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"SCHEIDS, WISSEL!!
De wissel is op vele manieren in de
sport aanwezig. Allereerst natuurlijk
bij het wisselen van veldspelers. In
een wedstrijd kan dît een hele om-
mezwaai betekenen, zowel negatief
als positief.

Ookbij een individuele sport bestaat
‘de wissel, want bij schaatsen wordt
er van binnenbaan naar buitenbaan
gewisseld, ieder rondje.

Verder heb je de trainerswissel, nu
bijvoorbeeld Haan, die misschien op

de schopstoel zit, en zitten we niet
allemaal stiekem te wachten op de
wissel Robson-van Gaal

Dan heb je de wielerdames die van
bondscoach willen wisselen. De
huidige schijnt niet mee te fietsen
te zijn.
Bij het zwemmen hoef ik de term
wisselslag natuurlijk niet uit te
leggen.

Ook de PIOT kent zijn wisselingen.
Jacco van Wijngaarden heeft aan-—.



gegeven dat hij, na tien jaar redac-
tewerk, de pen wil doorgeven aan
een nieuwe kracht. Tevens heeft de
voltallige jeugdredaktie (bestaande
uit Lotte Hummelink, Henrike Lank-
veld, Clemens Mul en Roel Penter-
man) aangegeven te willen stoppen.
Zij gaan allen naar het voortgezet
onderwijs. Een (gecombineerde)
vervanging hebben wij gevonden in
Wendy Krabbenborg. Zij komt het
team versterken en wil vooral de
jeugdpiot onder haar hoede nemen.
Maar ook in het overige werkzal ze
meedraaien.

Verder hebben we in Norbert Dop-
pen de man gevonden die het com-
putertechnische gedeelte van de
PIOT gaat doen. Dit betekent dat hij
alle copy verwerkt en de PIOT in
deelt en geschikt maakt voor ver-
werking door drukkerij Westerlaan.

Wij hopen zo dat de leemte die
Jacco achterlaat goed is opgevuld
en dat Huub wat meer vrije tijd zal
ervaren nu Norbert het vele werk
van het maken van de PIOT zal
overnemen.

Wij bedanken de jeugdredaktie voor
hun bijdragen en wensen hen veel
goeds in hun volgende levensfase.

Verder wil ik allereerst Wendy en
Norbert succes wensen. Maar wil
natuurlijk afsluiten door Jacco te
bedanken voor zijn inzet van de
laatste tien jaar. Ik denk dat ik

namens alle redactieleden van de
PIOT spreek, als ik zeg dathet een
goede bijdrage was. Jacco nog-
maals bedankt en succes bij je
verdere hobby's.

De redaktie (ML)

EVENEMENTEN-AGENDA

…7 december PIOT : uiterlijk kopie inleveren.
… 3 op4 januari Sourcy-Sportnacht,7 “overige gebeurtenissen.

Gedurende de wintermaandenis erin de kantine van Z.V.C. normali-
terop elke tweede maandag van de maand een kruisjasavond voor
ledenen donateurs van deze vereniging. De aanvang is 20.00 uur.
De eerstvolgende kaartavonden vandit winterseizoen zijn vastge-
steld op maandag 10 november en maandag 8 december.
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"WANNEER KOMT DE KANS7°
ledere jongen die voetbalt, droomt
ervan om ooit net zo goed te wor
den als Patrick Kluivert of Dennis
Bergkamp. Maar ja de meeste dro-

men zijn bedrog zingt Marco Borsa-
to, die met dit liedje ineens een
bekende zanger werd, en daarmee
zijn droom tochuit zag komen.

lets vergelijkbaars gebeurde er ook
met Han Rouwhorst, een onbeken-
de jeugdspeler die vanuit het niets"
plotseling in het eerste elftal van
RKZVC staat.
De PIOT-redactie was benieuwd hoe
dit allemaal gegaan is en hoe Han
het zelf ervaart. Vandaar dat we op
19 oktoberj.l. een interview gehou-
den hebben met Han, die voor de
afwisseling eens een zondag niet
hoefde te voetballen omdat er be-
ker, en inhaalwedstrijden op het
programma stonden.

Han, wil je ons in het kort vertellen
wie je bent en hoe je "voetbal-loop-
baan” eruit ziet?
Ik ben 18 jaar en ga naar de MTSinDoetinchem waar ik voor werktuig-

bouwkundige leer. Al vanaf mijn
zesde jaar benik bij voetbal; al m'n
vriendjes gingen voetballen en het
leek me ook een leuke sport. Ik was
geen echte uitblinker maar draaide
lekker mee in het team.

Vorig jaar moest halverwege de
‘competitie de A-jeugd worden opge
heven omdat er veel geblesseerden
waren en we dus met te weinig
spelers overbleven. We zijn toen
allemaal {vervroegd} overgegaan
naar de senioren. Ik kwam in het
derde elftal te spelen.

Dit seizoen was ik voor de tweede
selectie opgesteld; dît zijn zo'n
dertig spelers die in het 2° en 3°
voetballen. Ik heb in het tweede
gespeeld.
De eerste selectie is een groep van
218 die in het 1° spelen, maar daar
zat

ik dus niet bij.

Hoe ben je dan toch in het eerste
elftal terecht gekomen?
Begin september belde Jos de trai.
ner me op of ik de bekerwedstrijd
tegen AZSV mee kon doen. Ze
hadden te weinig verdedigers door-
dater blessures waren. In de verde-
diging kan ik voorstopper zijn of als
back spelen. Het liefst sta ik op de
voorstoppersplaats.
Het was in principe maar voor die
ene wedstrijd maar vanaf toen ben
ik erbij gebleven. De laatste drie
wedstrijden zit ik op de bank als
reservespeler maar alle wedstrijden



daarvoor heb ik meegespeeld. Dat
komt omdat geblesseerden weer
terug zijn.

Heb je geen moeite met “het op de
bank zitten"?
Nee, hier heb ik geen problemen
mee, al wil ik natuurlijk het liefst
spelen. Maar ik weet dat als Toby
zo blijft spelen hij erin staat. Daarbij
staan de plaatsen van de jongens
van Petas en Joris vast, als zefit
zijn. Ik moet mijn kans afwachten.
Dat kan hetgeval zijn bij gele en/of
rode kaarten en blessures, al gun ik
dat niemand.

Mijn motivatie is er niet minder om
want ik wil graag bij het eerste
spelen. Ik zit liever bij het eerste op
de bank en valaf en toein, dan dat
ik terug zou gaan naar het tweede.
Ik geloof trouwens dat ik niet eens
meer bij het tweede mag spelen
omdat ik al teveel wedstrijden met
heteerste heb meegedaan.

