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SORRY JONGENS!

De volleybalvereniging TOHP heeft
momenteel nog één herenteam. Ik
ben hier de afgelopen tweejaar zelf
ook lid van. Het was voor mij niet
altijd even makkelijk om te kunnen
spelen, omdatik onregelmatig werk.
Ook een aantal van mijn teamgeno-
ten zijn meestal een aantal dagen
voor hun werk van huis. Ondanks
de negen man, die op papier staan,
is het dan soms moellijk om een
team bij elkaar te krijgen. Het wordt
voor mij in de toekomst nog moeilij
ker om lid te blijven, dus ben alleen
eventueel op afroep beschikbaar.

Ook de jongens die in kost moeten,
blijven dit doen.

Is nu de tijd aangebroken dat het
herenvolley uit Zieuwent zal ver-
dwijnen? Dit zou erg jammer zijn en
volgens mij zijn er potentiële leden
genoeg. Het doet pijn om vroegere
teamgenoten in de steek te moeten
laten. Ik hoop dan ook dat na het
lezen van dit stuk er nieuwe aan-
meldingen komen, zodat er weer
met veel plezier gespeeld gaat wor-
den

De redal (ML)



Twee jaar geleden werd het voorzi
terschap van Jan Cuppers bij voet-
balvereniging RKZVC beëindigd. Na
25 jaar voorzitterschap werd het
“Jan Cupperstijdperk" afgesloten
en is er een andere man aan het
roer; André van de Wetering. Een
niet Zieuwentenaar, die zelf nooit
heeft gevoetbald. Na twee jaar van
voorzitterschap hebben wij een
interview met de 52 jarige André,
die is getrouwd met Hermien (Ten
Bras), van beroep produktieleider is

en twee kinderen heeft.

Het verhaal begint in 1978, toen
André naar Zieuwent verhuisde.
Hoewel zijn vrouw Hermien ieder-
een al kende wilde André als niet
Zieuwentse bekend worden met de
gemeenschap en de mensen leren
kennen. Door jeugdleider bij ZVC te
worden slaagde hij in zijn opzet. In
1980 werd André, vanuit de jeugd,
gevraagd in het bestuur plaats te
nemen. In dat jaar werd het bestuur
van ZVC uitgebreid van 7 naar 9
personen. Hij kreeg de functie van
jeugdsecretaris. Dit heeft André

ongeveer 14 jaar gedaan. Toen
Frank Mul in Zieuwent kwam en al

een tijdje meedraaide bij ZVC, is
André uit het bestuur gestapt en
heeft Frank zijn functie overgeno-
men. Toen een jaar later Bennie
Domhof stopte, stapte André we-
derominhet hoofdbestuur. Hij zou
t.z.t. de functie van Rinus van het
Bolscher (penningmeester) overne-
men. Daar kwam het echter niet
van en André werd uiteindelijk
voorzitter. Naast zijn bestuursjaren
bij ZVC is André ook nog een tijd
voorzitter geweest van het pupillen-
district Oost Achterhoek (L'voor-
de/Groenlo/Aalten/W'wijk).

Wat bezielt iemand om voorzitter te
worden?
"Je wilt als inwoner van Zieuwent
toch iets voor de gemeenschap
doen. Daarnaast is het een bezig-
heid en ontmoet je veel mensen. Ik

heb echter zelf nooit gevoetbald en
kijk dus heel afstandelijk naar het
spelletje. Ik let meerop de randver-
schijnselen dan op het voetbal zelf.
Als ik dan ook eerlijk ben, dan wil ik

er nog liever vandaag af dan mor-
gen. Erzijn bepaalde zaken binnen
ZVC, waar ik me vreselijk aan stoor.
Dit uit zich onder anderein de pre-
sentatie. Als ik zie hoe sommige
voetballers erbij lopen qua kleding
en zie hoe bijv. grensrechters op
een scheidsrechter zit te schelden,
dan vraag ik me af waar we mee
bezig zijn. Ook zie ik sommige voet-
ballers die nauwelijks in staat zijn
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om lichamelijk verantwoord te voet-
ballen. Dan kan je er toch geen
plezier aan beleven? Ik probeer aan
dit soort zaken te werken, maar ik
merk dat dat slecht lukt; het is
vechten tegen de bierkaai.

Ook de structuur binnen de vereni-
ging moet worden bijgesteld. Op dit
moment komt men met ieder wisse-
wasje bij de voorzitter. Maar men
moet zijn eigen verantwoordelijkhe-
den kennen. Als er op donderdag-
avond overlegd wordt wie waarin
welk elftal speelt, dan moet men
niet op zondagochtend bij mij ko-
men als ze spelers te kort hebben;
dan moeten ze dat zelf oplossen.
Ook is het dan niet zo dat een lager
elftal gebruik kan maken van de
reserves van bijv. het tweede, die
op dat moment ook toevallig thuis
speelt. Dat soort zaken moet vooraf
geregeld worden en niet op het
laatste moment met een hoop bom-
barie.

Als er op dit moment iemand is die
een betere voorzitter is dan ik en
die wil het graag doen, dan geef ik

mijn voorzitterschap direct over".

Wat is in grote lijnen het beleid dat
ZVC voert?
“De doelstelling van ZVC is iedereen
naar eigen mogelijkheden te laten
voetballen. Als vereniging zo hoog
mogelijk proberen te voetballen met
eigen middelen, dus nooit kopen of
halen. Van belang is ook dat ieder-
een voorzijn eigen reilen en zeilen
verantwoordelijk is. De jeugd heeft
zijn eigen verantwoordelijkheid,
maar ook bijvoorbeeld de materiaal-

man heeft dat. Hij krijgt een budget
en daar mag hij mee doen wat hij
wil. Als

hij
ballen nodig heeft, dan

koopt hij die. Heeft hij een nieuw
doel nodig, dan haalt hij zo’n doel.
Maar dan moethij niet halverwege
het seizoen aankomen met de me-
dedeling dat het budget op is; eigen
verantwoordelijkheid.

Daarnaast is het zo dat het bestuur
zich niet bemoeit met voetbaltechní
sche zaken. Een elftalcommissie
zoals vroeger is tegenwoordig uit
den boze. Wel houdt het bestuur
toezicht, echter de trainer bepaalt
het technische beleid. Daarbij is het
wel zo dat iedereen moet voetbal
len. Dus als iemand te vaak reserve
zit, moet een trainer dat uitleggen
en de speler desnoods een elftal
lager laten spelen.
Met betrekking tot de selectie is het
zo dat volgend seizoen het eerste
met een groep van 16 spelers apart
gaat trainen. Het tweede en het
derde gaan samen trainen. Zo kun-
nen jeugdspelers beter ingepast
worden. De trainer van het eerste
elftal is wel verantwoordelijk voor
het tweede en het derde. De drie
elftallen trainen gelijktijdig.
Verder is het zo dat het tweede
veld compleet verlicht wordt”.

