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‘Nu even niet”
Hetis dinsdagavond 25 september.
Morgenavond vindt weer de maan-
delijkse PIOT- redactievergadering
plaats en wordik geacht een redactie:
woord, in concept, klaar te hebben
Al bijna 2 weken zoek ik naar een on-
derwerp of invalshoek (dat met sport
en Zieuwent te maken hesft) die me
boeit, raakt of bezighoudt en waar-
over een columnachtig stukje valt te
schrijven. Eigenlijk zijn er ondenwer-

pen genoeg, maarik kan me er op
dit moment niet echt druk om maken
en in verdiepen:

De terugloop in het aantat
sportverenigingen; de touwtrek-
vereniging ter ziele, de
squashvereniging opgeheven, bij
Bongers wordt niet meer in
competitieverband gebiljart, de
tafeltennisvereniging In fusie met
Litac, de herenzijn gestopt met vol-——



Ieyballen en handballen, en met onze gymnastiekvereniging schijnt het ook
niet echt lekker mee te gaan. Watis er toch aan de hand?
- De mogelijke uitbreiding van het Sourcy Center lag laatst ter inzage
op het Gemeentehuis. Wat zijn ze nou precies van plan en watis de even:
tuele impact ophet sportleven in Zieuwent?
- Wat te denken van een tactische verhandeling over “Zwerkbaf in
relatie tot rugby en damesvoetbal met een technische uitwijding over de
‘mogelijkheden van de Nimbus-2001? (Vooreen fan van Harry Potteris dit
duidelijk.)
- Zelfs heb ik overwogen om een verhaal te schrijven over geluid in de
sport, Echter een gepland bezoek aan de Formule-1-raceste Francochamps
ging op het allerlaatste moment niet door, zodat het verband leggen
tussen oorpijn als gevolg van hettrekken van verstandskiezen en
verstandig sporten wel erg moeilijk en afstandelijk wordt.

Wat zijn de gevolgen van de uitschakeling van het
Nederlands voetbalefftal voorhet WK-2002 voor de mid-
denstand endan voor de plaatselijke horeca in het
bijzonder?
- Een duur betaalde voetballerin Italië wei-
gert uit eigen beweging zijn riante salaris te ont-
vangen omdat hi al ange tijd geblesseerd is en dus
geen tegenprestatie voorde club heeft kunnen ver-
richten. Verdient deze daad geen navolging?
Prestatiebeloning in de sport?
- Waarom is de PIOT de laatste tijd zo dun,
worden nagenoeg alle stukken door redactieleden
geschrevenenis de bijdrage van de verschillende
sportverenigingen zo gering?
Terrorisme en terreur, al decennia opeenafstand
aanwezig, komt ineens overweldigend dichtbij. Een
kantoorgebouw, 8 keer zo hoog als onze kerk met á

een totale vloeroppervlakte van 145 voetbalvel- 9

den stort als een kaartenhuis in elkaar. Meer
dan 3 keer de totale bevolking van Zieuwent
ligt begraven onder deze puinhoop. Hoe het
verder gaat in de wereld kan niemand voor-
spellen. Mijn gedachtenzijn bij zaken die
even niets met sport te maken hebben.

De redactie (HW)
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Rabobank

Kantoor Harreveld
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Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's
Bedrijfsauto's Verhuur
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De Witte Rietewe,
7263 SJ Mariënvelde
Tel.0544351872
Tax 0544-352164
info@kleingoldewijk.nl
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LICHTENVOORDE

De specialisten in projectmatige tegelwerken
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ook de 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 geïnteresseerdineen zelfstandige baanin een
dynamische organisatie?
Bel gerust voorhet maken van
(Eventueel verzorgen

wij
uw op!

afspraak.
19)

Ielefoon: 1042 james Wattstraat 6 Postbus 66
Telefax 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: ww wesselsafwerking.nl

E-mailadres: info® fworking.nl



Vrije Zaterdag?

Het is al weer een paar jaar geleden
datik in Zieuwent naar Feyenoord
ben wezen kijken. Weet iemand nog
waar de opbrengst van die avond
naartoe zou gaan? Juist, naar een
nieuw te bouwen kantine voor het
voetbalveld. Lang bleef het stil

rondom het hele gebeuren.
Plots waren er de tekeningen en in

deledenvergadering werd alles door-
gesproken. Ook de Piot plaatste
naasthet interview met bestuursle-
den, de tekeningen van de nieuw te
‘bouwen kantine. Duidelijk wasdat de
gemeente het grote struikelblok kon
vormen, Zij moest de oude kantine
overnemen en het verbouwen tot
extra kleedkamers. Pas als dit dui
delijk was kon er begonnen worden.
Het verzoek was gedaan, maar tel-

kens liet de gemeente het afweten en
het bestuur wist destijds niet wanneer
het geheel gestalte zou krijgen.
Inmiddels is de kantine ogenschijn-
lijk bijna klaar, dusis het tijd voor een
bezoek aan dit bijzondere gebouw en
‘haar bouwers. Eens zien wat er ge-

beurd is tussen
het vorige in-
terview en nu.

Het bezoek.
Het is
zaterdag-
middag 22 sep-
tember, tien
voor vier.
Maddy komt bij
me langs en
samen fietsen
we naar het
voetbalveld. Ik
heb er afge-
sproken met

Reinier Hogenelst, die coördinator
schijnt te zijn van de vrijwilligers die
de kantine helpen bouwen. Onderweg
hebben we heter over ofde nieuwe
kantine een mooi gebouw is. Wij vin-
den het mooi en opvallend, maar we
denken dat er genoeg mensen zijn die
het te modemof gewoon lelijk vin
den.
Als we de parkeerplaats opdraaien is
al meteen duidelijk dat er veel ge-
beurd is. De poort is verplaatst, er
staan nieuwe fietsenrekken, de grote
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boom op de hoek van het traïnings-
veld is weg en de ingang met het
entreehokje is verplaatst. Maddy
‘maakt me duidelijk dat dit al een tijdje
zois. Via de achteringang betreden
wede nieuwbouw.
Het valt meteen op hoe licht hetis.
Er komt van alle kanten volop licht
binnen door de grote ramen. Deze
geven uitstekend uitzicht op de om-
ringende velden en we zien vanuit de
bestuurskamer de spelers van de B

jeugd bezig op hethoofdveld. Het is
vooral ook lekker overzichtelijk om-
dat de vloer van de kantine ruim een
meter bovende grond is.
Er wordt ons verteld dat het opper-
vlak vande kantine anderhalf keer
zo grootis als de oude kantine. Dit
lijkt haast niet te geloven, maarde
jongens zullen het best goed geme-
ten hebben. Er moeten zo meteen
dan ook meer tafels in de ruimte pas-
sen. Maarmij valt op dat de nieuwe
bar beduidend groteris dan vorige en
naast de bar is geen ruimte voor ta-
fels zoals dat nu wel het geval is
Ik had met Reinier om vier afgespro-
ken, want dit leek mij de tijd dat het
werk er op zit ener gepraat kan wor-
den. Dit is ook zo. We hebben het
hele gebouw bekeken en al gauw
werden we gesommeerd mee te gaan
naar de oude kantine, want het werk
zit er op voorde dag en onder genot
van een biertje wordt de werkdag af.
gesloten.

