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VROLIJK PAS!

De meeste zaalsport-competities
lopen op een eindje, typisch dat in
de winter juist de teamsporten het
goed doen. In de zomer is het weer
tijd voor buiten sporten, tennissen,
fietsen, zwemmen, hardlopen. Din-
gen die je in je eentje kunt doen.

Net op de winterse gezelligheid van
‘samen’ op een gegeven moment

verveeld. Of komen er juist andere
zaken voorin de plaats waardoor
het ‘samen’ sporten op een lager
plan komt.

Natuurlijk is PaasPop een prachtig
voorbeeld van ‘samen’, zoveel
vrijwilligers, zoveel enthousiasme.



Of samen aan het paasvuur bou:

wen, of samen een kwartje verdie-
nen voor de vastenaktie. Samen-
werking geeft de dingen glans, het
is net ietsje meer dan alleen.

De beleving is intenser, en onge-
twijfeld zullen de komende dagen
weer volop samen genoten worden.
Veel plezier en een vrolijk Pasen.

De redaktie (MHW)

zijn van de redaktie.

De kopie voor het volgende nummer (23e jaargang nr. 9, verschij
ningsdatum 11 mei a.s.) dient uiterlijk zondag 5 mei in het bezit te

PIOT wordt, í ast alle adverteerders,
mede mogelijk gemaakt door

DRUKKERIJ WES:

EEN BALLETJE OPGOOIEN

Dat zal de komende tijd volop gaan
gebeuren omdat er weer getennist
kan worden op de buitenbanen. Het
tennisseizoen is begonnen en de
eerste competitiedag staat voor de
deur.

Het leek de redactie van PIOT dan
ook interessant om eens “een bal-
letje op te gooien" bij een tennis-
speelster, en te horen hoezij haar
sport beleeft en wat zij van de
komende competitie verwacht.

Deze laatste vraag blijkt een schot
in de rooste zijn omdater dit jaar
een geheel nieuw mix-team op de
baan zal staan; van het ‘vaste’ trio
dames moesten Yvonne Meekes en
Riet Spekschoor helaas afzeggen.
Maaike Wensink blijft wel deel uit
maken van het team en met haar

hebben we over verschillende as-
pecten rondom tennis gesproken.

Maaike is 17 jaar, zit in het exa-
menjaar van de HAVO, en speelt
niet alleen tennis, maar doet ook
nog aan handbal en volleybal. Ze is
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officieel nog jeugdlid, maar heeft
alleen tennisles met de jeugd, ver-
der speelt zij met de senioren mee;
in de (ladderjcompetitie en met de
clubkampioenschappen.

Dit heeft te maken met de speel-
sterkte; Maaike is sinds vorig jaar
D1-speelster. (Elk lid begint als E-
speler, en dan ga je via D2 naarD1,
en je kunt daarna nog C2- C1- B2-
B1- en Acspeler worden maar dan
hoorje bij de top van de wereld. Je
kunt hogerop komen in nivo door
toernooien te winnen, in de finale te
staan daarvan, of de vereniging zelf
kan je hoger indelen.) Maaike is
door de vereniging hoger ingedeeld
want ze heeft nooit toernooien
gespeeld. Dat heeft te maken met
het feit dat ze hiervoor verder weg
zou moeten, ze van Zieuwent uit
alleen maar meedoet, en ze boven-
dien dan qua vervoer ook nog af-
hankelijk is van de ouders.

Maaike vindt het enkelspel veel
leuker dan de dubbel; “Dubbelen
doeik alleen in competitieverband,
daar kom je niet van aan het zwe-
ten, en ben ik ook niet zo goed in.

De enkelspel-toernooien in Zieuwent
of omstreken worden alleen gehou-
den voor leden die 18 jaar en ouder
zijn, dus daar kan zij nu nog niet
aan deelnemen

Waarom heb je voor tennis geko-
zen, en hoelang doeje dit al?

Ik tennis vanaf mijn negende jaar
bij ZTV. Mijn zus Marloes waser al
bij, en dan ging ik vaak mee kijken.
Omdat het mij leuk leek mocht ik

een keer mee doen met "ranja-ten-
nis", en daarna ben ik zelf lid ge-
worden. Daarvoor heb ik vaak op
straat getennist met het racket van
vaderof moeder; deze moest ik dan
wel helemaal bovenaan vasthouden
want anders raakte het de grond.

Vanaf het eerste jaar dat ik erbij
was, heb ik altijd tennisles gehad; in
het begin deed ik dit om het te
leren, nu om minimaal 1 keer per
week te tennissen, en is de les
meer eensoort training voor mij

Daar komt bij dat er verder niemand
meer van mijn leeftijd tennist; tot
een paar jaar geleden was Rianne er
ooknogbij. Wij waren al die tijd de
enigste tweeuit onze klas, en heb-
ben daardoor ook veel tegen elkaar
gespeeld. Ik heb toendertijd wel
vriendinnen gevraagd om bij tennis
te komen, maar helaas wilde nie-
mand of hadden ze geen tijd.
Wat heel erg leuk en leerzaam was,
was in de jeugdcompetitie te spe-
en. Samen met Beltrum hebben we
toen een mix-team gevormd; hun
hadden twee jongens en Zieuwent
twee meiden, Rianne en ik dus. We
kregen toen echte competitie-trai-
ning, naast de normale tennisles, en
daar heb ik echt heel veel van ge-
leerd; met name wedstrijdsituaties
uitspelen. Verder vonden we het
natuurlijk leuk om eens tegen ande-
ren te spelen op hetzelfde nivo.”

Wat vind je leuk aan tennis,als je
het vergelijkt met andere sporten ?
Ik tennis puur voor mezelf en alleen
’s zomers; het tennisseizoen valt—



precies tussen de handbal, en
volleybalcompetitie in, en dat
perfect want op die manier houd
mijn conditie op peil. Verder heb
dus eigenlijk ook geen tijd om in de
winter nog te tennissen, bovendien
wordt dat allemaal te duur. Het is
voormij een echte hobby:het moet
leuk en gezellig zijn. Zo van april tot
juni speel ik twee keer per week;
een keer les, en een keer competi-
tie, Daarna doe ik nog mee aan de
laddercompetitie en als iemand mij
belt en vraagt om te tennissen. Dat
vind ik leuk; gezellig met z'n twee-
en, mooi weer , een beetje lachen
‚en daarna wat drinken.