Hoe staat het met de leeftijdsop-
‘bouw binnen de vereniging?
"Op dit moment is er een commissie
uit het bestuur bezig om een beeld
te krijgen van het aantal ledenin de
toekomst. Bij de jeugd zit er een gi
gantisch aantal leden aan te komen.
Hierop zullen wij de accommodatie



moeten aanpassen. Dit zal met
eigen middelen moeten gebeuren,
want van de gemeente krijg je bijna
geen subsidie meer. De gemeente
vergeet hierbij de kerkdorpen nogal
eens. Toen Longa een parkeerter-
rein moest hebben werd het aange-
legd. Vragender en Zieuwent moes-
ten het met eigen middelen oplos-
sen”

Wat zijn de hoogtepunten en wat
de dieptepunten voorjou bij ZVC?
“Een hoogtepunt is nog altijd het
jeugdkampin Hoek van Holland. Dit
was een voetbalkamp van de
KNVB.

Een dieptepunt was het ontslag van
hoofdtrainer Chris ter Braak. In

september van dat jaar werd ik
voorzitter. Twee maand later speel-
dehet hele voorval. Chris kwam zijn
afspraken niet meer na, later bleek
door vervelende privé-omstandighe-
‘den. Dan moetje tegen iemand, die
je als mens erg mag, zeggen: stap
maar op.

Hij heeft uiteindelijk de eer
aan zichzelf gehouden.

Een ander dieptepunt is het op het
laatste moment af moeten zeggen
van een  samenwerkingsovereen-
komst met KSH. Omdat wij te wei-
nig spelers hebben om een B-elftal
op poten te zetten voor volgend
seizoen, heeft ons jeugdbestuur
KSH benaderd om een samenwer
kingsovereenkomst aan te gaan; zij
zaten ook wat krap in de spelers. In
het verleden heeft KSH tot twee
maal toe spelers naar onze vereni-
ging gestuurd voor hetzelfde pro-
bleem. Met KSH hadden we alles

overlegd en was alles prima gere-
geld. Uiteindelijk heeft het jeugdbe-
stuur na twee vergaderingen met
ouders de zaak moeten afblazen
omdat zij niet wilden vanwege de
afstand die de jongens naar Harre-
veld moesten fietsen. Dit zou teveel
belasting hebben op de studie. Mis-
schien had ik tijdens of na het af-
ketsen van het samenwerkingsver-
band moeten ingrijpen als voorzit-
ter. Dit heb ik niet gedaan, want het
jeugdbestuur is zelf verantwoor
delijk hiervoor en gaf na het afbla-
zen van de zaak aan dat het geen
zin had om er nog meer energie in
te steken. Dit is de grootste blama-
ge die ik als voorzitter heb meege-
maakt. Het meeststoor ik me dan
aan de slechte mentaliteit van die
betreffende ouders".

Is het voor jou moeilijk geweest om
het tijdperk Jan Cuppers over te
nemen?
“Ik ben een heel andere voorzitter
‘dan Jan. Jan was ZVC en ZVC was
Jan Cuppers. Ik heb niet de neiging
een eigen stempel op de vereniging
te drukken. Ik ben een voorzitter die
delegeert en luistert en misschien
wel de tegenpool van Jan. Toch
heb ik zolang dat ik bij ZVCzit nooit
woorden met Jan gehad; die relatie
was en is uitstekend. Het eerste
jaar dat ik voorzitter was heb ik wel
bij alle verenigingen moeten uitleg-
gen dat Jan was gestopt en dat
ZVC dus een andere voorzitter had.
Ik heb echter nooit het idee gehad
dat ik als voorzitter niet geaccep-
teerd wordt, ook niet binnen ZVC”
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Is ZVC alleen voetbal of nog meer?
“ZVC is een voetbalclub, maar met
alleen voetbal redt je het niet. Er

moeten sportgerichte activiteiten
plaatsvinden. Bij de jeugd meer dan
bij de senioren. De senioren hebben
daar minder behoefte aan. Wel
proberen wij bepaalde tradities in
stand te houden, onder andere de
nieuwjaarsloop. Tijdens dit evene-

mentis het eigenlijk de enige keer
per jaar dat dejeugd en de senioren
iets gezamenlijks doen".

Hoe belangrijk is het eerste?
“Het eerste elftal is het vlaggen-
schip van de vereniging. Maar niet
alles en iedereen hoeft te wijken
voorhet eerste. Ook andereelftal-

belangrijk. Van het eerste
tot en met het derde verwachten
wij dat zij trainen en prestaties leve-
ren. Dat doe je onder andere voorje
supporters. Bij ZVC hebben wij een
erg trouwe supportersgroep, daar
moet je als speler wat tegenover-
zetten, je daar verantwoordelijk
voor voelen. Ik vind ook dat we
moeten proberen te promoveren
met heteerste tijdens de na-compe-
titie. Ook al hoorje geluiden dat het
eerste niets in 3c heeft te zoeken,
gewoon proberen te promoveren en
dan volgend seizoen zien waar het
schip strand.
Watik jammer vind bij het eerste is
dat er weinig jeugd komt kijken.
Vroeger stond het achter de goals
altijd vol met jeugd. Ik vind dat het
jeugdbestuur daar meer aandacht
aan moet schenken”

Hoe belangrijk is ZVC voor jou?
“Het is een deel van mijn leven. Ik

Kijk altijd naar het eerste, maar ook
naar het tweede en het derde. Ook
vind ik het leuk om op zaterdag bij
de jeugd te gaan kijken. Ik bemoei
me echter nooit met voetbaltechni-
sche zaken. Ook zal je mij nooit aan
de lijn horen schreeuwen. Ik kijk
altijd met een positieve blik naar de
voetballers. Ik heb dan ook een
gigantische hekel aan mensen die
alles negatief benaderen.”

Hoe zit het met de openingstijden
van de kantine?
“Daar wordt wat aan gedaan, hoe
het nu gaat kan het niet langer
doorgaan. Vooral op de zondag is
de kantine veelte lang geopend. Dit
is ten opzichte van de andere hore-
cahouders van Zieuwent niet te
verkopen".

Wat zijn de sterke kanten van ZVC
en watde zwakke?
“De sterke kant was het collectief
van ZVC, dat dreigt echter een
zwak punt van ZVC te worden. Het
iets over hebben voorde vereniging
wordt steeds minder. Bij de jeugd is
dat nog wel aanwezig. Vorig jaar
hebben bijvoorbeeld 12 jeugdleiders
‘de JVSL (Jeugd Voetbal Spel Leider
(Red.] cursus met succes afgeslo-
ten. Die leiders moeten in de toe-
komst doorgroeien naar de senio-
ren.

De zwakke kant van ZVC is het
clubje binnen het clubje; dat is
‘begonnen metde oprichting van het
vijfde. Het is heel moeilijk om dat
op te lossen".—



Wat vind je ervan dat je zoon Erik
nu in het eerste speelt?
"Eigenlijk wel jammer. Ik vind het
tweede zeker zo leuk om naar toe
te gaan als hij erin speelt”

André bedankt voor dit interview en
nog veel succes tijdens je regerende
periode als voorzitter van RKZVC.

De redaktie (JW en HW)

HET TOETJE van ANDRÉ
1. Wat vind je het meest ver-

velend om te doen?
In de tuin werken.