De oude kantine.
Als we aan tafel zitten en het bier is
rondgedeeld komt het gesprek op
gang.
Henkte Molder: De huidige en straks
ook de nieuwe kantine is een CV
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(commanditaire vennootschap), De
Greune Weide CV.De vereniging is
de stile vennoot en wij (Ans en ik)
zijn beherend vennoot
John Cuppers: Eén van de voorde-
len is dat de vereniging de BTW te-
rug kan vragen bij de belasting wat
belangrijk was voorhet totstand
komen van de kantine.
Redactie: Hoeis het allemaal begon-
nen?
Reinier: Toen er een tekening klaar
was enhet grote wachten was be-
gonnen op de gemeente, is er on-
dertussen een begroting gemaakt
waarbij de personele kosten inbegre-
pen waren. Toen bleek dat ongeacht

de uitkomst van de gemeente, de
vereniging het krap aan zou kunnen
redden. Duidelijk werd dat het prima
zou kunnen, mits er veel door vrij
wiligers zou gebeuren. Er werd be-
sloten dît te gaan doen, zonder dat
zeker was of er wel genoeg vrijwilli

gers zouden zijn. Ook werd besloten
om met de kelder nog te wachten.
Redactie: Enhoe ga je als coördina
tor dan te werk?
Reinier: Binnende vereniging heb-
ben we gevraagd wat de mensen
voor werk doen en waar ze goed in
zijn. Je komt er dan achter dat er
ontzettend veel knowhow zit binnen
de vereniging. Er zijn vele metse-
laars, timmerlieden, elektriciens en
andere bouwvakkers, alleen schil
ders zijn een uitstervend ras. Daar
hebben we er maaréén van. Geluk-
kig zijn er vutters die ook flink ge-
schiderd hebben.
Als erbepaalde dîsciplines nodig zijn,
belik de lijst gewoon langs en zo kom
ik dan aan mijn mensen voor het
werk dat er gedaan moet worden.
Meestal is het zo dat de mensen, als



J. WAENINK Werbenen
SCHILDERS- on BEHANGERSBEDRIJF
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ze eenmaal zijn geweest automatisch
de volgende week terug komen. Je
krijgt ook groepjes mensen die zich
inzetten voor een bepaald iets en
deze groep regelt zelf de mensen die
nodig zijn
Redactie: Wat vindt een ieder van het
gebouw?
Reinier: De meeste bouwvakkers
vinden het een mooi gebouw op pa-
pier, maareeen verschrikkelijk gebouw
om te maken. Erg bewerkelijk. Aan-
vankelijk wa-
ren er geen
bouw-
tekeningen
Dit was erg
lastig
Hemmie
Hummelink
heeft vele te-
keningen ge-
maakt waar
maten op
staan. De
breedte van
een deur
moest be-
paald worden.
Henk en
Lucille moesten er naastelkaardoor
kunnen. Dit is uiteindelijk ook ge-
beurd.
Redactie: Er is ook werk aangeno-
men door Hulzink en Hoenderboom?
John: De kelderis gezet door Hoen-
derboom. Hulzink heeft de kozijnen
gesteld.
Reinier: Veel van de vrijwiligers wer-
ken bij deze twee bedrijven dus dat
alleen al schepteen band.Erwas ook
sprake van een gezonde dosis rivali-
teit. Zo wilde een werknemer van het
ene bedrijf niet in een bus van de
ander materiaal halen. Volgens mij

is iedereen wel te spreken over de
samenwerking.
Redactie: Zijn alle doelen bereikt?
John: Ons hoofddoel is dater meer
kleedkamers komen. Nog steedsishet wachten op de gemeente. We
hopen dat zij spoedig besluiten de
oude kantine te kopen en om te bou-
wen tot nieuwe kleedkamers. De ge-
meente zal er wel op speculeren dat
we dit weerzelf zullen doen. Wat dat
betreft zijn we nog geen steek ver

der.
Reinier: Andere doelen zijn natuur-
lijk wel bereikt. De jeugd wilde altijd
een eigen honk en die gaan ze krij.
gen. De kantine was wat aan de
krappe kant en dit wordt nu groter.
Ook het uitzicht over de velden is een
vooruitgang. We hebben een geheel
nieuw hekwerk om het terrein, waar-
bij de paasvuurbouwers het hout al-
lemaal hebben gesnoeid.
Redactie: Jullie hebben er waar-
schijnlijk flink wat zaterdagen in zit-
ten?
Reinier: Een jaar lang bijna alle za-
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terdagen. Heel veel mensen hebben
er tijden lang zaterdagen achter el-
kaar op het voetbalveld doorge-
bracht. Nu hofje daar
geen medelijden mee
tehebben, wantieder
een komt uiteindelijk
maar wat graag. Hetis
dan ook erg gezellig
om hier met z'n allen
aanhet werkte zijn.
Redactie: Reinier, wa-
ten ernog problemen?
Reinier: Er waren wel
eens mensen die ook
wel wat wilden doen,
maar niet zo goed wis-
ten wat. Zo heeft het
vierde besloten om al
het straatwerk bij de
kantine in orde te maken. Zo lever
den zij ook hun bijdrage aan de tot-
standkoming. Verder hebben we met
veel vrijwiligers te maken die rond
de bouwvak veel tijd hebben omdat
erniet gevoetbald wordt, maar nu het
seizoen weer ís begonnen, moeten
ze weer trainen en op de zaterdag
als leider metde jeugd op pad
Redactie: Zullen julie niet in een gat
vallen als alles klaar is?
Reinier: We kunnen dan allemaal
weer onze aandacht schenken aan
het thuisfront, want die zijn eral die
zaterdagen wel watbij ingeschoten.
Wanneer open?
De grote vraag blijft natuurlijk wan-
neer de kantine wordt geopend, maar
daar krijgen we geen antwoord op.
Het voordeel is datze in principe
geen haast hoeven te maken, want
eris nog een kantine. Allen hebben
ze toch wel graag dat het af komt.
Niet omdathet werk tegen staat,
maar omdatze het gebouw graag in
pag.6 Piot Juli

gebruik zien.
Als we naar buiten lopen begrijpen
we ook wel waarom. We zien een

mooi gebouw dat het waard is om
optimaal gebruikt te worden, Als je
weet hoe het tot stand is gekomen,
ga je er nóg weer anders tegenaan
kijken. Inmiddels op de fiets kijk ik

nog één maal achterom en zie dat
ZVC een prachtig complex heeft lig-
gen en daar mogen veel vrijwilligers
trots opzijn.

