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installeren van elke grote of kleine technische
installatie t.b.v. woningbouw is ons vak!
- elektrotechniek
+ centrale verwarming
+ luchtbehandeling
+ loodgieterswerk
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Het Europees kampioenschap van …

Het Europees kampioenschap voet-
bal van 1996 is helaas alweer
afgelopen. Er ís al veel over gezegd
en geschreven, maar toch heb ikook nog de behoefte om dit te
doen.

Het was het EK van de penalty's,
van de (slecht fluitende) scheids-
rechters, en van het matige voetbal,

waarbij Tsjechië een onverwachte
alist was, en Duitsland uiteinde-

lijk “Europameister" werd. Het was
een EK zonder sterspelers en zonder
supportersrellen.

Dit klopt allemaal wel maar voor mij
persoonlijk was dit het EK van de
PERS, en dan moet ik zeggen dat ik
blij ben dat het afgelopenis.



Op de eerste plaats natuurlijk die
schandalige Engelse krantekoppen;
nou als dat tegenwoordig journalis
tiek is. Ik zou het liever stem
mingmakerij willen noemen. Maar
ook in Nederland bemerk je dit
steeds meer en is de objectiviteit
soms ver te zoeken.

Want ik heb me nogal geërgerd
tijdens de voor, en nabeschouwin-
gen, waar persoonlijke meningen
over de opstelling en speelstijl cen:
traal stonden, (had Guus Hiddink
sus, en waren ze meer zo dan…) en
er weinig tot geen beelden van de
wedstrijd te zien waren. En dan de
EK- journaals, waar een dart-compe-
titie de programmatijd moest vullen

Toch heb ik me het meest gestoord
aan de interviews met de spelers en
trainer. Het leek wel of er een wed-
strijd aan de gang was tussen de
verslaggevers van RTL (Barend en
van Dorp) en de NOS (Kees Jansma
en Kees Jongkind). De winnaars
waren diegenen die de meest ver
rassende, verbazingwekkende en
ongecontroleerde uitspraken konden
ontlokken aan de Oranje-selectie en
de bondscoach. Dan denk ik niet
aan de "Affaire Davids" op zich,
maarwelaan de ophef en het door.
zeuren hierover nog lang daarna; als
Edgar er nog geweest was, en
hoeveel invloed heeft dat gebeuren
gehad op het spel en de (onjrust
binnen het Nederlands elftal etc.

Volgens mij zijn de journalisten de
grootste onruststokers. Want door
middel van allerlei manieren, metho-
des en tactieken proberen zij hun

spelletje en h

nen. Een duidelijk voorbeeld hiervan
is Winston Bogarde, tijdens dit
toernooi een rustig en onopvallend
persoon die goed heeft gespeeld.
Maar daar bedenken de verslagge-
vers wel wat op; “Of Winston er
geen last van heeft dat hij toch
altijd maar in de schaduw staat van
andere spelers als een Kluivert, en
of hij niet wat aan zijn image kan
doen". Mag iemand dat alsjebiieft
zelf nog bepalen? En waarschijnlijk
vindt Bogarde het prima zo, want hij
liet zich gelukkig niet uit z'n tent
lokken door die implicerende en
provocerende vragen; hij vroeg
namelijk of de journalisten er zelf
soms last van hadden.

Wat mij betreft is het een gelijkspel
geworden tussen de NOS en RTL,
en was ik zelfs even blij dat we
dadelijk te maken krijgen met het
nieuwe sportkanaal, maar continu
onderbrekingen voor reclamespots
lijkt me bij nader inzien ook niet
geweldig.

Voorlopig hoef ik me in ieder geval
niet te ergeren, want dit verhaal
gaat niet op voor de Tour de France
en de komende Olympische Spelen,
en als ik zelf sport zijn er geen ca-
mera's en verslaggevers in de
buurt. Gelukkig maar

De redaktie (IR)



Bloemsierkunst „ERNA®
Werentriedstraat 1

7136 LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544-352372

Vooral uw bloem- en
kado-ideeën en
lid Teleflora

Open: Ma 10.00 - 12.00 uur
Di.VmVrij 830 -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
99. 19

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 0544-352391 >_®Openingstijden:

Dinsdag t/m vrijdag: 830 18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur
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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

32 NIEUWBOUW

ZX VERBOUW

… I$ ONDERHOUDSWERKEN

ZIEUWENT



AARDJE NAAR ZIJN VAARTJE

In Nederland zijn honderdduizenden
regelmatige hardlopers, die weke-
lijks hun kilometers, al zwetend en
sommigen puffend maken. De een
doet dat georganiseerd bij een
vereniging, en de ander loopt wan:
neer hen dat zelf uit komt. De se-
rieuze wedstrijdlopers, in strakke
snelle outfit, en de andere zwoegen-
de jogger. Tezamen hebben ze allen
dat ene gemeen, hardlopen als sport
en hobby.

In dat grote legioen zijn ook enkele
Zieuwentenaren vertegenwoordigd.
Met één daarvan hadden wij een
gesprek. Over de gezelligheid van
lopen, maar ook over het afzien,
tegenslag, blessures, fanatisme en
prachtige overwinningen. Een ge
sprek met Ria Wopereis-Luttikhold,
40 jaar, wonend aan de Haare,
moeder van Dennie en Mario, huis-
vrouw en getrouwd met Bennie
Wopereis (Boers).

