing - schakelwagen of automaat
motorrijopleiding
aanhangwagenopleiding (E bij B)
theorieopleiding: maandagavond
theorieopleiding in 17/2 dag schoolvakanties

xt

tk

x

zieuwent tel. 0544 - 351939



Wij zijn de trainingspakken verge-
ten, t is verschrikkelijk jammer dat
we niet goed zijn in nummers van
het huisje onthouden. Na heel veel
huisjes, trainingspakken, paarse
laarzen, enz. zien we eindelijk de
anderen, maar wat blijkt nu de
huisjes zijn bezet. Oh jee het valt
dus effen niet mee.

18.00 uur: De huisvesting is gere-
geld. Champagne op de tafel en
zuipen maar. Ik ben onder de in-
druk; heb net een fles (1 van de8)
champagne open gemaakt: je haalt
de folie eraf, draait het ijzerdraadje
open, zit ne betjen an de kurke te
veul’n en te drejn en….KNAL …
tegen het plafond. Proost.

De helft is noar de winkel en de
andere helft hangt lamlazerus van
de champagne an toafel. Wat bunt
d'r an ut kaarten en noakaarten
want dat heurt d'r bej. En wat bunt
d'r an ut Jengen, een of ander
spelletje. En nu id de Jenga omge-
vallen; wat un herrie geeft dat!

De “jongen” bunt an un oavond-
wandeling begonnen, en eindeluk
komt ze terugge uut het dorp met
veer flessen starken drank. Wej
hebt Zandvoort effen bekekken of
d'r nog wat te beleaven was. Moar
drank hew ok wal e-kregene. Da's
mooi wark, ik mot d'n drank altied
betalen! Ik krieg het naans.

Wej hadd'n hier ne lampe hangen,
heel lege; iederene stoot’n zich de
kop d'r an. Moar doar is ne oplos-
sing veur bedach; met behulp van
het bandje van ut fototoestel is ut
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dinge op-e-knupt, zodat wej doa-
rumme in elk geval geen koppiene
hoeft te krieg’n.

Het is hier trouwens onmundig luxe;
in un huusken veur 8 personen zit 2
ligbaden. (Wej most'n vrogger met
8 man met1 klein teiltjen doon, en
nog hetzelfde waterok nog!)

Zoals elke avond doen we ook
vanavond het bekende spel HINTS.
Een nieuwe variant op het oude
hints is het uitbeelden van beroe-
pen; timmerman, metselaar en ook
hoertje werd erg goed gespeeld.
Ook alle bekende Nederlanders zijn
uitgebeeld: Michael Jackson, Lee
Towers, Zangeres Zonder Naam en
ook BZN is aan de beurt geweest.

Zo 't is 4 veur twaalf en de jongeleu
bunt noar bedde; ik wetniks meer
en ok neet minder. Welterusten,
kop in't kussen.

T is no 0.008 uur en d'r wordt nog
afewassene; kujt ow veurstell'n
HI! Dree minuten later is dat ok
kloar. Wej goat no olde wieven
oaver ’t huushold'n. Wist U dat U

de was ook kunt drogenin de mag-
netron, a'j ut moar good opvouwt
kan ow niks oaverkommen. DIT
KAN ECHT.
Ut book geet no (1.00 uur) dichte.
Wordt morgen vervolgd.

GOEIEMORGEN
ZATERDAG 7 OKTOBER °95
Ze bunt al drok an ut wark met
koffie zetten, beschuut'n smeren en
ene wie d'r kese op dut.
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Die van hiernoast bunt al lange
wakker, hebt al jus in ons huuske e-
haalt. Ze vroagt of ik good e-sloape-
ne heb; ja dat wal, moar zonder
pelpinda's in bedde geet ut toch
wal better. Ik pak ow nog wal
weer.

Ze goat eieren bakken, moar veur
ze ut fornuus an hebt … Ene wil
zien ei an 12 kanten e-bakken heb-
b'n.

Vannacht was het echt feest bij de
oudjes. De lampjes werden op bed
gezet voor het lezen en voor de
angst in het donker. De een kump
en hef een te dik kussen, dus den
grip d'r ene van ons. Effen later
kump een ander en den hef een te
dun kussen, dus d'r wordt weere-ruild. De deuren worden vast ge-
houden en de po op de slaapkamer
gezet met kleine drolletjes (pinda's)
erin. De pinda's vliegt ons um de
oren. Dan begint ze ineens Bert en

te spelen; wel een half uur
Ernie kon niet slapen, was

bang. De deuren moesten open
blijven, de jonge oudjes waren
bang.

Ondertussen zijn de eieren gekookt
en die worden nu vanaf het aan-
recht over tafel gegooid.

Daar gaan we dan eindelijk; eten.
Croïssantjes, pindakaas, hagelslag,
gekookteen gebakken eieren.

Na het eten wordt de huishouding
gedaan door onze interieurverzorg-
sters, kortom poetswieven.

Na enkele pogingen van een aantal
mensen op het toilet, gingen we
een strandwandeling maken en
winkelen op de boulevard van Zand-
voort. Thuis wachtte ons een grote
verrassing: koffie met echt gebak!
Daarna lekker gezwommen.

We hebben een heel mooi lampje
meegenomen voor Anton voor in ut
café; zo'n mooien rooien (met rooi-
en kuj mooi knooien).

We zijn wezen eten; varkenshaasje
met roomsaus. Champignons waren
moeilijk weg te krijgen. Daarna een
live band gezien; al door verschillen-
de handbalcollega's gecontracteerd,
ze zingt namelijk as bast. “Midnight
Express", eerder eigenlijk midnight
life crisis, en busje komt zo …

Het is nu 8 oktober 00.30 uur, en ik
doe een duo-interview met Anton
en Manus; daar gaatie.
1. Hoe bevalt ’t met al die vrouw-

leu?
Anton: Prima.
Manus:Ik vin ut hastikke mooi.

2. Is dit anders dan met keals op
stap goan?
Anton: Ja, ej kunt heel tied de

mond dichte holln,
want de vrouwleu hebt
de … “wordt vervolgd”.

PIOT wordt, naast adverteerders,
gemaakt deór
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alle hypotheken vanalle geldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.
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