(MH en ML)

P.S De foto's
WWW.RKZVC.NL

komen van:

mmm
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RKZVC DAMES
BREEKT DEFINITIEF DOOR!

EREDIVISIE IS (BIJNA) IN ZICHT!

Het leek onmogelijk maar is toch ge-lukt. RKZVC Dames|is eenfeitVoor het eerst in de geschiedenis
maakt een damesteam van RKZVC
de binnenlandse veldenonveilig.
Aanvankelijk had iedereen zo z'n wij.fels maar de dames bleven erin go-
loven,en nu, september 2001, bestaat
het team al uit 16 (!) bloedfanatieke
speelsters.

Op 2 september speelden we onze
eerste thuiswedstrijd in de Se klasse.
Hoeve Vooruit, een lastige en net
gedegradeerde tegenstander, maakte
hetons behoorlijk moeilijk. Spelen ophet hoofdveld, met een supporters-
aantal waar RKZVC| slechtsvan kan
dromen, maakte het voor de meeste
speelsters moeilijk hun zenuwen inbedwang te houden. De steun die we
van onze supporters op dat moment
hard nodig hadden, bleef helaas uit.
In plaats van vele supporters hadden
we nu opeens50 leiders! Jelle en
Marc stonden erdus niet meer alleen
voor! Helaas pakte dit voor ons team
niet helemaal uit zoals we hadden
gehoopt. De nieuwe, onwennige situa
tie zorgde voor veel verwarring, zo
dat onze vedetten niet helemaal in
hun spel kwamen. Ook ontstond er
enige onrust over mogelijke
buitenspelsituaties. Dit alles resul
teerdein onze eerste thuisnederlaag
(0-16). Na afloop bleef ons team, in
tegenstelling tot de rest van RKZVC,

zeer positief ingesteld. Vanaf nu kan

het alleen nog maar beter gaan!

Onzeeerste uitwedstrijd speelden we
op 23 september. Na een aantal trai-
ningen en oefenwedstrijden zouden
we Rekken wel eens een voetballesje
geven. Misschien is Rekken voor
de doorsnee Zieuwentenaar moeilijk
te vinden of was het regenachtige
weereen spelbreker, maar er waren
slechts 3 supporters (uit Zieuwent,
Marienvelde en Haarlo) omons aan
te moedigen. De supporter uit
Marienvelde (Erwin H.) ontpopte zich
zelfs gedurende de wedstrijd als een
ware verzorger; als een volleerd
EHBO-er rende hij over de velden om
ons van de nodige hulp te voorzien.
Bang als hij was om onnodig in actie
te moeten komen beval hij de
speelsters als volgt: "bliev'n liggen!”
Ondanks het ontbreken van onze
vaste verdediging (linksback Jolanda,
laatste vrouw Moniek en rechtsback
Pleun), 0.a. door blessures, lieten we
vanaf het begin van de wedstrijd goed
positiespel zien. We hadden de wed-
strijd volledig onder controle, totdat 20
seconden na aanvang de eerste
tegentreffer volkomenonverwacht uit
de lucht en in ons doelviel. Na deze
treffer pepten onze nieuwe leider
Ruud en de supporters ons geweldig
op. Dit was precies wat we nodig had-
den. Halverwege de eerste helft stond
onze linkshalf Lisett, na een uitge-kiende aanval en voorzet van rechts-
buiten Dagmar, plotseling alleen voor
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de keepster. Subliem haalde ze haar
rechtervoet aan, zoals we dat nog
nooit van haar gezien hadden, en de
bal verdween op een perfecte manier
in het doel, 1-1!
Na de rust begonnen we de tweede
helft iets te gretig. We dachten aan
uitspraken als "10! 10! 10!" en gin-
‚gen massaal in de aanval. De over-
winning was nabij, dachten we. Er
werd zelfs al overlegd wie de vol-
gende goal voor haar rekening mocht
gaan nemen. Dit overleg hadden we
immers ook meegemaakt bij onze
wedstrijd tegen Hoeve Vooruit (maar
danbij de tegenstanders!). Inmiddels
was ookonze vaste supporterskern
gearriveerd, het kon niet meerstuk.
Helaas zagen we onze ervaren tegen-

standers over het hoofd. Ze kwamen
steeds beter in de wedstrijd en kre-
gen een aantal gevaarlijke kansen.
Vrouw van de wedstrijd was zonder
twijfel onze keepster Natasja, die vele
kansen om zeep hielp maar niet kon
voorkomen dat de tegenstarider toch
scoorde, 2-1. Onze droom vielin dui
pag8 Piot Jul

gen. Daar ging de eerste overwinning!
Moe maar ondanks alles toch voldaan
vertrokken we weerrichting Zieuwent.
In de kantine werden we dît keer, on-
danks onze nederlaag, als helden ont-
vangen (heren bedankt!). En dit zal

Zondag 30 september spelen we thuis
om 13.00 u tegen de dames uit Belt-
Tum (n eitje), een heuse streekderby
dus. We verschijnen dan voorhet
eerstin ons nieuwe tenue, gesponsord
‘doorde fam. Stoverink en de heren
van MHZ. Rond 12.00 u zal de plaat-
selijke pers aanwezig zijn om dit his-
torische moment vastte leggen.
Als laatste nog een citaat van de
voetbaltrainer van de landskampioen

bij de dames uit dagblad "de Gelder-
lander” van maandag 24 september
2001: "Mannen zijn niet meer dan ver-
wendewatjesals je ooit metfanatieke
vrouwen te maken hebt gehad!

Moedig ons aanof meld je aan, als je
nog durft!!!

—
Oo
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Groetjes namens RKZVC DAMES !:
RKZVC DAMES | bedankt iedereen, en met name het bestuur (Joris), de
Sponsoren, de supporters en niette vergeten de invalsters tijdens de oefen-
wedstrijden (Carola, Loes, Natascha en Rianne), die het mogelijk hebbengemaakt op deze wijze te starten met de competitie.

