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SPORT
DePiot, die nu voor U ligt, staat
dezekeer bol van de activiteiten
rondom pasen. Nu is Piot een
sportblad, en ligt de connectie met
pasen niet zo voor de hand. Ech-
ter, als je de afgelopen maanden
ziet met wat voor een
verbetenheid, bloed, zweet entra
nen weer talloze vrijwilligers zich
inzetten voor het welslagen van
Paaspopen het paasvuur, vinden
wij dat de parallel met (top)sport

Redaktie:
Maddy Hulshof
Mark Lankveld

Corinne Ebbers
Johnny Cuppers

Wendy Krabbenborg
Norbert Doppen
Huub Wopereis

correspondentie
tel. 0544 35 1984

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

best te trekken is. Daarom in deze
Piot een sfeerverslag van het bou-
wen van het paasvuur, en een
profielschets met een van de
Paaspop organisatoren, Thorsten
Beerten.

Verdervind U in deze Piot natuur-
lijk weer de gebruikelijke rubrieken
en ingezonden stukken, echter
zult U tevergeefs op zoekzijn naar
de bijdrage van Johnny te Roller.
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Johnny heeft te kennen gegeven,
na 2% jaarals freelancer betrok-
ken te zijn bij Piot, te willen stop-
pen met zijn column. Zijn verha:
len kenmerkten zich door zijn ei-
genzinnige kijk op de sport in Ne-
derland en ver daarbuiten. Daar:
bij schroomde hij niet de zaken,
soms humoristisch, vaak ook met
het nodige sarcasme, maaraltijd
recht voor zijn raap aan de kaak
te stellen. Wij willen hem hiermede

bedanken voor zijn bijdragen in de
afgelopen jaren

U begrijpt dat wij zo spoedig mo
gelijk zullen proberen een waar
dig opvolger te vinden voor
Johnny, hoewel dit niet eenvoudig
zal zijn. Wanneerhet ons gelukt
is, zult U dit vanzelf in Uw favo-
riete Zieuwentse sportolad zien. Ik
wens U een vrolijk paasfeest, en
veel plezier met deze Piot.

Deredactie (JC)
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Wat ruist
er in het
struikge-
was?
Alhoewel het geen sport is, kon
de PIOT er toch niet omheen,
vonden wij. Ér moest eens
aandacht besteed worden aan
‘de paasvuurbouwers. De helden
met de hiepe, een kapmes mag
ook. Vanaf december zijn ze
iedere zaterdag (weer of geen
weer) te vinden in uitgegroeide
bosranden en langs
beschaduwde beken.
Het is bijna eind maart, 3 dagen
na de uitbraak van mond- en
klauwzeer in Nederland.
Overal zagen we onze nationale
driekleur ‘opduiken. Rood-wit
voor deafzetlinten en blauw voor
de ontsmettingsbakken.
We gaan een middag boesken
maken, maar vragen ons af of
het wel door gaat. Zoveel zaken
zijn inmiddels afgelast.
Gelukkig kleurt het rood van de
paasvuurbouwersbodywarmers

onsal helder tegemoetals we
de Waareise naderen. We gaanboesken maken bij het
voetbalveld, met weinig
evenhoevigen in de buurt.
Men heeft op onze komst
gerekend, zelfs al een
stagebegeleider aangewezen,

ener zijn 2 extra kapmessen.
Bovendien heeft een van de
bouwers een saladebakje vol

hansaplast achter op de fiets,
ons kan niks gebeuren.

Ter plaatse
Als webij het voetbalveld komen
zien we dat een groot gedeelte
van de singel al gesnoeid en
geboesktis, Maarer staat toch
nog zo'n 100 meter. Dat gaat er
vanmiddag aan, wordt ons
verzekerd.
Eerst wordt ons de techniek
uitgelegd, je legt een oranje
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strotouw op de grond, met aan
een kant een lusje erin.
Dan kap je zoveel mogelijk
gelijke stukken snoeihout en legt
die op dat touw. Als de bos goed
van dikte is, trek je het strotouw
doorhet lusje strak aan. Dat is
een boeske.

Het touw wordt netjes voorzien
van een lusje en voor ons op de
grond gelegd. De boeske mogen
wezelf maken.
Er geldt maar een tip ‘Van ow af
slaan’. De voorraad hansaplast
is beperkt.

De boeske
Eerst maar eens kijken hoe de
mannen met ervaring het doen.
Soepel en zwierig wordt er

gekapt. Zoals bij alles wat
ervaring vereist ziet heter niet
zo moelijk uit.
Zelfkrijg ik niet eensde hoes van
het kapmesaf, en dat is pas
lastig. Na enigehulp kunnen we
dan aan de slag.
Ik zoek een ‘gemakkelijke’ tak
uit, niet te dik dus. Van je af slaan
is lastig, en dan moetje ook nog

steeds op de zelfde plek slaan,
want van een slag breekt het
twijgje niet
Dat wordt nog eens bemoeilijkt
door hetfeit dat ik gelijktijdig ook
mijn benen en vingers in de
gaten wil houden
Ik krijg het er warm van, de das
en handschoenen kunnenaf en
uit. Terwijl ik daar mee bezig ben
zie ik dat ik nog zo'n beetje de
enige ben die op die plek aan het
werk is, de concentratie rode
bodywarmers is inmiddels een
meter of tien verder aan het werk.
Ik heb nog pasdrie zielige takjes
op het oranje touw liggen.
Ik neem een wijs besluit,
doorwerken en dikkere takken
nemen.
Dat gaat beter, het houtis minder
buigzaam zodatik het goed vast
kan houden en het mes niet

terugveert.
Ik heb gezien datje beter
een v- vorm kunt hakken.
Perfect voor mijn
motoriek het
‘hakoppervlak is daarmee
vergroot
Na een half uur ontstaat
er toch een redelijk
boeske. Ik voeg me weer
bij de rest.

De groep
Er snerpen wat

kettingzagen door de dikkere
stukken hout, maar verder klinkt
overal gelach. Mond en klauw-
zeer is hetgesprek en de eerste
grappen worden gemaakt.
Èr wordt gestaag doorgewerkt,
de een watharder dan de ander.
Iedereen heeft plezier, en na een
uurtje, waarin het voetbalveld
steeds kaler wordt, begint de
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roep om koffie steeds sterker te
worden.
Maarnee, wordt er gezegd, nog
een uurtje doorwerkenen dan isde klus hier geklaard.
Na twee uur hebben we ieder 4
boesken, dat zijn er twee meer
‘dan sommige leden, wordt ons
door andere leden van de groep
verzekerd.
Tijd voor een pauze, met een
droge mond en spierpijn in de
rechterbovenarm gaan we naar
Stoverinck. Koffie.

