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WINTERWORTELS
Het begon al vroeg dit jaar, of eigenlijk en Zieuwent, krijgen wij 22 van twee
was het de hele winter niet weggeweest. kanten 'the best of both sides.
lin zeker niet dankzij het mooie weer. Het lijkt wel of het @r steeds teefwor-
Ilet waren gewoon de stugge volhouders den, dat mensen genoeg bebe ven tas-
of mensen die niet bang waren nat te  diofitnessen en ingewikkelde machines
worden. Zo wonend tussen Lichtenvoorde waarop arbeid verriëht: Woet worden.



Terug naar de wortels:je eigen 2 be-

en.

Ik zie mannen die hardlopen
(meestal wit tshirt, gemakkelijke
broek) vergezeld van fietsende vrouw
of kind.
Ik zie kinderen in soepele tred, ge-
Kleed in het zwart, hun 3 of 7 kilo

meter rondje afleggen
En soms zie je nog in felle Keuren

uitgedoste mensen die bij ons schrik-

ek reken strekoefeningen doen, en
zo het woord schrikdiek een nieuwe
dimensie geven.
Maar de meeste mensen wandelen,

makkelijke Heding, regenjas losjes
om het middel geknoopt. Bijna altijd
in groepjes, pratend, lachend.
Nou las ik laatst dat er een nieuwe
vorm van wandelen is overgewaaid

uit Amerika: ‘Power-walking. Dat
schijnt its te zijn waarbij je tijdens
het stevig doorwandelen, je krieen
hoger optrekt dan normaal en daar
bij je gebogen arm, met gebalde
vuist, Ver van voor naar achteren
zuuait.
Ik heb ze nog niet gezien, maar ik
wacht verkneukeld af. ofiets hele-
maal uit Amerika ook in Zieuwent
mode zal worden.

Nou kun je je afvragen of ik hele da

gen voor de ramen zit te ‘spotten’

naar wandelaars. Nou nee.
Ik wandel zelf ook, envolgens mij op
de mooiste manier die je je kunt be

denken: achter de kinderwagen.

Deredaktie (MHW)|ZATERDAG 29 Mei

EVENEMENTENAGENDA

: UITERLIJK m.EvERENKOPE!

1629 me  Clubkampioenschappen ZTV: dubbelspel

13 juni z Tie-break toernooi ivm, 100 jaar bestaan van KNLTB

11-12-13 Juni : Klein kamp Jong Nederland

Tim 11 Juli : Groot Kamp Jong Nederland

26juld aug, z Open Kemkens Service toernooin= |
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About

Tegelwerk
O.a. -Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

Dt Afwerkvloeren
USierbestrating

Adres:
Dorpstraat 302
7136 LL Zieuwent

Telefoon: Fax:
0544-352320 0544-352557

Garage

Ny
Kolkman VOFVaAlle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & Verkoop

Hendriks Tuinbedrijf Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Dorpsstraat 85
7136 CJ ZIEUWENT

Tel. 0544 351603
© 0544-352043 Fax 0544 352075



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

EralihanJos
ZIEUWENT
BORCULO

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

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER,

KIPPERVERVOER
Tel, 0544-351215

Fax 0544-352065

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



INTERVIEW BENNIE STORKHORST
Velen kenmen Bennie Storkhorst
vanwege zijn indrukwekkende voer-
balverleden bij RKZVC. Jarenlang
was kij een vaste waarde van het
eerste elfial van die cib. Echter
Bennie is ook als niet sporter actief
geweest binnen diverse vereni-
gingen. Zo is hij voorzitter geweest
van de KP], maakte hij 2 jaar deel
uit van de Sportraad, heeft hij on-
geveer 16 jaar in de redactie van de
PIOTgezeten, is hij actief geweest
bij de Sprenkelderhook, was hij 8
jaar jeugdleider bij RKZVC en is

Tij 6 jaar voorzitter van het Jieu-
wets Belang geweest. ‘Toen bij
Kinderen kreeg (Sjaak en Sjors)
zettehij zijn actieve rol binnen het
verenigingsleven even op een lager

pitje, maar nu heeft hij weer een
nieuwe uitdaging. Hij is recentelijk
voorzitter geworden van de Zieu-
wentse Tennis Vereniging (ZTV).
Bennie Storkhorst is getrouwd met
Margriet, heeft dus twee kinderen
die beide voetballen en tennissen.
Sjors tennist zelfs onder het regime
van de tennisbond. Bennie is do-
cent, maar houdt zich bij het oplei-
dingsinstituut waar hij werkt meer
bezig met ontwikkeling van lesstof,

dan het geven van daadwerkelijke
lessen.

Wat bezielt je om voorzitter te wor-
den van ZIV?
Ik heb ervaring met cen soortgelijke
functie. Bij de KPJ ben ik toenter
ijd heel bewust in het bestuur ge-
stapt omdat ik wist vanuit de oplei-
ding dat het van groot belang is om
goed te weten hoe je met mensen
om moet gaan. Ik zag mijn voorzit-
terschap bij de KP] dan ook als
leerschool. Dat is mij zeer goed be-
vallen. Ik kan in de functie van
voorzitter erg genieten om te zien
dat andere mensen plezier beleven.
Daarbij vind ik de omgang met
mensen nog steeds erg leuk. Ook
spreekt het me aan om steeds met



nieuwe dingen bezig 1e zijn, zaken
te ontwikkelen. Als voorzitter heb je
dan grip op zaken die gaan komen.

Daarbij krijg je in die functie van
alle kanten heel veel mee. Omdatje
een totaaloverzicht van de vereni-

ging moet hebben.

Welke eigenschappen moet je heb-
ben om een goede voorzitter te zijn?
Voorzitter zijn kun je op vele ver-
schillende manieren doen. Je moet
het op zo'n manier doen die bij je
past. Ik ben iemand die als bemid-

delaar voorzi. Daarbij ver-
wacht ik kritiek van
mensen, want als je kritiek
krijgt ga je zelf alleen maar beter
functioneren. Laten mensen maar
kritiek spuien, het gevolg is vaak
dat die mensen ook mee gaan den-
ken met de club. Wel houd ik van
een stuk duidelijkheid. Daarbij
moet je denken aan: werken met
een agenda, maken van duidelijke
worulen zodat je daar de volgende
keer op terug kunt komen, heldere

omschrijving van de diverse func-
ties binmen het bestuur, enz. Ik
hecht ook waarde aan eerlijke reac-
ties van mede bestuursleden. Als

men afspraken niet na kan komen,
dan moet men dat gewoon op tijd

aangeven. Dan kun je kijken hoe je
de zaak kunt oplossen. Ïk zal daar-
bij nooit zeggen dat iemand iets
moet doen. Zo ben je oplossings-
gericht bezig.