Anika Maatman Judith Holkenborg Monique LensinkTamara Wopereis Dagmar Brinks Leone DijkmanNatasja Klumperink Francis Dijkman Lisett HummelinkPleun Penterman Jelle Krabbenborg (trainer)Hanneke Hummelink Mabel Alofs Simone BokkersMichel Kamshof ((e)ijder) Jolanda Oonk Moniek TheissenSuzan Kaak Ruud Donderwinkel (I(eJijder)

zeSeeo NIEUWS VAN ZTV
Clubkampioenschappen ZTV

Van 19 augustus tot 16 september zijn in de enkel en de mix club-kampioenschappen gespeeld bij de Zieuwentse TV. De eerste 2 wekenverliepen voorspoedig met mooi weer. Het was dan ook een genoegen om 'savonds te tennissen en/of op het terras er na te zitten kijken. De derde week
begon helaas met slecht weer zodat er wedstrijden uitgesteld moesten wor-den. Ookinhet weekend van 8 en 9 september (de dagen waarop eerst definales waren gepland) was regenachtig, zodat de banenhet gehele week-end blank stonden ener dus een aantal wedstrijden inclusief finales - eenweek werden uitgesteld. De meeste wedstrijden werdenin de week er na danwel gespeeld, het weekend was weer regenachtig, dus weer uitstel.Tennissen is een heel leuke sport als het mooi weeris. Vooral als het slecht

weer is, is het echter vervelend om te organiseren. Ondanks alles kunnen wetoch wel terug zien op veel leuke wedstrijden en gezelligheid op en naast detennisbanen.
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De uitslagen van de finales
De.

je finales (voor zover gespeeld):

Annie Dt
ir

ie Domhof/ Bart Klein Goldewijk - Riet Spekschoor/ Jan Domhof

ij 6-16-4
Jacqueline Kolkman /Ar no Doppen

—
Christien Cu

h
pers / Rene Spekscht

Enkel EE Se
Corinne Ebbers

—
Hedwig Heutink

;
6-4

Bart Klein Goldewijk - Raymond eekes à

6-36-0

ainderpiof7lg
INTERVIEW MET AMY LAGEVEEN

OVER BADMINTON

DEZE KEER HEBBEN WE AMY LAGEVEEN GEÏNTERVIEWD. ZE ZIT OP BAD-

MINTON. HOE ZE ER BIJ KWAM OM OP BADMINTON TE GAAN LEES JE

HIERONDER.

PASPOORT

E WAAM: AMY LAGEVEEN

£ LEEFTIJD: 10 JAAR

: WOONPLAATS: ZIEUWENT

- KLEUR OGEN: BRUIN

- KLEUR HAAR: DONKERBLOND\BRUIN

: LENGTE: ONGEVEER 1 METER 46

ë DOET IK BIJ ZIJN: BIJ EEN CONCERT VAN JOD) BERNAL,

DE WEL MOGELIJK VERGETEN: DAT EEN KENIS VAN ONST(ALD)

IS OVERLEDEN “ 4
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WAT IS JE DROOMWENS: DAT IK EEN KEER MET DOLFIJNEN GA

ZWEMMEN
WAT ZOU JE DOEN MET EEN MILJOEN: IK ZOU EEN GROOT HUIS

KOPEN MET EEN GROTE TUIN

BADMINTON

ik HOE KWAM JE ERBIJ OM OP BADMINTON TE GAAN?
HET LEEK ME WEL EEN LEUKE SPORT, EN HET SLAAN MET EEN RACKET

VOND IK WEL GRAPPIG.
2 HOELANG ZIT JE AL OP BADMINTON?
IK ZIT ER AL TWEE JAAR OP.
3 MOET JE WEL EENS WEDSTRIJDEN SPELEN?
JA, IK MOET HEEL VAAK GEWOON WEDSTRIJDEN SPELEN EN IK HEB

ALTWEE KEER AAN EEN TOERNOOI MEEGEDAAN.
4 WANNEER TRAIN JE EN WAAR?
IK TRAIN IN HET SOURCY CENTER OP DONDERDAG VAN ZES TOT ZEVEN-

UUR.
5. BADMINTON JE OOK IN DE WINTER?
J4, IK BADMINTON HET HELE JAAR DOOR
6. MET WIE ZOU JE WEL EENS WILLEN BADMINTONNEN?
MET MIJN BESTE VRIENDIN MADELON.
7. ZIT JE NOG OP ANDERE DINGEN DAN OP BADMINTON?
JA, IK ZIT OOK NOG OP GILDE EN OP SCHOOL NATUURLIJK.8 ALS JE GEVRAAGD ZOU WORDEN VOOR EEN TELEVISIEPRO-

GRAMMA ZAL JE DAT DAN DOEN?
JA DAT ZAL IK WEL WILLEN DOEN VOOR DE LOL. IK ZOU WEL IN GOEDE

TIJDEN SLECHTE TIJDEN WILLEN SPELEN.
9. BADMINTON JE OOK WEL EENS THUIS?
JA WEL EENS MET MIJN VADER, MOEDER OF MIJN BROERTJE MICHEL.
10. ZOU JE NOG LANG WILLEN BLIJVEN BADMINTONNEN?
JA, NOG HEEL LANG!

CMARLOT EN IRIS)

kinder Piotkinder Piotkinder Piotki inder k
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VERENIGINGEN

[ L

RKZ.VC. Veldvoetbal
Voorziter A, vd. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwert, tel. 351236
Secretaris € KLGokderik, Groening 14, [voorde el 378543
Penningmeester VJ Cuppers, de Hare 29, Zuwe, tl 352059

Wedstrjdsecr WWoperek og 14, Zuwert, el, 351831

Z.V.Z. Zaalvoetbal
Vooritter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 351267
Secretaris Donderwinkel, Oude Aaftenseweg 708, L'voorde, tel. 379552
Penningmeester 8. Krabbenborg, taat 8, Zeuwent, tel 352381

Wedstrijd sek Recreanten: 8. Slot, Halerweg 3, Zeuwent tel. 352127
KNVB: R Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 702, tel 379552

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voor B. Wensink, Anton Molk

Sec E. Marscha, Dorpsstraat 12, Zie
Penningmeesteres =P ter Bogt, Linnenwever 2, Groenlo te 465478

Wedstrijd secr A Hummeink, De Haare 20, Zieuwent, tel 351531

Volleybal
ter Vacant

Secretaresse M, Holkenborg, Boersweg á, Zieuwent, el 351488
Penningmeester IN, van Boeckel, de Haase 28, Zeuwent, te, 352462
Wedstr soor P Klin Goldewijk, de Haare 75, te351473
Bocreanten M. Hokenborg, Eoersweg 4, Zieuwent, el 361488

ZTV: Tennis
Voorzitter B. Storkhorst, Zegendik &/A, Zieuwent, to. 351947
Soretaresse B Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 351591
Penningmeosteres 1. Knippenborg, De Steege Za, Zieuwert, tel 352424

Spirit 90: Gymnastiekvereniging
Voorzitter d. Lavalaye,

d

Secretaresse M. Holkenborg, Huerlosoweg 6,

Penringmeesteres °C: Hubers, Tonigelosestraat 46,
+ Ledenadiistratie

voorde, iel. 372463

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Olof, De Waareise 23, Zieuwent, tel. 351262
Secr/Ponningm.  °G. Rijnders, Larksstraat 18, [voorde tel 374926



VELOCÉ: Fietstoerclub
Kennedystraat 9, Zieuwent, tel 379611
Groening 25, L'voorde, tel 378756

te 351866
Toercor Pk

Landelijke Rijvereniging “Zieuwent - Harreveld”,
Voorziter 4 Lageschaar Verdeingswog 4, Mariëmeldete351862