Hoe heb je de overgang naar het
eerste zelf ervaren?
Het is allemaal heel snel en onver-
wachts gegaan. Ik had dit zelf een
jaar geleden ook niet gedacht, het
overkomt je gewoon. Daarbij moet
je ook geluk hebben. In mijn geval is
dat geweest dat er een aantal ver-
dedigers gestopt zijn bij het eerste
en er blessures waren. Bovendien
zitten er heel veel jonge spelers in
het eerste omdat de trainer het
“doorstroombeleid” belangrijk vindt.
Hij kijkt naar de toekomst en wil
zoveel mogelijk jeugd inpassen
omdat er anders straks een gat
komt.

Ik ben erg goed opgevangen en ook
gestuurd door de geroutineerde
spelers. Ze vertelden me wat ik
anders moest doen en gaven tips. In
het begin keek ik zelf tegen de
spelers van het eerste op. Ik had
zoiets van "A'k moar met kan kom-
m'n". Zo keek ik ook met ontzag
naar de tegenstander; bijvoorbeeld
toen we tegen GROL moesten spe-
len. Achteraf bleek dat niet nodig te
zijn geweest. Ik ben dan ook best
trots op mezelf want ik liep tussen
hen in op het veld te spelen.

Wat zijn jouw sterke en zwakke
kanten?
Mijn sterke kant is het koppen.
Daarbij kan ik redelijk goed uitverde-
digen; het spel weer opbouwen, de
bal goed plaatsen.
Mijn manier van verdedigen is mijn
zwakke kant. Ik verdedig namelijk
altijd achter de man, en dan kom je
in de problemen als er een techni-
sche en/of snelle tegenstander bij je
staat. Ik moet leren mijn speelstijl
aan te passen; dus voor de man
springen zodat hij geen bal aan kan
nemen. Dat is juist de kwaliteit van
de andere verdedigers.

Is er sprake van een concurrentie-
strijd tussen jou en Toby?
Als het gaat om een basisplaats dan
wel. Maar zoalsik straks al zei staat
Toby er gewoon in als hij zo blijft
spelen. Ik moet mijn manier van
verdedigen dus veranderen en daar
ben ik op het moment hard op aan
hettrainen. Toby en ik hebben ook
een goede verstandhouding met
elkaar; we spreken elkaar geregeld
en hebbenal die jaren in het zelfde
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team gespeeld. Voor iedereen geldt
dat ze zowel in de wedstrijd als op
de training goed moeten presteren.
Dat is ook positief en gezond, zo
blijft eenieder namelijk scherp. Het
elftalbelang staat altijd voorop.

Hoe ga je om met het Zieuwentse
publiek, heb je last van druk?
Ik heb nog niet meegemaakt dat ik
helemaal ben afgezeikt omdat ik
slecht speelde. Natuurlijk trek ik het
me wel aan als mensen commen-
taar hebben, maar hoeveel ligt aan
de persoon die het zegt; heeft die
wel of geen verstand van voetbal-
len, hoe goed ken ik die persoon,
ete.
Bovendien benikzelf misschien wel
het meest kritisch van allemaal. Ik
denk namelijk altijd lang na over de
wedstrijd; als ik zus of zo had ge-
daan dan. dit had anders gemoe-
ten, e.d.

De eerste wedstrijd tegen AZSV
was ik bloednerveus. Nu ben ik niet
extra gespannen voor een wedstrijd
omdat het het eerste elftal is. Wel
heb ik meer last van druk en span-
ning als ik in moet vallen; hoe is de
stand op dat moment en je komt er
zo “koud” tussen. Spelen als inval-
ler is moeilijker dan in de basis
staan

Wat moet je er allemaal voor doen
en laten?
Op zaterdagavond drink ik maareen
paar biertjes meer als we zondags
moeten voetballen. Dat is geen
enkel probleem omdat veel van mijn
vrienden bij het eerste voetballen,
dus die doen hetzelfde. We praten

dus ook veel over voetbal. Eerder
naar bed gaan hoeft niet omdat de
wedstrijd pas om 14.30 uur begint.
Dat is een groot voordeel ten op-
zichte van het voetballen in het
tweede
Zoals vandaag vindik het best wel
eens lekker dat we niet hoeven te
voetballen, konik gisteravond weer
eens gewoon gaan stappen en
drinken en dat is ook wel prettig.

Ik ga nu het zaalvoetballen opge-
ven. Ik heb namelijk erg zwakke
enkels en afgelopen week ben ik
erdoor gegaan. Ik wil niet gebles-
seerd zijn ten gevolge van het zaal-
voetbal omdat ik duidelijk voor het
veldvoetbal kies. En als wisselspeler
nu kan ik het me al helemaal niet
permitteren.

Hoe zie je jouw toekomst wat be-
treft het voetbal?
Ik heb al heel veel geleerd sinds ik
bij het eerste ben en dat zal alleen
nog maar meer worden denk ik. Op
dit nivo ligt het tempo veel hoger en
is het fysiek een stuk zwaarder. Ik
heb zelf het gevoel dat ik beter ben
geworden. Wat ik nu kan doen is
doorgaan met keihard trainen en
mijn kans afwachten. Vervolgens
die kans pakken en eventueel een
basisplaats veroveren zodat een
ander zich terug moet vechten
Mijn doel is om in het eerste elftal
te blijven, en hier over tig jaar ook
nog in te spelen.

Han hartelijk bedankt voor dit inter-
view en we wensen je heel veel
succes toe bij het nastreven van je
doel.

—_—__—___._



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

velend om te doen?
Thuis helpen schoonmaken en
dingen opruimen.

2. Wat zit er in je sporttas?
Scheenbeschermers en voetbal
schoenen (de rest van het tenue
krijg je allemaal), schone sokken
en onderbroek, shampoo, kam
en een handdoek.

3. Wat is volgens jezelf je slechtste
eigenschap?
Nagels bijten; dit heb ik altijd al
gedaan.

4. Wat is volgens jezelf je beste
eigenschap?
Mijn doorzettingsvermogen.

5. Wie vind je de beste sportman
of vrouw van Zieuwent?
Geen favoriet; iedereen die sport
probeert op zijn eigen manier
zijn best te doen.

In wiens schoenen zou je willen
staan?
In de schoenen van een aanval-
ler; ik wil ook wel eens meema-
ken hoedatis.
Wie is de meest ondergewaar-
deerde persoon binnen jouw ver-
eniging?
Ik heb niet het gevoel dat er
iemand ondergewaardeerd
wordt bij RKZVC.

