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Feest tel. 0544 35 1964

Pasen in Zieuwent staat voor vele
mensen in het teken van Paaspop en
Paasvuur. V

Zieuwentenaren tijdens deP
gen voorbij. Echter 1 opmerkelijke

ndere zaken gaa

gebeurtenis is volgens mij aan vele
Nederlanders voorbij gegaan tijdens
het afgelopen Paasweekend zonder
dat ze er ook maat iets van hebben
gemerkt. Echter



degene die goed heeft opgelet tij
dens de samenvatting van Sparta -

PSV opeerste Paasdag kan bet
weten. Want Hugo Walker zei
(de Hugo Walker toona.u.b. er
even zelfbij verzinnen) “We hou
dener mee op. $

volkomen verdient met 3 tegen 1

van een meer dan armoedig PSV.
Betend derhalve dat A.F.C. Ajax
de boekenin gaat als de kampioen
van Nederland tijdens het seizoen
797-'98. Prima”.
Dat was alles. Na eenheel seizoen
strijd, wordt een clubin Neder
landop deze manier kampioen
Geensfeer reportage vanuit Am-
sterdam, geen journalist die een
Ajax speler op zocht
Waar in Ttalie tot diepin de nacht
toeterende supporters door de stad
trekken, waar in Spanje iedereen

uitzinnig van vreugde huilt tot ’s

morgens vroeg, waar in alle
voetballanden de gehele media

ontploft en gek wordt bewaren wij
in Nederland het feestje voor een
weekje later tijdens de wedstrijd
tegen Groningen; alsof je eensa

parta wint

menvatting zit te kijken enje de
uitslag al weet. Ook leuk om een
week later al die spontane reacties
van spelers, supporters enanderen
te zien; dhwat zijn we beden
blij!!!

Wij zijn (op het moment van
schrijven van dit stukje} met het
eerste van ZVC nog lang niet vei
lig. Het enige doel dat leeft is
klassenbehoud. Iedereen werkt er
keihard aanom dit waar te maken.
Steun van alle supportersis bik
Kelhard nodig. De overtuiging dat
het gehaald wordt is er. En als het
zozal zijndat Ratumen Winters-
wijk in de nacht van Donderdag op
Vrijdag degraderen, dan benik er
voorstander van om alle spelers,
begeleiders, bestuursleden, sup-
porters enweet ik wat allemaal nog
meer, direct midden in de nacht

op te rommelen enhet feestje van
Klassenbehoud tot in de vroege
uurtjes te vieren.

DeRedactie (JW)
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Officieel dealer: VOOR AL UW TRAKTOREN,
ME, Zetor en LANDBOUWWERKTUIGEN
Niemeyer REGENINSTALLATIES

TUIN- EN PARKMACHINES
Wij verzorgen al uw loon- en grondwerkzaamheden
Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgings-
boxen, gereedschappen en veescheermachines.
Slijpen van messen terwijl u wacht.

OPA B.v.
Telefoon: HARREVELD 0544 - 37 24 15

ZIEUWENT 0544-351526
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izB ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



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 bedrijfsaktiviteiten,
culturele manifestaties en sport-
evenementen van 50-2000 personen.
Vraag vrijblijvend om informatie en
documentatie.

VERGADERRUIMTEN + EVENEMENTENHAL » TENNISBANEN + SPORTHAL +

SOUASHBANEN » BOWLINGBANEN + INDOOR MIDGETGOLF + JEU DE BOULES.
* FITNESS & AEROBIC STUDIO'S + SAUNA'S + STOOMCABINIS + ZONNE:
BANKEN + SCHOONHEIDSSALON + EYSIOTHERAPIEPRAKTIJK + KINDER-
CRECHE » DIVERSE BUITENSPORTEN VAN VOETBAL TOT BEACHVOLLEYBAL

SOURCY CENTER ZIEUWENT 2 :GENDIJK 3A -7136LS ZIEUWENT



JA IK WIL

Onze afspraak was al gemaakt
Het is tenslotteerop of eronder.
Een beslissingis nogniet gevallen,
ook deman diede balans naar de
uiste kant door moest laten slaan
heeft een hogere ranglijst positie
niet kunnen forceren.
Wel cen buikspiertje.
De dag ervoor, zondag dus, over-
strekte hij zich tijdens een redding,
Helse pijn, massagein de rust, 2de
belft gewoon uitgespeeld. Huisarts
en fysiotherapeut zeggen dat het
over 3 tot6 weken over zal zijn,
mits voldoende rust.
Hij kijkt zelf maar 2 weken vooruit,
want komend weekend (Pasen}
hoeft er toch riet gespeeld te wor
den
Aan het woord is Bart klein Golde
wijk, 39jaar, getrouwd, 2 kinderen,
van beroepprojectmanager.

Opdit moment keept hij voor
BKZVC, over hoe dat 0 gekomen
is vertelt hij hiema.

JIET JE VOETBALCARRL
ERE ERUIT?

Toenik een jaar of5, 6was werdik
lid van RKZYVC, al snel werd mijn
plaats tussen de palen. Tot mijn
16de heb ik bij RKZVC gekeept
Vervolgens ben ik 5 jaar bij de
Graafschap geweest, en daarna heb
ik3jaar bij NC gekeept.
Bij Vrasselt (Duitsland) heb ik 1

jaar gespeeld, daarna nog 2 seizoe-
nenbij WVC.

Vervolgens heb ik opmijn 28ste de
stapterug gemaakt naar RKZVC.
Na 1 jaar benik gestopt, het ging
niet. Voetbal was voor mij meer dan
een hobby, ik wastefanatiek in
verhouding met de instelling van de
andere voetballers, die voetbal wel
als hobby zagen. Voor mij gold voor
alle sporten: het is meer dan een
hobby.

U



TOCH WAS DAT NIET HET
EINDE?
Nee,6 jaar geleden werd ik bena-
derd door een clubuit Nijmegen,
zij zaten op dat moment zonder
keeper. Ik had op dat moment 3

jaar niet getraind, maar heb toch ja
gezegd op de vraag ofik 6 weken
voor hen wildekeepen.
In 1995 werd ik door RKZVC be:
naderd, ze hadden alleen gebles
seerde keepers en moesteneen be-
langrijke uitwedstrijd spelen tegen
Brummen, of ik wilde keepen. Ik
ben toen meegegaan, het was cen
bloedfanatieke wedstrijd, het was
net na het vertrek van Chris ter

k als trainer. Jos Heutinck zei
vooraf tegen het team' laten we de
ze wedstrijd winnen voor Chris’.
We wonnen met 3-2, de instelling
en het fanatisme waarmee ge
voetbald werd, pasten precies bij
mij
Gedurende het seizoen 96-97 heb

nog enkele wedstrijden bij het
2de gekeept, daar benik mee ge-
stopt, ik wildegraag gaan
mountainbiken. Wel ben ik toen
begonnen als keepers-trainer bij
RK7)

DUS JE HAD GEEN AMBITIE
OM TE BLIJVEN KEEPEN?

