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BUNGA
Iben een grotefan an voethl, Ie agg graag
Kijken na eenpartijtjeop het veld of inde
zaad. Zntel de profesionals alsde onzes ie
der nivea heet zn dare Op wijde de
18e september moesten we zadvoehellen in———

Borado. Uti geen Toogsaand voerd wat wa
laten zin, nau toch velen er vedgs en dat
mad et waa luk. Nade westrijdis het Ik
kerzitateten en hdmamdauchen. Aleen
vanda riet. As en



gek onder de douche en snelin de
Keren en in de auonaar huis. Ik zit
in de auto nog meer te zweten dan
voor het douchen, maar er wordt me
duidelijk gemaakt waarvoor dit alles
In Lichtenvoorde spelen ze ere div
zaalvoetbal en ze plachten dit in
Zieuwent te doen. En vanavond komt

Bunga Melati. Daar speelt Grünholz
en die is erg goed.
Dat was hij dus ook. Maar voormijn
gevoel ook deenige om voor naar de
sporthal te gaan. Hoe hoger het ni
vean bij het zaalvoetbal des te meer

wordt het ééngroot schaakspel. Post
ties staan vast en ze laten (zowel de
aanval als de verdediging) de bal rond

gaantot het diep kan of er ruimte is
voor een afstandschot. Ken wedstrijd
vol herhalingen met cen oplopend
scoreverloop.
Nee hoor, zondag weer lekker naar het
eerste kijken op het veld en ik kijk al
weer uit naar maandagavond als het
derde van ZVZ weer moet zaalvoet
ballen. Minder hoogstaand maar zeker
zo leuk.
deRedactie (ML).

WAT IS EEN VERENIGING?
iN

Per 1 september j.l is ESZet '90 de
squash vereniging van Zieuwent op
geheven.
Omdat wij benieuwd zijn naar de re
denen voor de opheffing hebben we
een interview met Vincent Doppen die
alle jaren voorzitter is geweest van de

vereniging
Vincentis 39 jaar, geladen vader
van3 kinderen. Hij is kapper en heeft
hiermee van zijn hoby zijnberoep



Het beste vlees
komt van uw slager

° Je’

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN
Telefoon 0544 - 351205

Voor een goede
2e handsof nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties
ook A.PK-keuringAg
naar een erkend adres:

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

Hendriks Tuinbedrijf
Dorpsstraat 88

7136 CJ ZIEUWENT
TZ 0544-352043



Bomers 2xMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351820- ZIEUWENT

OS BallhapJosGA 5

LO ZIEUWENT
BORCULO

BREDEVOORT
De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

RABBENBORG,H
Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065AVIA 9

JJ

zieuwent

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KIPPERVERVOER

WIST U
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. U/m vr. 8.00-21.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags gesloten



gemaakt. Naast het kappersvak is
squash zijn geliefde bezigheid.
Hoe het allemaal begon.
Ik heb in '87 voor deeerstekeer ge
squased met m'n zus en ik vond het
meteen cen prachtige sport. Daarna
benik het regelmatig gaandoenmet
mijn broers omdat die dichterbij wo
nen. Om te kunnen squashen moesten
wetoen naar Vreden, Zevenaar en
Doetinchemtoe.
Ten paar jaar later kwamen er in
Lichtenvoorde squashbanen, dus gin

gen wedaar spelen, en troffen daar
meerdere mensendie van squashen
hielden.

Op dat moment werd bekend dat erin
Zieuwent ook een sporthal zou komen.
In augustus '89 ontstond het idee om
cen vereniging opterichten.
We Tebben stukken in de Élna gezet,
en via mond op mond reclame hadden
weal snel zo'n 30 “leden”.
Met het eerste bestuur, bestaande uit
mezelf, Peter van Zutphen, Paul
Knippenborg, Rene Doppen en Moni

qe Knippenborg, hebbenwe op 19
maart 1990de vereniging “eS Zet '90"
opgericht
We hebben dit met de

stelling gedaan
olgende doel

“De vereniging stelt zich ten doel het
doen beoefenen en het bevorderen van

de squashsport in al zijn verschij
ningsormen;

© lid worden van de hond
© deelnemen aan competities
© organiseren van wedstrijden
+ evenementen op het gebied van

de squashsport te organiseren”.

Het verdere verloop.
Nadat we ons hadden aangesloten bij
de bond, en bij het Sourey Center
uren hadden afgehuurd voor onze le
den kon het squashen beginnen
Het eerste jaarhelen wealleen ge
traïad, om ons gereed te maken voor
de competitie. Toen we in '91 compe
trie gingen spelen hebben we ook een
trainer aangesteld
In eerste instantie heben wealleen
deelgenomen aan de bondscompeti
tie's. Fen groot nadeel hiervan was
dat met name de dameserg ver weg
moesten omte spelen. Lv.m. de reis
afstand maakten de dames er wel eens
cen weekendje uit van en speelden dan
ook meteen 2 wedstrijden. (naar
Maastricht bijvoorbeeld)

Alle teams heben altijd goed meege
draaid in de bondscompetitie. Toch
ebben we 4 jaar later met de vereni
gingen in de bnaurt zelf cen



et, zodat iedereenegiocompetitie opge
war dichter bij huis kon spelen
War betreft het ledenaantal zaten we
het eerste jaar al goedmet zo'n 80 le
den. Dit aantal steeg het tweede jaar
naar 125, waarna het terugliep tot
105 in het derde jaar en tot 85 in het
vierde jaar. Vanaf het vijfde jaar 10t
Tet eind ebben wezo'n 7 edenge
houden.

Het grote verschil zit dan ook riet in
het aantal leden, maar in de woon
plaats ervan. In het begin kwam 60
706 uit Zieuwent, terwijl dit per

centage op het laatst wog maar zo'n
30 CG was; de rest kwamuit andere
plaatsen
Tinancteel zijn we dus altijd een ge
onde vereniging geweest

De verandering.
Wat in de loop der jaren het meest
veranderd is, is de instelling van dele
den. Debetrolzenheid bij de

vereniging werd steeds minder. Er was

geen animo en opkomst meer bij ver
gaderingen, activiteiten en festiviteiten
van eS/et.
We rebben van alles gedaan om te
achterhalen waar dit vandaan kwam;
mensen persoonlijk gevraagd, het in de

jaarvergadering besproken, en iedereen

een enquête gestuad met de vraag

welke veranderingenfverbeteringen
wensen van de squashwereniging
Daarbij hebben we allerlei dingen ge
probeerd om de animoen
betrokkenheid te creëren

© iedereen kan gratis trainen op
dezelfde avond

© Foffiesquash

eet organiseren van cen elinie
© 2 keer perjaar clubkampioen

schappen houden
© feestavond organiseren
© uitleg spelregels ete. ete.

