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HET VOORBEELD 64516
Is het goed dat een kapper zelf altijd in de weekenden druk met moun-
zijn haren goedheeft zitten? Ofis het tainbiken. Brengt dit extra klanten
goed van de caféhouder omaf en toe met zichmee? Ja, waarschijnlijk wel.
een alcoholisch drankje te drinken Ofals je op zoek bent maar een laod-
met zijn klanten? Je, weet het niet. gieter, dan bedenk je je ook wel een
Neem de fietsenmaker. Brengt de keer als je bij binnenkomst een nat
kinderen op de fiets naar school en is Hoofd krijgt van een slecht ge-



soldeerde dakgoot. Daaromzal hij
zijn zaakjes wel goed in orde heb
ben op dat gebied.
De schoenmaker die op afgetrapte
schoenen loopt. Tij mag het zelf
weten, maar het blijft geen porent
Hier zal je hem dan ook niet op
betrappen.

De autohandelaarin een oude bak?
Nee het lijkt niet te kunnen.
De slager bij de visboer? Op zich
niets mis mee, maar je denkt er
dlrijd wat bij.
Vaneen schoolmeester verwacht je
dat hij foutloos een briefje schrift.

'n van de bakker dat hij veel brood

eet. Allemaal terecht? Ik weet het
niet.
Net zo min dat ik weet ofeenhuis
arts gezond moet leven en veel moet
bewegen. Laat die man het zelf
weten, is mijn mening. AL vind ik
het wel goed lijken dat hij met grote
regelmaat voor mijn huis langs
komt rennen met zijn zwager. Ik
vind dat ij daarmee cen prima
voorbeeld geeft. Hij zal wel vinden
dat het fijn is om te doen, Maakt
mij ook niee uit

De redactie (ML)

IN DE BRES VOOR DE RKZVC JEUGD
Ms kinderen 6 jaar worden mogen ze, als ze willen, op voetbal. Het kind

wordt er door de ouders voor de eerste keer naar toe gebracht. En ze ver
trouwen erop dat het allemaal wel los zal lopen. Dat Iaun kind het leuk zal
krijgen in een groep met leftijdsgenootjes, met eenfijne trainer die je kind
zal helpen als het zijn veters niet gestrikt krijgt of wanneer de “buurman”
in de Kleedkamer zijn broek heeft aangetrokken.
opdat het kind een goede training zal krijgen waar een goede opbouw in
zit, datje kind de spelregels van het spelletje zal leren. Dit alles kunnen we
in Zieuwent ook gelukkig waarmaken, want het jeugdvoetbal is in Zieu
went goed georganiseerd.

aar je vertrouwt er ook



Mare Karnebeek (van Tone Go
tink) is iemand die veel voor de

jeugd doet.
Hij heeft enkele jaren training ge
geven, is leider geweest en is mu
actief in het jeugdbestuur van
BKZC.
Mare is 26 jaar, woont samen met
Temke en is leraar Duits op het
Revius in Deventer. Hij is al en
kele jaren actief voetballer bij
RKZVC L

Je hebt enkele jaren bij Mari-
emvelde gevoetbald, waarom
ben je naar Zieuwent geko-
men?
Toen ik in Mariënvelde bij de C:

Jeugd voetbalde gingen er een hele-
‘boel teamgenoten stoppen of vol
leyballen. Daardoor waren er niet
genoeg jongens meer omeen elftal
te vor men, Omdat er ook geen B

of A-junioren waren, zou ik toen al
naar de senioren moeten. Dat was
voor mij een reden om naar Zieu
went te komen. Ik vond het wel

jammer want wij hadden een heel

goedelftal
Toen ik bij de senioren kon gaan
voetballen ben ik ook niet meer

teruggegaan naar Marienvelde.

ĳ

Wanneer ben je begonnen met
het geven vantraining aan de
jeugd?
Ongeveer 4 jaar geleden. Ik heb

dlrijd gezegd: zodra ik klaar ben met
de opleiding wil ik dat wel gaan
doen. Toen ben ik dus twaïner van
de Bjeugd geworden samen met
Jolm Krabbenborg. We gaven ieder
Eén training in de week en de wed-
strijden deden we samen. Ervaring
ad ik nog niet, maar ik gebruikte
veel oefeningen uit mijn eigen trai
ning în een aangepaste vorm. Het
leukst aan het trainen van de jeugd
vind ik om de kinderen tijdens de

traïning te motiveren. Het leukst is
het als je het dan zaterdags in de

wedstrijd terug ziet. Na de wed

strijd evalueerden John en ik het
spel en maakten we zo afspraken
voor de twaïningen van de week

erop



Welke groepen heb je getraind
en welke leeftijd vond je het
leukst?
Ik heb alleen de B-jeugd twee jaar
getraind, later heeft Jelle Krabben

borg dit van mij» overgeno men.
Toen ben ikejeugdleider van deze

groep gebleven. Ik vind deze leef:

tijdsgroep ook het leukst. Ik denk
dat ik te fanatiek ben omdie klein

tjes training te geven. Voor mijn
gevoel kan ik hen niks leren en ben
ik alleen maar aan het veters strik
ken. Ik ben daarvoor ook te veel

prestatiegericht.

Hoe verantwoordelijk voelde

jeje als jeugdtrainer/leider?
Als je eraan begint dan moet je het
ook goed doen. Je moet ervoor zor

gendat je altijd op tijd komt. Tij
dens de trainingen mochten er af en

toe best geintjes gemaakt worden,

maar met wedstrijden zorgde ik er
wel voor dat ik boven de jongens
stond.
De groep die ik trainde snapte dit

gehukkig ook goed. Na de wedstrijd
dronken we altijd gezellig wat en

dan zat ik echt tussen de jongens

Waarom ben je gestopt als

jeugdtrainer/leider?
Ik was op een gegeven moment
alleen nog maar met voetbal bezig.
Ik trainde zelf twee keer in de week

en moest ook nog twee avonden

training geven. Danhad ik er soms

nog een ouderavond van school bij
en wasik de hele week niet tuis.
Ik zou het trainen van de jeugd best

weer willen oppakken, maar dan
wel als ik zelf niet meer voetbal.

Het omgaan met de kinderen vind
ik nog steeds het leukst omtedoen.

Vind jij dat trainers een on-
kostenvergoeding mogen krij
gen?
Het is allemaal vrijwilligerswerk,
waar heel veel tijdin gaat ziten.

De trainers
moeten eraltijd
staan, weer of
geen weer. Itvind dat

ier best een kleine vergoeding aan
vast mag zitten.

Hoe ben je bij het jeugdbe
stuur betrokken geraakt?
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Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop |; KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

ed BalkanJos
jeSRO ZIEUWENT

BORCULO
BREDEVOORT

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

Tel. 0544-3
Fax 0544-352065

ZieuwentTEEEN
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. t/m vr. 8.00-20.00 uur
zaterdag 8.00-19.00 uur
zondags gesloten



Ik werd hiervoor gevraagd. Ik heb
ja gezegd omdat ik vind dat het
Jeugdbestuur heel goed werk ver
richt voor de jeugden omdat het
een gezellig groepje is
Vorig jaar was ik coördinator van
de jeugdleiders. Nu ben ik penning
meester en wedstrijdsecretaris; dat
houdt in dat je de oefenwedstrijden,
toernooien en de indeling van de
competitie regelt. Er gaat veel rijd
in zitten; je belt je een ongeluk.