Ik mis het sociale gebeuren erom-
heen dan ook niet; wat ik al zei, ik
doe het voor mezelf, en het voor-
deel van deze individuele sport is
dat je anderen niet kunt verwijten
een fout te maken (wat bij handbal
en volleybal wel eens het geval is).
Ik heb dan ook niet zoveel binding
met de vereniging ZTV, vele leden
ken ik niet eens. Als er wat georga-
niseerd wordt doe ik er wel aan
mee; zo zijn we met de jeugd eens
op kamp geweest en dat was hart-
stikke gaaf. Er is verder ook geen
feestavond of zo, maar dat mis ik
ook niet, want er zijn toch geen
leeftijdsgenoten van mij bij en dan
zou ik liever een avondje met hen
naar de “Radstake” gaan’.

Maaike, hoe fanatiek benje, en wat
ijn de sterke en zwakke elementen

in je tennisspel?
“Ik ben wel fanatiek; ik loop voor
elke bal en wil ook wel graag win-
nen. Maar ik zal bijvoorbeeld geen

“peptalk” tegen medespelers hou-
den; ik praat alleen tegen en in
mezelf. En als ik dat doe ga ik er
ook kwaad bij kijken want dan lukt
hetallemaal niet zo goed. Zo hoort
ookhet “klaphandje” niet bij tennis,
dat is echt iets voor het volleybal
len.

Mijn fore-hand, het spelen met
topspin en m'n inzet zijn denk ik
wel de sterkste kanten van mij

Het zwakke element in m'n spelis
sowieso tweede service. Bo-
vendien wordt mijn spel er niet
beter op als ik achter sta; als ik zelf
rustig kan blijven spelen en de an-
dere de fouten laat maken gaat het
goed, maar ik ga dan ook geregeld
forceren. Toch leer ik dit wel steeds
meer; toen ik klein was gooide ik
geregeld met het racket.

Als ik goed gespeeld heb maar toch
heb verloren, dan denkik “jammer,

_—_—_



Bloemsierkunst „ERNA“
Werenfriedstraat 1

7136LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352372

Vooral uw bloem- en
kado-ideeën en
lid Teleflora

Open: Ma. 10.00 - 12.00 uur
Di.Vm Vrij 8.30 -12.30 uur +13.30- 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za 8.30 -16.00 uur

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

Tevens bezorgdienst
Tot ziens !

Dames- en Herensalon |

9
Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 0544-352391 4w-Openingstijden:

Dinsdag t/m vrijdag: 8:30 18.00 uur. Zaterdag: 8.00 14.00 uur
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volgende keer beter". Als ik door
slecht te spelen verlies, dan baal ik
als een stekker en ben er daarna
chagrijnig door. Ze kunnen dan bij
thuiskomst aan mijn gezicht al zien
hoe het gegaan ís. Gelukkig duurt
dit meestal niet zo lang.”

Het competitie spelen bij de senio-
ren; hoe lang doe je dit al, hoe
bevalt dit, en hoe is dat tot nu toe
verlopen ?
“Dit wordt het derde jaar dat ik in
een mix-team van de senioren deel-
neem aan de competitie. Het eerste
jaar hebben ze mij gevraagd, en
daarna benik er eigenlijk gewoon bijgebleven.

Ik heb altijd met Yvonne en Riet in
dit team gespeeld, maar wel met
verschillende heren; alleen m'n
vader speelt ook al die tijd al in dit
team, maar ik speel nooit de mix-
partij met hem“. Op onze vraag
waarom niet legt Maaike uit dat dit
met de verdeling van de partijen te
maken heeft; “Er spelen twee da-
mesin een wedstrijd en de volgen-
de partijen moeten gespeeld wor
den: 1 enkelspel, 1 damesdubbel en
1 mixdubbel. Omdat ik de sterkste
wasin het enkelspel en dit ook het
leukste vond speelde ik dus altijd de
enkel en de damesdubbel, en mijn
partner de beide dubbels. Bovendien
lijkt het me niks om samen met m'n
vader een “mix” te spelen.

Het competitie spelen bevalt me
prima, ondanks de degradatie van
de derde naar de vierde klasse, en
vorig jaar van de vierde naar de
vijfde klasse. Ik ben hier niet gede-——

primeerd of gefrustreerd door ge-
raakt omdat ik de enkelspelen vaak
wel won, en we met de damesdub-
bel ook ongeveer de helft wel won-
nen. Het waren spannende en leuke
Partijen op gelijkwaardig nivo, en
dan speel je zelf ook een fijne en
lekkere wedstrijd en dat is voor mij
het belangrijkste.

Maaike, hoe bereid je jezelf vooropde competitie en de wedstrijden, enwat verwacht je ervan ?
“De competitie begint op 13 april
a.s. en bestaat uit 7 wedstrijden op
zaterdagmiddag. We spelen op
verschillende banen (gras, gravel,
beton) tegen verenigingen uit de
buurt. De voorbereiding voor mij
bestaat alleen maar uit ervoor te
zorgen dat ik voor 13 april in elk
geval een keer getennist heb, i.v.m.
balgevoel. Verder spelen we met
het competitieteam ook van tevoren
een keer samen.

Voor de wedstrijd doeik niks speci
aals; ik doeer niks voor en ik laat er
niks voor. Ik heb ook geen last van
zenuwen.

Wat betreft de competitie; ik speel
voor het eerst met een nieuwe
partner, Angelien, samen. Ik ben
wel benieuwd hoe het gaat, maar
vind het niet spannend of zo. Van
Angelien weet ik alleen hoeze eruit
ziet, dus niet hoeze tennist en of ze
goed is of niet. Eigenlijk heb ik geen
idee hoe de competitie gaat verlo-
pen. Watik wel denk is dat we in
de vijfde klasse moeten kunnen
blijven.”



Even later weten wij dit zeker om-
dat we van vader horen dat je niet
lager dan deze klasse kunt spelen,
en degradatie dus niet mogelijk is.

Nog een vraagje: is tennis nog een
elite-sport ?
“Nee, dat is hetniet meer. Ik speel
ookniet in een rokje, maar gewoon
in korte broek en t-shirt. Als ik echt
in rokje zou moeten, dan zou ik het
wel doen, maar er dan wel constant
aan zitten trekken.

Als er af en toe een “kak-team”
tussen zit waar je tegen moet spe-
len, dan overleef je dit wel, want je
ziet alle tegenstanders toch maar
één keer. Bovendien worden er met
de tegenstanders alleen maar “huis-
tuin-, en keukenpraatjes gehouden;
over school, tennis e.d. En je kunt
ook dit ontwijken door geinteres-
seerd naar de andere partij te kij.
ken".

Maaike, bedankt voor dit interview,
en we wensen jou en je team heel
veel succes toe in de competitie.

Hettoetje van MAAIKE

1. Watis je favoriete gerecht?
(Na heel lang denken) … Babi
pangang met witte rijst.

Waar ergerje je aan op sportge-
bied in Zieuwent?
Nergens aan.

