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MIJN MENING

De redaktie van dit blad heeft in het
verleden regelmatig een oproep

re malen kanttekeningen geplaatst
bij verschillende plaatselijke sportge-

gedaan voor het aanleveren van
kritische bijdragen van lezers. De
achterliggende gedachte was, dat
opbouwende kritiek het (sport)ver-
enigingsleven alleen maar ten goede
kan komen. In die geestheeft ook
de redaktie in het verleden meerde-
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beurtenissen en bestuurlijke aange-
legenheden.

Een groot nadeel van de kritiek die
’n buitenstaander levert, is het feit
dat diegene vaak niet op de hoogte
is van alle facetten(ins en outs) van



een bestuur, organisatie en/of ge-
beurtenis. Dat daardoor of daarmee
bestuursleden, organisatoren en/of
vrijwillige medewerkers onrecht kan
worden aangedaan moge duidelijk
zijn

Met kritieken dien je voorzichtig te
zijn. Ergens vraagtekens bij plaatsen
of je ongenoegen ventileren kan
zinvol zijn. Opbouwende, positieve
kritiek in de zin van het aanleveren
van alternatieven en/of aanpassin-
gen is zelfs toete juichen. Vaak is
een rechtstreekse ‘benadering van
de desbetreffende persoon of orga-
nisatie beter dan onmiddellijk een
openbaar algemeen medium 1e
zoeken. Voorwaarde blijft altijd dat
je als criticus moet weten waarover
je het hebt. Met stemmingmakerij of
valse beschuldigingen bouw je niets
op, maar maak je alleen maar wat
kapot. Misschien ben ik in het verle-
den op dit punt wel eens in defout
gegaan, maarhet navolgende heeft
me van het voorgaande op:
doordrongen.
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Naar aanleiding van het afgelopen
PaasPop-festival verscheen er in de
Gelderlander en in ’t Achterhoeks
Nieuws een ingezonden artikel met
ongezouten kritiek. Een glasincident
(dat elk weldenkend mens terecht
zou afkeuren) werd aangehaald om
feiten te verdraaien, ongenuanceer-
de suggesties als waarheden te
poneren en personen vals te be-
schuldigen. De 6.000 bezoekers
van dit jaar hebben ‘t stuk ‘t stuk
gelaten en weten wel beter. Echter
de paar honderd duizend lezers die
er niet geweest zijn laten zich voor
wat betreft mening en oordeel al
snel leiden doordit soort ingezon-
den brieven.

Publiekelijk een brevet van totaal
onvermogen afgeven aan 95 vrijwil-
ligers die naar eer, geweten en
vermogen handelen (en naar mijn
oprechte mening binnen de moge-
lijkheden nagenoeg optimaal hebben
gepresteerd), is onterecht en niet
eerlijk. Dat doet pijn

Het kan nog net voor de vriend-
schappelijke interland Nederland-
Duitsland, zo rond 7 uur worden we
verwacht aan de Dorpsstraat. Het
h pas gekocht en we worden,
zoals dat trotse huizenbezitters
betaamt, even rondgeleid. In de
garage stuiten we op 2 zwarte
gevaartes, één voor hem en &&n

voor haar, die er glimmend stil
staan te wezen. Een interview over
vrijheid, gelijkheid en broederschap
met Jan Roelofsen.

Hoe lang rijd je al motor 7
M'n motorrijbewijs heb ik gehaald
toen ik 18 was, maar daarvoor reed
ik natuurlijk al wel stiekum, er was
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hier iemandin het dorpdie had toen
ik een kind was een Harley David-
son, en daar vergaapte ik me aan.
Bovendien was ik toen al bezig met
dingen in en uit elkaar halen. Dat
gevoel voor techniek en die prachti-
geHarley Davidson, kwamen samen
in een voorliefde voor motoren.

Eerst had ik een brommer, een
Berini met zo’n eitje voorop, daar
reed ik dan mee naar de motorraces
op Assen. ’s Avonds om 6 uur weg,
en dan wasik ’s nachts om 12 uur
in Assen. Maar met m'n motorrijbe-
wijs op zak, en een beetje onder-
steuning van vader kocht ik dan op
m'n 18de de eerste echte motor.
Het was een CZ 175 uit Tsjechoslo-
wakije, 300 gulden koste die, ik
verdiende ongeveer een rijksdaalder
in de week. Dat was een hele uitga
ve. Omdat ik bij mijn vader in de
zaak werkte kon ik de motor ook
goed gebruiken voor het werk,
onderdelen ophalen en al die dingen
meer. Er zat nog een kentekenplaat
voorop, dat heeft niet lang geduurd,
want als je iemand aanreed, dan
kliefde die kentekenplaat overal
doorheen. Veel te gevaarlijk.

In die tijd vond ik deze moter hee!
wat, een tweetakt motor, zwaar
spul vonden wij. De uitlaat zat heel
hoog, en een tweetakt motor wordt
olie-gesmeerd, dus als Annie (zijn
vrouw: red.) wel eens achterop zat,
‘dan had ze als ze afstapte twee van
die zwarte olie-sporen achter op
haar jas. Die uitlaat werd ook vrese-
lijk heet, ook geen pretje als je daar
een hele rit met je benen tegenaan
moest zitten.

Na die CZ 175 kocht ik een 250
BSA, en daarna een Golden Fles,
zo'n zelfde als de oude dr. de Nooy-
er uit Lichtenvoorde had. Een prach-
tige motor was dat ook. In de loop
der jaren heb ik wel 30 motoren
gehad, waaronder 2 zijspannen,
jongens in de bak en rijden maar.

Alleen toen de kinderen opgroeiden
en echt geld gingen kosten heb ik 5
of 6 jaar geen motor gehad. Het
gezin gaat altijd voor, en die heb ik
dan ook nooit tekort gedaan door
deze hobby. Die bewondering van
toen ik nog heel klein was voordie
Harley Davidson, en ook voorde Kl-
mensen die een motor hadden, die
heb ik altijd gehouden. Andere
mensen hebben schik met auto's of
met paarden. 'Moar ’n peerd vret ok
at te stille steet’. Ik moet wel toe-
gevendat als je een motor had, dan
werd je wel gezien als een buiten
beentje.

Eerlijk gezegd had en heb ik daar lak
aan, iedereen moet doen wat hij zelf
wil. Iedereen is gelijk en wat men-
sen doen, dat is hun verantwoor
ding, daar heeft verder niemand wat
meete maken.

