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Bowling en Partycentrum 's-Heerenberg organiseert
SPECIALE BOWLING ARRANGEMENTEN
o.a. uit onze teenager bowling partyfolder

FONDUEN
Eerst gezellig met je vrienden en/of vriendinnen een uurtje bowlen (kan je je het
voorstellen? lachen, gieren en brullen) daarna naar het restaurant waar een feestelijke fonduetafel is gereserveerd!
(het fondue arrangement bestaat uit 200
gram vlees zoals kip, gehakt, fricandeau, I
ekkere sausjes, natuurlijk frans stokbrood
en de overheerlijke Franse frietjes,
zoveel als je lust!!!!!)
Als nagerecht COUPE JACQUES
(ijs met vruchten en slagroom)
Dit complete arrangement incl. bowlen
( 5 pers. per baan) voor slechts

f 22,50 p.p.

Stadsplein 5
7041 JA 's-Heerenberg
Telefoon 08346 - 62642

Voor al uw schoonmaak en onderhoud van:
* kantoren
* bedrijven
* instellingen
* scholen
* gevelreinigen
* glazenwassen
* impregneren
* brand- roetreinigen
* grafitti verwijderen
* aluminiumreinigen
* betonverzegelen
SCHOONMAAK- en GLAZENWASSERSBEDRIJF

JANSEN-HUBERS
Koningstraat 13, postbus 1, 7038 ZG Zeddam
tel. 08345 - 1371/1744, telefax 08345 - 2389
Prins Bernhardstraat 40,7064 GH Silvolde
tel 08350 - 29931

Ten geleide,

,f

Degenen die enigszins bekend zijn metde vele sportmogelijkheden in onze
gemeente zullen zeker vaker van de zwem- en poloclub "Montferland"
's-Heerenberg gehoord hebben. Velen zijn of waren actief lid van de deze
vereniging.
Niet verwonderlijk als men zich realiseert dat na de totstandkoming van het
zwembad in het Montferlandcomplex, de geboorte van de zwem- en
poloclub hieraan ten grondslag ligt.
Veilig en verantwoord zwemmen voor je genoegen in verenigingsverband,
zowel recreatief maar zeker in wedstrijdverband verhoogt de mogelijkheden die deze tak van sport biedt zeer aanzienlijk. Het is dan ook niet
toevallig dat waterpoto een welkome aanvulling voor de vereniging is.
Zo groeide de club, mede omdat voorde jongsten een ruime plaats in deze
vereniging is weggelegd. Maar zoals bekend worden her en der complete
zwempaleizen gerealiseerd. In Bergh moeten wij met beperkte mogelijkheden toch in de race proberen te blijven. Vanuit een goed en verantwoord
beheer en exploitatie wordt desalniettemin getracht het zwembad, binnen
de gegeven marges, zo attractief mogelijk te houden.
Verheugend is dat de zwem- en poloclub "Montferland" zeer inventief en
creatief, de nodige activiteiten weet te ontwikkelen in het belang van de
vereniging cq leden.
Dit 25-jarig bestaan biedt de mogelijkheid om met een programma onze
eigen zwem- en poloclub eens extra te promoten, waarmede ik u alle
succes wens. U verdient dit van harte omdat zovelen plezier en sportief
genoegen beleven aan deze gezonde sport.
Moge naast de welgemeende felicitatie en dank, de zwem- en poloclub
"Montferland" een gezonde en bloeiende toekomst tegemoet gaan dat
wenst u van ganser harte
Th.H. Jeuken
Burgemeester van de gemeente Bergh
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Molenpoortstraal 9
7041 BE 's"Heerenberg
Tel. 08346-61261
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N" Ankone
Ook geschikt voor Uw
recepües, vergaderingen
etc. tot 90 personen.
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~ 08345-1673

Frans Gerritsen

(IJ

's-Heerenberg
Oude Doetinchemseweg 43
Telefoon 08346 - 6 21 49
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Sportvrienden,

Schier ongemerkt is het tijdstip aangebroken waarop "Zwem- en Poloclub
Montferland" haar vijfentwintig jarig jubileum viert. Natuurlijk wil dit niet
zeggen dat er, vooral het afgelopen jaar, geen werk is verricht om dit
jubileum tot een onvergetelijk gebeuren binnen onze vereniging te maken.
De jubileumcommissie heeft hier vele uren ingestoken, waarvoor onze

hartelijkedank.