Met welk dier zou je jezelf willen
vergelijken?
Een paard; dat luistert goed en
heeft ook doorzettingsvermo-
gen.

Van wie zou je graag een inter-
viewinde PIOT lezen ?
Ik zou het echtniet weten.

De redaktie (IR en HW)

DE MOMENTEN VAN DE
R.K.Z.V.C, PUPILLEN

RK.Z.V.C. F-4
WedstrijdJuitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal

: KSH F2 - RKZVC F4 : 2-1
: Wout Toebes.
: Wout; vanaf de aftrap rechtstreeks naarhet doel en

dan door de benen van de keeper scoren.
Mooiste moment : Al beginnen met de wedstrijd zonder scheids en

zonder goal, en dan juichen als de trainer scoort.
Man v. : Wout Toebes.



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobankis een bank met een idee. Het idee dat je samen
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Wedstrijd/uitslaa  : RKZVC F4-KSH F2: 0-4
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment Dat we alwéér tegen KSH moesten. (Voorde derde

keer dit seizoen.)
Man v.d. wedstr.  : Bern Voorhuis.

Wedstijd/uitslaa : RKZVC F4- Zelhem F3 : 2.0
Doelpuntenmakers : Tom Hulshof en Julien Tiemissen
Mooiste goal : Tom Hulshof; bij het wegdraaien van de tegenstan-

der schoot hij de bal in het goal.
Mooiste moment De hele wedstrijd.
Manv.d. wedstr. : Bern Hummelink.

R.K.Z.V.C. F3 -

Wedstrijd/uitslag AZSV FS - RKZVC F3 : 16-0
Doelpuntenmakers:Niet meteen wit T-shirt.
Mooiste goal : Met de warming-up.

iste moment : Het moment om huiswaarts te keren.
Man v.d. wedstr.  : Kevin Wopereis; speelde als keeper een hele goede

2ehelft.
Wedstrijd/uitslag  : Vios B. F4 - RKZVC F3:8-0

Van het verkeerde elftal.
Er waser niet één mooi
Sinds de leider zelf een keepershirt en handschoe-
nen meeneemt,wilineens iedereen in de goal staan.

Man v.d. wedstr.  : Roderick Temming.

Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

: RKZVC F3 - AD'69 F3 : 12-1
Daniël Tiemissen (10x), Jesse Rondeel (1x) en Rode-
rick Temming (1x.

Mooiste goal : Daniël; AD'69 trapte af, Daniël pakte de bal, dribbel-
de langs 9 man heenen scoorde koel.

Mooiste moment :

Man v.d. wedstr. _: Tom te Molder.

R.K.Z.V.C. F2
Wedstrijd/uitslaa : RKZVC F2 - AZSV F4: 1-3
Doelpuntenmakers : Mitch Belterman.
Mooiste goal : Na gepruts bij AZSV achterin, scoorde Mitch.
Mooiste moment Het penalty-schieten hebben we gewonnen (7-6)Man v.d. wedstr.:Ludo Weenink.
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Wedstrijd/uitslag : WVCF3 -RKZVC F2: 1-2
Doelpuntenmakers : Mitch Belterman en Tim Beerten.
Mooiste goal : Tim Beerten; na een lange solo vanuit achterin

scoort hij koelbloedig.
Mooiste moment : Tim Beerten vraagt telkens om de bal, terwijl de

tegenstanderin balbezit is.
Man v.d, wedstr. : Tim Beerten.

R.K.Z.V.C. F1
Wedstrijd/uitslag : WVCF1 -RKZVCF1:2-2
Doelpuntenmakers : Michiel Krabbenborg (2x).
Mooiste goal : Michiel Krabbenborg.
Mooiste moment : Niet gezien.
Man v.d. wedstr. : Douwe Hummelink.

Wedstrijd/uitslag : RKZVC F1 - Grol F1: 8-2
Doelpuntenmakers : Wout Rouwhorst (5x) en Michiel Krabbenborg (3x).Mooiste goal : Wout Rouwhorst.
Mooiste moment : De hele Ze helft.
Man v.d, wedstr. : Jelle Knippenborg.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

: RKZVC F1 - Longa F1 : 1-4
: Michiel Krabbenborg.

Michiel Krabbenborg na een mooie solo.

: F. Wopereis.

R.K.Z.V.C. E3
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

RKZVC E3- MEC M : 3-0
Mark Bokkers (2x) en Harm Toebes (1x).Mooiste goal : Mark Bokkers.

Mooiste moment _: Solo van Mark vanaf het middenveld en daarna een
subtiel schot op doelen scoren.Man v.d. wedstr. :Allemaal.

Wedstrijd/uitslag _: RKZVC E3- AZSV E8 : 10.0
Doelpuntenmakers : Mark Bokkers (3x), Thomas Segers (3x), Sjoerd

Kolkman (2x) en Stefan Beerten (2x).Mooiste goal : Stefan Beerten, die beheerst metlinks in de onder-
‘hoek schoot.

Mooiste moment : Mark Bokkers, die de bal achter zijn standbeen langsspeelde en hiermee 2 man het bosin stuurde.
Man v.d. wedstr. : Mark Bokkers.



Het beste vlees
komt van uw slager

e
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

H. BEERTEN enZn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN
Telefoon 0544-351205

Voor een goede
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Verder alle soortenreparaties
Dh:

ook A.PK-keuring
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V.O.F. KOLKMAN
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U kunt bij ons terecht voor een geheel 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
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Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Vosseveld (M} - RKZVC E3 : 0-1
Harm Toebes.

Mooiste goal Harm Toebes.
Mooiste moment : Mark Bokkers dievijf meter voorde keeper tegen de

lat schoot (en als kommentaar gaf: “in Zieuwent zijn
degoals groter”

Man

v.d.
wedstr. Job Hummelink.

R.K.Z.V.C. E2
Wedstrijd/uitslag _: RKZVC E2 - AZSV ES:3-1

Doelpuntenmakers : Thomas Seegers; 3x troe-la-la.
Mooiste goal : Thomas Seegers stond vrij voor de goal en schoot

de bal binnenkant paal er snoeihard in.
Mooiste moment
Man v.d. wedstr. Bob Hogenelst; ondanks het koude weeren hij wei

nig te doen had, bleefhij toch attent keepen.

R.K.Z.V.C. E1
Wedstrijd/uitslaa _: AZSV E1 - RKZVC E1 : 10-1

Doelpuntenmakers : Peter ten Have.
Mooiste goal : Peter schoot de baluit een cornerbal direct in de

goal.
Het moment : Sjors scoorde de 2-1, maar deze werd afgekeurd.