1 Honchiks, Misterstraat 68, Úlecdevoort el 0543 252051
Bokkers, Hein Meerstraat 4, voorde, ol, 317471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzien 7, Dorpsstraat 23, Ziouwert, tel. 261257

erboom, De Steege /1, Zieuwerl, elrester te Hol, Vekaelngss , HNEnweke 16 351
ï E. Hoenderboorm, DeSt

nh
Wedert

Schietvereniging Zieuwent
Voorzitter B, Krabbenborg, Grobbenweg 3, Ziament, te36
Sekt/Penningm. A Papen, De Hare 32, Zieuwent, tl 351970

BV. ‘T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter .l Nirokder, Middachtenstraat 66, voorde, tol 0621864373
Secretaris AR. te foler, Keuterstraat 29, Zieuwent, tel 361250
Penningmeester H. Elschot, Rouwhorstercijk 20, Zieuwent, tel 352268

Wedstr soer J Dondewinkes, Zieuwentseweg 48, Zieuwent, tel 351382

K.V. DE HEMMELI Klootschieten
Voorziter M. Spieker, Stringstraat 43, voorde, te. 375650
Socretais 3. Papenborg, Wigendjk 6, Mariënvelde, tel 351552

Penningmeester: Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, te 351271
Wedstrijd soer Nen Havo, Oude Maat 16, Marëmide, el 351819

BADMINTON-vereniging
Voorzitter M, Stoilelaan, Midaachtenstraat 34, 'voorde, tf. 377019
Secretaris J. ten Bras, de Haare 34, Zieuwent, tol 351738
Penningmeester van Doorn, Vincent van Goghstraat 2, voorde, te372700

Sourey Squashvereniging
Correspondente gend Ja, 7196 LS Zieuwent, et

E-mail nfo@soxweycenternl



Tohp heeft weer toekomst
Vorig seizoen schreven we al eens
dat we weer jeugd binnen onze vere-
niging hebben. Metdie dertien jeugd
eden hebben we vorig seizoen naast
trainen en vele toernooien ook enkel
leuke dingen gedaan. Op verzoek
van hen hebben wij de vierdaagse
gelopen. De leden mochten
vriend(innen) meenemen. We heb-
ben de tocht volbracht ener zelfs
enkele leden aan overgehouden. Ook
zijn wij metonze jeugdleden op kamp
geweest
Dit was een zeer geweldig succe
en zeker voor herhaling vatbaar.
De toernooien die we hebben afge:
lopen hebben zeer goede resultaten
opgeleverd. Zo goed dat de oudste
jeugd(12-13-14 jarigen) aan de kom-
petitie mee gaan doen. Zij gaan spe.
len in de D. dit is 4 tegen 4. Nu zul je
denken volleybal is toch 6 tegen 6.
Bij de jeugd hebben zedit gegeven
enkel jaren geleden veranderd, om-
dat de kleine verenigingen vaak niet
een team op de been kon brengen
‚en dan lak voort begin van de kom-
petitie hun team moest terugtrekken.
Nu kun je al met 3 kinderen van de-
zelfde leeftijd meedoen. Zij spelen
dan 2 tegen 2 met een wisselspeler.
Dit was van de Nevobo een zeer
goede zet, want de toernooien wor-
den weer zeer goed bezet. De jeugd
van 9-10-11 jarigen spelen bij onze
Vereniging in het circulatievolleybal.
Zij spelen toernooien, ongeveer 1x
per maand. Dit seizoen hebben zich
‘weer nieuwe leden gemeld. Zij tra
nen eerst een paar maanden me:
om een beetje spelritme en inzicht te
pag.12 Piot Juli

krijgen, daarna gaan zij ook mee naar
de toernooien. Omdat het aantal
jeugdleden goed is gegroeid hebben
wij besloten omde D jeugd en het
circulatie jeugd niet meer samen te
laten trainen. De circulatie jeugd (9-
10-11) trainen op Donderdag van
16.30 uur tot 17.30 uur. De D jeugd
(12-13-14) trainen op Donderdag van
17.15 uurtot 18.15 uur. Beïde teams
staan onder leiding van Arie Bonnink
‚en Suzan Hanselman.

Ook bij de Senioren hebben zich en-
kele oude (nieuwe leden) bekenden
weer gemeld. Zo is bij dames 1, zij
spelen eerste klasseJanine terugge-
keerd van haar cruise in de
Carribean. Door haar terugkomst
krijgt Hedwig de tijd omte herstellen
van haar blessure(s).
Dames Il vorig seizoen met zijn
zevenen heeft een complete meta-
morfose doorgemaakt. Enkele terug
gegaan naar dames III, enkel terug
van zwangerschapverlof en omdat
Erix Lievelde geen team op de been
heeft kunnen brengen zijn de zusje:
plekkenpol weer in Zieuwent versche-
nen. Zij speelden allebei aleens eer-
der bij ons. Ook een nieuw lid heeft
zich gemeld nl. Greta Bokkers en
Marion W. kwam over van Dames |I!

Dames Il heeft nu op papier 11 le-
den.

Ook Dames Ill is een elftal: vorig jaar
hadden ze er acht op papier. Nu is
ons elftal weer compleet. Wij hopen
dat dit zo blijft. Bij dit team staan ge-
zelligheid en lo! bovenaan. Niet dat—



het allemaal lol is maar toch. Wij stellen ons dit jaar dan wel als doel bij de
bovenste 4 te willen eindigen.

Bij de recreanten zijn ook enkele nieuwe gezichten waargenomen. Deze trai-
nen op Woensdag van 20,45 uur tot 22.00 uur o.l.v. Henk Krabbenborg. Hun
wedstrijden spelenzij in toernooivorm en wel in Dames, Heren en Mixverband
ongeveer1 x per maand

Wedstrijd Data's thuiswedstrijden
| Za. Gok 16.15 ur Dames |

Di  6nou 2030uuw Dames!
| Wo  24okt2100uur Dames Il

D jeugd speelt op 13 oktober een wedstrijd. In het Sourcy Center. s'morgens
van 9 uur tot 12.00 uur.

rofielschets
‚ ielschetzelschet:Ischet;chef;
hets Jelle Krabbenborg

Ei B Trainer van het damesvoetbalelftal vanf5

RKZVC.
f

L
ii — profiel:otrgfielsghets praRHe

Meest favoriete sport: Voetbal

Minst favoriete sport: Schermen

Mooiste sportherinnering: Dat we methet Dreamteam voor de
eerste keer tijdens de Sourcy Nacht
de Sourcy-Cup hebben gewonnen.