..

Wat onderscheidt onze vereniging van de meeste andere Berghse
verenigingen? Wel wij denken en hopen dat wij niet een plaatselijke
('s-Heerenbergse) maar een gemeentelijke (Berghse) vereniging zijn. Als
ik door de jaren heen naar het adressen bestand van onze leden kijk, dan
mag ik constateren dat wij daar redelijk in geslaagd zijn. Uit alle kernen en
buurtschappen van de gemeente Bergh en zelfs van daar buiten komen
onze leden. Een ander onderscheid is mijns inziens de grote diversiteit in
leeftijd van onze leden zowel wat betreft het vrouwelijke als het mannelijke
geslacht. Kortom Zwem- en poloclub Montferland pretendeert en is een
vereniging voor IEDEREEN.
Is in de eerste jaren van ons bestaan de aandacht alleen uitgegaan naar
de zwemsport, later is daar waterpolo bijgekomen. Beide takken zijn nogal
nauw met elkaar verbonden, vullen elkaar goed aan en zijn in diversé
gradities te beoefenen zoals trimmen, diverse zwemslagen aanleren,
wedstrijdzwemmen en waterpoloën in competitieverband.
Lof en dank gaan uit naar allen die in deze vijfentwintig jaar iets voor ZPG
Montferland hebben gedaan. Door al deze medewerkers(sters) is onze
vereniging geworden wat het nu is namelijk 25 jaar en nog steeds goed
gezond. Ik wens U allen een voortreffelijk jubileum en voor de toekomst
veel voorspoed
I. Doeleman
voorzitter ZPG Montferland
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GARAGE

CANDY SHOP

Hans Gerritsen
Zeddamseweg

74b

7041 CS 's-HEERENBERG
TEL. 08346 - 6 15 00
REPARATIE EN VERKOOP
VAN ALLE MERKEN AUTO'S
APK I1KEURSTATION
WASSERETTE - SHELL SERVICE
BOVAG LID

Uw speciaalzaak voor:
losse drop - chocolade - bonbons
noten en geschenkartikelen.
Kwaliteit en lage prijs
staan bij ons voorop
Zeddamseweg 19 's-Heerenberg

DE STOFFENLA..

SIGARENMAGAZIJN

MARKTSTRAAT 13
's-HEERENBERG
TEL. 08346 - 6 45 50

B.BERENDZEN
Klinkerstraat

(DEPOT HÖLSCHER
KLEDING REINIGING)

voor al uw rookartikelen
verkoopadres staatsloten

GRILL- & SNACKBAR EN
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CAFÉ-BILJART
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Hubo

HUBO Franke
Oude Doetinchemseweg 13
7041 DA s'Heerenberg
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Voor al uw hartige hapjes en
een goed glas bier
Ons devies is en blijft kwaliteit
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m""""",w,""~""v""",,,

I

De Bongerd 6-8
7041 GL 's-Heerenberg
Tel. 08346-61440

Hallo Montferlanders/sters,
Het kwam mij bijna ongelooflijk voor toen Gerard Geers mij belde en
vertelde dat in juni 1990 de zwem- en poloclub "Montferland" haar 25 jarig
bestaan viert. Waar blijft de tijd?
Zilver voor de club aan wiens wieg ik ook heb mogen staan; ik wil jullie in
de eerste plaats, mede namens mijn vrouwen kinderen, van harte gelukwensen met deze mijlpaal en hoop dat de club nog in lengte van jaren tot
het lichamelijke en sportieve welzijn van haar leden mag kunnen bijdragen.
",