Oorzaakniet bekend.
Man v.d. wedstr. : Bastiaan Molleman.

Wedstrijduitslag _: RKZVC E1 - Neede E1 : 6-1
Doelpuntenmakers : Brian Voorhuis (2x), Mart Schutten (2x), Coen Hum-

melink {1x} en Peter ten Have (1x).
Mooiste goal : Peter ten have.
Mooiste moment : Het combinatie-voetbal en de organisatie in het veld

was prima |
Man v.d. wedst,  : Jordy Knippenborg.

Wedstrijduitslaa  : Grol E1 - RKZVC E1:afgelast.
Doelpuntenmakers:Géén.
Mooiste goal Géén.
Domste moment _: Dat Grol de wedstrijd aflaste. Om welke reden is

nog steedsniet bekend.
Man v.d. wedstr, : RKZVC EI.
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R.K.Z.V.C. D2
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

: Longa ‘30 D4 - RKZVC D2 : 2-3
Bart Kolkman, Roel Lankveld en Luuk Storkhorst.

Mooiste goal : Luuk Storkhorst met een mooie krulbal langs de
keeper. .

Mooiste moment : Na lange tijd geen punten gehaald te hebben, einde-
lijk weer 3 winstpunten.

Man v.d. wedstr.  : Roel Lankveld.

R.K.Z.V.C. D1
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

RKZVC D1 - Longa ‘30 D2 : 3-0
Jeroen Grotenhuis (2x) en Derk Toebes (1%).

Mooiste goal : De laatste; goed werk van Jeroen, waarna D2-speler
Derk afmaakte.

Mooiste moment _: Mooie steekbal van Lars, waarna Jeroen koel af-
maakte.

Man v.d. wedstr. : Mark Knippenborg.

Het bestuur van de Zieuwentse Tennis Vereniging zoekt
iemand die vanaf het nieuwe seizoen het baanonderhoud wil
verzorgen.

Hier staat wel een kleine vergoeding tegenover. Wilt U meer
weten, bel dan even met Christien Cuppers (tel. 351281) of
Jan Domhof (tel. 351782)Het

Bestuur.
De kopie voor het volgende nummer (25e jaargang nr. 4, ver-
schijningsdatum 13 december a.s.) dient uiterlijk zondag 7 de-
cember in het bezit te zijn van de redaktie.

_

PIOT wordt, naast
v

mede mogelijk gemaakt dóór
UKKERIJ WESTEF
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OON STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33-7186 LE ZIEUWENT- Telefoon 0544-351207TENHOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt:

Zaal tot 400 personen
- Div. Kleine zalen voor alle

dockinden
Oud Hollandse spellen
als groepwermaak

— Binnen en buiten barbecue
Koude bulTetten, warme buffetten,
gourmetten, diners enz.
En alles wat u bij cen ander
ook kunt Krijgen

Dus hèt adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGER:
Dorpsstraat 36- 7136 LM ZIEUWENT «0548351271

DMC Borduurgaren PTT - Postwinkel
SOKKENWOL met o.a.

piaster an] GUTTERMAN NAAIGAREN kantoorartikelen
ee, OPTILON RITSEN

Gòn ©)
= Yvonne

Jovanda epeEE „Toxeltoumituren
Wens-en

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



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A. va. Wetering, Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel 361236
Secretaris :C. te Moider, Ravelstraat 9, (voorde, tel. 375179
Penningmeester :H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

Wedstrijd soer 4 Hoenderboom, V. van Goghstraat 37, L'voorde, tel 377020

R.K.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ton Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, el 251257
Secretaris A. Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 702, voorde, te, 379552
Penningmeester: R. Krebbenborg, Keuferstraat 8, Zieuwent, tel 352381
Wedstrijd secr. B. Sot, Heleweg 3, Zieuwent, tel. 362127

H.V. PACELLI: Handbal
Vooriter B, Wensink, DeHare 18, Zieuworn, tl. 351838
Secretaresse | Rouwhorst, Dorpsstraat 51, Zieuwent te. 352406
Penningmeesteres =P. ter Bogt, Lnnenwever 2, Groenlo, te! 485478

Wedstrijd secr. A. Hlummelnk, De Haare 30, Zieuwent, tel, 351531

TOHP: Volleybal
Voorzitster :J. Stoverinck Penterman, De Steege 28, Zieuwent, te, 351485
Secretaris B. te Molder, De Haare

1, Zieuwent, el 352140
Penningmeesteres =M. Houtnck, Roldersweg 11, Zieuwent, iel 351770

Wodstrijd secr. K Kameboek, Do Steege 5, Zieuwent, el 352247
Recreanten M. Holkenborg, Boerswog d, Zeuwent, el, 351488

Jeugdzaken Vacant

ZTV: Tennis
Voorzitster ©. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tl. 351281
Secretaresse B. Krabbenborg, Dorpsstraat1, Zieuwent, tel 351591
Penningmeester: WL Weers, Zieuwentsowog 77, Zieuwent, te. 351445
Wedstrijd sper vd. Linden, Dorpsstraat 20, Zeuwent, te. 351553
veugdeommissie  : A Hassink, Kleuterstraat 10, Zieuwent te, 351917

Y. Krabbenborg, Dorpsstraat 2d, Zieuwent, te351725

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgymvereniging
Voorzitster L. Hummen, Oude Terborgsew: 206, D'chem, tel 0314-360442
Secretaresse . Wolters, Bafsdjk 42, Marwelde, tel 361711

esteras  =. Hogenelst Kolkman, De Haare 33, Zeuwort, tel, 351659
WI Hummeink: Kramer, Chopinstraat 8, L'voorde, el. 374316

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Ofhof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 351262
Sek/Perningm.  :G. Hinders, Larksstraat 18, voorde, tel. 374926

VELOCÉ: Fietstoerclub
Voorzitter Vacant
Ser/Perringm.  C. Temming, De Haare 39, Zieuwent tf. 352019
Toercoördnator =P Krippenborg, Dorpsstraat 24a, Zieuwent, tel. 3 61866



TTV DES: Touwtrekken
Vooraiter . Karnebeek, Bielemanscijk 44, Hale te 0573-461341
Secretaris B. Huitink, Hofmansweg 2, Zieuwent el 352112
Penningmeester: M, Woporeis, Zegendijk 5, Zieuwent, ‘el. 351374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 29, Zieuwent, tel 351257
Secretaris £: Hoenderboom, De Steege 71, Ziouwent, tel 352316
Penningmeester te Role, Verkavelngsweg 2, Meriönvolde, el 351373