2. Wat zit er in je sporttas?
Tennisschoenen, sportkleding,
en badslippers. Dat laatste moet
ik zeker bij me hebben.

3. Wat is volgens jezelf je slechtste
eigenschap?
Roken.

4. Wat is volgens jezelf je beste
eigenschap?
Luisteren.

5. Wie vind je de beste sportman
of -vrouw van Zieuwent?
Iedereen doet zijn best en dat is
te waarderen. Fanatiek bezig
zijn en zijn grenzen verleggen.

6. In wiens schoenen zou je willen
stean?
Allen zijn eigen.

7. Wie is de meest ondergewaar-
deerde persoon binnen jouw ver-
eniging?
Alle leiders; zij steken belange-
loos veel tijd in de vereniging
zonder dat spelers dat merken.

3. Met welk dier zou je jezelf willen
vergelijken?
Hond; luistert goed en altijd
waakzaam.

9. Van wie zou je graag een inter-
view in de PIOT lezen ?
Henri te Molder ("Krommen-
boom").

HET EINDE VAN EEN TIJDPERK.

Nog nooit was het zo eenvoudig
een titel te vinden vooreen stukje
van mijn hand. Meestal was het het
laatste dat ik nog verzinnen moest,
maar nu kwam hij als eerste in mij
op. Het tijdperk waarop ik doel, is
een mooi tijdperk. De tijd dat voet-
balvereniging RKZVC een heel bij.
zondere club was, en nog is. In
Zieuwent trainen namelijk heteerste

en tweede samen. Ca 30 spelers
werden aan het begin van een
nieuw seizoen voor de eerste trai
ning van 1 en2 uitgenodigd.

Vaak haakte een nieuw aan te stel
len trainer af, als hij hoorde dat hij
zoveel spelers onder zijn hoede
kreeg. Alleen de hele sterken durf-
den het aan. Ik heb ze zien komen
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en gaan. Bennie Helmink, Ruud
Jansen, Wim Wormgoor, Guus
Stemerdink, Hens Lulof, Hemmie
Oolthuis en Chris te Braak.

Twee trainers hebik niet genoemd,
om verschillende redenen. Ten
eerste Jo van Huet. Deze man pro
beerde vanaf het begin van het
tweede af te komen, op een wel
zeer onsympatieke manier: hij liet
ons tijdens trainingen links liggen.
Het resultaat was degradatie van
het 2e uit de derde klas, en later
het ontslag op staande voet van
hemzelf. Ik vind dat zo’n figuur niet
in bovenstaand rijtje thuishoort.

Ten tweede Jos Heutinck, om heel
andere redenen. Jos is een ZVC-
man in hart en nieren. Veel meer
dan alle andere trainers die ik heb
meegemaakt ooit hadden kunnen
zijn. Velen twijfelden of een trainer
uit eigen vereniging geschikt zou
zijn RKZVC te leiden. Hij zou te
“eigen” zijn, niet boven de spelers
kunnen staan.
Jos heeft dit jaar het tegendeel
bewezen. Oke, op het moment dat
ik dit schrijf, vecht het eerste nog
tegen degradatie, heeft echter ook
een periodetitel op zak en ik heb er
alle vertrouwen in, dat men het
Tedt. Jos laat in alles blijken het
beste met ZVC voorte hebben, en
in die hoedanigheid heeft hij het
bestuur aan het eind van afgelopen
jaar voorgesteld, de organisatie van
RKZVC ingrijpend te wijzigen.

Zijn voorstel: Volgend jaar zal het
eerste een selectie zijn van 16

spelers, en worden 2 en 3 samen-
gevoegd, onder leiding van een
“nieuwe” trainer, Jan Fukking. Het
eerste kan dan zeer prestatiegericht
gaan trainen, en de Ze selectie
wordt een kweekvijver voor aan-
stormend talent. Het bestuur heeft
dit voorstel aangenomen. Voor het
vierde, voorheen tranend met het
derde, wordt nog een oplossing
gezocht.

Een tijdperk wordt afgesloten, en ik
denk dat op dit tijdperk met wee-
moed zal worden teruggezien. In de
toekomst kijken blijft koffiedik kij.
ken, maarik ben van mening dat
het 2e jarenlang op een hoog niveau
heeft kunnen voetballen, omdat
trainen met het eerste extra motiva
tie voor ons betekende. Ook voor
het Te had het voordelen, inpassen
van spelers uit het 2e was redelijk
eenvoudig, omdat men elkaar van
trainingen al kende, en elkaars
bijzonderheden (trapt rechts, kan
hard lopen, heeft goede pass) dus
ook. De nieuwe situatie zal naar alle
waarschijnlijkheid een kloof tussen
1 en 2 creëeren, die nu bestond
tussen 2 en 3.

Ook zet ik grote vraagtekens hoe
om te gaan met de eerste selectie-
spelers nrs 14, 15 en 16. Zij trainen
met 1, voetballen waarschijnlijk in
2. Hoe gemotiveerd kunnen deze 3,
tussen wal en schip, blijven? En er
vervallen voor de 2e selectie dan
natuurlijk 3 basisplaatsen. Kunnen
de spelers van het tweede hiermee
omgaan? Teambuilding, modewoord
maar toch ook essentieel voor een
goed draaiend elftal, zal hierdoor in—



het 2e moeilijk, zo niet onmogelijk
zijn. En kan het aanstormend talent,
waar alles om begonnen is, nog
over de kloof?

Het besluit is gevallen. RKZVC krijgt
een nieuwe structuur. Mij resten
vraagtekens

Johnny Cuppers, speler ZVC 2,
(19 april 1997)

Wat kan het voetbal toch mooi zijn.
Op het moment, dat dit artikel
wordt gefabriceerd zit net het wee-
kend van de vele beslissingen er op.
Het begon zaterdagmorgen al vroeg.
Nadat een week eerderF1 en F3 al
kampioen waren geworden over-
kwam dit zaterdagmorgen de D1-
pupillen. Dit ging gepaard met vele
toeters en bellen. Het in grote geta-
le opgekomen publiek zorgde voor
een heuse voetbalsfeer met allerlei
attributen, die je normaal gesproken
alleen in een stadion tegenkomt.
Het team werd per speler afzonder-
lijk voorgesteld aan het publiek, het
beslissende doelpunt werd dooreen
vrolijk geschal uit de luidsprekers
begeleid en na afloop waren er
duizenden bloemen voor de spelers
en de trotse begeleiding.

De volgende dag diende het 3e zich
veilig te voetballen. Dit lukte helaas
slechts gedeeltelijk, omdatpas in de
slotfase de 2-2 gemaakt werd {door
een jeugdspeler). Er dienen dus nog
beslissingswedstrijden gespeeld te
worden, wat waarschijnlijk reedsisgeschied. Spanning alom in ieder
geval. Voor het Ze en de lagere
teams stond er niets meer op het
spel, maar zijn er helaasdit jaar ook
geen kampioenen te melden. De

laatste wedstrijden werden in ieder
geval wel gespeeld en dat moest
uiteraard worden gevierd. Door
enkele pilsjes en gezamenlijk gezang
werd er een prima stemming gecre-
Gerd.