Er is mij gevraagd om uit de beginjaren iets in de herinnering terug te
roepen. Jammer dat ik geen enkele foto uit die tijd heb, dus zal ik het uit
m'n blote hoofd moeten doen. De beginjaren waren niet gemakkelijk, maar
wel mooi omdat alles toch steeds ging lukken. Daaraan hebben velen in
Bergh hun steentje bijgedragen. Ik noem geen namen om niemand te
vergeten of tekort te doen.
Beginjaren
Dat het geen gemakkelijke jaren waren was in hoofdzaak te wijten aan het
ontbreken van een overdekt bad.
In de zomer waren we al afhankelijk van het weer (Wat was het soms
koud !) en de toegewezen tijd voor training en een wedstrijdje, 's winters
moesten we ons behelpen met de gymzaal aan de Oude Doetinchemseweg voor één avondje per week. Later kregen we gelukkig ook nog voor
een avond in de week de beschikking over het bad in Emmerich. Daar
gingen we dan op de fiets naar toe en het was maar goed dat er toen niet
zoveel auto's op de weg waren als nu.

Toneel?

I
I
L

Om de leden in de wintermaanden bij elkaar te houden werd er zo rond de
kerstdagen een kerstspel opgevoerd door de leden voor ouders, familie en
medeleden. Oefenterrein was meestal bij ons thuis in de keuken en kamer
en we waren daar al vanaf begin november druk mee. één keer hebben we
zelfs nog gespeeld voor KA.B. jeugd in het klooster aan de grens (nu
Gouden Handen). Prachtig was het dat die opvoeringen steeds goed
bezocht werden en het publiek terecht genoegen in stelde.Om wat meer
van de zwemmerij te weten te komen hebben bestuur en enkele leden 's
winters de cursus zwemofficial gevolgd in Arnhem. De meesten zijn daar
voor geslaagd, hetgeen ook extra werk met zich mee bracht.
Van de wedstrijden is mij de prestatietocht (lange afstand) in Wijchen het
meest bijgebleven. Het water was zo vies dat de meesten er als negertjes
uit te voorschijn kwamen. Dat was meer een boete- dan een prestatietocht,
7
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UW BLOEMEN ADVISEUR
'1

WAPEN
VAN

UITGAANS
CENTRUM
Hortjon..'.."
20
7055 AK LongollGom"nto
To'ofoonOB346.61454
6'OB362.21567

Batghl

Bloemkwekerij
"De Klimop"
B.J.W. Hegeman, Zeddamseweg 1
7047 CW Braamt, tel. 08345 - 15 57

BERGH

Wij verzorgen en onderhouden voor u
de bloembakken in huis,
kantoor of bedrijf

LENGEL

Voor al uw:
tweewielercentrum
Huishoudelijke artikelen
speelgoed - tuinmeubelen
diervoeders en- benodigdheden

NOVALUX

- HIELTJES

HENK NIJLAND
KlInkerstraat 36-38.
7041 BC 's-Heerenberg,
Tel. 08346-61405

Molenpoortstraat 31 's-Heerenberg

Plantsoensingel noord 10
7041 DJ 's-Heerenberg
Tel. 08346 - 64225
's lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.
8
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temeer omdat we van de KNZB ook nog een boete opgelegd kregen
wegens deelname van te jong~ zwemmertjes.
Snoeken
Omdat er snoeken in het water zaten in Zevenaar hebben onze zwèmsters
daar de allerbeste tijden gemaakt toen ze dat merkten. Sommigen gingen
dwars door de lijnen, en maar lachen en gillen.
Bergsche Zwemkampioenschappen
De Berghsche Zwemkampioenschappen werden elk jaar een succes. Daar
zijn heel wat medailles en oorkonden uitgereikt en records gebroken. Als
attractie voor ouderen hadden we eens een wedstrijd pils opduiken in het
diepe. Er is geen flesje op de bodem blijven staan en of alle duikers weer
boven zijn gekomen weet ik niet.
Om een betere band onder de leden en met ouders van leden te bewerkstelligen kreeg ik van het bestuur toestemming om met een clubblad te
beginnen dat eens per maand uitkwam. De 's-Heerenbergse middenstand
adverteerde en leverde dus een financiële bijdrage. Dat had tot resultaat
dat de stencilmachine en het materiaarvoor 1jaar ook werd betaald. Ik vind
het boven verwachting dat "de Start" nog steeds bestaat.
Enschede
Eind jaren zestig zijn we verhuisd naar Enschede.
In Enschede heb ik 3 jaar deel uitgemaakt van ZCE en daar ))n avond pe'r
week wat zwemles gegeven aan beginnelingen. Dat was leuk werk, maar
het werken met en voor "Montferland'f ligt nog steedS in mijn beste herinneringen.
Nogmaals alle goeds voor de toekomst toegewenst en wij
wensen bestuur en leden een fantastisch mooi jubileumjaar toe.
Fam. Gilbers, Enschede

