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VE VEEL

Ik hoor veel mensen (met name is er Studio Sport met de KPN
vrouwen) klagen dat er zo veel voetbal  telecompetitie, Championsleague ei
op TV ïs en dat ze daar gek van nog wat Europees voetbal. Bij SBS
worden.

Horeveldseweg 39
7196 IW Zieuwent

tel. 0544 35 1964

‚ VOETBAL OP We
PIOT@PLANETNL

Als je bekijkt wat er voor zenden ze op zaterdag en
aanbod is dan moet je zein eerste maandagavond)instantie gelijk geven. Om te beginnen divisie uit 2



oniea heeft de rechten van het oe
Jenprogramma van het Nederlands
elftal,
Studio sport heeft het met Canal +

op een akkoordje gegooiden magt
mt op maandagavond Spaans, Ita
liaans en Engels voetbal uitzenden.
Het laatste is natuurlijk al lang ge
ien op zaterdag als de BBC het

programma MOTD (Match of the
day) laat zien, wat overigens op

ondagmorgen wordt herhaald.
Nu lees ik in de krant dat FOX van

plan is om cen wedstrijd per we
van de toto-divisie rechtstreeks uit
te zenden. Dus mensen die een
abonnement hebben van Canal+
eagen deze heter op want de tijd

ontbreekt gewoomveg om al dit
voetbalgeweld nog te volgen. Had
ik trouwens al gemeld dat op de

Belg zaterdags de landelijke conpe
titie is te volgen?

Je zou dus geneigd zijn om te zeggen
dat de mensen die menen dat het
voetbal aanbod wel erg groot is, ge
lijk hebben. Toch is dit wel te

weerleggen, want mensen vergelij
ken natuurlijk met vroeger toen er
veel minder voetbal op TV werd
uitgezonden. Je moet echter niet

vergeten dat er toen maar twee Ne
derlandse zenders waren te ontvan

gen. Met Canal+ en de
belgen meegerekend zijn dit er nu
13 (als ik er geen vergeten ben)
Dit zorgt er voor dat alle soorten
programma's meer worden uitge
zonden:

Hadje vroeger Dallas als enige
soap, nu zijn er wel meer dan 10.

Sonja was altijd dé vrouw van het
praatprogramma. Momenteel wordt
er wat afgeklept op dat scherm. Het
Journaal hoeft geen verdere aan
kondiging, maar heeft er op de ver
schillende zenders
rentie bij gekregen.
En 20 kan ik nog wel even door

gaan. Ik denk dus ook niet dat de
TV bepaald hoeveel (in dit geval)
voetbal er de huiskamer wordt in
geslingerd, maar degene die de af
standsbediening in de hand heeft. Je

kunt dlrijd nog de TV uit zetten en
gewoon naar het veld in Zieuwent

gaanen daar met z’n allen langs de

lijn Magen over het eerste, is nog

stevige concur

gezelliger ook

Tenslotte misschien iets opmerke
lijks. De redactie was nodig aan
uitbreiding toe en we hebben daar
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Corinne Ebbers voor gevraagd. Zij
wil dit wel

en via de profielschets verderop in
dit bladwordt zeaan u voorgesteld.
Het opmerkelijke is dat zij als fa
voriete sport om naar te kijken
heeft gekozen voor VOETBAL.
Dus dames van Zieuwent: Pak die
astandsbediening uit de hand van
aw man, koop ven tweede toestel

GOLFBEWEGING
Het eerste dat ons op was gevallen,
al kerkenpaden fi

gemmpregneerd hout opgebouwde

send, was de uit

reuzen fietsenstalling

Verder lag het weiland rondom
Sourey er opvallend glad geschoren
bij, met als enige versiering op wil
Iekenige plekken roodwit afzetlim
Bij navraag kregen we een flyer met
daarop informatie over de sport die

voor boven, hou op 1e zeuren over
het voetbal op TV of doe als Corin
nez kijk er naar en genieter van.

Voor al diegene die als alternatief
maar gaan internetten kan Ìk me
dedelen dat de PIOT sinds kort cen
eigen F mail adres heeft:

PIOT@PLANET.NE

De redactie. (MIJ

|

|

A 1! PIOTGPLANE



vanaf het voorjaar buiten bij Sour-
cy gespeeld kan worden: golf.
Het geïmpregneerde hout bleek een
driving range te zijn, en binnen het
rood witte afzetlint groeiden ban
kers.
Nou waren we al eens met dhr.
Hamers in Winterswijk wezen gol
Jen, dat;was een positieve ervaring,
meer door de prachtige natuur en
de stiltedan door het golfen zelf.

Het element natuur is bij Sourey
tot een minimum beperkt, je bent
buiten, dat wel. Duidelijk was dus
voorafgaand aan dit verslag dat het

golfen zelf aan bod zou komen. Wat
is het, wie doet het en waarom.
We maakten cen afspraak met de
golfleraar van Sourey Henk Klein
Oonk,
39 jaar, getrouwd, 2 dochters en
wonendin Goor.

HOE BENJE, ALS GOLFLE
RAAR, IN ZIEUWENT TE

RECHT GEKOMEN?

Ik ben jarenlang golfleraar in Hen
gelo(Gld) geweest. Ik was daar als
2de golfleraar en wilde graag voor
mezelf beginnen. In Hengelo had ik

h LL ITP

wat mensen uit Zieuwent op les,
via hen hoorde ik dat Sourey plan
nen had om cen basiscursus golf in
hun pakket op te nemen. Ik heb
contact met ze opgenomen en ben
mu als onafhankelijk golfleraar in
Zieuwent.

GOLE JE ZELE OOK?

Ongeveer 15 jaar geleden kwam ik
in comaet met golfen, vond het een
leuke sport, deed het redelijk goed.
Maar omdaar je brood mee te ver
dienen is bijna onmogelijk. Neder
land kent 2 goede professionele
golfers, die echter internationaal
niet meetellen.
Toch stondhet hele golfwereldje me
wel aan, het was toen nog vrij eli-
air.
Ik beneen opleiding tot golfleraar
gaan doen, 6 dagen stage in de
week en 1 keer in de paar maanden
2 weken naar school, Nu is dat an
ders geregeld, er bestaat op Papen
dal een 3-jarige opleiding tot golf
leraar. Meer theorie minder prak
tijk. Op dit moment geef ik alleen
les, omdeel te nemen aan toernooi
en , ben ik zeker 28 werkdagen



U kunt bij ons terechtvooreen geheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:

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

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 - 352 145

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544 37 12 07
maakt '’t je gemakkelijk

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
TT 0544-352391 4>>

:30-18.00 uur Zaterdag: 8.00-14.00 uur
Openingstijden:
Dinsdag Um vrijdag:—
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kwijt, en dat kan niet met een be

ginmend bedrijf.