Toch heeft dit allemaal niet geholpen.
Soms ging het even beter, maar de

animoen interesse liepal snel weer

terug
Hetlijkt erop dat het, het gevolg is

van de individualisering; het komt bij
meerdere squashverenigingen voor.

squash is eenindividuele sport en

mensen komen echt alleen om te
squashen. Alsld van onze vereniging
is het squashen goedkoper

Het definitieve einde.
In april van dit jaar hebben we nog
eens cen verenigingsavond georgani
seerd. Iedereen heeft hiervoor twee
keer een uitnodiging gehad. Uiteinde

lijk zijn er 3 personen geweest!
De volgende bestuursvergadering heb
ben webeslotenom de vereniging op



STOLTENBORGWOON INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33-7136 LE ZIEUWENT Telefoon 0544351207
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Boersweg2
7136KK ZIEUWENT
Tel.:0544-351542

Voor:
Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

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

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

7 verkeersschool
GUUS KOLKMAN
* autorijopleiding: schakelwagen/automaat
+ motorrijopleiding
+ aanhangwagenopleiding (Ebij B)
* theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
* theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur

zieuwent tel. 0544-351939
6 - 53933054



te heffen. We zijn drie jaar lang bezig
geweest omanimoen betrokkenheidte
krijgen van de leden, en dat is wiet
gelukt
Len vereniging is prima, maar niet

seenvoor het geld. Fen vereniging
sociaal orgaan, alsje hier lid van bent
dan scheptdit verplichtingen. Fen
vereni
goedkoop mogelijk te kunnenlaten
squashen!

ingÎs er niet Om mensen zo

We konden niet meer voldoenaan de
doelstelling die wevoor ogen hadden,
en dan moet je or cen keer cen punt
achter zetten.
Na de bestuursvergadering zijn we
met dít bericht naar het Sourc ge
gaan, en hebben hun gevraagd of ze
Tets in de opvolging van eSZet willen
doen
We ltebben hen het vol
gedaan:

“Jullie kunnen een finaneile bijdrage
van de vereniging verwachten als de
competitiespelers op dezelfde voor
waarden en met dezelfde faciliteiten

Tiet erste jaar kur tenblijven squas
hen. Daar hoort ook de trainer bij die
2 aa per week komt
Gaan jullie ook nog actie ondernemen

ende voorstel

an het stinaderen van de squasksport
bij de jeugd, dan willen wij dit ookfnancieel ondersteunen.”

Het Sourey Center stondhier positief
tegenover en het ziet ernaar uit datie
dereen op dezelfde manier verder kan
squashen
We hebben alle eden uitgenodied voor
cen vergadering begin juni, en erbij
vermeld dat we de vereniging willen
opheffen
Ook bij deze vergadering was de op
Komst minimaal
De ledendie er waren hadden begrip
voor ons besluien zijn akkoord ge
gaan, waarbij het einde van eSZet'90
eenfeit was.

Naderhand hebben we van geen enkel
ander lid nog cenreactie gehad.
De rest van et overgebleven geld gaat
naar goede doelen

Vincent, wat is jouw gevoel
nu?
Ik baaler vreselijk van, want hetis
ons niet gelukt. Wehebbenhet doel
dat weons 8 jaar geleden hebben ge
steld niet gehaald. Voor nrijn gevoelis
ret te snel mis gegaan; 8 jaar is tekort
voor een vereniging.
We hebben er jarenlang alles aangedaan en dat geeft wel een “tevreden”

gevoel, maar toch denk je nog regel
matig van “hadden we niet sus, of
toeh heter zo; misschien dit, of toch

dat’zo



Watismude daadwerkelijke reden, We hopen dat je toch nog jaren met
waarom komen de leden niet? Als we veel plezier kunt blijven squashen, ook
dat wisten was het waarschijnlijk ook al zal dat niet meer bij jouw vereni-
allemaal niet zover gekomen. ging ES: 90 zijn.
Vincent hartelijk bedankt voor dit in
terview.

De redactie. (JWen IR)

Meest vervelend;

Meest leuke;
In sporttas;

Slechtste eigenschap;
Beste eigenschap;

Coeij

Vegen, daar probeer ik altijd on-
deruit te komen.
Knippen.
racket, balletje, sportkleding en
douchespullen.
Ik ben nogal eigenwijs.
Als ik ergens mee begin wil ik het
graag goed afmaken.

Beste sportman/vrouw; Areke Hassink vanwege de indivi-

Wiens schoenen;
Welk dier;

Interview PIOT;

duele sport die ze doet; daar heel
veel doorzettingsvermogen voor
nodig.
Bil Clinton.

Een hond of een wolf, daar
voel ik me ‘t meest mee verwant.
Een van de competitiespelers van
de squash; bijvoorbeeld Miriam
Klein Goldewijk.



J. WAENINK B
schilderwerk: onderhoud

verbouw
nieuwbouw |
wandafwerking

|

|

beglazing: glasschade
lerende en ZIEUWENTzondere beglazing FEE Eeaen

Tevens verkoop aan huis 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 0544-351217

WERENFRIEDSTRAAT 37
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»
W.J.M. Klein Goldewijk

© verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

+ autoslarm inbouw
+ startblokkering (SCM erkend)

BÉxienDe Witte Rietoweg 3 rsMariënvelde ==Tel. 0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



Sponsor bundeling is eenfeit gewor
den binnen de Zieuwentse
gemeenschap want wat is er aan de
hand:

Zoals velen hebben meegekregen is er
op cen tweetal vergaderingen van 14
april 1998 en 11 mei 1998 gekomen
zot oprichting van SPONSOR
BUNDELING ZIEUWENT

De achterliggende gedachten voor dit
initiatief is om verenigingen, instel
lingen, stichtingen en andersoortige
organisaties te motiveren om niet
commerciele activiteiten te ontploot
en ten hehoeve van de Zieuwentse
gemeenschap en tegerlijkertijd door
Dnendeling van de sponsoren meer
geld ter beschikking te hebben zodat
deze verenigingen ete. niet jaarlijks
hoeven aan te kloppen bij de

sponsorenendoch de aanvragen kaun

Sponsorbundeling

nen coördineren en tijd, alsmede
kosten besparen.
Deopzet van deze sponsorbundeling
is om alle verzoeken bij de midden
stand om sponsoring en collectes voor
bijdragen dan te laten vervallen. De
normale shirtsponsoring en alle an
derereguliere reclame vallen hier
overigens buiten.