Om zelf weer te gaan keepen, dat
was helemaal niet aan de orde. Ik

tennis en doe veel aan mountainbí
ken. Daar konik me helemaal in
kwijt. Keepen was historie
Omdat ik welals keepers-trainer
actie benbij RKZVC, blijf je wel

met de club verbonden. Zo wist ik

natuurlijk wel dat op een gegeven
moment klasse-behoud bovenaan
stond.
Dat moet je als bestuur en trainer
gaan inventariseren, wat zijn de
mogelijkheden voor klassebehoud.
RKZVC heeft depech dat er tussen
de jonge generatie keepers (Tenno
en Ronald}

en de oudere garde waar ik zelf toe
behoor, geen midden-fase zit, een
geroutineerde snelle 30-jarige kee

per. Daar zat ZVC om te springen.
Alleen die was er niet. Men heeft
Sjaak Jansen (32) benaderd, hij
wou niet.
Ondertussen blevende twee jonge
keepers gewoonhun werkzo goed
mogelijk doen voor ZVC. Ze heb
ben gewoon geen geluk gehad. Fen
bal diebij mij net naast zou gaan,
ging bij hen net in.



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank is een bank met een idee Het idee dat je samen

k bent. De Rabobank heeft als geen ander de tradtie van
menwerken en bouwen aan relaties Het een bank van

mensen vóór mensen. Dat merkt u al zne! in het persoon:
lij contact. Elke Rabobank staat midden in de samen:
leving. Daarom zijn we vaak betroken bi activeiten
in het bedrijfleven, verenigingen en scholen, We
weten wat er leeft, ookashet niet om bankzaken
gaat Kortom, we zijn eer bank die net 20 thu
In de buurt as u

Rabobank

Kantoorlichtenvoorde Kantoor Zieuwent Kantoor Harreveld
Raadhuisstraat 4 Dorpsstraat 37 Kerkstraat 20
Telefoon(0544) 390 390 Telefoon (0544) 390 370 Telefoon (0544) 390 350
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Jos Beening
Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 273, Zieuwent
Tel. 0544 - 352346
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BIG BUSINESS

NICO DOMHOF

Uw haaris uniek, daarom zijn wij dat ook£KAPSALON

HEAR
ZIEUWENT (0546) 361982

Tongerlosestraat 52
Lichtenvoorde

Tel. 0544-377448
b.g.g. 377449

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
5 tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

tuinondefhoud tuinideeën tuinaanleg

| piesen tieenleg tdnondetou

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



Als een keeper in actie moet ko-

men, danis dat het laatste dat een
verdediging kan doen. Een keeper is
drukker met voorkomen van kansen
voor de tegenpartij. Door ervaring
leer je dat soort situaties in te zien
en te beheersen. Je moetals keeper

mensen op dejuiste plek zetten, om
te voorkomen dat je zelf in actie
moet komen. Als je jong bent moet
je daarin zelfvertrouwen krijgen.
Dooralleen op hun talent te ver-
touwen werd de druk voor de
jonge keepers steeds groter

EN TOEN HEB JIJ JA GEZEGD?

Nou niet gelijk natuurlijk. Ik was
wel de trainer van Tennoen Ro-
nald, en in principe moet een elub

met die jongens verder. Je maakt
weleen rare sprong, alsje als club
de wainer boven de leerling stelt.
Bovendien had ik een band met dieijee|—_.,=_..



jongens, ik wilde ze niet in de weg
lopen
Lichamelijk konik het wel aan, ik
ben zeker zofit als 10tot 15 jaar
geleden, door het mountain-biken
‘bouw je toch een goede conditie op
Bovendien waren er geenandere
opties meer voor ZVC.

Nee beslist niet,
dat ligt niet in

mijn aard. Maarer is wel degelijk
een verschil in beleving met nu en
10 jaar geleden.
‘Toen was het voor mij te vroeg, ik
kon niet relativeren. Vond dat ie-
dereen net zo met sport ommoest
gaan als ik. Nu kan ik beter in
schatten hoe anderen ermee
omgaan:
Bovendien is bij ZVC de instelling
omte winnen gebleven, omgang
met teamgenotenis nu veel beter.
Zelfspeelik bloedfanatiek, ten eer-
ste omdat ik niet anders kan, ten
tweede omdatik een voorbeeld
functie voor de andere keepers heb.
Later bespreek ik ook spelsituaties
met Tenno. Ik sta niet alleen te

keepen, ik sta ookeen training voor
te bereiden.

"AAT JOUW JA-WOORD AAN
/C GARANT VOOR KLASSE.

BEHOUD?

Als we niet in de4deKasse blijven
hebik voor mezelf het idee dat ik
gefaald heb, ik wil altijd winnen.
De achterhoede is beter gaan voet
ballen, er is sprake van collectief
beter spel, ik krijg steeds minder te
doen.
Ik heb weltegen Jos Heutinck ende
© spelers die mij gevraagd hebben
gezegddat alsik 'a! zou zeggen,
menvan mij geen wonderen mag
verwachten
Als ik een fout maak denk ik aande
volgende bal die ik wel goed zal
hebben.
Ik ben ook niet tevreden met6 ge
lijk spelen opeen rij. Een ander
zegt ‘na de winterstop nog ongesla
gen ikzeg 'we hebben nog niets
gewonnen’

VOOR JOUWPER
WINNEN OF TE

Voor mij valt er meer te verliezen
dante winnen. Maar ik hou van

Mt
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ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

AAgn
ROMEO DELTA
MuLTIMeDIA 8V

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 35 2235
TELEFAX 0544 35 2035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

- Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544-352133

Fax 0544-352237



U kunt bij ons terecht vooreen 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



uitdagingen. Mijn gedrevenheid is
groter dan de angst omtefalen
Met die druk kanik wel omgaan, ik
bensuper gemotiveerd. Hou zater-
dag 's avonds rekening met datik de
volgende dag moet voetballen.
Zondags poets ik mijn schoen, let
op het weer, welke noppen moeten
eronder.
Wat ik er sowieso nu al mee verlo
en hebis dat ik mindertjd kan

investeren in mijn andere hobby's:
tennis en mountainbiken.
Alhoewel anders ben ik zondags 's
ochtends vroeg weg omte fietsen,
nu maakik thuis ontbijt. De rest
van de zondag benje natuurlijk wel
kwijt met voetbal. Petra staat wel

achter mijn beslissing, en de kinde-
ren vindenhet leuk om af en toe op
het voetbalveld te zijn
Op mijn werk was het ook aanpas
sen, normaal werkte ik donderdag 's
avonds altijd, nu moet ik trainen,
dus die verloren uren moet ik over
dag weer inhalen.
Niet alleen ik beb er veel voor over,
ook de est van bet team. Ik denk
dat het een leuk feestje wordt als we
in de 4de Klasse blijven

Bart, bedankt voor dit gesprek, we
wensen je een snel herstel van je
blessure, en voor het team een snel
herstel naar de middenmoot.