Wat is volgens jezelf je slecht-
ste eigenschap?
Ik ben eigenwijs.
{Zo goed mam ?°)

Wat is volgens jezelf je beste
eigenschap?
Behulpzaamheid, overal maar
niet altijd in het huishouden.
Wel met bijvoorbeeld oppassen
en trainingen geven.

Wie vind je de beste sportman
of vrouw van Zieuwent?
Niet een speciaal iemand. Bui
ten Zieuwent weetik het wel;
Monica Seles.

Als Zieuwent een zelfstandige
gemeente zou zijn, wie zou er
dan burgemeester moeten
worden?
Johan Nobbenhuis, want vol-
gens mij weet hij overal wat
van.

Wat is je grootste hobby mo-
menteel?
Sporten; met name handbal.

Wat zou je graag anders zien in
Zieuwent?
Dat het rondom degracht opge-
knapt wordt; koepel, hekwerk
ed.

De redaktie (ML en IR)s]
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Tegenwoordig is sport onlosmakelijk
verbonden aan geld. Ik kijk veel
auto- en motorsport en dan zie je
onderalle reclamestickers de leren
pakken niet meer zitten. Ook bij het
wielrennenzijn de renners fietsende
reclamezuilen. Een gezonde voetbal-
vereniging is een vereniging met
veel sponsors en daardoor veel
inkomsten. Hier hoeft natuurlijk
niets mis meete zijn, daar het geld
veelal kwaliteit waarborgt.

Wat ik wel een probleem vind is
wanneer sport verkocht moet wor-
den. Je ziet het als een wedstr
van het Nederlands elftal door RTLS
wordt uitgezonden. Ik heb ze daar
nog geen goede wedstrijd zien
voetballen en toch lijkt het nog heel
wat als je de commentatoren hoort
praten. Ook in Duitsland neemt dit
vreemde vormen aan. Vele kenners
zeggen dat hetniveau van de Bun-
des-liga nog nooit zo slecht is ge-
weestals de afgelopen twee jaar.
Oudere spelers, zoals Matthäus,
Völler en Klinsmann bepalen daar
het niveau. Tochzijn er nog nooït
zoveel toeschouwers bij de velden
geweest.

Ook randattributen als sjaaltjes,
petten, vlaggen en T-shirts gaan in
record-aantallen over de toonbank.
Dit alles omdat SAT-1 de uitzen-
drechten heeft en het voetbal mooi-
er brengen danhet is. Het commen-
taar is erg subjectief en alle acties
worden door bewegende camera's—_—.

van alle kanten opgenomen, voor de
goede zeïtlupen. Geruchten doen de
ronde dat in Duitsland samenvattin-
gen versneld worden weergegeven

Ik ben altijd blij geweest dat wij in
Nederland mochten genieten van
objectieve verslaggeving en eerlijke
beelden. Wedstrijden worden hier
niet mooier gebracht danze zijn.
Je kunt van de medewerkers vinden
wat je wilt, maar Studio Sport bre
ngt nieuws op sportgebied en
maakt het dus niet.

Nu had ik altijd gedacht dat het
voetbal in het publieke bestel zou
blijven, waarom weet ik eigenlijk
ook niet. Voetbal is toch van het
volk en daar moet het dan toch ook
blijven? 'Néé', zegt de KNVB, “het
voetbal is van ons”. En dus werd
er, nadat HMG en NOS zo tegen
elkaar uitgespeeld werden dat ze
van narigheid samen het voetbal
zouden brengen, verteld dat de
KNVB verder gaat met een aantal
(daar zijn ze weer) sponsors en
zonder de beide TV-grootmachten
zelf de sport aan de man gaat bren-
gen. Natuurlijk moet de brave kijker
wel iets meer gaan betalen en is het
niet voor elke Nederlander te zien,
maar daarzit in Zeist niemand mee.

Voor enkele gelukkigen, die daar het
geld voor over hebben, komt er
Pay-per-view. Je hoeft niet meer

naar het stadion maar kijkt lekker
live thuis.
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Heel langzaam wordt ik wat misse-
lijk van al dat gekonkel en gereken.
Feyenoord en Ajax willen niet mee
doen, want als ze zelf gaan verko-
pen dan kunnen ze veel meerver-
dienen. De voorzitter van Vitesse zit
met dubbele petten op en maakt
ruzie met de heren van de Herik en
van Praag. PSV gaat wel accoord,

Sport is geld en geld maakt sport.
Maar ik geniet nog maar even van
Studio Sport deze komende maan-
den, want net als het Olympisch
stadion komt ook het niet-commer-
ciële voetbalkijken nooit meer
terug.

De redaktie (ML)
want Philips is toch al groot-aan-
deelhouder en zo komt het geld
alsnog binnen.

Rinus Michels opperde ooit de inmiddels beruchte stelling: "Voetbal isoorlog”. Hij heeft hier echt niet mee bedoeld, dat er geweren en bom-
men aante pas dienden te komen, maar dathet spelletje in de loop der
jaren mééris geworden dan slechts dat spelletje.

We moeten echter constateren, dat er ondertussen zo veel uitdrukkin-
gen in het edele voetbalspel terecht zijn gekomen, dat we er niet meer
onderuit kunnen om onze enige echte generaal gelijk te geven. Wat dat
betreft is “strijd leveren al de meest eenvoudige, maar wat te denken
van de volgende termen,die voor de verstaander de lading wel dekken,
maar slechts door de echte voetbalintellectuelen begrepen zullen
worden.

Schoten afvuren op de vesting van de tegenstander.
Over de flanken aanvallen.
Terugtrekken in de verdediging.
Het vijandelijke doel belegeren.
Op volle oorlogssterkte aan de wedstrijd beginnen.
Gelanceerde spelers met killers-instinct.
Het kanon in de spits in stelling brengen.
Het vizier niet op scherp hebben staan.
Een stormram in stelling brengen.
Kanonskogels, die hun doel maar net missen.
Keepers, die worden getorpedeerd.
Oorlog maken in de 16-meter van de tegenstander.
De voorstopper, die zich meldt in de frontlinie.

ne
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STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

HOTEL BONGER:
biedt U meer dan u denke:

Zaal tot 400 personen
Di. kleine zalen voor alle
doeleinden

Oud Hollandse spellen
abs groepsvermaak
Binnen- en buiten barbecue
Koude bulfeten, warme buffetten,
gourmetten, diners cnc.
Tn alles wat u
ook kunt Krijgen

Dus hèt adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36-7136 LM ZIEUWENT - 0544351271
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Wens- en
Dorpsstraat 11-7136LE Zieuwent- Tel. 0544-351544 Prentbriefkaarten



Boersweg2
7136 KK ZIEUWENT
Tel: 0544-351542

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

d motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
VOOR UW

autorijopleiding - schakelwagen of automaat
motorrijopleiding
aanhangwagenopleiding (E bij B)
theorieopleiding: maandagavond
theorieopleiding in 11/; dag schoolvakanties

xt

A

zieuwent tel. 0544 - 351939
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* Het projectiel, dat inslaat als een granaat.* Bombardementen, waarbij het territorium wordt verdedigd.* Ziekenhuisballen geven aan medespelers.