(De heer Gilbers is een vande bestuursleden van het eerste uur geweest
- red.)
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ROLLUIKEN
Garage- en bedrijfsdeuren zonweringen - isolatieglas
pergola's en terrasoverkappingen
- sterke produkten - scherpe prijzen -

Bijenhof A.k. Techniek BV

Goorsestraat6 -Postbus 98 7040 AB 's-Heerenberg tel. 6 24 19

VANEEN VOLVO OCCASION
MAG U MEER VERWACHTEN.
keuze uit circa 50 inruilauto's

HARRIE ARENDSEN
OFFICIEEL

VOLVO

DOETINCHEM
Houtmolenstraat
41
Tel.08340-34451
10

DEALER
ZEVENAAR
Celsiusstraat7
Tel.08360-33344

OPROEPAANLEDENENOU~LEDEN!
Bijde feestelijkheden rondomde jubileumvieringworden naast leden ook
met name de oud-leden van de club betrokken. Zijworden allen van harte
uitgenodigd de speciale feestavond bij te wonen die voor leden en oud-I
eden wordt georganiseerd in:
Het Wapen van Bergh op 30 juni a.s.

De aanvang is 19.30 uur!
Deze feestavond biedt de mogelijkheidom met clubgenoten uit het heden
en verleden bijte praten over de activiteiten van de vereniging.
Kom dus allemaal om onder het genot van een hapje en een drankje
herinneringen op te halen. Uiteraard is ook muziek aanwezig.
Overigens vindt 30 juni ook de officiële receptie plaats; van 16.00 uur tot
18.00 uur, ook in de hierboven genoemde zaal.

Sponsors, adverteerdersen medewerkers~...
maken het mogelijk om met deze unieke vereniging een 25-jarig
bestaan te vieren. Daarom graag een woord van dank aan allen die hebben
bijgedragen aan de voorbereidingen van het jubileum en aan hen die ons
bijde komende aktiviteitenbehulpzaam zullen zijn.
..de jubileum-commissie -
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GARAGE JAN NIJLAND
LADA

- lAST

AVA

- DEALER

VERKOOP EN REPARATIE VAN
ALLE MERKEN AUTO'S
VRIJE MERK BENZINE EN DIESEL
OVERDEKTE AUTOWASSERETTE
PLANTSOENSINGEL ZUID 22a 's-HEERENBERG tel. 6 26 81