De feiten
Tijdens de koffie zit de hele
groep bij elkaar, 20 mannen en
2 vrouwen (wij van de PIOT dus)
Het blijkt dat het paasvuur alheei
lang in Zieuwent is, een van de
leden bouwt al 25 jaar mee, endaarvoor was het paasvuur er
ook. Niemand weet precies
wanneer voor het eerst het
Zieuwentse paasvuur ontstoken
werd. De groep bestaatuit 40
man, waarvan er ongeveer 20
aktief zijn vanaf december. Zij
boesken dan iedere
zaterdagmorgen of middag. De
rest van de groep komt als de
boesken opghaald moeten
worden (2 weken voor het
paasvuur).
Iedereenís op geheel vrijwillige
basis aanwezig, als je niet komt,
dan kom je niet:
Zes jaar geleden is de groep een
Stichting geworden, met een
voorzitter, penningmeester en
secretaris. Contributie hoeft er
niet betaald te worden, dat is
alleen het eerste jaar nodig
geweest om materiaal aan te
schaffen. leder heeft zijn zelf
betaalde kapmesen ook de die-

sel die verbruikt wordt met het
boesken ophalen wordt zelf
betaald.
Ook de koffie ondertussen en de
drank na afloop zijn voor eigen
rekening. Er komen wel eens
inkomsten binnen als de groep
bij particulieren een singel heeft
gesnoeid. Maar de grootste
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inkomende postis toch wel de
vrijwilige gift in de melkbusalshet paasvuur ontstoken wordt
Dat bedrag ligt meestal rond de
3000 gulden en daar wordt voor
alle leden een een feestavond
van gehouden.

De concurentie
Volgens de bouwers hebben ze
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geen concurentie, en is
Zieuwent de enige plaats in de
wijde omtrek die een traditioneel
paasvuur heeft
Schik hebben ze ook omdat de
brandweer ieder jaar komt kijken
of er geen brandbaar spul in het
paasvuur zit
Sinds het paasvuur jaren
geleden al voor Pasen in vuur en
Vlam stond, staat er voor Pasen
een caraven bij
Voor de bewaking. “Moar de
caravan mot al wal branden,
wille werj argens van wakker
worden’. Hetis vooral gezellig.
Datis ookde reden waarom de
leden er zoveel tijd in steken
‘Drammen in de natuur, wat wil
ej nog meer, mooie geluden, vande vogels en van de
kettingzage’.

Dat het vuur een
paar jaar geleden
zo snel omviel is
volgende de leden
schuld van de
harmonie.’Hoo
sneller dee bloast
hoo sneller t vuur
umme valt. Maar
niet alleen van de
harmonie ‘dee

vendelzwaaiers verplaatst ok
een hoop loch, dee wakkert ut
vuur alleen maoran’.
Plezier daar draait het om bij de
paasvuurbouwers, dan neem je

een snijwond of een afgehakt
vingertopje op de koop toe, De
EHBO-er in het gezelschap
heeft in ieder geval weinig te
doen, zijn doos blijft meestal
achterop defiets.
Wij danken de paasvuurbouwers
voor hun instructie en de
gezellige middag. Wij wensen
Zieuwent een prachtig paasvuur
en hopen dat de harmonie
langzaam speelt.

De redactie
(WK + MH)
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Nieuws
van ZTV
Jaarvergadering ZTV
‘Op maandag 23april is de algemene leden
vergadering om 20.00 uur in het clubgebouw.
De uitnodiging hiervoor ontvangen de leden
rond 11 april.

venigngZTV op internet
Begin april is de website van grotendeels ZTV
gevuld. Deze website is als volgt te bereiken:
=  gaeerst naarde website van de KNLTB:

Gelukkig was het voorEEV Ied ingen en dïstric.
4e jd van hetjaar re-- ga gaama na*vereigingen en distf- pij mof weer zodat
tot laat in de avond
buiten genoten kon
worden van het tennis
en een hapje en een
drankje. Perfecte om-
standigheden dus om
na een lange winters-
top, zoals die bij ten-
nis gebruikelijk is als je
gravelbanen hebt,
weerbij te praten.
Omdat er bij zo’n
openingstoernooi ver-
der niks op het spel
staat werd het uiter-
aard gezelliger naar-
mate de avond vor:
derde. Een goed begin
van een hopelijk fijn
tennisseizoen.

type op die pagina na keuze het
verenigingsnummer (20352) in of de
plaatsnaam Zieuwent

- je zit op dat moment op de home-pagina
van ZIV

Behalve informatie van ZTV kun je vanaf deze
pagina ook informatie vinden over van teams
van Zieuwent die aan de competitie mee doen
(niet van de vrijdagavondcompetitie van de
jeugd).

Openingstoernooi volwassenen

Zondagavond 1 april is het openingstoernooi
georganiseerd, waarvoor in tegenstelling tot
voorgaande jaren zeer veel belangstelling
was. In totaal hebben 30 van de 80 volwas-
sen leden meegedaan. Vanwege de grote be-
langstelling is de start zelfs met 1 uur ver-
vroegd.
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Uitwisseling jeugd ZTV met
Lichtenvoorde op25 maart

Op initatief van ZTV is er vorig jaar
een uitwisseling van de jeugd met
LTC De Kei Lichtenvoorde ge-
weest. Blijkbaar is dit in
Lichtenvoorde zo goed bevallen
dat ze ons dit jaaral in een vroeg
tijdig stadium gevraagd hebben
om deze uitwisseling ook dit jaar
weer te houden.
De bedoeling is ommet name de
recreatief tennissende kinderen
wedstrijdjes te laten spelen
Lichtenvoorde had daarom ook
weinig kinderen gevraagd die in de
selectie zitten

Nadat
van-
wegehet
slechte
weer
op 18
maart

de happening een week moest
worden uitgesteld, gingen er 24
(van de35) Zieuwentse kinderen
mee. Hoewel daar bij ZTV nooit
overis gepraat lijkt er een soort

L
ZieuwentsS1 ont Vereniging

natuur instinct bij de kinderen te
zijn, waarbij er dan in een aantal
wedstrijdjes toch een soort derby-
sfeer hangt. Uiteraard zijn er ook
veel wedstrijdjes waarbij de kinde-
ren heel gemoedelijk met elkaar op
de baan bezig zijn

Er waren ook behoorlijk wat
ouders kijken die met elkaar een
soort uitwisseling hadden
Allesbij elkaar hee! gezellig en ook
volgend jaar voor herhaling vat
baar.
Jeugdinstuif op 28 maart
Voor deze woensdagmiddag wor-
‘den uitnodigingen gegeven aan
kinderen van bepaalde groepen op
de basisscholen in Zieuwent en
Mariënvelde.
Uiteraard kunnen deze kinderen
nog niet zo goed tennissen
Daarom zijn ze op deze middag
bezig metallerlei spelletjes die
soms met tennis te maken heb:
ben, maar soms ook niet. Uitein
delijk heeft dit geleid tot 15 kinde:
rendiekomendjaar willen gaan
tennissen. Enkele dagen later heb-
ben zich (via mond-op-mond-re-
clame?) nog 4 jeugdleden aange
meld, zodat we ineens van 35
jeugdleden naar53jeugdleden zijn
gegroeid

Openingstoernooi jeugd 31
maart
Nadatop zondag25 maart 24 kin-
deren mee deden aan de uitwis-
seling met Lichtenvoorde deden er
nu 31 (van de35) jeugdleden mee
aan het openingstoernooi. voor
waareen goede start van dejeugd
aan het begin van het seizoen!
Omdat er maar 2 banen beschik:
baarzijn, zijn ze in twee groepen



ingedeeld: eerst de kleintjes en
daarna de groteren.