IS ER VEEL
LING?

BELANGSTEI

Zo'n TS jaar terug golfden alleen
dierenartsen, Tuisartsen en nota
Tissen. Nu golfen ook mensen die 2

stapjes lager op de sociale ladder

staan. Ik hoor altijd als je niet golft
en niet bridged hoorje er nietbij
Ik ben hier net begonnen, en dan
ook mog in een voorjaar dat erg nat
was. De open dag is toen in het
water gevallen. Op 5 september is

er een nieuwe opendag en ik hoop
op veel belangstelling.
Op dit moment zijn de mensen die

bij mij komen heel verschillend,
van huisvrouwen tot bouwvakkers,
tot artsen.
Het leukste vind ik om van cen
Hungel cen kampioen 1e maken
Maar soms tref ik zulke serieuze
mensen die zelfs een Klein grapje
over de wind niet begrijpen, en dan
is cen uur best lang. Ik verwacht
ook voortgang in de prestaties van
de cursisten, anders adviseer ik ze
dat ze beter kunnen stoppen. De
cursus bestaat uit IOlessen en na

de eerste5 lessen mag men van mij
pas zonder toezicht oefenen. Iets
afleren is moeilijker dan iets aan
leren.

WIJ SCHROKKEN NOGAL
VAN DE PRIJS { 375,- VOOR 10
LESSEN

Die prijs moet je vergelijken met de

prijs die je betaald als je graag wilt
leren golfen bij een vereniging. Dan
moet je een aandeel kopen van ca. f
3.500, en ca. f 1.200,- contributie

per jaar. Als je er dan na 10 lessen
achter komt dat golfen je niet ligt,
dat is pas duur
Bovendien kan mijn doelgroep, 25
tot 40 jarigen dat meestal niet be
talen,
die hebben cen hoge hypotheek en
opgroeiende kinderen. het lidmaat
schap
van een vereniging is dante duur.
Maar hier kunje leren golfen tegen
zo laag mogelijke kosten.
Je kunt hier oefenen voor je Golf
Vaardigheids Bewijs, je doet dan
examen in Nijmegen of Elst en als
je dat bewijs hebt, kun je in Ne
derlandbijna overl golfen.

A 1! PIOTG@PLANETNL
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BOEIT ME.

REIN WEL?

V DIT TER

Allereerst moet je oefenen in af
Dat kan hier

prima overdekt. Verder hebben we

slaan, dat is overalz
wat zandbunkers, en een putting
green, die waterpas was aangelegd,
waarna alles er weer uitkon om de

green ongelijker te maken.
Verder hebben we cen ‘hole, om te
oefenen.
Mensendie al
Jaummen, gaan onder mijn begelei
ding naar de baan in Hengelo of
Winterswijk. Maar de basisvaar
digheden leren ze hier, de accom-
modatie leent zich daar uitstekend
voor

het een en ander

HOE ZIET HET ER OVER VIJF
JAAR UIT?

Ik hoop hetzelfde dan nu, maar dan
drukker. De materiaal verkoopdie
il mu ook al hier heb, blijft gewoon
bestaan.

WIJ DURVEN HET
NIET TE VRAGEN
ZOUDEN WIJ
MISSSCHIEN EVEN...

BIJNA
MAAR

Natuurlijk loop maar mee.

Buiten is het heerlijk weer, echt
golfweer lijkt ons, 30 graden, plak
kerig, maar de afslagplaats ligt lek
kerin de schaduw.
Henk laat ons zien hoe je de swing
moet maken bij het afslaan en slaat
zelf
met verschillende ijzers het balletje
om het effect duidelijk te maken.

Op afstandzijn borden geplaatst
van 50, 100, 150 en 200 meter.
Henk slaat en moet zich inhouden,
want na 225 meter begint het ker
kenpad. De ballen zijn geel en
zachter dan de witte. Dit omze be.

ter weer te kunnenvinden en om de
blessureniet zo hevig te latenzijn
bij plotseling onvoorzien balcon
tact
Vervolgens mogen wij het proberen,
ik voel me een beetje ongemakkelijk
in de afslag houding, maar Henk
kijkt nergens meer van op, het is

net of je naar de wemoet opeen
Jang toilet

INLawe PIOTGEPLANE:
6



Ik haal uit en maaï met grote snel
heid eenzielig polletje gras. Volgens
Henk

was de swing wel goed, maar ik

moet het niet zo krampachtig doen

zeg hij. Je moet ook wel overal aan
denken, je gewicht verplaatsen van
rechts naar links,
de clubin je nek en door cen zwaai
moet die tot rust komen opje linker
schouder, dan de knieën die moeten
gebogen zijn, maar niet te, je kont

naar achteren, en dan moet je
steeds naar de bal blijven kijken. O,
ja de bal, daar ging het om.
Naeen aantal keren mis, Taken we
toch redelijk wat, en het is waar
wat Henk zegt, hoe minder kracht

je gebruikt, hoe verder de bal komt
Blessures,

geeft Henk aan, komen veelal voort
uit krampachtig slaan en verkeerde

techniek, de meest voorkomende
blessures zijn
rugklachten en knieklachten.

en. tenniselleboog,

Nou daar zullen wij na deze ene
keer geen last van hebben. Het
spelletje zelf is voor herhaling vat
baar
(ps. Aansluitend vertrek ik met ge
zin naar Frankrijk, 's nachts in de
auto
merk ik een rare pijn boven op mijn
elleboog, van het kaartlezen?. De
volgende morgen draai ik in een
Frans hotelletje de badkraan dicht,

en kan opeens niet meer op of neer,
mn rug. Angstvallig hou ik mijn
knieën in de gaten. Niets gelukkig,
Na een dag rust, kan ik weer goed
uit de voeten. Het
word tijd dat ik straks tuis weer
iets aan sport ga doen, zwemmen of
zo).