Je komt als nieuweling in het ZTV-
bestuur en wordt direct voorzitter.
Mad je liever eerst een andere

functie in het bestuur bekleed?
Ik had op zich best wel een andere
functie willen uitvoeren, daar had
ik geen enkel probleem mee gehad.
Echter van de huidige bestuursle-
den had niemand de ambitie om
voorzitter te worden, mij maakte
het niet uit. Het enige is dat ik wat
meer zaken moet navragen omdat
ik van vroegere zaken niet oxact
weet wat er gespeeld heeft. Ik vind
ook dat andere bestuursleden ook
taken van een voorzitter over kun-
nen nemen. Laatst zijn we op een
avond van de Sportraad geweest,
maar op zulke gelegenheden hoeft
niet altijd de voorzitter aanwezig te

zijn, dat mag ook een ander he-
stuurslid zijn.

Watis je doelstelling als voorzitter?
En wat wil je als voorzitter berei-

ken streefje na?
Ik heb geen direct doel als voorzit-
ter. Ik wil gewoon goed werken met

1m
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Officieel dealer: VOOR AL UW TRAKTOREN,
ME, Zetor en LANDBOUWWERKTUIGEN
Niemeyer REGENINSTALLATIES

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

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

ZIEUWENT 0544-351526

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

DiUmVij.  830-12.30 uur + 19:30- 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21:00 uur
Za 830- 16:00 uur

Werenfriedstraat 1

713612 ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352372IE SCHOONHEIDSSALON

“T> ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL: 0544 - 352304



S= TATA
Baaren Telco

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



een groep mensen. Daarbij onder-
scheid ik twee zaken; ten eerste
dient or aandacht besteed te worden

aan de lopende zaken en ten tweede

aan beleidszaken. Het denken over
en ontwikkelen van nieuwe dingen
spreken me bijzonder aan. Op dit
moment zijn er een aamal hot
items waar aandacht aan besteed
dient te worden. Het teruglopende
ledental zal gestopt moeten worden.
Dit zou kunnen door veel meer pu-
bliciteit aan de vereniging te geven.
Wij zijn van 140 naar een goede
100 leden gegaan. Echter voor twee
tennisbanen moet je zeker 130/140
leden hebben. Daarbij dienen wij
ook meer activiteiten te ontwikke:
len. Daar zijn we nu mee bezig. Dit
urnen zowel tennis als niet tennis
activiteiten zijn. Voor ons zorgt de

organisatie van meer activiteiten
wel voor het probleem dat we veel

actieve vrijwilligers moeten hebben.

Wij hebben, zoals bijvoorbeeld
RKZNC wel heeft, geen grote groep
leden die tussen de 25 en 30 jaar
zitten en die daarin een mooie rol
zouden kunnen spelen. We zullen
dus meer actieve leden moeten heb-
ben. Daarbij is het ook van belang
om te weten wat de leden aan acti
viteiten willen doen. Bij ZVC heb-

quête gehouden. Wellicht is dat ook
een goede optie voor onze vereni-
ging. Het verhaal wat ik u schets
is echter niet nieuw. In het verleden

speelde dit ook al en daarop is ook
zeker actie geweest. Het blijft oen

moeilijke kwestie.

In hoeverre is het Sourey Center
een komende concurrent van jullie?
Zij willen immers twee nieuwe ten-
nishanen aanleggen!
Dat is mu mog moeilijk in te schat-
ten. Er zal in ieder geval overleg
komen tussen ZIVen het Sourcy
Center. In principe is ZTV een fi
mancieel gezonde vereniging en
hoeft om die reden geen andere weg
in te slaan. Wel is het zo dat onze
tennisbanen over enkele jaren aan
een danige renovatie toe zijn. Als er
dan elders twee nieuwe "all wea-
ther banen worden aangelegd moet

je zeker stil staan bij de mogelijk-
heid om daar iets mee te doen. Zelf
denk ik dat een verhuizing naar het
Sourey terrein niet bevorderlijk zal
zijn voor de identiteit van de vere-
niging. Nu hebben we alles in eigen
beheer inclusief een eigen clulge-
bouw. Bij het Sourcy zal je na het
tennissen gewoon in hun kantine
zitten en heb je helemaal geen idee

meer dat je bij een vereniging zit.Ji 2e hierover recentelijk een en-

s



De club-binding en het vereni-
gîngsgevoel zal er dan niet beter op
worden.

Echter ook hier speelt naturlijk
mee wat de leden willen.

Bennie. Heb je nog toevoegen aan
Ket geheel?
Tennis is een sport die je op alle
leeftijden kuwt doen. Ons oudste
spelende lid is ongeveer 70 jaar.
Het is technisch wel een moeilijke
sport, maar de investering van een
paar jaar lessen Krijg je later dubbel
en dwars weer terug. Als ZTV zul-
len we de komende tijd duidelijk

Het toetje van Bennie

Meest vervelend om te doen?
GTST, danzoek ik wel wat anders

Meest leuke om te doen?
Sport in het algemeen

moeten krijgen waar we met de ver-
eniging heen willen. Daarbij speelt
de mening van de leden zeker een
rol. Ons beleid zal afgestemd moe-
ten worden op de huidige tijd.
Daarbij kun je denken aan het
versoepelen van het bekende afhang
systeem, goed in beeld krijgen van
wat de leden willen en door viddel
van meer actieve leden binnen de
vereniging meer activiteiten te or-
ganiseren bij ZTV.

Bennie dank voor het interview en
succes in je nieuwe functie van
voorzitter bij ZIV.

Wat zou je graag eens in de PIOT zien?
Eem aantal jaren hebben daar alle standen van het 3e en 4e in gezeten. Die
Trield ik altijd bij, maar sinds de periode dat we onderaan staan is dit wel
wat verslapt.