De kleintjes spelen uiteraard op
een miniveld
Behalvehettennissen hebben ze

gin van het seizoen eigenlijk al
meteen weerin: ‘tis netof ze geen
winterstop gehad hebben.
Vanaf 2 april beginnen de tennis
essen en de competities weer. De
eerstvolgende activeiten buiten

zich ook vermaakt met allerlei
spelletjes dieer in het clubgebouw
zijn. De sfeerzit er vanafhet be-

tennislessen en competities voor
de jeugd komen dan in juni weer.

ZIEUWENT
ZONDER
GREN-ZEN...

Voor de eerste maal mag RKZVChet
woord “internationaal” voor het eigen
jeugdtoernooi zetten. En hetis met-
een goed raak ook. Zes buitenlandse
teamsuit 4 landen komen naarde
Grune Weide om de krachten te
meten metde regionale D-pupillen:
subtop

Het was een lastig karwei om buitenlandse teams uit te nodigen, die
dezelfdekracht zouden hebben als RKZVC en de gasten die Zieuwent
‘de afgelopen jaren bezocht hebben. Uitgangspunt was tenslotte de
huidige eigen D1-squadra. Oftewel er werd gezocht naar “jonge” D
teams. Dezoektocht lukte niet optimaal, zoals onder te lezen valt,
maardat wil niet zeggen, dat de organisatie ontevreden is over de gas:
ten. Maar liefst drie van de zes D-teams zijn namelijk afkomstig van
professionele clubs. Niet al te bekend weliswaar, maarhet begin van
een toptoernooi in de komende jaren is gelegd. Westellen voor:

Kremstal (Oostenrijk)

De Oostenrijkers, uit de omgeving van Linz, meldden zich als eerste
aan. Hetis een bijna “1ejaars team’, zoals RKZVC dus, bestaanduit
spelers van verschillende dorpen. Het voetbal is met namein deklei
nere plaatsen in het Alpenland niet zo ontwikkeld, dat ieder dorp een
eigen elftal op de been kan brengen. Als gevolg daarvan werken de
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dorpen samen. Een positiefeffect
is dat zo de talenten ook gekop-
peld worden. De trainer van
Kremstal, een al vele jaren in Oos-
tenrijk woonachtige Nederlander,
ziet uit naarde krachtmeting met
de Nederlandse amateurclubs. En
hijis- ondanks een pessimistische
inslag tevreden over zijn ploegje.
Al blijft de ware kracht van de
jonge Oostenrijkers moeilijk in te
schatten.

Zielona Gora (Polen)

Destad Zielona Goraligt ten zui-
den van de route Berlijn War-
schau en kent een groot
werkloosheidpercentage. On-
danks dat de financiële positie in
de regio zwak is, zijn enkele
voetbalfanaten erin geslaagd om
een voetbalschool in het stadje op
potente zetten. Ondertussen spe-
en al enkele jaren de beste jeugd-
voetballertjes uit de regio van

Zielona Gorabij elkaar. De schrij-
ver vandit stukje heeft in augus-
tus 2000 het genoegen gehad om
deze gasten in Zieuwent altezien
spelen. Nou, voor de voetbal-
liefhebbers wordt het smullen.
Onderhet motto “klein maar fijn”
(alle spelers vanhet team zijn in
1989 geboren) wordt de
voetbalsamba gedanst. Let maar
eens op Bartosz Berski, Dawid
Buczek en Krysztof Kordek. Als de
nummering van de spelers nog
dezelfde is, respectievelijk de

nummers 7, 15 en 11. Al blijft het
afwachten in hoeverre de zenu-
wen de Zielona-boys bij hun eer-
ste buitenlandsetrip parten spe-
len.

Lech Poznan (Polen)

Eveneens uit Polen afkomstig is
het team van Lech Poznan, een
stad van ongeveer 400.000 inwo-
ners op de route Berlijn-War-
schau. Lech, is de hoogst spe-
lende club uit de plaats. Na het
rampseizoen 1999/2000 waarin
het eerste elftal in de Uefa-Cup
speelde (en werd uitgeschakeld
door IK Göteborg) was er op het
eind van het seizoen de degrada
tie naar de Poolse 2e divisie. Een
terugkeer lijkt er vooralsnog niet in
te zitten. Ookhetelftal van Lech

zal in Zieuwent volledig bestaan uit
jongens geboren in 1989 (allemaal
eerstejaars D-pupillen derhalve).
Het team is minder hoog in te
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We zijn net zo thuis
in de buurt als u

Rabobank

kantoorlichtenvoorde Kantoor
Raadhuisstraat 4 Dorp:
Telefoon (0544) 390 390 Telefoon

nt Kantoor Harreveld
Kerkst

4390370 Telefoon (0544 390 350

DE TE vor
Jos Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 274, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46



Wie W.J.M. Klein Goldewijk v.o.f.
il

www.kleingoldewijk.nl

+ Verkoopvan nieuwe en gebruikte auto's
e Bedrijfsauto's Verhuur
© Autoalarm inbouw
e Inbouwstation voor Black-box systemen
e APK Keuringsstation
+ Startblokkering (SCM erkend)
* Ruitreparatie

DeWitte Rieteweg3
7263 SJ Mariënvelde
Tel 0544351872
Fax 0544-352164
into@ekleingoldewijk.nl

WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

De spe projectmatige tegelwerke:
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ookde levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
en particulieren.

Regelmatig hebben wij verkoop van restanten.
U bent van harte welkom eens eenkijkje te komen nemen.

Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerd in een zelfstandige baanin een
dynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van cen afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

Telefoon: 0544-371042 James Wattstraat6 Postbus 86
Telefa: 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Intemetsite: waw. wesselsafwerking.nl
E-mailadres: info@wossolsafwerking.nl



schatten dan de landgenootjesuit
Zielona Gora, maar desalt-
niettemin herbergt ookdit elftal een
paar aardige voetballers, zoals bij
voorbeeld middenvelder Mieszko
Pytiak.