Krijgen de jeugdtrainers een
opleiding voordat ze mogen
gaan trainen?
De meeste trainers en leiders heb-
ben de cursus JVSL (Jeugd Voetbal
Spel Leider)
gevolgd. Hierin wordt ook de onm

gang met kinderen belicht. Je moet
de omgang met kinderen cen beetje
van nature in je hebben, en dat
hebben gelukkig de meeste trainers
wel. Toen we een tijd terug een
keer op kamp waren, gingen we ’s
avonds naar het café. Enkele jon-
gens hebben toen heel stoer een
paar glazenuit dat café meegeno
men. De volgende morgen toer we
erachter kwamen hebben we op
Jun geweten ingepraat dat het toch
niet normaal was wat ze hadden ge

daan. Het werkte in op
hun schuldgevoel en
dezelfde avond hebben
ze netjes de glazen te-
ruggebracht.

Hoe zie je de toekomst bij de
zieuwentse jeugd?
Het valt mij op dat mensen Ontzet
tend veel over hebben voor de
jeugd; van terreinknecht tot kan-
tinehalp tot publiek langs de lijn
Veel ouders komen regelmatig kij
Ken en zijn altijd bereid om te rij
den of om een keer de shirtjes te
wassen.
We proberenhet iedereen naar het
zin te maken. Minder goede voer
ballers moeten het spel leuk blijven
vinden, want vaak doen zij heel
goed hun best. Maar ook de wat
betere voetballers moeten tevreden
gehouden worden. De mentaliteit
van de jeugd is gehukkig heel goed.
De meesten zijn heel fanatiek, ditis
ook misschien wel de reden dat de
selectie van RKZVC in vergelijking
met de andere kerkdorpen relatief
Toog voetbalt.
Een aandachtspunt voor RKZVC is
dat de afspraken die gemaakt wor
den nagekomen worden Zo was de
afspraak dat de velden na kerst
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wee weken niet gebruikt mochten nog te veel jongens stoppen met

worden. Na een week begonnen voetbal als ze wat ouder worden.

sommige elftallen al. Dit kan ria We moeten proberen om ze bij de

tuurlijk niet, zo krijg je scheve ge- vereniging te houden, want voetbal

zichten. Ik vind het jammer dat er is en Blijft een mooie sport!!

Het toetje van Mark
Waar heb je een hekel aan?
Afwassen, maar datis nu opgelost, want we hebben sinds vandaag een

afwasmachine.

Watvindt je het leukst om te doen?
Behalve voetballen, motorrijden

Watzit er in je sporttas?
Scheenbeschermers, shampoo en eenkilo zand.

Wat is volgens jezelf je slechtste eigenschap?
Eigenwijs.

Wat is volgens jezelf je beste eigenschap?
Begripvol

Wie is je favoriete sporiman/- vrouw?
De tweeling van Petas, die zijn overal goed in, of het nu biljarten, schaat
senof voetbal is. Alleen kaarten kunnen ze wat minder.

Met welk dier wil je jezelf vergelijken?
Pareloester; grote bek, klein hartj.ee



U kuntbij ons terecht voor een geheelvri
professioneel en persoonlijk advies over:

Alle verzekeringen (schade en leven)
Sparen
Beleggen
Lenen
Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat9 * 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 = Fax 0544-352 145

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544 37 12 07
maakt ’t je gemakkelijk

Dames- en Herensalon
99

g] „7

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
TZ 0544-352391 >en“Ï

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur
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AUTOBEDRIJF Verkoopen reparaties
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Ook in uw stijl te realiseren:
Bouwbedij Hulzink
tealieert de meest uiten

BOUW GA HULZINK Een
4 + 7136 LV Zieuwent

14 + fax (0544) 352165



Van wie zou je weleens een
zen?

terview in de PIOT willen le-

Jan Wisselink, De grootste “Kritikus” i/d omstreken. Ik zou wel eens willen
weten hoe hij over ZVC denkt.

De redactie (JWen WK)

“Achtergrondinformatie
voor een gemiddelde sporter”

Bron: Internet: www.internet-college.nl (gedeelte uit een werkstuk )

Geschreven door: Harmen van Heist

BEWEGEN
In de sport wordt er veel aandacht
besteed aan de training, vaak met
ls doel ombeter te kunnen preste
ren in cen bepaalde vaardigheid.
Tevens wordt er gesport om fysiek
gezond te blijven. Er wordt ook
gesport omvan de spanningen van
het alle-daagse leven af te komen,
deze lichamelijke inspanning is dan
ten behoeve van de geestelijke ont
spanning. Sport is ook een middel
voor de sociale contacten. Er kau-
men op eet sportieve manier com
petities gehouden worden op het
sportveld.

Om 1e kunnen bewegen heb je
spieren nodig. Het bewegen van
botten, organen of lichaamsdelen
tenopzichte van elkaar gebeurt in
het algemeen door samentrekking
(contractie) van enkele spieren. Bij

het voortbewegen spelen grote groe
pen spieren een Tol, waarvan de
individuele bewegingen nauwkeurig
op elkaar afgestemd moeten zijn,
omdat anders het voortbewegen op
krampachtige wijze verloopt of he

lemaal niet plaats-vindt
Men onderscheidt dwarsgestreepte
en gladde spieren
groep behoren vooral de skeletspie
ren, dat zijn de spieren ombijvoor

Tot de eerste



beeld ledematen van je lichaam 1e

aten bewegen.
Tot de tweede groep behoren de

spieren van de ingewanden. De
hartspier, hoewel afwijkend van
vorm, wordt tot de dwarsgestreepte
spieren gerekend.
Bouw vande spier

Elke spier bestaat uit cen aantal
onderdelen. De aanhechting het
dichtst bij het lichaam wordt de

oorsprong (origo) van de spier ge-
noemd, de andere plaats van aan-
hechting aan-hechting
(insertio).
Aan de oorsprong van een spier zit
de zogenaamde kop van de spier en
de spier bestaat verder uit de buik,
het grootste deel van de spier. De
aanhechtingen van de spier zijn
meestel versterkt door pezen, dat
zijn bundels bindweefsel, die over-
gaanin het bindweefselvlies van het
bot (periost)
Een spier is opgebouwd uit bundels
van spiervezels, die van elkaar ge
scheiden zijn door bindweefsella-
gen. De snelle skeletspieren zijn
opgebouwd uit meerdere met elkaar
vergroeide spiercellen.

gewoon

Fijne bouw vande spier
Tedere spierbundel bestaat uit een
groot aantal zogenaamde spiercel
Len, die ook worden aangeduid met
de naam spiervezels, omdat zij zeer
langgerekt zijn. Deze spiervezels
zijn omgeven door bindweefselve
zeltjes (endontysium).
Tussende spiervezels lopen bloed
vaten, namelijk de slagaders die
zuurstofrijk bloed met de voedings
stoffen aanvoeren en aders die het
zuurstofarme bloed met de afbraak
produkten van de spiercelstofwisse
ling weer afvoeren.
Iedere spierbundel is omgeven door
cen bindweefselschede  (perimysi
um) en ook de gehele spier is omge
ven met cen bind-weefselschede
(epimysium).
Een spiercel is ontstaan door sa-
mensmelting van vele andere cellen
(symsytium). Door de samensmel
ting zijn de afmelingen van een
spiercel in vergelijking tot een
“normale” cel reusachtig. Een spier
cel kan tot 10 centimeter en 0,1
millimeter dik zijn.Al

 —,



Officieel dealer: VOOR AL UW TRAKTOREN,
ME, Zetor en LANDBOUWWERKTUIGEN
Niemeyer REGENINSTALLATIES

TUIN- EN PARKMACHINES
Wij verzorgen al uw oon- 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

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Ma. 10.00-12.00 ur

DiVmVij  830-12.30 uur +13.30- 18.00 uur
Vejdag Koopavond ot 2100 wr

8.30- 16:00 uur

Werenfriedstraat 1

7136 LZ ZIEUWENT
Telefoon 0844 - 352972

/ SCHOONHEIDSSALON

*_ ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304
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officieel Daihatsu dealer
officieel Tata-Telco dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Verrassend en spraakmakend!
Vele in- en outdoor mogelijkheden. Geschikt voor ontspannende
activiteiten, jubileum, personeelsfeest, culturele manifestaties,
sportevenementen van 1-2000 personen, enz.