Het moet toch een heel verschil
zijn, motorrijden vroeger en nu 7
Vind ik niet, het volk dat motorrijdt
is hetzelfde gebleven. Allemaal
vriendelijke mensen. Als je ergens
staat met pech, helpt iedereen je. Ik
kan me wel indenken dat mensen
weleens schrikken van zo'n hele
club in zwart leer. Maar leer is ge-
woon het meest praktische op een
motor, het is veilig en laat geen
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wind door. Maar onder dat zwarte
leer zijn het allemaal gewone men-
sen, vriendelijk en aardig. Natuurlijk
zie je er wat verwilderd uit als je
van de motor afstapt, je haar is
door de war doorhet dragen van de
helm, en je kunt smerig zijn van
zand en stof. Maar dat is toch al-
leen maar uiterlijk.

Vroeger had ik ook zo’n lange zwar
te leren jas, die konje nog aan de
benen vastbinden zodat hij niet in
het wiel vloog. Op dit moment rij ik
met een zwarte leren jas aan en een
spijkerbroek met motorlaarzen.

Zoals er verschil in kleding was
vroeger en nu, zo heb je natuurlijk
ook een groot verschil în motoren.
Zelf verander je natuurlijk ook,
vroeger moest ik niks hebben van
dat Japanse spul, ‘bleer-spul’ zeiden
wij dan. Ik ben een echte BMW
man, altijd geweest, en zal dat ook
blijven, BMW is mijn favoriete merk.
Toendat niet meer te betalen bleek,
moest ik noodgedwongen wel over-
stappen op een Japanner. Op dit
moment heb ik een Yamaha 900
Diversion van 90 pk. Hij loopt heel
fĳn en stuurt geweldig. Dit is de
eerste motor waar ik niet zelf aan
sleutel. Ten eerste omdater nooit
wat aan kapot is, en ten tweede
omdat om het motorblok een kast
zit,je kunt er niet bij.

Je zei dat motorrijders zulke gewo-
ne jongens zijn, maar krijg je onder-
hand geen lam handje van het
zwaaien naar al die aardige mensen
Zwaaien blijven we doen, alhoewel
er tegenwoordig veel meer motorrì

ders zijn dan toen. Dat ontstond
begin jaren 70, toen de Japanners
motoren begonnen te maken. Op-
eens werden ze betaalbaar en gin-
gen veel meer mensen motorrijden.
Dat deed eerst wel pijn. Dat Japan-
se spul vond ik maar niks, en dat er
‘dan ook nog zoveel van rond reden,
daardoor ging het bijzondere van
motorrijden er toch wel een beetje
at.

Maar hetis toch welbijzonder dat
je nu nog motorrijdt ?
Zo bijzonder vind ik dat niet, het is
altijd mijn hobby geweest. Wat
leeftijdgenoten van mij zeggen weet
ik niet, ze zeggen het niet tegen mij.
Maar achter m'n rug om zullen ze
best zeggen ‘Doar he'j den gek
weer’, nou laat Zieuwent dan ook
een gek hebben.

Mijn gezin heeft me wel altijd in
mijn hobby ondersteunt. Al mijn
kinderen rijden motor en de meeste
aangetrouwden ook. Annie heeft
toen ze 57 was haar motorrijbewijs
gehaald, en nu toeren we ook sa-
men. We gaan nooit ergens op
visite op de motor want je ziet er
toch wat smeriger uit, maar ge-
woon hier in de buurt een beetje
toeren.

En zondagsmorgens rijd ik, bij droog
weer met een clubje. Dat clubje is
eigenlijk bij toeval ontstaan en be-
staat uit Wim Wopereis, Wim Heu-
tinek, Bennie Krabbenborg, Bennie
ten Dam en soms gaan Leo Stolten-
borg en Jan Berendsen (Tepper) ook
mee. Om half 10 verzamelen webijBennie ten Dam (‘want den hef zo'n



mooien plas bej ut huus’). Tegen 10
uur vertrekken we, Bennie ten Dam
rijdt altijd voorop, hijrijdt heel rustig
en kent overal de mooie wegen. Hij
bepaalt ook waar we heen gaan,
dat overleggen we voorde tijd niet.
Soms gaan we naarde Posbank bijArhem, daar zijn altijd veel motor-
rijders, dan drinken we koffie met
een gebakje erbij, en praten we met
verschillende mensen. We gaan ook
graag naar vliegbasis Twente. En
als er toertochten zijn doen we ook
mee. Afgelopen weekend had de
Mariënveldse motorclub nog een
prachtige tocht van 185 km uitge
schreven. Die hebben we ook gere-
den.

Hou je ook van motorrijden om naar
te kijken ?
Vanaf m'n 18de ben ik altijd naar
Assen geweest en ook Francor-
champs sla ik niet gauw over. Ik ga
er nog steeds graag naar toe. Ook
op televisie mag ik graag naar mo-
torraces kijken, naar autoraces
trouwens ook. Motorcross zegt me
echt niks, ik vind het wel knap en
behendig zoals ze dat doen, maar
voor mij heeft het niets te maken
met het motorrijden waar ik van
hou.

En ieder jaar ga ik natuurlijk naar de
Hengelose straatraces. Vooral die
oldtimerrace vind ik geweldig om te
zien, complete jongensdromen
komen dan voorbij. Alleen is het
wel gevaarlijk daar, rondjes over de
kasseien met die oude motoren, ik
zou erin ieder geval nooit aan mee
doen.
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Maar motorrijden brengt toch risi
co's met zich mee ?
Er was hier eens een oudere vrouw
op bezoek en die zei; ‘Aj met ne
slappe vinger deur de stieve pap
reurt, dan kuj em wal breken’. Ik
bedoelmaar, je kunt overal wel wat
mee krijgen, moet je die voetballers
maar eens zien.

Toen ik jong was nam ik natuurlijk
wel meerrisico dan nu, ik hield van
mooie bochtjes. Later had ik een
gezin en een bedrijf, maar dat is
nooit een reden geweest om mijn
hobby niet meerte beoefenen om-
dat die te gevaarlijk zou zijn
Ik heb eens een leidekker dood neer
zienvallen. Dat is pas een gevaarlijk
beroep. Alsik rij, rij ik altijd voor
zichtig, kijken kijken en nog eens
kijken, en de rechterhand (gas ge
ven en remmen) dat is het belang-
rijst met motorrijden. En naar
mooie vrouwen mag je best kijken,
als ze maar voorje lopen.

Echt een ongeluk heb ik nooit gehad
met de motor, wel geregeld geval
len natuurlijk, dat je overal schaaf-
plekken hebt, maar niets bijzonders.
Wel veel leuke dingen meegemaakt.
Zoals toen ik met mijn broer Henk
eens een kapotte motor op sleep-
touw moest nemen. Henk had nog
nooit motor gereden. Hij zat op de
kapotte motor die met een touw
aan mijn motor was vastgemaakt, ik
zou hem slepen. Toen springt bij de
kerk opeens die kapotte motor aan
en ik zie Henk zo aan me voorbij.
gaan. Gelukkig knapte het touw, en
‘daar reed Henk die nog nooit motor__.._
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had gereden. Hij wist niet hoe hij
die motoraf moest zetten. Hij heeft
heel wat rondjes Rouwhorsterdijk
gehad voordat de benzine eindelijk
op was.