TOETJE VAN BART

Watvind je het meest vervelend om te doen?
De kinderen recht zetten

Wat vind je het leukst om te doen?
Kanik niet zeggen, ik leef volgens het motto 'Je leeft maar 1 keer’

Watzit er in je sporttas?
Scheidsrechtsfluit (om op wintersport aan vriendente laten weten waarik
ben), tennisspullen, achillespeesbandages, en nog veel meer, vooral veel
plastic tassen voor de smerige was

MM



Wat is volgens jezelfje slechtste eigenschap?
Geen nee kunnen zeggen.

Wat is volgens jezelf je beste eigenschap?
De wil om alles goed te doen, eruit halen wat erin zit

Wie vind je de beste sportman/vrouw van Zieuwent?
Ik heb groot respect voor de manier waarop Cor van Wijngaardenen Mar:

co klein Goldewijk bezig zijn met mountain-biken

In wiens schoenen zou je willen staan?
Formule 1 racer Hakinen. Ik ben gefascineerd dooralles wat met snelheid
te makenbeeft.

Met welk dier zou je jezelf willen vergelijken?
Een arend, een scherpe blik

Met wie zou je graag een interview in de PIOT willen lezen?
Met twee mountainbikers Cor van Wijngaarden en Marco klein Goldewijk.

De redactie (HWen MH)



J. WAENINK Kin
SCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en

WERENFRIEDSTRAAT 37
& 1 ZIEUWENT

bijzondere beglazing TEE GEA s014s2
Tevens verkoop aanhuis FAX 0544-351452

0544 - 35 15 09

TAXIBEDRIJF ZITAX
ZIEKENFONDS - PARTICULIER ZIEKENVERVOER

PERSONENVERVOER - GROEPSVERVOER BUS(8 PERSONEN)
ROLSTOELVERVOER

FAM. G. MEULENVELD

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 0544-3512170



B
W.J.M. Klein Goldewijk

© verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

= autoalarm inbouw
© startblokkering (SCM- erkend)

APK
keuringsstation
DeWite Rieteweg 3

Mariënvelde
Tel,0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!
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Zondag 22 MAART wasin Winterswijk de individuele wedstrijd voor het
rayonkampioenschap van de Achterhoekin de E-lijn. Door de groepswed
strijden konden we zien, dat er bij de jongste meisjes medaille kansen
lagen. Dit was dus erg spannend, maar ze waren de zenuwen goedde baas.
Er werden3 medailles behaald, 2 zilverenencen brons. Verder cen aantal
finale plaatsen.

Instap t/m8 jaar(40 deelnemers}

2: Marjan Doppen 33.25
5 Margo Hogenelst 32.30
15% Leonie Segers 30.85

Pupillen 1, 9 jaar (34 deelnemers)

Yanaika Elschot 32,85
ï

]

Jeugd 11-12 jaar (44 deelnemers)

135 Aafkellummelink 31,75
]

14 Janine Krabbenborg 31,50

Deze meisjes zijn door naar de finale van Regjo Gelderland Oost op 9 mei



Junioren Ym 15 jaar (46 deelnemers}

[20 Hilde Kolkman 30,80 took door de finale)

22 EvaStortelder 30,75 (helaas net niet}

Marleen Onstenk 30,30

Henrike Tankveld 30,30 |

Marleen Beerten 30,05 |

Fllen Slot 29,80 |

Op Zaterdag 18 april werd in Groenlo de3 en Taatste groepswedstrijd voor

het rayonkampioenschap gehouden in deE-ijn
Bij de Instap was er kans op de eerste plaats en dit Jukteookmet ruime

voorsprong, zodat deze groep nu rayonkampioen is.
Dit team bestaatuit:

Marjan Doppen 34,85

Leonie Segers 34,30
|

Margo Hogenelst 32,75
| Leonie te Molder 34,25 J

De pupillen behaalden nu de 2° plaats en na 3 wedstrijden hadden zede 3
T ! ij

plaats, dus ook deze groepop het podium en cen mooie medaille

|

Manou Boekelder 30,55 |

[

Yanaika Elschot 30,30
|

[ Doreen Wieggers 31,05

Loelien Wolterink 31,80
|

De jeugd zakte naar de 5° plaats, maar in totaal stonden ze nog op de 3

plaats, dus ook niervoor podiumplaats enmedaille

Á
10



Saron nijenhuis 32,40
Aafke Hummelink 32,75

Janine Krabbenborg 32,25

[Susanne Spexgoor 12,75

Bij de junioren behaalde de 1° groep nu de 4 plaats, een hele goede pres-
tatie omdat ze maar met 3 meisjes waren. In totaal kwamenze ook uit op
de #plaats
Hilde Kolkman

_
33,35

Henrike Lankveld 31,85
| Marleen Beerten 3405

Al deze groepen gaan door naar de groepsfinale op 6juni in Lichtenvoorde

De2groep had pech. Door blessure en ziekte hadden ze maar 2 meisjes
en eindigden daarom kansloos op de 18° en laatste plaats. Alles bij elkaar
eindigden ze opde 16° plaats en gaan helaas niet door naar definale.

BESTE SPORTVRIENDEN

Na langetijd van afwezigheid hier
een brief van een oud achtste-
leider. Een poos geleden werd er
tot verontwaardiging van menig
zieuwents voetbalheld een nieuwe

gevolg
rucht dat er een

zijn lidmaatschap

teamindeling gemaakt.
ging er het
aantal nölers
zou opzeggen.