Ria, hoe ben je aan het hardlopen
begonnen?
Eind jaren zestig, toen ik nog in
Beltrum bij mijn ouders woonde,
had ik een broer die met hardlopen
begon. Van de een op de andere
dag vroeg hij een keer, ofwij niet
eens een keer wilden meelopen,
want dat leek hem gezelliger als
altijd maar alleen trainen. Tezamen
met een andere zus van mij, zijn wij
toen een keer meegelopen. Mijn zus
stopte al bij het eerste weidehek,
om d'r op te gaanzitten, maar ik

hield het wat langer vol. Zo is het
later uitgegroeid naar één keer per
week lopen en later naar twee keer
per week. In die tijd wasik ooklid
van de gymclub in Beltrum. Tijdens
een oefening ben ik uit ’n toestel
gevallen, en had het been zwaar
gekneusd. Later bleek ook nog dat
mijn knieschijf ernstig ontwricht
was. Later toen ik hersteld was van
die blessure, kon ik er niet fatsoen
lijk meer mee gymmen, en besloot
toen helemaal voor het hardlopen te
kiezen. Mijn broer was inmiddels lid
geworden van de vereniging in
Haaksbergen. In die jaren gingen wij
vaak, ook Bennie, met hem mee
naar alle wedstrijden die hij overal
liep. Zijn loopcarrière was zeer
succesvol, hij werd zelfs een keer
tweede op een Nederlands-kampi-
oenschap. Dat ik toen mijn broer
Tonnie altijd zag lopen heeft mij de
motivatie gegeven om met lopen
door te gaan. Tonnie is inmiddels
gestopt met wedstrijd-lopen. Andre,
een andere broer van mij is ook nog
steeds actief als hardloper.

Nadatik met Bennie getrouwd was
Zieuwent kwam wonen, ben

het recreanten volleybal
gegaan. Immers een gezellige team-
sport vond ik ook prachtig. Het
hardlopen stond toen op een laag
pitje. Maar ook met het volleyballen
bleef mijn oude knieblessure steeds
opspelen. Zo erg dat ik op dokters-
advies gestopt ben met volleybal
len, en daardoor ook tevens voor



andere zaalsporten. Hardlopen was
het enigste wat ik toen nog zonder
problemen kon doen. Nadat Dennie
en Mario geboren waren, ben ik
weer wat meer gaan lopen. Dat
werd ook weer enige tjd onderbro-
ken door de ziekte van pfeiffer. Ook
wasik nog wel steeds lid van de
volleybalvereniging, en besloot toch
nog een keer aan een wedstrijd mee
te doen. In de tweedesetviel ik op
m'n knie. Dat was tevens de gena-
deslag, en heb me de volgende dag
van alles afgemeld. Vanaf toen ben
echt serieus gaan hardlopen.
Hoe vaak train je in de week?
Trainen bij een vereniging doe ik
niet want, Lichtenvoorde traint op
vrijdagavond, en Groenlo op zon-
dagmorgen. Dat zijn nou net de
dagen dat we juist

tijd hebben om
met de kinderen watte doen. Wat
dat betreft is me dat net teveel
omdat daarvoor te laten schieten.

Gemiddeld loopik zo’n drie keer per
week, en het liefst op zaterdag een
wedstrijd. De trainingen bestaan
ongeveer uit ca. 12 kilometer per
keer. De ene keer doe ik er wat
versnellingen in en de andere keer
zijn het gewoon tempoloopjes.
Soms gaat het niet erg lekker en
ben ik na zo'n 8 kilometer al weer
thuis. Ik luister altijd naar m'n|chaam. Aan heteind van het lopen
doe ik dan meestal nog wat oefe-
ningen, zoals; touwtjespringen,
traplopen en op de roeitrainer. Mn
broer Tonnie geeft mij nog weleens
trainingsadviezen, zoals laatst toen
hij zij dat ik met een grasspriet in
mijn mond moest gaan lopen, waar-

door de ademhaling werd bemoei-
lijkt. Iets dat heel erg moeilijk is.

ls alles hier in huis aangepast aan
jouw hardlopen?
Nee, dat zeker niet, als ik een wed-
strijd ga lopen dan kook ik gewoon
voor de jongens en eet zelf wel
nadien. Vaak gaan ze ook wel mee
naar de wedstrijden. Mario loopt al
wel eens keer een wedstrijd mee,
bijvoorbeeld de 2,5 kilometer. Ben-
nie staat vaak met de stopwatch
langs de kant.

Een enkele keer ga ik ’s morgens
vroeg lopen, om 5.30 uur, als ik
dan terug kom kan ik rustig aan
mijn werk beginnen en heb toch al
gelopen.

Hoe gaat het eigenlijk met de wed-
strijden, je staat nogal eens in de
krant?
De meeste wedstrijden hier in de
Tegio probeer ik wel mee te pakken,
het liefst op zaterdag, want dan
blijft de zondag over voor de fami-
lie. Sinds april vorig jaar behoor ik
tot de veteranenklasse, maar het
komt nog vaak voordat ik dan ook
geklasseerd ben tussen de senioren
in de eindrangschikking. Zodoende
zijn er vaakere plaatsen te behalen,
want er zijn lang niet overal prijzen
voor veteranen.
Enkele goede prestaties van de
laatste tijd zijn o.a:
* 6 km Lichtenvoorde in 27:28,

(een eerste plaats).
* 5 km in Doetinchem in 21:50,

teen vierde plaats).
+ 6,5 km in Bredevoort in 29:56,

(goed voor een tweede plaats).
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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

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



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF

zj Tongerlosestraat 52ag daar Lichtenvoordein) moetik Tel. 0544-377448

[E zijn b.g.g. 377449
IE E

Hoe je het ook bekijkt, jeziet er beter uit.

BEARss“ Jos Lageschaar
4.

* Tuinaanleg en onderhoud
* Tuin-architektuur

Ruurloseweg 7
7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 0544-351954





Dit alles wordt met kranteknipsels
en uitslagenlijsten netjes bijgehou-
den in een plakboek.
Jeloopt nu altijd wedstrijden van 5
3 6 km, wordt de toekomst wellicht
de 10 km?
Ik heb al wel eens een enkele keer
een 10 kilometer wedstrijd gelopen,
dus zal dat misschien in de toe-
komst nog vaker gebeuren. Een
andere wens is om nog eens een
keer een halve marathon (21 km) te
lopen. Voorlopig blijven de korte
afstanden mijn favoriete loopjes.

Wordt het hardlopen je nooit te veel
In oktober jongstleden had ik er
helemaal geenzin meerin. Ik startte
in de Kanonsloop in Groenlo, waar
ik voor de start al geen zin meer
had. Daarnaast voelde ik me ook
helemaal niet lekker. Tijdens de
wedstrijd ging het toch nog onver-
wacht lekker. Zo goed zelfs dat ik
daar als tweede eindigde!