Motorrijden is mij nog nooit tegen:
gevallen, het blijft altijd even mooi.
Dat vrije rondtoeren in de natuur.

Dat kun je toch ook opde fiets ?
“Fietsen kan ik wal skuppen". Ik
hou helemaal niet van fietsen. Ik
weet ook wel hoe dat komt, vroe
ger wilde ik graag vrachtwager
chauffeur worden, grote internati
nale ritten wilde ik maken. Maar dat
mocht niet van vader, ik moest in
de zaak. En dat deed ik dan ook
vanaf dat ik veertien was. In die tijd
had je daar zelf niks over te zeggen,
wat vader zei, gebeurde. Ik ben
nooit een echte fietsenmaker ge-
weest, ik sleutelde dus liever aan
brommers en motoren. En die vrij
heid die je als vrachtwagenchauf-
feur hebt, vind ik ook terug op de
motor.

De mooiste plekjes zien, terwijl je
snelheid hebt op zo’n prachtige
machine en toch buiten bent. Een
kiek, dat is het.

Later is er toch nog ijd zat op te
fietsen ?
Ik denk niet dat ik ooit voor mijn
plezier op eenfiets zal zitten. Als ik
niet meer zo snel van de motor af
kan springen, dan schaf ik weer een
zijspan aan, die valt niet om. Ik zou
het echt vreselijk missen, dat mo-
torrijden, de mensen, de machine en
natuurlijk de vrijheid.

Jan bedankt voor dit openhartige
verhaal over een ander z'n vrijheid
gunnen en jezelf je vrijheid niet
laten ontnemen.

Als we je herkennen op de motor
zullen we zwaaien, ook al zitten we
op de fiets.

Redaktie (MHW/ML)

Het toetje van JAN

1. Wat is je favoriete gerecht?
Dikke uitsmijter, en pannekoek
metspek.

2. Waar erger je je aan op sportge-
ied in Zieuwent?

Ik zou niet weten wat, iederis
vrij in zijn eigen sport.

3. Wat is volgens jezelf je slecht-
ste eigenschap?
Eigenwijs, er zijn er wel die
eigenwijzer zijn want ik geef
ook wel eens toe ("of niet
Annie 2").

4. Wat is volgens jezelf je beste
eigenschap?
Ik ben eerlijk en heb een hekel
aan problemen. Als eriets is, of
ik hoor dat iemand iets verve-
lends heeft gezegd over mij,
‘dan stapik erop af en praat het
uit. Dat waardeer ik ook in
jongeren van nu, die pratenniet
zo achter de rug om, maar
rechtstreeks, dat spreekt me
aan. Eerlijkheid, dat vind ik
belangrijk.



5. Wie vind je de beste sportman
of -vrouw van Zieuwent?
Jos Heutinck, altijd een goede
voetballer geweest, en nu een
goede trainer.

6. Als Zieuwent een zelfstandige
gemeente zou zijn, wie zou er
dan burgemeester moeten
worden?
Ik heb er twee, een man en een
vrouw. De vrouw is Wilhelmien
Beerten-Papenborg, die doet
erg veel vrijwillgerswerk, is
overal bij betrokken, is heel
zelfstandig en vooral erg aardig.
Ze komt op voor de gemeen-
schap en heeft een goed ver
stand.
De man is Jan ten Have ("Kar-
ster Dorus"), hij heeft vroeger

in veel besturen gezeten, treedt niet
erg op de voorgrond, maaris goed
ontwikkeld en ookerg aardig.

7. Wat is je grootste hobby mo-
menteel?
Motorrijden natuurlijk en m'n
vogels. Ik heb valkparkieten en
een Japanse nachtegaal. Daar-
naast mag ik ook graag kaar-
ten.

3. Wat zou je graag anders zien in
Zieuwent?
Ik zou niet weten wat, ik vind
dat het wel goed gaat. Er wordt
veel gebouwd, erzijn veel ver
enigingen. Zieuwent is een
bloeiend dorp, ik zou nergens
anders willen wonen.

Voetballers zijn in het algemeen te
verdelen in een aantal categorieën.
Om er maar eens willekeurig een
aantal uit te pikken heb je tegen-
woordig 0.3. de volgende afdelin-
ger

twee-beners, linkspoten, karakter-
voetballers, anoniemen, mooi-weer.
voetballers,  momentenvoetballers,
zeikerdjes, complete voetballers,
routiniers, talenten, basisspelers,
bankzitters, wisselspelers, eeuwige
talenten, eeuwige reserves, vaste
waarden, doorbrekende spelers en
zekerheidjes. In dit rijtje zullen er
ongetwijfeld nog een aantal ontbre-
ken, maar die mag iedereener uiter-
aard zelf nog aan toe voegen.

In het verleden was de doelverdedi-
ger nog gewoon keeper, maar dat
ligt tegenwoordig niet meer zo een-
voudig. Als je een klein beetje bij
het voetbalvolk hoort, dan noem je
zo iemand geen keeper, maar: doel-
wachter, goalie, sluitpost, portier,
man tussen de palen, kiep, lijnkee-
per of ballenvanger. Blijkt hij het
niet te kunnen, dan wordt het al
snel: grabbelaar, koekebakker of
zelfs clown. Hij moet namelijk in
ieder geval minimaal zijn doel, pot,
kist, kooi, hok, domein of heiligdom
dicht zien te houden. Luktdatniet,
dan is het volgens intimi dus een
clown.



J. WAENINK BSCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en
E E ZIEUWENTbijzondere 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 adresvoor TRAKTORSPEELGOED
Fendt, Deutz en andere merken

INSTALLATIEBEDRIJF WOPEREIS
Dorpsstraat 63- Zieuwent - Telefoon 0544-351217



KS W.Kleín Goldewijk v.o.f.
ij LID BOVAG

VERKOOP VAN NIEUWE
EN GEBRUIKTE AUTO'S

SCHADE TAXATIE - REPARATIE

PERSONENBUSJES £&

VERHUUR
EN AUTOLEASING

DE WITTE RIETEWEG3
MARIËNVELDE

TEL. 0544 -351872

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!

en id



Verdedigers hebben het wat dat
betreft ook niet gemakkelijk: zij zijn
hedentendage: klever, terriër, kui
tenbijter, plakker, mandekker(?) of
schaver. Vroeger kenden we zelfs
voetballers, met bijnamen als : “h
scheermes’, “de tank" of "de £}

ker.
Ben je als verdediger in ieder geval
niet meedogenloos, dan wordt je
voordie functie al snel betiteld als
een doetje, een watje, maar in ieder
geval minimaal als een kneus.