Deredaktie M.HLen J.W.

PIOTGPLANET NL



Schietvereniging Zieuwent.

Zieuwent 1 kampioen
in klasse DI van de Aaltense Schietbond. (Open vizier)

Schietverening Zieuwem heeft
sinds tijden weer een kampioen in
haat midden. Het eerste team dat
uitkomt in klasse DI van de Aal

tense Schietbond mocht zich met

nog 3 wedstrijden te gaan toch al
kampioen noemen.
De voorsprong was zo groot dat ze
niet meer ingehaaldof geëvenaard

de andere
teams. Onlangs werden de kampi
oenen in de bloemen gezet door Jun
ega's en de overige leden van de

schietvereniging

konden worden door

Door de heer en mevrouw Bongers,
waarbij de vereniging een uitste
kend onderdak vindt, werd aan de

kampioenen ieder een fles cham

pagne aangeboden.
Toen lag er nog de uitdaging om
ongeslagen 1e blijven door ook de
laatste 3 wedstrijden te winnen.
\le voorgaande wedstrijden wer

den n.lgewonnen.
Vorige week, na een zeer spannende
Jaarste wedstrijd, werd het huzaren

stukje voltooid. Ongeslagen kampi-
oen in klasse DI
Vorig jaar eindigde het teamop de
tweede plaats. Dit leverde dus geen
kampioensschap op maar wel een

promotie naar een hogere klasse,
omdat de twee bovenste teams pro
moveren deze

prestatie bestaat zelfs de mogelijk
Jeid dat het team twee klassen ho

Gezien enorme

ger zal worden ingedeeld
Dit zou dus inhouden 3 klassen
omhoogin twee jaar. Als klap op de

vuurpijl werd ook bij de traditionele
Aaltense kampioenschappen, waar-
bij de beste teams uit de diverse
Klassen worden uitgenodigd, de
eerste plaats behaald. Wij wensen
het teamalle succes in het volgend
seizoen dat in de tweede week van
septentber van start gaat.
NB. Open vizier wil zeggen met een
“normaal vizier’ dus achter (mid
den) op de buks een V‚ en voorop
een

PIOTGEPLANETNL



Tegelwerk
O.a. -Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

%Á Afwerkvloeren
ÚÁ Sierbestrating

Adres:
Dorpstraat 302
7136 LL Zieuwent
Telefoon: Fax:
0544-352320 0544-352557

Garage
Kolkman VOFN 5alain|

Alle reparaties, APK.2-Keuring,
Roetmeting & Verkoop

Hendriks Tuinbedrijf Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Dorpsstraat 85 0544 3

7136 CJ ZIEUWENT e idTZ 0544-352043 a



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69-- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

) ZIEUWENT
BORCULO

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

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER, Tel, 0544-351215

EIPPERVERVOER

Fax 0544-352065AVIA Zieuwent pnDE]WISTU..
dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per
dag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U
terechtmet 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



Schietvereniging Oost Gelderland.
( Diopter)
NB. Een dioptervizier bestaat uit

achter (midden) een o en voorop
een O. Je kijkt dus niet door cen

V'ije naar een paaltje maar door 2
Keine rondjes.
De meeste leden van de schietvere-

niging Zieuwent zijn ook lid van de

schietvereniging “Oost Gelder
land”. Ditis cen vereniging met

van links naar rechts: Hans Scheepsbouwer, Monica Ú'gherts, Henk Heu-
dnek, Herman Berten, Harry Ponds en Ben Krabbenborg.

1200 leden afkomstig van 48
schietverenigingen in Achterlroek

en Liemers. Hier wordt geschoten

À ak TEL PLANE

met Tuchtbuksen met een diopter
vizier. Bovendien wordt er nog

INT



schoten met luchtpistool, klein
kaliber pistool (zeg maar een echt”
pistool) en Keinkaliber geweer, be
ter bekend als “vuurbuks”. Dele
den van schietvereniging Zieuwent
schieten alleen in de klassen Tucht

geweer en luchtpistool. Het eerste
teum eindiedede afgelopen compe
titie op de laatste plaats. Niet dat ze
zo slecht schieten maar ze zijnvrij
hoog ingedeeld op grond van cer
dere (betere) resultaten. Het tweede
team echter wist een 3e

plaats te behalen hetgeen cen fraaie
beker opleverde. Individueel werd

succes behaalt in de

& kampwedstrijden tussen de
door een lid

beste schutters uit de diverse klas
sen. Ven eerste plaats in de klasse
Iuchtgeweer was zijn
deel met daarbij een prachtige bo
kaal.

Fen nieuwe aktiviteit van de vere
niging is het training geven aan de

kermis meedoen
aan het vogelschieten. Gezien de

dames die met de

enorme vooruitgang die de dames
boekten dachten we zeker de nieuwe
koningin in ons midden te hebben

\angezien de vorige Piot op kermis
zaterdag uiekwanr hebben wij het

gehele artikel van de schietvereni
ging cen maand later aangeleverd
om, zo hoopten wij, trots te kunnen
melden dat de nieuwe koningin bij
ons was “opgeleid”. Maar (geluk
kig) speelt geluk ook een grote rol
in dit geheel. Waarmee we nataaur
lijk niet bedoelen dat onze nieuwe
koningin niet zou kunnen schieten.
De oefenavonden waren overigens
zo’n succes dat ze volgend jaar ze
ker weer gehouden zullen worden.