ALLES ONDER 1 DAK ’T BRUISENDE GENIETEN
VERGADERRUIMTEN * EVENEMENTENHAL * TENNISBAAN * SPORTHAL * SQUASH-

BANEN ” XTREMEBOWLINGBANEN * INDOOR MIDGETGOLF * FITNESS & AEROBIC
STUDIO'S * SAUNA'S * TURKS STOOMBAD * ZONNEBANKEN * FYSIOTHERAPIE-
PRAKTIJK * KINDEROPVANG * COPA CABANA FEESTZAAL”IERSE PUB * SPORTCAFE *

Vraag vrijblijvend om informatie en documentatie
Tel.: 0544 - 352222 Fax 0544 - 352218 E-mail info@sourcycenter.nl

SOURCY CENTER - ZEGENDIJK 3A - 7136 LS ZIEUWENT



HV HOENDERBOOMPACELLI NIEUWS

Na de januariuitgave van PIOT
hebben de dames-1 drie nederlagen
op rij geleden.
Deeerste twee nederlagen werden
opgelopen tegen de koplopers Kwiek
en Zwolle. De derde nederlaag
Kwam harder aan. Tegen de dames
van UDI uit Arnhem, lager ge
Kasseerd, werd ook verloren en dat
was eigenlijk niet voorzien in de
Planning van coach Daan Jolink.
Door deze nederlagen komen de
concurrenten toch beetje bij beetje
in de buurt van dames-1 wat de
druk vergroot voor wat betreft een
goede klassering. Het lijkt er een
beetje op dat men in de eerste fase
vaneen wedstrijd te tam hand-bal.
De tegenstandster begint vanaf het
beginsignaal direkt in een hoog
tempo en agressief terwijl wij een
beetje toekijken hoe de ene na de
andere aktie door de tegenstandster
gemaakt wordt, gevolg, 4 of 5 doel

punten achterstand voordat men
zichzelf opgepept heeft. Aan het
eind van zo’n wedstrijd blijkt dan
dat men constant achter de feiten

heeft aangelopen. Ook in de hand
balsport geldt dat de eerste klappen,
hier doelpunten, een daalder en
meer waard blijken te zijn in het
verloop van de wedstrijd

Het is te hopen dat de dames de
draad van de eerste helft van de

competitie weer snel oppakken en
ons weer kunnen vermaken met
overwinningen. Helaas is het door

de wat ongelukkig gekozen inle
vertermijn voor de copy voor de
PIOT, op een zaterdag, niet moge-
Tijk de wedstrijd
van afgelopen zondag tegen Over
wetering mee te nemen in deze be
schouwing.

Het bestuur heeft overeenstemming
bereikt met trainer/coach Daan
Jolink over een verlenging van zijn
contract met onze vereniging met
mog een jaar. Het bestuur prijst
zich gelukkig dat Daan Jolink voor
het zevende achtereenvolgende sei
zoen zichaan ons wil verbinden,



het komt toch niet vaak voorin de
sportwereld dat men zo'n lange tijd
wil en kan samenwerken met een
tainerfcoach zonder op elkaar
uitgekeken te raken. Natarlijk
zullen er altijd mensen zijn die
denken dat dit bepaalde ontwikke-
lingen in de vereniging in de weg
staat, het bestuur denkt hier echter
anders over en denkt dat juist een
stuk continuiteit ingezette ontwik-
DAMES-2

kelingen alleen maar kan stimule
ren. Voor Daan Jolink was het van
belang dat de gehele huidige selectie
ook voor het komende seizoen haar
vertrouwen in hem heeft uitgespro-
ken, wel wil hij wat meer de nadruk
gaan leggen op de inpassing van
aankomende jeugdin zijn selectie
zodat deze langzaam maar zeker
Haargestoomd wordt voor het g70-
tere werk.

Zoals afgesproken in de uitgave van januari ziet u op bijgaande foto de
dames-2 in de nieuwe shirts, gesponsord door de fam. Stoverink van HCR
‘t Witte Paard.

DAMES-3

Mensen let op de mededelingen op teletekst pagina 515 van de Kabel
kre u

\
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REYMER
gen
Vlaer m

MALEehtnkwieZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 3522 35
TELEFAX 0544 352035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoopaf kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544-352133

Fax 0544- 352237





Werzaam als wachtoogenchauyeunr lij Goot Zevert
33 jaan, voetbalkeeper lij WIO-6

en baadbalkaepe bj endedoanpac: Foei: 1 Ny,

Meest favoriete sport: Handbal; het spel gaat snel op en neer; er
zijn veel acties.

Minst favoriete sport: Korfbal; de helft vande tijd staat men
maartekijken en heeft men niets te doen.

Mooiste sportkerinnering: Het kampioenschap met handbal heren-1
van de 3e naar de 2e Klas (afdeling). Dat
gehele jaar was prachtig.

Slechtste sportherinnering: Mijn sk ongeluk; met cen diepe hezgnvond
in een Oostenrijks ziekenhuis.

Favoriete sportman/vrouw: Willem van Hanegem; hij is fanatiek, heeft
een “over mijn-lijk mentaliteit” en Plijft
ondanks alles altijd gewoon.



Lekkerste eten:

Leukste TV-programma:

Beste muziek:

Best boekdschrijver:

Mooiste film:

Fijnste kledingstuk:

Miljoen winnen:

Pilsje drinken bij:

Eendansje maken met:

Hekel aan: mensendie:

Geloof enofbijgeloof:

Politieke kleur:

Bloedworst, balkenbrij en dat soort spul:
lekker vet.

IK ijk nagenoeg alles en zap wat rond: ik
blijf nergens voor huis.

Vroeger was dat “Normaal” en dan vooral
de oudere nummers. Tegenwoordig inte
resseert het mij niet meer.

Donald Duck; ik lees bijna nooit.

“Liveof Brian” van Monty Python.

Het normale oude kloffie (spiekerbokse
ed).

Een mooie boerderij achteraf kopen.

Stoverink

Het liefst met niemand; als het dan toch
moet dan met Jacqueline.

Zitten te zeuren datik ergens niet mag
roken.

Rooms-katholiek op mijn eigen manier;
niet bijgelovig

CDA.EE



Jeugddroom:

Grootste wens:

Idool:

Uit bedte halen voor:

Tent opzettenin

Omscholen tot:

Spijt van:

Nachtmerrie:

Chauffeur worden (en dat is dus zitgeko
men).

Een mooie boerderij achteraf kopen.

Vroeger als jongen was dat Jan Jongbloed
(oud-keeper Oranje (WK'74)).

Pannenkoeken.

Het liefst nergens; ik heb een Bloedhekel
aan kamperen

Agrariër (of boerenknecht); datis financi
eelhelaas niet haalbaar.

Nergens.

Dat ik één of andere enge ziekte krijg en

et gezin moet achterlaten.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

Datum:
Wedstrijd:
Uitslag
Doelpuntenmakers:
Mooiste goal
Mooiste moment:

20-02-99
Longa E1 RKZV

11
Wot Rouwhorst
Wout Rouwhorst
Dat wede betere party waren, maar dit niet in
doelpunten konden uitdrukken.

Man vande Wedstrijd: Mark Schutten.