Probeer nu nog maar eens te beweren, dat volkssport nummer 1 geenagressie opwekt. Het is pure volksopruiing, als je alle voorstaande
uitdrukkingen eens goed analyseert. Het wordt nog erger, als je eensbekijkt, wat een gemiddelde verdediger van een trainer/coach aanopdrachten meekrijgt voor het begin van een normale wedstrijd in de 2eklasse KNVB, afd.Gelderland. Van hem wordt verwacht, dat hij

zijn persoonlijke tegenstander verdedigt,
hem zeer scherp bewaakt,
hem uiteraard simpelweg uitschakelt,
hem zeerkort dekt,
hem, indien nodig onder hetgras schopt,
‘hem in uiterste gevallen onderuit kegeit,
en er vanzelfsprekend de beuk ingooït.

dek

Kan hij al het bovenstaande niet, dan heeft hij niet de juiste over-mijn-lijk-mentaliteit en hoort hij natuurlijk niet op een voetbalveld thuis. Bloed
aan de paal dus. Nou, als dat geen oorlogstermen zijn, dan zijn mijnouders jonger dan ik (over bloed aan de paal gesproken).Deredaktie (RD)

_

KORT VERENIGINGSNIEUWS

Zieuwentse Tennis Vere:
Begin-data competities:
Dinsdag 9 april Dames-competitie.
Donderdag 11 april Dames-competitie (alleen dubbel].
Zaterdag 13 april Heren en Mix-competitie.
Woensdag 22 mei Zomeravond-competitie.

ig

ZGV: Gymnastiek en Jazzgym-vereniging
Bestuurs-wijziging:
Penningmeester: R. Hogenelst-Kolkman, De Haare 33,

7136 MH Zieuwent. Tel. 351659.
Wedstrijdsecretariaat: W. Hummeli k-Kramer, Chopinstraat 87131 AC
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‘DE KINDERPIO'
Hallo allemaal,
Deze keer gaat de Kinderpiot over
klootschieten. Wij hebben Teun
Beukers van klootschietvereniging
De Hemmele geïntervieuwd.

INTERVIEUW

1. Hoe lang zít je al op Kootschie-
ten?
Ik zit nu 1 jaar op Klootschieten.

2. Wie is jullie leider?
Hans Scheepsbouwer is de Ieuk-
ste leider.

3. Hebje wel eens gewonnen?
Ja, een keer met een toernooi.

4. Doen jullie nog meer dan Kloot-
schieten?
Ja, soms gaan we zwemmen of
midgetgolfen,

5. Hebben julie vaak wedstrijden?
We hebben bijna elke week cen
wedstrijd.

6. Gooi je wel eens in de sloot?
Ja, maar dan moet je het er ook
weer uit halen.

7. Dragen jullie nog speciale keren?
Ja, een trainingspak met achter-
op de sponsor.

Teun, bedankt voor dit interview
SU

Tot de volgende keer !!!

Groetjes Jurgen en Dennie,

DE MOMENTEN VAN DE
RK ZVL PUPILLEN

R.K.Z.V.C. F-3
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers:Mark Bokkers.
Mooiste goai : Mark Bokkers.
Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag

: RKZVC F3 - Fortuna W. F4 : 1-2

: Ruzie’s om de aftrap.
: Sergio Wopereis.

: RKZVC F3 - SKVW F3: 1-1
Doelpuntenmakers : Woud Rouwhorst.
Mooiste goal : Woud Rouwhorst.



VOOR AL UW: ELL 8Sportkleding aSportartikelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 351257

Adidas - Puma - L.A. Gear - Cruijff Sport - Umbro
Rucanor  Mitre - Goudie - Yonex - Lotto

Dunlop - Hummel - ee Oliver VikingBAAAa DA
Hotel - Café - Restaurant

’’t WittePaard’
Verassend,

Ged,

Diverse mogelijkhedenvoor:

* Bruiloften en partijen ES* Reepties EEn
+ Reünies

Vagaderingen De ideale rustplaats voor cen hapje en drankje



VERENIGINGEN

R.K.Z.V.C. Veldvoetbal
Voorzitter A wd. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel 25126
Sooretaris :C. te Mode, Rawelstraat 9, ‘voorde, tel 375179
Penningmeester :H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

at 37, [voordeWedstrijd soer. J. Hoenderboom, V van Goghs 377020

R.K.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ton Bras, Dorpsstraat

23,
Zieuwent, el. 351257

Sekr/Penningm.  :R Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent, te. 352081
Wodtrjd seer. B. Slot, Helenog 3, Zieuwent, el 352127

H.V. PACELLI: Handbal
Voorzitter Wensink, De Haar18, Zieuwent, 1 351898
Scaetaresse 1 Fouwhorst, Dorpsstraat 51a, Zieuwent, el 352406
Penningmoosteres =P. ter Bogf, Linnenwever 2, Groenlo, el. 485478

Wedetijd secr A Hurmeink, De Hare 30, Zieuwent, tl 351531

TOMP: Volleybal
Voorztter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Ziet, tel 351875
Socretas B, te Mier, De Hare 1, Zieuwent tel 352140
Ponningmeesteres _M. Hettinck, Roldersneg 11, Zewent, tel 351770

Wedstrijd see ck, De Steege 5, Zieuwent el 352247
Rocreanten Wte Roles, Aopenburgsestraat 20, voorde el 372617
Veugdzeken 4. Kolman Ouppers, Rurlosewog 20, Zeunent, el 357198

ZTV: Tennis
Voorzits ter ©. Cuppers, Oude Maat 1, Marijnvesde, tel 361281
Secretaresse A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 351591

Penningmeester Zieunentseneg 77, Zieuwent, il 351445
Wedstrijd seer inden, Dorpsstraat 2, Zieuwent, te 161553
veugdeommissie A, Hassink, Kleuterstaat 10, Ziewont, tel. 351917

