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Het eind is in zicht, althans het eind
van het begin. Zoals zoveel ouders
vonden ook wij dat de basis van
eventuele latere sporten gelegd
moest worden in het zwembad.
Eerst het A-diploma, dan de rest.

Nou is zwembad een groot woord
voor de betegelde badkamer die er
in Harreveld voor doorgaat. Via een
groot raam kunnen de sportpresta-
ties van onze spruiten goed gevolgd
worden.

Niet alleen voor de kinderen is het
een hele prestatie om binnen 9
maanden van niks uit te groeien
naar volleerd baantjes-trekker. Ook
voorde ouders mag de-2-keer-in-de-
week zwemles gezien worden als
topsport.

In de winter, als het donker is, moet
eerst alle grut in de auto(altijd ruzie
wie er middenin mag zitten). Dan in
Harreveld veilig uit de auto en uit de
kleren. De vloer is altijd drijfnat,—



kinderen van 4 en 5 gooien hun
kleren in het rond, om als eerste
uitgekleed te zijn. Als een volleerd
iongleur probeerje te vangen wat er
te vangen valt. Derest valt inder-
daad,op de drijfnatte vloer.

Dan de kurken om, lijkt heel simpel,
maar de kurken in Harreveld worden
intensief gebruikt, de meeste haak-
jes zijn er dan ook af. Het kind
wordt dus in de kurk gesnoerd.
Strak genoeg?’
‘Op hoop van zegen heeft het chloo-
rwater een wekende invloed op de
kurk die je net met 3 padvinders-
knopen (allemaal verschillend, voor
de zekerheid) hebt omgedaan. Erva-
ring leert echter, dat de knopen na
een half uur zwemmen, veel strak
ker zitten dan toenje ze erin legde.
Wurmen met blauwe vingers aan
een bibberend drijfnat ingesnoerd
kind. Topsport, magik u wel vertel-
len. Want er staan er nog 2 te wac-
hten, die elk ook drie knopen heb-
ben.

Gelukkig, daar gean ze, de deur
dooren te water. Even pauze. Kle-
Ten in stapeltjes op de tafels leggen,
handdoek er bovenop. Er kan niks
misgaan. Nou zijn er moeders,
90% van de gevallen gaan de moe-
ders mee, die logisch hun jongere
kinderen meenemen naar zwemles;
je gaat geen oppas regelen voor 2
keer in de week een half uurtje
zwemles. Terecht.

Deze kinderen moeten zich bijna
een uur zien te vermaken in de
drijfnatte kleine kleedruimte. Er is

niets om mee te spelen. Ja die
tafels waar de kleren op liggen,
daar kun je wel op klimmen. De
meeste moeders vinden dat niet
goed, sommigen wel. Dus in het
zwemhalfuurtje ben ik meestal druk,
om mijn have en goed zo droog
mogelijk te houden zonder ander-
mans kinderenaf te bekken. Onder-
tussen dien je ook af en toe een
goedkeurende duim de hoogte in te
steken naar de kleine waterratjes.
Als ik het niet doe, doen ze het zelf
wel, en verzuipen bijkans.

Dan is het afgelopen, althans voor
de zwemlerares, voor ons begint
het dan pas. Kurken afknopen,
zwemkleding afstropen, haren dro-
gen, en de rest kunnen ze zelf.
Althans dat hoort zo. Meestal kle-
den ze zichzelf ook aan (joggingpak
en laarzen is de kleding bij uitstek
voor jonge zwemmertjes). Maar het
is net of de voeten na zwemles een
maatje of 2 gegroeid zijn, schoenen
en vooral sokken gaan stroef en
zitten ongemakkelijk. Je kruipt over
de vloer zoekend tussen zwemkle-
ding en handdoeken naar dat wat
mee moet naar huis. Jassen aan,
tas op de rug, ’tot vrijdag’.

Nou lijkt alles in de zomer makke!
ker te zijn, maar ik kan u verzeke-
ren, geef mij de winter maar. Het is
er werkelijk stinkend heet, geen
raam dat open kan. Nog meer dan
in de winter overheerst in de zomer
de penetrante geur van zweet het
zuiverende chloor van het zwem-
bad. Nou en dan weet je het wel. In
Lichtenvoorde of in Center Parcs,

ooit zweetgeroken?—....
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Misschien is dit alles nog niks ver-
geleken met  voetbaltrainingen,
paardrijlessen, of misschien willen
ze wel op zwemmen, later. Toch
een beetje spijtig kijk ik uit naar
over 4 weken. Dan wordt er afge-
zwommen. Zij in het chloor en ik in
het zweet. Dat weet ikzeker.

De redaktie (MH)

De aankomende tijd kunt u in de
PIOT weer volop genieten van het
“reilen en zeilen” van onze sporters.
Dit dankzij de financiële steun van
de plaatselijke middenstand, die er
middels hun advertenties weer voor
gezorgd heeft dat u de eerst volgen-
‘de 10 nummers (jaargang 24 nr. 4
Um jaargang 25 nr. 3) van PIOT
gratis in huis krijgt. Naast de H.H.
Adverteerders wordt dit blad mede
mogelijk gemaakt door een finan
ele bijdrage van R.T.. (Pneumati
sche Transport Installaties). En “last
but not least’ willen wij drukkerij
Westerlaan bedanken voor hun
‘medewerking.

Naast het verzorgen van al het
drukwerk treedt zij, door een sub-
stantiële financiële bijdrage, op als
onze “hoofdsponsor”. (Dit Verklaart
0.a. haar advertentie op de voorpa-
gina.)

Met de familie Domhof (bezorger
van de Gelderlander) zijn afspraken
gemaakt dat PIOT huis aan hi

wordt bezorgd. Mocht u onverhoopt
PIOT tochniet ontvangen, dan kunt
u hierover reklameren bij Domhof
(eel. 351517) of de redaktie (tel.
351964), opdat de desbetreffende
krantenbezorger hierover kan wor-
den aangesproken.

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

De redaktie.

_
"DIE GOEDE OUDE GYI AAL*

“Een vriendenclub, die nog jaren
kán blijven bestaan“. Zo omschrijft
Eugene Hoenderboom ‘zijn’ vereni-
ging T.T.V. Slagvaardig. Met hem
hebben wij een interview, omdat er
nogal wat zaken zijn veranderd in
het bestaan van de tafeltennisver-
eniging.

Eugéne is 30 jaar oud, gehuwd met
Monique en van beroep tegelzetter
bij Wessels in Lichtenvoorde. In
Zieuwent is hij beter bekend als
“UZI”.

Op een vrijdagavond bezoeken wij
de tafeltennisvereniging. Om hen te

_———____„_„'..''rn--O



zien spelen, gaan wij naar het thuis-
front van tafeltennisvereniging Litac
in Lichtenvoorde. En als u nu denk
dat Eugene daar op die vrijdagavond
een uitwedstrijd afwerkt, dan heeft
u het mis. Het clubgebouw van
Litac is sinds kort tevens de thuis-
locatie van de Zieuwentse club. Een
schitterende accommodatie, die in
principe alleen voor tafeltennis
wordt gebruikt. Het gebouw staat
er pas enkele jaren en voldoet aan
alle moderne eisen. Bij binnenkomst
in het clubgebouw zijn er een vijftal
leden van de Zieuwentse vereni-
ging. Opvallend is het mooie clubte-
nue en de perfecte trainingspakken
van sponsor Wessels, geregeld door
Eugenenatuurlijk.