Wedstrijd soer. K Hummeink, Esstraat 42, L'voorde, tel, 37754

Schietvereniging Zieuwent
Voorziter B. Krabbenborg, Grobbenwog 3, Zieuwent. tl. 351634
Sekr/Penringm. A Papen, De Haare 32, Zeuwert, tel 351970

B.V. ‘T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter . Nijolde, Wilgencijk 4, Mariënvelde, tel. 351316
Secretaris A te Roller, Verkeveingswog 2, Mariënvelde, ‘el 351378
Penningmeester =H. Elschot, Rouwhorsterdik 20, Zieuwent, ol 352268

Wedstrijd soor R. Wealderbos, Zeuwentseweg 42, Zeuwont, el 351504

B.B.Z.: Biljarten
Voorziter Vacant
Secr/Wedst-secr. 1. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel. 351271
Penningmeesteres 0. Goldewijk ten Bras, Churchilstraat 20tl. 351653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 361217
Seor/Wedstrsecr.:G. Beerten, Frans Hatsstraat 49, L'voorde, tel 374244
Penningmeester :T. Bongers, Dorpsstraat 36,

Zieuwert, tel 351271

ESZET'90: Squashvereniging
Voorzitter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tel. 361982
Secretaresse N. Nienhuis, De Stege 89, Zieuwent, tel 382275

Penningmeester: P. Elshof, Aaltenseweg 81, voorde, te. 372119
Wedstrsekr (4): H. Meutstege, Constanlinlaan 6, Rufo, tl. 0573 453524
Wedstr sek (D) °C. Ebbers, Breughelhof 11, 'voorde, tel. 37947

BADMINTON-vereniging
Voorz Mt Stolielaar, Middachtenstraat 34, ‘voorde, tl. 377019

ecretaresse Y Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel. 362172
Penningmeester: W.Eekelder, Ruurloseweg 189, Zieuwent, iel, 351664



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-
viteiten, culturele manie
festaties en sportevene-
menten van 50-2000
persone
Vraag vrijblijvend om in-
formatie en documentatie

EVENEMENTENHAL
BOWLINGBANENISBANEN © SPORTHAL

INDOOR MIDGETGOLE JUE DE BOU
SOURCY CENTER ZIEUWENT Zi ENDIJK 3A 7136 LS 7 EUWENT
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Sponsorloop zov
Op 7 oktober j. hield de Zieuwent-
se Gym Vereniging een sponsorloop
voor deeigen leden. Er deden onge-
veer 50 kinderen tussen de 6 en 15
jaar aan mee, meest meisjes. Voor
ieder rondje dat ze renden hadden
vaders, moeders, opa's, oma's,
andere familie of buurt een dubbel-
tje of een kwartje over.

Het uiteindelijke bedrag was dus
afhankelijk van het aantal rondjes
dat gelopen werd.

Op de tribune zaten een tiental
ouders die, net als ik, benieuwd
waren of het uithoudingsvermogen
van hun kind groter was dan het

Meiden uit groep 3 en 4 voorde sponsorloop.

De gymjuffen Wilma Bus, Wilma
Hummelink en Miriam Holkenborg
hadden een gedeelte van de sport-
hal omgetoverd in een klim, huppel
en renparadijs. Juf deed eerst een
rondje voor en daarna mochten de
kinderen van groep 3 het proberen.
Ze moesten zo veel mogelijk rondjes
rennen in 10 minuten. Steeds als ze

weer bij start kwamen zette een
van de juffen een streepje bij de
naam van het kind.

Na 4 rondjes en rode wangen, zei-
den de juffen dat er ook gewandeld
mocht worden, als je moe was
hoefde je niet te rennen.



12

De meeste kinderen gingen hierdoor Waarschijnlijk wordt het geld ooknog harder Tennen. Gemiddeld lie- nog besteed aan iets wat de gym.pen de kinderen van groep 3 en 4, vereniging al jaren wil en waar ieder14 rondjes. Leuk vonden ze het lid iets aan heeft. De gymers willenallemaal, en trots waren ze ook. namelijk graag op kamp.
Juf Wilma Hummelink wist niet Nou als het dit jaar den niet kan,hoeveel geld er bij elkaar was gelo- dan misschien volgend jaar bij depen die middag. Dit was ook de volgende sponsorloop. Aan de Kin.eerste keer dat ZGV een sponsor. deren zal het niet liggen, die wildenloop hield. De gymvereniging wil het liefst volgende week alweer eengraag wat extra geld hebben zodat sponsorloop.ze daarmee nieuwe selectie-pakjes
kunnen kopen, als er dan nog geld De redaktie (MHW}overblijft wordt er een dikke valmat
aangeschaft.

\

ZGV-TURNCOMPETITIE
Dit jaar wordt voor het eerst met een aantal meisjes meegedaan aanwedstrijden in de Dijn t/m 12 jaar. Hierbij ligt het niveau een stukhoger dan de Ein, waar ze vorig jaar inzaten. De eerste wedstrijdwasal op 27 september in Lichtenvoorde. De meisjes hebben veslextra uren getraind, omdat dit al zo kort na de vakantie was. Wewaren erg benieuwd hoe het zou gaan. Er deden 16 groepen mee,ZGV-2 behaalde de 11e plaats en ZGV-1 de 12e plaats.

Jazzgymvereniging

Zaterdag 25 oktober was de 2e wedstrijd. Vol goede moed gingenwe naar Winterswijk. De wedstrijd ging beter dan de vorige keer.Helaas wasde jury dat niet op alle onderdelen met ons eens. vooralde punten op brug en balk vielen erg tegen. Hopelijk de volgendekeer meer geluk. Dit keer behaalde ZGV-2 de 9e plaats en 2GV-1weer de 12e plaats.
zov-2 le wedstr. 2e wedstr.Laura Stortelder 30.40 28.95Lisanne Eekelder 28.65 29.95Norie Waenink 28.60 29.00Melanie Garsteveld 28.40 28.40



voor de aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS

A.KL. HOLKENBORG
Vee en varkenshandel- Batsdijk 46- Zieuwent Tel 351508

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 0544-351995

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



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 0544-377448

b9.g. 377449

HEUWENT (054) 351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg

} inkten tinne tinondemoud

Ruwloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954
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Dit laatste meisje komt uit Vragender. Omdat het voor de kleinere
plaatsen moeilijk is om groepen samente stellen in een bepaalde
leeftijdsklasse, werken we samen met Vragender. Ook in de E-lijn
gaan we dat doen.