Y. Krabbenorg, Dorpsstraat 2d, Zieuwent, el 351726

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster L Hummenk, Oude Terborgsen: 296, D'chem, tel 03t
Secretare J. Wolters, Batsdjk 42, Marënvokde, el 351711
Penringmeesteres Krabbenborg, Batsdijk 39, Marnvelde, tel. 350309
Wedstrijd secr L. Hummelnk, Oude Terborgsoew 206, D'chorm, tol. 0314 3604:

10442

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel. 351262
SekPenmningn :G Finders, Larksstraat 18, voorde, tel. 374926



TIV DES: Touwtrekken
Voorzitter . Karnebeek, Bielemansdjk 44, Halle, tel 0573-461341
Secretaris AR. Huifnk, Hofmansweg 2, Zieuwent, tel 352112
Penningmeester: M. Wopereis, Zegendjk 5, Zieuwent, tel 351974

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 351257
Secretaris E. Hoonderboom, De Steege 71, Zieuwent, tel. 352316
Penningmeester teBles, Verkavelngsweg 2, Mariënvelde, fel 351373

Wedetrijd soer. K. Hummelink, Esstraat 42, L'voord el 377523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Vooriter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent,tel361534
Sek/Penningm. A Papen, Da Hare 32, Zieuwert, tet 351970

B.V. T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter J. Nifoider, Wigendijk 4, Mariënvelde, te351316
Secrelaris A. te Hoer, Verkavelingsweg 2, Mariënvelde, te. 351973
Penningmeester H. Elschot, Rouwhorsterdijk 20, Zeuwent, tel 352268

Wedstrijd socr, Rl Waalderbos, Zieuwentseweg 42, Zieuwent, el. 351

B.B.Z. Biljarten
Voorziter A van Meis, Kard. de Jongstr 1. voorde, tel 374584
Secr/AWedssec. 1 Bongers, Dorpsstraat 36, Zeukont, le! 361271
Penringmee D. Goldewijk ten Bras, Chunchilstrant 20, tel
K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 35

SeerAWeds secr: P Domof, Startmansweg a, Helium, tel 0544-482191
Penningmeester Bongers. Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 351271

ESZET'90: Squashvereniging
Voorziter V Doppen, Dorpsstr

paart N. Nienhuis, DeSte
ent tel

je B, Zieuwent tel. 3
Penningmeester P.Elhof, Aatenseweg 81, voorde, 312119

Wedstrsekr{i] H Meurstege, Constantinlaan 6, Buur, tl. 0573 463624
WodstrsektID]  2C: Ebbers Breugheof 11, voorde, el. 379974

BADMINTON-vereniging
Voerziter M. Stoller, ddachtenstraat34 L'\voorde, tl 377019
Socretaresse V Eeke
Penningmeester

der, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel 362172
Eekelder, Ruurlosez:eg 18, Zieuwent, tel 351664



BAM

Krabbenborg
PLUIMVEE
WEEGBRUG
AKKERBOUW
HANDELSOND.

ZAND EN GRONDWERK
HUUR EN VERHUUR

Grobbenweg3-7136 KM ZIEUWENT Tel, 0544-351534 - Fax 351534
Postbus 13-7138 ZG ZIEUWENT b.g.g. 0544-351400

WEEGBRUG ALTIJD OPEN

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE u, tijdens de rust of

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.

Telefoon 351607

architektenburo

Als a. holkenborg
ruurloseweg28 7136 md zieuwent

telefoon 0544 - 351389



11

Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

Gelijkmaker in de laatste 3 minuten.
: Harm Toebes.

Wedstrijd/uitslag : Longa F9 - RKZVCF3 : 2-1
Doelpuntenmakers : iel Krabbenborg.
Mooiste goal : Michiel Krabbenborg.
Mooiste moment :De hele 2° hefft.
Man v.d. wedstr. ele Knippenborg.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

RKZVC F3 - AD'69 F4 : 4-0
: Harm Toebes, Ivo KI.Goldewijk, Michiel Krabben-

borg en Mark Bokkers.
Mark Bokkers.
Na lang wachten toch weer een keer gewonnen.
Jelle Knippenborg.

Mooiste goal
Mooiste moment
Man v.d. weds:

Wedstrijd/uitslaa
Doelpuntenmakers

RKZVCF3 - Meddo F2 : 4-1
ichiel Krabbenborg (2x) en Harm Toebes (2x).

Mooiste goal Michiel Krabbenborg.
Mooiste moment_:Mark Bokkers wou niet wisselen.
Man v.d. weds Sander Kl.Goldewijk.

R.K.Z.V.C. F2
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

RKZVC F2 - AZSV F4 : 2-4
: Mart Schutten en Sjoerd Kolkman.

amenspel tussen Mart en Sjoerd.
De tegenstander kwam 5 minuten voor het begin
van de wedstrijd.
Bas Molleman.Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag _: RKZVC F2 - Longa'30 FS : 1-4
Doelpuntenmakers : Sjoerd Kolkman.
Mooiste goal : Een solo van Mart Schutten werd afgemaakt met

een doelpunt van Sjoerd Kolkman.
Mooiste moment _: Toen ze gelijk kwamen met Longa.
Man v.d. wedstr.  : Sjoerd Kolkman.

Wedstrijduitslag _: VIOS B. F2 - RKZVC F2 : 8-1
Doelpuntenmakers : Sjors Storkhorst.

: Een mooi één-tweetje met Sjoerd en Sjors maakte
het doelpunt.

Mooiste goal
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Mooiste moment : Dat de moeder van Bastiaan vroeg of hij moest
voetballen toen we hem van thuis ophaalden.

Man v.d. wedstr. : Bastiaan Molleman.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

z RKZVC F2 - WVC F4 : 5-4
Sjors (3x) en Mart (2x).

Mooiste goal Afstandschot van Sjors.
Mooiste moment : Dat de spelers van WVC dachten dat ze gewon-

nen hadden.
Man v.d. wedstr. : Bastiaan Molleman.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

RKZVCF2 - Meddo F1 : 2-7
Mart Schutten (2x).

Mooiste goal : Een mooie solo van Mart, die het afmaakte met
een mooie goal.

Mooiste moment  : Eindelijk een keer een wedstrijd gewonnen.
Man v.d. wedstr. : Jordy Beerten.

R.K.Z.V.C. F1
Wedstrijd/uitslag : WVC F2 - RKZVC F1 : 0-3
Doelpuntenmakers : Peter ten Have (2x) en Sander Kl.Goldewijk.
Mooiste goal : Alle drie prima uitgespeelde goals.
Mooiste moment_:De Nul achter.
Man v.d. wed : Thomas Seegers; geen goal tegen gekregen.