Bike:
Het gesprek begint (uiteraard) met
de vraag waarom zij in deze locatie
spelen. Eugene begint direct fana-
tiek tekst en uitleg te geven:
“We hebben nogal wat onenigheid
gehad met het Sourcy Center. Toen
deze hal er net stond waserafge-
sproken dat wij altijd in de boven-
zaai zouden kunnen tafeltennissen.
Maar in de loop van de jaren wer-
den de omstandigheden steeds
slechter. Dan was er een feestje,
zodat wij niet konden spelen, en

dan weer wat anders. Toen de heer
Radius begon met de organisatie
van avondvullende programma's in
het bovenzaaltje werd het steeds
erger. Er kwamen steeds meer
spullen in het zaaltje te staan, die
wij vaak zelf voor de wedstrijd
moesten opruimen. Ook lag er ste-
eds meer zand op de toch al niet
ideale vloer. Daarnaast werden onze
tafeltennistafels op het laatst ge-
bruikt als bijzettafels, waar ‘s avo-
nds het buffet op werd gezet. Er
zaten allemaal vlekken en kringels
op. Ook konden wij steeds minder
vaak in het zaaltje omdat er weer
zo’n avond was. Toen wij een keer
moesten spelen tegen Zwolle en wij
geen bericht hadden gehad dat het
zaaltje bezet was, en Zwolle onver-
richter zake huiswaarts kon keren,
was de maat vol. Ik ben toen naar
de voorzitter van Litac, dhr. Heinz,
gegaan en heb met hem een en
ander overlegd. Zij waren heel posi-
tief en zodoende hebben wij beslo-
ten om naar Lichtenvoorde te ver-
kassen.”

Was het de bedoeling van Litac om
jullie eerst onderkomente bieden en
daama over te halen om lid van
Litac te worden?
"Nee, absoluut niet. Litac wil dat
wij een eigen vereniging blijven. Er
zijn tegenwoordig maar weinig
tafeltennisverenigingen in Oost-
Achterhoek, dus het zou ook voor
Litac geen goede zaak zijn om ons
bij hun vereniging in te lijven. Vroe-
ger hebben ze wel eens geprobeerd
om goede spelers/speelsters van
ons over te nemen, nu doen ze dat
niet meer. Mocht het een keer zo
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ver komen dat we nog maar drie of
vier leden hebben, dan zullen wij
denk ik wel bij Litac gaan. Datis nu
nog niet aan de orde. Nee, in Litac
hebben we een uitstekende part-
ner".

Veel mensen in Zieuwent weten
volgens mij niet eens dat julie in
Lichtenvoorde zitten.
"Nee, we hebben dat ook niet echt
bewust bekend gemaakt dat we een
andere lokatie hebben. Het is ook
allemaal vrij snel gegaan. Op zichishet natuurlijk jammer dat we niet
meer in Zieuwent spelen, maar het
wasnietmeer haalbaar. Ik begrijp
goed dat het Sourey Center meer
kan verdienen met een avond zoals
de heer Radius deze organiseert dan
met een thuiswedstrijd van ons. Ze
hadden dat vooraf echter met ons
duidelijk moeten afspreken. In de
loop van de jaren is dat in het Sour-
ey Center alleen maar slechter
geworden. In het begin werd er
gezegd dat Zieuwentse verenigin-
gen voor zouden gaan. Dat zijn
mooie beloftes. Deze zijn alleen niet

nagekomen, met als uiteindelijk
gevolg dat wij vertrokken zijn!
Zienjullie het nu als een nadeel dat
jullie in Lichtenvoorde zitten, ofishet zelfs een voordeel?
“Persoonlijk vind ik het heel jammer
dat wij naar Lichtenvoorde zijn
gegaan om het simpele feit dat wij
een Zieuwentse vereniging zijn en
dus ook in Zieuwent horen te spe-
len. Daarnaast komen er nu minder
mensen even binnen lopen om naar
een wedstrijd te kijken. Ook is het
natuurlijk niet aantrekkelijker gewor-

‘den voor mensen die lid willen wor-
den nu we in Lichtenvoorde zitten.
Er zitten echter ook voordelen aan.
Bij Litac kunnen wij altijd terecht,
de tafels staan klaar en de acoom-
modatie is verder natuurlijk perfect.
We spelen er op de vrijdagavond
onze competitie-wedstrijden. Diege-
ne die niet hoeft te spelen, kan dan
gaan trainen. Een ander voordeel is
dat wij nu regelmatig op een trai-
ningsavond eens tegen iemand van
Litac spelen die ook aan het trainen
is. Dat is voor ons natuurlijk een
leuke afwisseling. Voor de huur
hoeven we het ookniet te laten om
bij Litac te spelen”.

Hebben jullie nog gekeken naar
alternatieven in Zieuwent?
“Ja, omdat we eigenlijk toch wel in
Zieuwent wilden blijven. Echter er
waren weinig mogelijkheden. Bij de
een is er geen goede douche-voor-
ziening, bij de ander is de zaal niet
goed. We hebben gedacht aan de
schietvereniging en aan het paro-
chiehuis".

Een grote vereniging is Slagvaardig
niet. Het heeft slechts twaalf leden.
Dat is in het ongeveer 14-jarige
bestaan van de vereniging wel eens
anders geweest, toen de club nog
speelde in het oude gymzaaltje aan
de Zegendijk. De vereniging telt nu
nog twee teams van elk zes perso-
nen. Omdat je met drie spelers een
wedstrijd speelt lijkt zes nogal veel,
maar doordat mensen vaak niet
kunnen is het handig dat er wat
reserves zijn. Echter ziet Slagvaar-
dig graag dat er nog enkele leden
bijkomen, om zo een derde team te___



kunnen formeren. De dames, die
voor twee jaar geleden nog landelijk
speelden, spelen nu met de heren-
competitie mee. Dit om het simpele
feit dat zij niet meer de hele zater-
dag kwijt wilden zijn aan het tafel
tennis. Jeugd heeft slagvaardig niet
meer.

Eugene zegt dan ook: "We hebben
een moment gehad dat we + 60
leden hadden. Daar zaten toen veel
jeugdleden bij, die hebben we he-
laas tegenwoordig niet meer. Dat
komt onder andere doordat vroeger
altijd dezelfde mensen alles moes-
ten doen. Dus trainen van de jeugd,
op de zaterdag met de jeugd mee
naar de wedstrijden en ook nog
eens zelf trainen en spelen. Op een
gegeven moment was dat allemaal
niet meer te doen. Er waren toen
helaas geen andere mensen die
nieuwe impulsen wilden of konden
geven aan de jeugdafdeling”

Wat houd je nu nog aan de vereni
ging gebonden?
“Ten eerste vind ik het tafeltennis
een fantastisch spelletje. Het is een
individuele en een teamsport, want
je speelt voor jezelf, echter in het
belang van het team. Daarnaast is
het een tactische sport. Bijvoor-
beeld door de keuze van het rubber
dat je gebruikt op je batje en de
manier van spelen. Als tweede vind
ik het leuk om zaken te regelen en
te organiseren. Tenslotte is het een
hele gezellige vereniging.

Zit er nog wel toekomst in de ver-
niging?
Ik denk het wel. De groep die we

nu hebben blijft er voorlopig nog
wel bij. Ik hoop dat we in de toe-
komst de vereniging nieuw levenin
kunnen blazen, zodat de vereniging
weer wat levendiger wordt. We

illen een keer een reünie-toernooi
organiseren. Hopelijk krijgen er dan
weer mensen de kriebels om te
spelen en worden ze weer lid. Ook
zou het natuurlijk mooi zijn als we
weer een jeugdteam zouden krij
gen. Misschien is er dan in de toe-
komst wel weer een plekje voor
ons, zodat we toch weer in Zieu-
went kunnen spelen. Want hoewel
we het bij Litac perfect voorelkaar
hebben, hoort een Zieuwentse
vereniging in Zieuwent te spelen".

Na beëindiging van het interview
gaan de heren van Slagvaardig nog
even een potje trainen tussen de
heren en dames van Litac. Het blijft
toch een gek gezicht; een Zieu-
wentse vereniging trainend tussen
een Lichtenvoordse vereniging.

Eugene bedankt voor het openharti-
ge interview en we wensen je alle
succestoe met de vereniging.

De redaktie (JW en IR)

Het toetje van Eugene
1. Watis je favoriete gerecht?