Doeje naast het hardlopen toch nog
aan andere sporten?
Nee, eigenlijk niet, maar ik vind de
teamsporten wel heel erg gezellig
Daarom heb ik onlangs nog wel
meegelopen aan de avondvierdaag-
se met de Dames trimclub.

Een tijdje terug hebben we met
enkele vrouwen uit de buurt ook
nog een beautydag gehouden. Na
afloop daarvan zijn we ook nog bij
enkele horecagelegenheden langs
geweest. Toen ik ’s nachts laat in
bed kwam, vertelde Bennie datmijn
broer Andre had gebeld of ik mee
ging lopen de volgende morgen bij

’t Peeske in het Montferland. Toen
maakte ik de volgende morgen, na
een korte nachtrust kennis met
fatsoenlijk valsplat. lets dat mij,
waarschijnlijk door de drank, ver.
schrikkelijk is tegengevallen. Tot
groot genoegen van Bennie, dat
wel

Ria bedankt voor het gesprek en
succes op de halve marathon.

Redal (vw)

Het toetje van RIA
1. Wat isje favoriete gerecht?

Een bord nassi metsla.
2. Waar erger je je aan op sporge-

bied in Zieuwent?
In Zieuwent eigenlijk niets,
maar wel dat de dames nog
altijd ondergewaardeerd wor:
den. Vooral op TV wordt er
altijd meer aandacht aan de
mannen besteed.

3. Watis volgens jezelf je slecht-
ste eigenschap?
Als ik kwaad word dan ben ik
ook echt verschrikkelijk kwaad.
Bennie: “dan is er geen land
met te bezeilen!”

4. Wat is volgens jezelf je beste
eigenschap?
Positieve instelling, ondanks dat
er altijd wel watis.

5. Wie vind je de beste sportman
of vrouw van Zieuwent?
Rudi Spekschoor (de Boer), in
een korte tĳd stond

hij
er als

hardloper. Niemand had hem
eigenlijk eerder zien lopen.
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ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

Behandelt 0.2.
- LIKDOORNS
- SCHIMMEL / KALKNAGELS
- INGEGROEIDE NAGELS
- OVERTOLLIG EELT

GEDIPL PEDICURE (LID.

VOEIJPLUS
Kleuterstraat 39-7136 LP ZIEUWENT
Telefoon 0543-352123

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



AKDHOLKENBORG
Vee en varkenshandel- Batsdijk 36 Zieuwent Tel. 51508

Bij de NMS Spaarbank
zit niemand op de
reservebank,

NEWS)Ea BEKKEN Assurantiënee Financiële dienstverlening
Werenfriedstraat 9- 713612 Zieuwent

Tel 0544351461 Fax Oad G52145
AGENTSCHAP NMS SPAARBANK
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6. Als Zieuwent een zelfstandige
gemeente zou zijn, wie zou er
dan burgemeester moeten
worden?
Spieker Jozef.

is de meest ondergewaar-
deerde persoon binnen jouw
vereniging?
De dames-recreanten-volleybal-
2. Een gezellig clubje, maarzekunnen er zelfs na verschillende
pogingen geen leden meer bij
krijgen.

8. Wat is je grootste hobby?
Hardlopen en lezen.

9. Wat zou je graag anders zien in
Zieuwent?
Klaarovers bij het zebrapad aan
de Zegendijk!

De voorrondes zijn ten einde, de
kwartfinales komen eraan. In poule
A is Engelandals groepswinnaar uit
de bus gekomen. Nederland plaatst
zich ondanks een zware nederlaag
tegen de Engelsen vrij makkelijk
doordat er met 1-0 gewonnen
wordt van Schotland (penalty De
Kock na een handsbal van Schot-
land) en met 2-0 van de Zwitsers.
In poule B zijn Frankrijk en Spanje
door en in poule C Duitsland en
ltalië. Italië gaat op het nippertje
door middels een 1-0 overwinning
op Duitsland. Al vroeg in de wed-
strijd wordt de Duitse doelman
Köpke van het veld gestuurd we-
gens een overtreding binnen de
zestien meter. De Italiaanse spits
Zola maakt de strafschop door de
Duitse reservedoelman de verkeerde
hoek in te sturen. in poule D gaan
Portugal en Kroatië over.

De kwartfinales zijn spannend. Al in
de eerste wedstrijd wordt gastland
Engeland uitgeschakeld door Span-
je. Nadat er eerst een doelpunt van
de Spanjaarden af wordt gekeurd
wegens buitenspel is het Salinas die
de buitenspelval goed omzeilt en
Spanje de halve finale in loodst. De
wedstrijd Frankrijk-Nederland wordt
beslist door een penalty. De robuus-
te Franse verdediger Desailly krijgt
in het strafschopgebied de bal op
zijn arm. De scheidsrechter twijfelt
geen moment en legt de bal op de
stip. De Koek is wederom kalm en
trefzeker. Zondags gaat Duitsland
ten koste van Kroatië door. On-
danks een rode kaart voor Jurgen
Klinsman wegens natrappen, win-
nen de Duitsers met 2-1. ’s Avonds
laat Italië zien dat zij als geen ander
tegenstanders die mooi voetbal
spelen kunnen verslaan



De halve finales volgen de woens-
dag erop. Nederland ontmoet Italië.
De in de vorige wedstrijden zwak
spelende Bergkamp en Jordi worden
vervangen door Mulder en Seedorf,
die nog een kans krijgt van Hiddink.
Na een goede eerste helft van Italië
is het Nederland die in de tweede
helft de beslissing forceert. Een
getergde Seedorf schiet de bal van
25 meter spijkerhard in de rechter
bovenhoek; 1-0. Nederland staat in
de finale.

Verrassendis ’s avonds de uitscha
keling van Duitsland. Spanje speelt
hard en wederom laat de oude
sluwe vos Salinas zien dathij zijn
streken nog niet verloren heeft. De
Duitse laatste man Sammer, die
ongelukkig speelt, verliest op soort-
gelijke wijze als tegen de Italianen
de bal, waaruit Salinas scoort.
Tegen Italië was de fout van Sam-
mer niet doorslaggevend, nu tegen
Spanje wel: Duitsland kan naar
huis. Spanje speelt in de finale
tegen Nederland.