Wedstrijd/uitslag : RKZVC F1 - Longa'30 F3 : 8-1
Doelpuntenmakers:Peter ten Have (6x) en Sander Kl.Goldewijk (2x).
Mooiste goal : Peter speelde 3 man uit en schoot met zijn "zwak-

ke” rechter been raak.
Mooiste moment  : 7-1; eindelijk scoorde er iemand anders dan Peter

(hij heeft de eerste 6 goals gemaakt)
Man v.d. wedstr.  : Peter ten Have.

R.K.Z.V.C. E3
Wedstrijd/uitslag _: Grol ES - RKZVC E3 : 10-0
Doelpuntenmakers:Geen gezien.
Mooiste goal : Ook niet gezien.
Mooiste moment _: Elf minuten lang de nul achter gehouden.
Man v.d. wedst : Dion Hummelink.

Wedstrijd/uitslag _: RKZVC E3- Bredevoort E1 : 1-2
Doelpuntenmakers : Luc Donderwinkel.



VOOR AL UW TRAKTOREN,
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
MENGMESTSILO’S

Officieel dealer MF, Zetor en Niemeyer

Tevens verzorgen wij al uw loon- en grondwerkzaamheden

Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen
‚en gereedschappen

OPA BV.
HARREVELD - TELEFOON 0544-372415

bg
SCHOONHEIDSSALON

_ ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304

x
A



EEN GOEDE COACH HAALT HET BESTE UIT SPELERS!
Veel ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf halen niet hetmaximale rendement uit hun bedrijf. Van de 500.000 startendeondernemingen overleeft maar 15% het, door een gebrekkigeadministratie, of onbekendheid in ondernemersland. Goederaadvia accountantskantoren is duur.
Toch kan het ook anders. R&M ondersteunt dagelijks met raad endaadvele kleine en grote bedrijvenbij hun bedrijfsvoering, Eenondersteuning die u in staat stelt zich daadwerkelijk bezig tehouden met uw zaaken betere resultaten te boeken.

RouwhorstNMaertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

complete administratie startende ondernemersjaarcijfers en balans belastingaangifte
computerverwerking eigen woning/hypotheekbegeleiding automatisering fiscale adviezenfacturatie en betalingen krediet-aanvragen
Zegendijk16k - 7136LS ZIEUWENT - Telefoon 0544 - 352103

SOURCY CENTER ZIEUWENT
'n bruisendcentrum in de Gelderse Achterhoek

Vele in. en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak
tiviteiten, culturele mani-
festaties en sportevene
menten van 50-2000
personen.
Vraag vrijblijvend om in
Tormatie en documentatie

ESESs
VERGADERRUIMTEN @ CONFERENTIERUIMTEN @ EVENEMENTENHAL
TENNISBANEN © SPORTHAL @ SQUASHBANEN @ BOWLINGBANENINDOOR MIDGI TGOLF @ JUT DE BOULES

SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3A 7136 LS ZIEUWENT



Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal
Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

R.K.Z.V.C. E2
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment
Man v.d, wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr.
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: Lue Donderwinkel.
: We kwamen in de wedstrijd met 1-0 voor en

dachten “zou ‘t lukken?"
: Alex Nieuwhof.

Longa E7 - RKZVC E3: 6-2
Luuk Donderwinkel (2x), Rick Klumperink (e.d.) en
Koen Hummelink (e.d).

: Eerste goal van Luuk Donderwinkel.
: Thijs Rouwhorst stuurt 2 man het bos in door een

waanzinnige lichaamsbeweging (Luuk scoort).
: Thijs Rouwhorst.

: AD'69 E4 - RKZVC E3: 1-5
: Luc Donderwinkel (2x), Hendrik Berendsen (2x) en

Coen Hummelink (1x).
: Hendrik Berendsen.
: Eerste overwinning van 't seizoen.
: Michel Doppen keepte een goede wedstrijd.

VIOS B. E2- RKZVC E2 : 6-3
: Mario Wopereis (2x} en Derk Toebes.
: Afstandschot van Mario Wopereis van + 20 m.
: Dat we met 2-0 voor kwamen.
: Roel Lankveld speelde eensterke wedstrijd.

Erix E2 - RKZVC E2: 5-1
: Derk Toebes.
: Derk Toebes, die een comerbal intikte.
: Suikerklontjes “jatten” in de kantine voorde beno-

digde energie.
: Janne Holkenborg.

: KSV E2 - RKZVCE2: 5.0 (oefenwedstrijd)

: Dat Roel Lankveld voor het eerst dit seizoen niet
als laatste onder de douche vandaan kwam.

: Mark Hoenderboom.



Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal

Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

R.K.Z.V.C. E1
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal
Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

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

Mooiste goal
Mooiste moment
Man v.d. wedstr.
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: Grol E4 - RKZVCELuuk Storkhorst.
: Luuk Storkhorst die een voorzet van Derk Toebes

knap afronde.

141

: Mark Hoenderboom.

: Meddo E1 - RKZVC E2: 2-1
Romario Wopereis.

: Romario.
: Dat we na de 2-1 begonnen te voetballen; dit washelaas wel iets te laat.

Bernard Krabbenborg speelde een goede verdedi-
gende partij en was zeer sterk aan debal.

: RKZVCE1 - PAX EI :

Jeroen Grotenhuis.
: Jeroen Grotenhuis.
: Eindelijk weer een echte wedstrijd !

: René Spekschoor.

: SDOUC E1 - RKZVC E1 : 8-1
Jeroen Grotenhuis.
Jeroen Grotenhuis.
Ferdinand enkele prima reddingen verrichtte.

: Ferdinand te Vruchte.

: RKZVC E1 - Silvolde E1 : 2-14
: Jeroen Grotenhuis (2x).
: De eerste goal van Jeroen Grotenhuis.
: Het weer werd met de minuut beter

(na de sneeuw de zon).
: De scheidsrechter (Lau Kolkman).

: Winterswijk DT - RKZVC D1 : 3-1
: Arne Hassink.
: 3x raden.
: Die hebben we bewaard voorde volgende week!



reBEKKEN assurantiën |

EESOEE ES

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN
|

7136 LN ZIEUWENT
Tel. 0544 351269
Fax 0544 352464

Aannemingsbedrijf
| Hummelink & Jansen b.v.

ND)

B Ettensestraat 1

7061AA TERBORG Tel. 0315-323107
Fax 0315-340581
Privé 0544-351995

HEEFT U BOUWPLANN
Wij verstrekken u graag de benodigde informatie!



De ZIEUWENT - Telefoon 0544-351279Eee 5

)EN+ bouwmaterialen = es* nieuwbouw Wekereie* verbouw
* onderhoud Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928 b.g.9. 351209EE

Verkoop en reparaties
van merkauto’s=b.9-9. 351607

Waalderweg12atel:0544-351€



Hallo wij zijn de welpen van Paceli.
Wij zitten op handbal. We vinden
het een leuke sport, daarom schrij.
ven wedit in de PIOT.