Stampotwortelen met hachee en
speklapjes.

2. Waar erger je je aan op sportge-
bied in Zieuwent?
Kleine verenigingen komen op
de tweede plaats.
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3. Watis volgens jezelf je slechtste 6. Als Zieuwent een zelfstandigeeigenschap? gemeente zou zijn, wie zou erQua organisatie de puntjes op dan burgemeester moeten wor-de i zetten. Ik heb de zaakjes den?
watdat betreft voorelkaar; als Harry Heutinck,

mijn
oude baas.ik iets doe zet ik me er ook Die is recht door zee en goud-volledig voor in. eerlijk.

4. Wat is volgens jezelf je beste 7. Wie is de meest ondergewaar-eigenschap? deerde persoon binnen jouw ver-Ik word snel kwaad als mensen eniging?
hun afspraken niet nakomen. Bennie ten Bras; hij heeft ons

vaak geholpen, vooral in de5. Wie vind je de beste sportman moeilijke tijd van de vereniging.of -vrouw van Zieuwent?
Jos Heutinck; die is dag en 38. Wat is je grootste hobby?nacht op het voetbalveld, die is Voetbal en tafeltennis.
bloedfanatiek.

9. Wat zou je graag anders zien in
Zieuwent?
Dat de kermis weer zoals van-
ouds in de kern van het dorp en
in de café's wordt gehouden.

“DEKINDER-PIO

Interview met Willeke Marneth
Willeke Marneth is een dochter van Gusta en Fred Marneth en ze woontop de Haare. Willeke zwemt elke week bij Livo in Lichtenvoorde. Zedoet vaak mee aan wedstrijden. Daarom hebben wij Wileke de volgende11 wagen gesteld
1. Hoe lang zwem je al? 3. In welkeslag ben je het best?Ik zwem al 2 jaar. Boscrawl, maar op lange af-

standen schoolslag.2. Hoe veel zwemdiploma's heb
jean 4. Heb je al vaak een wedstrijdIk heb al 3 zwemdiploma's: gewonnen?
4, b en basis, Ik heb al 4 keer de eerste prijs

gewonnen.
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5. Ben ja al eens door een haai 9. Sta je graag onder de dou-
gebeten? che?
Ja al 10 keer, ahum ahum Nee, daar heb ik ook een
uch uch. hekel aan.

6. Hoe vaak heb je een nieuw 10. Wat voordiploma's wil je nog
badpak nodig? halen?
Om de 4 maanden. Ik wil graag nog een diploma

voor reddingszwemmen.
7. Wateet je het liefst?

Pannenkoeken of patat. 71. Wie nodig je beslist niet uit
op je verjaardag?

8. Waarheb je een hekel aan? Klaassen.
De scores op halen met
zwemmen.

Zn DE MOMENTEN VAN DE
5 R.KZ.V.C. PUPILLEN

R.K.Z.V.C. F-3
Wedstrijd/uitslag :RKZVC F3 Grol F3:1
Doelpuntenmakers:Michiel Krabbenborg.
Mooiste goal Michiel Krabbenborg.
Mooiste moment _: Einde Wedstrijd.
Man v.d. wedst Woud Rouwhorst.

Wedstrijd/uitslag _: Ratum F3 - RKZVC F3 : 2-3
Doelpuntenmakers : Sjoerd Kolkman (3x).
Mooiste goal Sjoerd Kolkman.
Mooiste moment_:Dehele eerste helft.
Man

v.d.
wedstr. : Joris Voorhuis.

Wedstrijd/uitslag _: RKZVC F3 - WVC F5 : 9-1
Doelpuntenmakers:Michiel Krabbenborg (6x), Jelle Knippenborg (2x)

‚en Woud Rouwhorst.
Mooiste goal Michiel Krabbenborg.
Mooiste moment :Derby (de scheidsrechter} was de tel kwijt.
Man

v.d.
weds: : Joris Voorhuis.
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Telefoon 0544-351205

Hendriks Tuinbedrijf
Dorpsstraat 85

7138 CJ ZIEUWENT
EZ 0544-352043

goede
2e hands of nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties
ook A.PK-keuring

naar een erkend adres:

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

Y



U kunt bij ons terecht voor eengeheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:
+ Alle verzekeringen (schade en leven)
+ Sparen

| ° Beleggen
+ Lenen
° Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 - 352 145_—



Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal
Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

RK.Z.V.C. F2
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. F-1
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal

Mooiste moment

Man v.d. wedstr.—
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RKZVC F3 - Longa FS : 16-0
: Michiel Krabbenborg (10%), Jelle Knippenborg (4x}

en Woud Rouwhorst (2x).
: Michiel Krabbenborg.

Joris Voorhuis was aan het playbacken in de goal
Douwe Hummelink.

: Keyenborgse BoysF1 - RKZVC F2: 3-1
Stefan Beerten.

: Na een mooie aanval over links, scoorde Stefan
Beerten uit een pass van Harm Toebes.

: Dat we een goeie wedstrijd speelden, waarbij één
minuut voor tijd de stand nog 1-1 was.
Job Hummelink.

: RKZVC F2 - AD'69 F3 : 13-0
: Sjors Storkhorst (7x), Ivo KI. Goldewijk (4x) en

Job Hummelink (2x).
: De Ze, 8e en 13e goal.

De aktie van Sjors Storkhorst aan de zijlijn. Hij
kapte een man uit en schoot de bal in de kruising.

: Stefan Berten.

: Eibergen F2 - RKZVCF2 : 10-1
Stefan Beerten.
Stefan Beerten.

: Dat de bal via Erik Wolterink bij de scheidsrechter
voor de kop vloog.

: Erik Wolterink.

: RKZVC F1 - Vosseveld F1 : 6-4
: Sjors Storkhorst (3x), Mart Schutten (2x) en Bob

Hogenelst.
Mart Schutten; schoot door middel van een boog
‘hoogin de hoek.

: De 5-4; hierdoor staan we stevig op de tweede
plaats.
Mart Schutten,
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Wedstrijd/uitslag RKZVC F1 - Longa'30 F2 : 8-1
Doelpuntenmakers : Mart Schutten (3x), Sjors Storkhorst (3x) en Bob

Hogenelst (2x)
Bob schiet heel zuiver in de kruising.

: Verre uittrap van Bastiaan, waaruit Mart Schutten
scoort.

Man v.d. wedstr. : Jordy Knippenborg.

Mooiste goal
Mooiste moment

R.K.Z.V.C. E-3
Wedstrijd/uitslag _: RKZVC E3 - Vosseveld E2 : 0-1
Doelpuntenmakers : Geen.
Mooiste goal Geen.
Mooiste moment  : De redding van Marloes H. op de doellijn. Zij trap-

te de bal met de knie van de doellijn.
Vrouw v. Marloes Hummelink.wedstr.

Wedstrijd/uitslag :Grol E6 - RKZVC E3: 11-1
Doelpuntenmakers : Jordy Beerten.
Mooiste goal : Jordy Beerten; een bliksemsnelie uitval van onze

voorhoede resulteerde in een doelpunt gescoord
door Jordy.

Mooiste moment _: Met de aftrap speelden we met 2 ballen. Mike liep
met de verkeerde naar de goal.

Man v.d. wedstr. : Jan Wassink.

Wedstrijd/uitslag_:RKZVC E3- VVG E3: 1-17
Doelpuntenmakers:Jordy Berten.
Mooiste goal : Jordy Beerten.
Mooiste moment:Dat Jordy Beerten, nadat hij zijn schoen was

verloren, hij de bal met de blote voeten inschoot.
Man v.d. wedstr. : Renee Schotman; goed meeverdedigd, anders

was het wel 1-20 geworden.