Op het middenveld loopt er nogal
wat door elkaar heen : Enerzijds
kennen we de werkers, de bikke-
laars, de poetsers, de schoffelaars,
de slopers, de diesels, de beukers,
de waterdragers, de gatentrekkers
‚en de beroemde stofzuigers. Ander-
zijds zijn er de aanjagers, de dyna-
mo's, de spelverdelers, de regis-
seurs, de smaakmakers, de lijnen-
uitzetters en de nummers 10.

Behoor je als middenvelder niet tot
één van deze groeperingen, dan heb
ie er eigenlijk niets te zoeken.

In de aanval wordt het nog veel
fraaier. Voorheen was je nog mid-
voor en later spits, maar nu heet
het : stormram, breekijzer, pinch-
hitter, oorlogmaker, goaltjesdief,
afmaker of rommelaar. Tevens
kennen we de individualist, de pin-
gelaar, de koele kikker en nog veel
meer van dergelijke benamingen.
Als je er meer tegelijk bent, dan kun
je met een flinke dosis geluk zelfs
bestempeld worden met het etiket :

de vedette.

Ja, als je van voetbal houdt dien jetoch echt over een rijke vocabulaire
eq woordenschat te beschikken.
Tenminste als je een beetje mee
wilt praten langs de lijn, in de kanti
ne of op het werk. Voetbaljargon :

heerlijk !

De Redaktie (RD)

“DE KINDERPIOT"
_

Hallo beste Kinderpiot lezers,
De Kinderpiot van deze keer gaat
over volleybal. Daarvoor hebben we
Vera Nieuwhof geïnterviewd. Ze zit
op de Zieuwentse volleybalvereni-
ging TOHP.

INTERVIEUW

1. Watis er zo Jeuk aan volleybal?
Ik vind het gewoon een leuke
sport.

—__‘_._'.'__

2. Is volleybal moeilijk?
Het valt wel mee.

3. Zit je in een leuk team?
Ja, dat vind ik wel.

4. Wie is jullie trainer(ster)?
Margret te Roller.

5. Hoeveel keer per week volleybal-
Jen jullie?
We hebben één keer per week
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training op maandag en bijna 8. Als je volleybal wel moest ruilen
elke zaterdag hebben we een voor een andere sport, welke
wedstrijd. sport zou je dan kiezen?

Ik denk dat ik dan op handbal
6. Hebben jullie al veel wedstrijden was gegaan.

gewonnen?
Nee, we hebben alles verloren. Vera, bedankt voordit interview!

7. Zouje volleybal willen ruilen voor Tot besluit hebben we nog een
een andere sport? puzzel voorjullie. Streep de sporten
Nee, eigenlijk niet. weg.

badminton
baseball
basketbal
boksen
golf
gym
handbal
hardlopen
hockey
honkbal
ijshockey
judo
karate
klootschieten
kunstzwemmen
zugbytennis
voetbal
volleybal
worstelen
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Dat was het voor deze keer.Doeiiiiiiiiiiif!ft!1tt groetjes el en Annenarie

De kopie voor het volgende nummer (23e jaargang nr. 19, verschij-
ningsdatum 8 juni a.s.) dient uiterlijk zondag 2 juni in het bezit te
zijn van de redaktie.



SAAEN
VOOR AL UW: SportschoenenSportkledingSportarükelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS

— ZIEUWENT- Tel. 351257 isA] Adidas - Puma - L.A. Gear - Cruijff Sport - Umbro |
Rucanor - Mitre - Goudie - Yonex - Lotto iN

Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - VikingAIA DRA
Hotel - Café - Restaurant

’’t WittePaard”
Verrassend,

Goed,

“Diverse mogelijkheden voor

Bruiloften en partijen
+ Reapties
+ Reünies

Vergaderingen “Deideale rustplaats voor cen Hapje en drankje



VERENIGINGEN

RK.Z.V.C. Veldvoetbal
Voorzitter A vd. Wetering Dorpsstraat

25,
Ziewont, to 351238

Secretaris C. te Molder, Rawelstraat 9, 'voord 5179
Penningmeester: H, Bokkers, G. Bomansstraat 44, ichtenvoorde
Wedetrijd soer J Hoonderboom, V. van Goghstraat 37, L'voorde,

tel,
377020

R.K.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorzitter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zeuwent, tf. 351257
Sekr/Penringn. RR Krabbenborg, Kluit
Wedstrijd sect 8. Shot, Holenzeg 3, Zie

straat 8, Zieuwent, tel 352381
ent, el 362127

H.V. PACELL: Handbal
Voorzitter 8, Wensink, De Haare 18, Zieuwent, te 361838
Soeretaresse L Rouwhorst, Dorpsstraat 51a, Zieuwent, el 352406
Penningmeesteres =P. ter Bogt, Linnerwever 2, Groen, tel. 4654:

Wedstrijd seer A. Hummelnk, De Haare 30, Zieuwent, tel

TOHP: Volleybal
Vooriter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 220. Zieuwent, el 351875
Secretaris B. to Moldor, De Haare 1, Zeuwent,te!352140
Penningmeesteres _:M. Heutinck, Roldersweg 11, Zieuwent, el 351770
Wedstrijd seer k. Karnebeek, De Steege 5, Zeuwert, iel 352247
Aetreanten W. to Roller, Rapenturgsestraat 20, ‘voorde, tel 37
veugezaken J. Kokman Cuppers, Ruuroseweg 20, Zieuwent, te

5 ZTV: Tennis
Voorzister ©. Cuppers, Oude Maat 1, M:ziënvelde, tel. 351281
Secretaresse A. Krabbenborg, Dorpsstreat 1, Zieuwent, te. 351591 Penningmeester W. Weijers, Zieuwontseweg 77, Zieuwent, tel. 351445

21 Wedstijd secr. A wd. Linden, Dorpsstraat 20, Zieuwent, tel 361563
Jeugdcommissie A. Hassink, KleLterstaat 10, Zieuwent, tel 361917

Y. Krabbenborg, Do ent, tal 35172straat Zh, Zeu

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgym. vereniging
Voorzister L Hummoink, Oude Terborgsen. 206, D'chem, tel 0314-3
Secretaresse Wolters, Batsdijk 42, Mariërvekde, el 361711
Perningmoesteres :£. Krabbenborg, Batsdijk