Dit, terwijl het achtste al was ge
schrapt. deze
virtuozen kwam echter geen enkele
klacht, ondanks dat er van deze
spelersgroep toch de grootste weer
stand te verwachten was.
Bij deze wil ik even vermelden dat
wanneer de spelersnood in een

Van trouwe

if :



aantal elftallen hoog is we dit met
alle lagereelftallen dienen op te

nvang
Nadat de nieuwe indeling open
baar werden er zoveel weerstand
plaatsvond, is er cen vergadering
belegd met het bestuur en de Tei

ders. Dit tot groot genoegen van de
nölers(kwam voor hun alles toch

terecht).De
an het oude

nog op Zn pootjes
voetbalgrootmeesters

achtstewerden ineen aantal teams
geplaatst. Tet merendeel ging naar
bet zeuvende. Dit was voor menig:

nde onderneming,en een Spank
ondanks de teleurstelling van de
team verwijdering

& is natuurlijks oe
komen de machtsverholdingen te
De grote vraa

liggen in deze nieuwe situati
Met name met betwekking tot de
volgende aspecten
© Jongn bej de ofd'n zol dat good

goan
© Zou er in dit nieuwe elftal een

teamspirit kunnenontstaan

© Zou de derdehelft nog langer
duren

© Zou er aan de neanderthaler
van voetballen in het

oude achtste, in het
manier

nieuwe
zeuwendeeen eind komen (rust
in het voetballen dus’

Verugblikkend op deze wredever
storing in het © 70 rustiek lagere
elftallen-beleid, is het antwoord op
de bovenstaande vragen unaniem
met een volmondig ‘ja’ te beant
woorden. Letgeener zodoende op
wijst dat er in dit geval sprake is
geweest van cenop alle gebieden
succesvol integratieproces,
De sfeer in het zeuvende is nu
perfect. Het schijnt zelfs dat er
voor deoud achtste spelers de ma
gische grens van 20 punten
behaald zal worden.Wat wil een
oud achtste speler nog
meer
lierbij hopende u in voldoende
mate opde hoogte te hebben ge
bracht van de huidige situatie
tekent,

excachtste, ex( week)-vijfde,
en adjunet leider van het huidige ZEUVENDE

1m



4
ROFIELSCHETS

p
Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering:

Slechtste sportherinnering:

Tavoriete sportman/vrouw:

Lekkerste eten:

Leukste TV-programma:

Beste muziek-(band):

Tavoriete schrijver/boek:

Helga Krippedeg
Led teeluische conuniesie zo.
37 jaar haiserou,

Tennis

Sumo-worstelen, mannenin blote konten.

voetbal '88.

Hebik niet.

Micheal Jordan, Tiger Woods.

Naardechinees.

Actualiteiten en grote sportevenementen.

Van alles wat, als het maar op de achter
grondis.

"In een sluier gevangen" van Betty Mah
moody

13|W



Mooiste film:

Fijnste kledingstuk:

10 miljoen winnen:

Pilsje drinken bij …

Een dansje maken met

Hekel aan mensen die

Geloof en/of bijgeloof:

Politieke kleur:

De doodstraf:

Jeugd droom:

Grootste wens:

Idool:

Uit bed tehalen voor

Tent opzettenin …

Omscholentot

"Titanic" en"Dances with wolves".

Bikini, want danis het mooi weer.

Wereldreis maken langs Egypte, Israël en
Tibet.

Ik lust geen alcoholische dranken.

Richard Geere.

Achter je rug om over je praten en niet
rechtstreeks naar je toe komen.

Een beetje bijgelov

Paars.

Nee, lang straffen is beter.

Bij de politie

Gezonden gelukkig blijven, kun je zelf veel

aan doen.

geen.

Mooi weer.

AAN het water.

politie-agent

14u



2VOOR AL UW: Sportschoenen
Â 5 Sporikleding

«
T Schoenen en Sporthuis

9 ZIEUWENT- Tel. 351257

ZAND

A AEK
Sportartikelen

TEN BRAS
Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro|3&|

Rucanor - Wings - Goudie - Yonex - Lotto EADunlop - Hummel - Masita - Oliver - Viking za

Diverse mogelijkheden voor:

Hotel - Café - Restaurant

’t WittePaard?

Verrassend,
»Ged,

Bruiloften en partijen
Recepties
Reünies

Vegaderingen De ideale rustplaats voor een hapje en drankje.



VERENIGINGEN

RK.Z.VC. Veldvoetbal
Voorziter A. vd. Wetering, Dorpsstraat 25, Zieuwent, el 351230
Secretaris Cte Molder, Aevelstraat 9, 'voorde, el 375179
Penningmeester :J. Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, te. 352059

Wedstrijd soer. W, Wopereis, Harreveldsoweg 14, Ziement, tel, 351831

en Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, el. 351257
Secretaris Donderwinkel, Oude Aaltensewog 70a, voorde, tel 379552
Penningmeester 2. Krabbenborg, Keuterstraat 8, Zieuwent, tel 352381

Wedstrijd-se0r. ecrearten: B. Shot, Helerweg3,Zeuwert, el 362127
KNVB: A. Donderwinkel, Oude Aaftenseweg 702, te. 379552

H.V. PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, te. 351838
Secretaris P. Marscha, Dorpsstraat 12, Zieuwort, tel 352223
Penningmeesteres :P. ter Bogt, Linnenwever 2, Groenlo, ta. 465478

Wedstrijd secr A Hummeink, De Haare 30, Zieuwent, tel, 351531

TOHP: Volleybal
Voorzitster J. Stoverinck Penterman, De Steege 28, Zieuwent, tel. 361485
Secretaris M. Hokenborg, Boersweg 4, Zeuwent, ol 351488
Penningmeesteres :M Heutinck, Bolderweg 11, Zieuwent el. 351770

Wedstrijd . Kamebeek, De Steege5,Zeeuwen, el. 360247
Recreanten M. Hokenborg, Boersweg 4, Zieuwent, tel 351488

ZTV: Tennis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat 1, Marijrwelde, tel. 351281
Secretaresse B. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zien, tel 361501
Penningmeesteres 1. Krippenborg, De Steege 2, Zeuwert, tl, 352424

Gymnastiek. en Jazzgym. vereniging
sir L. Hummlnk, Ouce Terborgsow: 208, D'chem, tel! 0314 360442

Socretaresse 1, Batsdijk 42, Mariënvelde, el 351711
Penningmeester 5, Batsdik 37, Mariënvolde, tel 0573-461411
Wodstrijd secr. VW Hummeink Kramer, Chopinstraat 8, U'voorde, td. 374316

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Ofhof, De Waareise 23, Zieuwent, to. 351262
Secretaresse A. Oonk Boekholt, Haverkampstegge 12, Wik, el 0543 563459
Penningmeester  :G. Rijnders, Larkestraat 18, ‘voorde, fel 374926

Veloce: Fietstoerclub
Voorzitter Vacant
Secr/Peningm.  :H. Toebes, Beethovenstraat G, L'voorde, te. 379611
Teercoördinator  :P. Krippenborg, Dorpsstraat 242, Zieuwent, tel. 351856