Het was volgens de deelneemsters
haristildke leuk, wij deden het graag
en het was bar gezellig. Wezijn
zelfs van plan om
in het najaar alvast eenof twee oe
fenavonden te houden. Opde eerste
plaas omdat een paar keer vlak
voor de kermis oefenen niet vol
doende is, op de tweede plaats om
dat gewooneen avondje schieten op
een kaart een prachtige sport is en
op de derde plaats omdat het gezel
lig is

Overigens wist u dat 20 © van de
leden van Schietvereniging Zieu
went uit dames bestaat en dat er

Achter
Koele is waar het aantal dames zo

zelfs cen vereniging in de

PIOTGOPLANET NL.
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OON ID STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33-7186 LE ZIEUWENT - Telefoon 0544-351207

ZEUWENTeneeN:= RESTAURANT à la carteOEIesSE
Het beste vlees

komt van uw slager
OUD-HOLLANDSE SPELEN (GOARNSE 381ECS EEG.GEENEEENSOTE

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

Kom vrijblijvend informeren. AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ
LACHTER!.KGESsd Bongers

SEAGHTERE

H. BEERTEN en Zn.

Zieuwent
Telefoon 0544 - 351205



Boersweg2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544-351542

Voor:
= Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

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

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

û verkeersschool
GUUS KOLKMAN
+ autorijopleidin
* motorrijopleiding
* aanhangwagenopleiding (E bij B)
* theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
* theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur

chakelwagen/automaat

zieuwent tel. 0544-351939
b. 06 - 53933054



groot werd dat ze zich hebben af
gesplitst van de mannen

en een eigen schietvereniging met
ei oefenavond hebben?

Volleybalkamp 1999 Italië

Aangezien we Jet vorige seizoen
waren overgestapt op het kwartjes
volleybal (bij elke foute opslag een
Jnwartje potten), hadden we aars het
cïnd van het seizoen cen kapitaal
opgebouwd waar cen gemiddelde
multinational trots op kon zijn. We
hebben als reactie hierop een verga
dering belegd en we besloten (8
voor, 2 hadden geen mening en 0
tegenstemmen na enige chantage)

om van dit zuur verdiende geld op
een welverdiende vakantie te gaan
met het hele team. De keuze viel
Génduidig op een2
weekse vliegvakantie naar een groot
mega-volleybaltoernaoi in het

zonovergoten (gemiddelde
nekrachtfactor: 9,73) Italië. Aange

zien we maar twee weken gingen
waren er voldoende financiële mid
delen aanwezig om ons gedurende

zom

deze weken te voorzien van het
broodnodige eten en drinken. Toen
we aankwamen bij het 22 sterren
hotel was menzojuist de rode loper
aan het uitrollen. Zodoende moes
ten weeven geduld hebbenalvorens
we konden uitstappen. Iedereen had
natuurlijk het meest essentiële, de
rozenkrans, meegenomen.
Toen alles op z'n plaats lag en een
ieder geacelimatiseerd was togen we
naar de congreszaal alwaar de pers
conferentie plaats zou hebben. De

vragen van de Ttalianen waren zeer
duidelijk, maar niet te begrijpen,
zodat er de volgende dag ook een
niet te lezen verhaal in de bladen
stond. We waren behoorlijk gepi-
keerd om dit voorval. Dit kwam
later volledig ten goede aan de

strijdlust der teamleden. Op de der-
de dag kwamen we voor de

PIOTGoPLANET NL—



eerste keer in het multifunctionele
Jpermoderne sportcomplex. Je kom

er van alles organiseren: volleybal
toernooien, autoshows en kermis
sen, zeg maar het Sourey van Italië
Bij binnenkomst bleken de veldin
deling en volleybalregels geheel an
ders dan die van het Nederlandse
Volleybal. De verschillen (zeg maar
rustig discrepanties) waren

? Ronde hoeken aaneen vierkante
bal.
z Eén enkel veld was 2,50 m. lang

bij 36,7 inches breed took weer met
ronde hoeken).

+Denethoogte was 1,40 m. boven
N.V.P.(Nieuw Venezuelaans Peil).

Dit laatste behoeft enige uitleg. De
Italianen stammen, zoals cen ieder
wel zal weten, af van een wild soort
boskabouters die ooit zijn gevangen
in Egypte door Columbus die weer
eens niet wist waar Amerika lag.
De gevangen boskabouters werden

op de schepen voor allerlei doelein-
den gebruikt
2 Als menselijke kanonskogel i.v.m.
Jaen harde hoofd.
2 Als afstandbediening bij de TV.
7 Om het lampjein de koelkast aan
en ook weer uit te doen i.v.m. de

toenmalige productie van Atag
koelkasten met serienr. 3683403
AC tot 3683403 AD, die uitgerust
waren met een verkeerd geplaatste
lampschakelaar. Dit probleem heeft
men destijds ondervangen door bij
elke koelkast een gratis Italiaan te
verstrekken.
? Het meest nog werden ze toch wel

gebruikt als bijzettafeltje waar het
ei van Columbus (zijn zoon, Adel
heid, was ook een ei} met het
kruisjassen zijn % liter opzette.
Toen Columbus Amerika later dan

toch eindelijk had ontdekt, hadden
ze daar een enorme hoeveelheid
hardhout waarvan de indianen al
eeuwenlang bijtafeltjes maakten.
Deze tafeltjes aten niks, hoefden
niet naar de W.C. en stonden niet
zo wankel. Zodoende werden de
Italiaantje afgedankt en gedumpt
op het wormvormig aanhangsel van
Europa, het huidige Italië
Om nu terug te komen op die spel
regels. We konden dus met z'n zes
sen amper in het veld staan. Overi
gens was de veldbezeuing bij deze
veldmaten optimaal. Het blokkeren
vande vijandige aanval vond plaats
op kruïshoogte. De zaalhoogte was
minimaal waardoor we tijdens onze

A LDIOTG@PLANETNL
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NAD AAE
- SportkledingSportartikelen

En ZIEUWENT - Tel. 351257

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

Schoenen en Sporthuis
2

TEN BRAS =d
EEeo] Rucanor - Wings - Uhl Sport - Yonex - Lotto === Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - VikingELI

VOOR AL UW: Sportschoenen s5d

Hotel - Coafé - Restaurant

’t WittePaard”
Verassend, GioeGe igGezellig?

“Diverse mogelijkhedenvoor:
£ DSE)+ Bruiloften en partijen ES

+ Recepties ie+ Reünies
* Vagaderingen “De ideale rustplaats voor een hapje en drankje.