Weiss Blau Frankfurt (Duits-
land)

De Duitsers uit de stad aan de
Main komen eveneens met een
bijna 1e jaars-team aan de start.
Weiss Blau is een amateurclub,
dat vorig jaar beschikte over een
leuk E-7-tal. De jongens hebben
al internationale ervaring, want in
2000 werd deelgenomen aan een
toernooi in Aarschot (België). On
danks dat de Frankfurters over
een aardige voetbalbagage be
schikken staan ze niet hoog ge-
noteerd bij de bookmakersals win
naar van het toernooiin Zieuwent.
Maar niet iedereen kan voor de
eindwinst strijden en een specia-
lisatie op strafschoppen kan nog
een hoop punten opleveren.

SK Benesov (Tsjechië)

Het was de organisatie bij aan-
melding van deTsjechische gast
niet geheel duidelijk wat voor vlees
men in de kuip had. Hooguit dat
het team uit vooral tweedejaars
jongens (geboren in 1988) zou be
staan. Navraag leerde echter, dat
SK Benesov een profclub is. De
hoofdmacht van de vereniging uit

Praag komt uit in de 2e
Tsjechische Liga. En dat betekent,
dat de Tsjechen weleens goede
papieren kunnen hebben voor de
eindzege in Zieuwent. Want ookin
Tsjechië wordt door de profclubs
al dríftig gescout, al zal Benesov
veel concurrentie daarbij hebben
van Slavia en Sparta Praag. Wie
een gokje op dewinst wil wagen,
doet er echter niet verkeerd aan
zijn geld op Benesov te zetten,

En toen.

waser nog één plaats vrij op het
toernooi. Gedacht werd aan een
Deense of Belgische
bezoeker. Achtereenvolgens wa-
ren er contacten (van wie vele
hoopvol) met Nordsundbye (De:
nemarken), Freja Randers (Dene-
marken), Hjörring (Denemarken),
Kristrup (Denemarken) en
Naestved (Denemarken). Tegelijk
waser contact metde Belgische
tweedeklasser SK Hekelgem
(rode lantaarndrager in de
Belgische tweedivisie). De jeugd-
coördinator van de zuiderburen zei
de komst naar Zieuwent toe.…mits
zijn club niet zou fuseren
met Denderleeuw (eveneens
Belgische tweede divisie). Tegen
de verwachtingen in gebeurde dit
echter toch, met als gevolg, dat
bijna alle jeugdleden bijde clubver-
trekken. De profsectoren van beide
verenigingen werden het namelijk
eens ondanks zeer grote weer-

44—_——___.-



stand bij de basis (jeugdbestuur,
ouders, jeugdspelers, enz). Dus
ookgeen Hekelgem in België.
En toen werd het lastig.
Ondertussen was het half maart
geworden en detjd drong. Geluk-
kig stak de Duitse profclub Fortuna
Köln, koploper in de Regionalliga
en daarmee kanshebber op een
terugkeer in de

verzoek. Ook datelftal bleek al ver
plichtingen te hebben, maarwerd
alsnog vrij gemaakt om het
deelnemersveld in Zieuwent com-
pleet te maken. Misschienis daar-
mee de plank trouwens mis-
geslagen. Want: ‘ik vind het eer
stejaars-elftal eigenlijk beter dan
de DI”, meldde de verantwoorde-
lijke man voor de

Tweede Bundesliga, de helpende
hand toe.

Fortuna Köln

Na stevig te hebben aangedron-
gen bleek Fortuna bereid, ondanks
andere verplichtingen, wel met de
Di naar Zieuwent te willen komen.
Maar daarzat de organisatie niet
op te wachten. “Te sterk’, was het
eerste oordeel alhier. En “we wil-
len graag de 1e jaars-groep(ge-
boren na 01-01-1989)", was het

jeugdafdeing, Bemhard Kuckertz, nadat
Fortuna als deelnemer vast stond.
Om dan toch maar naarde D1 te
gaan vragen, vond de organisatie
te ver gaan. In ieder
geval schijnt de club uit de Duitse
Domstad (net als Zieuwenteigen-
lijk maar dan in het groot) een in-
teressante aanwinst voor het eve-
nement.



GTSPIRIÍ9O
NWS 1/8 finale
Op 17 maart was de 1/8finale van
de Nationale Wedstrijd Sport. De
eerste landelijke wedstrijd van dit
niveau. Debeste helft van het aan-
tal deelnemersgaat door naarde
‘4 finale. De wedstrijd was in
Varsseveld dus mooi dichtbij. Deze
wedstrijd is toch wel heel iets an-
ders dan de regiowedstrijden. Er
zijn veel meer deelnemers en al-
es gaatveel officiëler, maar hetis
mooi om dateen keermee te ma-
ken.

Marjan Doppen (pupil 1) moestin
deeerste wedstrijd. Sprong lukte
weer goed, hiervoor kreeg ze 8.90.
Ook brug ging wel aardig: 8.25.
Balk ging een stuk minder: 6.25 en
vloer ging eigenlijk helemaal niet
goed: 5.30. Met een totaal van
28.70 had ze de 30° plaats.
Mayra Holkenborg (jeugd) moest
de wedstrijd hierna. Zij
moest beginnen bij
brug, haar afsprong lukte
niet zo heel goed, maarze had
toch nog 7.55. Daarna balk, ze
begon wel goed, maar viel er
toch 2 keeraf: 6.00.
Vloer ging wel rede-_—_—_.

lijk: 7.40 en voor sprong had ze
7.20. Met een totaal van 28.15
kwam ze op de 32° plaats.
Helaas zijn ze hiermee niet door
naarde 4 finale, maar dat hadden
ze eerlijk gezegd ook niet ver-
wacht.
LOS wedstrijd

Op dezelfde dag was erin Groenlo
de 3rayonwedstrijd van het Lan-
delijk Oefenstof Systeem niveau 5
tm 9 (middelste niveau). Na deze
wedstrijd werd bekend gemaakt
wie er door mogen naar de regio
finale
Bij de instap-niveau 7 deed Joyce
Heutinck mee. Zij was de andere 2
wed- strijden 4° geworden. Voor

sprong kreegze 8.45. Brug
deed ze 1 niveau hoger en
kreeg daardoor een bonus

van een halve punt. Zij deed
dat zo goed dat zeuit-
kwam op een 101!!! Voor

balk had ze 8.20 en voor mat
8.75. Met 35.40 had ze deze
wedstrijd de 2 plaats, hart-

stikkegoed. Over
3 wedstrijden was

13



VERENIGINGEN

R.K-Z.V.C. Veldvoetbal
Vooritter Av. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel 361236
Secretaris E. Kl Goldewijk, Groening 14, voorde, te! 378543
Penningmeester J, Cuppers, de Haare 29 rt, tel 3520