zov-1 le wedstr. Ze wedstr.
Nanet K1.Holkenborg 29.25 29.50
Henrike Lankveld 28.775 28.30
Hilde Kolkman 29.50 29.45

Marleen Onstenk is helaas geblesseerd en kan voorlopig nog niet
meedoen. Hierdoor tellen voor alle drie de meisjes alle punten mee.
Er mogen nl. vier meedoen en de beste drie per toestel worden
geteld. De volgende wedstrijd is op 23 november in Ulft.
Veel succes allemaal Leiding ZG

"TEKKELS"
Tuurlijk zijn de bedoelingen van de
bobo's goed. Ze willen het voetbal
len onder andere aantrekkelijker
maken door de Duitse zwaluw uit
het voetbal te halen. Prima ! Het
kan echter ook te ver gaan. Ze
willen nu namelijk ook een ander
fraai dier gaan verbieden; de tekkel.
Martin Gaus kreeg er spontaan een
nog witter smoelwerk van. Maar isdit nu een juist iets of juist niet ?

Zit er water in de zee ? Is een Belg
dom ? Staat er gras in de wei ?
Heeft een Duitser een grote bek ?
Wordt je van teveel alcohol dronken
? Staan er bomen in het bos ? Is

sneeuw wit ? Voelje jezelf verplicht
om één van deze 7 vragen met “ja”
te beantwoorden, dan hoort een
tackle ook bij het voetbal.

Ooit is er door ene Rinus Michels
gezegd, dat voetbal oorlog is. Hij

bedoelde hier niet mee, dat er do-
den moesten vallen, maar dat het
simpele voetbalspelletje op iederal
dan niet bedenkelijk niveau toch
hoofdzakelijk een zaak van winnen
of verliezen is. Wil je het duel win-
nen, dan zul je de duels ín dat duel
moeten winnen. Dit houdt in, dat in
feite nagenoeg alles geoorloofd is
om op een reglementaire manier die
kolerebal in bezit te krijgen. Hoort
hier zo’n ordinaire doodschop bij,
waarbij iedere Zuid-europeaan kan
kijken alsof zijn oude schoonmoeder
uiteraard puur per ongeluk heel
lichtelijk is getoucheerd ? Nee,
optreden dus ! Hoort daar een
meesterlijk uitgevoerde foutloze
sliding bij om de bal zo op een cor-
recte wijze te verkrijgen ? Ja, schit-
terend zelfs, een wezenlijk onder-
deel van het voetbal, lekker laten
voetballen dus !

De redaktie (RD)
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vo Mooiste film : Ik kijk niet naar TVfilms. In de bioscoop

Minst favoriete sport : Alle Vechtsporten;

Slechtste sportherinnering

Favoriete sportman/vrouw

Lekkerste eten

Beste muziek-(band]

Favoriete schrijver/boek : John Grisham; Robin Cook (thrillers

Ellen Bijker,
; 26 jaar,
;

 commercieel-administratief
; medewerkster Sourcy Center.

Volleybalt bij Longa-4,
dat uitkomt in de 1e klasse

Meest favoriete sport : Volleybal om zelf te doen en om naar tekijken.

dat je je voorje hobby in elkaar laat slaan.
Mooiste sportherinnering _: Toen het Nederlands-heren-volleybalteam

eindelijk een keer van Italië won en daardoor
Europees kampioen werd.

seizoen kon ik niet meer volleyballen.

een topprestatie moeten leveren.

te zien.
Leukste TV-programma : Engelse detectives op zondagavond.

Ik vind heel veel mooi, behalve house en
hard-rock. Voorkeur voor Alanis Morissette
‚en Amanda Marshall.

in de medische wereld afspelen).

“The Johnsons".
u Fijnste kledingstuk : Stretch-broek; geen legging !

k kan me niet indenken

Tijdens een training zei ik: "Goh, ik ben nog
nooit geblesseerd geweest"; prompt scheur-
den mijn enkelbanden in. De rest van het

Niemand in het bijzonder, maar ik heb be-
wondering voor wielrenners, die tijdens
bijvoorbeeld de Tour de France, iedere dag

: Japans in eenrestaurant, lekker en leuk om

zich



Bloemsierkunst „ERNA*
Werenfriedstraat 1

7136LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544-352372

Voor al uw bloem- en
kado-ideeën en
lid Teleflora

Open: Ma. 10.00 - 12.00 uur
Di.Vm Vrij 830 -12.30 uur +13.30- 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za. 8.30 -16.00 uur

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

Tevens bezorgdienst
Tot ziens !

Dames- en Herensalon
7

19

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 0544-352391 4> _  _%

Openingstijden:
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

VE Bakkerij Jos Knippenborg
Dorpsstraat 13-7136 LE ZIEUWENT

Tel: 0544-351285

> Voorstad 1-7271 BE BORCULO
Tol: 0545-274554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

KIPPERVERVOER

AVIAaEE
WIST U...

terecht metonze 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

dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per
dag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijdenkunt U



\z 10 miljoen winnen

% Pilsje drinken bij …
v Een dansje maken met
vw Hekel aan mensen die …

\L Geloof en/of bijgeloof
«Politieke kleur

19 De doodstraf

18 Jeugd-droom
ze Grootste wens

zi Idool
m1 Uit bed te halen voor …

13 Tent opzetten in …
2% Omscholen tot …
+ Spijt van
2 Nachtmerrie
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Huis kopen, familie meenemen op vakantie,
kleren kopen, schenking aan een goed doel,
iets minder werken, rest op de bank.
Wijntje drinken bij de Kruup met vrienden.
Liever een gezellig praatje met vrienden.
het achter de ellebogen hebben, en kletsen
achterje rug om.
Geen van beide.
Hou ik me niet mee bezig. Vind ook niet dat
iemand daar iets mee te maken heeft.
In principe voor; dan moet wel voor 100%
bewezen zijn dat de verdachte ook echt
schuldig is.
Niet gehad.

hé; gelukkig en en gezond oud wor-

Heb ik niet.
bekenden die problemen hebben. Voor de
rest laat mij maar lekker liggen.
Indonesië, maar ik weet niet of je daar kunt
kamperen.
niets, ik ga wel horeca-cursussen volgen.
tot nu toe nergens.
Dat mijn huis afbrandt, en ik er niet ben om
te blussen. Ik ben gehecht aan mijn spulle-
ties.