De welpen bestaan uit 1 keeper en
* 9 spelers. Wij trainen op de
vrijdagmiddag van 5 tot 6 en het
wordt gegeven door Cindy Ponds en
Janneke Wessels. Ze kunnen goed

g geven, waaronder ook leuke
spelletjes bedenken.

Laura Storteler is onze keeper. We
kunnen haar echt niet missen want
alsze er niet is verliezen we.

We spelen nu voor het 2% jaar en
dit jaar zijn we goed vooruit ge-
gaan. In vergelijking met het vorige
jaar stonden we toen op de 3%
plaats, dit jaar staan we op de 4“
plaats. Wij proberen zo goed moge-
lijk te spelen zodat wij volgend jaar
zeker op de 1°* plaats eindigen.

Dus als je zin hebt in handballen
omdat het o zo leuk is, kom dan
ookbij Pacelli.

Groetjes,
de meiden van Pacelli.

DAMES-I
Eerste klasse gehandhaafd

Zoals je afgelopen seizoen hebt
kunnen lezen zijn we gepromoveerd
na een verdiend kampioenschap.
Nu, nadat we 13 van de 20 wed-
strijden achter de rug hebben, is al
duidelijk dat we ons doel van dit
jaar al ruimschoots bereikt hebben.
De bedoeling was natuurlijk om in
de eerste klasse te blijven. Echter
boven onze verwachting gaat het zo
goed dat we al een tijdje op de
vierde plaats staan. Ondanks de 7
nog te spelen wedstrijden is nu al
duidelijk dat we volgend jaar weer
in de eerste klasse zullen uitkomen.—

Het verschil tussen de eerste en de
tweede klasse zit vooralinde snel-
heid van het spel, dat veel hoger
ligt dan die van de tweede klasse.
Het is veel fijner om te spelen, je
moetde hele wedstrijd er echt wat
voordoen. Het is ook veel attraktie-
ver om te zien merken we, want
naast onze vaste supporters van
voorgaande jaren zien we steeds
meer mensen op de tribune die ons
aanmoedigen. Wat natuurlijk leuk
spelen is.
Afgelopen zaterdag moesten we
thuis aantreden tegen VCV Varsse-
veld die op de derde positie staat.
Voor ons mentaal een zware dob-
ber, uit tegen VCV zijn we vooral de



eerste twee sets kompleet wegge-
speeld. Nu hebben weer een gelijk.spel uitgesleept. Op maandag aanhet begin van de training, die altijd
begint met een evaluatie van de
gespeelde wedstrijd, kregen we te
horen dat we ons prima geweerd
hadden. Dit horen we niet vaak,
meestal krijgen we nog welhet één
en ander te horen over wat erfout
ging. Zo hoort dat natuurlijk ook,
wil je beter worden.

Maar bij deze wedstrijd was het ook
voorhet eerst weer dat ons voltallt
ge team aanwezig was, 11 speel-sters sterk. Dan moet je bedenken
dat er maar6 speelsters in hetveldstaan. Veel wissels dus. We hebben
hier zelf voor gekozen aan het begin
van het seizoen.
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We spelen al zolang met elkaar en
willen niemand missen. Na plechtig
beloofd te hebben om niet te zeuren
als we veel naast het veld zouden
staan, de besten spelen, gingen
trainer en coach akkoord.

Wat ik dan mooi vind is dat er afge-
lopen maandag werd voorgesteld,
door trainer en coach met het oog
op de veilige positie in de eerste
klasse, om diegene die dit jaar nogniet zoveel gespeeld hebben de rest
van dit seizoen meer aan bod te
laten komen. Dat dit dan ook door
iedereen gelijk wordt geaccepteerd
zonder enig kommentaar, vind ik
echte teamgeest.

Dames 1 Tohp,
Jacquelien Kolkman-Cuppers.

PenningmeesterSt. Paaspop

Tonnie Peters
44 jaar
Beroep:

“Tone van de Timp"
Houdt van

Tennis om te zien.
Funktie;

Meest favoriete sport : Squashen; daar ben ik nu aktief in. Hard-
lopen; daar ben ik mee begonnen, maardoe
Goff;

zegt
Minst favoriete sport

ik nu niet meer.
; daar zit totaal geen leven in. Het.

meniks en ik d het erg saai



J. WAENINK eeSCHILDERS en BEHANGERSBEDBIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en
bijzondere beglazing

WERENFRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENT

TEL. 0544-351452
Tevens verkoop 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



jNS W.Kleín Goldewijk v.0.t.
it! LID BOVAG

VERKOOP VAN NIEUWE
EN GEBRUIKTE AUTO'S

SCHADE TAXATIE - REPARATIE

áAPK
KEURINGSSTATION

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 !!

ii e meeEN
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Mooiste sportherinnering _: De tijd dat ik 1x in de week zaalvoetbal
de. Daar hebik erg veel plezier aan be-
leefd.

Slechtste sportherinnering : Op mijn zestiende ben ik begonnen met
hardlopen. Dat heb ik te geforceerd ge-
daan en heb toen een knieblessure opge-
lopen. Van die blessure ben ik nooit goed
afgekomen.

Favoriete sportman/vrouw : Martin Hummelink en Ronald Wopereis;
vroeger verafschuwden zij sport en nu
zijn ze zelf aktief.

Sportleven Zieuwent : Goed; er zijn voldoende mogelijkheden
om te sporten voor zo'n klein plaatsje.
Misschien wel te veel?

Sportblad PIOT : Leuk om te lezen. Ik lees ’t altijd vluchtig
door; toïletliteratuur.

Lekkerste eten : T-bone-steak.
Leukste TV-programma : Van Kooten & De Bie; die zetten mensen

aan het denken.
Beste muziek-(band) : Pink-Floyd; daar heb ik mooie jeugdherin-

neringen aan.
Favoriete schrijver/boek _: John Steinbeck; zeer goede, boeiende

schrijver.
Mooiste film : "A Fish Called Wanda"; leuk om ontspan-

nen naarte kijken. Ik kijk overigens bijna
geen films. Als ik in een videotheek ben
weet ik niet watik er moet doen.

Fijnste kledingsstuk : Korte broek; dan heb ik het vakantie-
gevoel.

Onbewoond eiland : Luieren en veel lezen. Lekker rustig aan
doen.

10 miljoen winnen : Gewoon doorwerken; daar voel ik me het
prettigste bij. Het zal weinig verschillen
bij nu.

Pilsje drinken bij : Vrienden en bekenden.
Een dansje maken met : Niemand.