Es
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Landelijke Rijvereniging "Zieuwent - Harreveld”
Voorzie £°te Have, Aagtemanmeg 2, Hanevekd, tel 374997
Secretaresse IL Hendriks, MSterstaat 56, Bredevoort, fl 0543 452361
Penningmeester :C. Bokkers, Hein Melerstraat 4, L voorde, te. 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzter B. ten Bres. Dorpsstraat 29, Zeuwent el 351257
Sooretaris K, Hummelnk, Fastraat 42, voorde,tel. 377523
Penningmeester te Role, Verkevelngswog 2, Mariërwelde, el. 351373
Wedstridsec. zE. Hoenderboom, De Steege 71, Zeuwent, tl 352316

Schietvereniging Zieuwent
Voorziter £. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, el 351634
Set /Penningm. A Papen, De Haare 32, Zieuwent el. 351970

B.V. T KEVELDER:Biljarten
Voorziter J. Nijolder, Wilgendijk 4, Mariënveide, tel. 351316
Secretaris 8. te Roles, Verkevcingsweg 2, Mariënvelde, ie! 361373
Penningmeester Hi Échot, Aoshoretrdij 20, Zeuwent, te. 252268
Wedstrad soor. A. Waalderbos, Zieuwentseweg 42, Zieuwent, iel. 351504

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter M. Spieker, Staringstraat 43, ‘voorde, tel 375650
Secretaris S. Papenborg, Wigendjk 6, Mariënvelde, te. 351552
Penningmeester  :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent tl. 351271

Wedstijd- secr. IN. ten Have, Oude Meat 16, Mariënveide te. 351819

ESZET'90: Squashvereniging
Voorzitter Doppen Dorpsstraat 77,wer,251982IN. Hendhikzen, De Steege B9, Zeuwent, tel 352275

Grburgsostaat 5 Lode, 19379116Penningmeester
Wecstrsekr HL Meuttege, Conctartjiaan

B, Fro, el 0573-453524

BADMINTON-vereniging
Voorzitter Sin Maaeenstaat 4 voode,l BTO9
Secretaris “ten Bes, Go aaa 34, Zeuwont, ol 351
Penringmee



Krabbenborg HANDELSOND.

Kristalzuiver bronwater uit Zieuwent
Postbus 1

B.A.M. Krabbenborg Geeee
7136 KM Zieuwent
5 5644-351534

0655143819WEEGBEUG ALTIJD OPEN

VOOR

tijdens de rust of
na de wedstrijd

GEZELLIGHEID De u van harte welkom
inde

EEE Kantine van Z.V.C.
DRANKJE Telefoon 35 16 07

architektenburo| a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 md zieuwent

telefoon 0544-351389



Spijt van … nergens van.

Nachtmerrie als je kindof naasten wat overkomt

De Redactie (ML.

Dt KiNDERPrc de
Zoals je misschien al wel gezien van maken enook van de invali
hebt, aan delangssuizende kinde- denafgang, Op de
en, is skeeleren nu heel erg in", Werenriedstraat (bij de bloemis-
Dus ging ik (nogal wankelop de terij) wordt ook veel geskeelerd
skeelers) naar het kerkplein toe Ophet gladde wegdek zijn al heel
waar cen groepje skaters van nogal veel wedstrijdjes gereden. A! blijft
hoge stunts stonden te springen. het oppassen met de auto’s
Ophet kerkplein staan een paar
stunts waar veel skaters gebruikee—__
 ….



SKEELFREMSkeeleren is een soort "schaatsen in de zomer”. Je maakt dezelfde bewe:
gingenals op de schaatsen. Dus is het enige verschil; de vier wielen in plaats
vanijzers. Sommige die het al goed kunnen, schaatsen met de handen op de
rug.
Dus als je de volgende keer weer kinderen op skeelers langs ziet komen weet
je er misschien wat meer van daneerst, Het is echt heel gaaf, leuk, cool en
soms best wel eng. Dus probeer het ook eens!! í

Wat vraagjes aan de stoere anum) skater(essen)

1Wat vingJe zo Ieuk aan skeeleren? <
Pieter:"Je kaner lekker hard meeen je kaner stunts mee uithalen. Het is
ook leuk omte hockeyen met skeelers.”
Ik: "Met skeelers?"
Pieter:"Nee, natuurlijk op de skeelers hè!”
(Nou begreep ik het)

2 Waarom Den Je gaan skeeleren?
Bastiaan:" Het leek me gewoon Teuk en het gaat ook harder dam lopen.”

3 BenJe Wel eens Op EEN eCNte skate-Daan geweest?
Jeroen:"Nee jammer genoeg nog nooit"

4 SkeelerJe In eeN HPOEp of alleen?
Sharon:"Meestal samen met iemand ofin een groep.”

5 Waar skeeler Je net Ilefst? pioTMart:"Op de Werenfriedstraat bij Erna.”

owes awsordte DE KINDER



In de vorige PIOT heeft iedereen al
kunnen lezen, dat in het klein
dorpje Zieuwent
tegen topclub Feyenoord staat

aniseerd. Dit vindt in
tegenstelling tot eerdere
berichtgeving plaats op maandag 20
juli. Absoluut een datum om vast
vetgedrukt op de kalender te zetten

en wedstrijd

georg

en misschien zelfs om de vakantie
planning op aan te passen

Lr worden minimaal 2.000
toeschouwers verwacht, hetgeen
echter afhankelijk van de
weersomstandigheden op zou
kunnen lopen tot aanzienlijk meer
De opzet is in eerste instantie om
Zieuwent op deze manier cen top
evenement tebieden. De
achterliggendegedachteis echter

RKZVC- FEYENOORD
y>

ook, dat deze topper de nodige
financiële middelen op zou kannen
leveren om op korte termijn de
RKZVC-accommodatie uit te
kunnen breiden.

Het zal geen uitleg nodig hebben
om aan te geven, dat dit een
omvangrijke organisatie vereist,
waarvoor een commissie is

gevormd. Zij zullen echter absoluut
et zonder de hulp van vele 10:

tallen vrijwilligers kunnen voor alle
werkzaamheden, diedit alles vraagt
Len prima mogelijkheid om voor
BKZVC mee te werken aan een
dergelijk evenement. Iedere
geïnteresseerde kan contact
opnemen met de organisatie
Contactpersoon is John Cuppers,
telefonisch te bereiken op 352059.