‘s-Middags de wedstrijd van het 1e.
Er stond niets meer op het spel,
maar er was toch de sportieve
plicht om het Spcl.Lochem zo moei-

ĳk mogelijk te maken, omdat het
nog tegen degradatie vocht. Dit
leidde tot een leuke en spannende
pot. Ondanks de nederlaag was er
na afloop een heel gezellige sfeer in
de overvolle kantine. Enkele amu
sante voorvallen zorgden voorhilari-
teit, waarbij de hele kantine zelfs
nog even muisstil diende te zijn. Er
werd ook bekend gemaakt, dat Grol
en WVC waren gedegradeerd en
dus het volgend seizoen waarschijn-
lijk tegenstanders worden, hetgeen
de penningmeester niet erg zal

vinden. Het kan echter ook zo zij

dat ZVC zich nog via de nacompetí
tie naar de 3e klasse speelt. Op het
moment, dat U dit leest, is er waar-
schijnlijk al meer bekend, maar op
het moment van schrijven dus nog
niet, We krijgen in ieder geval dus
nog een toetje.



VOOR AL Uw: SportschoenenSportkledingSportartükelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 351257 ZEE

Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro|26
Rucanor - Wings - Goudie - Yonex - Lotto &/Dunlop - Hummel - Masita - Oliver- Viking

Hotel - Café - Restaurant

GE WittePaard7

Verrassend, € Iig!Gez! ig!

Diverse mogelijkheden voor:

BEER+ Bruiloftenen partijen
+ Reepties
+ Reünies
* Vergaderingen “De ideale rustplaats voor een hapje en drankje.



7136LE Zieuwent

Tax Beels SCN Toiroonaaa361016

ZIEKENVERVOER
PARTICULIERE ZIEKENVERVOER

GROEPSVERVOER
PERSONENVERVOER
TROUW / ROUW

Na veel sportvertier genieten van
een totaal ander leesplezier, met
zes verschillende leesmappen van
MENEER KEES.

Wederverkoper:
G. Knippenborg
Dorpsstraat 11
7156 LE Zieuwent
Telefoon 0544 351544

Bouwbedrijf
4% NIEUWBOUW

IEN
DE-

X% VERBOUW

£Ae 1 ONDERHOUDSWERKEN

Tel 0544-351214
ZIEUWENT Fax 0544-352165



Tenslotte staat er voor vanavond
een bespreking gepland over de
structuur voor seizoen °97-'98,
terwijl de voorbereidingen voor het
jaarlijkse jeugd-tournooi natuurlijk in
volle gang zijn.

Was het niet zo, dat voetballen ook
een passieve hobby is ; RKZVC is
volopin beweging !

Het moest er dan toch maar van
komen. In het bezit van vrijkaartjes
voor de pers-presentatie van het
Williams-Renault team, togen we
richting Zandvoort om op een koude
zaterdag Jaques Villeneuve en
Heinz Harald Frenzen, beide Formu-
le-1 rijders, te aanschouwen. Helaas
mochten we ze niet interviewen.
Zou toch een aardige primeur voor
PIOT geweest zijn.

Op zich spreekt alles wat hard rijdt
me niet aan, auto’s motoren, Vlieg-
tuigen, het doet me weinig. Dat
andere mensen er wel van genieten,
is ook prima, zolang ik er maar geen
last van heb.

Deze desinteresse hangt samen met
het feit dat deze tak van sport
milieu-vervuilend ís, indirect heb ik

er dus toch last van. Maar niet
iedereen kan van korfballen houden

Goed, het was gratis, dus dan ga je
toch. Met de trein dat wel. Samen
‘met nog 700 anderen stapten wein
Zevenaar in en treinden recht-
streeks naar Zandvoort. Dater meer
mensen om andere redenen dan
zuiver sportieve meegingen was
direkt al duidelijk. En jawel, van al

die mensen die meegingingen trof-
fen wij de hoofdprijs. In een coupé
met een tiental Heineken-fans, ten-
minste ieder van hen had een treef-
je met 24blikjes bij zich, was het al
snel feest. Bier boden ze ons niet
aan, wel 132 keer Jantje Smit met
"ik zing dit lied alleen voor jou" dat
uit een meegebrachte super-sound-
blaster elk gesprek verhinderde. Gul
waren ze, want ieder van ons kreeg
van hen zo'n oranje opblaasbare
hamer. Gelukkig waaide het hard in
Zandvoort, zodat onze zorgvuldig in
elkaar geslagen haardos, niet opviel.

Samen met nog zo’n 30.000 ande-
ren zochten we hetbeste plekje op,
boven op een der toppen der blanke
duinen. Harde noord-westen wind,
5 graden Celsius, en het enige
restaurant 20 minuten lopen en
20.000 toeschouwers verder. Het
feest kon beginnen. Dachten we. Al
met al duurde het wachten op de
rijders der rijders nog een kleine 2
uur. Tijdens dat wachten vielen de
lenzendragers onder ons al snel
door de mand, als bij een gigantí
sche stoelendans. Weggedoken in
jas en sjaal zochten ze de paar
beschutte plekjes die het circuit
bood op. Af en toe hapten ze lucht
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en dat bood ons een blik op hun Toen was het af, en togen we weer
betraande rood doorlopen ogen. richting trein. Onderweg hing een

van de Heineken-fans een beetje
Net toen ik het welletjes vond en verdwaasd in een hekwerk als een
met een zielsverwant samen in het soort heilsoldaat van het Neder-
restaurant zat, hoorden we motor- landse lied. De sound-blaster op 10
geronk. Ja hallo, eerst die ijskoude en Jantje Smit was onvermoeibaar
witte vingers weer een beetje op Een mooi herkenningsteken voor de
temperatuur zien te krijgen. Na een rest van dat clubje.
paar minuten probeerden we toch
een plekje te bemachtigen, en werd Het heeft een paar dagen geduurd
er enthousiast omgeroepen dat de voordat de ervaring van het sensati
rijders zouden doorracen tot hun onele geluid de ervaring van de
tank leeg was. Dat beloofde wat, doordringende kou overtrof. Oe-
dus scharrelden we door mensen-  rendhard.
massa's naar een beter plekje, net De redaktie (MHW)
toen we daar stonden (na zo'n
minuut of 10} wasde benzine op.

We zagen Jacques Villeneuve nog 1

keer een spin maken en inderdaad
het motorgeluid was alles-overheer-
send. Sensationeel, het ging door
merg en been, een zeer aparte

DE “KINDERPIOT"

Deze keer hebben we wat te vieren. Namelijk dat onze eigen DT
kampioen is geworden, waar wij ook bij horen. En dat willen we
laten weten ook. Het is voor ons de eerste keer dat wij dit mee
maken. En dat was dan ook een heel feest. Alle ouders stonden
langs de lijn met toeters, bellen en een groot spandoek. Toen we het
veld opkwamen werd er “we are the champions” van Queen ge-
speeld en toen moesten we ons opstellen midden op het veld voor
de tribune en werden onze namen doorde luidsprekers omgeroepen.