Voor een verdere inhoud verwijzen
wij u naar de Voorwaarden Sponsor-
Bundeling Zieuwent. (zie bijlage)

Inmiddels is het beoogde budget van
minimaal fl 30.000, overtroffen aan
geld en het ter beschikking stellen
van zaalhuur, door medewerking van
ca. 30 bedrijven en agrariers

Ook is de commissie samengesteld on
deze bestaat uit de volgende personen
die zitting hebben namens verschil
lende geledingen



Naam 3} Telefoon
Ceciel Hummelink-te Brake

__
Zieuwents belang 351797

Lau Knippenborg Sponsoren 351700
Karin Krabbenborg-Waalderhos Culturele verenigingen 57
Anton Roravhorst Sponsoren 351294
Berry Wensink portverenigingen 351838
Andre van de Wetering Sportverenigingen 351236
Vincent Doppen Sponsoren 351982

Contactadres voor aanvragen Sponsoring €.4. Sponsoren:
Anton Rouwhorst 351294/352103

Postbus 19 Zegendijk 16 k

7136 ZG Zieuwent 7136 LS Zieuwent

Wij zijn ervan overtuigd dat defor Er zijn inmiddels een vijftal aanvra
mulezal kunnen werken in positieve genin behandeling genomen die

zin, echter wij realiseren ons dat een geheel danwel gedeeltelijk zijn toege
gewenmingsperiode nodigis om het wezen.
definitieve resultaat te kunnen be

oordelen
De commissie Sponsorbundeling Zieuwent.

Bijlage:

VOORWAARDEN SPONSOR-BUNDELING ZIEUWENT

privé enlof hobby-doeleinden vallen

mgen, instellingen, tichtin ir buiten.

‚n andersoortige organisaties te

motiverenen stinuderen om activi Soort activiteiten:
teïten (niet commercieel zijnd) te
ontplooien ten behoeve van de Zieu- Alle soorten activiteiten vallen onder
wentse gemeenschap. Trips naar de Sponsorbundeling, zoals sociaal,
elders of zelfs her buitenland voor cultureel, sport en algemeen ut.

8



voorde aan- en verkoopvan

MDSA.KL. HOLKENBORG

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!



Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT - Telefoon 0544-351279

Wees wijs, gebruik Kverbouwmaterialen van Wopereis DB

i Vs

BOUWBEDRIJF. ge Noe
+ bouwmaterialen >* nieuwbouw Ueokereie
* verbouw =
* onderhoud Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

PTT - Postwinkel
met 0.4.
Wens- on

Prentbriefkaarten

DSC oerpes
SOKKENWOL

7
(AN  ToxtitourniturenGERARD KNIPPENBORG

Dorpsstraat 11

‘f196 Bs ZIEUWENT Dorpsstraat 11-7136 LE Zieuwent
Telefoon 0544 - 35 15 44 Tel. 0544 -35 15 44



Hieronder vallen ook activiteiten met
een ander doel dan waar en zich
normaal mee bezig houdt

Sponsoren/deelnemers:

Iedere potentiële sponsor cq. Deel
nemer kan altijd toetreden, ongeacht
status of enig voorbehoud. De deel
nemers zijn met en minion van fl
500, gelreelvrij in hun jaarlijkse
bijdrage. Iedere deelnemer kan verder

Jaarlijks beslissen over zijn/haar ver
dere deelname, zodat de deelname
geen verplichting wordt. Nadere zit
Teg is vastgelegd in een Tauishoudelijk
regelement

Tedere deelnemen kan dan verzoeken
om sponsoring verwijzen naar het
contactadre: nder verantwoording
af tehoeven leggen naar desbetref
fende personen. Tevens ontvangt
iedere deelnemer cen lijst van alle
sponsoren.

Reclame:

Sponsorbundeling verzorgt eventueel
ook de reclame campagne cq. Het
programma boekje of de affiches. Dit
wordt dant namelijk uitbesteed aan
derden. In deze reclame uiting wor

denalle sponsoren genoemd op een of
twee pagina's
Er worden dus geen omvangrijke ad
vertenties geplaatst, behoudens
clubgebonden hoofdsponsoren.
De deelnemers kunnen verder naar
behoefte hun reelame-borden enlof
andere publicaties plaatsen, zonder
daarvoor verdere geldelijke verplich
vingen te hebben.

Eenmalig dienen alle deelnemers bij
Sportbundeling hun lay-out aan te
leveren, zodat men hier nooit achter
aan hoeft

Aanvragers hoeven dan slechts ket
programma met deoverige medede
lingen aan te leveren en derden

verzorgen de rest.

Beheer van de gelden:

Jaarlijkszalaan alle deelnemers ver
antwoording worden afgelegdin
verband met meerdere jaren plan
ning. Fr overigens een Keine
reserve moeten blijven staan van fl
7.500,- Fr is slechts 1 persoon ge
machtigd om gelden uit te betalen.
Dezezal regelmatig ter verantwoor
ding worden geroepen door de andere
commissie leden. Alle personen zul

————— e=



len periodiek worden benoemd tijdens een gezamenlijk overleg.

Aanspraken:

Er kan als volgt aanspraak worden gemaakt op een bijdrage
© Door aanmelding bij het contactadres
© Door overlegging van oen activiteiten-plan
© Door de doelstelling van de activiteit aante geven
e Door overlegging van een exploitatie begroting

Uitbetaling:

De uitbetalingen zullen als volgt worden gedaan:
© De reclame-uiting zal door Sponsorbundeling rechtstreeks worden voldaan

aan derden
© Deoverigegelden worden rechtstreeks voldaan op de bankrekening van

desbetreffende organisatie
© Uitbetalingen volgen slechts na overlegging van de definitieve exploitatie

gegevens,

Soort onkosten:

Onder deze sponsoring vallen alle onkosten, zoals:

© Reis, verblijf ‚ en verteringskosten.
© Onkosten voor de leiding enlof activiteits gasten
© Huur en kosten voor divers materiaal
+ Reclame campagnes

Besluiten:

Alle aanvragen zullen op korte termijn worden beslist, dochuiterlijk binnen 1

maand na aanvraag. Er kan bij aanvraag om nadere toelichting worden ge-
vraagd, alvorens tot een besluit te komen.