Er is al een Lada vanaf 9.fJ95,-. Prijzen incl. BTW en kalalysator, excl. afieveringskosten en ML-behandeling.
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Welke activiteiten onderneemt de vereniging?
Velen van u maken voor het eerst kennis met dit clubblad van de Berghse
vereniging "Zwem en Poloclub Montferland". Uiteraard wist u dat van het
Berghse Montferlandcomplex een verwarmd overdekt zwembad deel uitmaakt. De boven- genoemde vereniging maakt veelvuldig gebruik van dit
bad.
De vereniging wordt gevormd door leden uit alle leeftijdsgroepen, met de
nadruk op de groep jongens en meisjes van 9 tot 12 jaar die zojuist een
zwem-diploma hebben behaald, de groep die deelneemt aan de zwerncompetitie in de leeftijd van 8 tot 20 jaar, de groep waterpolo-spelers in de
leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar(en ouder) en een groep recreanten, de
18+ers.
Zwemmen is gezond! Bedenkt u maar eens een sport waarbij met een
klein beetje inspanning zo'n gezonde ontspanning wordt gecreerd; bijna al
onze spieren doen dan mee.
In verenigingsverband stimuleren we de kunst van het zwemmen, d.w.z.
we kijken naarzwemtechnieken, wedstrijdslagen etc., maarwe trainen ook
en bouwen zo een goede lichamelijke conditie op. Zo kan worden deelgenomen aan de trai- ningen en wedstrijden. De club is uiteraard aangesloten bij de KNZB, de Koninklijke Nederlandse Zwembond en neemt
deel aan de Gelderse (kring) zwemcompetitie. We zetten de zwemcompetities voor u op een rijtje:
- Kring-zwemcompetitie (C) voor de westrijdgroep;
- Zwemvijfkamp met 5 Oost-Gelderse verenigingen;
- Recreatieve wedstrijden; Oost-Gelderse verenigingen op recreatief
niveau.
Daarnaast nemen we deel aan onderlinge zwemwedstrijden tussen verenigingen uit de regio, houden we clubwedstrijden voor onze leden en
organiseren we de jaarlijkse Berghse zwemkampioenschappen.
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Het feestprogramma van de jubilerende club!
Het feestprogramma van de jubilerende Zwem- en Poloclub Montferland is
gericht op de totale Berghse bevolking; wij promoten de zwemsport met
deze -voor de gemeente Bergh unieke-activiteiten.
De festiviteiten zullen plaatsvinden in de periode 23 juni tot en met 30 juni
a.s. in het overdekte zwembad in het Montferlandcomplex te
's-Heerenberg.
Het programma ziet er als volgt uit.
Zaterdag 23 juni 1990
16.00

Spelletjes-uur in en om het zwembad voor jongens en meisjes
tot en met de leeftijd van 12 jaar; je moet kunnen zwemmen.
Deelname is gratis!
Doe mee aan de luchtbedden-estaffette, doelwerpen,
geblindeerd watervolleybal en loopmat-estafette.

18.00

Jubileum-Zwemwedstrijd voor zwemcompetitie-ploegen uit
Oost-Gelder- land; deelnemers zullen op diverse afstanden en
zwemslagen wedijveren om de ereplaatsen.
De wedstrijd is voor publiek gratis toegankelijk.

20.00

Prijsuitreiking van de zwemwedstrijd en voorbereidingen

voor de:
14

Vervolg programma Zaterdag 23 juni a.s.
20.30

Zwemdisco! Voor het eerst in Bergh !
Swingen in en om het zwembad; koppel gezellig uitgaan met
je favourite muziek! Zwemmers(sters) met disco allures welkom.

Zondag 24 juni 1990
16.30

InternationaleWaterpolowedstrijd;
Kom kijkenen geniet van topklasse waterpolo van twee ploegen
van wereldformaat. De Nederlandse ploeg die tot de top 5 van
ons land behoort speelt tegen de koplopers van Duitsland. De
namen van de ploegen zijn bij het ter perse gaan van deze
uitgave nog niet bekend.
De waterpolo-wedstrijd is gratis toegankelijk.

17.30

Kunstzwemdemo door de vereniging TRIADE.
Een groeiende tak van de zwemsport; tevens de mooiste tak.
De groep van TRIADElaat ons genieten van een prachtig stuk
zwemkunst op toepasselijke muziek.
Toegang gratis.

~

t

Maandag 25 juni tot en met vrijdag 29 juni 1990

Dagelijksvan 18.00tot 21.00 uur!

~

De Nationale Zwemvierdaagse!
Het jaarlijks terugkerende evenement waarbij we u 5 avonden de
gelegenheid geven om er precies 4 te zwemmen!
Het Sportcomplex en onze vereniging organiseren deze sportieve
zwemavonden en zorgen voor de eveneens sportieve omlijsting. U
zwemt en wijzorgen voor vertier. Doe mee!