De finale is niet goed, wel span:
nend. Met Mulder en Seedorf als
absolute uitblinkers blijft het na 90
minuten en twee keer een kwartier
verlengen O-0. Dit houdt in dat er
strafschoppen dienen te worden
genomen. De eerste vier strafschop-
pen gaan er voor beide teams fei
loosin. Echter bij de vijfde straf-
schop mist Spanje. Uitblinker See.
dorf neemt de verantwoordelijkheid
op zich doorde laatste strafschop
te nemen. Seedorf kiest voor de
rechtse hoek. Zubizareta gokt op de
linker hoek: 5-4, Nederland is Euro-
pees Kampioen. Seedorf is de held
na alles wat er gebeurd is en wordt
dan ook gekozen tot speler van het
toernooi

Ergens in Duitsland kijkt Berti Vogts
met knarsende tanden naar hetgeen
hij ziet gebeuren. Hij had zo graag
met zijn ploeg in de finale gestaan.
Hij zet deTV uit zucht nog een keer
om vervolgens naar bed te gaan.
“Vielleicht habe ich Bierhoff mehr
spielzeit geben mussen’ mompelt
hij nog op de trap naarzijn slaapka-
mer. Echter “Vielleicht” telt niet;
NederlandisEuropees Kampioen!

De redaktie (JW)

EVENEMENTEN-AGENDA

20t/m 24 juli
25 augustus
1 september À

6 oktober 5

Sokt.U/m6nov.

: Jong Nederland; Groot-kamp.
: 10° Achterhoektocht

PIOT: kopy inleveren.
2° Ziemadag.
Kunstroute “Beeld en Landschap’.



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

(0). A BV.
HARREVELD - TELEFOON 0544 - 372415

®7
SCHOONHEIDSSALON

_ ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304
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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. Goede raadvia accountantskantoren is duur.
Toch kan het ook anders. R&M ondersteunt dagelijks metraad endaadvele kleine en grote bedrijven bij hun bedrijfsvoering. Eenondersteuning die u in staat stelt zich daadwerkelijk bezig tehouden met uw zaak enbetere resultaten te boeken

Rou horstMaertzdorff
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 bruisend centrumin 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 informatie en documentatie

VERGADFRRUIMTEN e CONFERENTIERUIMTEN

@
EVENEMENTENHAL

TENNISBANEN e SPORTHAL @ SQUASHBANEN @ BOWLINGBANEN
INDOOR MIDGETGOLF @ JUT DI BOULES

SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3A 7136 LS ZIEUWENT
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VOOR AL UW: EIT adSportkleding LF

Sportartikelen 2x
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 351257

Adidas - Puma - L.A. Gear - Cruijff Sport - Umbro|26
Rucanor - Mitre - Goudie - Yonex - Lotto Ek22 Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - Viking

4

ad
EN

Hotel - Café - Restaurant

’’t WittePaard’
Verrassend, _Ged, ellieGezellig?

Diverse mogelijkhedenvoor:
. EET)«Bruiloften en partijen EISEN

+ Recepties EE+ Reünies

Vergaderingen “De ideale rustplaats voor cen hapje en dranlje



VERENIGINGEN

RK.Z.V.C. Veldvoetbal
Vooritter A. vd. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent, te. 351236
Secretaris G. te Molder, Ravelstraat9, 'voorde, tel. 375179
Penringmees H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoord
Wedstrijd soer l Hoenderboom, V. van Goghstraat 37. ‘voorde, tel 377020

R.K.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tl. 351257

ekr/Penringm. A Krabbenborg, Kleuterstraat &, Zieuwent, te. 360081
Wedstrijd secr. 8. So, Helerweg 3, Zieuwent, el 352197

H.V. PACELLI: Han
Vooritter
Secretaresse
Penningmoesteres

Wedstrijd sor

@
18, Zeuwent, te! 351838

Oorpsstraat 513, Zezwont tl. 352406
gt,

Lnnenwexer 2, Grcerlo, tol 465478
enk, De Haare 30, Zieuwont, tet 351531

TOHP: Volleybal
Voorzitter bbenborg, Dorpsstraat 220, Zexwent tl. 351875
Secretaris B. te Mode, De Haate 1, Zieuwert, tel 362140
Penningmeesteres=M. Houtnck, Bolderweg 11, Zieuwent, tel 251770

Wedstrijd seer . Kamebeek, De Steege 5, Zieuwerl, tt 352247
Recreanten Wte Holes, Rapenburgsestraat 20, L'voorde, tel 372617

Jeugdzaken 4. Kolkman-Cuppers, Auuroseweg 20, Zieuwent, 18, 352192

ZT: Tennis
Voorzitster z. Cuppers, Oude Maat 1, Mriënvelde, tel 351281
Secretaresse A, Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 361591

Penningmeester: W. Weijers, Zieuwentsewog 7

Wedstrijd st
deugdcomn

A, wa. Linden, Dorpsstraat 20, Zeuwent, te. 351553
A Hassink, Kleuterstraat 10, Zeukent tal, 351917
Y. Krabbenborg, Dorpsstraat 2d, Zieuwent,iel 351725

ZGV: Gymnastiel en Jazzgym vereniging
Voorzitster L Hummeiink, Oude Teborgsew. 20, D'chem,tel 0314-300442
Secretaresse . Wolters, Batscijk 42, Mariënvelde, el 351711
Penningmeesteres Krabbenborg, Batscijk 39, Mariërveide, tel 352329

Wedstrijd soor L Hummen, Oude Teborgsew: 206, D'cherm, tel 0314-360442

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Oft, De Waareise 23, Zeurwent el. 351262
Sekr/Penningm.  :G. Rijnders, Larksstraat 18, L'voorde, tol. 374926



TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter 3. Karnebeek, Bilemansdijk 44, Halle, tel 0673-461341
Secretaris B. Huiink, Hofmansweg 2, Zeuwert, tel 352112
Penningmeester: M. Wopereis, Zegen 5, Zieuwent, tel, 351374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 351257

Secretaris E. Hoenderbooen, De Steege 1, Zieuwent, tel 352316
Penningmeester teRober, Verkavolngsweg 2, Mariënvelde, el 351373