VERENIGINGEN

LAH
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R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter : A vd. Wetering, Dorpsstraat 26, Zieuwent, tel 351236
Secretaris 2E, KL Goldewijk, Groening 14, Lichtenvoorde, tel, 378543
Penningmeester =. Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, tel, 352059

Wedstrijd secr, W. Wopereis, Harreveldsewog 14, Zouwent, tel, 351831

RK.Z.VC. Zaalvoetbal
Vooriter B. en Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, el 351257
Secretaris A. Donderwinkel, Oude Aafenseweg 709, L'voorde, el, 379552
Penningmeester A Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent, tel 367981

Wedstrijd soor, Fecreanten: B. Sit, Holerweg 3, Zeuwenn, tl 352127
KNVB: R. Donderwinkel, Oude Aaftenseweg 702, tel, 379562

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter 8. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 351838
Secretaris P Marscha, Dorpsstraat 12, Zieuwent, el 352223
Penningmeesteres :P ter Bogt, linnenwever 2, Groorio, tel 465478

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

TOHP: Volleybal
Voorzitster U. Storinck Penterman, De Steege 28, Zieuwent tel. 351485
Secretaris M. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, el 351468
Penningmeesteres van Boockel, deHaare 26, Zeuwent, te, 352462

Wedstrijd secr. IK. Kameboek, De Steege 5, Zieuwent fel 352247
Rocreanten M. Holkenborg, Boersweg á, Zieuwent, el 351488
Algemene zaken B: te Moldes, de Hare 1, Zieuwent, (el 362140

ZTV: Tennis
Voorzitster C:. Cuppers, Oude Maat 1, Mariërvelde, tel, 351281
Secretaresse B. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Ziwent, el, 351591
Penningmeesteres 1 Krippenborg, De Steege 2, Zieuwent tl 3 52424

ZV: Gymnastiek- en Jazzgvm.vereniging
Voorzitster B. Hogenelst, de Hearc

33, Zieuwent, tel 3516:
Secretaresse M. Hokenborg, Ruurloseweg 6, Zieuwent, el. 251878
Penningmoesteres 1. Segers, Batsdijk 37, Mariënvelde, tel. 0573-481411

Wedstijdsecr.  : W. Hummeink Kramer, Chopinstraat 8, [voorde tel 374316

MU CHIN: Karate
Vooriter H. Othof, De Waareis
Secretaresse :A Oonk Boekhot, H

3, Zieuwent, te351262
laverkampstegge 12, W'wik, el 0543-563459

Penningmeester 2. Aijnders, Larksstraat 18, [ ‘voorde, el 374926



Veloc: Fietstoerclub
Voorzitter Vacant
Secr/Penringn. :H. Toebes, Beethovonstraat 6, ‘voorde, tl. 379611
Toercoórdinator :P. Krippenborg, Dorpsstraat 244, Zieuwent to, 351856

Landelijke Rijvereniging "Zieuwent - Harreveld”
Voorzitter to Havo, Aagtemanweg 2. Harreveld, el 374937
Secretaresse Hendriks, Mistersraat 58. Bredevoort, tel, 0543452351
Pooringmeester °C. Bokkers, Hein Molrsraat 4,L'voorde, el 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter 6. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent el. 351257
Secretaris  Hummenk, Esstraat 42, voorde, il 377523
Penningmeester te Roles, Verkavefngsweyg 2, Marineide, il 351373

Wedstijdser. 2E Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, el. 352316

Schietvereniging Zieuwent
Voorzie . Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, el 351534
Sekt/Penringn. A Papen, De Haere 32, Zeuwert,tl 351670

B.V. ‘T KEVELDER: Biljarten
Voorziter :. Nifolder, Wigendjk 4, Mariënvelde tl. 351316
Secretaris R. te Roles, Verkaveingswog 2, Mariënvelde tl. 351373

=H, Elschot, Rouwhorsterijk 20, Zieuwent, tel 352268
R: Waalderbos, Zieuwentseweg 47, Zieuwent, tel. 351604

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter M. Spieker, Staingstraat 43, L ‘voorde, te
Secretaris 5. Papenborg, Wigendijk 6, Mariënvelde, tel
Penningmeester :T. Bonger

Wedstrijd soo

1552
‚ Dorpsstraat 36, Zeuwent, tel, 351271

‚N. ten Have, Oude Maat 16, Mariënvelde, tel 351819

BADMINTON-vereniging
Voorzitter M. Stoftelaar, Middachtenstraat 34, L'voorde, tel. 377019
Secretaris 4. ten Bras, de Haare 34, Zeuwert, el 351738
Penningmoeste A Holkenborg, Vragenderweg 52/8, ['voorde, tel 374180



WATERZUIVERING
WEEGBRUG
HANDELSOND.

BAM
í Krabbenborg
Kristalzuiver bronwater

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

WEEGBRUG ALTIJD OPEN GSM: 06 66 14 38 19

6:
VOOR ae4/ tijdens de rust of

na de wedstrijd
GEZELLIGHEID bent u van harte welkom

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

# architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398



openingswedstrijd constant onze
hoofden stootten. De wedstrijd
daarnazijn we allen gehelmd en
eclipsbril dragend ten strijde ge
trokken. Tijdens dit ten strijde
trekken gebruikten we een spreuk
afkomstig uit het vroegere Cant
haagse Rijk. Dit rijk rivaliscerde
destijds (enkele eeuwen v. Chr.)
met de Romeinen. Dat leidde tot de
Punisch Oorlogen. Tijdens éénvan
deze oorlogen (de tweede) trok
Lannibal over de Alpen. Kortom
we schreeuwden dus net als hij:
“Olifanten, d'r op of d'r onder”.
Onze tegenstanders reageerdehier
furieus op met de strijd
Kreet:”gianni luca Cadelana mari
na espargo!’, wat bij ons zeer veel

angst in boezemde. Twee teamleden
begonnen op slag te uilen waar
door we ons samen weer sterk
moesten maken. Na het bidden van

voelden we
nieuwe energie in ons stromen en
we trokken met volle kracht ten
strijde (bij deze willen we Jomanda
nog bedankenvoor de ingestraalde

de rozenkrans weer

zweetbandjes). De scheidsrechter
nam plaats in zijn stoel, de wed-
strijd kom beginnen. Na uren

hoogtepunten,
positieve straling, dieptepunten en
bier (alleen tijdens de ‘Time outs
Ke, wat denkt men welt!) verloren
we de wedstrijd nipt. De Italianen
waren door het dolle heen en omdat
wij onze rode uit-shirts aanhadden,
Kwamen de Belgisch blauwe zwaar
behaarde dikbilstieren alleen achter
ons aan. Achteraf kwam dit goed
uit, want hierdoor konden we net
opde laatste trein springen. Opge
Iuetat hebben we nog gezellig een
biertje nagedronken met z'n allen
We Tebben besloten om het aan
staandeseizoen per foute opslag iets
meer te gaan betalen omde
Italianen in de vakantie te kunnen
ontlopen.
Bovenstaand verhaal is op enkele
punten ietwat gedramatiseerd om
de afwisseling van spanning en in
formatie toereiking beter op elkaar
te kunnen afstermen
voor onze excuses!

van inzinkingen,

daar

Tot zover en gegroet
De kolomnisten Dave &Björn.