Slechtste sportherinnering: Tijdens een wedstrijd met de A-
jeugd van RKZVC stonden we met
de rust met 3-0 voor, maar uitein-
delijk verloren we de wedstrijd met
43.
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Favoriete sportman/sportvrouw:

Leukste TV-programma:

Beste boek/schrijver:

Mooiste film:

Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige lied:

Meest afschuwelijke cadeau
dat je ooit kreeg:

Grootste miskoop:

Omscholen tot:

Tent opzetten in:

Ben je wel eens aangehouden
doorde politie:

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor:

Waar droom je over:

Wanneer was je voor het laatst bang

Wat denk je als je in de
spiegel kijkt:
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Peter enEric Rouwhorst.

Geen, ik lees geen boeken

D-day.

Geen.

De vlieger van André Hazes.

Met mijn vijftiende verjaardag
kreeg ikvan mijn zus Wendy
After Shave. Erg vond ik dat

Opel Kadet die ik samen ge
kocht heb met John. Na een
half jaar zat de auto al in
elkaar.
Kroegbaas.

Ditjaar heb ik voor heteerst gekam-
peerdin Italië Dat was één keer
maar nooit weer.

Ja, vorig jaar september.

Andere mensen haten om hun
godsdienst.

Een zak blauwe chips (paprika).

Een eigen huis.

11 september jl. De ramp in
Amerika.

Mmm, leuk jong! (Het ligt er
wel aan wanneer)



Het beste vlees
komt van uw slager

TEVENSVERZORGEN

WIJAL
WIJ AL

Uw

SW
UUISSLAGHTINGENTEESLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205

MS
eenEren:SESEnSEEEEnOUD:HOLLANDSE SPELENEENSErGE7 BARBECUE binnen en buitenEENS)EGKom vrijblijvend informeren.

Het Interieur
is de weerspiegeling
van uw persoonlijkheid

eceeen het z zin gonSaen hoz Ot ian
varden van encrogeoden eas€eeeeZoi verzen
Het iaze ait do use
Comtiate vn Bpengeziende edeTact Dat oon arg niideerrmagen on de eze ezen

en oeiopGrenzen
Wzn reesna wijace amat ves HeimeeUeseen Ge ie venen
aen ej ca erge

NBORG
ZIEUWENT

Loos ger oen bos pnoen,ee anr wen

STOL
WOON

Dorpsstraat 33 7136 LE Zieuwent
Tel. 0544 - 351207



DOMHOF & WESTFLEISCH a,

Denn. Schwein soll man haben.

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

COLOR PLUS
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

KAPSALON HeÔn
DORPSST 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
“4 tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeönPeES tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg

pa Z tuinideeën tuinaomleg tuinonderhoud
* &

Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



Bedenk een andere naam
voor Zieuwent?

Welke zin of welk woord
gebuik je te veel:

Wie zou je nog willen
ontmoeten?

Wat zouje geen tweede keer
doen:

Beschrijf jezelf in 5 woorden:

Heb je sinds het begin van
deze profielschets gelogen:

Eumkesdorp

Godverdomme.

Marco van Basten.

Tent opzetten in Italië

Driftig mannetje met grote bek.

Nee. Ik heb alles eerlijk verteld.

V EVENEMENTENAGENDA
Dinsdag 9 oktober :

WOENSDAG 7 NOV, :

Sourcy Sportnacht :

20.00uur: EHBO
(zie pg. 20)

erlijk inleveren Kopie
Zat. en Zon. $ jan. -6jan.
Zon. 13 jan.
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Een nieuw clubhuis

De laatste loodjes nog, en dan heeft
RKZVC er een pracht van een club-
huis bij. Met de ingebruikname van
dit gebouw, komt er voorlopig een
eind aan de bouwactiviteiten van de
vereniging, en zal de kantine op za
terdag weer gewoon een voetbal-
kantine zijn, in plaats van de schaft-
keet die ze zo vaak leek (Ans en
Henk, bedankt). Vele leden, maar ook
anderen die de vereniging een warm
hart toedragen, staken de handen uit
de mouwen, en werkten mee aan de
realisatie van
een zeer bijzonderuitziend
bouwwerk. Het
gereed komen
van het club-
huis is een mijk
paal voor de
club, en dat is
bij uitstek een
moment om
eens terug te
kijken, hoe en
waarom een en
ander gegaan
is, zoals het is
gegaan.

Zoals
U ongetwijfeld
weet,is erin Zieuwent de laatste ja-
ren veel gebouwd, veelal voor en
door jonge gezinnen. Ook voetbal-

ing RKZVC profiteerde
van middels een gestage toename
van het aantal leden. Dit had echter
gevolgen voor de oude, uit 1970 da-
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terende accommodatie. Deze ac-
‘commodatie is indertijd eveneens
geheel door vrijwiligers gebouwd, en
kreeg een viertal kleedkamers met
douches, een kantine, een bestuurs-
kamer en een berging. De ruimtes
waren toentertijd ruim toereikend
voor onze vereniging, die ca 150 le-
den telde. Inmiddels is het leden-
bestand van RKZVC echter gegroeid
naar 297 leden. Deze aantallen pas-
sen zowel op trainingsavonden als-
ook op de speeldagen steeds moei-

lijkerinde accommodatie. Tevens
ontbreekt een aparte EHBO ruimte,
en is het bezit van een eigen jeugd-
honk een lang gekoesterde wens van
het jeugdbestuur. De ruimte in de
kantine en de bestuurskamer bleek
ookin toenemende mate te Klein.

Om het hoofd te bieden aan



en VARKENS

A.KL. HOLKENBORG
Vee en varkenshandel- Batsdijk 46 Zieuwent Tel 35150

en verkoop van

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

VOOR

tijdens de rust of
na de wedstrijd

GEZELLIGHEID De van harte welkom
ir

EN EEN Kantine van Z.V.C.
DRANKJE

7106 MD ZIEUWENT
Tel: 0544 - 351269
Fax 0544-352464

Telefoon 3516 07



J a architektenburo
a. holkenborg

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

Wees wijs, gebruik KK OTbouwmaterialen van Wopereis 5

)

V js V 3BOUWBEDRIJF é <+ bouwmaterialen Te* nieuwbouw Wepereie* verbouw === =
* onderhoud Ruurloseweg 5A - 7136 MC Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928

RTI Transportinstalaties B.V.  Têlefoon! 0544-377050
Albert Schweitzerstraat 29 ==
7131 PG Lichtenvoorde

RTI Bocholt GmbH, Duitsland
V

RTIbe Ltd. Preston, UK

www.rt.nl

Geluidsarme kompressorinstalaties met of zonder persluchtkoeler



deze problemen, starttehet toenma-
lige bestuur in maart 1997 met po-
gingen een en ander bij de gemeenteals eigenaar van velden en klced-uiten onder de aandacht te bren-
gen, om zo gezamenlijk tot een op-
lossing te komen. In eerste instantie
werd voorge-
steld de be-
staande ruimte
uit te breiden.
Dit zou echter
een gedrocht
van een ge-
bouw hebben
opgeleverd,
met een ontel-
baar aantal
hokjes en uit-
bouwen. Te-
vens zou een
en anderin re-
cordtijd, tussen
twee seizoenen
in, moeten wor-
den gereali
seerd. Later kwam men met een be.
ter plan. Er werd besloten een nieuw
gebouw te plaatsen achter het hoofd-
Veld, waarin een grotere kantine-
ruimte, koeling, toiletten, bestuurs.
kamer en hetzo vurig gewenste
jeugdhonk zouden kunnen worden
gerealiseerd. De oude ruimten zou-
den hierna kunnen worden verbouwd
tot 2 extra kleedkamers met douches,
EHBO ruimte en extra berging. Zo
Zoude tijdsdruk van de bouw gaan,
‚en kon een en ander zoveel mogelijkmet vrijwilligers worden gedaan om
kosten te kunnen besparen.