J
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VOOR BROOD EN BANKET

van.

~

of/en.

O~

Bakkerij

GUNSING
warme bakker

Echte

08346.61554

Olie voor wat dan ook.

Molenstraat 11 tel. 61230
WC "De Bongerd"tel. 61852

Bruincafé

Radio - TV - Electrische apparaten

"de Bösselhut"

G.J.J. HENDRICKSEN

BAR GEZELLIG
tot

Winkelcentrum "de Bongerd" 12
's-Heerenberg Tel.08346 - 61920

~

ziens

bij

Molenpoortstraat

Fans

6 - Tel. 63547

ALUMINIUM

~
~I
----------------------automatische schuifdeuren
RAM

EN: ra.men, deuren,
vhesgevels

*****
8MAX
AUTOMATIC.

winkelpuien en

ANZO B.V. UIenpasweg1
's-Heerenberg - Tel. 08346-61603

Dales Bergh BV
Accountantsen Belastingadviesbureau
Accountancy. belastingadviezen
bedrijfsadviezen en administratieve begeleiding.
Emmerikseweg 18.
Postbus 111. 7040 AC 's-Heerenberg
Telefoon (08346) 62614.
Handelsregister Arnhem 53761.
Kantooruren 8.15-12.30 en 13.15-17.00 uur
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Baseh
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Waterpolo
Sinds 1984 is de vereniging ook actief in het waterpolo. Na een aarzelend
begin met één herenteam zijn we op dit moment met 3 herenteams, 1 aspirantenteam en 1 damesteam betrokken bij de Gelderse Polocompetitie.
Naast deze competitie nemen het eerste dames- en herenteam ook deel
aan de Bekercompetitie.
Om deel te kunnen nemen aan de pologroep moet men natuurlijk redelijk
kunnen zwemmen, immers waterpolo is een snelheids- en behendigheidssport in het water.
Waterpolo is een echte teamsport; dat resulteert in een goede teamgeest
in en buiten het bad. Zo worden ook talrijke activiteiten buiten het bad
.

georganiseerd.Eenjaarlijksgeorganiseerdefietspuzzeltochtiser eenvan.
Om zowel de zwemtraining als waterpolotraining voldoende gestalte te
geven zijn de trainingsavonden gesplitst. De juiste indeling vindt u op de

laatstebladzijdevan dit boekje.

.

Na deze korte impressie van de activiteiten van de club kunt u nader
kennismaken met de club op de jubileumdagen (programma elders in deze
Start) of tijdens een van onze trainingsavonden. Hou wel even rekening
met de zomerstop.

[

17

voor kwaliteits
brood en banket

.~

d4~

DIJ KMAN

SCHUURMAN'S

DE BAKKERop de HOEK

de vakspeciaalzaak

.

.

naar hetvan ouds
sinds 1895bekende adres:

BAR

SPEE LGOED????

sind~ 1961

NATUURLIJK

(!(O)
pIDIIIiü
fotohandel

v8ktotog.afle

-

)

BIJ WILLEM

video produkti..

, s-Heerenberg

z8ddamseweg9 7041cm '..heerenberg - tel:08346-61308

I

elektro
beuk derksen

lila: :.8

Voor:

AUOIO

-VIDEO

WASAUTOMATEN,

Zeddamseweg 8
7041 CP 's-Heerenberg
Tel. 08346 -62534

enz.

De ZAAK met de perfecte SERVICE.
EIGEN TECHNISCHE DIENST!