Uitshuitingen:

Onder Sporthundeling vallen shirtsponsoring van teams/braurten buiten, als
mede kosten, die normaal onder contributie regeling vallen > tevens valt het
aanstellen van trainers en overige leiding cq. bestuurders hier buiten.

Twee honderd vijftig keer PIOT
Het volgende mommer van PIOT (verschijingsdatum 7 november a.s.) wordt
de 250 ste uitgave van dit Zieuwents Sportblad. Wij als redactie, willen dit feit
niet geheel onopgemerk voorbij aten gaan en proberen een speciaal jubileum-
aanmer te maken met als thema "25 jaar PIOT". Ook uw bijdrage, ls lezer,
wordt daarbij bjzomder op prijs gesteld.

De inhoud enstrekking is uiteraard geheel vri. Toch willen wij enkele mogelijke
nvalshoeken/benaderingen benoemen;

War betekent en/of betekende PIOT voor mij persoonlijk ?
Wat ihwas de betekenis van PIOT voor Zieuwent ?

= Wat was goed, wat was fout, wat (en hoe) kan anders en/of beter ?

|
Hoe ziet, volgens mij, de PIOT er over 10 of 25 jaar uit 7

Welke oude bijdrage zou ik nog wel eens geplaatst willen zien worden, en
waarom ?

Uw bijdrage dient uiterlijk maandag 27 oktober in het bezit te zijn van de re
| ductie. Correspondentie adres:Hus W ‘opereis, Harreveldseweg 39, 7136 LW

Zieuwent
DeRedactie.



Tolip recreanten gemengd is een
groep van ongeveer 15 mensen. In de

leeftijd varieert de groep van bijna 30

tot vlot 40.

Wij nemen deel aan de recreanten
VOBO met

zowel een damesteam, als een heren

team en een gemengd team. In al
deze categorieën zijn we geen topper

competitie van de

maar dragen ook zeker niet de rode
lantaarn. De recreanten competitie
wordt afgewerkt op een doordeweekse
avond.

Trainen doen wij elke week op de

woensdag avond van 21.00 tot 22.30
uur
Er wordt fanatiek en met plezier ge
trand met meestal een opkomst van

TOPH RECREANTEK

ongeveer 12 mensen. Detraining
bestaat uit warmlopen, een aantal
grondoefeningen, het oefenen van
volleybalvaardigheden en op het eind

elke avond een onderling partijtje.

Na een warme douche bespreken we
elke avond de training in de kantine
van het sourey nog even door onder
het genot van een heerlijk glaas-
jerèz?

Wanneer er mensen zijn die boven-
staande ook wel aanspreekt kom eens
een keer met ons meetrainen. Je zult
dan zien dat volleyballen en het na
bespreken een goede en sportieve
invulling is van de woensdag avond.

Recreanten gemengd.



e VOOR AL UW: Sportschoenen
BA- SportkledingLM

TfT Schoenen en Sporthuis
Sportartikelen

TEN BRAS
ZIEUWENT- Tel. 351257== es& Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro|2%

Rucanor - Wings - Goudie - Yonex - Lotto &/Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - VikingZAAN DA
Hotel - Café - Restaurant

’'t WittePaard’
Vmassend,

Ged,
tietGez ig!

Diverse mogelijkheden voor:

» EET* Bruiloften en partijen UE+ Reepties Een* Reünies

Vergaderingen De ideale rustplaats voor en hapje en drankje.



VERENIGINGEN

T

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A vd. Wetering, Dorpsstraat 25, Zeuwent, el. 361238
Secretaris C. te Molder, Ravoistraat 9, L'voorde, tel 375179
Penningmeester: Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, te. 352059

Wedstrijd seer. W. Wopereis, Harreveldseweg 14, Zieuwent (ol. 351831

R.K.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwert, il, 351257
Secretaris A. Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 70a, voorde, tel 379562
Penningmeester: R. Krabbenborg, Keuterstraat 8, Zieuwent, tel, 352381
Wedstijdseor.  : Bocreanten: B. Shot, Helerweg 3, Zeuwon, el. 352127

KNVB: B. Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 702, el. 379562

H.V. PACELLI: Handbal
Voorzitter :B, Wensink, De Haare 18, Ziouwont, tl. 351838
Secretaris P. Merschaik, Dorpsstraat 12, Zouwent, el 352223
Penningmeesteres ter Bogt, Linnenwever 2, Groenko, tol 465478

Wedstrijd A, Hummelink, De Haare 30, Zieuwent,tel 351501

TOHP: Volleybal
Voorzitster J. Stoverinck- Penterman, De Steege 28, Zieuwent, tel. 351485
Secretaris :M. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwont, te, 351488
Penningmeesteres _:M. Heutinck, oldersweg 11. Zieuwent, tel 351770

Wedstrijd secr. IK Kameboek, De Steege 5, Zeuwent el. 350247
Recreanten M. Hokenborg, Boorsweg á, Zieuwent, el 351488

ZTV: Tennis
Voorzitster ©. Cuppers, Oude Maat 1, Mariërveide, te. 351281
Secretaresse B. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zie went, el 361501
Ponningmeesteres 1. Krippenborg, steege 2a, Zieuwent, el 252424

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster L. Hummelnk, Oude Terborgsem. 296, D'chem,tl, 0314-360442
Searetaresse J. Wolters, Batscij 42, Marienvelde, tel 351711
Penningmeesteres  :. Segers, Batsijk 37, Mariërveide, tol 0573 481411

Wedetrijd-secr. vi Hummeink: Kramer, Chopinstraat 8, voorde, tel 374316

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Ofhof, De Waareise 29, Zieuwert, el 351262
Secretaresse A Oonk-Boekhol, Haverkampstegge 12, W'wik, tel 0543-563459
Penningmeester 2. Finders, Larksstraat 18, L'voorde, tel 374928

Velocé: Fietstoerclub
Voorzitter Vacart
Secr/Penningm.  :H. Toebes, Beethovenstraat 6, L'voorde, tel. 379611
Toercoördinator PP Krippenborg, Dorpsstraat 243, Zieuwent, el 351856