Dit voorstel werd begin 1998
bij de gemeente ingediend, en deze
legde het voor advies bij de sportraad

——

388
neer. Deze beschikte in april 1998
positief op het voorstel, waama de
aanvraagterug naar de gemeente
ging. Inmiddels was RKZVC volop
bezig te gaan werken aan de finan-
ciering van een en ander. Erwerd een
voetbalwedstrijd tussen RKZVC en

Feyenoord georganiseerd. Mede
dank zij het schitterende weer, de
wedstrijd was uitgerekend op de
warmste dag in 1998, kon een flink
bedrag op de spaarrekening van de
club worden bijgeschreven.

Met het voortschrijden vande tijd, begonnen de bouwplannen
steeds duidelijker contouren te krij.
gen. Guido Nobbenhuis, spits in het
eerste, van beroep architect, werd
bereid gevonden een ontwerp te
maken van het nieuwte bouwen club-
huis, en hij produceerdeeind 1998
een prachtige maquette van het
nieuwe gebouw. Zaken die opvielen,
was bv het dak, dat dankzij de raam-
partij welke rondom doorloopt, lijktte
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zweven boven de muren. De muren
zelf werden 10 cm voorde kelder-
muren gezet, waardoor wederom een
zweefeffect werd bereikt. Door de
voerop 150 cm boven het maaiveld
te maken, was het betrekkelijk een
voudig een grote kelder (20x10 m)
te realiseren, en bijkomend voordeel
was het riante uitzicht opde speel-
velden. Er werden bouwtekeningen
gemaakt, en besloten werd, op ad-
vies van de burgemeester, de bouw:
aanvraag in te dienen, zodat een en
ander vanzelf in een stroomversnel-
ling zou komen. Hoofdsponsor bouw-
bedrijf Hulzink, Zieuwent, werd be-
reid gevonden samen
met het bestuur het pad
te effenen. Er waren n:

melijk nogal wat obst
kels uit de weg te ruimen
Zowas er een artike! 19
procedure nodig, omop
de gewenste plek te mo-
gen bouwen. Tevens
stond de alarmsirene in
de weg. Er diende een
begroting te worden ge-
maakt, leveranciers en
vrijwiligers te worden be-
naderd, een lening bij de
Rabobank te worden afgesloten. En
nog altijd was er geen bericht van de
gemeente overde financiële steun
die we van die kant mochten ver
wachten. Wel werd duidelijk dat voor
de bouw van hetclubhuis nergens op
hoefde te worden gerekend, omdat
de gemeente zich hier niet verant-
woordelijk voorvoelde. Over de ver
bouwing van de oude kleed-
accommodatie was men zich nog al-
tijd aan het beraden.

Er werd besloten, ondanks
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onzekerheid over de verbouwing,
toch met de nieuwbouw te beginnen.
In stilte hoopte het bestuur, dat de
anderhalf jaar die de bouw zou ver-
gen, voor de gemeente lang genoeg
zou zijn om tot een positief besluit te
komen. Zo zou men zonder tijdver-
lies meteen door kunnen met de ver-
bouwing van de oude ruimten tot de
zo gewenste extra kleedruimte,
douches en EHBO ruimte en berging,
waar alles uiteindelijk om was begon-
nen.

Medio september 2000, net
voor de ledenvergadering, ging de
schop van de Wopa de grond in. Vrij.

willigers stortten vervolgens de
keldervioer, gevolgd door bouwbedrijf
Hoenderboom, dat voor de kelder-
wanden tekende. Hierna was het op-
nieuw de beurt aan vrijwilligers, on-
dersteund door bouwbedrijf Hulzink.
Zij metselden het kelderdeel op tot
aan de begane grondvloer, legden de
vloerplaatdelen met hulp van een ter
beschikking gestelde bouwkraan van
bouwbedrijf Goldewijk, het bedrijf dat
later ook de keuken leverde. De door
Cuppers geleverde staalconstructie—_...



| Officieel dealer
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Voor al uw tractoren, landbouwwerktuigen,

tuin- en parkmachines
Wij verzorgenal uw loon- en grondwerkzaamheden.
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Slijpen van messen terwijl u wacht.

VJ] 5
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werd opgezet met behulp van de JCB
van Hulzink. In de winter werden de
talloze kozijnen door medewerkers
van Hulzink geplaatst, waarnain de
lente van dît jaar wederom de vrijwil
ligers aande beurt waren. De wan-
den werden opgemetseld. MGZ
kwam het dak leveren, Metaflex Ie-
verde de materialen voor de koelcel,
welke door vrijwilligers werd ge-
plaatst. Zo ging het ook methetsta-
len bordes. André Meekes' Ruepert
bouwde het, vrijwiligers plaatsten
het. De mensen van Kemkens
installatietechniek verschenen op de

bouw, en tekenden, geholpen door

vrijwilligers, voor verwarming,
luchtverversing en Sanit:

werd echter weer volledig doorvri
willigers verzorgd, zoals ook het om-
vangrijke stucwerk en dito tegelwerk,
waarvoor de materialen werden ge-
leverd door Wessels. Het straatwerk
werd volledig door het vierde elftal
van RKZVC verzorgd, hier en daar
wat geholpen door niet-leden. Het
glaswerk werd verzorgd door
schildersbedrijf Waenink, eveneens
geholpen door vrijwilligers. Het

systeemplafond en de schuifwand
werden door Paul Rouwhorst gele-
verd en geplaatst. Net voorde bouw-
vak was het de beurt aan de timmer.
lieden, allen vrijwilligers. Zij zijn op
dit moment nog niet geheel klaar,
evenals de vrijwilige schilders. Ten
slotte komen voor de inrichting de fir-
ma's Stoltenborg en Nienhuis nog
aan de beurt.