De Feyenoord commissie.
17



Het Handbalseizoen ‘97-'98 is nu
echt afgelopen. De komende
weken worden de trainingen
teruggebracht naar cenmaal per
week en worden er nog enkele
vriendschappelijke wedstrijdenin

de regio gespeeld. Eind me is alles
afgelopen en gaat men van een
welverdiende vakantie genieten,

Zoals reeds in de Piot van Maart
geschreven, zijn de dames-1 met
12 puntenuit 22 wedstrijden op
cen 10de plaats geëindigd, hiermee
is de doelstelling, handhaving in
de 3de divisie gerealiseerd
Achteraf had men misschien wat
plaatsen hoger kunnen eindigen,
als de selectie wat breder geweest
was. We wisten echter van tevoren
dat dit niet het geval zou zijn en
dus hebben wehet toch goed
gedaan.
De dames-2 zijn met 18 punten
uit 22 wedstrijden op een8ste
plaats geëindigd. Eenduidelijke
verbetering ten opzichte vanhet
vorigeseizoen, toen men tegen

EV HOENDERBOOM/PACELI NIEUWS

degradatie moest knokken. Ook
hier was de basis erg smal en moest
er regelmatig eenberoep gedaan
worden op de jeugdspeelsters en
dames uit het 3deteam, veel
blessures waren hiervoor de
grondslag.
De dames-3 zijn met 4 punten uit
22 wedstrijden helaas als laatste
geëindigd en mogen het in het
nieuwe seizoen weer in de 3de
klasse proberen. Hier bleek datin
de 2de klasse tochales een tikje
sneller en harder gaat dan in de
3de klasse. Diverse wedstrijden
gingen pasin de tweede helft
verloren, nadat men in de ste
helft toch meestal goed konvolgen
of soms zelfs ruim op voorsprong
stond.
De heren konden zich makkelijk
handhavenin de 2de Klasse met 21

puntenuit 22 wedstrijden
eindigden zij opeen 7de plaats en
mogen zich dus feitelijk debeste
seniorenploeg van de vereniging
noemen. Er had zelfs nog een
hogere rangschikking ingezeten, als

18



het blessurespook niet enkele
keren behoorlijk toegeslagen had

De meisjes B-jeugd zijn met 15

puntenuit 12 wedstrijden knap als
3de geëindigd in de D-Klasse. Het
leeftijdsverschil in hun team is
eigenlijk te groot en ook in de
klasse zelf komt men behoorlijk
leeftijdsverschil tegen en daarom is
het erg goed dat men op deze
plaats geëindigd is. Het zou goed
zijn als dit team in dekomende
maanden wat versterking ou
kunnen krijg
In de C jeugd spet
buiten mededinging mee, omdat
ook hier het leeftijdsverschil ons

JLALIKS

n

Ide ons team

BZVCJEUGDTOERN

Op 30 en 31 mei vindt het ja arlijkse BKZVC jeu

parten speelde. Men behaalde 8

punten uit 14 wedstrijden wat op
zich erg goedis, gezien de
kwaliteiten vande andereteamsin

hun klasse.
Ook bij de D-jeugd werd buiten
mededinging meegespeeld. Zij
behaalden 13 puntenuit 18 wed:

strijden. Door de geweldige aanwas
van nieuwe speelstertjes, die
allemaal graag wilden spelen, was
dit de enige mogelijkheid om in
competitieverband mee te kunnen

spelen. In het komende seizoen
kunnenalle teams weer normaal
deelnemenaande competitie. Bij
de jeugd komen er zeker 1 of2
teams bij.

OO!

toernooi weer plaats
Let betreft een 2 daags jeugdtoernooi voor D-pupillen. De deelnemende

vereniging en zijn:DVC, WVC, v‚.v.Vorden, VIOD, Spel.Markelo,
Spel. ibergen, Spel.Varsseveld, v.v. Terborg, Concordia Wehl,
vx. Witkampers, v‚v.Doetinchem en RKZVC zelf

19



Uiteraard zal er in poules worden
gestreden om de plaatsen, waarna in
kruisfinales en finales deeindstand
bepaald wordt.
Hen leuke bijzonderheid aan dit
toernooi is, dat er na iedere
wedstrijd penalty's genomen zullen
worden om eenextra bonus- punt
te verdienen. Dit houdt in, dat van
ieder team3 spelers een poging
wagen. Uiteraard wint het team met
de meest benutte pogingen het
extra punt. Spanning en sensatie !

Verder is het zo, dat er voor de +
200 jongens en de leiding voor
overnachting dient te worden
gezorgd. Dit zal geschieden in het
Sourey: Center. Uiteraard hoort
daar danookeen avondprogramma
bij en ook de verzorging van een

diner op zaterdag en cen ontbijt op
zondag. Het zal duidelijk zijn, dat
dit bij elkaar weer cen behoorlijke
organisatie vereist, waarvoor de
voorbereidingen uiteraard al involle
gangzijn. Vorig jaar is dit allemaal
vrijwel perfect gelopenmet de
medewerking van een groot aantal
vrijwilligers. De organisatie hoopt
ook voordit jaar weer opde
medewerking van deze jeugd leiders
en alle anderen, die hiervoor
gevraagd worden. 2 dagen lang
bezig zijn met (jeugdvoetbal en
gezelligheid zijn de ingrediënten
voor een hopelijk opnieuw geslaagd
weekend.

Voor iedereen, dic het jeugdvoetbal
een warm hart toedraagt; noteer de
data vast, dus:tot dan !

De toernooi-commissie ;

MareKemkens & René DoppenOm]
= 4ijm8 U
-20W

24 meizondag:Uierijk PIOT kopie inleveren

EVENEMENTENAGENDA
-SbentIN 3; Gide Jong Nederland; Kein kamp

:Gide Jong Nedeland: grooikamp

RKC FRENOORD
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Bloemsierkunst „ERNA“
Werenfriedstraat 1

7136LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352372

Vooral uw bloem- en
kado-ideeën en
lid Teleflora

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

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

Tevens bezorgdienst
Tot ziens !