PIOTCoPLANET:.NI
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Samenwonend met Barend, Wassink

nieuw nedaetie lid van de PIT

PROFIELSCHEIS

Meest favoriete sport
Omzelf te doen: tennis,
om naarte kijken: voetbal.

Minst favoriete sport
Motorracen.

Mooiste sportherinnering
Toen het Nederlands elftal Europees kampioen werd.

Slechtste sportherinnering
Heb ik niet. Ik verloor vaak met squashen, maar zo erg vond ik dat ook
weer niet.
Favoriete sporiman/vrouw
Boris Beeker.

Leukste lv-programma
Laat de Leeuw van Paulde Leeuw:

Beste boek/schrijver
Deavonden / Reve.

‚we PIOTGEPLANT 5
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Officieel dealer: VOOR AL UW TRAKTOREN,
MF, Zetor en LANDBOUWWERKTUIGEN
Nieje: 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 0544-3515 26

Bloemsierkunst „ERNA®
Open: Ma. 10.00-12.00 uur

DiVmVij.  830-12.30 uur +13.30- 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21.00 vur

Za. 830- 16.00 uur

Werenfiedstraat 1

7136 LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352372

\ / SCHOONHEIDSSALON

/T> ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



officieel Daihatsu dealer
officieel Tata-Telco dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

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 MIDGETGOL * 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—_



Mooiste film
Schindler's List

Politieke kleur
Groen Links.

Beste Nederlandstalig lied
De verzoening van Frank Boeyen.

Afschuwelijkste cadeau dat je ooît kreeg
Twee bloempotten met plastic bloemen.

Grootste miskoop
Hebik niet.

Omscholen tot
Binnenhuisarchitect.

Tent opzetien in
Indonesië, alleen zijn daar geen campings.

Ben je weleens aangehouden door de politie
Nee.

Hekel aan mensen die
Achterbaks zijn.

Uit bed te halen voor
Een uitgebreid ontbijt met alles erop en eraan.

Waar droom je over
Om nog een keer, samen met Barend, rond te reizen door Indonesië

À a STe PLANETINT.
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Wanneer was je voor het laatst bang
Fela bang, dat weet ik zo niet. Ik vind wel vaak dingen eng. Bijvoorbeeld
een tijdgeleden heb ik voor het eerst paardgereden, doodeng!

Wat denk je als je in de spiegel kijkt
Het ligt eraan wanneer ik er in kijk, maar zonder mijn lenzenin denk ik;
et valt nog wel mee.

Waarom ben je goed in watje doet
Omdat ik probeer me voor 100% voor iets in te zetten, meer kun je toch
niet doen.

Welke zin of woord gebruik je teveel
Oh, war erg!

Wie zou je nog willen ontmoeten
Ten vriendin van de asisschool. Ik zou wel eens willen weten hoe het mat
met haar gaat

Wat zou je geen tweede keer doen
Kanovaren inde Ardennenbij te aag water. Dat was echt eenramp.
Beschrijf jezelf in $ woorden
Goedlachs, ongeduldig, soms eigemrijs, eerlijk

Hebje sinds het begin van dit gesprek gelogen
Nee.

De redaktie W.K.

‚wt PIOTGEPLANET.NT.
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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 Ao er de traditie van

tis een bank vòn
in het persoonlj contact le Rabobank staat midden in de samen

ving Daro iten \
in het bedrijf enigingenen scholen. We — in]

als het niet om bankzaken ®

gaat Kortom, we Zijn een bank die net z thuis
in de buut as 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 TE) 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

SPORTJE VEEL?
DAN HEBBEN WIJ

DE PERFECTE LOOK VOOR JOU.

KAPSALON

VOOR HEM EN HAAR
DORPSSTRAAT 77

ZIEUWENT (0544) 351982

Zy tuinaanleg tuinonderhoud tuinidecën
tuinonderhoud tuinideeen tuinanleg

}
flinideeen tuinaomleg tuinonderhoud

Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



SPONSORBUNDELING ZIEUWENT
21-7-1999

Op 14 juni 1999 isde eerste jaarvergadering van Sponsorbundeling ge
houden en zijn de sponsoren op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen
over het boekjaar dat loopt van
1 mei 1998 tot 1 mei 1999,

DE COMMISSIELEDEN ZIJN:
Deze zijn namens: Sponsoren $

Sportverenigingen SV

Cultureleverenigingen CV
Zieuwentsbelang 7

V. Doppen S 0544351982
C. Hummelink-te Brake Z 0544351797
1. Krippenborg S  0544-351700/356666
K Krabbenborg Waalderbos CV 0544351357
A. Roraehorst S  0544:351294/352103
B. Wensink SV 0544351838
A. v.d. Wetering SV 0544351236

Binnengekomen aanvragen voor sponsoring:

Aanvraag
1. Jong Nederland. Busreis op 26april 1998

met leden naar de Landelijke Jong Nederland
dag Aanvraag 7-3-98

2. RKZVC, jeugdbestuur, Jeugdtoernooi

NIzoen INL
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D- Pupillen op 30-31 mei 1998. Aanvraag
medio maart 1998

3. Stichting Kerkepaden, diverse aanvragen:
1. Bijdrage jaarlijkse negatieve exploitatie

Gezien de aard van activiteiten is besloten
de feestavondte vergoeden

Ja. Vast percentage 50 9% kan voorlopig
niet worden nagekomen

1b. Garantie voor aanschaf machines.