Slechtste eigenschap?
Soms te geduldig

„u



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 TEL. 0544-351259

&Ss
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA 8V

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 35 2035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 1

7136KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544-352237





Beste eigenschap?
Erg geduldig

Met welk dier zou je je willen vergelijken?
Geen dier. Mensen vergelijk je niet met dieren.

Favoriete sportmanvrouw
Benny ten Bras

ZGV TURNCOMPETITIE
F:-lijn groepswedstrijd:

Len
euwe

Op zondag 18 april werdin Winterswijk de laatste voorronde gehouden in
Rayon “De Achterhoek"van de turncompetitie voor groepen. De beste
groepen mochten door naar definale van de regio “Oost Gelderland”. On:
ze groepen hadden alle 3 nog kans hierop en ook nog kans op een medaille
Bij de junioren deden 10teams mee en 4 gingennaar de finale.
Helaas heeft de groep ZGV/KSV het net niet gehaald. Ze behaalden met
96.35 put. de 5 plaats en ook over 3 wedstrijden kwamen ze op de 5
plaats. Hoewel net een plaats te weinig tocheen goede prestatie. Aafke had
met 8.75 het hoogste balkeijfer van alle meisjes in deze poule.

Aafke Hummelink 32.30
Sharon Nijenhuis 31.05
lotte van Ruitenbeek 31.45
Charon Wolterink 31.60

De andere juniorengroep deed het heel erg goed. ze behaalde in deze wed-
strijd met 99,50 de V* plaats. Het wus jammer dat de T° wedstrijd niet zogi 7—..



goed ging, maar nu kwamen ze in totaal toch nog op de 3 plaats. Helaas
moesten Nanet, Laura en Henrike eerder weg vanwege een vruziekuitvoe-
ring en konden ze bij de prijsuitreiking niet aanwezig zijn om op het podi-
um te komen en de medaille in ontvangst te nemen. Deze groep gaat door
naarde finale. Henrike had het beste puntentotaal van alle meisjes.

Nanet KI Holkenborg 16.35 (balk, mat)
LauraStortelder 33.20

Lisanne Eekelder  23.95(sprong, brug, balk)
Henrike Lankveld 33.75
Tessa Beerten 23.70(sprong, brug, mat)

Bij de pupillen was het zeker spannend, ze haden al 2 keer de 2 plaats
behaald, maar de concurrentie om de eerste 3 plaatsen was sterk. Omdat er
17 teams bij deze leeftijdsgroep meededen, waren er 2 wedstrijden. Onze

groep moest in de 1° wedstrijd. Ze waren steeds samen met Odival uit Ei
bergen samen bij cen toestel, zodat we goed konden zien hoe zij het deden.
De strijd ging gelijk op maar Odival won verdiend met 0.7 punt voor-
sprong en ZGV stond na de 1° ronde op de 2 plaats. In de 2' ronde be-
haalde Spirit uit Lichtenvoorde echter de totale 1° plaats en stond ZGV
dus op de 3 plaats, wat wel een heel goede prestatie is, omdat de groepen
die hierna kwamen allemaal veel minder punten hadden.
Ze mochten op het podium komen en kregen een mooie medaille en gaan
ook door naar de finale.

Kim Wolters 7.60(balk)
Marjan Doppen 33.90
Margo Hogenelst__23.90(sprong, brug, balk)
Leorie Segers 23.40(sprong, balk, mat)
Leonie vd Wolfhaar 23.70(sprong, brug, mat)
Susan Kolkman 16.15(brug, mat)

Allemaal nog hartelijk gefeliciteerd met het behalen van de 3° plaats, en

Ml succes in de finale.

3—



U kunt bij ons terechtvoor een geheel vrijblijvend
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

0544-3523914eeOpeningstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur—-



Baatness Class Tanel

P Biekenuerwaerartieuliere

TAX10544 -35 1416 Pereouenueruser
Fax0ste 352168 ie enDorpsstraat 29-716 LE ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
E. van merkauto’seBENe,aNE ooZN ienTjen Waalderweg 12a

Ook in uw stijl te realiseren:
Bousbedijf Hulzink
realiseert de meest uien
opende bouwwerken
Kwaliteit,eon5

‘haar bowoners: om lekker
Inte wonen en vooral goed

n Gebouwd ook
strengste

eisen En naturlijk ook
1e realiseren



Dijn
Zaterdag 24 april was het voor Mayra Holkenborg, uitkomend voor Spirit “90,
in Doetinchem in de nieuwe turnhal de 3 een laatste wedstrijd om het regio.
kampioenschap. De vorige wedstrijd was ze 3 geworden, ze viel toen 2x van de

balk. Deze wedstijd ging de vloer iets minder, maar de balk juist heel goed. De
2e wedstrijd werd ze 2° met 33.50 pmt., net 0.05 tekort voor de I° plaats. In 1o-
taal kwam ze nu op de >" plaats. Ze kreeg een mooie medaille en mag nu op 27
Juni naar de Nederlandse Kampioenschappen D-lijn in Hilversum.

Veel succes allemaal in de finales.

noeezjEi
OO
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Meest favoriete sport: Voetbal, en vooralfluiten

Minst favoriete sport: Boksen, vind ik cen smerige sport. Ze slaan el
kaarde kop in en daar houd ik niet van.

Mooistesportherinnering: Kampioen worden met de D-jeugd. Dave
Boomgaards was hier ook nog bij.
kij mocht toen deaftrap doen.

Slechuste sportherinnering: Volleybal, ik kwam altijd op de training, maar
zijdens de wedstrijd stond ik er altijd naast.

Favoriete sportman/vrouw: De Boertjes



Lekkerste eten:

Leukste TV-programma:

Beste muziek:

Beste boek/schrijver:

Mooistefilm:

Fijnste kledingstuk:

Miljoen winnen:

Pilsje drinken bijz

Een dansje maken met:

Hekel aan mensen die:

Geloof en/of bijgeloof:

Politieke kleur:

Patat, boontjes en snitzel

Goudkust, Onderweg naar Morgen en
Goede Tijden Slechte Tijden. Ik mis ze
nooit.

House muziek en Hard-rock

Donald Duck en andere strips. Andere
boeken leesik niet, daar hen ik geen type
voor.
Vroeger keekik graag naar Catweedle, echt
een konische film.

Spijkerbroek, T-shire/blouse

Mooi huisje bouwen, nieuwe auto,op va-
kantie met mijn vriendin en de rest beleg
ik

Stoverink

Mijn vriendin, toen ik die niet had danste
ik ook mooit.