Dames- en Herensalon
#9

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 054-9352391 @w—Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 18.00 uur. Zaterdag: 8.00-1400 uur



| 7196LE Zieuwent
= A Dorpsstraat 29a,NGE] SEN Taioon saas

TE ZIEKENVERVOER
PARTICULIERE ZIEKENVERVOER

GROEPSVERVOER
PERSONENVERVOER
TROUW / ROUW

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
E van merkauto'see Nb ESt27 banen

BIEN Waalderweg 12a

Hulzink
Bouwbedrijf

1 NIEUWBOUW

1% VERBOUW

‚ 1 ONDERHOUDSWERKEN

0544 - 351214 sei?ZIEUWENT Fax 0544-352165



HALLO SPORTERS

Hier volgt een stukje namens de volleybal vereniging Toph. Graag zouden we zien
dat de jeugd onze vereniging komt versterken. Want de jeugd heeft de toekomst.
Hiervoororganiserenwe daarorm een middag waaropze dan ook kennis kunnen
maken met het volleyballen. Misschien hadu dit al gehoord, gezienof gelezen.
Met name de leerlingen van de Sint Jozefschool hebben dit via een brief al

meegekregen.
Mocht je nog geen inschrijfformulier hebben gekregen, bel gerust naar
onderstaand telefoonnummer.
Opde foto hierbij ziet u ons bestaande jeugd team. Dit team bestaat uit $
enthousiaste leden. Zij zijn in december kampioen geworden inhun klasse. Ook
dit jaar spelen ze weer geweldig Dus wie weet weer een nieuw kampioenschap dit
Jaar

Jeannet Stoverinck(tel. 0544 351485)
Margret te Roller ( tel. 0544 374557)

ieugdinstuif van 14.00 tot 16.00
ledercen vanaf 8 jaer is welkom,



DEMOME

Datum:
Wedstrijd:
Uitslag:
Doelpuntenmakers
Mooiste goal:

Mooiste moment:

Man van de Wedstrijd:

Datum
Wedstrijd:
Uitslag:
Doelpuntenmakers

Mooiste goal:

Mooiste moment:

Man van de Wedstrijd:

Datum:
Wedst
Uitslag:
Doelpuntenmakers:
Mooiste goal:

NTENTAN

DE PUPILLEN

04-04-98
RKZVCE
22
Kevin Doppen
Na een mooie lange bal van Mark Bakker ronde
Kevin Doppen de bal fraaiaf.
Degoal van Harm Toebes die zorgde voor 2-2
gelijkspel
Erik Wolterink

Longa É8

11-04-98
RKZVCe2 -KSHel
3-3
Marloes kl. Holkenborg Sjoerd Kolkman
Bob Hogenelst
Doorbraak van Bob en speelde de keeper
voorbij en gaf de bal aan sjoerd die toen
scoorde.
Dater steeds meer ouders komenkijken naar
ons steeds beter wordende team.
Bob Hogenelst

28-03-98
AD'69 F1 RKZV

Wout Rouwhorst 2x
Wout Rouwhorst



voorde aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

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

Aannemingsbedrijf

Hummelink & Jansen b.v.
Ettensestraat 1

7061AA TERBORG Tel. 0315-323107
Fax 0315-340581
Privé 0544-351995

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



Wees wijs, gebruik CTbouwmaterialen van Wopereis 3E)

BOUWBEDRIJF fs al ef
+ bouwmaterialen

OO ris* nieuwbouw
* verbouw
* onderhoud Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

PTT - Postwinkel
met 0.a.
Wens- en

Prentbriefkaarten

DNC Borduurgaren
SOKKENWOL

eeienippenborg/_\ TexieournwenGERARD KNIPPENBORG
Dorpsstraat 11

7136 LE ZIEUWENT Dorpsstraat 11-7136 LE Zieuwent
Telefoon0544 - 35 15 44 Tel, 0544 -35 15 44



Mooiste moment: De jongens hebbende 2° helft goed gespeeld.
Manvan de Wedstrijd: Douwe Hummelink

Datum: 11-04-98
Wedstrijd: RKZVC F4-KSH F2
Uitslag 4-3
Doelpuntenmakers: Bern Hummelink 3x Wout Toebes Ix

|

Mooiste goal: Wout, paar man uitspelen en dan heel gewoon
de bal inde goal knallen

Mooiste moment: Dat we lekker met z'n allen steeds de veters los
‘hadden zodat de leiders ook wat te doen
hadden.

Man van de Wedstrijd: Bern Hummelink

Datum: 18-04-98
Wedstrijd: Grol F3 - RKZVC F3
Uitslag: 6-4
Doelpuntenmakers: Daniel Thiemessen 4x
Mooiste goal: Alle van Daniel
Mooiste moment: Jesse Rondeel keept voor ' eersten zegt: “ik ben

niet goed hoor, maar ik doemijn best”
Man van de Wedstrijd:

Datum:
E

21-03-98
Wedstrijd: RKZVC F1 Longa F2
Uitslag: 10-2
Doelpuntenmakers: Michiel Krabbenborg 6x

Wout Rouwhorst 3x
Jelle Knippenborg 1x

Mooiste goal Wout Rouwhorst
Mooiste moment: nog 5 wedstrijden en we zijn kampioen

[Manvan de Wedstrijd: Sander Kl. Holkenborg

\



Datum:
#

18-04-98

Manvan de Wedstrijd: Douwe Hummelink

Wedstrijd RatumFl RKZVC F1
Uitslag: 3-1
Doelpuntenmakers: Wout Bouwhorst 2x Jan Beerten Ix

Jelle Knippenborg 2x
| Mooiste goal: Jan Beerten
| Mooiste moment. Nog maar 2 wedstrijden enwezijn kampioen
L

Datum: 04-04-98
Wedstrijd: RKZVC D2 Grol D3
Uitslag: 1-0
Doelpuntenmakers: Luuk Storkhorst
Mooiste goal: Tuuk Storkhorst
Mooiste moment: Speler Grol loopt tegen de vuist van de

scheidsrechter, envalt voor 3 min. al uit -K.0.

Man van de Wedstrijd: Sander Voorhuis

Datum 04-04-98 1

Wedstrijd: Erix F2- RKZVC F4 |

Uitslag 22
Doelpuntenmakers: Wout 'Toebes

| Tom Hulshof
Mooiste goal: Luuk Storkhorst
Mooiste moment: 'om Hulshof mooi steekpasje op Tom die de

bal mee nam naar goal en prachtig afronde
Man van de Wedstrijd: Wout ‘Toebes

M ‘



Het beste vlees
komt van uw slager

e
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ

a SLACHTERIJ

KST
EA H. BEERTEN en Zn.

TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent
UW HUISSLACHTINGEN

Telefoon 0544 - 351205

Voor een goede
2e handsof nieuwe auto

Verder alle soortenreparaties
N

ook A.PK-keuring

naar een erkend adres:

Garage
V.O.F. KOLKMAN

Hendriks Tuinbedrijf Zieuwentseweg 44- Zieuwent
Dorpsstraat 85 Telefoon 351603

7186 CJ ZIEUWENT
TT 0544-352043



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

VerkoopKARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

RR EratlaenJe s

Af OS ZIEUWENT
3 BORCULO== BREDEVOORT

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

VEEVERVOER
STUKGOEDERE VERVOER
KIPPERVERVOER

AVIA
Tel, 0544-351215

Fax 0544-352065

WIST U
dat Ubij 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



VERENIGINGSDAG 97-08

Zoals jullie misschien al wel gehoordof gelezen zullen hebben zal de
viteiten commissie op 17 mei aanstaande, een dag organiseren voor

senioren, donateurs, sponsors, supporters en andere betrokkenen. Deze dag
heeft als doelstelling een gezellige afsluiting van het seizoen, enhet
veergroten(behouden) van desaamhorigheid binnen de vereniging,
Het programma van die dag zal bestaan uit :

1) Voetbaltoernooi 10.00 t/m 16.00 uur
2) Nevenactiviteiten na de middag
3)Feest 16.00 t/m 21.00

Voetbaltoernooi: De wedstrijden worden gespeeld opcenhalf
voetbalveld, met Kleine goals. De teams bestaan uit circa 7 personen. De
speelduur bedraagt 1 x 2 minuten.