Hekel aan mensen die, : Weinig tolerant zijn. Mensen maken het
elkaar soms zo onzinnig moeilijk.Geloof en/ofbijgeloof : Geen van beide._____
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Politieke kleur inks van het midden.
De doodstraf : Tegen. Dat doe je mensen niet aan. Daar-

naast vind ik dat niemand het recht heeft
om te beslissen dat iemand dood moet.

Jeugd-droom : Ik wilde altijd onderwijzer worden, maar
dat is door omstandigheden helemaal mis
gegaan.

Grootste wens : Werken tot 55ste. Daama veelrei
zen en veel lezen. Een aktieve oude dag
hebben.

Idool : Nooit gehad.
Uit bed te halen voor : Een kopje thee.
Lig in ’n deuk om : Droge (Engelse) humor.
Als ik oranje zie . : Word ik rood. Wat een verschrikkelijke

kleuris dat !!!

De Redaktie (JW)

Een veel voorkomende blessure bij volleybal is de zogenaamde sprin-
gersknie (‘jumpers knee’). De strekspieren van de knie (quadriceps)
lopen uit in een pees, die via de knieschijf aan het onderbeen aanhecht.
Door overbelasting van deze pees ontstaat drukpijn en zwelling, meestal
aan de onderzijde van de knieschijf. Het is ook mogelijk dat de pijn
optreedt aan de bovenzijde van de knieschijf of ter plaatse van de
aanhechting bij het onderbeen.

De pijnklachtenzijn te verdelen in 2 stadia:
- kortdurende klachten tijdens de war

ming-up of na afloopvan het sporten;
- langdurige klachten die niet overgaan

tijdens de warming-up/

De voornaamste oorzaken van de sprin-
gersknie zijn: Kriesenit(oaety
- overbelasting door te veel spelen en atrainen; dieen

scheenbeen
kuitbeen
Drie paatsenopde
Dees

- sportschoenen met een slechte schok-
demping (in combinatie met harde vloer)



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 0544-377088

Es B VOE

Jos Beening
Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 274, Zieuwent
Tel. 0544 - 352346



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

KE
aat Lichtenvoorde

moetik Tel. 0544-377448
zijn bg-g 377449A

Hoe je het ookhefookbekijkt,jje ziet er beter uit.

+

KAPSALON

HEAR
ZIEUWENT (0544) 351982

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

Ruurloseweg 7
7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 0544-351954
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HOE VOORKOM IK EEN SPRINGERSKNIE 7 91. Doe altijd een goede warming-up waarin f JT
Voldoende aandacht besteed wordt aan |
de specifieke volleybalbewegingen (mi- LAnimaal 10 minuten). Voer daarna in elk 4)geval de volgende rekkingsoefening uit
zonder pijn te krijgen. &

2. Bij een volleybaltraining worden SOMS  pugeengeenen simawel honderden sprongen gemaakt. Zorg gérangeeeSadevoor een goede spreiding van deze  nomstensorgend EIT
sprongen over de gehele trainingstijd. DeVoer de trainingsarbeid tijdens het sei. zigewngeroneastesg
zoen bovendien geleidelijk op. Kortom: Eeen 20 3)
een goede trainingsopbouw is van groot 3maanemaen
belang.

3. Draag sportschoenen met een schokdempende zool en speel bijvoorkeur op een ‘verende’ houten vloer.

4. Besteed tijdens training en wedstrijd aandacht aan de juiste ‘an-
dingstechniek’ na het smashen en blokkeren; liefst met beide benen
tegelijkertijd en met licht gebogen knieën op de grond komen.

5. Bij duiken en valpartijen komt de knie vaak hard op de vloer. Voor-
kom dit doorhet dragen van kniebeschermers.

WAT MOET IK DOEN WANNEER IK TOCH EEN SPRINGERSKNIE KRIJG?
Wanneer de klachten eenmaal in een vergevorderd stadium zijn, is de
genezing erg moeilijk. Het daarom erg belangrijk om heel attent te zijn
bij klachten in het eerste stadium (pijn tijdens de warming-up of na
afloop van het sporten). De volgende maatregelen kunnen worden
genomen;

1. Rust of vermindering van de trainingsbelasting, het is immers een
overbelastingsblessure. Met name sprongoefeningen dienen verme-
den te worden,

2. Voeralle bovenstaande preventietips uit. Besteed vooral aandacht
aan de warming-up.
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3. Span (onbelast) zittend of liggend de strekspieren van de knie aan

met gestrekte knie; afwisselend 10 seconden aanspannen met 10
seconden rust, zo mogelijk elk uur gedurende periodes van 5 minuten
(bij pijn de oefening staken).

4. De klachten kunnen verminderen als tijdens het sporten een patella-
bandje (stukje tape) wordt gedragen, dus niet meer er na. Het bandje
dient net onderde knieschijf aangebracht te worden (vraag hierover
advies aan een fysiotherapeut). Pas op voor afkneliing van de bloed-
vaten.

5. Na het sporten koelen van de pijnlijke plaats door ‘cold-packs’ of
massage met ijsblokjes (een doekje tussen iĳs en knie voorkomt
mogelijke huidbeschadigingen) gedurende 20 minuten per keer.
Eventueel na 2 uur herhalen.

6. Zoek andere bewegingsvormen waarbij de knie niet te veel gebogen
en belast wordt (zoals fietsen met een hoog zadel of borstoraw).

7. Wanneer deze maatregelen niet de gewenste effecten opleveren, ga
dan in ieder geval binnen vier weken naar de huisarts of in overleg
met deze naar een Sport Medisch Adviescentrum (SMA). Eventueel
kan doorverwezen worden naar een fysiotherapeut.

Bron: Blessurebulletin; uitgave van de Gelderse Sport Federatie in
samenwerking met de Sport Medische Regio's Gelderland.

EVENEMENTEN-AGENDA

-6, 7 en8april : PAASPOP.
: Paasvuur (20.15 uur).
: PIOT : kopie inleveren.
: Volleybaltoernooi aan de Waareise voor

families, buurten, vrienden, etc. (Inschrijving
komt in Mei bij U in de brievenbus.)
Kermis
Jong Nederland; Klein-kamp.
Jong Nederland; Groot-kamp.
10° Achterhoektocht.

: 29 Ziemadag.a



DE BESTE HYPOTHEEK
KUNJE_
NIET MEER MISSEN.
Om die ene, voor u juiste hypotheek te kiezen, krijgt u

nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken vanalle geldverstrekkers selecteren wij
woor u de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1
HWM.TOEBES -  TEL.0544-377113

L ed|ENSAID MODEVAKSCHOOL
_

MARIËTTE HUMMELINK
‘de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766