Liegen en praten over een ander, laat ze
het dan recht voorde raap zeggen.

Ik ben wel katholiek maar ik geloof niet. Ik
kom dan ook weinig in de kerk alleen met
trouwerijen en begrafenissen.

Ik stem op het CDA

jn
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Jeugddroom:

Grootste wens:

Idool:

Uit bed te halen voor:

Tent opzetten in:

Omscholen tot:

Spijt van:

Nachtmerrie:

De redactie (WK)

Ik had wel graag profvoetballer willen
worden. Ik heb wijn bester wel voor ge-
daan maar kreeg last van mijn enkels en
krieen.

Ik hoop dat ik met mijn vriendin mag gaan
trouwen ofsamenwonen. Misschien wel
een huisje bouwen.

Ik kon lezen en schrijven met Timmie on-
zehond. Die is erjammer genoeg niet meer.

Lekker eten

Scheveningen samen met mijn vriendin.

Niet echt omscholen, maarik zou wel weer
bij Kemkens installatiehedrijf willen wer-
ken: loodgieterswerk, en magazijnmede-
werker beviel me wel.

Ik heb vroeger te veel geld uitgegeven. Alles
wat ik had gaf ik uit als het maar gezellig
was.

Ik droomde een keer dat het huis van mijn
ouders in defik stond. Daar werd ik echt
zwetend wakker van.

je
u———



zZTV
Van de Zieuwentse tennisvereni-
ging (ZIV) speelt er 1 herenteam
in de zater

itie

mee in een
poule van Steams in de 4Kas.
Distriet Gelderland kent in de Za-
terdageompetitie de klasse Tefm 5.

ZIVI
Varsseveld2 -

ZIVI

op de rweede plaats met 4 punten
achterstand op Keilag. Hierbij
moet worden aangerekend dat wij
nog tegen de onderste 3 moeten
spelen en koploper Keislag de on-
derste 3 al gehad heeft. Hoewel
vooraf absoluut niet uitgegaan
werd van een kampioenschap zit de
kans er dus nog wel in.
Het herenteam bestaat uit: Gerard
Gerritsen (C1), Ruud Krabbenborg
(C2), Raymond Meekes (DI),
Bennie Storkhorst (DI), Berry
Wensink (DI) en Rudy Wopereis
(C2).
Een wedstrijd begint altijd met het
vooraf gezamenlijk koffie drinken
met de tegenstander (met er iets

TENNIS Heren
De competitie loopt van begin april
tot eind mei. Tedere zaterdag zijn er
6 wedstrijden: 4 enkelspelen en 2
dubhelspelen. ledere gewonnen
wedstrijd levert 1 comperitiepunt

_ op. De uitslagen tot op heden zijn:
Zeddam 1 42

33

gen wie speelt: er is soms verschil in
speelsterkte(C1, C2, DI, D2) en de
sterksten moeten tegen elkaar. Als
de speelsterkte van spelers in een
ploeg gelijk is, kun je uit tacktische

overweging wat gaan schuiven met
de plaatsen. Vrij snel beginnen dan
de eerste enkelspelen: het gaat om 2
gewonnen sets. De anderen ketsen
wat verder, geven SOMS Wat aan-
moedigen en commentaar (varië-
rend van grappig tot cynisch, van
tactische aanwijzingen 10t dood-
doeners) en bereiden zich onder het
genot van een 2 en een 3 kopje
koffie voor op hun eigen wedstrijd.
Tijdens de enkelspelen wordt vaak
al bekeken in welke samenstelling

JW
2
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Sportkleding alSportartikelen Bm]

TE] OTEN BRAS”
ZIEUWENT - Tel. 351257 ensx Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro|3ARucanor - Wings - Uhl Sport - Yonex - Lotto

Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - VikingBATGx 5
Hotel - Café - Restaunant

’t WittePaard4

ex
VOOR AL UW: Sportschoenen ag

Verrassend,
Ged, _

€
Diverse mogelijkhedenvoor:

DISSEnEtEs
+ Bruiloften en partijen
+ Recepties
+ Reünies
“Vegaderingen De ideale rustplaats voor en hapje en drankje.
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VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A, vd. Wetering, Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel 351236
Secretaris EK. Goldewijk, Groening 14, Lichtenvoorde, tel 378543
Penningmeester: Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, tel, 352059

Wedstrdsac zW Wopereis, Hareveldsewog 14, Zeuwort, tel, 351831

R.K.Z.VC. Zaalvoetbal
B. ton Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel. 351257
A. Donderwinkel, Oude Aattenseweg 70a, L'voorde, tel 379552

a
A. Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Ziement, ta. 352981

Wedstijd- secr. Recreanten: B. Slot, Helereg à, Zieuwent,
tel

352127
KNVB: R. Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 702, tel. 379552

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitor B. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel. 36183
Secretaris :P. Marschalk, Dorpsstraat 12, Zieuwent, iel 35

Penningmeesteres =P. ter Bogt, Einnenwever 2, Groenlo, td: 465478
Wedstidsecr. CA Hummeink, De Haare 30, Zeuwent ol 351581

3

TOHP: Volleybal
Voorzitster :J, Stoverinek-Penteman, De Steege 28, Zieuwent,tl, 3

Socretaris M. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, ‘el, 261468

Penningmeesteres  :N. van Boeckel, de Haare 28, Zieuwent te. 352462
Wedstijd-sear. k Kamebeek, De Steege 5, Zieuwent, fl 352247
Pecreanten IM. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, ‘el. 351488
Algemene zaken B; te Molder, de Haare 1, Zieuwent, el 362140

ZTV: Tennis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënweide, tel. 351281
Secretaresse Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 351591
Penningmeesteres  :. Krippenborg, De Steege 24, Zeuwent el, 350424

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgym vereniging
Voorzitster B. Hogent, de Haare 33, Zieuwent, tel 351659
Secretaresse ML Holkenborg, Ruurlaseweg 6, Zieuwent,tl 351873
Poningmeesteres 2. Segers, Batsdij 37, Mariënveide, to. 0573-461411

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

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Ofhof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 351262
Soortaresse A Oonk Boekholt, Haverkampstegge 12, Wik, tel. 0543-663459
Penningmeester 2. Anders, Larksstraat 18, voorde, tel 374928