Nevenactiviteiten:Naast het voetbaltoernooi worden enkele andere
activiteiten georganiseerd. Voor deelnemers aan het toernooi, maar ook
voor andere aanwezigen. Enkele nevenactiviteiten zijn penaltyschieten, en
het pratenover oude foto's en krantenknipsels over RKZV

\ E



Tijdens dit feest zal de prijsuitreiking plaatsvinden; van het
toernooi. Tevenszal de supportersclub de speler van het jaar bekend
maken. Natuurlijk is er muziek en gelegenheid tot een hapje en een
drankje.

De verschillende teams bestaan uit de volgende leden

1

Danny Wopereis
F:. Bokkers
Mark Penter
Sjaak Jansen
Clemens Bokkers
Jan Holkenborg
Dion Rouwhorst
Marco Waalderbos
Wilfried Waalderbos

3

Erik Nijenhuis
Mark Karnebeek
Sander Kolkman
Mathieu Boomgaars
BolfSpekschoor.
E.M. Zeggelink
W. Domhof
Arno Doppen
RonaldGr. Kormelink

2
Jos Kolkman
Sander Fekelder
Derby Gr. Zevert
Jan Beerten
Aloys Spekschoor
Willie 'Toebes
Leo Stoltenborg
Donis Holkenborg

4
Guido Domhof
John Krabbenborg
Justin Mull
Guido Nobbenhuis
Tommy Kolkman

Edwin Waalders
Dolf v. Hooft
Rene Doppen
Mark Krabbenborg

ok+0



OON_ STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33-7196 LE ZIEUWENT Telefoon 0544-351207

ESSEN“RESTAURANT àla carteESSENeGBSESSNNeEeEEENENBENN
elke woensdagSEN



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.:0544-351542

Voor:
= Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
- Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle

merken. (Huurauto beschikbaar)
- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en -reparatie

mw

q verkeersschool
GUUS KOLKMAN
voor uw:

* autorijopleiding: schakelwagen/automaat
+ motorrijopleiding
* aanhengwagenopleiding (E bij B)
* theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
* theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur

zieuwent tel. 0544-351939
b. 06 53933054



5)

Dennis Krabbenborg
Toby Krabbenborg
Dennis Knippenborg
Leon Massop
Rob Hoenderboom
J.v/d Groes
Marcel Oriens
Hans van Hagen
Rene kl. Holkenborg

7
Maarten Domhof
Han Rouwhorst
Jos Heutinck
John Eekelder
John Cuppers
Martijn Waalderbos

hael Kampshof
Paul Eeftink

9
Tenno Kolkman

Erik v/d Weterink
Jelle Krabbenborg
Mark Kemkens
Bennie Storkhorst(haare)
Martijn Rouwhorst
Jos Domhof
Reinier Hogenelst

6
Erik Rouwhorst
Joris Wassink
Willy Nijenhuis
Boy Stapelbroek
Rogier Bekkenhuue
Frans Domhof
Frank Hummelink
Albert Vos
Henri | Holkenborg

8
Bart M. Goldewijk
Mareo Spekschoor
Stef Rouwhorst
Martin Toebes
Marco Payers
Fons Stortelder
Norman Rouwhorst

10
Ronaldte Vruchte
Henri Weikamp
Wilco Wopereis
Guus Kolkman
Niels Kolkman
Stephan Papen
Guido Stortelder
Lau Kolkman

De activiteiten eommissie

| ’



BUITENLAND
Watis er aande hand met het ni
veau van ons voetbal of beter
gezegd ; het ontbreken ervan ?
Hetis niet echt spannend meer
namelijk. Ajax is weken voorhet
eind van de com-petitie al
kampioen. Net als in Spanje,
België, Portugal en Oosten-rijk is
dit met de 3puntenregel al
weken van te voren bekend. Top-
club PSV kan schijnbaar niet
wekelijks presteren en
Feyenoord staat zelfs een
straatlengte achter op de
kampioen. Kort daarachter pre-
tenderen enkele clubs om mee
te kunnen doen met deze top-3,

aar overtuigend is dat alles
nt. Belangrijk is echter, dat we

voetdgllers kwijtraken.

gone to. Seedorf,
rde en zo meteen

liggen dagelijks
aande costa,

terwijl Klui-ver\ en Davids
regelmatig aan spaghetti
zitten. Mulder, Meijer en
Eijkelkamp zijn al ee:
tijdje verschwunden,
De Boertjes willen weg,
Stam dito en van
Bronckhorst ook. Wie
blijft er eigenlijk wel.

Hiddink kan dan ook maar beter
een OV-jaarkaart kopen dan een
bal. Er spelen + 150
Nederlandse (top)spelers in het
buitenland, die we best wekelijks
‘hadden willen zien spelen. Is dit
de tol van de steeds belangrijker
wordende commercie, het
zogenaamde Bosman-arrest ;

oftewelhet grote geld?

Er is wel wat voor
teruggekomen. De huidige
vedetten zijn nu Arve-ladze,
Kohklov, Cruz en Machlas om er
maar wat te noemen. Toch is het
minder leuk dan met Bergkamp
of Seedorf. Op deze manier
leveren we als toch erkende
voetbalnatie wekelijks in en
komenwe terecht op het niveau
van Denemarken of Noorwegen.

Waarom willen spelers eigenlijk
allemaal weg uit ons kleine Ne-
derland,ishet somsniet gezellig
genoeg in het kleine café aan de
haven of bij de kerk ? De te
vurige fans en de vaak te
opdringerige pers uit die landen
zijn toch niet, what youre looking

for, toch ? Gaathet puur
om hetgeldof ishet ook
de prestige? Het geld
én de uitdaging
Logisch, maar jammer !
RD.



EE BE

NVM BeHYPOTHEEK
SHOP z

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

nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit

alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij

voorw de juiste
DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

egen de best mogelijke voorwaarden.

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

— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

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