Wedstrijd/uitslag : RKZVC E3 - Fortuna W. E3: 1-3
Doelpuntenmakers:Kevin Doppen.
Mooiste goal : Kevin Doppen; na een mooie pass van Jordy

Beenten legde Kevin de bal beheerst in de hoek.
Mooiste moment : De schijnbeweging van Marloes KI.Holkenborg,

die twee man in de luren legde.
Man v.d. wedstr. : Kevin Doppen, die goed en attent meespeelde.—
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Meddo E3 - RKZVC E3 : 1-8
: Thomas Seegers (5x), Jordy Beerten (2x) en Mar-

loes Kl.Holkenborg (1%).

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal : Marloes KI.Holkenborg; eerste goal deze wedstrijd
en van deze competi

Mooiste moment _: Dat we na 10 minuten in de wedstrijd onze eerste
corner van deze competitie kregen.

Man v.d. wedstr. : Jordy Berten; stond de hele wedstrijd goed vrij
en deed niet mee met "kluitjes-voetbal".

Wedstrijd/uitslag  : WVC ES - RKZVC E3::5-1
Doelpuntenmakers Marloes KI.Holkenborg.
Mooiste goal : Marloes KI.Holkenborg; een verre uittrap van onze

doelman Thomas die Marloes na een mooie solo
goed in de hoek in schoot.

Mooiste moment : Jordy Beerten had beter gevoetbald wanneer hij
vooraf wist dat het een kompetitiewedstrijd was.

Man v.d. wedstr. : Alex Nieuwhof, die voorlopig afscheid neemt van
het kompetitievoetbal, maar volgend jaar des te
sterker terugkomt.

R.K.Z.V.C. E-2
Wedstrijd/uitslag  : SSSE E2 - RKZVC E2 : 3-4
Doelpuntenmakers : Sander KI.Goldewijk en Peter ten Have.
Mooiste goal : Allemaal prima doelpunten.
Mooiste moment _: Sander gaat alleen op doel af, echter Peter snijdt

hem de pas af, neemt de bal over en schiet hard
op de paal.

Man v.d, wedstr.  : Michiel Doppen.

Wedstrijd/uitslag  : Grol E3 - RKZVC E2 : 6-3
Doelpuntenmakers : Peter ten Have (2x) en Sander Kl.Goldewijk.
Mooiste goal : Peter ten Have strafte een blunder van de keeper

genadeloos af.
Mooiste moment : Boyke Bekkenutte krulde een korner in één keer inhet doel, echter deze werd afgekeurd.
Man v.d. wedstr. : Coen Rouwhorst.



Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

R.K.Z.V.C. E-1
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. wedst

R.K.Z.V.C. D-1
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr.
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: RKZVC E2- Varsseveld E2 : 3.5
: Peter ten Have (2x) en Sander Kl.Goldewijk.
: Sander schoot prima onderkant lat in.
: Michiel Doppen zette met 1 schitterende schijnbe-

weging 2 spelers van Varsseveld aan de kant.
: Thijs Rouwhorst.

: AZSV E2 - RKZVC E1:1-3
: Lars Krabbenborg (3x).
: Lars Krabbenborg.
: Rick van de Sar (Klumperink) pareerde enkele

ballen op waanzinnige wijze uit de goal.
: Luuk Donderwinkel.

: RKZVC El - AD'69 E1 : 3-6
: Lars Krabbenborg (2x) en Mark Knippenborg (1x).
: Lars Krabbenborg.
: Dat we terugkwamen van een 2-0 achterstand

naar een 2-2 ruststand.
: Mark Knippenborg.

: Fortuna W. E1 - RKZVC E1 : 0-7
: Coen Hummelink (3x), Thijs Winkel (2x), Dion

Hummelink en Lars Krabbenborg.
Dion Hummelink.
De hele wedstrijd was één mooi moment.
Marc Hoenderboom.

uurlo DI - RKZVC D1 : 0-13
: Clemens Mul (7x), Ame Hassink (2x), Jurgen

KI.Goldewijk, Sjaak Storkhorst, Leon ten Bras en
Pieter Molleman.

: Kopbal van Jurgen KI.Goldewijk.
Dat we na een 0.5 ruststand de gehele tweede
helft in de organisatie bleven voetballen.

: Pieter Molleman.



STOLTENBORGWoonfRgeD

—STOLTENBORG

HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt:

Zaal tot 400 personen
— Dis. kleine zalen voor alle

doeleinden
Oud Hollandse spellen
als groepsvermaak

- Binnen en buiten barbecue
Koude bufetten, warme bulfetten,
gourmetten, diners enz.
En alles wat u bij een ander
‘ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36-7136 LM ZIEUWENT - 0544-351271

DSC Borduurgaren PTT - Postwinkel
SOKKENWOL met 0.4.

| GUTTERMAN NAAIGAREN kantoorartikelen
OPTILON RITSEN

DZ |

EEA
panty's 0\ Wens-en

Dorpsstraat 11-7136LE Zieuwent- Tel. 0544-351544 Prentbriefkaarten
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VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorziter A, vd Wetering, Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel. 351236
Secretaris G:te Molder Favelstaat 9, voorde, tel 375179
Penningmeester: H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde
Wedstijdsecr.  :. Hoenderboom, V van Goghstraat 37, [’voorde, tel. 377020

RK.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorzitter B. en Bras, Dorpsstraat 23, Zeuwent, el 351257
Secretaris A Donderwinkel, Oude Aalenseweg 70, [ voorde, tel. 379552

/ Penringmoester A. Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zonet, tl 352381
} Wedstijdsoo, 8. St, Helerweg 3, Zieuwent, iel 352127

H.V. PACELLI: Handbal
Voorzitter :B. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tl 351838
Secretaresse | Aouwhorst, Dorpsstraat 512, Zeuwent, tl, 352406

| Penningmeesteres ter Bogt Linnenwever 2, Groenk, tel. 465478
Wedstijd soor A Hummeink, De Haare 30, Zeuwert, te. 351531

TOHP: Volleybal
Voorzster  Stoverindk Penterman, De Steege 28, Zieuwent, tel. 351485
Soortaris B. te MolderDe Haare 1. Zieuwent, tel. 352140
Peningmeesteres :M. Hettinck; Roldersweg 11, Zieuwent, tel 351770
Wedstid-secr. k. Karmebeek, De Steege 5, Zieuwert, el 352247
Recreanten M. Hokenborg, Boersweg £, Zswent, te 351488
veugdzaken Vacant

ZTV: Tennis
/ Voorzitster :C. Cuppers, Oude Meat 1, Mariënvekde, tel. 351281

Secretaresse A, Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 351591
Penningmeester  zW. Welers, Zieuwentseweg 77, Zieuwent, to. 351445

Wedstrijd secr. va. Linden, Dorpsstraat 2b, Zeuwent, te. 361553
veugdeommissie:A, Hassink, Kleuterstraat 10, Zeuwent te 361917

Y. Krabbenborg, Dorpsstraat 2d, Zieuwent, . 361725

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgymvereniging
Voorzitster L. Hummenk, Oude Terborgsew: 296, D'chem, tel 0314-360442
Secretaresse J. Wolters, Batsdjk 42, Mariërwelde, tel 351711
Penringmeesteres A Hogendlst-Kokman, De Haare 33, Zieuwent el. 251659
Wedstijd soor. W. Hummelnk Kramer, Chopinstraat8, L'voorde, te374316
MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 351262

ekr/Penringm. 6. Rijnders, Lariksstraat 18, U'voorde, el 374928

VELOCÉ: Fietstoerclub
Voorzitter : Vacant
Soor/Penningm. :CG. Temming, De Hare 39, Zieuwent, tel 352019
Toercoördinator =P Krippenborg, Dorpsstraat 249, Zeuwent, el. 351858——



TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter J. Karmebeek, Bilemansdij 44, Hale, to, 0573 481941
Secretaris AR. Huitink, Hofmansweg 2,

Zieuwent, tl 352712
Penningmeester: M. Wopereis, Zegendijk 6, Zieuwert,tel 391374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter B ten Bras, Dorpsstraat 23, Zeuwent, el 351267
Soortars E£. Hoondorboom, De Steege 71, Zeuwent, tel 350316
Porningmeester  : te Role, Verkeveingsweg 2, Mariënvele, tel 351373
Wedstidseo.  =K Hummeink, Esstraat 42, voorde, tel 377529