Veloce: Fietstoerclub
Voorzie Vacant
Secr/Penningn. :H. Toebes, Beethovenstraat 6, L'voorde, tl. 379611
Toercoördnator  P Kripperborg, Dorpsstraat 24a, Zieuwent, il 351856

Landelijke Rijvereniging"Zieuwent - Harreveld”
Voor ave, Aagtemanweg 2, Harreveld, tel 374937o Et

ecretaresse Hendriks, Msterstraat 58, Bredevoort tel, 0543 4529

'enningmeester :C. Bokkers, Hein Megerstaat £, 'voorde, tel. 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter #5 ton Bras, Dorpsstraat23,Zieuwent, tel 351257
Secretaris K Hurrmofnk, Estraa 42, voorde, (el 377523
Peeringreester Je olen Vrkavoingoneg 2 Mariëneide, el 351373
Wedstridseer 7E Hoenderboom, De Stooge71, Zemert,fl, 252316

Schietvereniging Zieuwent
Voorziter 8. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tl. 3515834

Sek/Penningm. A. Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel. 351970

B.V. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorziter J. Nirclder, Wigendijk 4, Mariënvelde, tel 351316
Secretaris AR. tePoller, Verkaveingsweg 2, Mariënvelde, el 351373
Penningmeester =H, Elschot, Rouwhorsterdij 20, Zieuwent,tel 352268

Wedstijd sou: R: Waalderbos, Zeuwentseweg 42, Zieuwent, tel 351504

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter :M. Spieker, Staringstraat 43,L‘voorde, tel. 375850
Seostars : Papenborg, Wigendik 6, Mariërwelde tl 351560

Penningmeester 1. Bongers, Öorpsstraai 36, Zeuwer, tel. 351271

Wedstrjdseer. IN ten ave, Oude Maat 16, Mariëneie,tl 351819

BADMINTON-vereniging
Voorzitter M. Stciolaar, Middachtenstraat 34 voorde, tl. 377019
Secretaris 4 ten Bras, de laa34, Zeuwert, tl 351738

Penningmeesteres A. Holkenborg, Vragendenweg 52/É, ‘voorde, el 374180



WATERZUIVERINGF: WEEGERUG

Krabbenborg HANDELSOND.

Kristalzuiver bronwater

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

WEEGERUG ALTIJD OPEN GSM: 06 55 14 38 19

ce:
VOOR -4/ tijdens de rust of

9) na de wedstrijd
GEZELLIGHEID bent u van harte welkom

inde
EN EEN Kantine van Z.V.C.
DRANKJE Telefoon 35 16 07

A e= architektenburo
a. holkenborg

ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent
telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398



de dubbel gespeeld zal worden. Het
leuke daarbij is dat een dubbelspel
heel anders is als een enkelspel.
Helaas hebben wij nogal wat dub
bels verloren zonder dat we daar
een goede verklaring voor konden
geven, want we zijn în de enkel spe
en in doorsnee sterker.
Na de wedstrijden wordt er samen
met de tegenstander na ge
ouweoerd. Iloe lang dit duurt is

ZIV-TENNIS dames
Ilier een verslagje van de dinsdag
dames-tenniscompetitie. We hebben

tot mu toe 4 wedstrijden. gespeeld.
De eerste uitwedstrijd ging richting
Gorssel.
Nade promotie was de eerste wed.

strijd echt aftasten. We hebben he:
laas verloren met 3-1.
De tweede wedstrijd hadden we de
dames van Beltrum op bezoek. In
deze competitie wedstrijd hebben
we een punt laten liggen Vanwege

nooit te voorspellen. Wel wordt op
het eind de gezamenlijke schade
opgemaakt en afgerekend.
Zaterdagmiddag 8 mei spelen wede
laatste thuiswedstrijd. CGeïnteres-
seerden kunnen vrijblijvend binnen
lopen om te kijken hoe zo'n wed
strijd loopt.
Op IS en 29 mei spelen we de
Taatste wedstrijden uit in Dinxperlo
en Ulft.

de regen hebben we een deel in de
hal afgewerkt. Findstand 2 2.

Dederde ontmoeting ging tegen de
Kei. Fen maatje te groot. Find
stand 3-1 voor Lichtenvoorde.
De laatste wedstrijd tot nu toe werd
tuis tegen Well gespeeld. Het
waren lange partijen, veel drie set
ters. Eindstand 22.

Sportieve Groeten
Dinsdag competitiedames.

Alk



Hoi TOHP-fans.
Alvorens wij kunnen beginnen met
ons stukje moeten we u nog een
mededeling doen: mensen er zijn
nog kaarten voor het komende sei-
zoen!! Om de verkoop van deze sei-
zoenskaarten 1e doen aanwakkeren
hebben wij gemeend u een impres-
sie voorte moeten schotelen van de
komende editie van de mega-
TOHP-Janelub manifestatie. T
dens de afgelopen manifestatie zijn
er ideeën geopperd om een Volley-
bal ondersteunende band te begin-
zen. We willen proberen om be-
staande liederen om te smeden tot
heuse volleyhal-strijdliederen. Hier
volgen enkele suggesties: Alle vol-
leyballers op dam! (Gert en Ier-
mrien). Smash, oeoe oerend hard
(Normaal). T can see volleybalplay.
ers clearly now! (Lee Towers, toch

De mega
TOHP-fanclub
manifestatie.

onze cultuurbroeder) en natuurlijk
de meezinger: Meneer de Volley-
baller (Boudewijn de Groot). Kijk
voor de vastgestelde zamg-oefendata
in het TOHP-fanclub blad.
Naast de muzikalen onder ons zul-
len ook de wat minder muzikaal
onderlegde lieden aan bod komen.
Het publiek zal namelijk ruim-
schoots de gelegenheid geboden
worden omm de meegebrachte stenen
op ons te gooien!
Tussen de volleybal hoogstandjes
door zal er ook nog een indoor-
combine-race plaatsvinden. Wees

overigens m.b.t. deze race snel met
20 inschrijving (we hebben reeds
137 rijders!). Het onderdeel, zit-
maaier-race voor geel gevlekte ruig-
poot bladluizen zal t.0.v. het vorige
Jaar geprolongeerd worden. Dit on-
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danks het zeer ernstige ongeluk
waar 17 van de deelnemertjes bij
betrokken waren. Zij maken het

goddank goed, dankzij hun helm en
beschermende Heding. Het dragen
van bovenstaande protectiekleding
hebben wij verplicht moeten stellen
(dit op dringend advies van Veilig
Verkeer Nederland). Wij zij achter
af hemelsblij met deze maatregel en
willen langs deze onsympathieke
weg toch V.V.N. hartelijk danken
voor hun levensreddende bijdrage.
Het klapstuk van de mega TOHP-