Wedstrijd secr IK. Hummeiink, Esstraat 42, U'voorde, tel 377523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zie: dl 251534
Sekt/Penringm. A. Papen, De Haare 32, Zeuwent, 1e! 361970

B.V. T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter  Nifolder, Wigendijk 4, Mariënveide, tol 351316

A. te Roller, Verkavelingsweg
2, Mariënvelde,tel351373

H. Elschot, Rouehorsterdijk 20, Zomert, tel 352268
1 IR Waaderbos, Zieuwentseweg 42, Zieuwent, tel. 351504

Penning
Wedstr

B.B.Z.: Biljarten
A. van Meis, Kard. de Jongstr 1, 'voorde, tel 374584

Secr/Wedssoer °T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent te! 351271
Penningmeosteres =D. Goldewijk enBras, Churchiraat 20, el 351653

S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Vooraite H. Scheepboumen, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 35121
SecrMeds-secr. =P Domhof, Startmansweg 29, Beltrum, tel 0544-482591
Penningmeester =T. Bongers, Dorpsstraat (€, Zeuwert, tel 351271

ISZET'90: Squashvereniging
Voorite V Doppen, Dorp

JM|See oge
89, Zieuwent el 352075

Z Penningmeester ag
81, voorde fel 372119

Wocstr sek) rstege, Constantinlaan 6, Ruero, tl. 573 453624
strsekrD) 2. Ebbers, Breugheho! 11, voorde, 1e! 379474

aat 77, Zieuw 361982

KE BADMINTON-vereniging
” Mt Stotelaa, Middachtenstraat 34, LvoordkEN Y.Eexelden Dorpsstraat B3, Zement, el 35

Penningmeester: W Lekeder, Burloseweg 182, Zeowent, el. 351664

tel 377019

_____.



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
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.

Telefoon 351607

architektenburo

als a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 md zieuwent

telefoon 0544 - 351389



EET EEEBa OPZ jeaan DE tEOFEUS TAPE EERDERwton HOEF EEn BATS

f Es sWoon STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33-7136 LE ZIEUWENT - Telefoon 0544-351207

HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt:

- Zaal tot 400 personen
Dis Kleine zalen voor ale
doeleinden

Oud Hollandse spellen
al groepsvermaak
Binnen- cn buiten barbecue
Koude bulfeten, warme buffetten,
gourmetten, diners enz.
Em alls wat u bij cen ander
ook kunt krijgen

HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS

#

#

| Dus hét adres voor al Uw horecawensen
#

Dorpsstraat 36-7136 LM ZIEUWENT 0544351271

e P.T.T PostagentschapDMC soraurgaren

oegunoieetensan] Bee er en taakartn Cadeautip:  Staatsloten
| Geerse Jackpotstaatstoten( ) of geefeen boncadeau

; beJ Yvonne), 4
| En Aen ee DE

Wens-en
Dorpsstraat11-7136LE Zieuwent-Tel. 0544-351544

__
Prentbriefkaarten

—__



Boersweg 2
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

7 motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN

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

xxx

zieuwent tel. 0544 - 351939



WHAT'SIN A NAME
|

Dezetitel is ooit bedacht door ene
Shakespeare. Bladerend door het
programmaboekje van de strijd om
‘de Sourcy-Cup moest ik daar name
lijk aan denken.

Een absoluut niet onbelangrijk on-
derdeel van het voetballen is de
naam van je team of je club. De
naam is immers één van de visite-
kaartjes van hetgeen je voorstaat.
Vroeger waren de oprichters van
alle verenigingen in ieder geval
gespeend van ook maareen greintje
fantasie. In onderstaand overzichtje
zal getracht worden om dit met
voorbeelden aan te geven. Je hebt
namelijk qua naam een aantal ca-
tegorieën:
Je hebt heel eenvoudigweg de
plaatsnaam zelf; soms met iets er-
voor, soms met iets er achter. Dus
FC Utrecht of Drempt Vooruit. Het
wordt momenteel trouwens onder-
zocht of men daar stiekem toch wel
eens een bal terug speelt.

Verder zijn er opvallend veel “boys”
in ons land; denk maar eens aan de
Grolse Boys of Keyenburgse Boys.
Waarom dat in godsnaam geen
"Grolse en Keyenburgse Jongens"
zijn, mag de alom bekende Joost
weten.

lets minder origineel zijn de namen
met de clubkleuren erin. We kennen
b.v. Rood-Zwart uit Delden. Je
vraagt je toch echt af, wat hun

clubkleuren zullen zijn. Toch sla je
als oprichter van eenclub zo even 2
vliegen in 1 ferme klap.

Je kunt je verder ook een bepaald
image aanmeten met een naam. Dat
zullen ze in ieder geval gedacht
hebben bij Turkse Kracht en bij de
Stormvogels. In Zutphen bij Be
Quick zullen ze, wat dat betreft
vast niet al te traag zijn en hoe ze
erbij de Sprinkhanen in Nieuw-Dijk
uit zien, zullen we dan maar niet
verder uitzoeken.

Op landelijk niveau heb je verder
dan ook nog de namen met een
geschiedkundige achtergrond, zoals
Sparta en Ajax. Dichterbij zijn dat
clubs als Erix, St.Joris of Hercules.
Dat deze zich een soort robuustheid
aan willen meten is net zo onnodig
om te melden als het laatste woord
in: het regent buiten !

Veruit het populairst zijn echter de
afkortingen. We weten met zijn
allen wat RKZVC betekent en de
meesten misschien ook, dat DEO
b.v. staat voor Dijkhoek En Omstre-
ken. KSH betekent verder echt niet
“Kromme Stieve Hörke”.