39,
Maënveide, tel 352329

Wedstrijd sect L Hummen, Oude Tetborgsew: 206, D'chem,tel 0314-360442

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olthof, Do Waareise 23, Zeuwent (el. 351262
Sekr/Penringn. 6 Rijnders, Lariksstraat 18, ‘voorde, el 374926



TTV DES: Touwtrekken
Voorziter  Kamebeek, Bieleranscik 44, Hale, te. 0573 461341
Sooretaris AR Hunk, Holmansweg 2, Zeuwert, tel 352112
Penningrieester  :M, Wopereis, Zegen 6, Zieuwent el 351374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter B, ten Bras, Dorpsstraat 23, Zeuwent, tel 351257

Socretar £ Hoenderboorn, De Steage 71, Zeuwerl, ‘el 352316
Penningmeester =J.te Role, Verkavelngswg 2, Maiënvelde,tel351373

We id-secr IK Hummel, £

ST. SEBASTIAAN: Schtetvereniging
Voorzitter 8. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel 351534
Sekr/Penringm. A Papen, De Haare 32, Zeuwent, tel 351970

B.V. T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter d. Niroke gedi4, Mariönvelde, tel 361316
Secretaris B. te Aoler, Verkaveingsweg 2. Marienvelde, ‘el 351373
Penningmeester: H. Elschot, Roushorsterdijk 20, Zieuwent, dl. 352268
Wedstrijd soer 1 Waalderbos, Zieuwentseweg42,Zieuwent, el 361504

B.B.Z.: Biljarten
Voorzitter A. var Melis, Kard. de Jongstr 1, Loor dl 374684
SecrMWedsser 1. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, fe. 351271
Penningmoesteres :D. Godevijk ten Bras, Churchistraat 29, tel. 351653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 351217

SecuWedssoa,  P Domhof, Startmanskeg 29, Beli
Penningmeester °T Bonge

{0544 482191
Dorpsstraat 36, Zieuwent, te 351271

ISZLT'90: Squashvereniging
Voorzter V Dopten, Dorpsstraat

77,
Zieuwent, el. 351982

Secrearesse N. Nienhuis,

De
Steoge 89, Zi

Penningmeester P Elshof, Aaltensereg 81, voorde te 372119
Wedstrsekr{E} CH Mentstege, Constntilaan6, Ruero, tel 0573 463503
WestreekriD) 2. Ebbers Breughethof 11, [voorde id. 379474

BADMINTON-vereniging
Voorzet ME Stoica, Midachtenstraa 34, voorde, el 377019
Secrelarasse V. Fokalder, Dorps
Penningmee:

raat 83, Zieuwent, tel 352172rW Eokoldo, Rutrlosoaog 18, Zeuwont, tel 351654



BAM

Krabbenborg
PLUIMVEE
WEEGBRUG
AKKEREOUW
HANDELSOND.

ZAND EN GRONDWERK
HUUR EN VERHUUR

Grobbenweg 3-7136 KM ZIEUWENT Tel. 0544-351534 Fax 351534
Postbus 13-7136 ZG ZIEUWENT b.g.g. 0544-351400

WEEGBRUG ALTIJD OPEN

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

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

Kantine van Z.V.C.

Telefoon 351607

architektenburo

Aln a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 md zieuwent

telefoon 0544-351389
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DE MOMENTEN VAN DE
RKZV.G. PUPILLE

R.K.Z.V.C. F3
Wedstrijd/uitslag
Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal
Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

R.K.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.d. wedstr.

: Fortuna W. F4 - RKZVC F3 : 0-0
: Het eindsignaal.

Erik Wolterink.

: AD'69 F4 - RKZVC F3 : 1-5
Harm Toebes (3x), Michiel Krabbenborg en Rick
Niënhuis.

: Harm Toebes.
: Ze begonnen samen te spelen.
: Job Hummelink en Stefan Beerten.

: Meddo F2 - RKZVCF3:0-6
: Michiel Krabbenborg (5x) en Harm Toebes.
: Harm Toebes.
: De tegenstander begon te huilen.
: Jelle Knippenborg.

: AZSV F4 - RKZVC F2 : 1-2
: Mart Schutten en Sjoerd Kolkman.
: Een cornerbal van Sjors, die Sjoerd in één keer op

de schoen nam.
: Dat ze een waanzinnige eerste helft hebben ge-

voetbald.
: Mart Schutten.

: Meddo F1 - RKZVC F: 1
: Mart Schutten.
: De keeper liet de bal los en Mart scoorde.
: Dat Kevin zijn voetbalkleren had vergeten.
: Jan Wassink.
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R.K.Z.V.C. F-1
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Longa’30 F? - RKZVC F1 : 1-5
Sander Kl.Goldewijk (2x), Peter te Have, Bob
Hogenelst en Jeffrey Elschot.
Jeffrey; prachtig schotin de kruising.
Actie Bram Voorhuis; 1. voor de man komen; 2.
met ’t hoofd de bal meenemen ; 3. man passeren
; 4. spijkerhard schot op ’t doel;5. teleurstelling
dat hij erniet in ging.

Man v.d, wedstr.  : Jordi Knippenborg

Mooiste goal
Mooiste moment

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

KSV E4 - RKZVC E3: 6-2
Derk Toebes (2x).
Derk Toebes.
Derk viel

geblesseerd uit, maar plotseling was hij

genezen en scoorde ook nog 2x.
Men v.d. wedstr. : Boyke Bekkenutte.

Wedstrijd/uitslag : RKZVC E3: KSV E3: 1-6
Doelpuntenmakers : Coen Hummelink.
Mooiste goal : Coen Hummelink.
Treurigste moment:Binnen 2 minuten met 3-0 achter.
Man v.d. wedstr.  : Rik Klumperink.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

: RKZVC E3 - Longa'30 E7 :

Thijs Rouwhorst.
Mooiste goal Idem.
Mooiste moment : Na afloop hebben we gewonnen met penalty's

schieten.
Man v.d. wedstr. : Boyke Bekkenutte.

RKZVC E3- AD'69 E4 : 42
Coen Hummelink (3x) en Luc Donderwinkel.
Coen Hummelink.
Door een ‘leuk’ A-B-C-tje werd de hele defensie
van AD'69 gesold, waarna Coen het afsloot met
een doelpunt.