Het nieuwe gebouw zal een
dezer dagenin gebruik worden ge-
nomen. Allen die er aan hebben ge-
holpen, kunnen trots zijn op het re-
sultaat, Zij hebben een uniek gebouw
geschapen, met een geheel eigen

uitstraling. Helaas bleek
de tijd niet voldoende
voor de gemeente om tot
een besluit te komen.
Nog altijd is het niet be-
kend, of, en wanneer
men verder kan met de
verbouwing van de oude
accommodatie. De on-
getwijfeld met een groot
feest gepaard gaande
opening, zal dan ook
voorzien zijn van een
zwart rouwrandje. Dat,
waar alles om is begon-

nen, meer kleedruimte, is na dik 4
jaar nog steeds geen streep dichter
bij gekomen.

Je
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EHBO cursus
een goede zaak ook voor U

als sporter trainer begeleider
Hoe vaakkrijgt er binnen uw team niet iemand een blessure waar u niet
goed raad mee weet?

Hoe vaak hoorje nietdat iemand dooreenharde botsing, bewusteloos raakt?

Heel vaak krijgt iemand een hartstilstand tijdens het sporten, kunt U danreanimeren?

Goede wondverzorging, en behandeling bij botbreuken, verstuiking, spier-scheuring geven een betere en snellere genezing.

Kunt U als medesporter of begeleider deze be! andeling behoorlijk geven?Zoniet is het dan niet eens tjd voor een EHBO cursus?

EHBO. Vereniging Zieuwent-Marienvelde start een Cursus op 9 oktober. Dus
geef U snel op.

Inlichtingen: Romy izereef
Riky Ponds

ZVC. F4
tel 352142
tel. 352030

Zwaluwentoernooi bij WVC.
Om 8.30 moesten ze allemaal bij het
voetbalveld zijn, ze hadden allemaal
11,50 meegebracht want wij moesten
die dag voetballen voor onze gehan-
dicapte kameraadjes.
Om 9.30uur begon de eerste wer
strijd tegen WVC. Onze spitsenBart,
Jordy en Joep waren goed wakker en
wij wonnen met 6-0.
Detweede wedstrijd speelden wij te-
gen onze buren Longa "30. Het zou
geen makkelijke wedstrijd worden
want Longa had twee hel goede spi
sen maar onze verdedigers Bas en
Bob hadden er geen moeite mee met
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die spitsen van Longa dus wonnen
wij met 4-0. Na een korte pauze wou
Bas wel eens weten waaromhij 1,50
mee moest brengen, nou Bas dat is
voorhet goede doel. Waarop David
antwoorde dan schiet ik zo dadelijk
in hetgoeie doel! Nou de wedstrijd
begon, wij moesten tegen fortuna
Winterswijk ma onze
middenvelders schoten de bal naar
Bart endie scoorde 1-0.
Onze laatste wedstrijd tegen Grol, wij
moesten winnen dan waren wij het
eerste in de Poule. We begonnen wel
een beetje zenuwachtig maar onze
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ma.t/mvr 8.00-20.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags gesloten



jongens waren sterk, Bas en Bob zorgden ervoor dat Grol niet konden scorenen vergeet onze keeper Freek(v.d. Sar) niet. Hij heeft goed gekeept en ergeen bal doorgelaten deze morgen. Wij wonnen met 1-0 en eerste in depoule. Jongens ga zo door
Groetjes, Mariet Robert - Hermien

Hier krijgt (de) B.
moeilijkheden mee.

Geachte mensen, onderstaand treft
u een summiere beschrijving aan vanhet huidige B-elftal van RKZVC,
welke de glorieuze tijden van weleer
moeten doen vergeten. Tijden,
waarin een Teun R. en Chris €
excelleerden zonder hiervan weettehebben. Aan u zal worden voorge-

die de zware taak op zich hebben ge-
kregen om het verleden voorgoed
achter ons te kunnen laten
Opzetis delijst met spelers in wille-
keurige volgorde aan u te presente-
ren. Hierbij dienen we te vermelden,
dat we daarin slechts te dele zijn ge-
slaagd!steld de nieuwe lichting B-junioren,

F. te Fruchte: aanvoerder vande Roedel: krachtmens onder de lat;

M. Wopereis: het enige, nog actief spelend, RKZVC-id dat zich het Huba-Buba-voetbal heeft machtig gemaakt;

L. ten Bras: alias ‘de Jakhals”, kluift zijn prooi af tot op het bot!:

R. Spekschoor: die in zijn geniepige spel, in de verte doet denken aan col-lega-Jakhals, LB;
3]. Storkhorst: door trainer-coach, Mehr, steevast “Zaak” genoemd. Dit tot
ongenoegen van de speler in kwestie;

M. Knippenborg: de enige speler waarbij blijkt dat de jeugdopleiding zinheeft! Dit in tegenstelling tot lieden als ex-B-junioren, T. Reukers en CEekelder. Bij hen was de bal de grootste vijand! Tevens was het iedere keerafwachten op welke veld de bal afte halen!;

W. Eekelder: de enige B-senior!;
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J. Grotenhuis: laat zich, in zijn speelstijl, zwaar beïnvloeden
doorhet hoge “Jakhals-gehalte” binnen het team;

J. Berendsen: die metzijn fluwelen traptechniek menig
belendend perceelheeft weten te bereiken. Hij is dan
ook octrooihouder van de strategie "Maisland"!;

Corné:(waarvan ons de achtemaam evenis ontscho
ten) alias de “Corner”; praktisch goed, theoretisch zwak
(type: wil wel, maar kanniet);
T. Engelen: voetballend als een ongeleid proje
tiel weet hij menig rechtsbuiten het leven zuur te
maken!

B. Kolkman: moet voetbalentertainer, T. Reukers,
doen vergeten:
T. Papen: geeft iedere verdediger hoop;

E. Krabbenborg: bedrijft voetbal op zijn geheel eigen wijze!

P. Molleman: slungelige RKZVC-spits die maestro, C. Mul, moet doen ver-
n, maar evenaart hem slechts in zijn vrijdagavonduitspattingen!;

L. Krabbenborg: kijkt reikhalzend uit naar een nieuwe B-lichting!

Ook wijzelf blijven in deze beschouwing niet buiten schot:
Api M.: zaait systematisch verwarring door op de meest ongelegen mome:
ten onjuiste beslissingen door te voeren:

D. (intimi,H.) Krabbenborg: treft geen blaam;
B. Domhof: functioneert onafhankelijk van de scheidsrechter en heeft het
vlaggen nog geleerd van |. Swarovski, vaandeldrager tijdens de Russische
Revolutie.

Resumerend: “Jongens, jullie boffen maar met ons!”
(wordt vervolgd)

Bovenstaande psycho-somatische aanslag wordt opgeëist door,
B. Domhof en deniet naderte definiëren, H.K.
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Verbeteren naar moderne maatstaven met
Tespect voor de technieken van vroeger.
Bij Aannemersbedrijf Hoenderboom is uw
restauratie-project in goede handen.

Seton ewende mente Ze aannemersbedrijfEE HOENDERBOOM