Datum: 20-02-99
Wedstrijd: RKZVC E4- Longa F9
Uitslag: 8-5
Doelpuntenmakers: Tim Beerten 5x, Douwe Hummelink 2x

Ludo Waenink 1x
Mooiste goal Douwe Hummelink met een afstandschot van 20

meter
Mooistemoment: Ludo komt met een prima aktie over rechts, schatin

voor de goal. Hij haalt uit in de verre hoek.
Man van de Wedstrijd: Bart Kl. Holkenborg

Datum: 20-02-99
Wedstrijd RKZVC F1 AD'69 F1
Uirslag: 2-8
Doelpuntenmakers: Bern Hummelink 2x
Mooiste goal Bern Hummelink
Mooistemoment: Dat Rick Wopereis na een langeafwezigheidweer

is gaan voetballen
Man van de Wedstrijd: Tom Hulshof

Datum 20-02-99
Wedstrijd: RKZVC F3 Longa 30 F

Uitslag: 03
Doelpuntenmakers:
Mooiste goal:
Mooistemoment: Laak Lageschaar was ziek maar toch een goede

wedstrijd keepen
Manvan de Wedstrijd: RemcoBuitingii



VOOR AL UW: SportschoenenSportkledingSportartikelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT- Tel. 351257

eN Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro

AK
] |
IVA

&)wis
E Rucanor - Wings - Uhl Sport - Yonex - Lotto

Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - VikingZEGEN
Hotel - Cafè- Restaurant

el WittePaar £

Verrassend,
fj

Goed,
Gezellig:

Diverse mogelijkhedenvoor:
ESE)* Bruiloften en partijen

+ Reepties
+ Reünies

“Vergaderingen “De ideale rustplaats voor cenhapje on drankje

EDA



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorziter A v.d, Wetering, Dorpsstraat 25, Zieuwent, tol. 351236
Soortaris EK. Goldewijk, Groening 14, lichterwoorde, td 378543
Penningmeester Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, el. 352059

Wedstrijd soo : W. Wopereis, Harrevedscwog 14, Zieuwent el 351831

[7] RKZ.VC. Zaalvoetbal
Voozter B. en Bras, Dorpsstraat23, Zeuwert, tl. 351257
Seret Donderwinkel, Oude Aaftenseweg 70a, voorde tl 379552>] Penringmeester Krabbenborg, Keuterstraat 6, Zeuwert, tel. 362881

© Wedstrijd oer Recreanten: B, ot, Helerwag 3, Zeuwert,tel362127
KNVB: R. Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 70e,tl. 379552

617] H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorziter 8. Wensink, De Haare 18, Zieuwent tol 35183

BE Seoretris P:Marschak, Dorpsstraat 12, Zieuwort, {l 382223
Penringmeesteres Per Bogf, innenwever 2, Groenlo, te! 466478
Wedstrijd seer. A. Hummoink, De Haare 30, Ziecont, te 361531

TOHP: Volleybal
Voorzitster J. Stoverinck Penterman, De Stezge 28, Zieuwent, el. 351485
Secretaris M. Holkenborg, Boeroweg 4, Zeuwont ol, 351488
Penringmeesteres  :.N. van Boeckel, de Haare 26, Zieuwert, tl, 352462
Wedstrijd secr IK Karnoboek, De Steege, Zieuwent, ie 362247
Becrearten M, Hokonborg, Boersweg á, Zeuwentll 351488
Agemenezaken B: te Moldes, de Haare 1, Zeuwent el 352140

ZTV: Tennis
Voorzitster °C. Cuppers, Oude Maat 1, Mafënvelde, te 351281
Sooretaresse A Krabbenborg, Dorpsstraat , Zeuwent, el. 351591
Penringmeesteres 1 Kripponborg, De Steege 22, Zieuwent, tl 352424

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzistór A Hogenelt, de Haars 33, Zieuwent, tel. 351659
Secretaresse M, Hokenborg, Ruurloseweg 6, Zeuwent, te. 351873
Penningmeesteres 1. Segers, Batik 37, Mariänvodo, tol (573 481411

Wedstrijd secr W. Hummeink:Kramer, Chopinstraat8 voorde, tel 374318

MU CHIN: Karate
Voorziter =H, Ofhof, De Waarese 23, Zieuwent, to 361262
Socrtares A Oonk Boekhot, Have ge12, WW, ol 0543-563469
Penningmeester 6. Rijnders, Larkssiraat 18, (voorde, tl 374926



Veloce: Fietstoerclub
Voorziter Vacant
Secr/Penringn. :H. Toebes, Beethovenstraat 6, ‘voorde, tel. 379611
Toercoörrato  :P Krippenborg, Dorpsstraat 249, Zieuwent, tl 351866

Landelijke Rijvereniging "Zieuwent - Harreveld”
Voorzitter to Piave, Aagtemanweg 2, Harreveld, tel 374937
Secretaresse L Hendriks, Msterstraat 58. Bredevoort tel 0543 452351
Penningmeester :C. Boke Hein Meerstraat 4, L voorde,tl 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter 6. ten Bras, Dorpsstraat23, Zieuwent, tel 351257
Secretaris IK Hummen, Esstraat 42, L'voorde, tel. 377523
Penningmeeste J. te Role, Verkavelngsweg 2, Mariënvelde, tel 3

Wedstrijd so £. Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwert, fel 316

Schietvereniging Zieuwent
Voorzitter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel. 351534
Sek/Penringm. A. Papen, De Haare 32, Zeuwent, te. 351970

B.V. ‘T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter J. Nirolder Wigendijk 4, Mariënvelde, tel 351316
Secretaris A. te Roler, Verkaveingsweg 2, Mariënvelde, ‘el 351373

Penningmeester =H. Elschot, Rouwhorsterdij 20, Zieuwent, tel 352268
Wedstijd-seor R. Walderbos, Zeuwontseweg 42, Zieuwent, ol 351504

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter M. Spieker, Staringstraat 43, ‘voorde. tel 375650
Secretaris S. Papenborg, Wigendik 6, Mariërvelde, tel. 351552
Penningmees

T.

Bongers, Dorpsstraat 36, Zeuwent, tel. 351271
Wedstrijd seer IN. ten Have, Oude Maat 16, Marëevelde, tel. 351819

BADMINTON-vereniging
Voorzitter Mt Grotelaan, Middachtenstraat 4, L'voorde, te 377019
Secretaris J. ten Bras, de Haare 4, Zieuwent, te. 361738
Penningmeesteres A Holkenborg, \ragenderweg 52/E, ‘voorde, el. 374180



WATERZUIVERING
WEEGBRUG

Krabbenborg FANDELSOND.

Kristalzuiver bronwater

B.A.M. Krabbenborg Grobbenweg 3
7136 KM Zieuwent
Tel./Fax: 0544-351534WEEGBRUG ALTIJD OPEN GSM: 06 55 14 38 19

VOOR D de rust of
na de wedstrijd

GEZELLIGHEID tT Ee u van harte welkom

EN EEN Kantine van Z.V.C.
DRANKJE

Telefoon 35 16 07

Al architektenburoV a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398



ZGV — TURNCOMPETITIE

E-Lijn
Op zaterdag 30 januari werd de eerste wedstrijd gehouden van rayon De
Achterhoek. Deze wedstrijd was in Zieuwentin het Sourey Center, dus dat
was voorons wel gemakkelijk
Hoewel wij dit jaar maar 3 wedstrijden hebben, heeft iedereen heel hard
geoefend om zo goedmogelijk voor de dag te komen. Ook mu hebben we
weer 2 groepen samen met Vragender, omdat we anders in een bepaalde
eeftijdscategorie geen groep konden vormen

Om 9 uur warende juniorenaan de beurt, dit zijn meisjes van 12-15 jaar,
totaal 10 groepen.
Wij kwamen met 2 groepen hierin út.
De oefeningenverliepen niet helemaal vlekkenloos. Vooral op de mat gîng
er wat mis, doordat 2 meisjes met hun oefening net buiten de mat uitkwa
men, kregen we veel puntenaftrek.
Z.G.V. I behaalde de 7 plaats.