Landelijke Rijvereniging "Zieuwent - Harreveld”
Voorzitter ‘e Piave, Aagtemanweg 2, Harreveld, tel. 374937
Secretaresse iendris, Msterstaat 58, Bredevoort, tel 0543-452351
Penringmeester Hen Meerstraat 4, 'voorde, el 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zeuwentel 351257
Secretaris IK Hummelnk, Ésstraat 42, ‘voorde, tel. 377523
Penningmeester te Role, Verkeveingsweg 2, Mariënvelde, el 351373

Wedstijd secr £. Hoenderboom, De Steege 71, Zeuwent,tl 352316

Schtetvereniging Zieuwent
Voorzitter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zeuwent, tl. 351534
Seis/Penringn. A Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel. 351970

B.V. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorziter zl Nirolder, Wigendijk 4, Mariënvelde, el. 351316
Secretaris R. te Roer, Verkaveingsweg 2, Mariënvelde, tol 351373
Penningmeester: H. Elschot, Rouworsterdjk 20 Zieuwent te. 352268
Wedstrijd secr. A. Waalderbos, Zieuwentseweg 42, Zieuwent, el 351504

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter M. Spie zringstraat 43, L'voorde, tel. 376650
Secretaris S. Papenborg, Wigendijk 6, Mariënvelde, tel 251562
Penningmeester  :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent tal. 351271

Wedstrijd secr. IN. ten Have, Oude Maat 16, Mariënvelde, tel 351819

ESZET'90: Squashvereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tl. 351982

IN. Hendriksen, De Steege 89, Zeuwert, tel. 352275
P. Elshof, Rapenburgsestraat5,L'voorde, tel 379116
H. Meutstege, Constantinlaan 6, Ruurlo, tel 0573 453524

BADMINTON-vereniging
Voorzitter M. Stotielaar, Middachtenstraat 34, L'voorde, iel. 377019
Secretaris ten Bras, Ge Haare 34, Zeuwert, tel 351738
Penningmeesteres :A. Holkenborg, Vragendermeg 52/B, L'voorde, tel. 374180



WEEGBRUG
Krabbenborg EANDELSOND.

Kristalzuiver bronwater uit Zieuwent
Postbus 18

B.A.M. Krabbenborg Grobrenwega7136 KM Zieuwent
Tel.: 0544-351534

WEEGBRUG ALTIJD OPEN GSM: 0655 1438 19

VOOR

47 tijdens de rust of
na de wedstrijd

GEZELLIGHEID bent Oan anssen
inde

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

architektenburo

als a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 md zieuwent

telefoon 0544-351389
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Favorietesport:

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering

Slechtste sportherinnering:

Favoriete sportman-vrouw

Lekkerste eten:

Leudsste tw programma

Volleybal, kijken en doen

Roeien, dan loop ik bij de tv weg

2 jaar achter elkaar kampioen geworden ov.
Annie Domhof. We promoveerdenvan de 4de

naar de 2de klasse volleybal.

Enkelblessure opgelopen tijdens een

bekerwedstrijd.

RonZwerver, all rounder kan alles op
volleybal gebied. Voor Zieuwent isdat
Jacqueline Kolkman, ook all round.

js vooral soft js.

Sport en spelletjes zoals Lingo

oi
——



Beste muziek:

Lavoriete boek:

Mooiste fm:
Fijnste kledingstuk:

10 miljoen winnen:

Pilsjedrinken bij

Fen dansje maken met

Hekel aan mensen die:

Geloof en/of bijgeloof:

Politieke kleur:

De doodstraf:

Jeugddroom:

Grootste wens:

Geen voorkeur

Victoria Poole; "Sam een jongenmet een hart”

"once upon a time in the West”

Broek met trui

Een huisje kopenin Terlandenin Noorwegen
(Ben; "en de baas een draai omde oren geven")

Alleen op de kermis, doe nij maar Bessen met
Sparood, dat drink ik overal

Liever niet

Overal commentaar op hebben en zelf nooit
tijd hebben om iets voor een ander te doen.

Geen van beiden

Midden

In feite benik er voor, alhoewel ik vind dat
sommigen er danwel heel gemakkelijk van af
komen.

Kleuterjuf worden

Dat iedereen gezond blijft

jw
eee14



Idool: Goede volleyballers zoals Bas van de Goor en
Ron Zwerver

Uit bed te halen voor: n uiterste geval voor een belangrijke
volleybalof voetbal wedstrijd.

Teu opzetten in: Ierland, vriendelijke mensen, mooie nataaur

Omscholen tot: Zou het niet weten

Spijt van Niets

Nachtmerrie Doe mij maar een hengst

De momenten vande Pupillen van RKZV!d
Datum: 26-09-98
Wedstrijd: RKZVC F] AZSV F2
Uitslag: 1-5
Doelpuntenmakers: Bern Hummelink
Mooistegoal: Bern Hummelink
Mooiste moment: Jongens schoten op goal, Debal ging door het net.

Zegt er iemand "Goh de balis lek!
Man van de Wedstrijd: Tom te Molder

Datum: 26-09-98
Wedstrijd: BKZVC D2- GROL D4
Uitslag 1-5
Doelpuntenmakers: Jeffrey Elschot
Mooiste goal Jeffrey Elschot

15



Mooiste moment: Schot op de lat van Roel Lankveld
Man van de Wedstrijd: Jeffrey Elschot

Datum 260998
Wedstrijd: VOSSEVELD F1 BKZVC EI
Uitslag: 26
Doelpuntenmakers: Mart Scatten (2x), Michel Krabbenborg, Sjors

Storkkorst (2%), Wout Rouwkorst
Mooiste goal: Wout Rouwhorst
Mooiste moment: Met een voorzet van Michiel Krabbenborg schoot

Wout Rouwhorst de bal met binnenkant voet in.