We begonnen met al dat publiek zenuwachtig aan de wedstrijd en
het duurde tot de tweedehelft voorwij een doelpunt konden maken.
Toen de wedstrijd afgelopen was kwamen alle ouders het veld op
om ons te feliciteren. We kregen allemaal bloemen van onze ouders



STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33-7136 LE ZIEUWENT- Telefoon 0544-351207
HAALSVANDAAGNOGDEUTGESREIDEBROCHUREOF MAAK EENAFSPRAAK.

biedt U meer dan u denkt:
Zaal tot 400 personen
Div. kleine zalen voor alle

doeleinden
Oud Hollandse spellen
als groepsvermaak
Binnen- cn buiten barbecue
Koude bulfetten, warme bufTeten,
gourmetten, diners nz
En alles wat u bij cen ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36-7136 LM ZIEUWENT - 0544351271

DMC sordurgeren PTT - Postwinkel
SOKKENWOL met o.a.

Íkocuugalsetean] GUTTERMAN NAAIGAREN kantoorartikelen
(erts (OPTILON RITSEN

ES ©Yvonne gfTENEN W ppenborgEN Toxieoumiuren NU
Wens- en

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



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter : A va. Wetering, Dorpsstraat 25, Zieuwent, te, 351236
Secretaris :G. te Molder, Ravelstraat 9,[voorde tel 375179
Penningmeester: H. Bokkers, G Bomansstraat 44, Lichtenvoorde
Wedstijdseor. 7. Hoenderboom, V. van Goghstraat 37, L'voorde, tel. 377020

RK.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent,tel 351257
Secretaris B. Donderwinkel, Oude Aatenseweg 70a, voorde, tel 379662
Penningmeester A Krabbonborg, Kleuierstraat 8, Zeuwort, tel 352381

Wedstrijd secr 8. St, Heleweg 3, Zieuwent, el 362127

H.V. PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wensink, De Haare 18, Zieuwont, te, 351838
Secretaresse | Rouwhorst, Dorpsstraat 51, Zieuwent, to. 352406
Penningmeesteres =P. ter Bogt, Lnnenwever 2, Groenlo, (el. 485478

Wedstijdsec.  :A Hummeink, De Hare 30, Zieuwent, ‘el 351531

TOHP: Volleybal
Voorzitster :4. Stoverinck- Penterman, De Steege 28, Zieuwont, te. 351485
Secretaris 3. te Molder, De Hare 1, Zieuwent, te. 362140
Penningmeesteres:M. Heutinck, Roiderswog 11, Zieuwent, el, 351770

Wedstrijd secr Kk. Kamebesk, De Steege5,Zieuwent, tel, 352247
Recreanten ML. Hokenborg, Boersweg á, Zieuwent, tel, 351488

Jeugdzaken Vacant

ZTV: Tennis
Voorzitster ©: Cuppers, Oude Maat 1, Marënvelde, tl. 351281
Secretaresse B. Krabbenborg, Dorpsstraat1, Zieuwent, tel, 351591
Penningmeester :WL Welers, Ziouwentseweg 77, Zeuwent, to351425
Wedstrjd-soer. va. Linden, Dorpsstraat 20, Zeuwent, te. 361563
veugdeommissie :A, Hassink, Kleuterstraat 10, Zeuwent, te! 361917

Y. Krabbenborg, Dorpsstraat 2d, Zieuwent, 3. 361725

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgymvereniging
Voorzitster L. Hummeink, Oude Terborgsem:. 296, D'chem, tel 0314-360442
Secretaresse Jl Wolters, Batsdik 42, Mariërwelde, tel 351711
Penningmeesteres  :R. Hogendlst-Kolkman, De Hazre 33, Zouwent, te. 351659

Wedstrijd secr. W. Hummeink- Kramer, Chopinstraat 8, voorde, te. 374316

MU CHIN:Karate
Voorzitter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 351262

um Rijnders, Lariksstraat 18, L'voorde, tel 374928

VELOCÉ: Fietstoerclub
Voorzitter Vacant
Seor/Penningm.:G. Temming, De Hare 39, Zieuwent, el. 352019
Toercoördnator _P Krippenborg, Dorpsstraat 242, Zeuwert, tel. 351856



TIV DES: Touwtrekken
Voorzitter J. Kamsbeek, Bielemansdij 44, Hale, tel, 0573-481341
Secretaris AR. Hunk, Hofmensweg 2, Zieuwent, tel 352112
Penningmeester: M. Wopereis, Zogondijk 5, Zeuwert, tel 351374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwert, tel 351257
Secretaris £. Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, tel, 352318
Penningmeester te Roles, Verkavelngsweg 2, Mariënvelde, tol. 351373

Wedstrijd secr. IK. Hummel, Esstraat 42, voorde, tel. 377523

Schietvereniging Zieuwent
Voorzitter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tl. 351534
Sekr/Penringm. :A Papen, De Haare 92, Zen, tel. 351670

B.V. 'T KEVELDER: Biljarten
Vooriter Je Nijolder, Wigondi 4, Maiënvelde, el 251316
Secretaris H te Aoler, Verkavelingsweg 2, Mariënvelde, tel 351373
Penningmeester: H. Elschot, Rouwhorstergik 20, Zieuwent el. 352268
Wedstrijd secr. B. Waaderbos, Zeuwentsowog 42, Zieuwent, el, 351504

B.B.Z.: Biljarten
Voorziter Vacart
Secr/Wodbirseor Bonger, Dorpastraat26, Zouwent, tl 251271
Penringmoosteres =D. Goldewijk en Bras, Chuchistaat 0, tl 35

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tl, 351217
Ser/Wedstr-secr. :G. Berten, Frans Halsstraat 49, Lvoorde, tel. 374244
Penningmeester  :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, el 351271

ESZET'90: Squashvereniging
Voorziter V Doppen, Dorpsstraat 77, Zeuwont, te. 351982
Secretaresse IN. Nienhuis, Oe Steege 89, Zieuwent, tel 352275
Penningmeester =P. Elshof, Aalonseweg 81, voorde, te 372119
Wedst'sekr.(H) =H. Meutstege, Constantijniaan6,Ruurlo, tel. 0573-4!
Wedstr gekr. (D) CBb

BADMINTON-vereniging
Voorzitter M! Stottdlaar, Middachtenstraat

34,
voorde, {el 377019

Secretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel
Penningmeester: W Eekelder, Ruurloseweg 182, Zieuwent, te351664

Breughefhof 11, voorde, tel 37947



officieel Daihatsu dealer
officieel Tata-Telco dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF
ZIEUWENT 0544-351319

SOURCY CENTER ZIEUWENT
n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek

Vele in- en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak-
uviteiten, culturele mani
festaties en sportevene-
menten van 50-2000
personen
Vraagvrijblijvend om in:

formatie en documentatie.

© CONEERENTIERUIMTEN © E
TENNISBANEN © SPORTHAL © SQUASHBANEN # BOWLINGBANEN

INDOOR MIDGETGOLF @ JUL DE BOULES
SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3 - 7136 LS ZIEUWENT
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en ook van het bestuur van de club. Van onze sponsor kregen we
ook een presentje en dat vonden we heel leuk. ’s Avonds hebben we
ook nog eenfeestje gehad bij onze trainer. Dat was ook gezellig.

Maar we zijn niet alleen kampioen geworden. Ook de F1 en de F3
zijn kampioen. Ook gefeliciteerd namens de jeugdredatie.

Groetjes van de jeugdredaktie.