Laura Stortelder 30.95
Lisannelekelder 29.50
Henrikelankveld 30.90
Tessa Beerten 31.05

Beste prestatie hierbij van Henrike bi sprong.
Zij deed voor het eerst oen

overslag over het paard en behaalde hiermee 8.75. Dit was vanalle junio
ren de 3 plaats bij sprong.

Z.GV/K.S.V. behaaldede 8 plaats

Aafke Hunmelink 30.70———



:aron Nijenhuis 30,00
Ruútenbeek(Vr) 29.75

on Wolterink(Vr) 31.15

Beste prestatie hierbij had Aafke, die met 8.50het hoogste cijfer op de balk
behaalde. Lottehad met 8.80 het hoogste cijfer op de brug.

Hoewel een 7 en 8 plaats niet zo hooglijkt, was het verschil met de an
dere groepen maar heel klein. ‘Tussen de 3en 8 plaats zat maar 1.2 p.
verschil. We gaan weer hard oefenen en proberen de volgende wedstrijd
enkele plaatsen te stijgen.

Om12 ur waren de pupillen aan de beurt, dt zijn de meisjes van 9 en 10
jaar. Totaal 17 groepen, verdeeld over 2 rondes. Onze meisjes turndeninde I' ronde. Ze deden allemaal cen hele goede wedstrijd en bij de tussen
uitslag na de 1° ronde stonden zij op de 1° plaats, Het werd nog keel span
nend, want in de 2° ronde kwamen og een paar goedegroepen
Bij de einduitslag kwamenze op de 2° plaats, een hartstikke goede presta
tie
Omdat er 6meisjes in de groep zitten en er maar 4 per onderdeel uit mo-
gen komen, heeft niet iedereen alle toestellen gedaan.

Kim Wolters 700 (balk)
Marjan Doppen 32.15 (alles)
Margot Hogenelst 23.90 (brug, balk, mat)
Leonie Segers 23.80 (sprong, balk, mat)
Leonievd Wolfshaar(Vr) 24.40 (sprong, brug, mat)
Susan Kolkman (Vr) 16.20 (sprong, brug)

Voor Kimwas dit de T° wedstrijd. Zij en Marianzijn pas 7 jaar en eigen-
lijk nog te jong voor deze groep, toch ging het heel goed.
Marian had met 9.35 de beste brugoefening en Leonie Segers was met 8.7
de beste op de mat.mm



D+ lijn
Mayra Holkenborg turnt in de d+ lijn en komt uát voor Spirit 90út Lich

tenvoorde. Op 16 januari had zij haar 1° wedstrijd vandit seizoen in Nijme

gen. Het was een individuele wedstrijd voor het regiokampioenschap van
Oost Gelderland. Hiervoor Zijn 3 wedstrijden.
Alle oefeningen gingen heel goed, vooral sprong en vloer. Ze behaalde een
gedeelde T° plaats met 33.15.

Allemaal veel succes met de volgende wedstrijd.

ZGV-GYMNASTIEK

Op dinsdagmiddag worden de uren gewone gymnastiek van ZGV gegeven. In

tegenstelling tot de selectie gaat het hierbij niet zozeer om de prestatie, maar
om het alg. bewegen. Bij gymnastiek komen alle aspeccten van het bewegen

aan de orde zoals: lopen, springen, zwaaien, balanceren, klimmen. De ont
wikkeling van deze vormen is vooralle kinderen heel belangrijk om goed te
Jaunnen bewegen en de basis voor alle sporten die ze eventueel later gaan
beoefenen. Bij oudere kinderenwordt veel tijd besteed aan turnonderdelen,
afgewisseld met (bal)spelletjes of bewegen op muziek.

Door het rayon waarbij wij horen worden activiteiten georganiseerd zoals een

springfestijn of atletiekproeven.
Dit zijn altijd leuke dagen waar veel verenigingen aanmeedoen
Wil je graag een paar keer meedoen omte kijken of gym iets voor jouis, dan

kan dat.
De lestijden zijn opdinsdag: 15.00-15.45 peuters

15.45-16.45 kleuters
16,4517.45 groep 3en4
17.45-18.45 vanaf groep 5

EVENEMENTENAGENDA

ZATERDAG maart .
 : UITERLIJK LEVEREN KOP

1en April 2aspop Zieuwent

Zaterdag 1 meen Zondag 2 mei: Grootse Rommelmarkt \



De rommelmarkt komt er weer aan
Op1 en 2 mei wordt er weer de rommelmarkt gehouden om de verenigin-
gen weer wat financiële armslag tegeven. Eens in de 2.5 jaar is het zover
dat u met overtollige dingen de verenigingenkunt steunen. Bewaar dus de
spullen, alleen geen Kleding en schoenen, want daar zijn andere instanties
voor.

Elke zaterdag worden in de gehele gemeente de spullen opgehaald, een
telefoontje is genoeg.

Hetis weer zover! Opnieuw wordt er in Zieuwent een

GROOTSE ROMMELMARKT
Georganiseerd door, en ten bate van de verenigingen

Tohp(volleybal)
Slagvaardig(tafeltennis)

Z.B.V.(batminton)

Zaterdag 1 en zondag 2mei 1999

Bij Hotel ’t Witte PaardTe Zieuwent

Ontruim Uw garages, plunder uw zolders, doorzoek uw huizen naar spul
len die u wijt wilt. We kunnen alles gebruiken!! Boeken, Platen, Speel
goed, Potten, pannen, meubilair, radio's of TV's, alles is welkom.

DUS GOOI NIETS WEG, MAAR BEL!
Annie Lekelder Ruurlose weg 18 Tel. 351664
Yvonne Eekelder Dorpsstraat 83 Tel. 352172
Bennieten Bras Dorpsstraat 23 Tel 351257

We komen de spullen dan zaterdags ophalen
Brengen mag natuurlijk Ook.



voorde aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS

naar

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

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

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

fl Aannemingsbedrijfl Il Hummelink & Jansen b.v.
straat 1

Bp TERBORG Tel. 0315-323107
f

E Fax 0315-340581
Privé 0544-351995

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



- v‚7? BAKKER
<

= Clemens Krabben
Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT oxTelefoon 0544-351279

Wees wijs, gebruik Debouwmaterialen van Wopereis NVOB
BOUWBEDRIJF V Ä Vs

+ bouwmaterialen 5 EE* nieuwbouw
* verbouw
* onderhoud
* machine houtbewerking

Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

PTT - Postwinkel
met 0.

Wens- on
Prentbriefkaarton

©DMC sortuurseren
SOKKENWOL

© ) jYvonne\ 4\ {{ nippenborg
AJN Texietowrniten

5 ,

GERARD KNIPPENBORG
Dorpsstraat 11

7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 35 15 44

Dorpsstraat 11 - 7136 LE Zieuwent
Tel 0544-3515 44



BALLET TUTTTÓ?
In de vorige PIOT lazen jullie cen stuk da ging over stijldansen.
weer naar een dansschool geweest. We gingen naar balletschool ADa in
Groenlo. Het meisje dat hier iedere week traint kennen julie allemaal; ze heet
Emy Spexschoor, is 10jaar en ze zit in groep 7 van de St. Jozefschool.