Toch kunnenze er in menige plaats
wel wat van. Wist U bv, dat
AGOWuit Apeldoorn vroeger bete-
kende: Apeldoornse GeheelOnthou-
ders VostbalVereniging. Later is dat
in verband met de broodnodige
kantineomzet omgedoopt in Alleen



Gezamenlijk Oefenen Voert Verder.
Waarschijnlijk kent U een aantal
afkortingen niet. Enkele voorbeelden
: MvR:Marinus van Rooyen(?).
Longa : Lichamelijke Ontspanning
Na Gedane Arbeid. Wist U het toch
? Dan zijn de volgenden ook bekend
; Vios:Vooruit Is Ons Streven.
SKVW : Sport Kweekt Vriendschap
W'wijk. Wilhelmina SSS : W.Sport
Staal Spieren. Pax : Vrede. U leest
het ; het kan niet op. Kon het dat
maar.

10

In ons dorp kennen we dus reeds
jaren de strijd om de genoemde
Sourcy-Cup. Leest U het desbetref-
fende programmaboekje door, dan
ziet U dus de namen, zoals die door
de huidige oprichters zijn bedacht.
Wat te denken van Fantasy, Effen
Tempo, Dreamteam, De Hökers,
Wakko Kwakko, De Zandlopers, De
Vriendjes, De Hampels, De Bobo's
en De Vezzeköppels (?). Willem had
gelijk : What's in a name !

De Redakt (RD)

‘DE KINDERPIOT
Hallo beste KinderPiot lezers,
De KinderPiot van deze keer gaat
over aerobic, daarvoor hebben we
het zeer fantieke lid Malu Eekelder
geïnterviewd. We hopen dat julie
het een leuk interview vinden, zo
niet hebben jullie pech gehad.

1. Wat betekent aerobic?
Aerobic betekent dansen op
muziek.

2. Hebben jullie een leuke trainster?
Ja, ze is heel, heel leuk.

3. Hebben jullie veel eden?
Ja, we hebben redelijk veel Ie-
den.

4. Wat doen jullie op aerobic?
We dansen op muziek.

5. Vind je aerobic leuk?
Ja, ik vind aerobic erg leuk want
je bent erg fanatiek.

6. Hoe komt het dat aerobic niet zo
bekend is?
Ik weet het echt niet.

7. Zou je willen dat aerobic beken-
der werd?
Ja, dat zou ik graag willen.

8. Waarom zou je dat graag willen?
Omdat het zo leuk is.

Tot besluit hebben we nog wat
woorden door elkaar gegooid. Het is
niet erg moeïlijk dus het moet te
doen zijn.
retrian
seannd
kzmieu
tniterars
beroaie
Jdnee
kietatan
tuorviineg

Groetjes Jurgen en Dennie.



BEKKEN assurantiën
Alshetom TOTAAL verzekeren gaat

voor bedrijf en particulier

EEDESEEONESEE

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel 0544-351269
Fax 0544 352464

Aannemings!

Hummelink & Jansen b.v.
Ettensestraat 1

7061AA TERBORG Tel 0: 107
Fax 0315-340581
Privé 0544-351995

HEEFT U BOUWPLANNEN?
Wij verstrekken u graag de benodigde informatie!



S&
bouwmaterialen van Wopereis

:VIVBOUWBEDRIJF & ee* bouwmaterialen
* nieuwbouw
* verbouw
* onderhoud Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

AUTOBEDRIJF
SBENeg7 %

Dames i oo&
e

en KERSHeren
Verkoop en reparaties

van merkauto’s=bgg. 951601

Waalderweg12a
ciel

tel: 0544-351797
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Voetbalvereniging RKZVCEE
Pupillentrainingskamp RKZVC
Op zaterdag 24 en zondag 25 au
gustus vindt het inmiddels tradi
tionele pupillentrainingskamp plaats
op het ZVC-terrein “De greune wei-
de“. Ongeveer 60 pupillen zullen
aan dit trainingskamp deelnemen.
Naast de gebruikelijke oefenwed
strijden is er ook ruimte voor tal van
andere activiteiten, die allen een
sportief karakter hebben.

Onder andere een echte survival zal
deel uitmaken van het programma.

Voor alle ouders nog even een
herinnering: de E-pupillen dienen
zaterdag om 8.30 uur aanwezig te
zijn. De F-pupillen worden op zater
dag om 10.00 uur verwacht. Wij
hopen op een sportief en succesvol
weekend.

8 ing jeugd.

PROFI CHETS

; Jeannet Stoverinck-Penterman
; {dochter van Mokkink-Marie}
i Beroep: afdelingshoofd.

in een verzorgingshuis.
Houdt van:

reizen, lezen en borduren.
Is de nieuwe voorzitter

lleybalvereniging TOHP.

Meest favoriete sport
Minst favoriete sport
Mooiste sportherinnering

Slechtste sportherinnering

Favoriete sportman/vrouw

Volleybal en zwemmen.
Worstelen en judo, daar vind ik niks aan.
Ik ben bij de finale van het dames volley-
bal Nederland-Cuba geweest; dat was
geweldig.
Ik ben tijdens een toernooi eens door de
enkel gegaan.
Olof v.d. Meulen van het Nederlands
heren volleybalteam. Goede sportman en
ziet er goed uit
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Sportleven Zieuwent : Prima, er is veel te doen, er wordt ge-
noeg georganiseerd, en de accommodatie
voldoet ook goed.

Lekkerste eten : Zelfgemaakte macaroni; ze zeggen trou-
wens sowieso datik lekker kan koken.Leukste TV-programma : Schone Schijn, met Hyacinth Bucket, die
Engelse humor vind ik heel leuk.Beste muziek-(band) : Eigenlijk van alles wel; binnenkort gaan
we naar een concert van de Eagles. Waar
ik echt niks aan vind datis house en hip-
hop endat soort muziek.

Favoriete schrijver/boek : Dat heb ik niet; als ik watlees, danzijnhet romannetjes.Mooiste film Ghost met Patrick Swayze.Fijnste kledingstuk Spijkerbroek.
Onbewoond eiland : Zou ik niet willen; als er iets is, ben ik

veel te ver van anderen.
10 miljoen winnen : Een wereldreis maken gedurende een

paar maanden,en het lijkt te hebberig om
een nieuw huis te willen, want dat heb-
ben we pas.

Pilsje drinken bij : Vrienden; ik kom haast nooit in het café.Een dansje maken met Mijn man, want die danst niet graag.
Hekel aan mensen die, : Altijd zeuren over hetzelfde, vooral als je

er dan de hele avond naast zit.Geloof en/of bijgeloof : Van allebei een beetje.Politieke kleur : Hebik niet; politiek interesseert me wei
nig.