Man v.d. wedstr, : Luc Donderwinkel.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment



Bloemsierkunst „ERNA®
Werentriedstraat 1

7136 LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544-352372

Vooral uw bloem- en
kado-ideeën en
lid Teleflora

Open: Ma. 10.09 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
19 9

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 0544-352391

4 SgOpeningstijder
Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 18.00 uur. Zaterdag: 8.00 14.00 uur



| 7I36LE Zieuwent
Dorpsstraat 29\| TAXI OeLorsen Telefoon 0544-351416

ZIEKENVERVOER
PARTICULIERE ZIEKENVERVOER

GROEPSVERVOER (bus)
PERSONENVERVOER

TROUW / ROUW

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

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past Zanderinkstraat 10 - ZIEUWENT Tel. 0544-351705

Hulzink
Bouwbedrijf

3 NIEUWBOUW

ZX VERBOUW
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R.K.Z.V.C. E-2
Wedstrijd/uitslag : RKZVC E2- Vios B, E2 : 1-1
Doelpuntenmakers:Luuk Storkhorst.
Mooiste goal : Luuk Storkhorst.
Mooiste moment  : Dat we tegen de kampioen van onze klasse ons

eerste doelpunt van het seizoen haalden.
Man v.d. wedstr,  : William Spekschoor.

Wedstrijd/uitslag : RKZVCE2 - Grol E4 : 2-2
Doelpuntenmakers : Thijs Winkelen Bart Kolkman.
Mooiste goal : Allebei even mooi, maar de ene was toch iets

mooier dan de andere (beide uit een hoekschop).
Mooiste moment : Na de wedstrijd onder de sproeiers die op het

hoofdveld stonden om af te koelen.
Man v.d. wedstr. : Jonne Holkenborg met zijn waanzinnige hakbal-

letjes.

: RKZVC E2- Meddo E1 : 2-1
Bart Kolkman en Thijs Winkel.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal Bart Kolkman die een bal van Sander Voorhuis

van 20 meter in één keer op goal knalde.
Mooiste moment : Sander Voorhuis speelde een speler van Meddo

doorde benen, waama hij in de grond trapte en
struikelde.

Man v.d. wedstr. : Thijs Winkel.

RK.Z.V.C. E-1
Wedstrijd/uitslag _: Concordia Wehl E1 - RKZVC E1 : 2-0
Mooiste moment _: Goede inzet en goed gespeeld.
Man v.d. wedstr. : Mark Knippenborg.

Wedstrijd/uitslag  : AZSV E1 - RKZVC E1 : 4-1
Doelpuntenmakers : Pieter Molleman.
Mooiste goal : Pieter Molleman.
Mooiste moment  : Na de wedstrijd aangehouden door de politie voor

autogordel-contrêle {de jongens schrokken ervan).
Man v.d. wedstr. : Ferdinand te Fruchte.

Wedstrijduitslag : RKZVC El - Viod E1 : 3-5
Doelpuntenmakers : Pieter Molleman (2x) en Jeroen Grotenhuis.
Mooiste goal : Jeroen Grotenhuis; é&n-twee-tje met Pieter.
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Mooiste moment _: Van drie-nul achter naar drie-drie.
Man v.d. wedstr. : Pieter Molleman; twee goals en één voorbereid.

Wedstrijd/uitslag  : Grol E1 - RKZVC E1 : 0-2
Doelpuntenmakers : Jeroen Grotenhuis en Sjaak Storkhorst.
Mooiste goal : Die van Sjaak; van rechts werd de bal voorgege-

ven en Sjaak scoorde cool.
Mooiste moment _: De eerste 3 punten.
Man v.d. wedstr. : Leon ten Bras.

Wedstrijd/uitslag _= RKZVC E1 - Gendringen E1 : 0.8
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment :

Man

Niet op komen dagen.
Niet gescoord.
inde van een te zware competitie.

d. wedstr. : Ferdinand te Fruchte.

R.K.Z.V.C. D-1
Wedstrijd/uitslag : RKZVC D1 - Grol D2 : 1-0
Doelpuntenmakers : Chris Eekelder.
Mooiste goal Die van Chris.

: We speelden in de tweede helft constant op de
helft van Grol!

Man v.d. wedstr.  : Chris Eekelder.

Wedstrijd/uitslag : RKZVC D1 -KSH D1 : 2.0
Doelpuntenmakers : Clemens Mul en Arne Hassink.
Mooiste goal Arne Hassink.
Mooiste moment : Een schitterende zwevende redding van onze

keeper Lucas Molleman in deslotfase.
: Jurgen Klein Goldewijk.wedst

HOENDERBOOM-jeugdtoernooi
18 en 19 mei

Alweer voor de derde keer wordt Er wordt bij elke leeftijdscategorie
het ZVCtoernooi georganiseerd. gestreden in twee poules, waarna
Het is een toernooi waarbij op de de finale de uiteindelijke winnaar zal
zaterdag de A en B junioren spelen brengen. Naast de wedstrijden is er
en op de zondag de D en C-jeugd. ook nogeen penalty-toernooi.



Het beste vlees
komt van uw slager

°
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

SLAA,ee H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN
Telefoon 0544-351205

Hendriks
Tuinbedrijf Voor eengoede

2e handsof nieuwe auto

KeSN
naar een erkend adres:

Wij zorgen dat Uwtuin
een zorg minderis Garage

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

Tevens verhuur van feestbomen!

Hendriks Tuinbedrijf
Dorpsstraat 85

7136 CJ ZIEUWENTA
oeast||Verder alle soorten reparaties}

NS a ook APK-keuring

© 0544



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop 7 KARCHER
hogedrukrei

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

4 EalaenJos
LO Bakkerij Jos Knippenborg

Dorpsstraat 13-7138 LE ZIEUWENT
Tel: 0544-351255

Voorstad 1-7271 BE BORCULO
Tol. 0645-274554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KIPPERVERVOER

AVIA
Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

WISTU....
datU bij ons SERVICE STATION 7 dagen perweek, 24 uur perdag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U
terecht met onze AVIA local credit card.
Dezecredit 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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Tevens zullen er op de zondag
enkele neven-activiteiten worden
georganiseerd.

Op 18 en 19 mei bent u van allen
hartelijk welkom om het toernooi te
bezoeken. Wij hopen op mooi week-
end-weer en een wederom sportief
toernooi. De toernooicomm

RKZVC Leiders/trainers gediplomeerd
Enkele jaren geleden is de w
RKZVC begonnen om de afdeling
jeugd nieuw leven in te blazen.
Mede gezien de vele mogelijkheden
die de jeugd tegenwoordig op sport-
gebied heeft, is het zaak voor
RKZVC om iets extra's te bieden
aan de jeugd. Dit o.a. door het
organiseren van niet-voetbalactivi-
teiten. Feit blijft natuurlijk dat de
hoofdzaak ligt in het beter laten
voetballen van de jeugd. Om betere
oefenstof te kunnen geven en om
de jeugd beter te kunnen begelei-
den, zijn een 12tal jeugdleiders
begin maart begonnen met de cur-
sus JeugdVoetbalSpelLeider (JVSL).