Elke weel gaat ze naarde balletschool en doet daar aan kinder- ballet.
De lessen zijn heel afwisselend en wordenop verschillende soortenmuziek gege
ven, van Klassiek t0t top 40.
De lessen bestaan uit Klassiek en modern ballet. Als je ater naar een dansacade-
mie of dansgroep zou willen moet je namelijk ook klassiek ballet gedaan hebben.
Als je twaalf jaar wordt moet je kiezen voor klassiek of modernballet.

Twee wekengeleden zijn wij van de kinderpiot er naar toe geweest. Het was heel

erg leuk om dit eens een keer te zien. De meisjes oefenen allemaal aan een barre
voor een grote spiegel. Het likt niet zo moeilijk, maar probeer zelf maar eensje
been op die harte te leggen. We konden zien dat Emy al lang op les zit, want we
vonden dat ze al heel mooikan dansen.
Na afloop van deles haden wij nog een aantal vragen voor onze ballerina Emmy!

Waarom ben je op ballet gegaan?
Ballet leek me heel erg leuk. Toenik 5 jaar was ben ik eerst een keer wezen kij
ken en toen ben ik erbij gegaan. De les was eerst in Lichtenvoorde, maar de juf.
frouwwerd zijn we naar Groenlo gegaan.

Welke verschiffende soorten ballet zijn er?
Jazz, modern enk Wij dansen daarbij op moderne en klassieke muziek.
Mijn lievelingsdans’ts op het nummer van Be witched, c ‘est la vie.



BALLET

tig?

Als ik twaalf jaar ben dan moet ik kiezen of ik verder wil gaan in klassieke of
moderne ballet. Ik denk dat ik dan voor modern kies.

Hoe vaak train je?
We trainen Ix per week. Onze groep bestaat uit 12 meisjes die tussen de 9 en 12
jaar oud zijn. Als de les begint zet Jessica de muziek aan en dan mag iedereen
om de beurt een stukje dansen. Je mag dan zelf weten wat je danst. Zo kanJes-
sica zien hoe het gaat.

Oefen jetuis ook weleens?
Soms wel, als Jessica (danslerares) het zegt. Ik oefen dan met de vensterbank als
‘barre. Soms vind ik een bepaalde dans zo leuk dat ik wel vaker oefen. Dan doe
ik het elke dag wel een half uurtje.

Moet je er speciale kleding voor aan?
We hebben altijd een pakje aan met een tulprokje en in de winter een broek.
Eem tutu (datis een rokje van tule) hebben we alleen met voorstellingen aan.
Die mag je in de les ook helemaal nietaan want daar zit stijfsel in en daar kun
je nietin wrainen. Ik dans nog niet op spitzen (dit zijn balletslofies die aan de
voorkant plat zijn met hard plastic erin). Dit mag niet omdat je voet nog niet is
zitgegroeid en dan gaat je voet vervormen, Alsje zonder spitzen op je tenen gaat
dansen, dan kun je je tenen breken.
Als we een voorstelling hebben dan word je helemaal bruin gemaakt en je krijgt
mooie kleren aan die passen bij de dans die je gaat doen. De haren moeten ook
uit je gezicht.



EEE

STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 43-7136 LE ZIEUWENT Telefoon 0544-351207

en= Gezellig CAFÉSEEnEesSENCNESNINERGEGEBARBECUE binnen en buiten
BENEN)En

Het beste vlees
komt van uw slager

OAN

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGENOE AMBACHTELIJKE

SLAGERIJGiSdBongers
SLACHTERIJ

pop ZEars|| H. BEERTEN en Zn.

Zieuwent
Telefoon 0544 - 351205



Boersweg 2
7138 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

G verkeersschool
GUUS KOLKMAN
* autorijopleiding: schakelwagen/automaat
+ motorrijopleiding
* zanhangwagenopleiding (E bij B}
* theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
* theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054ee

JOO|_—_—



Heb je de Zwanenmeer al gedansd?
Nee, maar dat zou ik wel heelgraag willen

Zijn er weleens wedstrijden?
Nee, maar we treden wel op voor publiek. In juni hebben we een voorstelling in
Deventer in de schouwburg. Daar zijn we nu al voor aan het oefenen.

Hebben de jongens ook een tutu aan?
(Heel hard lachend) Nee, natuurlijk niet

Emy, bedankt voor dit leuke interview. Ballet is toch weliets an-ders als we
altijd dachten. We hopen dat je het nog heel lang zult blijven doen en misschien
zien we je dan later nog wel eens op de televisie in een showballet!?!

Groetjes Lisanne, Hanneke en Aafke



GEEN TRAINER EN DE GEVOLGEN!

Alle dames teams van Top hebben
het al eens meegemaakt, dit jaar
zijn wij aan de beurt. We hebben

geen trainer. Je zult denken hoe kan
dat mou, een bestuur zorgt er toch
voor dat elk teameen trainer of în
ieder geval een begeleider heeft. Ja
normaal wel, maar binnen de vol
leybal sport is dit een erg moeilijke
taak geworden voor het bestuur en
de technische commissie. Dit is het
gevolg van de trainersmoeheid. Op
de een of andere manier zijn er veel
1e weinig nieuwe trainers opgeleid
(iemand wil), en die, die al jaren
meelopen zijnhet een beetje beu
Die hebben meestal al wel een jaar
of 10, en meer, verscheidene teams
tegelijk getraind en zijn het hele
maal zat en kunnen geen volleybal
bal meer zien. Dus ontstaat er cen
tekort. Want Top is niet de enigste
die teams zonder trainer heeft. We
Tebben er ook zelf een training aan
gewijd en hebben iedereen gebeld
die we maar bedenken konden,
maar je krijgt steeds te horen ik
train al twee teams of neeik heb
Het helemaal gehad voorlopig met

volleybal. Nou weer een training
weg en nog geen trainer. En ik kan
U melden dat het zwaar Kl &h,
ik bedoel heel vervelend is, maar
dan ook echt heel vervelend, om 1e

trainer zonder trainer. We hadden
het al eens van de ander dames
teams gehoord maar wij weten nau

ook wat het is. Je denkt in eerste
instantie alleen maar aan het feit
dat er niemand staat die oefeningen
aandraagt, maar het gaat veel ver
der.
Het begint al bij binnenkomst in de
kantine, je gaat eerst maar eens
rustig zitten, en wacht af wie er
allemaal komen. Want er is geen
trainer die weet of er afmeldingen
zijn. Als er genoeg op tijd zijnkan
het wezen dat je een paar minuten
voor aanvang richting kleedkamer
gokt, maar zijn er nog maar 4 dan
wacht je eerst maar eens af of er
nog iemand bij komt. Het gevolg is
dat je ip.v. om 20.15 uur begint
met de warming up, je pas richting
Keedkamers vertrekt als er dan toch
nog spelers bij gekomen zijn. Dus
het eerste kwartier van de training

2



’s Zomers buiten
’s Winters binnenJ. WAENINK

SCHILDERS en BEHANGERSBEDAIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerendeen ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 0544-351452

Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

0544 - 35 15 09GE—

TAXIBEDRIJF ZITAX
PARTICULIER ZIEKENVERVOER - PERSONENVERVOER

GROEPSVERVOER BUS (8 PERSONEN) - VERHUUR BUS
PARTICULIER SCHOOLVERVOER- 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



p)