Voorlopig niet in toestemmen
Ie. Opknap Rollaspad.

Kan niet aan worden voldaan
2. Symposium in Sourey Center.
De uur valt onder sponsorbundeling, conform
offerte d.d. 16-1-1997, alsmede huur vloerbedekking.

4 A.Aanvraag bijdrage negatieve exploitatieresultaat
Ziemadag 11 oktober 1998.

Garantie voor maximaalf. 3.000,

B.Plaatsen permanente publicatieborden,
kosten ca, [. 3.000 tot f. 4.000,
Gezien het feit dat iedere vereniging etc hiervan
kan profiteren en de kosten van publicatie
nikil, danwel zeer laag zijn.
Als positief beantwoorden en later definitief
beoordelen

5. RKZVC, aamvraag voor bijdrage supportersblad bij
thuiswedstrijden eaf. 1.300,-- per jaar.

PIOTGSPLANET.NL
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Specificatie van de kosten gevraagden opbrengsten.
Positief reageren

6. TV Krant t.b.v. alle sponsoren:

7. RKZVC Voethl, bijdrage feestavond vrijwilligers

8. RKZ.V.C. Bijdrage Actie Feyenoord.

9. Stichting Kerkepaden, Landsschapsstempels.

10. RK Zangkoor Caeciliafeest/Jubileums.

11. De Zonnebloem 50 jarigjubileum 50 Gt

12. Beletteringen Publicatieborden

13. Rommelmarkt Z.B.V/T.O-H.P.

14. Handbalvereniging Huur i.p.v. acties
15 Kerkbestuur, Veiling/Cabaret

16. ZVZ Zaalvoetbal, toernooi.

17. Harmonie, muziekopleiding ete.

18. 'T Gilde, nieuwe tenten.

19. RKZVC Jeugdtournooi.

20. Zieuwentshelang, Opknap muziekkoepel €?

a‚w PIOTG@PLANET NL.
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21. Schuuterij, nieuwe vaandels.

22. M.KB, presehtatiein de 1! Leeuw, diverse publicaties verenigingen
en of stichtingen

In totaalis voor f. 41.354,65 uitbetaald cq. toegezegd.

Zoals U allen kunt constateren, is sponsorbundeling toe te juichen, omdat
deze bedragen
niet door1 of enkele sponsoren kunnen worden opgebracht.

Beleefd verzoeken wij ondernemers uit alle sectoren alsmede particulieren
die sponsorbundeling een warm hart toedragen, contact Op te nemen met
cen van de commissieleden voor vrijwillige deelname.

ponsorbundeling

ZVC F2 KAMPIOEN

Zaterdag 8 mei was dan eindelijk
de ontknoping van de competitie.
Longa F3 was de tegenstander, en
die hadden pas eenwedstrijd ver
loren natuurlijk tegen ons. Wij
hadden punten verloren tegen
AZSV. En tegen WVC. Longa had

dus drie punten meer dan ons. Als
wedeze wedstrijd zouden winnen
waren we kampioen.
De jongens wisten precies wat er
moest gebeuren. Door de vele ont

ders, Opa's en Oma's liepen de

PIOTGSPLANFE

jongens nog harder dan normaal.
Ook Longa ging er fanatiek tegen
aan. Het werd een echte kampi
oenswedstrijd. Longa scoorde met
een mooi schot 0-1. De jongens
stroopten de mouwen nog verder
naar boven en alsnel scoorde Wout
T-1. Ze kregen de smaak te pakken.
En nadat de bal op het middenveld
veroverd werd door Bas stuurde die
een dieptepass op Wout. Wout ging
alleen op de keeper af en in plaats

NI,
20



J. WAENINK ee,SCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en
f i ZIEUWENT

bijzondere beglazing TEE (644-30148Z
Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

TAXIBEDRIJF ZITAX
PARTICULIER ZIEKENVERVOER - PERSONENVERVOER

GROEPSVERVOER BUS (8 PERSONEN) - VERHUURBUS
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—



D>

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

en gebruikte auto's
+ autozlarm inbouw
* startblokkering (SCM- erkend) S2APK) vedo|EE

mviekeeas|EEMariënvelde
Tel.0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



van zelf te schieten tiktehij de bal

op Simon die zeer cool scoorde, 21
Longa vocht zich terug en scoorde
2-2. Deruststand.
Na rust opnieuw een open wed

strijd. Longa werd sterker maar
Jouke vond twee tegengoals meer
dan zat. Met enkel knappe reddin

gen hield hij het doelschoon. Riek,
onze laatste man, joeg de bal naar
voren. Via Roy kwam kij bij Jens
terecht. Jens zocht de achterlijn op
en trok voor. Thijmen maakte een
mooie overstap zodat Wout de bal

op fantastische wijze met een boog
bal achter de keeper werkte 3-2

Longa snakte naar adem,
kreeg hiervoor niet de kans want
Kevin greep goed in en stuurde Si

maar

zich tussen 3 man door en scoorde

keurig 42. De wedstrijd was ge
speeld.
ZVC F2 liet daarna Longa van het

kastje naar de muur sturen door in
balbezit te blijven. Uiteindelijk kon

Marieke het niet
meer aanzien en floot af. Jammer
was dat Stijn door de vakantie er
niet bij kon zijn. Jongens van harte
gefeliciteerd. Jullie zijn kampioen
geworden door heel goed samen te

spelen, veel plezier met elkaar 1e

ebben en zo min mogelijk te mop-
peren op elkaar als het soms wat
minder ging. Jullie hebben het met
z'n tienen gehaald, en een Kein
beetje door de leiding.
Tot slot wil ik jullie het team van

scheidsrechter

mon de diepte in. Hij worstelde ZVC F2 voorstellen;

Jouke Knippenborg, meestal de eerstehelft keeper en de tweede helft voet
baller en als hij scoorde dan met het linker pootje
Simon Klein Goldewijk die de bal aan zijn voet gelijmd heeft en als het

moet dwars door de man gaat. Keept ook graag als er strafschoppen gezet
worden
Kevin Wopereis(Boers) speelt vaak laatste man en schreeuwt zo hard dat
de tegenstander vanzelf opzij springt
Rick Donderwinkel ook laatste man, als de tegenstander denkt er door te

zijn dan komen ze Riek nog tegen
Roy Krippenborg, de langste van het stel die op het middenveld speelt.
Speelt in het belang van het team laat daardoor anderen beter spelen
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Tijmen Doppen defilosoof van het elftal. Doorziet zeer snel het spel van
de tegenstander, en speelt daar opin
Bas Heutine, de regisseur op het middenveld. Werkt als een paard en
heeft een goudentrap inzijnlinker voet. Is mual beter dan zijn vader.
Wout Toebes speelt als rechtsbuiten heeft een fabelachtige techniek en
scoort op een uitgekookte manier, zeer bekeken
Jens Schutten vuurt kanonskogels af op het doel, heeft ook een neusje voor
de doelpunten.
Stijn Rouworst is de stofzuiger op het middenveld. Is snel en verovert de
bal bij de tegenstander. Gaat voor niemand aan de kant.