Naast leiders en trainers van RKZVC
werd er ook door mensen van ande-
Te verenigingen aan de cursus deel
genomen. Omdat RKZVC de meeste
deelnemers had, werd de cursus op
het ZVC-terrein gegeven.
Deze cursus werd vooreen deel op
het veld (praktijk) en voor een deel
binnen (theorie) gegeven. Op het
veld werd de leiders/trainers nieuwe
oefenstof aangereikt. Daarnaast
moest eenieder een deel van een
training verzorgen. Na de training
werd er aangegeven wat goed en
wat minder goed was van 0.4. de
oefenstof, de coaching, enz.

Binnen, in dit geval de ZVC-kantine,
werd theorie behandeld. Problemen

met de huidige jeugd, thema's en
ander voetbalzaken werden aan de
orde gesteld.

Op maandag 22 april werd de cur-
sus afgesloten. Een vertegenwoor-
diger van de KNVB kwam de diplo-
ma's uitreiken. Van de deelnemers
van RKZVC kreeg iedereen gelukkig
het fel begeerde papiertje.

RKZVC hecht veel waarde aan het
volgen van deze cursus. Het is van
belang dat iedereen die met de
jeugd te maken heeft op dezelfde
“golflengte” zit. Zo wordt er bij
iedere leeftijd de juiste, passende
oefenstof gegeven. Dat houdt in dat
de opbouw van pupillen tot junioren
(en uiteindelijk senioren) goed op
elkaar aansluit. De kwaliteit van de
trainingen zullen nu hopelijk naar
een hoger niveau getild worden.
Tevens is deze cursus een goede
opstap naar een eventueel vervolg-
cursus.

Het uiteindelijke doel van de cursus
is dat de jeugdleiders en trainers het
inzicht hebben om de jeugd op een
goede en bewuste manier op te
leiden. Want het is van belang dat
er een goede doorstroom ontstaat
van de jeugd naar de eerste selectie
‚en naar de andere senioren elftallen.

RKZVC: Bestuur afdeling jeugd.a.
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_Volleybalvereniging TOHP
Hallo sportvrienden en vriendinnen.
Wij zijn de recreanten-dames van
T.O.H.P.-2 en trainen op de maan-
dagavond van 19.45 tot 21.00uur.
Nu nog onder leiding van Paula
Cuppers, maar helaas pindakaas
met ingang van het volgende sei
zoen gaat zij ons verlaten. De nieu-
we trainer of trainster is nog niet
bekend.

Wij spelen regelmatig recreatieve
toernooien zowel op maandag-,
dinsdag- of woensdagavond. Lol en
gezelligheid staan bij ons voorop.
Samen vormen wij een hecht team,
ookal wordt er wel eens een stom-
me fout gemaakt, we blijven opti-
mistisch. Nu spelen wij in poule R,
maar ons streven is om nog eens
poule A te halen.

Ook zijn wij op zoek naar een fliere-
fluiter zonder hoogtevrees. Nieuwe
leden kunnen we ook goed gebrui.
ken. 'T liefst dames die van plan
zijn om binnenkort een feest te
geven. Wij gaan n.l. heel graag met
ons hele team naar een feest van
één van onze leden. Maar ook ieder
ander is van harte welkom. De
leeftijd doet er niet toe.

Kom gerust een keer kijken of mee-
doen op de maandagavond. Aan het
eind van het seizoen gaan wij dan
nog een avond samen uit. Meestal
onder het genot van een drankje en
een hapje. Klinkt goed hè; kom dus
gerust een keertje langs.

De groeten van;
Agnes, Astrid, Corrie, Hermien,
José, José, Marga, Marion, Miny,
Ria en Yvonne.

= 2 juni PIOT : kopie inleveren.2 juni : Volleybaltoernooi aan de Waareise voor
families, buurten, vrienden, etc.- 2 juni van 14.00 tot 20.00 uur ; expositie van de
expressie-groep van de K:B.O. in buurthuis’t Kevelder".

-—- 8,9 en 10 juni Kermis
14, 15 en 16 juni Jong Nederland; Klein-kamp.
= 20 t/m 24 juli Jong Nederland; Groot-kamp.
=- 25 augustus 10° Achterhoektocht.- 6 oktober 2° Ziemadag——__



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:
HARREVELD - TELEFOON 0544 - 372415

SIE?
TS ANKE

DE STEEGE 77
7136 MN ZIEUWENT

TEL.: 0544 - 352304



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 eert gebrekkigeadministratie, of onbekendheid in ondernemersland. Goede cevia accountantskantoren is duur.
Toen kan het ook anders, R&M ondersteunt dagelijks met raad endaad vele kleine. en grote bedrijvenbij hun bedrijfsvoering. Eenondersteuning die u in staatstelt zich daadwerkelijk bezig tehouden met uw zaak en betere resultaten te boeken

RouwhorstSMaertzdorff
fiscaal en financieel adviseurscomplete administratie startende ondernemersjaarcijfers en balans belastingaangiftecomputerverwerking eigen woning/hypotheekbegeleiding automatisering fiscale adviezenfacturatie en betalingen krediet-aanvragen

Zegendijk16k - 7136LS ZIEUWENT - Telefoon 0544 - 352103

SOURCY CENTER ZIEUWENT
'n bruisend centrumin de Gelderse Achterhoek

Vele in. en ourdoor
‘mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak
tiviteiten, culturele mani
festaties en sportevene
menten van $0 2000aUTaag vrijblijvend om in
formatie en documentatie.

VERGADFRRUIMTEN e CONFFRENTIERUIMTEN # EVENEMENTENHALTENNISBANEN @ SPORTHAL @ SQUASHBANEN @ BOWLINGBANENINDOOR MIDGETGOIF & JUT DE BOULESSOURCY CENTER ZIEUWENT - ZEGENDIJK 34 7136 LS ZIEUWENT
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Naam : Carla Temming-Rietberg
Leeftijd : 35 jaar
Beroep : Administratief medewerkster.
Funktie : Secretaresse Tourclub Velocé Zieuwent.
Meest favoriete sport
Minst favoriete sport
Mooiste sportherinnering

Slechtste sportherinnering

Favoriete sportman/vrouw
Sportleven Zieuwent

Lekkerste eten

Leukste TV-programma

Beste muziek-(band)
Favoriete schrijver/boek
Mooiste film

Fijnste kledingsstuk
Onbewoond eiland
10 miljoen winnen
Pilsje drinken bij
Een dansje maken met

Hekel aan mensen die,

Geloof en/of bijgeloof
Politieke kleur
De doodstraf

: Wielrennen.
Biljarten, afschuwelijk om te zien.
Naar huis laten drukken, van Hengelo
(Gld) naar Zieuwent. Ik had stomp de
knollen op!