Wedstrijd secr W. Wopereis, Hareveldseneg 14, Zawent, tel. 351831

Z.VZ. Zaalvoetbal
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zesswent, td, 3512
Socretais A. Donderwinkel, Oude Aattenseseg Ua, ['voorde, el 379652

enige B. Krabbenborg, Kleuterstraat &, Zieuwent, tel 352381
Recreanten: B. Sot, Heleraog3,Zieuwent, tel. 352127
KNVE: B. Dondensinkel, Oude Aafterseneg 70a, tel 379650

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorziter B. Wensink, Anton Molemanhof 47, Zieuwent, el 351838
Socretaras E. Marscha, Dorpsstraat 12, Zieuwent, tel 352223
Penningmeesteres =P ter Bogt, Linnenwever 2. Groenlo, te 465478

Wedstrijd seer A. Hummeink, De Haare 20, Zieuwe ‚td 351591

TOEP: Volleybal
Voorzitster Vacant
Socretarosse M. Holkenborg, Boerswog 4, Zieuwent, te. 351488
Penningmeester van Boeck Zieuwent, (el 362462
Wodstrijd-soar P Klein Goidorijk, de Hare 75, tel 351473
Recreanten M. Holkenborg, Boe: ent, tel. 351488

ZTV: Tennis
Voorziter B. Storkhost, Zegendik 8/A, Zieuwent, el
Secretaresse A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel
Penningmeesteres 1 Krippenberg, De Steege 29, Zieuwent, tel

Spirit 90: Gymnastiekverenigin
Voorzitter J. Lavalaye, Kard. de Jongs
Secretaresse
Penringmeesteres
+ Ledenadministratie

at 41, U'voorde, te 373550
873. Hubers, Tongersestraat 46, 'voorde, ef, 372463

MU CHIN: Karate
Vooriter H. Othof, De Waareise 23, Zeuwent tel. 351262
Secr/Penningm. °C. Rijnders, Lariksstraat 18, L'voorde, tel 374926



VELOCÉ: Fietstoerclub
Voorzitter H. Toebes, Kennodystraat 9, Zeuwenl, tel 379611
Secr/Penringm. Cte Brake, Groening 25, L'Voorde, tel 378758
Toercoördinator  :P Krippenborg, Dorpsstraat 244, Zieuwent, el 351856

Landelijke Rijvereniging “Zieuwent - Harreveld”
Voorzitter AL adeschaar, Verdelngsweg 4, Maiënvelde tl. 351862

Hendriks, Misterstraat 68, Bredevoort, tel 0543-462351
Bokkers, Hein Meerstraat 4, voorde, tel 377471

AGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B ten Bras, Dorpsstraat 23, Zuwert, tl. 351257
Secretaris € Hoonderboom, De Steege 71, Zoeren, el 352316
Ponringm J te Role, Verkavolngsneg 2, Miariërweide, te, 3513
Wedstrijd €. Hoonderboom, De Stenge 71, Zuwent, 352316
Schietvereniging Zieuwent
Voorziter 6. Krabbenborg, Grobbonweg 3, Zeuwent el 351534
Se /Ponningn. A Papen, DeHaae 32, Zeuwert, tel 351970

BV. 'T KIVELDER: Biljarten
Voorzitter . Nifolder, Middachtenstraat 65, L'voorde, tel 0821864373
Secretais A. te Boler, Keuterstraat 29, Zeuwent, tel 351250 |

Penningmeester =H. Elschot, Rouwhorsterdijk 20, Zieuwent, tel. 352268
Wedstrijd secr J. Donderwinkel, Zeuwentsoweg 48, Zieuwee, el 351

K.V. DE HEMMELI: Klootschieten
Voorzitter ML Spieke, Staringstraat 43, L

Socretari S. Paponborg, Wigendjk 6, Mariënvelde, el 351552
Penningmeester :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, te. 351271

Wodstrijd secr IN, ten Have, Oude Mat 16, Mariënvelde, el 351819

orde, tal. 375650

BADMINTON:vereniging
Voorzitter M. Stotelaa, Middachtenstraat 34, voorde, tel 377019
Secretaris J. ten Bras, de Haaro 34, Zeuwerl, te. 3617
Penningmeester van Doorn, Vincent van Goghstraat 2, voorde, tel. 372700

Sourcy Squashvereniging
Corespondertie Zend3a, 7196 LS Zieuwent, tol 352222,

£ mal: nfo@soucycenternl



zetoch 4 een goede prestatie,
maar helaas net geen medaille. Ze
is wel door naarde regiofinale op
12 mei in Ruurlo. Veel succes hier
mee
Nicol Berten deed meebij pupil
1-niveau 6. Sprong ging heel goed
met 9.00 hadze hierbij het hoog-
ste cijfer. Ookbij haarging brug uit
stekend, ze kreeg 9.45. Balk gaf
weer problemen, maar ging wel
beter dan de vorige wedstrijden:
6.10. Voor mat had ze 8.60. Met

n totaal van 33.15 hadzedeze

wedstrijd de 8° plaats. Na 3 wed-
en had ze de9plaats. He
was dit niet genoeg omdoor

te gaan naarde finale
Lisanne Eekelder (junior-niveau
6)was deze wedstrijd verhinderd.
In totaal kwam ze hiermee op de
11° plaats en is niet door naar de
finale.
Laura Stortelder die de eerste wed-
strijd junior-niveau 4 goed geturd
had, is helaas geblesseerd en kan
dit jaar niet meeraan de wedstrij
den deelnemen.

HV HOENDERBOOM/PACELLI NIEUWS

De Heren hangen de handbal-
schoenen aan de wilgen

Na bijna 30 jaar herenhandbal in
Zieuwent is het doek gevallen. De
competitie zit er op en dus ook het
herenhandbalof er zou zich nog
een klein wonder moeten voordoen.
De afgelopen seizoenen washet
steeds al krap aan met het aantal
leden, vaak moester gebruik ge
maakt worden van gastspelers en
ondanks alle pogingen van het
team om toteen vast aantal basis:
spelers te komen is het nu dusaf-
gelopen. Erg spijtig voor de men
sen die nog graag door waren ge-
gaan.
Hetherenhandbal in Zieuwent heeft

mooie jaren gekend, in de glorie:
tijd van de 70-tiger jaren, speelde
men zelfs met 2 teams in
competitieverband. Kampioen-
schappen en degradaties volgen
den elkaar regelmatig op maardit
is nu allemaal voorbij, weg de ge
zelligheid die er altijd was tijdens
de thuiswedstrijden op de zondag
middag in het Sourcy Center, weg
de onderlinge concurrentie met de
dames over gewonnen of verloren
wedstrijden. Over en voorbij
Doodzonde!!