Manvan de Wedstrijd: Frik Wolterinck

Datum 26-09-98
Wedstrijd: WVC E3-RKZVC E2
Uitslag: 3-0
Doelpuntenmakers: geen

Mooiste goal: nm

Mooistemoment: Dat we ondanks de 3 O achterstand toch de 2° helft
goed bleven voetballen en zeker en goaltje verdient
hadden

Man vande Wedstrijd: Stefan Berten

Datum: 2-09-98
Wedstrijd: GROL E3- RKZVCE2
Uislag: 50
Doelpuntenmakers: geen
Mooistegoal: geen
Mooistemoment: Onze spelers meenden voor de wedsrijd dat het een

ie werd. Dit viel ze nog vies tegen toen zena 5

minuten al met 2 0 achter stonden

trijd: Jan Beerten



77

ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 TEL. 0544-351259

égs
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 352035

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 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 -351 46] + Fax 0544 -352 145



Datum: 26-09-98
Wedstrijd: RKZVC F3 -VIOSBE3
Uitslag 8-2
Doelpuntenmakers: Remco (4x), Marco (2x) en mitch (2x)
Mooiste goal: Marco, de bal werd 4x over de breedte samen gespeeld
en een mooie goal
Mooïstemoment: De scheids

ziet
een vangbal niet van VIOS

Man van de Wedstrijd: Sergio, een peer vaneen verdediger.

Datum: 12-09-98
Wedstrijd: RKZVC E3-AZSV ES
Uitslag: 3-2
Doelpuntenmakers: Mitch, Sander en Remco
Mooiste goal Sander, met een mooi schot op de goal hard in de
hoek.
Mooistemoment: De hele 2 helft

Man van de Wedstrijd: Douwe, speelde een "puike”party als verdediger.

Datum: 12-09-98
Wedstrijd: RKZVC E4- VOSSEVELDE3
Uitslag: 1-6
Doelpuntenmakers: Tim Beerten
Mooiste goal: Tim Beerten
Mooiste moment: Dat de 2helft een stuk beter was dan de T° helft
Man van de Wedstrijd: Ermo

voldoendedeel
Zieuwent-Marienvelde in november
‚met een nieuwe cursus voor informatie
en/of opgave kunt v bellen met
Romy Ijzereef tel. 352



In Piot nummer 10van ditjaar,
heeft U een interview kunnen lezen

met ondergetekende over de wedstrijd
RKZVC: streek tegen Teyenoord. De
wedstrijd is, zoals U wellicht weet,
inmiddels gespeeld, en de balans
opgemaakt. Velen van U zijn komen

kijken, velen waren echter ook op
vakantie. Voor deafronding van het
geheel, leek het de Feyenoord

commissie een goed idee, in dePiot
een verslag te plaatsen van het hele

project
Na cen voorspoedige voorbereiding,
brak zaterdag 18 juli aan. De dag,
dat het terrein ingericht diende te
worden. Er werd om 8:00 uur
begonnen. De opkomst was
uitstekendte noemen, ca 40 mensen
bevolkten de terreinen. Omdat
iedereen op de voorafgaande bijeenk-

ZVC-FEYENOORD
naschrift

omst was ingedeeld, kon eenieder vlot

aan het werk. Een ploeg startte met
de tenten, anderen gingen aan de

gang met het rondleggen van de

pallets rondom het veld, weer
anderen begonnen met dranghekken
te sjouwen. Zo werden in totaal 800
pallets 3 hoog gelegd. Omdat de

tractoren het veld niet op konden

wegens spoorvorming leverde dit veel

sleepwerk op. De twee tenten stonden

ca 10:00 uur overeind. Dix toiletten
werden in de verste hoeken van het
veld geplaatst, en achter de tenten.
Ook vuilniscontainers werden niet

vergeten. Tenslotte werden er 150
bankjes achter de reclameborden
rondom het veld geplaatst. Rond
13:00 uur was alles gereed.

Op maandag 20 juli stond de zon
hoog aan de hemel. De 32 graden C

18



Bloemsierkunst „ERNA“
Werentriedstraat 1

7136 LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352372

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

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

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

Tevens bezorgdienst
Tot ziens !

25
A42 Dames- en Herensalon

99g 99

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 0544-352391

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



ls 7136LE Zieuwent
Dorpsstraat 20TAXI GELET SEN Totioonosaa 351416

ZIEKENVERVOER
PARTICULIERE ZIEKENVERVOER

GROEPSVERVOER
PERSONENVERVOER
TROUW / ROUW

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties

gBEN8, van merkauto’s

Ee& ee bana
BENN Waalderweg 12a

Hulzink
Bouwbedrijf

4 NIEUWBOUW

4 VERBOUW

1} ONDERHOUDSWERKEN

Tel. 0544-351214 elat?ZIEUWENT Fax 0544-352165 ee



waren onverwacht,
welkom. De Hacron was al vroeg aan
de gang met het veld. Eerst maaien,
dan vegen en tenslotte rollen. Zelfs
achtergebleven polletjes werden met
een blaaskanon uit elkaar geblazen
Hierna konden de lijnen
worden getrokken, de
doelpalen geschilderd, de
vlaggen geplaatst en de
netten vastgezet. Intussen
waren de verkeersregelaars
druk met het plaatsen van
de vele Parkeer
verbodsborden en

richtingaanwijsborden:
Rond 14:00zur meldden
zich reeds de
Rotterdammers. Zij
werden doorverwezen naar
't Witte Paard, omdat de

poort pas om 16:00 uur
open zou gaan. De voorhoede van

maar zeer

eerste

Feyenoord, bestaande uit twee
verzorgers met koffers vol met
verband en middeltjes, waar
Streekziekenhuis Winterswijk jaloers

op zou zijn, arriveerden, en
installeerden zich in de Kleedkamers
Rond die tijd begonnen de kriebels
bij de organisatie te komen. Weer

uitstekend te noemen. Iedereen werd
in eem T-shirt of brigadierdhesje
gestoken, en er op uit gestuurd. De
toeschouwers begonnen binnen te
stromen.
Feyenoord was wat aande late kant.