Schietvereniging Zieuwent
Voorzitter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zeuwent, el 351534
Seks/Penringn. A Papen, De Haare 32, Zeuwent el 351570

B.V. ‘T KEVELDER: Biljarten
Voorziter J.Nipolden, Wigondik 4, Marienvelde, tl. 361316
Secretaris Verkaveingsweg 2, Mariënveide, el 351373
Penningmeester =H, Elschot, Rouwhorsterijk 20, Zieuwent, te 362268

Wedstijdsecr. 3. Waalderbos, Zeuwentsewg 42, Zieuwent. iel. 361504

B.B.Z.: Biljarten
Voorzitter
SoorANedst-seor. =. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, el 351271
Peningmeesteres :D. Goldewijk tn Bras, Churchilstraat 20, tel. 351

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel, 351217
SeorWedstr-secr. :G. Berten, Frans Halsstraat 49, voorde, te. 374244

Penningmeest T. Bongers, Dorpsstraat36,Zeuwent, tel 361271

ESZET'90: Squashvereniging
Voorzier V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zeuwen:
Seeretarosse N. Nienhuis, De Steege 86, Zieuwent te. 352275

Penningmeester: P Elho, Aatenseweg 81, voorde, ‘el 372119
Wedstr: sek} =H. Meutstege, Constantiniaan 6, Aur, tel. 0573-453524
Wedstr ek: (D= Ebbers, Breughehof1, [ voorde, tel 379474

BADMINTON-vereniging
Vooriter Mt fla, iddachtenstraat 4, voorde, el 377019

=Y. Eekeiden Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel 352172
Auurloseneg iôa, Zeuken, tl 1516E



S= TATA
officieel Daihatsu dealer

officieel Tata-Telco dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

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 in

VERGADERRUIMTEN e CONFERENTIERUIMTEN © EVENEMEN;
TENNISBANEN @ SPORTHAL © SQUASHBANEN e BOWLINGBAI

INDOOR MIDGITGOLF © JUE DE BOUT
SOURCY CENTER ZIEUWENT - ZEGENDIJK 34 - 7136 LS ZIEUWENT

HAL
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Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal

: Zelos D1 - RKZVC D1 : 5-1
: Clemens Mul.
: Die van Clemens.
: Een corner van Zelos werd op koelbloedige wijze

door Roel op de keeper teruggekopt.
: Clemens Mul.wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

SDOUC D1 - RKZVC D1 : 0-1
: Wout Eekelder.
: Die van Wout.
: Leon ten Bras won als rechtsback in de eerste

helft alle duels van de gevaarlijke (7) linksbuiten
van SDOUC.

: Leon ten Bras.Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag : RKZVC D1 - Wilhelmina SSS D2 : 7-0
Doelpuntenmakers : Clemens Mul (2x), Jeroen Grotenhuis (2x), Wout

Eekelder(2x) en Jurgen KI.Goldewijk.
Mooiste goal : Jurgen KI.Goldewijk; diagonaal schot in de boven-

hoek.
Mooiste moment : Een staande ovatie vanaf de overvolle tribune

door de talrijk aanwezige F-side-ouders.
Man v.d. wedstr. : René Spekschoor.

JEUGD-C (mix-team}
Net als vorig jaar spelen wij dit
seizoen in de competitie met een
team bestaande uit zowel jongens
als meisjes.

De vorige competitie wisten wij
slechts één wedstrijd te winnen.
Deze competitie begonnen wij gelijk
met een overwinning en wel tegen
Orion C1 (Doetinchem). Na een 2-1
voorsprong in sets was de vierde
(beslissende) set erg spannend.
Orion speelde goed drie keer samen

maar wij wisten de bal goed te
verdedigen waarna Orion de fouten
maakten, zodat wij de set toch
winnend wisten af te sluiten. De
eerste overwinning was daar, met
als beloning een ijsje voor alle spe-
lers en speelsters van onze coach.
Een week later moesten wij uit naar
Tornado (Laren). Vol goede moed
begonnen wij aan de wedstrijd. De
opslagen liepen goed en verdedi-
gend stonden wij ons manne-
tie/vrouwtje. Binnen een uur hadden
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wij de wedstrijd op zak (3-0) met De volgende wedstrijden tegenenkele mooie aanvallen tussen onze  Braderiedynamo (Neede) en Sko-
goedeverdedigende akties door. peinwivoc (Winterswijk] gingen ook

verloren (0-3 en 3-1) waarbij deDe derde wedstrijd werd weer ge- laatste set tegen Skopeinwivoc wel
speeld in het Sourcy Center met als flink gevochten is om nog een ge-tegenstander Boemerang uit Eiber-  lijkspel uit het vuur te slepen (set-
gen. Daar onze vaste coach zo stand 17-16).
nodig een weekendje weg moest,
speelden wij onder leiding van Ma- Met nog vier wedstrijden voor derieke Krabbenborg. Ook deze wed- boeg in de eerste hefft is er nog vanstrijd werd met 3-0 gewonnen, alles mogelijk. Het spel wordt ste-zodat wij al 6 punten hebben uit eds beter en ook de nieuwelingendrie wedstrijden. beginnen al een aardig balletje te

slaan. Als het spelpeil zich doorzet
Op 19 oktober werd de derby ge- kunnen wij nog menige tegenstan-speeld tegen Marco C1 (Mariënvel der uit het veld meppen. Geloven
de). Een tegenstander waarvan wij jullie het niet, kom dan zelf een
Vorig seizoen dik hadden verloren. keertje kijken naar de T.O.(H].P.Toch begonnen wij gemotiveerd aan ploeg.
de wedstrijd o.l.v. Margret te Roller
daar onze coach zelf een wedstrijd Groetjes; Marloes, Hans, Suzanne,moest spelen. Helaas bleek Marvo Marieke, Maarten, Hugo, Lianne,veel sterker en beter samen te Stefan, Vera, Michelle en coach
spelen dan wij en wonnen zij ook Irma.
verdiend met 3-0.

Op 26 oktober moesten wij in Aal
ten tegen Bovo spelen. Daar vier
spelers van ons op vakantie waren
moesten wij dit karwei met z'n
zessen zien te klaren. Dit lukte ons
echter niet en jammer genoeg ging
ook deze wedstrijd met 3-0 verlo-
ren.

TE KOOP: Voetbalschoenen, nieuw, maat 43, merkLotto, tel. 351541.

De kopie voor het volgende nummer (24e jaargang nr. 5, verso!
ningsdatum 28 december 3.5.} dient uiterlijk zondag 22 december inhet bezit te zijn van de redaktie



RKZVC 1 naar Potsdam
Het vrije weekend van 26/27 okto-
ber 1996 heeft het eerste elftal van
RKZVC in Potsdam (Berlijn) doorge-
bracht. Omdat er in Potsdam een
sportcomplex werd geopend en
voormalig bestuurslid Andre Meekes
van de sponsor gelegenheid had om
ons hiervoor uit te nodigen, was dit
een uitgelezen mogelijkheid om
eens wat anders te doen dan op
zondagochtend te trainen tijdens
een vrij weekend.

Middels een luxe touringcar vertrok
het elftal met elftalbegeleiding en de
spelersvrouwen om bijna 8.00 uur
vanaf het ZVC-terrein. Na een rede-
lijk snel en zeker goed verlopen reis,
kwam ZVC in de namiddag aan in
Potsdam. Nadat de bagage was
uitgepakt in het perfecte vijf-sterren
hotel werd er in de vroege avond
een training afgewerkt. Want hoe
leuk zo’n uitstapje ookis, het spe-
len van de oefenwedstrijd op de
zaterdagmorgen stond centraal. De
training was van korte duur, omdat
het vrij snel donker werd en er op
het terrein geen verlichting was.