De doodstraf : Die mogen ze van mij weer invoeren;
voor mensen die anderen hebben ver-
moord bijvoorbeeld.

Jeugd-droom : Koningin worden.
Idool : Vroeger vond ik George Michael geweldigGrootste wens : Ooit nog eens een wereldreis maken, en

gezond blijven.Uit bed te halen voor : Fricandel-speciaal.
Lig in ’n deuk om : Een goeie mop.Als ik oranje zie … : Dan denk ik aan Nederland, aan voetbal.

Het is gewoon een mooie kleur.
De Redaktie (MHW)Ee
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UW HUISSLACHTINGEN

==
H. BEERTEN en Zn.

TEVENS VERZORGEN WIJ AL

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

Zieuwent

Telefoon 0544-351205

Wij zorgen dat Uwtuin
een zorg minder is

Tevens verhuur van feestbomen!

Hendriks Tuinbedrijf
Dorpsstraat 85

7138 CJ ZIEUWENT
5 0544-352043

Voor 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

EshtJes
Bakkerij Jos KnippenborgOD

porpsstraat 13: 7198LE ZIEUWENT
Tel: 0544-351255

== Voorstad 1-7271 BE BORCULO
Tel. 0545-274554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

Tel, 0544- 51715

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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PROFIELSCHETS _
De laatste tijd wint het fenomeen “tapsloapen” aan populariteit. Het
begint zich te ontwikkelen als een ware sport. Daarom dit diepte
interview met vier insiders: Harry, Bram, Gais en Michiel (allen wel
bekend bij supporters). We proberen er d.m.v. enkele korte vragenachter te komen wat er zoalbij komt kijken om een beetje ‘tapsloaper’
te worden

Mooiste sportherinnering
Slechtste sportherinnering

Lekkerste eten

Onbewoond eiland
Favoriete drank
Beste eigenschap
Slechtste eigenschap

Hobby's

Wie nodig je niet uit op
je verjaardag
10 Miljoen winnen
Favoriete vrouw
Favoriete man

Beroep

lemand eeuwig in laten
slapen
Slaapmutsje drinken bij
Favoriete film
Favoriete kledingstuk
Dansje maken met
Leukste TV-programma

Grootste wens
Hekel aan

Uit bed te halen voor

Insloapen tijdens EK-finale'83: NED-GOS
WK'94 : “weining slaapverwekkend voet-
bal”
Pannekoek en balkenbrei : ‘ku'j good op
sloapen!”
Slaapzak.
Sloapmutsje
‘We'j sloapt oaveral.”
Vaak te gespannen voor belangrijke wed-
strijden.
Uutsloapen, sloapwandelen en sloapzak-
ken verzamelen.

Vriendin: ‘hôlt mien altied wakker.”
Waterbed kopen.
Annie Stoverink.
Frans van de Banke; want het is natuur-
lijk geen goedkope sport!
Slaapverwekkende functie in beddenfa-
briek.

: Joa!
: Café Stoverink.

‘Sleepless in Seatle' en ‘Doomroosje’.
Pyjama!
Slaapwandelaar of Gerry Kaak in pyjama.
Nieuws voor doven en slechthorenden:
‘wordt ie'j mooi rustig van’
Sloapend rieke word'n.
Wekker zetten en wakker gekust worden
doorde prins.
Sloapmutsje!—



Als ik oranje zie dan …

Slaapleven in Zieuwent
Wat wil je anders zien
in Zieuwent

Val ik in sloap!
Wordt te weinig aandacht aan besteed.
Een sloap-home, woar we’j tot rust könt
kommen.

Is het een leuke sport : Jal
Heb je al veel wedstrijden
gewonnen
Ben je wel eens club-
kampioen geweest
Hebben jullie nog wat te
zeggen tegen de lezers :

: Ja, best wel veel
: Allen; joa!

Ja, kom okes kieken. We'j hebt binnen-
kort ne interland tegen België.

Bedankt jongens voor

EVENEMENTEN-AGENDA
17 U/m 20 Juli : Sloapvierdaagse.
23 Okt.
7 Nov.

interview en welterusten!

Open Zieuwentse Kampioenschappen.
: Copy sloapverhalen inleveren bij Gebroeders Grimm.

Björn Domhof.

Volleybalvereniging TOHP

SEIZOEN °95-'96
Het is alweer een lange tijd geleden
dat u iets heeft kunnen lezen over
de prestaties van de volleyballende
Zieuwentenaren. Hieronder volgt

een kort verslag van het afgelopen
seizoen.
Om te beginnen, moet worden
gezegd dat we het afgelopen sei-
zoen goed geboerd hebben. Wanter
is in ieder geval geen enkel team
gedegradeerd. En zijn er zelfs meer:
dere teams gepromoveerd.

JEUGD
De Meisjes Junioren 23 hebben dit
seizoen een dubbele competitie

gespeeld omdat er te weinig teams
deelnamen. Ze zijn als derde geëin-
digd. Er zit veel potentie in de groep
maar het komter, jammer genoeg,
niet altijd uit.
De Mixjeugd (jongens en meisjes)
zijn tiende geworden. Dit is een
leuke groep en we hopen dat ze nog
lang blijven volleyballen zodat het
echt een team wordt. Nuishet
niveau onderling nogal verschillend
(ook vanwegehet leeftijdsverschil).

HEREN 1

Klinkt goed, al hebben we maar één
herenteam. Graag zouden we dat
anders zien, maar dat is nu eenmaal



J. WAENINK EeSCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL. 0544-351452
Tevens verkoop aan huis FAX0544-951452

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.Klein Goldewijk v.o.t.
LID BOVAG

VERKOOP VAN NIEUWE
EN GEBRUIKTE AUTO'S

SCHADE TAXATIE - REPARATIE
_

APK,
KEURINGSSTATION

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 !!—_._



zo. De heren volleyballen al jaren
met elkaar, alhoewel er dit jaar
enkele nieuwe “aanwinsten” bij
gekomen zijn. Onder de strakke
training en leiding van Jacqueline
Kolkman hebben zij het weer ge-
presteerd om weer hoger te eindi-
gen op de ranglijst: n.l. op de 7-de
plaats. Duidelijk is geworden dat de
heren pas beginnen met volleyballen
als het seizoen al halverwege is,
dus is het idee geopperd om de
zomer door te trainen. Maar of dit
doorgaat 777?