Jenclub manifestatie zal zijn het
koekhappen. De door ons gebruikte
koeken bevatten een behoorlijk hoge
dosis stoffen waarvan een halluci-
nerende werking uit gaat. Mocht u
de koek, die beslist een stuk droger
is dan oma's natte cake, niet weg

krijgen, dan kunt u deze wegspoelen
met de aanwezige paddo-thee van
pickwick. Het één en ander zal ge-
demonstreerd worden door onze
eigen Nederlands kampioen koog-
kijken, T. Holkenborg, die vorig
jaar in de Flevopolder de concur.
Tentie ver achter zich liet.

Mocht u nog vragen hebben m.b.t.
de grote mega TOHP-fanchub ma-
mifestatie, hel dan naar het info-,
nummer, dat in het TOHP- fan-
clubblad. Onze telefonistes zullen
zelfs ú gaarne te woord staan, over
de bij u ontstane problemen.
We willen graag afsluiten met en-
kele suggesties om u het komend
weekend door dode gespreksmo-
menten heen te helpen.

* Komt in 2000 de Paus op Paaspop nadat hij 5 wereldhit heeft gehad ?
“Wordt de dennengeur in shampoo verkregen doordat Meneer Andrélon
iedere maandagmorgen voor de koffiepauze met een potje de bossen in
trekt? Of is her sprake van bedrog en wordt de geur gewoon veroorzaakt
doorde synthetische geurstof: 4 tertiair-butyl-cyclohexylacetaat ?
” Waar zullen tijdens de kermis '99 de botsauto's staan? Op de parkeer-
plaats bij appartementencomplex Voorhuis of gewoon achter het Parochie-
Tis naast de feesttent 21?

Tot zover,

Gegroet namens TOHP,
de columnisten Björn & Dave,

al
15.



ZVC

In het aankomende pinksterweekend,
op zaterdag 22 en zondeg 23 mei,
worde er door de afdeling jeugd van
RK/VC wederom het RKZVC D-
pupillen jeugdtoernooi georganiseerd.
Hier wordt door de twaalf deelne-
mende tems gestreden om de "Dave
Boomgaars Trofee’. Er is een diver-
siteit aan teams uit de regio zoals
onder andere: Bon Boys (Haaksber-
gen), Rood-Zwar Delden, Con-
cordia Wekl, Dinxperlo en natuur-
lijk ons eigen RKZVC. Naast het
voetbal gedeelte zullen er ook een
aamal nevenactiviteiten worden ge-
organiseerd, zodat de jeugd ook naast
het voetbal zic op een goede manier
kan vermaken.

Toernooicommissie RKZVC

JEUGDTOERNOOI

De teams zullen overnachten in het
Sourey Center, waar de sporthal is

ingericht als slaapzaal. Ook zalen
zij daar het ontbijt en op zaterdag
Het diner matigen.
Door een succestol verloop de afge-
lopen jaren, hopen we wederom op
een zeer sportief en geslaagd toer-
nooi.
Volgend jaar zullen we wellicht ge-
bruik kunnen maken van de ver-
nieuwde accommodatie van RKZVC
(en misschien ook van de plannen
die het Sourey Center heef), zodat
het toernooi nog beter en meer ge-
perfectioneerd kan worden georga-
niseerd.



J. WAENINK Gain
SCHILDERS. en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL 054451462

Tevensverkoop aan huis FAX 0544-351452

0544 - 35 15 09

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—.



W.J.M. Kleín Goldewijk
© verkoop van nieuwe

en gebruikte auto'saes. bouw
SantkinSCM orend) Dn

APK a@keuringsstation
De Wite Rietweg 3 aMariënvelde

Tel.0544:351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



HANDBALVERENIGING
HOENDERBOOM /PACELLI

Dames 2 blijven in de 2% klasse!!!

Door in de laatste competiiewed-
strijd thus tegen de dames-3 van
OBWuit Zevenaar in de aller-
laatste seconde een 7-meter worp
toe gewezen te kregen, konden de
dames de competitie afsluiten met
een 10-10 gelijkspel en dacht men
afhankelijk dat men gedegradeerd
was.
Door een ingewikkeld promotie- en
degradatiesysteem Bleek achteraf
dat men nogmaals een
beslissimgswedstrijd diende te spelen
tegen de dames-3 van OBW, een
gelijkspel in deze wedstrijd zou vol-
doende zijn voor Kassebehoud.

Zondag 14 april was het dan zover
in de Sporthal „de Bongerd „ 1e

Doetinchem. De dames begonnen
direct vanaf het begin te handbal-
len, iets wat men in het voorbije
seizoen nog wel eens vergat. De
dames van OBW openden de score
maar bij 2-1 in het voordeel van
OBW had men het kruit verschoten
en was het dames-2 wat de klok

sloeg en via een7-4 ruststand werd
het uiteindelijk 14-9 in Zieuwentse
voordeel zodat de dames-2 het ko-
mende seizoen ook
Weer zal starten in de 2% klasse net
als onze kampioenen, dames-3.

Dames 1 in de halve finale van de beker!

De dames-1 hebben zondag 24
april jl. in het Sourey-Center op
vrij eenvoudige wijze de halve fza

nale van beker van de afdeling Oost
bereikt door als eerste te eindigen in
een tournooi met 3 andere vereni-
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gingen, ZSV Avanti uit Lochem,
HV Loo uit Loo en JTW/Huissen
uit Huissen. Het klasseverschil met
de degradant uit de 3 divisie
JTW/Huissen, middenmoter
HVLoo uit de 1* Rlasse en sub-

topper ZSVAvanti uit Lochem was
overduidelijk aanwezig.
De dames konden in alle wedstrij-
den het spel dicteren en kwamen

geen enkel moment in de proble-
men. De halve finales worden ge-
speeld in Sporthal Rijkerswoerd te
Arzkem op zondag 9 mei aan
staande, helaas was bij de inleve-

zing van de copy voor deze uitgave
nog niet bekend tegen wie en hoe
laat er gespeeld moet worden.