Pas omstreeks 18:00 uur draaide er
cen VIP bus de hoek om, en zagen
wij bekende gezichten uitstappen en
‘de greune weide' oplopen. Bestuur en
commissieleden heetten de
Feyenoorders van harte welkom. Er
werd wat gepraat in de kantine
tussen genodigden en de leiding van
Feyenoord, en intussen begon deeis van de vrijwilligers  toeschouwersstroom te groeien. Zij

19
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genoten van een blaaskapel, en het
warndopen van de Feyenoorders en
RKZVC. Wisselspelers van
Tesenoordwaren inmiddels bezig
zich een kramp te schrijven aan
handtekeningen.
Prectes om 19:00 uur floot
scheidsrechter Jan Floors voor de

aanvang. Feyenoord trad aan met de
sterkste opstelling. Onze jongens
bleken goed geïnstrueerd te
duidelijke takente hebben.
Feyenoord let het halletje lekker
rondgaan, maar kon vooralsnog geen

gaatje in de ZVC defensie ontdekken.
Pas na ca 25 minuten vond Julio

ijn, en

Tijdens de rust zorgde de schutterij
voor een leuk stukje muziek en show.
De drank vloeide rijkelijk, zo
rijkelijk, dat het einde vanderust
precies op tijd daar was. Decola en

ig
op. De

organisatie wist bij deplaatselijke
middenstand nog snel wat extra
ratten te regelen.
Na rust trad RKZVC aan met 10
frisse veldspelers. Feyenoord hadniet
gewisseld, en gaf meteen gas. Al vlot
viel de6 en 7-0. De nieuwe jongens
echter, kromden de rug, en aw

de spa rood waren volledi

isten de

doelpuntenmachine wat telaten
haperen totdat de jonge Kalou met

Cruz met het hoofd het gewenste
gaatje, en bracht de 1-0 op het
scorebord. Het bracht de ZVC-ers
niet uit de concntratie, er werd
wederom goed verdedigd, en af en toe
zelfs de aanval gezocht. Toen echter
Henk Vos na cen soloin het penalty
gebied werd aangetikt, kon
scheidsrechter Floors niet anders dan

de hal op de stip leggen. Jean Paul
van Gastel wist hiermee wel raad, 2
0. Hierna zakte ZVC wat weg, er
begonnen gaatjes te vallen, de
coaching onderling werd minder, en
zodoende liep Feyenoord voor rust
nog uit naarS-0.
een prachtige solo 3 man incl Bart KL

Goldewijk op het verkeerde beer
zette, en 8-0 scoorde. Bij deze stand
vond trainer Jos Heutinck de tijd
gekomen, om ook Bart, die in de rust
was blijven staan, een publiekswissel
te geven. Bart werd hiermee bedankt
voor zijn diensten het afgelopen jaar
voor RKZVC, en zijn plaats werd

ingenomen door Tenno Kolkman.
Feyenoord bouwde zijn voorsprong
uit naar 10-0. Michel Hofman leek

nog even voor het zogewenste
tuisdoelpunt te zorgen met een
diagonale uithaal in de linker
bovenhoek, ware het niet dat hij de
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Officieel dealer: VOOR AL UW TRAKTOREN,
ME, Zetor en LANDBOUWWERKTUIGEN

Niese 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 2415

ZIEUWENT 0544-351526

csE ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



D= TATA
DAIHATSU Telco
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 TENNISBANEN + SPORTHAL +SQUASHBANEN » BOWLINGBANEN + INDOOR MIDGETGOLE JEU DE BOULES
* FITNESS & AEROBIC STUDIO' UNA'S + STOOMCABINES + ZONNE
BANKEN + SCHOONHEIDSSALON+FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK » KINDER.
CRÈCHE + DIVERSE BUITENSPORTEN VAN VOETBAL TOT BEACHVOLLEYBAL.

SOURCY CENTER IEUWENT - ZEGENDIJK 3A - 7136 LS ZIEUWENT



bal in buitenspel positie toegespeeld
kreeg. Jan Floors gaf tenslotte het
laatste fluitsignaal, hetgeen tevens
het signaal voor de
handtekeningenjacht bleek
Na dewedstrijd beef hetin de tenten
en de kantine nog lang gezellig. De
laatste deed om03:00zur het lekt
zt
Tenslotte nog een mededeling voor de

liefhebher: van de wedstrijd werd cen
tweetal videofilms gemaakt. Fen van
90 minuten wedstrijd, gefilmd vanaf
de tribune, cen van ca 30 minuten
van de sfeereromheen, met mooie
close ups van spelers. Oo}

foto's gemaakt. De films
vergoeding bij Johnny Cuppers te
verkrijgen, het fotoboek is in te zien
in de kantine van RKZVC

in tegen

De herfst heeft haar intrede weer
gedaan en dat betekent ook dat hot
Jandbalseizoen weer in aantocht is of
in het geval van Dames-1 het
afgelopen weekend weer begonnen is

HV IOENDERBOOMPCELII NIEUWS

Ws organisatie kijken wij terug op
een zeer geslaagd evenement. De
doelstelling, een grote opbrengst voor
de verbouwing van de accomodatie
werd mede doorde ruim 2500
toeschouwers en het prachtige weer
nuimschoors gehaald. Terugkijkend
treft oms nog steeds de over.
weldigende medewerking van velen.
Zonder hen hadden wij ket niet
gekund. Velen hebben wij reeds op
enigerlei wijze bedankt. Tochwillen
wij hierbij iedereen nogmaals
hartelijk danken voor de
medewerking, of verstrekte goederen
of diensten, waarvanwij als
organisatie gebruik konden maken.
Namens de Feyenoord commissie,

Johny Cuppers
==

Wat is er inde afgelopen tijd
gebeurd?
De dames 1 kenden een prima
voorbereiding op de komende
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competitie waarin men ingedeeld is
in de regio Gelderland met af en toe
een uitstapje naar Overijssel. De
verwachtingen zijn positief omdat het
nivea in Gelderland technisch wat
hoger ligt dan het niveau in
Overijssel en Twete. Afgelopen
seizoen had men nog al eens moeite
met het fysieke spel van sommige
tegenstandsters. De dames-1 weten

zich dit jaar versterkt door de
terugkeer van Marloes Wensink en

dekomst van Angela ten Have (HV
Grol). Met de komst van haar heeft
Daan Jolink een prima schutter uit
de tweede lijn er beschikking, de
capaciteiten van Marloes Wensink
zijn bekend.

Petra Konings vecht zich momenteel
zerug van een langdurige vervelende
blessure en traint de laatste tjd weer
voorzichtig mee niet de hoofdmacht
vanHoenderboom/Pacelli

Deoverige senioren teams kenden
een rustige voorbereiding
Pluspunten zijn hier dat Sandra
Papen en Dorien Leppink ook weer
de training hervat hebben na
langdurige blessures en ook Judith
Boekelder is weer, na jarenlange
afwezigheidin competitieverband,

voorzichtig begonnen met het
spelletje in wedstrijdverband.