BENT U AAN EEN NIEUWE BRIL OF KONTAKTLENZENTOE?
GA EERST KIJKEN BIJ BERGH.OPTIEK.
Keuze uit meer dan 800 kwaliteitsmonturen
sportieve, modieuze, degelijke brillen,
ze zijn er allemaal. VANAF f 65,-

tB
Zeddamseweg
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~GOK~~~L:~

7041CP 's-Heerenberg -

of-'
Tel.: 08346-65065

Trainingstijden anno 1990.....
Dat veel is veranderd in de afgelopen 25 jaar hebt uin dit blad kunnen
lezen. Van een kleine groep die in ijskoud water vooral 's zomers trainde
zijn we uitgegroeid tot een volwassen Berghse vereniging met bijna 200
leden. Onze huidige trainingstijden zien er als volgt uit:
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Maandag:
18.00 - 18.50 uur
18.50 - 19.40 uur
19.40 - 20.30 uur
20.30 - 21.00 uur

Polotraining jongens
Polotraining dames
Polotraining heren
Zwemmen, rekreanten boven 18 jaar.

Dinsdag:
18.30 - 19.00 uur
19.00 -19.30 uur

Zwemtraining Groep I (de allerjongsten)
Zwemtraining Groep II (de iets ouderen)

Donderdag:
18.00 - 18.45uur Zwemtraining Groep I
18.45 - 19.30 uur Zwemtraining Groep II
19.30 - 20.15 uur Zwemtraining Groep lil (selectie en Polo-groep)
20.15 - 21.00 uur Zwemmen, rekreanten boven 18 jaar.

LID WORDEN?
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Zin om mee te gaan doen? Aanmelden kan na de zomerstop tijdens de
genoemde trainingsuren.
Je kunt je natuurlijk ook tijdens de jubileum-festiviteiten aanmelden bij een
van de bestuursleden.
Er is maar één voorwaarde: Je moet kunnen zwemmen I

...
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Heeft u vragen, bel 08346-61354
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We maken per jaar nog aardig
wat kilometers.
Voordat het verkeer over een
nieuw weggedeelte rijdt, heeft
Wegenbouwmaatschappij
J. Heijmans het traJectal heel wat
keren afgelegd. We doen het grondwerk en de riolering. We leggen de
bestrating of een wegdek van asfalt
of beton. We brengen geleiderails
en markeringen aan. We zorgen voor
geluidsbeheersing. En later houden
we de weg in prima conditie.
Zo maken we inderdaad per jaar
nog aardig wat kilometers.
Wegenbouwmaatschappij
J. Heijmans B.V. maakt deel uit van

de Verenigde Heijmans Bedrijven B.V.
De activiteiten van zes divisies
met talrijke werkmaatschappijen
bestrijken alle facetten van bouwen
op het land en in het water. We bouwen bruggen, tunnels en viaducten.
Huizen, kantoren en fabrieken.
We werken met beton en staal.
Construeren pijpleidingen en machines. En we zijn actief in aanleg
en onderhoud van wegen.
Kortom, onze gebundelde werkkracht en know-how staan integraal
in dienst van wonen, werken en
recreeren.
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wegenbouwmaatschappij j. heijmans b.v.

'n göëde'86ëkëndê

1n9dë 'wegenbOuw
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Montferland in 1971 nationaal aan de top
(door Sjaak Reumer)
's-Heerenberg - Het is al lang geleden, maar ooit ging zwem- en poloclub
Montferland naar het Nederlands kampioenschap met maar één doel: een
medaille halen. Hoofdpersoon was een meisje van nog geen tienjaar oud:
Ineke Sloot. Dat kleine ding was verantwoordelijk voor de glorietijd van de
's-Heerenbergse zwemvereniging. Het resultaat was een bronzen medaille
op de 50 meter schoolslag meisjes onder tienjaar. Dat was in 1971.
~