: Ik heb in tijden niet zo veel bier meer
gedronken, als nu de laatste tijd, na het
fietsen bij Velocé.

via klein Goldewijk.
: Veel variatie, maar ik hou me daar niet zo

mee bezig.

Een rijstwafel met kwark, rozijnen en
kaas.
Mr. Bean, maar overhet algemeen kijk ik
niet veel.
Frank Boeyen.
Niet.
“The Bridges of Madison County’ met
Meryl Streep en Clint Eastwood.
Rooien trui
Nee, te eenzaam.

: Geen idee.
: Nahet fietsen, smaakt ze goed.
: lemand die goed kan leiden!

: Alleen maar commentaar hebben op
anderen.
Ik geloof het wel.

: Grijs.
: Tegen, ik zou zelf ook niemand kunnen

doden.
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Jeugd-droom : Bij de politie of Milva.
Grootste wens : Niet meer roken, stoppen dus!Idool : David Bowie.
Uit bed te halen voor : Rijstwafel.
Lig in ’n deuk om : Engelse humor.
Alsik oranje zie : Leuke mode-kleur

De Redal ie (JvW]

Aan alle inwoners van Zieuwent en allen die een binding met
Zieuwent hebben.
- Op zondag 2 juni (het weekeinde voor de kermis) organiseert

TOHP een volleybaltournooi voor straten, families, buurten,
vrienden, enz. Om 11.00 uur valt het startschot op het
sportveld aan de Zegendijk, achter de Waareise.

- Ook dit jaar willen wij met mix-poules en heren-poules
spelen. Bij de samenstelling van de teams gelden de volgen-
de regels:
Mix-team _: Maximaal 2 NeVoBo-competitiespelers.

: Minimaal 2 dames in hetveld.
Heren-team : Maximaal 2 NeVoBo-competitiespelers.

- Per team zorgen voor een scheidsrechter.
- Wij nodigen het team van "Grobben 1" uit om de in 1995

veroverde wisselbeker te verdedigen.
- De teams moeten zich voor 10.45 uur melden bij de organi-

satie.
- De kosten bedragen f 30,= per team,dit gaarne te voldoen

bij het melden.
- Opgave van de teams voor 27mei bij:

José Wekking 0544-351876
Jacqueline Tankink : 0545 - 431769

- De organisatie wenst jullie alvast een prettige en sportieve
dag toe.

Activiteiten-commissie TOHP.



REYMER
gen

denke—ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259
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Behandeit 0.a.:
- LIKDOORNS
- SCHIMMEL / KALKNAGELS
- INGEGROEIDE NAGELS
- OVERTOLLIG EELT

GEDIPL PEDICURE / LID

VOEIRLUS
Kleuterstraat 39- 7196LP ZIEUWENT
Telefoon 0544- 352123

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

- Tuinonderhoud
Partikuliere verkoopaf kwekerij

A
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544-352237



voor de aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS

SPAARBANK

zit niemand op de
reservebank,

ANT
SpaarbankEsEn

BEKKEN Assurantiën
Financiële dienstverlening
Werenfriedstraat 9-7136 LZ Zieuwent

Tel 0544351461 Fax 0544-352145
AGENTSCHAP NMS SPAARBANK



De meest voorkomende knieblessure bij hardlopen is de aantasting
(imitatie) van het gewrichtskaakbeen van de knieschijf. Bij deze
blessure, ook wel “chondropathie van de patella” of “lopersknie”
genoemd, is er sprake van vage pijnklachten rond en/of achter de
kniesch
De pijn ontstaat vooral tijdens of ná het hardlopen. Ook trappen
lopen, langdurig zitten met gebogen knieën en het aanspannen van
de bovenbeenspieren {strekspieren van de knie) kan pijnlijk zijn. In
sommige gevallen kraken de knieën bij het bewegen.

De voornaamste oorzaak voor deze lopersknie is overbelasting, met
name als er sprakeis van:
- afwijkingen van de knieën (bijvoorbeeld X-benen):
- voetafwijkingen (knik- of platvoeten);
- te zwakke of verkorte strekspieren van de knie.
Dit in combinatie met het lopen op slecht schoeisel en een harde
ondergrond.

Deze blessure komt relatief veel voor op jeugdige leeftijd en bij
beginnende hardlopers die de afstand en/of het tempo in een te korte
tijd willen opvoeren.

HOE VOORKOM IK KNIEKLACHTEN ?
* Doe altijd een goede warming- Ppup; loop minimaal $ minuten in A9en voer daarna in elk geval de J

volgende rekkingsoefening ui

Let op waar je loopt! Vermijd het t
[hardlopen op een bol (schuin) \

wegdek. Hierdoor kan het effect
van knikvoeten (overmatige
pronatie) worden versterkt. Loop eeliever niet langdurig op een harde enondergrond (asfalt, beton) maar

eigen Depambe nde
kies een oppervlak met een
betere schokdemping (bospad)

Voorzijde van detoilsaget Pik aanvoelen. 70 30 zeconen vasthoucen en 2 83 maal nee—_.
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Een vermindering van het over.
matige lichaamsgewicht helpt
zeker mee overbelasting te voor-
komen.

/

BWanneer je lichte afwijkingen E

een eben ij hebt beenen,verschil, X-benen of O-benen, orGsmByeknik-of platvoeten) loop dan met Eeaangepastsportschoeisel.
WAT MOET IK DOEN WANNEER IK TOCH KNIEKLACHTEN KRIJG?
1. Aust of vermindering van de trainingsbelasting (bijvoorbeeld het

aantal kilometers per week halveren). Het is immers een overbe-
lastingsblessure. Bij terugkerende klachten wordt dikwijls geadvi-seerd gedurende langere tijd niet te lopen (6-8 weken of soms
nog langer).

2. Voer alle bovenstaande preventietips uit, met vooral aandacht
voor de rekkingsoefening.

3. Wanneer deze maatregelen niet de gewenste effecten opleveren,
ga dan binnen vier weken naar de huisarts of in overleg met deze
naar een Sport Medisch Adviescentrum (SMA).

4. Ook fysiotherapeuiische maatregelen, waaronder spierversterken-de oefeningen voor de strekspieren van de knie, kunnen de klach-
ten helpen verminderen.

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

PIOT wordt, naastalle adverteerders,
mede mogelijk gemaakt door

DRUKKERIJ WESTERLAAN …
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NVM 5

HYPOTHEEK
sHoP u

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die cnc, vooru juistehypotheek te kie
nu deskundig advies. Van de NVM Hypoth

krijge u

kshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voorude juiste. Tegen debest mogelijke voorwaarden

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

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

ID MODEVAKSCHOOL
_

— knip- en naailessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

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