©
RKZVC-jeugd maakt een
succesvol seizoen mee

Dat een (beetje) organisatie en
opleiding voor een vereniging be-
langrijk is blijkt wel weer als we
kijken naar de resultaten van de
afdeling jeugd van R.K.Z.V.C.

Het vijf man sterke jeugdbestuur en
het opgeleide kader (13 trainers
hebbenin 1996 hun diploma jeugd-
voetbalspelleider behaald) rond de
elftallen hebben dit seizoen goede
tot zeer goede resultaten behaald.
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Zowel de allerkleinsten F1 en F3 De overige teams hebben ook van
alsmede de D1 hebben dit seizoen zich doen spreken en deden alle-
hun kampioenschap behaald. Deze
prestatie is er een van grote klasse.

‘maalin de bovenste regionen mee.

R.K.Z.V.C. pupillenF-3



J. WAENINK Bei
SCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

ZITAX
ZIEKENFONDS - PARTICULIER ZIEKENFONDS

PERSONENVERVOER
GROEPSVERVOER BUS (8 personen)

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



BAM
WATER
WEEGBRUG

Krabbenborg HANDELSOND.

Postbus 13
7136 ZG Zieuwent

B.A.M. Krabbenborg Grobbenweg 3
7136 KM Zieuwent
Tel/Fax 0544 - 351534

WEEGBRUG ALTIJD OPEN _B.g.g. 0544 - 351400

fVOOR PE)Tes \Bgh tijdens de rust of
4 EDl7g na de wedstrijd

eezewenen We Ee u van harte welkom

EN EEN G> Kantine van Z.V.C.
DRANKJE > 6 Telefoon 351607

architektenburo

Als a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 md zieuwent

telefoon 0544-351389



Maar natuurlijk was dît seizoen niet
alles koek en ei. Zo ruim de jeugdaf-
deling in zijn pupillen zit, zo krap
zaten we dit seizoen met onze
junioren. Het terugtrekken uit de
‘competitie van onze A-junioren was
de pijnlijkste beslissing die ’t jeugd-
bestuur, gesteund door onze voor-
zitter, moest nemen. Een talentvol
elftal was in een keer verdwenenuit
de hoofdklasse waar tot aan de
winterstop succesvol werd gevoet-
bald. Maar het blessureleed was zo
groot en langdurig en de zware
wissel die getrokken werd op de
lagere elftallen leidde tot de uitein-
delijke opheffing. Gelukkig kunnen
wij melden dat alle jongens (voorzo-
ver zij nu fit zijn) hun draai aardig
kunnen vindenbijde diverse senio-
renelftallen.

Maar het juniorenleed is nog niet
geleden, want het volgend seizoen
zal er dan weer een A-junioren-team
staan, echter B-junioren zijn nu het
probleem. Even dacht het jeugdbe-
stuur de oplossing te hebben gevon-
den in de vorm van een samenwer
kingsverband met K.S.H.. Zes spe-
lers vanons en negen van K.S.H.
en er zou gevoetbald kunnen wor-
den. Besturen waren het met elkaar
eens. En in het achterhoofd dat
K.S.H. voor een paar jaar terug ook
bij RKZVC met een aantal spelers
een prima tijd hadden gekend, dach-
ten wij dat het andersom ook moest
kunnen. Tot verbijstering van het
jeugdbestuur ging het uiteindelijk
niet door. Na een tweetal gesprek-
ken met spelers en ouders kwamen
wij tot de conclusie dat de wil niet
aanwezig was. Wat op zich een
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zeer spijtige zaak is daar wij een
aantal voetballers het volgend sei
zoen zullen gaan missen.

Maar er zijn ook positieve berichten
te melden; namelijk het D-pupillen
toernooi dat zal worden gehouden
op 7 en 8 juni a.s. De spelers zullen
een weekend lang te gast zijn van
RKZVC en worden ondergebracht in
het Sourey Center. Dit jaar zal het
toernooi een try-out zijn voor het
volgend jaar, dan zullen wij ook een
aantal buitenlandse ploegen uitnodi-
gen

Dat de K.N.V.B. de weg naar de
"Greune Weide" kent mag blijken
uit het feit dat zowel in de leeftijds-
groep onder dertien en onder twaalf
RKZVC is vertegenwoordigd. Voor
selectie van onder elf zijn wederom
spelers uitgenodigd. Voorde betrok-
ken spelers een hele nuttige erva-
ring om ook eens buiten de club
met andere talentvolle spelers en
begeleiding te kunnen voetballen.

Al met al voorde jeugdafdeling een
succesvol jaar. Voor volgend jaar
staat er al weer het nodige op sta-
pel, 0.a. voor de verbetering van de
trainingen komen er aparte traïners-
bijeenkomsten om de oefenstof
beter op de leeftijd te kunnen af-
stemmen. Ook zal hier de hoofdtrai-
ner bij worden betrokken om ook
een goede aansluiting te krijgen
naar de senioren. Er komt een apar-
te activiteitencommissie voor niet-
voetbalactiviteiten om ook de wi
terstop op een leuke manier door te
komen.



De grootste wens van het jeugdbe-
stuur (en ook van het hoofdbestuur)
is de zo noodzakelijke uitbreiding
van de huidige accommodatie. Wij
hopen dat de gemeente ook spoedig
zal inzien dat deze uitbreiding geen
luxe is, maar bittere noodzaak.

Het bestuur, afdeling jeugd.
Joris Wassink, Wilco Wopereis,

John Krabbenborg, Sander Kolkman
en Frank Mul

JEUGDTOERNOOI
Op zaterdag 7 en zondag 8 juni
1997 zal wederom het RKZVC
jeugdtoernooi plaats vinden. Het is
alweer de derde keer dat voetbal-
vereniging RKZVC dit toernooi op
sportpark "De greune weideorga-
niseert. Echter is het toernooi dit
jaar anders van opzet dan voorgaan
de jaren. Washet zo dater meerde-
re leeftijdscategorleën aan het toer-
nooi deelnamen, nu is het zo dat
het een D-1 pupillen toernooi is en
de deelnemende clubs uit de regio
het gehele weekend in Zieuwent
zullen blijven. Er zullen ongeveer
200 jeugdspelers in het Sourcy
Center overnachten.

Naasthet voetbalgebeuren zullen er
ook allerlei andere activiteiten voor
de deelnemers worden georgani-
seerd, zodat de gastverenigingen
een weekendvullend programma
kan worden aangeboden.

Het is de bedoeling dat het ZVC D-1
pupillen toernooi uit gaat groeien
naareen internationaal toernooi, dat
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van betekenis ís in en buiten de
Achterhoek.

Er worden tijdens het toernooi geen
entreeprijzen berekend, dus het is
voor u zeker de moeite waard om
een kijkje te komen nemen naar de
jeugdelftallen van gerenommeerde
clubs uit Gelderland zoals: Pax,
Eibergen, MvR, VIOD en natuurlijk
ons eigen RKZVC.

De toernooicommissi

NIEUWE LEDEN
Het seizoen 1996-1997 is alweer
bijna ten einde, zodat de jeugdspe-
lers van RKZVC met zomerreces
kunnen gaan.