De Redaktie (MHW)

: Volleybalvereniging TOHP

TRAININGSPAKKEN
VOOR DAMES 1 TOHP

langs dez weg Cuppers Carrosse-
ieën dan ook weer heel hartelijk

Op zaterdag 4 oktober begon ook
voor ons, dames 1 van volleybalver-
eniging TOHP, het nieuwe seizoen.
Met een wel heel goed begin, wij
kregen namelijk uit handen van
Johnny Cuppers, van Cuppers Car-
rosserieën BV te Lichtenvoorde,
nieuwe trainingspakken. De vorige
ook door Cuppers gesponsord wa-
ren aan vervanging toe. Wij willen

bedanken.

Na foto's gemaakt te hebben en
Johnny Cuppers in de kantine van
een drankje was voorzien, begon:
nen we aan onze eerste wedstrijd
tegen Wivoe 2 uit Winterswijk;
meestal een beduchte tegenstander.
Maar met een nieuw tenue, een
nieuwe trainer/coach in de persoon



van Laurens Sonderen en eindelijk
weer het complete team maakten
we een goede kans op de overwin-
ning.

Met een moeizame start in de eer-
ste set, begonnen we steeds meer
onze veelal nieuwe plekken in het
veld te vinden. De eerste drie pun-
ten waren zo gescoord, daar bleef
het heel lang bij en het leek erop
dat het een lange wedstrijd zou
worden. Toch begon het telbord
weer te draaien en kregen we de
smaak weer te pakker

De week daarop trokken we zonder
coach naar BVC-Barchem, waar-
schijnlijk de zwaarste tegenstander
van dit seizoen, zij komen terug uit
de promotieklasse. De dames waren
bij ons niet onbekend en het publiek
al helemaal niet. Barchem is niet de
leukste plaats om tegen te volley-

16

Er werd aan beide kanten goed
verdedigd maar de eerste set ging
dooreen betere aanval naar ons. De

volgende set verliep stroever, we
vlogen elkebal achterna, zelfs tot in
het afschermnet naast het veld,
maar het mocht niet baten. Wivoe
haalde de tweede set binnen. Na

een duftige preek van onze coach
werden de derde en vierde set door
ons binnengehaald en wonnen we
de wedstrijd met 3-1. Setstanden
15-12, 7-17, 15-10 en 15-5.

ballen. Niet vanwege de spelers in

het veld, maar meer door de men-
sen op de tribune. Gelukkig werd er
dit keer niet gescholden, dus dat
viel mee.

In de eerste set hadden we niet
zoveel in te brengen. Een dame met



VOOR AL UW TRAKTOREN,
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
MENGMESTSILO’S

Officieel dealer MF, Zetor en Niemeyer

Tevens verzorgen wij al uw loon- en grondwerkzaamheden
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rugnummer 2, een ietwat ouder-
wets kapselen dito bril, sloeg onze
verdediging de ballen om de oren.
Waar we ook gingen staan ze wist
elke keer weer een gaatje te vinden.
Deze set ging dan ook verloren.
In de tweede set werd het beter,
het blok en de verdediging zat beter
dicht, en werd er af en toe goed
aangevallen. Daarbij kwam dat BVC
meer fouten ging maken. Toch ging
ook deze set aan onze neuzen voor-
bij, wel met een betere eindstand
13-18 wat goed was voor ons
vertrouwen. In de derde set kwam
BVC weer terug in hun ritme, in het
begin ging het nog gelijk op, maar
we moesten ze laten gaan. De
wedstrijd gîng verloren met 0.3.

Met een ontevreden gevoel togen
we naar de kleedkamer waar de
wedstrijd nog eens werd geanali-
seerd. We misten de donderpreek
van een coach, die vanaf de zijlijn
toch een beter overzicht heeft over
het veld. En ook makkelijker spelers
wisselt.

18 Oktober speelden we thuis te-
gen AvantiLochem, weer zonder
coach. In de eerste set was heteen
beetje een rommeltje. De pass
kwam niet op plaats waardoor er
van aanvallen niet zoveel kwam.
Gelukkig was de tegenstander nog
slechter zodat we de set wonnen
met 15-11
In de tweede set washetal gauw
5-5 voor ons en toen werd het
helemaal een zooïtje, verwarring
alom. Met 3 speelsters op een bal
af en niemand die hem ook nog
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maar iets raakte. Nadat Hedwig
tijdens een time-out eens flink van
achter uit haar keel kwam, stond
alles weer in het gereel. Helaas te
laat; deze set ging verloren met 13-
15.

Gelukkig gingen we in de derde set
verder met het spelen zoals we in
de tweede set waren gestopt. De
pass kwam en de setuppers ver
deelden de ballen goed over de
aanvallers, die eindelijk eens lekker
hard begonnen te rammen. Met af
en toe nog een zakkertje en de
ongelukkige stap van Hedwig, die
“compleet* door haar enkel ging
(hoera! we hebben een coach),
wonnen we de derde en vierde set
met 15-9 en 1-3. Eindstand 3-1.

We staan op de derde plaats in de
poel samen met Marvo en VCV.
Ook doen we nog mee met de be-
kerwedstrijden; na een makkelijke
overwinning op Gaanderen spelen
we maandag 26 oktober thuis in de
tweede ronde. De volgende wed-
strijden in de competitie zijn op:
01 nov.16.15 uur : Sparta uit
08 nov. 16.30 uur : Favorita thuis
15 nov. 18.00 uur : Marvo
22 nov. 16.30 uur: Vios thuis
29nov. 17.00 uur:VEV
06 dec. 17.00 uur : Boemerang uit
20 dec. 16.30 uur : Gemini thuis
10 jan. 15.30 uur: Tornacuit

KOM EENS KIJKEN
ALS JE DURFT!

Dames 1 TOHP
(Jacquelien Kolkman}
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nderboom/PaceliiAX]> NIEUWS
Deze maand is de handbalcompeti
tie weer van start gegaan met voor
heteerst in de geschiedenis van het
Handbal in Zieuwent ons eerste
damesteam in de landelijke klasse.

Na 3 wedstrijden gespeeld te heb-
ben blijkt toch wel dat de dames
wat aanpassingsproblemen hebben
getuige twee nederlagen en een
gelijkspel. De eerste thuiswedstrijd
was de enigste wedstrijd die een
punt opleverde, eigenlijk had dit een
overwinning moeten zijn, maar in de
laatste minuten werd een kleine
voorsprong uit handen gegeven. De
overige wedstrijden werden met
ruim verschil verloren. De selectie is
nu weer compleet dus de toekomst
kunnen we toch wel positief tege-
moet zien.