Maar het handballeven gaat verder.
De competitie is voorbij, het afge-
lopen seizoenis zonder grote
hoogtepunten verlopen. De da-
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mes-1 speelden te wisselvallig om
echt mee te kunnen doen met de
top iedereen was aan iedereen
gewaagd en dat resulteerde uitein
delijk in een gedeelde4plaats.
In die wedstrijden waar de dames
lieten zien watzein hun mars heb
ben bleek dat de top van de 3di
visie heel dicht bij is. Voor het ko-
mende seizoen heeft Jeannette
Hillen in verband met een andere
werkkring afscheid genomen van
het handbal, daar tegenover staat
de terugkeer van Tanja Huinink.,
de overige speelsters gaan alle
maal door en aangevuld met
speelsters uit de jeugd ziet het er
voor het komende seizoen veelbe-
lovend uit. De dames 2 wisten zich
na een moeizame start te hand-
haven in de 2% klasse, in de
tweede helft van de competitie
raakte men steeds beterop elkaar
ingespeeld en werd er dikwijls
maarnipt verloren na op zich goed
gespeelde wedstrijden. Ook voor
de dames-2 ziet het komende sei
zoen er goed uit met aanvulling uit
de jeugd. Dames-3 wisten zich
makkelijk te handhaven ook zij ko-
men het volgende seizoen wat rui
mer in de speelsters.
29 April spelen de dames-1 in de
sporthal “de Pol” in Gaanderen
hun bekerwedstrijden in toernooi-
vorm. Enige tegenstandsters zijn
al bekend namelijk Minerva en
Spel. Groessen, de 3%
tegenstandster moet komen uit de
voorronden die momenteel

gaande zijn. De winnaar plaatst
zich voor de halve finale.

Pupillen van de Week

Hallo allemaal

Ik was 4 maart pupil van de week
Dat was erg leuk
Ik heb een beertje gekregen.
Die vont ik hee! leuk.
Want het was voormij deeerste
keer.
Het was eenheel spannede wet-
strijd
Ik vond ze heel erg goed.
Jammer hebben zeniet gewon-
nen met 16 tegen 15

Doei
Noelle Temming

Ik was op 25 maart pupil van de
week. De wedstrijd was hee! leuk,
maar niet (in de tweede helft) echt
spannend. Ik mocht de keepers
ingooien. Ik mocht de hele tijd als
eerste gooien op de keeper,en ik
mocht deeerste bal gooien. De
tussenstand was 9-4 en de eind-
uitslag was 24-7 voor pacelii.

Heel veel groetjes van Nadine
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Ss)
PROFIELSCHETS

UeeStichting PaasPop

Thorsten
Beerten,

Bestuurslid

. Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport:

. Mooiste sportherin-
nering:

Slechtste sporth
nering:

. Favoriete
sportman/-vrouw:

Leukste Tv-programma:

- Beste boek/schrijver:

Mooiste film:

TranSPORT. Autosport in het algemeen,
snelheid is indrukwekkend.

Golfen, ik kan me niet voorstellen dat je
hart daar sneller van gaat kloppen.

Met de kameraden naar ZVC wezenkij
ken, de wedstrijdbal hadden wij aange
boden. Vooral de derde helftin de kantine
was erg gezellig.

Jaren terug motorcrossen. Ik had niet de
snelste motor, maar vloog wel het
hoogstin de boom.

Marcovan Basten.

Jiskefet.

Naast alle boeken voor de studie, lees ik
weinig. Hooguit vakliteratuur.

’Dances with wolves” was geweldig
Ook muziek erbij was mooi
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U kunt bij ons terechtvooreen geheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:

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

Bekken
Assurantiën - Financiële Dienstverlening

Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent
Telefoon 0544 -351 461 + Fax 0544 -352 145

W Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544 37 12 07
maakt ’t je gemakkelijk

Dames- en Herensalon
999. 99

Hirslseeg 129- Zeiwent
TE 0544-352391 4>eeOpeningstijden:

Dinsdag /m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur—_



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69 TEL. 0544-351620 ZIEUWENT

ZIEUWENT
BORCULO

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

TRANSPORTBEDRIË KRABBENBORG b.v.
OEDR Tel. 0544-351215aKe Fax 0544-352065

AVIA Zieuwent DlDNEeeN
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
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Zo Wat denk je als j

z

Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige
lied:

Meest afschuwelijke
cadeau dat je ooit kreeg:

Grootste miskoop:

Omscholen tot:

Tent opzetten in:

Ben je wel eens aange-
houden doorde politie:

Hekel aan mensen die:

Uit bed halen voor:

Waar droom je over:

Wanneer was je voor
het laatst bang

spiegel ki

Waarom benje goedinwat je doet:

Links van het midden.

Alle nummers die mee te zingen zijn,
bijv. “vuile huichelaar” van de Sjonnies.

Van mijn vrienden kreegik mijn naam in
letters op een speelgoedtreinstelletje.

Alles mag geld kosten, als het maar
goed is.

Watik nu ben.

Aan de kustin een warm land.

Ja, tijdens mijn eerste rit, met de vracht
wagen naar Duitsland, had ik te hard ge
reden en te weinig koffie gedronken

Alleen maarmet zichzelf druk zijn.

Ik blij lieverliggen

Nooit.

Momenteel vraagik me af hoe het met
de MKZ-crisis afloopt.

“Je kapsel lijkt steeds meerop datvan je
vader”.

Als ik ergens aan begin zetik meer voor
de volle 100%voor in.
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u
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a.

Welke zin of woord
gebruik je te veel:

Wie zou je nog willen
ontmoeten:

Wat zou je geen tweede
keerdoen:
Beschrijf jezelf in 5
woorden:

Heb je sinds het begin
van deze profielschets
gelogen: Nee.

Wij zijn de jeugd van Volleybal
vereniging TOPH. We zitten er nu
een jaarbij, en vinden volleyballen
erg leuk.

We hebben training van Arie
Bonnink uit Ruurlo, en alshij niet

kan, dan krijgen we training van
Paula Cuppers.
Omdat webest wel een grote
groep hebben, -wezijn met der-
tien in totaal-, helpt Jeannet
Stoverinck ook met de training.

We zijn op de training verdeeld in
2 groepen, vanwege het leeftijds-
verschil.
De oudste groep is Iris
Weyenborg, Rudish Lankveld,

Ik gebruik nooit te veel woorden.

Maxima, lijkt me een leuke meid.

Ik zou alles zo weer over doen.

Laat ik aan anderen over.

dijk Ô saElze Wassink, Lisa Wopereis en
Jeroen Massop.