Tournooi op 29 en 30 mei in Haaksbergen.

Alle jeugdleden en ook de dames,
met cen team, spelen in dit weekend

op dit tournooi.
Dejeugd, totaal zo'n 50 meisjes
vertrekken vrijdagvond al om goed
voorbereid te zijn voor kun tour-
nooi dat op zaterdag gespeeld
wordt. Men overnacht in 2 grote

tenten zodat men voldoende
„machtrust” kan genieten. Oua
weersomstandigheden was dit tour-

ooi de laatste jaren niet om over
naar huis te schrijven, laten we ho-

pen dat het ditjaar een zonnig
weekend mag worden met veel ple-
zier en gezelligheid.



voor de 2an- en verkoop van
VEE en VARKENS

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

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

Ef
]  Aannemingsbedrijf

# I |
Hummelink & Jansen b.v.
Ettensestraat 1

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

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

—_—.



EN ë‚2? BAKKER

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

BOUWBEDRIJF

<
as Clemens Krabben

6Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT
Telefoon 0544-351279 2

Wees wijs, gebruik eNbouwmaterialen van Wopereis NVOE

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

GERARD KNIPPENBORG
Dorpsstraat 11

7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 35 15 44

PTT - Postwinkel
met o.a.
Wens- en

Prentbriefkaarten

DMC Borduurgaren
SOKKENWOL

®)
were)/{{ nippenborg

 Texietournitwen

Dorpsstraat 11-7136 1E Zieuwent
Tel. 0544-3515 44



DE MOMENTEN VAN DE
PUPILLEN

DATUM:
WEDSTRIJD: VC F3-LONGA F10
UITSLAG:

Tim van Wijngaarden
Tim van Wijngaarden
Pascal K. Holkenborg legt de bal prima
breed, waarna Tim hard in de hoek schoot.
Stan Kolkman meldt zich tijdens de wed.
strijd af voor de wedstrijd van Zaterdag.

MANV/D WEDSTRIJD: Tom Krabbenborg

DATUM: 29-04-99
RKZVC F2-LONGA ’30 F6
41

DOELPUNTENMAKERS: Jens Schutten 3x, Bas Heutinck
MOOI ZOAL: Jens, mooi recht door het midden
MOOISTE MOMENT: Spannende wedstrijd met fanatiek voetbal.

Door het goeie voetbal van ons staan we al
op de tweede plaats!

Zaterdag 8 mei wordt een belangrijke
wedstrijd dus

jullie mogen allemaal komen kijken!
MAN V/D WEDSTRIJD: Jens Schutten

DATUM: 17-04-99
WEDSTRIJD: BREDEVOORT F1-RKZVC FI

05
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DOELPUNTENMAKERS:

MAN V/D WEDSTRIJD:

DATUM:
RIJD:

UITSLAG:
DOEL .PUNI

MAN V/D WEDSTRIJD:

DATUM:
WE
ur
DOEL PU

STRIJD:
ST AG:

MOOISTE GOAL:

MOOISTE MOME.

MAN V/D WEDSTRIJD:

DATL
WEDS

M:

RIJD:
UITSLAG:

PUN] INMAKERS:

Bern Hummelink 3x

Jens Schutten 2x
De 1 van Jens.
Bredevoort kreeg een voetballesje van ZVC
FI
Tom Hulshof speelde een berepartij als
laatste man.

24-04-99
EIBERGEN EI-RKZVC FT
24
Sjors Storkhorst 3x

Mart Schutten Ix
4 prima uitgespeelde doelpunten
Jelle was zijn voetbalschoen kwijt na 10
min.zoeken heeft hij de schoen gevonden.
Sjors Storkhorst

01-05-99
AD69 E3-RKZVC E2
38
Harm Toebes 4x, Sjoerd Kolkman 2x
Mark Bokkers Ix, Daniel Tiemissen Ix
Mark Bokkers, paseerde vanaf het midden-
veld 3 man en daarna strak onder in de
hoek.

tegenstander liep in laatste VOmimuten

met 12 man
Jorna Hummelink

01-04-99
KSH EI-ZVC FI
22
Bernie Voorhuis4 Ll

20



STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

7136L£ ZIEUWENT Telefoon 0524-351207

EsSSNSEEEENEsEEnOAN* CATERING van salades,BernEEENENEEEN)Een

Het beste vlees
komt van uw slager

OUA,

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGENEEn AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.

Zieuwent
Telefoon 0544 - 351205

Bongers



Boersweg 2
7138 KK ZIEUWENT
Tel.:0544- 351542

Voor:
- Verkoopvan nieuwe en gebruikte automobielen

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

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

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

zieuwent



MOOISTE GOAL:

MAN V/D WEDSTRIJD:

DATUM:
WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:

MOOISTE GOAL:

MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD:

DATUM:
RIJD:

Bern Hummelink
Bernie Hummelink
Datde leiders van de F1 toch wel heel fa-
natiekzijn.
Matlieu Boomgaars, en Ronald te Fruchte

24-04-99
LONGA 30 E5-RKZVC EI
0-6
Harm Toebes 5x
Daniel Tiemissen 1x
Harm 'Toebes die de bal uit een corner in

een Keer in het goal krulde!

Eindelijk een keer de 0 achter gehouden,
en het kampioenschap komtin zicht.

Met 5 doelpunten: Harm Toebes

RKZVC E3-VOS:
17-7
Harm Toebes 1x,

Sander Kl. Holkenborg 2%

Mitch Belterman 4x
Mitch, kreeg de bal op het middenveld en
scoorde (a la Maradona)
De gehele tweede helft. Van 1-4 achter-
stand terugkomen tot 17-7

Gastspeler Harm Toebes, maker van de

eerste goal en veroorzaker van een penalty.