Bestuurlijk is er niets veranderd, op
de afgelopen algemene
ledenvergadering waren Berry
Wensink (voorzitter) en Petra ter
Bogt (penningmeesteres) aftredend
en herkieshaar. Beiden werden
opnieuw herkozen voor cen nieuwe
zittingsperiode. Om een betere
structuur binnen de vereniging te
krijgen werd er op de algemene
ledenvergadering ook besloten te
komen tot de aanstelling van een
Technische Commissie. Door de
grote aanwas van jeugdleden is het
erg belangrijk dat trainers, coaches
en jeugdleidsters op dezelfde
golflengte zitten en dit ook kunnen
uitdragen naar de diverse teams
waarbij zezich gesteund weten door
een Technische Commissie.

Zoals reeds vermeld speelden de
dames-1 het afgelopen weekend hun
eerste competitie-
wedstrijd in Doetinchem tegen het
altijd lastige Gazellen. Het vorige
seizoenwaren de teams niet bij
elkaar ingedeeld dus was het een min
of meer vreemde tegenstandster.
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We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank is con bank met een idee Het idee

ik bent, De Rabobank heeft

als
geen ander de

enwerken en bouwen aan relaties Het een
mensen vóór mensen. Dat
lijk contact Eke Rabobar
leng Daarom vaak betrok
Tn het beehijfdeven, verenigin
weten wat er left, ooi
gaat. Kortom, we zijn een bank die net 0 thu
in de buurt als u

Rabobank

je samen

Kantoor lichtenvoorde Kantoor Zieuwent Kantoor Harreveld
Raadhuisstraat 4 Dorpsstraat 37 Kerkstraat 20

Telefoon(0544)390 390 Telefoon (0544) 390 370 Telefoon (0544) 390 350

De
Jos Beening
Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 272, Zieuwent
Tel. 0544 - 352346
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BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 0544-377448

b.g.g. 377449

Uw haaris uniek, daarom zijn wij dat ook

he KAPSALON

HEAR
ZIEUWENT (0548) 351982

Hoveniersbednf

Jos Lageschaar
tuinaanleg tuinonderhoud tuinidecën

tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg

} linden tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



Hoenderboom/Pacelli begon niet erg
goed aan de wedstrijd en kwamen al
snel riet 2-0 achter, hierna pakte
men de draad goed op zonder echter
tot goed aanvallend spel te komen. It
de loop van de eerste helft wist men
langzaam langszij te komen en zelfs
derust in te gaan met een5-4
voorsprong. Na rust kwan: er
aanvallend weinig uit, schoten uit de
tweede lijn misten overtuiging, er

Aanstaandezondag O4 okt b

was teweinig initiatief en men moest
het accent leggen opdeverdediging.
Deze zat prima in elkaar, maar zoals
bekendzal de tegenstandster altijd
een paar keer scoren. Dit deden de
dames van Gazellen dan ook enkele
keren waardoor de eindstand
uiteindelijk 10-8 in het voordeel van
deG
Een onnodige nederlaag

cellen was.

nt de competitie ook voor het district Oost, de
dames-T spelen dan om15.45 uur tegen FSCA in het Sourey Centre.caEVENEMENTENAGENDA

Jovink en de Voederbietels

: Grote Tiroleravond

:Ziemadag

: Kartavond in de kantine van

RKZVC voor leden en donateurs

aanvang 20.00 uur,
—lZnovember Jaarvergadering Ouderraad

van de Sint Jozefschool

zaanvang 20.00 uur,

Atatober UITERLIJK wEvERENKOPE!
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EN DOELPUN
Watis er nog mooier dan het maken van een doelpunt. Marco van Basten zei ooît, dat het
maken van een goal het zelfde gevoel oplevert als bij het krijgen van een orgasme. Wie kent
er niet die reclame van pindakaas, waarbij dat verschrikkelijk olijke jochie cen aantal
soorten juichen laat zien, waarvan zelfs en eskimo in de vorstverlet mog warmwordt, Wie
kent er niet al die taferelen, die de topelubs instuderen om hun doelpunten te vieren, Van
et springen over de reclameborden tot cen schijn-polonaise. Van de buikglijders en het
gezamenlijk wiegen tot het opstellen voor cen fictieve team: foto. Denk maar na en je kunt
nog veel meer varianten bedenken.

Tuurlijk is het enedoelpunt belangrijker daw het andere en wordt het dus ook verschillend
gevierd. Als je in de WK-finale scoort, dam is het enigermate logisch, dat je panisch als een
verslaafd, gefrustreerd, gedrogeerd en overstresst figurant naar de dichtsbijzijnde camera
rent. Maak je echter een eigen goal bij het 8e van de Texelse Boys bij een 7 0 achterstand,
dan komt de kantine baasniet naar buiten rennen met een krat bier. Hoe meer bezieling
in cen wedstrijd, hoe groter dus het belang van het doelpunt. Het is daarentegen wel
tegenstrijdig. Bij een 50 stand is cen omhaal in de kruising na een aanval over circa 46

zien natuurlijk nog altijd veel spectaculairder dan het
tikkertje, dat je via de keeper van de tegenstander aangeboden krijgt. Als het echter

pÒgts vindt in de laaste minuut van cen degradatiestrijd, dan zal de goal zeer
waddgchijnlijk en zeer aannemelijk een heel ietsie pietse anders gevierd worden

schijven voetbalechnisch g

Je kuniNgak ook zien aan het juichen bij ieder willekeurig team, hoe de feer în dat elfial
is. Is de\eer goed, dan imiteren ze met zijn allen een roze homo-club ‘s-nachts na
twaalven.Nde sfeer ietwat minder, dan loopt de goalgetter naar degene, die de assist
leverde en gÂNG hij nog links en rechts een high five. Is de stemming nog minder, dan
juicht de scoordy zelf nieteens, laat staan, dat 'n medespelers moe zoden worden van de
exwra meters naaNde desbetreffend ere jubilaris. Is de ambiance echter heel ver beneden
peil, dan komt de al getter onderweg naar zijn eigen helft alleen nog wat graspollen en
wat chagrijnige tegerNanders tegen

Een doelpunt blift een dyglpunt. Het zou het ultieme doel van iedere willekeurige
voetballer moeten zijn, orgNne ofniet.



NVM B

HYPOTHEEK
SHOP u

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

nu deskundig advies. Van de NVMHypotheekshop. Uit

alle hypotheken vanalle geldverstrekkers selecteren wij
de best mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

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

[
ENSAID MODEVAKSCHOOL

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

DA
MARIËTTE HUMMELINK

|

de Haare1a
|

EMSAI 7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766
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