Na het diner en nadat er even gezel-
lig bij elkaar was gezeten, was het
op tijd bedtijd.

De volgende ochtend werd er vroeg
ontbeten omdater al om 10.00 uur
gespeeld diende te worden. In eer-
ste instantie was het de bedoeling
dat ZVC zou spelen tegen eenplaat-

selijke club (ongeveer eerste klas
niveau in Nederland), maar wegens
bekerverplichtingen werd er ge-
speeld tegen een gelegenheidselftal
van mensen uit Potsdam. Onder
andere de wethouder speelde zelfs
even mee. Helaas voor ZVC bleek
het elftal geen gevreesde tegenstan-
der te zijn. Met maar liefst 15-0
werd er gewonnen door de mannen
uit Zieuwent. Hoewel het natuurlijk
aantrekkelijker was geweest om een
goede oefenwedstrijd te spelen,
was de sportiviteit en de opening
van het complex ook van belang.
Na afloop van de wedstrijd werd er
door beide teams gezamenlijk ge-
luncht en werd een eventuele re-
vanche niet uitgesloten.

Na het sportieve gedeelte, kwam
het sociale/culturele gedeelte na-
tuurlijk ook aan de orde. ’s Middags
werd er onder andere een rondrit
door Berlijn afgelegd en werden alle
culturele bezienswaardigheden
aanschouwd. s'Avonds werd er
gezellig uitgegaan in Berlijn (wat
dan toch wel een grote stad is voor
veel jongens uit Zieuwent).

Na het gezamenlijke ontbijt op de
zondagochtend werd de terugreis in
gang gezet. Na een achttal uren
kwam Zieuwent weerin zicht. Om
het weekend op een goede manier
af te sluiten werd er bij ’t Witte
Paard zondagavond gegeten (en
gelachen).

—_—

 _Äu:



Al met al een perfect georganiseerd
weekend. Een weekend dat de
teambuilding ten goede komt.

16

Het lijkt erop dat het zijn vruchten
af gaat werpen, want na deze trip
werden er twee van de drie compe-
titie-wedstrijden gewonnen.

De redakt (Uw)

_

TRAINERSTAAL

Tegenwoordig is de trainer van een
elftal eigenlijk nog veel belangrijker
dan alle spelers, het bestuur en het
publiek bij elkaar. Zonder overleg
mag hij langsde lijn opmerkelijke en
zeer dubieuze opmerkingen maken,
die je in het dagelijks leven ten alle
tijde met het gezin danwel met je
baas zou dienen te overleggen. Wat
te denken van;

Maak het veld breed !

Zou de terreinknecht dat goed vin-
den? Jarenlang heeft hij aandacht
besteed aan de juiste afmetingen,
die hem door de KNVBzijn opge-
drongen. Komt er zo'n trainer langs,
die al dit werk in 1x teniet wil doen.

Speel je eigen spel !

Je ziet de spelers op het veld den-
ken, dat het zo meteen een chaos
gaat worden. De 6&n wil kaarten,
de ander heeft zin in mens-erger-je-
niet en weer een ander houdt hele
maal niet van spelletjes.

Maak een muurtje
Gaat het bestuur zonder enig over-
leg wel accoord met deze investe
ring? Zijn er geen talloze vragen te
beantwoorden, zoals ; waar komt
dat muurtje, wie breekt hem weer
af, waar kopen we het materiaal?

Geef een lange bal !

De materiaalman denkt, dat hij
redelijk werk heeft afgeleverd door
goede ballen te kopen en ze op de
Juiste spanning te brengen. Komt er
zó'n opmerking. Alsof de ballen er
in vele verschillende soorten zijn te

Gebruik de vleugels |

Mijn god, wat horen we nu weer
voor onzin, de trainer draait hele-
maal door. Hij denkt, dat er ook
ándere diersoorten in het veld lo-
pen. Die man moet broodnodig naar
een goede psychiater.

Maak oorlog in de 16 !

Jeziet het publiek langs delijn al
denken; Waar heeft die jongen het
over? Worden er nu allerlei kanon:
nen en ander scherpgeschut
stelling gebracht, moeten we de
schuilkelder in, is het nog wel veilig
hier?

Gebruik een schaar !

Wie zou er nu niet meteen naar
binnen rennen om aan Anste vra-
gen, waar een dergelijk karakteris-
tiek voetbalattribuut ligt. Wie gaat
er overigens in godsnaam zonder
het veld op? Komen er trouwens
geen ongelukken van?



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel. 0544 - 351269
Fax 0544-352464

Aannemingsbedrijf

Hummelink & Jansen b.v.
Ettensestraat 1

7061 AA TERBORG Tel. 0315-323107
Fax 0315-340581
Privé 0544-351998

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

Je ziet de buitenspits denken ; Oké,
als jij dat zegt. Eigenlijk zou er een
prijs voor uitgeloofd moeten wor-
den. Trainers roepen het namelijk al
jaren en die lijn is schijnbaar dus
‘nog nooit gevonden.

Ruim op die bal !

Ja, laten we dat maareens doen.
ledereen was toch net zo’n beetje
op het eind van zijn krachten.
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Het publiek

zit
tochal in de kantine

en de eindstand is eigenlijk helemaal
niet zo interessant, ruim maar op.

U ziet het, het kan niet op langs de
lijn. En dit was maareen fractie van
de diversiteit aan kreten, die er
worden uitgegooid op, maar vooral
langs het veld. Kom eens lang:

De redaktie (RD)

Theo Kolkman {(Bruntjes}

Recreatief zaalvoetballer.

Net 50.
Praktijkopleider

langdurig werklozen.

Meest favoriete sport
Minst favoriete sport
Mooiste sportherinnering

Slechtste sportherinnering

Zaalvoetbal en schaatsen.
Alles waar geweld bij komt kijken.
Mijn eerste Holland-Venetië-tocht.

: Arm uit de kom bij veldvoetbal; er volgde
een operatie en uiteindelijk moest ik ander
werk zoeken.

Favoriete sportman/vrouw

Lekkerste eten
Leukste TV-programma
Beste muziek-(band)
Favoriete schrijver/boek
Mooiste film

Chinees.
Twee-voor-twaalf en per-seconde-wijzer.
Dire Straits.
Konsalik.
Deere Hunter.

___——___.. '['‚_;',„
: Jan Mulder-Willem (Klein Goldewijk}.
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Pyjama.
Gewoon blijven werken, maar wel reizen
maken.
de vrouw th
ook met de vrouw, dit hoeft niet per sé
thuis.
te laat komen.
Belijdend katholiek, niet bijgelovig.

Fijnste kledingstuk
10 miljoen winnen

Pilsje drinken bij
…

Een dansje maken met …

Hekel aan mensen die
Geloof en/of bijgeloof

Idool
Uit bed te halen voor
Tent opzetten in …
Omscholen tot …
Spijt van .

Nachtmerrie
Niets.

Politieke kleur Rechts, niet ultra!
De doodstraf : Zou haast weer mogen.

Jeugd-droom Niet bewust gehad.Grootste wens Gezond oud mogen worden.
Niemand.
een goede mop.

: Taging, ligt in Bayern.
Computerdeskundige.

Nooit gehad.
De Redaktie (ML]

HandbalverenigingPacelli
H.V. Pacelli Nieuws

De zaalhandbalcompetitie van het
nieuwe seizoen ‘96-97 is inmid-
dels in volle gang. Hoe het de
verschillende teams van Pacelli tot
nu toe vergaat kunt u lezen in het
volgende korte overzicht.

Dames 1.
Het eerste team van Pacelli doet
het tot op heden uitermate goed;
de dames staan bovenaan in de
eerste klasse. Alle zes gespeelde
wedstrijden wisten zij te winnen,
al was dit de ene keer overtuigen-
der dan de andere keer. Toch doet
dit niets af aan de geleverde pres-

————

—————

oneetaties tot nu toe, want uiteindelijk
tellen alleen de punten. Dat dit
niet iedere keer behaald kan wor-
den met goed en mooi handbalspel
spreekt voor zich.
Misschien is dat nu wel juist de
klasse van de dames dit seizoen;
door degelijk en geconcentreerd te
blijven handballen tegen elke te-
genstander halen ze de overwin-
ningen binnen.