De jongste groep is: Dominigue
Cuppers, Sanne Vredegoor, Lisa
Winkel, Ruben Berendsen, Malou
te Molder, Nienke Hulshof, Nori kl.
Goldewijk en Anouk Waalderbos.
Wij trainen altijd op donderdag
middag van 16 uur tot 17 uur in
het Sourcy Center.

We hebben ook al een aantal toer-
nooîtjes gespeeld in Varsseveld,
enin Beltrum en ook in Eefde.
En... we hebben ook al GE-
WONNEN.

Op deze toernooitjes s} pelen we
18



circulatievolleybal, een soort ljn-
bal. Dit is nieuw dit jaar, maar heel
leuk om te spelen
Je mag de bal opslaan, en als de
bal overhenetis, moet detegen
partij de bal vangen, of overspe-
Ien naar een ander. Je mag debal
ook vangen en overgooien naar
een ander. En dan moet de bal
weer overhet net naar de tegen-
partij.
Als je een fout maakt je laat de
bal vallen of zo- dan moet je eruit.
Je mag er weerin als het team 3x
een vangbal achter elkaar heeft
gemaakt.

Als het veld leeg is van de tegen-
stander, dan heb je 1 punt. Zo ga
je door, totdetijd om is.

Nou, lijkt je dit ook wat, kom dan
ookop volleybal, zoweljongens als
meisjes.

Groetjes van ons allemaal.
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Een interview met
René Schotman over

voetbal.

Deze keer hebben we
René Schotman
geïnterviewt. Hij zit al

lang op voetbal. En wat
hij met een miljoen zou
doen, dat moet je zelf
maar lezen.

-Woonplaats:
-Leeftijd:

Lengte:
-Kleur haar:
-Kleur ogen:
„Wat is je lievelingseten?
„Wat voor een soort boeken
lees je?

„Wat wilje later worden?
_De mooistefilm die ik ooît
heb gezienis.
„Wat zal je doen met een
miljoen?

-Je wens?
„Waar heb je een hekel aan?
Want vind je van de playboy?

KINDERPIOT KINDERPIOT KINDERPIOT

Zieuwent
Ik ben nog 12 jaar
1.64 meter
Donker blond
blauw
Pizza

Ik hou het meest van span
nende boeken.
Boer

De echte film van Astrix en
Obelix

Een hele grote boerderij KO

pen.
Om gezond te leven
Aan dingen die snel kapot gaan
Ik heb de playboy nog nooit

gelezen



TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UWHUISSLACHTINGEN

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJHet beste vlees
komt van uw slager H. BEERTEN en Zn.A81 Zieuwent

EG Telefoon 0544 - 351205

ZUvz
zeuwentEes

| Het Interieur
is de weerspiegeling
van uw persoonlijkheid

OD,

seere hus Ox ondeeeeeadam sek znZie ijn on us even

EesSNESOEEEesSEEN et Kiezen td teONSEN emeemaenIs ee eg enaeiEESien Buffetten
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STOLIENBORG
WOON

ZIEUWENT

IEN
Dorpsstraat 33 7136 LE Zieuwent

Tel. 0544 351207



DOMHOF & WESTFLEISCH 8,

Denn. Schwein soll man haben.

Tongerlosestraat 52 Lichtenvoorde
Tel. 0544 - 377448 Fax 0544 - 377449

COLOR PLUS
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

want

KAPSALON Úe- An
DORPSSTRAAL 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
B!jz tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeen

gai tuinonderhoud tuinideeën tuinaanlegÁAN = 4 Ee2 4e jlainideeen tuinaanleg tuinonderhoud

6
Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



1.Hoe lang zit je al op voetbal?
Ik zit er al zes jaar op.

2.Wat doe je allemaal op voetbal tijdens de training?
We doeneerst warming up, dan een beetje op het doel trappen en
nog conditietraining. Ook spelen we nog een beetje wedstrijdjes.

3. Wat vind je het leukste aan voetbal?
Datje de bal en het goa! kan trappen.

4. Wanneer train je en waar?
Ik train op donderdag avond van half7tot half 8 bij het voetbalveld in
Zieuwent.

5. Hoe heetje trainer(ster)?
Mijn trainer heet Rolf. Maarde achternaam weet ik niet.

6. Is hij of zij aardig?
Soms wel, maar hij kan ook streng zijn.

7. Hoe groot is een voetbalveld?
Ik denk ongeveer 100bij 50 meter.

8. Wat doeje hetliefst in je vrije tijd?
Een beetje buiten voetballen.

9. Zit je nog op andere sporten of andere dingen?
Ja, ik zit nog op trombone.

10. Moet je vee! wedstrijden spelen?
Ja, elke zaterdag.

11. Hebjij al veel doelpunten gemaakt?
Nog niet echt zo veel, want ik stain de verdediging.

12. Zou je wel profvoetballer willen worden?
Nee, want voetbalis gewoon een hobby van mij.



DE MOMENTEN VAN

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

Man van de wedstrijd:

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

Man van de wedstrijd:

Datum:
Wedstrijd:
Uitslag:
Doelpuntenmakers:
Mooiste goal:
Mooiste moment:
Man van de wedstrijd:

Datum:
Wedstrijd:
Uitslag
Doelpuntenmakers:

PUPILLEN
31-03-01
VIOS E1-RKZVCE1
57
Bas 3x, Tom 2x Mitch 1x Ber 1x
Bern, de 5-6 Voorsprong zeer belangrijk
Van5-4 achterstand terugkomen en
winnen met 5-7
Bas Heutinck

10-03-01
RKZVC E1-SSSE E1
21
Mitch Belterman
Mitch (afstandschot)}
De avondd'r voor hebben wegezien
hoehetniet moet(graafschap —

heerenveen 0-1
Remco Bokkers

17-03-01
RKZVC E3-RUURLO E4
11
Douwe Hummelink
Douwe Hummelink
Goal van Douwe, mooi strak
Frank Wopere

7-0401
AZSV E9-RKZVC E3
71
Douwe Hummelink



voor de aan- en verkoop van

VEEen VARKENS

EK
A.KL. HOLKENBORG
Vee- en varkenshandel_ Batsdijk 46 Zieuwent Tel. 351508

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

71368 MD ZIEUWENT
Tel: 0544 351269
Fax 0544-352464

VOOR

tijdens de rust of
na de wedstrijd

GEZELLIGHEID bentu van harte welkom
inde

EN EEN Kantine van Z.V.C.
DRANKJE

Telefoon 35 16 07



Ì architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

Wees wijs, gebruik Korbouwmaterialen van Wopereis )

BOUWBEDRIJF y ü V,ee KP+ nieuwbouw Weotereie
* verbouw EE* onderhoud Ruurloseweg SA - 7136 MC Zieuwent
+* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928