De dames 2 en 3 spelen beideindezelfde klasse en hebben tot nu
toe ieder een overwinning geboekt
en twee nederlagen, ook voor hen
dus een wat koude start, maar ook
hier geldt dat de toekomst nog van
alles te bieden heeft
De heren zijn voortvarend gestart
met 4 overwinningen uit 5 wedstrij-
den. In hun klasse staan ze op een
gedeelde eerste plaats, alle koplo-
pers hebben al punten laten liggen
dus hier is sprake van optimisme
vooreen hoge klassering.

De dames B-jeugd heeft pas één
wedstrijd gespeeld en deze winnend
afgesloten. De D-jeugd heeft door
de flinke aanwas van nieuwe jonge
leden deeerste 2 wedstrijden verlo-
ren, maar ze spelen leuk en hebben
veel plezier en dat is op dit moment
het belangrijkste. De C-jeugd heeft
tot nu toe 2 wedstrijden gespeeld
en zij staan precies in evenwicht,
een nederlaag tegen WWV/Fortuna
en afgelopen zondag een mooie
overwinning op Erix, ook hier geldt
een flinke aanwas van nieuwe Ie-
den.

Tijdens de algemene ledenvergade-
ring op 18 september werd afscheid
genomen van Ingrid Rouwhorst als
secretaresse en bestuurslid. Jaren-
lang heeft ze de administratie van
onze vereniging perfect verzorgd,
maar nu vond ze, door omstandig-
heden, de tijd gekomen om afscheid
te nemen. We hebben alle begrip
voor haar standpunten en willen
haar vanaf deze plaats nogmaals
hartelijk bedanken voor alles wat ze
voor onze vereniging gedaan heeft
Haar functie binnen het bestuur is
overgenomen door Paul Marschalk
terwijl als nieuw bestuurslid Wilma
Wopereis gekozen werd. Hen wen-
en we veel succes.

Op 18 oktober zijn de oude afdelin-
gen Gelderland en IJsselstreek
officieel opgeheven en opgegaan in

een nieuwe afdeling Oost. In deze
nieuwe opzet hoopt men te komen
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tot een beter product handbal,
zodat in de komende jaren door
centralisatie een beter competitie,
etc, etc. bewerkstelligd kan wor-
den.
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Voor onze vereniging zal dat bete-
kenen dat onze teams meer inge-
deeld gaan worden bij de regio
Twente; wij denken dat dit een
goede ontwikkeling is.

Het bestuur.

“DEEL 9 QUIST!

(Om aan een veelvoud van 4 pagi-
na's te komen treft u hieronder een
column aan van Huib Quist; deze
bijdrage is gepubliceerd in het sport-
blad "FIETS"; nummer 6 1993 (de
redaktie).}

Het valt mij als beginnend fietser op
dat eenflink deel van mijn fiets(lot)-
genoten zich kleedt in strak slui-
tend, liefst veelkleurig textiel. Eén
en ander gecomplementeerd met
wondermooi schoeisel en dito helm.
Die laatste zie ik overigens steeds
meer(Of zou dat te maken hebben
met mijn valpartij in het vorige
seizoen, toen ik er gelukkig ook één
droeg?). Het verweerde gelaat gaat
schuil achter een kleurenspetteren-
de zonnebril. Gestroomlijnd: dat
spreekt vanzelf.

li

Ik heb daar geen problemen mee. Af
en toe knipper ik eens met de ogen
na een confrontatie met zo’n oog-
verblindende outfit. Daar blijft het
bij. Wel vraag ik me af waarom
zovelen er aardigheid in hebben te
rijden met een shirt waarvan de
sponsornaam afknalt. Soms waag ik

me aan vergelijkingen met ons
oeroude verleden. Het schijnt dat de
mensheid zich graag versierde met

berentanden, panterkoppen en meer
van dat fraais. Oudheidkundigen
meenden dat men dacht daarmee
de kracht en macht van het dier in
zich op te nemen. En de uitstraling
was holenbeer! Menigeen ging een
straatje om, denk ik. Die shirts
hebben wellicht dezelfde waarde
voor de trotse eigenaar. Men voelt
zich lid van de wielerelite. Is voor
geen kleintje vervaard en te allen
tijde bereid een sprintje aan te trek-
ken. Ik geef grif toe dat het demora-
liserend werkt als zo’n fietser je
voorbij schuift. Enfin, ik voel me
dan weer opperbest in mijn door
Bioracer gesponsorde, niet al te
opzichtige en van kleine opdruk
voorziene kleding.

Toen ik net begon met fietsen,
draaide wat mij betreft alles om een
goede fiets. Zo langzamerhand merk
ik dat de kleding, afgezien van enig
psychologisch voordeel, van door-
slaggevend belang kan zijn. Ik herin-
ner me een machtig mooie ochtend
in het voorjaar. De zon stond om
half tienal bijna schroeiend aan de
hemel. Ik vulde met het oog op de
verwachte hoge temperatuur een
tweetal bidons. Daarna wurmde ik
mein een korte fiets broek en -shirt



met dito mouwen. Stak een paar
boterhammen met appelstroop (tja,
eigenlijk lust ik het ook niet!) bij me
en ging welgemoed op pad. Nu
wilde ik die dag een kilometer of
100 rijden en dus begon ik rustig
aan. Meteen lekkere wind mee. Na
een uur of twee fietsen besloot ik

een grote boogterug te maken. Die
wind bleek opeens kil. De hemel
voor mij betrok in snel tempo. Een
kwartier later kreeg ik kippevel.
Regen zwiepte naargeestig over het
gladde asfalt en ik zwoegde klap-
pertandend naar huis. Blauw van de
kou stond ik zelfs nog onder de
douche na te bibberen.
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Daar leert een mens van. De daar-
opvolgende tocht werden de lange
broek, het shirt met lange mouwen
en het dikke trainingsjack aange-
trokken. Dat bleek niet slim. Die
dag waarop de zon ’s morgens
schuw door mist en nevel gluurde,
werd een soort reclamespotje voor
buitensport. Terwijl mij het zweet
van lijf en leden gutste, zoefden
talloze groepjes licht en luchtig
geklede toerders mij voorbij. Ook
ditmaal was het een heel eind fiet-
sen naar huis. Als u dus op warme
dagen een fietser tegenkomt met
een pakket reservekleding achterop,
weet u wie het zou kunnen zijn.

Huib Quist.

Drukkerij Westerlaan « Lichtenvoorde
v.d. Meer de Walcherenstraat 1

telefoon 0544-371207 « fax 0544 376525

aakt ’t je gemakke
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SHOP u

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om dieene, voor u 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 THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

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

ENSAID MODEVAKSCHOOL

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

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