In het verleden was het vaak zo
dat men geweldig gespeelde wed-
strijden afwisselde met super-
slechte partijen. Zo konden de
dames winnen van de nog onge-
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* theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
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slagen koploper, en verliezen van
een degradatiekandidaat. Dat
resulteerde aan het einde van de
‘competitie in een tweede of derde
plaats op de ranglijst.

Zoals u in de vorige PIOT mis-
schien wel gelezen heeft zijn de
‘dames en hun train(stjer(s) dit jaar
ook echt van plan om kampioen te
worden, en een goede uitgangspo-
sitie hiervoor is dus ondertussen
gelegd. Want er is ook al gewon-
nen van een aantal belangrijke en
hooggeplaatste ploegen. Toch zal
men voor elke wedstrijd 100 %
concentratie en motivatie op moe-
ten blijven brengen omdat in prin-
cipe alle teams in deze klasse
goed aan elkaar gewaagd zijn.

Dames 2.
Dit team is het seizoen begonnen
met een aantal uwe leden,
zodat men tijd nodig had om aan
elkaar en de speelwijze te wen-
nen. Maar dat verloopt momenteel
soepel. Pech hadden de dames
met het vervangen van hun keep-
ster, die door drukke werkzaamhe-
den de vereniging moest verlaten.
Er werden twee nieuwe dames
bereid gevonden om het doel te
verdedigen, en zij werden daarin
getraind en geïnstrueerd. Helaas
raakten beide dames al snel ge-
blesseerd, waardoorer nu steeds
verschillende keepsters staan.

Toch staat het tweede dames-
team met zes gespeelde wedstrij-
den en zes punten keurig in de
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middenmoot in de tweede klasse,
waarook vijf “eerste' teams van
verenigingen in uit komen en de
competitie dus extra moeilijk maa-
kt.

Als er bij de dames voldoende
inspiratie, motivatie en enthousias-
me is en blijft, en hen verder bles-
sureleed bespaard blijft moet
‘handhaving van deze plek mogelijk
zijn

Dames 3.
Dit oorspronkelijke recreatie, en
gezelligheidsteam dat vorig jaar
pas opgericht is en uitkomt in de
derde klasse, blijkt nu een kamy

oenskandidaat te zijn. Want zij

hebben vier wedstrijden gespeeld
en deze allemaal met overtuigende
cijfers gewonnen. Zij staan dan
ook bovenaan, maar krijgen nog
een moeilijke partij tegen VIOS uit
Beltrum dat hetzelfde aantal pun-
ten heeft, en op de tweede plaats
staat omdatze een wedstrijd meer
gespeeld hebben.

Wie nu denkt dat deze goede pres-
taties ten koste van de gezellig-
heid gaan, heeft het echter m
Ook wordt er nu niet ineens bloed-
fanatiek en meer uren getraind. De
kracht van dit team zit ’m volgens
mij in het enthousiasme en de
teamgeest (ook in het veld voor
elkaar willen lopen), in combinatie
met een aantal individuele kwali
teiten en spelinzicht van de ouwe
rotten van Pacelli.



Het zou erg fijn en leuk zijn als
ook het derde team volgend sei
zoen in de tweede klasse uit zou
kunnen komen. Anderzijds

is
het

zo dat als het deze dames

in
het

veld uiteindelijk toch (net) niet lukt
om die prestatie neerte zetten, ze
naderhand in de kantine altijd wel
scoren en presteren met het “na-
zitten* en ouwehoeren. En dat is
toch ook erg belangrijk.

Heren 1.
Heren 1; ik kan de 1" eigenlijk
wel weglaten want  traditiege-
trouw heeft Pacelli ook dit jaar
maar/weer één herenteam in de
competitie spelen. En traditiege-
trouw zijn ook de prestaties weer
wisselend; winnen van de koplo-
per en (bijna) verliezen van de op
papier mindere teams. Oorzaken
hiervoor zijn ook ouwerwets en
traditiegetrouw; “volkgebrek", met
name als er vroeg gespeeld moet
worden en er dus heren moeten
afhaken vanwege werk of voetbal.
Bovendien is het team in het af-
ronden van de aanval teveel af-
hankelijk van een paar heren die
scoren.

Maar dat mag de pret niet druk-
ken, want zoals gewoonlijk (om
het woord traditie maar even niet
te gebruiken) staan de heren in de
middenmoot van de tweede klasse
met vijf gespeelde wedstrijden en
zes behaalde punten. Enblijven de
partijen over het algemeen (het
dikke verlies tegen Erix met 24-9
buiten beschouwing gelaten) zeer
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aantrekkelijk om naar te kijken ten
gevolge van de spanning om de
uitslag; zullen ze net winnen of
toch nognet verliezen?

Wat het geworden is kun je in de
kantine merken; de sfeer is
dan altijd goed bij de heren aan
tafel. Op dat moment praat men
ook meer overde uitslagen van de
voetbalwedstrijden in de PTT-
Telecompetitie, RKZVC etc. Dat
wordt wel uitgebreid geanaliseerd
en bediscussieerd, wat er in de
handbalwedstrijd is gebeurd en
heeft plaats gevonden is men
grotendeels alweer vergeten.

Meisjes B-jeugd.
Hoe deze meiden het gaan doen in
de competitie is nog moeilijk te
zeggen om twee redenen. Aller-
eerst spelen zij in een kleine klasse
met maar 8 teams in totaal (ande-
re klasses hebben 10 teams),
waarbij je (gezien de standen tot
nu toe) mag concluderen dat er
ook nog twee teams met kop en
schouder bovenuit steken. Boven-
dien hebben ze pas twee wedstrij.
den gespeeld; een gewonnen en
een verloren. Dit team staat mo-
menteel op een vierde plaats maar
dat wil eigenlijk niets zeggen
omdat alle andere ploegen al 3, 4
of 5 wedstrijden gespeeld hebben.
Het kan dus alle kanten nog op-
gaan, waarbij ik voor Pacelli na-
tuurlijk hoop dat het de goede
kantis.—



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.Ym 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,
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Tevens bezorgdienst
Tot ziens !

Dames- en Herensalon
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Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 0544-952391 >ee —_»Openingstijden:
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MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
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EeJos
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Tel. 0545-274554
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Tel,
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zaterdag 8.00-19.00 uur
zondags gesloten—___



Meisjes C-jeugd.
Dit team is de dupe geworden van
de nieuwe klasseindeling van de
bond dit jaar;er zit veel verschil in
leeftijd en nivo. Doordat een aan-
tal meisjes gezien hun leeftijd net
als eerste jaar bij de "C" horen
moet het hele team in de C-klasse
uitkomen, terwijl veel meisjes nog
de D-leeftijd hebben. Zo moeten
ze dan tegen tegenstanders die
koppen groter zijn dan hun en ook
veel ouder en dus fysiek sterker,
omdat die voorhet laatste jaar in
de C* spelen (gaan volgend jaar
over naar de "B'). Helaas heeft de
bond met de indeling geen reke-
ning gehouden met deze verschil
len, en dat terwijl we hen nog
geschreven en gebeld hebben om
de situatie uit te leggen.