RTI Transportinstallaties B.V. Telefoon 0544-377050B
RTI Bocholt Gmb, Duitsland

Ribe Ltd. Preston, UK

www.rti.nl

Geluidsarme kompressorinstaliaties met of zonder persluchtkoeler



Mooiste goal: Douwe Hummelink
Mooiste moment: Douwe traptzijn penalty na de wedstrijd

met keeper en al in de goal
Man van de wedstrijd: Douwe Hummelink

Datum: 10-03-01
Wedstrijd: AD'69
Uitslag: 31
Doelpuntenmakers: Douwe Hummelink

Moi allemaal. 9-3-2001
Wij buntbij de spuperboeren ge-
weest(de Graafschap) Ze moes-
ten tegen FC. Herenveen. [Het
was hee! spannend. We hadden
allemaal flippo's meegenomen
omte fluiten. Dat was op de
televicie nog te horen! Er wa-
ren wel drie gele kaarten uitge-
deeld. Er waren tweerotjes op
hetveld gegooit. De keper van De
superboeren schoot debal ook
nog buiten het stadion. De keper
van de superboeren was ook nog
gewond geraakt dooreenrotje.
Rick, Frank en Douwe zaten bij
Joke in de auto. Joke had behoor-
lijk schrik voor de rellen. En
Hermien trouwens ook. Erwaren
veel chauffeurs die de auto niet
terug konden vinden. Het was
heel leuk en spannend de eind
stand was 0-1 geworden.
De bedenkers: Rick, Douwe,
Coen en Lucas. En de schrijver
was Frank.
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_
De biceps brachii
bron: www.fitness-net.nl

Het eerste waar mensen aan den-
ken bij gewichtstraining is de bicep.
Gezien als de belangrijkste kracht-
maatstaf in onze maatschappij,
krijgt deze spier eigenlijk wat teveel
aandacht. Andere spieren in de
arm (vooral de tricep) krijgen hier-
door te weinig aandacht.

De biceps brachi
Deze spier is de meeste bekende
spier in het lichaam. De naam is op-
gebouwd uit 3 componenten name-
lijk bi, wat 2 betekent, ceps‚ wat
meerkoppig betekent en brachii wat
‘van de arm’ betekent. Dezespier
bevat dan ook 2 spierkoppen, die op
verschillende plaatsen aanhechten.

Despier kan getraind worden door
een flexie van de elleboog (de on-
derarm wordt richting de schou-
ders getild), door een supinatie van
de hand (het draaien van de hand
waardoorde duim van binnen naar
buiten gaat wijzen) en door het op
tillen van de gehele arm naarvo-
ren. Onder de biceps ligt de
brachialis. Deze spier wordt mee-
getraind met de flexie van de elle-
boog, maar niet door de supinatie



J. WAENINK 3Wier nen
SCHILDERS- on BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 0544-351462

Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

RIJF ZITAX
PARTICULIERZIEKENVERVOER - PERSONENVERVOER

GROEPSVERVOER BUS (8 PERSONEN)
PARTICULIER SCHOOLVERVOER ROLSTOELVERVOER

FAM. G. MEULENVELD

Op het gebied van
WITGOED

* HUISHOUDELIJKE- en CADEAU-ARTIKELEN
* SPEELGOED in leuke sortering

a. Bruder enLego
WOPEREIS
Dorpsstraat

63,
Zieuwent, Telefoon 0544-351217

* Ookhet adres voor doe-het zelvers.
* 10% Korting opal Uw installatiemateriaal.a



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

Voor:
Verkoop van nieuwe en gebr
en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.

- Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)
APK-Keuringen
Schadetaxatie n -reparatie

@ verkeersschool
GUUS KOLKMAN
vooruw:
* autorijopleiding: schakelwagen/automaat
* motorrijopleiding
* aanhangwagenopleiding (E bij B)
* theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
* theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur
+ spoedcursus mogelijk

zieuwent tel. 0544
bgg. 06-53



beweging. Het maken van een zoge-
naamde ‘hammer curl’ zorgt ervoor dat
de brachioradialis mee wordt getraind (de
hammer curlis een curl waarbij de duim
naar boven wijst). De brachioradialis loopt
van de bovenarm over in de onderarm.
Als je de arm 90 graden buigt, met de
duim naar boven, kun je hem zien liggen
op de arm. Eén van de aanhechtingen van
de biceps ligt op het schouderblad. Hier-
door is er een groter accent op de biceps
te leggen (in de training) door de gehele
arm aan het einde van de curl iets om-
hoogte trekken. De herstettijd van de bi-
ceps ligt duidelijk lager dan die van an-
dere spierenin het lichaam. Dit moet ook
wel, omdat deze spier relatief veel en
zwaar wordt belast in het dagelijks leven.
buikspieren
zie voor gratis oefeningen op boven-
staande website
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RKZVC
c2-LONGA’30
c5
Vandaag was ’t zover de kraker de
krakers. ZVC-Longa '30. De jon-
gens waren super gemotiveerd.
Maar ja, dat mag ookwel tegen
Longa ‘30. De manschappen be-
gonnen sterk aan de wedstrijd
ZVC kreeg zowaar 2 opgelegde
kansen. Maar Roel
Lankveld(Onze linksbuiten) wist
deze niet te verzilveren. Hier putte
Longa moed uit en scoorden uit
de eerste de beste aanval 0-1
ZVC kwam sterk terug en kwamen
al snel op 2-1 door2 doelpunten
van Casmar Ngua(dat is een van
de 2 kleurrijke aanvallers die we
hebben). Longa 30bleef druk uit
oefenen maar onze laatste man
Bob Hogenelst voetbalde als
“Basler” en ruimde alles op ach:
terin
Roel Lankveld bleef van die we:
reld voorzetten geven en onze
spitsen reageerden daargoed op.
Miro (de anderen van de 2)
scoorde nog zeerfraai met de kop
en ook onze voorstopper Stefan
Beerten pikte zijn doelpuntje mee.

Zo eindigde deze wedstrijd in een
5-1 overwinning voor ZVC. Schit-
terend. Omdatwe de uitwedstrijd
met 7-0 hadden verloren. Hierop
moest de leiding wel een rondje in
doen en ook de vader van Bob
Hogenelst(Reinier) deed één
rondje in. Als blijk van waardering
omdat we Longa met 5-1 hadden
opgerold.

Jongens jullie hebben een waan-
zinnig goede wedstrijd gevoet
bald
Gewoon Klasse!

Groetjes de leiding
Marieke Krabbenborg.
-Ronald te Fruchte.
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lets over het hoofd
gezien mi ien? og

De HypotheekshopKom Janes

E Ga vd Meer de Walcherenstraat?
= OMS SEN LichtenvoordeESAK nons magasin Tet (0544) 37711 13SHOP Om

In voor: en tegenspoed.

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

MARIËTTE HUMMELINK
‘de Haare 13
7196 MH ZIEUWENT
Tel 0542-351768