Het seizoen 1997-1998 staat ech-
ter zo weer voor de deur. Nieuwe
elftallen, een nieuwe competitie en
hopelijk ook nieuwe leden, Want als
uw zoon/dochter in 1997 nog zes
jaar wordt mag hij of zij lid worden
van de voetbalvereniging.

In augustus zullen wij weer begi
nen met het nieuwe seizoen. De F-
jeugd (de allerkleinsten) trainen
iedere woensdag van 17.00 uur Um
18.00 uur.

Uw zoon/dochter mag altijd een
paar keer meetrainen om te kijken
of hij/zij het wel leuk vindt. Komt u
gerust eens kijken naar een training.

Voor meer informatie kunt u terecht
bij: Joris Wassink (371993) of John
Krabbenborg (352267).

RKZVC, bestuur afdeling jeugd.



Het beste vlees
komt van uw slager

e
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN

#
Hendriks Tuinbedrijf

Dorpsstraat 85
7136 CJ ZIEUWENT

T 0544-352043

Telefoon 0544-351205

Vooreen goede
2e hands of nieuwe auto

Verder alle soortenreparaties
ook A.PK-keuring

naar een erkend adres:

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



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 0544352 145
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7 DE MOMENTEN VAN DE
R.K.ZV.C. PUPILLEN

R.K.Z.V.C. F-4
Wedstrijd/uitslag

Mooiste goal
Mooiste moment
Man v.d. wedst:

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal

Man v.d, wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal

Mooiste moment

Man v.

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

Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

: RKZVC F4 Vios F3: 2
: Jan Beertenen Tim Beerten.
: Tim Berten.
: Een solo-aktie van Tim vanaf de eigen helft.
: Jan Berten.

: Longa F7 - RKZVCF4 : 15-0

Het eindsignaal.
Mitch Belterman.

: RKZVC F4- SKVW F4:1-8
: Marco Spexgoor.
: Marco Spexgoor; vanaf eigen doeleen solo en dan

goed afmaken
: Het was een mooi seizoen voor ons omdat ze voor

het eerst wedstrijden mochten voetballen en we dit
met een goed resultaat hebben beëindigd.

: Mitch Belterman

: RKZVC F3 - AZSVF3 : 4-3
: Michiel Krabbenborg {3x} en Wout Rouwhorst.
: Michiel Krabbenborg.
: De omschakeling van het team van 1-3 achterstand

terugkomen tot 4-3 in de laatste 10 minuten.
: Joris Voorhuis.

: Fortuna F1 - RKZVC F3 : 2.3
: Joris Voorhuis, Michiel Krabbenborg en Wout Rouw-

horst.
Michiel Krabbenborg; vanaf 25 m in één keer erin.
De hele wedstrijd; omdater veel spanning was bij
de leiders en bij het team.
Het hele team.



Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

R.K.Z.V.C. F-2
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

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

Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. weds

dstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment
Man v.d, wedstr.

R.K.Z.V.C. E-3
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment
Man v.d. wedstr.
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: Grol F3 - RKZVC F3: 0-6
Michiel Krabbenborg (4x) en Wout Rouwhorst (2x).
Wout Rouwhorst
F3 van RKZVCis kampioen.

: Joris Voorhuis.

: RKZVC F2 - WVC F2: 0-2

: Dat we het penalties-schieten na de wedstrijd ge-
wonnen hebben.

: Job Hummelink.

: Ratum F1 - RKZVC F2: 4-1
: Mark Bokkers.
: Mark Bokkers.
: Dat ze de tweedehelft eindelijk eens wilden vechten

voorde punten.
: Stefan Beerten.

: RKZVC F1 -Erix F1: 5-0
: Sjors Storkhorst (2x), Bob Hogenelst, Mart Schutten

‚en Mayra Holkenborg.
: Bob Hogenelst; een fraai schot van afstand.
: Een speler van Erix scheldt zijn keeper uit omdat

deze niet op de juiste plaats stond.
: Jordy Knippenborg.

: RKZVC F1 - SKVWF1 : 10-2
Sjors (5x), Mart (2x), Bob (2x) en Mayra (1x).

: Sjors; 2 man uitkappen en een koelbloedig schot.
: Eindsignaal ! Kampioen HI!
: Sjors Storkhorst.

: Meddo E3 - RKZVC E3 :3-1
: Marloes Klein Holkenborg.
: Marloes.

Douche-putje kapot: de douche was’n spetterbad.
: Kevin Doppen; toenhij hoorde dathij “pupil van de

week! was, speelde hij een puike wedstrijd.a



VOOR AL UW TRAKTOREN,
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
MENGMESTSILO’S

Officieel dealer MF, Zetor en Niemeyer

Tevens verzorgen wij al uw loon- en grondwerkzaamheden

Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen
en gereedschappen

OPA B.V.
HARREVELD - TELEFOON 0544 - 372415

selEA ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



Dorpsstraat 91- ZIEUWENT- Telefoon 0544-351279

Wees wijs, gebruik eebouwmaterialen van Wopereis NVOE
BOUWBEDRIJF J Ù Vs

+ bouwmaterialen eseolde Wegereie
X veoue af+* onderhoud Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

AUTOBEDRIJF
E„eer Ng,

< ë 9
x °5z=nlu
1eNN©

Verkoop en reparaties
van merkauto’s

Dg. S1601

tel: 0544-351797 Waalderweg 12a
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Wedstrijd/uitslag _: MEC ME RKZVC E3: 5.6
Doelpuntenmakers : Peter ten Have(4x) en Sander Kl.Goldewijk (2x).
Mooiste goal Alle 6 van buitengewone klasse
Mooiste moment De gehele tweede helft; vechtend voor elke bal.
Man v.d. wed: : Allemaal.

Wedstrijd/uitslag : RKZVC E3-KSHE1: 1-9
Doelpuntenmakers : Thomas Seegers.

: Thomas Seegers.
: Kevin Doppen; de juiste man op de juiste plaats.
: Alweer een stukje dichter bij 't eind v.d. competitie.

R.K.Z.V.C. E-2
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

: RKZVC E2 - WVC E4/E3 : 6-3
: Roel Lankveld (2x), Boyke Bekkenutte (2x), Brian

Voorhuis en Sander KI.Goldewijk.
Mooiste goal : Boyke Bekkenutte na mooie lange solo van Sander.
Mooiste moment _: Dat we van WVC E4 hebben gewonnen die met 3

spelers van WVC E3 speelden
Man v.d. wedstr. : Boyke Bekkenutte.

R.K.Z.V.C. E-1
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

RKZVC EI -WVCE1:22
Lars Krabbenborg en Thijs Winkel.
Lars Krabbenborg.
Dat we één punt behaalden, nadat we de vorige
keer met 9-0 hadden verloren.

Man v.d. wedst, : Dion Hummelink.

Wedstrijd/uitslaa RKZVC E1 - WVC E3: 7.4
Doelpuntenmakers : Coen Hummelink (3x), Luuk Donderwinkel, Marc

Hoenderboom, Mark Knippenborg en Thijs Winkel.
Mooiste goal : Marc Hoenderboom; de 6e goal van ons; dit was

tevens de 4e assist van Lars Krabbenborg.
Mooiste moment _: Marc Hoenderboom scoorde zijn Te goal van het

seizoen.
Man v.d. wedstr. : Thijs Winkel.