Dat de meisjes alle wedstrijden
verliezen is dus ook niet zo ver-
wonderlijk. Het zou ook niet eens
erg zijn als ze maar met plezier
kunnen spelen. Maar dat is er dus
ook niet bij; de meisjes komen niet
eens aan handballen toe. Ze zijn
soms al blij dat ze een keer op
goal kunnen gooien, wat al een
prestatie op zich is; de bal overal
die lange tegen
standsters heen te krijgen. Heel
erg zonde dus voor hethele team,
maar met name voor een aantal
meisjes die dit jaar pas lid zijn
geworden. Zij zouden denken dat
het hele handbalspelletje niks aan
is.
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Dus weer met de bond gebeld of
ze de tweede helft van de compe-
titie niet met de D-jeugd mogen
meespelen, buiten mededingen (is
niet meedoen voor het kampioen-
schap) om bovenstaande redenen.
Dit is dus niet mogelijk omdat het
programma al klaar is en de sport-
zalen al gehuurd

Wij zijn nu van plan om zelf dan
maar een aantal wedstrijden te
organiseren voor deze meisjes
tegen tegenstanders van hun
eigen leeftijd en nivo (buiten de
competitie om) in de hoop dat ze
‘dan merken hoe heteigenlijk in 2'n
werk hoort te gaan, en handbal
een sport en spel is waarje heel
veel plezier aan kunt beleven.

Meisjes het is heel logisch dat
julie de wedstrijden verliezen,
toch wil ik jullie heel veel succes
toewensen. Daarbij moet je één
ding altijd goed onthouden: WAT .

ER OOK GEBEURT, ALTIJD BLIJ-
VEN LACHEN.

Tot slot willen wij de sponsors
bedanken die dit seizoen weer hun
financiële bijdrage aan de handbal
vereniging hebben toegezegd. Ook
de plantenaktie is prima verlopen;
dus iedereen, verkopers en ko-
pers, hartstikke bedankt.

Het bestuur (IR)



Van zaterdag 4 januari tot zondag-
morgen 5 januari wordt er voor de
zevende maal de Sourcy Sportnacht
gehouden. Dit inmiddels traditionele
sportevenement begint zaterdags
om 17.00 uur en gaat door tot
zondagmorgen = 03.30 uur. Dit in
tegenstelling tot de 05.00 uur van
voorgaande jaren, om zo bijna alle
“competities” bijna gelijktijdig te
kunnen beëindigen en vooral ook
om de finalisten mee te aten genie-
ten van de laatste uurtjes

Een sportnacht die bol staat van
diverse sporttoernooien zoals zaal-
voetbal, badminton, squash, kruis-
jassen en dart-kampioenschappen.
Daarnaast zal er in de kantine weer
gezorgd worden vooreen gezellige
muzikale omlijsting, waardoor het
voorde sporters, maar ookvoordevele toeschouwers, die gratis entree
hebben, weer een oergezellige spor-
tnacht belooft te worden. Ook is er
voor iedereen gratis sjoelen, tafel-
voetbal, kaarten of op de reserve
automaat te darten en het kantine-
personeel staat garant voor een
hartelijk hapje en drankje.

ZAALVOETBAL
Aan het zaalvoetbal kunnen + 16
teams deelnemen (10 à 12 heren-
en 5 damesteams), die in poules
van 5 teams worden ingedeeld.
Hierdoor speelt elk team tenminste
4 wedstrijden. Aan het eind volgen

de finales, waar er voor de wi
naars leuke geldprijzen zijn te ver-
dienen.

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

SQUASH
De squash-deelnemers spelen net
als vorig jaar in poules, ingedeeld
naar sterkte, zowel bij de dames als
de heren. Ook hierzijn er voor de
winnaars aantrekkelijke geldprijzen
te verdienen.

KRUISJASMARATHON
Na het enorme succes van voor
gaande jaren wordt er voor de vijfde
maal een kruisjasmarathon gehou-
den van 20.00 uur tot ca. 3.00 uur,
waarbij in totaal 7 rondes worden
gespeeld tegen steeds andere kop-
pels. Elk vol uur wordt gestart met
een nieuwe ronde, zodat men tus-
sendoor ook de gelegenheid heeft
om te kijken naar de andere spor-
taktiviteiten of om wat mee te
proeven van de gezellige sport-
nacht-sfeer in de kantine.

Voor de kaarters die om welkeDS
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reden dan ook last hebben van de
vele rookis de bowling-ruimte gere-
serveerd als rookvrije zône. De
koppels tegen koppels moeten
spelen die in deze ruimte wensen te
spelen worden geacht tijdens die
ronde niet te roken. In de midget-
golf-ruimte zal gezorgd worden voor
voldoende ventila

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

OPEN DARTKAMPIOENSCHAPPEN
Tijdens de sportnacht krijgen de
dartliefhebbers voor de 2e maalde
gelegenheid hun kunnen te verto-
nen. Circa 3 electronische darttoe-
stellen zullen in de kantine geplaatst
worden voor een dames en heren
dartkompetitie die nacht.

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

Afhankelijk van het aantal deelne-
mers wordt of per kast of in zijn
totaal om een winnaar- en verlie-
zers-poule gespeeld. Gestart wordt
vanaf 19.30 uur. De inleg per per-
soon is f 5,-- De hoofdprijs is f
100,-. Men mag eigen pijltjes mee-
nemen (alleen met soft tips). Ook
deelnemers aan de andere onderde-
len van de sportnacht kunnen mee-
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doen (m.u.v. de kruisjassers of zij
die al aan 2 andere sporten deelne-
men), omdat in tegenstelling tot de
andere sporten, de dart-kompetitie
bereid is met het schuiven van de
tijden van de diverse te spelen
partijen; dit met uitzondering van de
finales. Opgave gaarne vooraf bij ‘t
Sourcy Center, maar ook die nacht
nog tot de start.

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

OPGAVE EN INFORMATIE
Omdat de opgave voorenkele spor-
ten beperkt is (b.v. zaalvoetbal
max. 16 teams) verdient het aanbe-
veling u tijdig op te geven om te-
leurstellingen te voorkomen.

Voor zaalvoetbal;
R. Donderwinkel (0544-379552)

Voor badminton;
Y. Eekelder (0544-352172}

Voor squash;
V. Doppen (0544-351982

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

Voor dartkampioenschappen;
Sourey Center (0544-352222)

Voor algemene informatie;
Sourcy Center (0544-352222) en
B. ten Bras (0544-351257)—



dat Eugene Hoenderboom Jos Heutinck de beste sportman van Zieu-
went vindt. De redaktie van PIOT vraagt zich af of dit een aller-
allerlaatste poging van Eugene is om nog één keer te vlammen in de
selectie van RKZVC?

… dat Albert (Appie) Vos tijdens de ledenvergadering van de zaalvoet-
balvereniging RKZVC aan Bennie te Bras vroeg wat PIOT nu eigenlijk

wel niet betekende. “Plezier Is Onze Troef", antwoordde Bennie.
Helaas voor de voormalig voorzitter van de PIOT, maar het is toch
echt "Papier Is OnzeTroef".
dat ZVC in de toekomst zo min mogelijk wedstrijden meer aflast. Dit
omdat enkele weken geleden na een lange zoektocht naar het boek
met telefoonnummers van scheidsrechters, uiteindelijk wedstrijdse-
cretaris Jos Hoenderboom werd ingeschakeld. Helaas ook hij had
geen boek, zodat Jos uiteindelijk bij Longa'30 heeft gevraagd wie er
in Zieuwent moest fluiten en of ze een telefoonnummer van deze
beste man hadden.

- 22 december : PIOT : kopy inleveren.
- 4 en 5 januari : SOURCY SPORTNACHT.
-- 29,30 en 31 maart : PAASPOP ‘97.

Gedurende de wintermaandenis erin de kantine van Z.V.C. normali-
ter op elke tweede maandag van de maand een kruisjasavond voor
leden en donateurs van deze vereniging. De aanvang is 20.00 uur.
De eerstvolgende kaartavond van dit winterseizoen is vastgesteld op
maandag 9 december 3.5.



NVM x
HYPOTHEEK
SHOP

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

nu deskundig advies.Van de NVM Hypotheekshop. Uit

alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voorw 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.0544-977113[

EnsaD MODEVAKSCHOOL

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

MARIÉTTE HUMMELINK
de Haafe 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel, 0544-351768
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