‚DE2

UITSLAG:
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DOELPUNTENMAKERS:
GOAL:

OAL:

0,MOOI. 5

MOMMOOISTE

MAN V/D WEDSTRIJD:

Tim Beerten 3x
‘Tim Beerten
Stefan Beerten komt goed door over rechts
en laat breed op Tim en scoort heel be
Kendig in de verre hoek.
Lucas Wassink

17-04-99
DI-RKZVC DI

22
Lans Krabbenborg,
Lans Krabbenborg, eenbekeken schuiver
vanaf de 16 meter.
Dat 2 keer een achterstand is weggewerkt
met goed voetbal via de vleugels
Laauk Donderwinkel

24-04-99
SKVW D -RKZVC D2
31
Roel Lankveld
Roel Lankveld
Tweede doelpunt van SKVW, Thomas
verkeek zich op een bal, die door de wind
toch het doel indraaïde.
Dion Hummelink

n



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank is een bank met een idee Het idee dat je samen
sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander de traditie van

samenwerken en bouwen aan reaties Het cen bank van
mezen vóór mensen. Dat merkt ualznel in het persoon:

staat midden in de samen:
betrokken bi acidteiten

gaat Kortom, we zijn een bank die net zo Huis
In de buurt als

Rabobank
Kantoorlichtenvoorde Kantoor Zieuwent Kantoor Harreveld
Raadhuisstraat 4 Dorpsstraat 37 Kerkstraat 20
Telefoon (0544) 390 390 Telefoon (0544) 390 370 Telefoon (0544) 390 350

IE 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

VOOR HEM EN HAAR
DORPSSTRAAT 77

ZIEUWENT (0544) 351982

Hoveniersbearif

Jos Lageschaar
tg tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

4 tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg98è* 43 }
Tunideeën tuinaniog tuinonderhoud

Ruuloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



Uit de hand
Hand in hand kameraden,

Feyenoord kampioen van Neder
land. Het was echter niet alleen
hand in hand, het liep ook be
hoorlijk it de hand. Maar ja, in
Rotterdam hebben ze niet zo vaak
wat te vieren, dus het was wel
enigszins te verwachten dat dat
tuig zich daar niet zou weten te
beheersen en dat het een chaos
zou worden. Burgemeester Wölt-

gens van Kerkrade hadhet reeds
voorzien en de wedstrijd Roda
Feyenoord verboden.

Wie had een jaar geleden
gedacht, toen Ajax met cen
straatlengte voorsprong kampioen
werd, dat dit jaar de rollen geheel
omgekeerd zouden zijn. Feyenoord
heeft 4 ronden voor het einde de
titel al binnen en Ajax beleeft een
historisch slecht seizoen. Ik hoop
nog steeds dat iemandmij uit deze
nachtmerrie wakker maakt. Dat
denk ik echter al sinds de winter-
stop en aangezien nachtmerries
over het algemeen niet zo lang
duren ben ik toch bang dat het
werkelijkheid is.
Maar om eerlijk te zijn, Feyenoord
heeft het verdiend en is de te

in hand.
rechte kampioen. Met attractief en
aanvallend voetbal hebben zeie
dere tegenstander vanaf het begin
van de wedstrijd vastgezet en ze
geen moment de mogelijkheid ge-
geven in de wedstrijd te komen.
Voor de rust hadden ze meesta! de-
wedstrijd al beslist en de tweede
helft was meestal cen formaliteit,
die rustig uitgespeeld kon worden.
Ookop Europees gebied speelden
ze de ene na de andere Europese
topclub van de mat en waren
daarbij bovendien niet te beroert
om even aan te geven wat er alle-
maal mis is met het Duitse voetbal.
Voormij zijn ze dan ook de grote
favoriet om volgend jaar de
Champions league te gaan win
nen. Het is alleen niet te hopen
dat ze Willem I! als tegenstander
loten.

Bij Ajax is het al misgegaan
op het moment dat de Boertjes
aangaven dat ze naar Barcelona
wilden en niet meer voor Ajax wil
den uitkomen. Toen die proble
men enigszins verholpen waren
was het kwaad al geschied. Fen

goeddraaiend teamis het het hele
jaar niet geweest. Als dan belang

2———



rijke spelers als Litmanen, Blind en
Arveladze ook nog geblesseerd ra
ken blijft er een heel modaal elftal
over. Een aantal jonge spelers die
welaardig kunnen voetballen maar
duidelijk niet die talenten zijn die
Ajax een aantal jaren geleden
voortbracht. Voorts lopen ‘er nog
een aantal spelers die in Ajax goe.
de periode moeite zouden hebben
om het tweede te halen. Dan heb-
ben we nog Witsche die iedere
wedstrijd probeert z0 lang moge
lijk de bal vast tehouden en het
record “hakkies geven” tracht te
verbreken. En natuurlijk de we-
reldverdediger Oliseh die noncha-
lanter speelt dan Frank de Boer in
zijn jonge jaren zou spelen in een
partijtje tegen zijn zoontje van 3.
Je hoeft dan ook geen Cruijff te
zijn om te zien dat de verdediging
van Ajax zonder Blind, die volgend
jaar echt gaat stoppen, een geiten:
kaas is.

Voor volgend jaar ziet het
er allemaal nog beroerder uit.
Blindstopt en van de Sar zal het

zinkende schip ook wel verlaten.
Manchester United heeft belang
stelling en ik kan niet voorstellen
dat ie die kans laat lopen. litma-
nen heeft al aangekondigd te ver-
trekken naar het echte Ajax, dat
tegenwoordig onder de naam Bar-
celona speelt en wel kampioen
wordt. Er blijft dan wel heel weinig
kwaliteit over. Als ik dan denk aan
de aankopen die voor het volgen
de seizoen gedaan zijn, Vierklau
(tranen springen me iedere wed.
strijd weer in de ogen) en van
Halst, hoop ik dat ze geen Furo-
gees voetbal halen voor het vol-
gend jaar. Dan blijft ons tenminste
een afgang op internationaal ni
veau bespaard.

Er is nog wel goed nieuws
voor de businessclub licentie
‘houders. Waarschijnlijk moeten ze
tijdens furo 2000 hun box afstaan
maar van Praag heeft aangekon-
digd dat de licentie welgeldig is
tijdens de nacompetitie.

JaR teW.ee24



DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om dicene, voor u juiste hypotheek te kiezen, krijgt u
na deskundig advies. Vande NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken vanalle geldverstrekkers selecteren wij
voor ude juiste n de best 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 Haare1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel 0544-351766



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:

afspraakis afspraak, het uitbesteden

van bouwplannen is tenslotte een kwestie

van vertrouwen.

Hoenderboom maakt U

graag een aangename
aannemersbedrijfDo HOENDERBOOM

Bel voor een vrijjsende presentatie 0544-351332.

 AamemersbedijfHoenderboom Dorpsstraat 27 7196 LE Zieuwent