Ferdinand Schutten.

EVENEMENTENAGENDA

ZATERDAG 2 september: UITERLIJK TNLEVERENKOPIE!

Maandag IL okt, = Kartavond ; kantine RKZVC leden en

donateursooKEMKENS
SERVICETENNISTOERNOOI

Tijdens de 2° week van de bouwvak werd wederom het Kemkens Service
Tennistoernooi gehouden op de teunisbanen van de Zieuwentse Tennis
Vereniging. Mede dankzij het prachtige weer was het ook dit jaar weer een
eer geslaagd toernooi. In een gezellige sfeer
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voorde aan- en verkoop van
VEE en VARKENS
naar

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

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel. 0544- 351269
Fax 0544 352464

1 AannemingsbedrijfI | Hummelink & Jansen b.v.
Ettensestraat 1

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

HEEFT U BOUWPLANNEN?
Wij verstrekken u graag de benodigde informatie!
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de eindoverwinning in de diverse categorieënen speelsterktes. De uiteinde
lijke winnaars staan in onderstaand overzicht vermeld.

v. Leeuwen
v. Leeuwen
W. Wolters 63:26:67
B. Boomkamp R. Rougoor
1. Allheff R Nieuwendijk 26:46
B. Alhoff R. Beulink

HDI||A. Heersink K OudeNijhuis  |6-4:46:7-6
B. iest |J. Markerink

DDI KL Gunnewiek K. Peeters 7-5:46:76
|

J. Hogenkamp
|
Wagenaar

MCI||A. Balten |M. Wessels 63:46:76
P. Wekking |M. Ooltis

ZTV:De toernooicommissie

We zijn weer begonnen.
In heel Europa zijn de

voelbal compefiies weer be-
gonnen
Nog meer dan in andere jaren
hebben de rijke dubs uit Span-
je, Italië en Engeland de afgelo-
pen zomer weer inkopen ge-
daan

Voor belachelijk hoge bedragen
hebben ze alle topspelers bij de
minder kapitaalkrachtige clubs
weggekocht. Deze modale
dubszijn niet in staat de toren-
hoge salarissen te betalen
waarmee de spelers weggelokt
worden. Bovendien zijn ze
maaral te blij met de vele mil-
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oenen die ze voor hun spelers
krijgen en zijn daarom maar al
te behulpzaam bij het tot stand
komen van de transfers.
Het gevolg vandit alles is wel
dater, bijvoorbeeld in Neder-
land, nog maar één speler van
internationale allure rondloopt
Ruud van Nistelrooy heeft het
grote geld nog een jaar kunnen

en speelt

me zelf nief verbazen dat ie
zelfs al halverwegede compefi-
tie weggekocht wordt. Zelfs
Ajox, dat toch behoorlijk wat te
besteden had, moet het doen
met voormalige toppers die
willen afbouwen bij een leuke
dub en daarbij nog even het
nodige geld willen meepikken.

Doordie inhalige koop-
lust van die rijke clubs kunnen
ze met gemak 2 volwaardige
teams opstellen. “Posities dub-
bel bezetten” schijnt dat te he-
ten. Dit houdt wel in dat de helft
van al die spelers ieder week
op de bank of tribune zit. Dood-
zonde natuurlijk dat ze daar
ziten te verpieteren ipv. dat ze
de voetballiefhebbers kunnen
vermaken met hun kunsten en
fraaie acties. Misschien was die

regel van maximaal 2 buiten-
landers per team tochzo slecht
nog niet.
Om te voorkomen dat jonge
spelers al vroeg transfervrij
vertrekken worden ze door
clubs op steedsjongere leeftijd
voor lange tijd vastgelegd. Bo-
vendien worden ze daarbij ge-
zien hun leeffijd en prestaties
buitensporig voor betaald.
Geen wonder dat
deze jonge jochies naast hun
schoenen gaan lopen en rare
dingen gaan doen. Kluivert is
daar natuurlijk een goed voor-
beeld van.
Maar onlangs werden bij Jong
Oranje ook een aantal spelers
disciplinair gestraft wegens
wangedrag. Ze hebben geluk
dat ze nief voor Irak spelen. De
oudste zoon van Saddam
Houssein is er voorzitter van de
voetbalbond. Na een verloren
belangrijke voetbalwedstrijd
kunnen de spelers, op zijn ge-
zag, rekenen op martelingen
zoals slagen op de voetzolen of
met de blote rug gesleept
worden over een stuk gravel.
Een verplichte duik in een bad
met rioolwater maakt daarna
de straf compleet.
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DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Omdic ene, voorujuiste hypotheek te kiezen, krijgt u
nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkersselecteren wij
voor u de juiste. Tegen debest n

DE NVM HYPOTHEEKSHO!
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

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

lijke voorwaarden.

ENSAID MODEVAKSCHOOL
— knip- en naailessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIETTE HUMMELINK
de Haare1a
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 west u de planning,
realisatie en turn-Key-oplevering van

uw droomhuis gewoon in goede handen:

afspraak is afspraak, het uitbesteden
van bouwplannen is tenslotte een kwestie

van vertrouwen.

Hoenderboom maakt u

ervaring rijker.
aannemersbedrijf

HOENDERBOOM
Bel voor een vijbljvende presentatie 0544-351332

Aannemersbedrijf Hoenderboom Dorpsstraat 27 7136 LE Zieuwent