W.J.M. Klein Goldewijk
+ verkoop van nieuwe

en gebruikte auto's
© autoalarm inbouw =S* startblokkering (SCM - erkend)

APK & GE}
keuringsstation |De Wite Rieteweg 3 aMariënvelde

Tel. 0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!
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is al om als het net hangt en je be
gint warm te lopen
De warming-up en het inspelen is

niet zo'n probleem, datis standaard
procedure, maar dan begint het. Er
word al eens geroepen; "Iedereen
warm?" "Ja!" Komt er dan van alle
kanten." En we scholen samen bij
het net. "Wat nu?” Iedereen kijkt
mekaar aan en wacht tot iemand
eens cen keer met een briljant idee
komt. Een paar minuten later
draaien we de oefening pass met
opslag maar weer. Niemand die
aanwijzingen geeft, het tempo op
voert, mensen aanspoort beter un
best 1e doen. Goed, dat doen we
allemaal wel een beetje, we probe
ren allemaal wel mekaar aan 1e

moedigen om voluit te gaan, maar
het is toch anders dan wanneer er
iemand naust je saat en je eens een
beetje de wachtaanzegt, als je weer
eens te laat bij een bal bent. Na 15
minuten deze oefening te hebben
gedaan staan we met zijn allen
weer bij het net te hopen dat ie
mand intussen een leuke oefening
heeft bedacht. En zo sukkelen we
onze trainingstijd wel vol Maar
niets erbij geleerd, niets verbeterd
en al helemaal geen conditie ge-
Jweekt. De moraal zakt. Het is niet

leuk om te traïnen als je na afloop
niet moeonder de douche stapt.
Bij de wedstrijden is er geen coach,
niemand die eens het spul op de
goede positie zet of achteruit zijn
keel komt als westeeds te laat bij de
bal zijn. Niemand die je verteld dat
de tegenstander achterin gehouden
moet worden of een wissel inzet.
De wisselspelers doen hun best
maar het is toch moeilijk om je
eigen medespelers te coachen en je
gaat al helemaal niet je zelf inwis-
selen. Het gevolg: je bent sneller
geneigd om cens een keer cen trai
ning over te slaan als je thuis druk
bent, of iets anders leuks hebt op
die avond. Of je slaat tijdens de

training maar aan het ouwehoeren,
heb je in ieder geval je lachspieren
getraind, maar daarvoorsta je niet
in de zaal, dat kan in de kantine
wel. Wedstrijden worden met 3-2
verloren terwijl je weet dat met iets
meer druk van de bank je had kun
nen winnen, Net dat kleine beetje
meer inzet dat je mormaal hebt
omdat er iemand zit die je in de
gaten houd en je er anders uithaalt.
Het is miet zo dat je bewust een
lager tempo draait, je wilt wel
meer, allemaal wel, maar het komt
er niet ui. Er staat geen team.

WI
————,



edereen is druk met zichzelf, zijn
eigen fouten, zijn eigen plek. i.p.v.
met het geheel, het spelletje volley
bal. Samen die aanval opbouwen
en afmaken. Nou is het niet hele
maal alleen te wijten aan het mis
sen van cen trainer dat er geen
team staat. Speelden we vorig sei
zoen nog met 9 speelsters waarvan
de meesten al zo'n 5 jaar bij mekaar
zijn. Dit seizoen begonnen we met
Karin, Jocelyn, Kim en Jill, Jacque
lien T, Petra en Yvonne waren
zwanger. Jacquelien K was net be
vallen en Hedwig was geblesseerd.
Dus 1e weinig mensen. Geldkkig
Jwamen er 2 nieuwe jonge speel
sters bij nml, Susan ‚voorheen spe
lend bij Grol 1 en Jaenine van Vios
1. Dit betekent wel dat je elkaar
moet wennen en op elkaar inge
speeld moet raken. Tijdens de
"trainingen" lukte dat niet en pro-
beerden we meer oefenwedstrijden
te regelen. Maar ook dat valt niet
mee. Of de teams hadden al cen
oefemvedstrijd of ze konden niet
genoeg speelsters bij elkaar krijgen.
Een wedstrijd of drie hebben ze
toch nog voor aanvang van de com
petitie kunnen spelen zodat we niet
geheel vreemd in het veld stonden
met de eerste wedstrijd. Er werd
best leuk gespeeld, dit jaar speelt de

eerste klas voor het eerst 5 sets en
Kaan je dus niet gelijk meer spelen
De vijfde set ging vaak net verloren,
terwijl dat eigenlijk niet hoefde.
Regelmatig moesten we spelers van
andere teams meegevraagd worden
omdawe zonder wissels zaten en
soms maar met 5 waren. Find ok:

tober hegonmen Hedwig en Jacque
lien K. weer mee te doen, dus weer
opnieuw beginnen, andere plekken
in het veld, een andere persoon
naast je, opnieuw wennen. Wel
hadden we nu af en toeeen traïner,
de moeder van Jaenine bood aan
om ons te coachen en te trainen. Ze
had het nog nooit gedaan maar had
zelf al heel lang bij Longa gespeeld
dus dit was een prachtig aanbod
voor ons. De inzet werd bij iedereen
dan ook gelijk een stuk groter en
iedereen wam ook weer op tijd op
de trainingen. Het plezier in het
spelletje volleybal kwam weer terug.
Eind december kwam ons ter ore
dat Paul Weanink ons al een paar
keer had zien spelen en vond dat
ons niveau toch nog wel ver bene-
den peil was. Hij had ons in voor-
gaande jaren als eens getraind. Hij
vond het zo vervelend voor ons dat
hij naast de vier teams die hij bij
Marvo trainde ons de rest van dit
seizoen wel uit de brand wilde hel



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank is cen bank met een idee Het idee dat je zamen
erk bent. De Rabobank heeft

als
geen ander de traditie van

samenwerken en bouwen aan refaties Hetiseen bank vòn
mensen vóór mensen. Dat merkt u al

sne!
in het perzoon:

lij contact. Elke Rabobank staat midden in de
teving. Daarom zijn we vaak b

in het bedrijfleven, verenigingen
weten war er leet, ook als he: niet on banzaken
gaat Kortom, we zin een bank die
In de buurt als u

Rabobank
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 ED) vor
Jos Beening

Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 274, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 0544-377448

b.g.g. 377449

SPORT JE VEEL?
DAN HEBBEN WIJ

DE PERFECTE LOOK VOOR JOU.

KAPSALON

PEAR
VOOR HEM EN HAAR

DORPSSTRAAT 77
ZIEUWENT (0544) 351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
jy tuinaanleg tuinondemoua tuinidecen

ER tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg
zó da }

fuindeoen tunaameg tuinonderhoud
2 d

Ruuroseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



pen. Dit lieten we ons geen twee
keer zeggen en hingen gelijk in de

telefoon. Begin januari zou hij be

ginmen, gelijk de eerste training
moest hij afbellen vamwege ziekte.

Achteraf was dit maar goed ook
want onze conditie was niet zo den
derend. Op deze avond zaten we
dus al weer te lang in de kantine
toen we besloten maar niet meer 1e

gaan omkleden.
drankjes besteld, toen er een het
heldere idee kreeg om te vragen of
we niet eens mochten gaan spinnen
(spinrace). Maar veel gekwijl kre

gen we dit in orde, wat een afzien,
maar wel leuk, en goed voor onze

‘r waren al wat

conditie, zo hadden we toch nogiets
gedaan enviel het de volgende trai
ning toen Paul er wel was, iets
minder op dat we slecht bij adem
waren.