DAMES 1

Verleden jaar zijn dames 1 gepro-
moveerd, dit jaar hadden zij zich
dan ookals doel gesteld om in de
eerste klas te blijven. Dit is prima
gelukt. Ze hebben goed in de kop
meegedraaid en zijn uiteindelijk
vijfde geworden. Aankomend sei-
zoen zullen zij enkele sterke speel-
sters gaan missen, vanwege diverse
redenen (stoppen, studie, etc.).
Maar zij zullen zeker in de eerste
klas willen blijven, dus er zal weer
gevochten moeten worden.

DAMES 2
Dit team speelde seizoen 95-96inde derde klas, evenals het voor-
gaande jaar. Maar dit jaar succes-
Voller, namelijk onder leiding van
Annie Domhof, zijn zij als tweede

digd wat promotie inhoudt.

15

Volgend seizoen komen zij dus uit in
de tweede klas.
DAMES 3
Ook zij zijn geëindigd op de tweede
plaats, wat ook voor hen inhoudt
datzij promoveren en wel naar de
derde klas. Dames 3 is dit jaar pas
gestart in de senioren-competitie.
Verleden jaar speelden zij nog in de
Jeugdklasse. De ‘jonge’ dames
kunnen een heel stuk klimmen.

DAMES 4
In deze poule van, ook de vierde
klas, was het dit jaar een nek aan
nek race. Zij zijn met 16 punten
terecht gekomen op de elfde plaats,
terwijl de vierde werd ingenomen
door een team met 23 punten (dit

jn 7 punten voor zeven plaatsen).
ij blijven dus volgend seizoen in de

vierde klas spelen.

Al met al een prima seizoen met
volgend jaar voor de dames, dit is
om het gemakkelijk te maken, da-
mes 1 in de eerste klas, dames 2 in
de tweede klas, dames 3 in de
derde klas en dames 4 in de vierde
klas.

We wensen iedereen een prettige
vakantie en ot augustus op de
training.

Het Bestuu

bezit te zijn
De kopie voor het volgende nummer (24e jaargang nr. 2, verschij-
ningsdatum 7 september a.s.) dient uiterlijk zondag 1 september in het

van de redaktie.—____



VELOCÉ TOERCLUB ZIEUWENT

NVM-Hypotheekshop Lichtenvoorde profileert zich
door sponsoring Velocé Toerclub Zieuwent

Dinsdag 25 juni overhandigde de heer
H.Toebes van Hypotheekshop NVM uit
Lichtenvoorde aan de leden van de nog

jonge toerclub Velocé het driedelige
tenue. (Wegens plaatsgebrek wordt in
de volgende PIOT de bijbehorende foto
geplaats: Red.) Met deze sponsoring
van de toerclub ziet de hypotheekshop
NVM een goede mogelijkheid haar naa-
msbekendheid verder te kunnen uitbou-
wen middels Velocé, een club die juist
in ingsverband daaraan een
goede uitstraling kan geven door haar
saamhorigheidsgevoel.

NVM Hypotheekshop is lid van de groo-
tste hypotheekorganisatie van Neder-
land en werkt samen met alle geldschie-
ters (banken, etc.} en men kaner te
recht voor onafhankelijk hypotheekad-
vies die gratis en vrijblijvend is

Door deze sponsoring geeftzij Velocé
‚een tenue waarmee menzich kan laten
zien en een enorme uitstraling geven.
Dat de vereniging, die pas een half jaar
bestaat, daar enorm blij mee is spreekt
voor zich. Velocé telt in haar korte
bestaan nu al ca. 50 leden, zowel recre-
atieve- toer en mountainbikers en met
‘hun vaste clubhuis ‘buurt- en clubhuis ’t
Kevelder' lijkt die groei alleen nog maar
toe te nemen, zeker omdat ze open
staat voor alle groepering toerders zoals
recreanten, dames, mountainbikers en
echte fanatieke toerders.

Door de sterke groei in dit korte tijdsbe-
stek is dat ook gemakkelijker omdat nu
iedereen naar eigen niveau bij Velocé uit
de voeten kan. Het lidmaatschap van
plaatsgenoot en geroutineerd wielrenner
Arie Hassink, die menig aankomend lid
en anderen voorziet van nuttige tips
over materialen, techniek, e.d. geeft
Velocé een extra aantrekkingskracht

Velocé houdt elke donderdagavond haar
trainingsavond en elke zondagochtend
vertrekt men voor een uitgezette tocht
of neemt men deel aan een georgani
seerde tocht over diverse afstanden,
zodat mener naar streeft zoveel moge:
lijk gelijktijdig weer terug te zijn om zo
het clubgevoel zo hoog mogelijk te
houden. Velocá beschikt overeen eigen
”publicatie-kastje” bij tweewielhandel

Paul Knippenborg, waar de leden ge-
informeerd worden over de activiteiten
van de vereniging.

Velocé, die natuurlijk lid is van de Ko-
ninklijke Nederandse Toerfiets Unie,
organiseert op zondag 25 augustus haar
eerste eigen toertocht; de "Achterhoek-
tocht", waarvan ze de organisa!
genomen heeft van de ijsvereniging en
buurtvereniging “t Kevelder’

Nieuwe leden of geïnteresseerden zijn
ten alle tijde op donderdagavond of
zondagmorgen welkom bij buur- en
clubhuis ’t Kevelder.

RUKKERIJ

PIOT wordt, naast alle adverteer
mede mogelijk gemaakt door

STERLAAN …



NVM 5

HYPOTHEEK
SHOP u

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Omdie ene, vooru juiste hypotheek te kiezen, krijgt u

nu deskundig advies. Van de NVM Hypoth Kshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers select en wij
voor u de juiste. Tegen de best 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

[
ENSAID MODEVAKSCHOOL

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-361766
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