ZGV-TURNCOMPETITIE
Op 19 april was er in Terborg de
finale individueel van de regio Geld-
erland-Oost in de F-ljn (recreanten).
In de leeftijdsgroep 11-12 jarigen
deed Ellen Slot mee. Er waren 38
deelneemsters. Ze turnde een goede
wedstrijd en behaalde de 9e plaats
met mooie cijfers. Sprong: 7.40 ‚
brug: 7.90 , balk: 8.60, mat:7.95 ‚
Totaal: 31.85.

Op 6 april in Winterswijk en op 27
april in Lichtenvoorde zijn de laatste
2 groepswedstrijden geweest. Hier-
na werd bepaald welke groepen er
7 juni naar de finale mogen. Alle
groepen van ZGV hebben het erg
goed gedaan. Maar liefst 4 groepen
mogen door naar de finale.
De Fiijngroep bestaande uit Ant
ke, Janine, Claudia, Aafke, Marijn
en Ellen behaalde beide keren de 3e
plaats. Na 4 wedstrijden stonden ze
nu op de 2e plaats, dus voor de
meisjes ’n podiumplaats, ’n medaille
en door naarde groepsfinale.

De instap-Edijn (t/m 8 jaar), hierin
doen mee Mayra, Manou, Yanaika,
Margot, Lize en Leonie, behaalde
beide keren de 2e plaats. Hoewel ze
heel erg hun best gedaan hebben
om de Te plaats te halen, lukte dit
helaas netniet. In het totaal hadden
ook zij de 2e plaats, waardoor ze op
het podium mochten komen en eon
medaille kregen en door zijn naar de
groepsfinale.

Bij de E-lijn %m 12 jaar behaalde de
groep van Laura, Lisanne, Sharon
en Norie, beide keren de 8e plaats.
Helaas steeds net een paar puntjes
te kort om een hogere plaats te
halen, want er zat maar weinig
verschil tussen de groepen. Totaal
kwamen ze op de 8e plaats, waar-
doorze net niet in de finale komen.

De groep van Marleen, Hilde, Henri.
ke en Nanet behaalde de 4e en de
Se plaats. Geheel onverwacht wa-
ren ze in het totaal 3e, dus podium-
plaats en medaille (dooreen verjaar
dag waren er nog maar 2 meisjes
aanwezig} en door naar de finale.

De Elijn boven 12 jaar bestaande
uit Malu, Marleen, Christel, Eva en
Tessa behaalde beide keren de 5e
plaats. Samen met 3 andere groe-
pen kwamen ze in het totaal uit op
de 4e plaats. Omdat onze groep
echter het meeste aantal wedstrijd-
punten had, mogen zij naar de fina-
le.

De volgende wedstrijd is de indivi
duele finale van de Eijn waar een
aantal meisjes aan mee doen. Deze
is op 31 mei in Neede, net met de
kermis, hoe verzinnen ze het. Hope-
lijk kunnen ze zich dan wel goed
genoeg concentreren om een mooi
resultaat te halen, want de concu-
rentie zal dan natuurlijk ook veel
groter zijn. Veel succes.

Leiding ZGV.



Bloemsierkunst „ERNA*
Werenfriedstraat 1

7136LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544 352372

kado-ideeën en
Vooraluwbloem-en

,

lid Teleflora
k

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

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

Tevens bezorgdienst
Totziens !

Dames- en Herensalon
99

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 0544-352391 4>mgOpeningstijden:

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



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

Bakkerij Jos Knippenborg
Dorpsstraat 13-7136 LE ZIEUWENT

Tol::0544-351255

Voorstad 1-7271 BE BORCULO
Tel: 0545-274554

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

mik

SEREENenen Tel, 0544-351215
Fax 0544-352065AVIA Zieuwent

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



let Knippenborg 69 jaar,
werkzaam in de bakkerij.

Houdt van tennissen,
zwemmen, langlaufen

eneen kaartje leggen.

Meest favoriete sport : Tennis; we spelen altijd met z'n vieren waar-
ij de gezelligheid erg belangrijk is. Zwem-

menis goed voor de conditi
Minst favoriete sport : Boksen; ik hou er niet van dat mensen el-

kaar knock-out slaan.
Mooiste sportherinnering _: Meedoen aan het marathon-zwemmen en s

morgens om 7.00 uureen halve finale partij
tennissen.

Slechtste sportherinnering : Door blessures een poos uitgeschakeld zijn
enniet kunnen sporten.

Favoriete sportman/vrouw : Steffi Graf omdat ze ondanks de problemen
met haar vader toch goeie partijen speelde.
Varkenshaasje met champignonroomsaus.
Studio sport, tennis en Onderweg naar Mor-
gen.

Lekkerste eten
Leukste TV-programma

Beste muziek-(band) Ik houd van operette en André Rieu.
Favoriete schrijver/boek  : Ik lees graag maar heb geen voorkeur voor

een bepaalde schrijver of boek.
Mooiste film : Dat weet ik niet want ik kijk zelden naar

films.
Fijnste kledingstuk Een lange broek, dat zit met name bij het

ietsen erg fijn.
10 miljoen winnen
Pilsje drinkenbij

Metalle kinderen een keer op reis gaan.
niemand, want ik drink niet. Wel een kopje
cappuchino bij "de Graafschap" in Doetin-
chem op een terrasje.
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Een dansje maken met … : vakantiegenoten ’s avonds na het langlau-
fen; heerlijk want ik dans graag.

Hekel aan mensen die …  : niet eerlijk zijn.
Geloof en/of bijgeloof : Geloof, ik ga iedere week naarde kerk toe.

Een of andere vorm van bijgeloof heb ik niet.
Ik verdiep me niet zo in de politiek.
Mag van mij, als ze het echt verdienen.

Politieke kleur
De doodstraf
Jeugd-droom : Als kind zijnde wilde ik altijd al graag tennis-

sen maar toen kon dit niet.
Grootste wens : Gezond blijven.
Idool : Heb ik niet.
Uit bed te halen voor … een partijtje tennis kijken.
Tent opzetten in … een bosrijke omgeving.
Omscholentot … : Ik zou graag de boekhouding op de compu-

ter willen doen.
ik

nooit Engelse les heb gevolgd.
gelukkig nooi gehad.

Spijt van …
Nachtmerrie

De Redaktie (IR)

EVENEMENTEN

15 juni : PIOT:kopie inleveren.
- 6 t/m 8 juni “Klein-kamp' Jong Nederland.5 t/m 9 juli "Groot-kamp" Jong Nederland.
—6en7 september : "Ouderkamp' Jong Nederland.

PIOT wordt, naast alle adverteerders,
mede mogelijk

„a DRUKKERIJ WESTERLAAN ….

De kopie voor het volgende nummer (24e jaargang nr. 10, verschij-
ningsdatum 21 juni a.s.) dient uiterlijk zondag 15 juni in hetbezit te

zijn van de redaktie.



ENSAID MODEVAKSCHOOL

nva at
B :

HYPOTHEEK
SHOP u

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.

‚ krijge

alle hypotheken van alle geldverstrekkers seleeteren wij

voorw de juiste. Tegen debest mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

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

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 12
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766
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