Op dit moment kan ik melden dat
er inmiddels 3 wedstrijden gewon-
nenzijn sinds Paul ons traint en
dat iedereen er weer ontzettend veel

plezier in heeft en erg fanatiek is
Een gewonnen wedstrijd leverd 3

punten op, dus dat tikt aan. We
stonden derde van onderen en ik
kan u melden dat we nureeds op de
zesde plaats. Zo zie je maar je kunt
niet zonder traîner.

Dames 1 Top Jacquelien Kolkman

REDACTIONELE MEDEDELING

Opnieuw heeft zicht een wijziging voorgedaan binnen de samenstelling van
de redactie. Ingrid Roravhorst heeft ompersoonlijke redenen gemeend de
redactie te moeten verlaten. Bijna 5 jaar heeft zij, op haar eigen persoon-
lijke manier, meegeholpen aan het tot stand komen van dit Zieuwents
Sportblad. Wij willen haar, ook middels deze weg en in de overtuiging
namens alle lezers te spreken, hartelijk bedanken voor alles wat zij voor
PIOT leeft gedaan en betekend. We zullen haar inbreng in de redactiever
gaderingen en stukken missen. We wensen haar (samen met Hendo) veel

succes en geluk met hun levenswerk in Steenderen.



Wahnsinn!
Waanzin, waar ben ik in
hemelsnaam aan begon-
nen. Dat dacht ik toen ik
een paar weken geleden
bij een temperatuur van
20 9C onder nul, boven op
de top van een berg in
Italië, in een stoeltjeslift
zat. Door de harde wind
was de gevoelstempera-
tuur wel -30 °C. Diep
weggekropen in mijn ski-

jas en met de handen
voor het gezicht heb ik
het overleefd. Nog nooit
heb ik het zo koud gehad.
Maar ja, op wintersport-
vakantie kun je een
beetje kou verwachten.
De ellende begon al op de
heenreis. Een autoreis
naar Noord-Italië kan
normaal in 10 à 11 uur.
Tot aan Munchen ging het
a/ niet echt lekker en de
laatste 300 km legden we
af in een recordtijd van
12 uur, zodat we na een
autoritje van 23 uur om 5
uur 's morgens aankwa-
men bij ons pension. Ge-

lukkig konden we nog
naar binnen en een paar
uurtjes slapen voordat de
eerste skidag aanbrak.
Na een veel te korte
nachtrust snel een ont-
bijtje naar binnen ge-
werkt, met broodjes die je
onmogelijk normaal
doormidden kunt snijden,
en vervolgens op zoek
naar een plek waar je ski-
passen kunt kopen. Hetisvakantie dus je maakt je
niet druk over de 4 ton
(Lire) die je moet neer-
tellen voor zon pas. De
volgende opgave was de
reis naar de skipiste. Een
accu van één van de au-
to's had de tocht naar
Italië niet overleefd, dus
werd het proppen met
zijn vijven in één auto.
Normaal geen pro-bleem,
maar als er ook nog 5
paar ski's, stokken en
schoenen bij in moet
wordt het een heel gepak.
Bij de gondels aangeko-
men bleken er nog meeree



mensen op het idee te
zijn gekomen om te gaan
skiën. Na een uurtje
wachten in de rij werden
we dan eindelijk met 40
man in een gondeltje ge-
propt. Halverwege even
overstappen in een an-
dere gondel waar er 50 in
gestampt werden. Erg fris
is het er niet altijd in zo'n
gondel maar zolang er
maar geen vliegtuigen
onderdoor vliegen is het
wel uit te houden. Boven
aangekomen bleek het
toch wel erg koud te zijn
en bovendien waaide het
er ook nog behoorlijk.
Toch maar even proberen
want we hadden tenslotte
niet voor niets 23 uur in
de auto gezeten en 4 ton
neergeteld. Een klein
stukje naar beneden skiën
en dan nog verder naar
boven met een open
stoeltjeslift bij een ge-
voelstemperatuur van -30
oC. Totale waanzin, en
dan te bedenken dat ik
normaal op zondagmor-
gen zo rond deze tijd lek-
ker warm in bed lig de

zaterdagavond te verwer-
ken.
Maarerzijn natuurlijk ook
leuke dingen. Als het een
beetje zonnig is kun je bij
zo’n leuk berghutje lekker
op het terras een biertje
drinken. Je moet dan wel
iedere keerals je een slok
wilt nemen een wak in je
bevroren bierslaan. Wil je
dat niet, dan kun je na-
tuurlijk ook binnen gaan
zitten. Als er plaats is
tenminste en er niet toe-
vallig een groepje van een
man of 10 een kwartier
een tafel bezet houdt om-
dat ze zo nodig allemaal
apart willen afrekenen.
Na de laatste afdaling is
het meestal nog een be-
hoorlijk eind lopen naar
de plek waar de auto
staat geparkeerd. Op die
makkelijke skischoenen
metski's en stokken in de
hand balanceren over be-
sneeuwde wegen. Dat
parkeren gaat ook niet
altijd even gemakkelijk.
Zeker niet als je de auto
zonder sneeuwkettingen
boven op een heuvel wilttg



zetten. Gelukkig zijn er
altijd wel lokale bewoners
die je behulpzaam zijn en
je vervolgens uitmaken
voor “das gelbe gefahr”.
Na een vermoeide skidag
is het dan eindelijk tijd
voor de après-ski. De Ita-
lianen hebben de toeris-
ten ook ontdekt en vra-
gen rustig een tientje
voor een glas bier. Zelfs
koffie en water gaan voor
hetzelfde bedrag van de
hand. Alles wordt natuur-
lijk goedgemaakt door het
meezingen, met tientallen
andere Nederlanders in
een propvol hok, op mu-
ziek van Marco Borsato.
Het skiën de rest van de
week ging behoorlijk. Met
de grootste moeite was ik
er in geslaagd om ieder-
een te ontwijken en de
hele week niet te vallen
om vervolgens toch nog

op de laatste dag door
één van ons eigen omver
gekegeld te worden. Maar
gelukkig weer een jaar
niks gebroken, wat overi-
gens van vele anderen
niet gezegd kan worden.
Het moge duidelijk zijn,
wintersport is geen pretje
en ik snap niet dat ieder
jaar weer 100-duizenden
mensen richting sneeuw
vertrekken en het schijnt
dat het er ieder jaar weer
meer worden. Laat ik ie-
dereen daarom oproepen:
Doe hetniet ‚begin er niet
aan! Het is gevaarlijk,
duur en het is erg koud.
Blijf gewoon thuis en ga
op zomervakantie zodat ik
volgend jaar weer rustig
naar de Alpen kan want ik
zou het voor geen goud
willen missen.

JieRtew
Dn



DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE

‚ NIET MEER MISSEN.
Om dic ene, vooru juiste hypotheek te kiezen, krijgt u
nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken vanalle geldverstrekkerssclecteren wij
voor u de juinte. Tegen debest mogelijke voorwaarden
DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN 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

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel 0544-351768



Hoenderboom maakt bouwen
tot een aangename ervaring.

Elk bouwproject brengt vanzelfsprekend
de nodige spanning met zich mee.
Bij Hoenderboom weet u de planning,

realisatie en turm-Key-oplevering van

uw droomhuis gewoon in goede handen:

afspraak is afspraak, het uitbesteden
van bouwplannenis tenslotte een kwestie

van vertrouwen.

Hoenderboom maakt U

graag een aangename
aannemersbedrijf

ervaring rijker:
HOENDERBOOM

Bel vooreen vrijblijvende presentatie 0544-351332

Aannemersbedijf Hoenderboom  Dorpsstraat27 7136 LE Zieuwent