Ineke Sloot (29), sinds kort getrouwd met René Hollaar en tegenwoordig
woonachtig in Apeldoorn, kijkt met plezierterug op deze periode en bladert
graag nog eens door haar nauwkeurig bijgehouden plakboek. Een plakboek dat met haar verhuisde naar Zweden, waar ze als fysiotherapeute
ging werken en waar ze ook René, eveneens fysiotherapeut, leerde kennen. Met hem en het plakboek keerde ze terug naar Nederland. Ineke en
René werken en wonen in Apeldoorn, maar zijn regelmatig op de bezoek
in De Bongerd, vlakbij het zwembad waar Ineke zo mooie herinneringen
aan heeft.
Het begon allemaal op zwemles. De toenmalige badmeester Kroezen had
al heel snel in de gaten dat hij met Ineke een heel aparte vis in het water
had. Een beenslag die hij nog niet eerder bij een van zijn jonge pupillen had
gezien, deed hem Ineke aansporen aan de Berghse zwemkampioenschappen deel te nemen. Voor het eerst won een niet-lid van de zwemclub
een afstand: de schoolslag bij de allerjongsten.
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Zwemclub
Vader en moeder Sloot besloten op advies van Kroezen hun dochter lid te
laten worden van de zwemclub. Daar werd haar slag slechts gering
omgebogen tot een wedstrijdslag: wat korter en feller zodat een hogere
frequentie bereikt kon worden. Meer durfde de toenmalige trainersstaf
onder leiding van wijlen vader Jansen er niet aan te doen, bang als ze was
de aangeboren beenslag te verzieken.
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Cafetaria Bistro Bar
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Panasonic

FLY INN
Voor al uw snacks:

Schnitzel
Hanen
Karbonades
Salades etc.

Ook thuis bezorgd.

08346- 61256
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van Halteren
Elektrotechniek

Race- en ATB Fietsen

Barkhuysen

.1-.

Klinkerstraat 22-24,
's-Heerenberg,
tel. 08346 - 61254

Voor bijzonder voordelige massieve eiken meubelen

~Iektrotechniek
~niek

van Halteren
Bevel/lglngstechnlek
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De specialist op het gebied VOIJ:
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EH Zoddarn

- Tel. 08345-20 43

~I»Ivan Dillen Meubelen
Lengelseweg

628, 's-Heerenberg,
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SNOEPSERVICE

OudstePoortstraat8 - 7041AR 'S-Heerenb~rg
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KLARENAAR
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08346
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Postbus 142 - 7040 AC 's-Heerenberg
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Tel.08346- 623 27
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HET LEKKERSTÉ LEKKERS
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HET SNELST IN HUIS

",,~~,

- Al:1
I
I

~4-'h
ClER1.P

-

Voorverkoop en reparatie van elk merk auto ook nieuw naar:

WIM ARENDSEN
TEXACO TANKSTATION - BOVAG GARAGE
inruil en financieringmogelijk
Telefoon 08346 -6 29 80 / privé 08364 -6 11 12
waserettealtijdopen!Romaxuitlatenvoorelkmerkinvoorraad!
SNELLE EN ACCURATE SERVICE!!!
LEASING + SCHADE EXPERTISE + REPARATIE
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Ineke bleek een enorme aanwinst voor de zwemclub, die in die tijd ook al
poloclub heette, maar die sport werd binnen de club toen niet bedreven. In
de C-competitie begon de Berghse vereniging dankzij ïneke, maar ook
dankzij talenten als William Visser, Gonnie Jansen en nog enkele anderen,
een behoorlijk woordje mee te spreken. Meest in het oog springend waren
echter de resultaten van Ineke Sloot. Op de nationale ranglijst van Nederland dook opeens een lid van Montferland op. En op de Gelderse kampioenschappen belandde het 's-Heerenbergse zwemtalent op de hOogste
trede van het erepodium.
'...
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Het werd hoog

tijd om het hogeropte zoeken. De eerste mogelijkheid

daartoe leek het Nederlands kampioenschap, maar al eerder kreeg Ineke
de kans zich op nationaal niveau waar te maken. De zwembond sloot met
de NOS een overeenkomst om het zwemmen via de TV te promoten.
DaaNoor werden speciale NOS-wedstrijden georganiseerd, waaNoor
talentrijke deelnemers uitgenodigd zouden worden. De tweede uit de serie
werd in Eindhoven gehouden en Ineke Sloot, toen vijfde op de ranglijst,
kreeg een uitnodiging.
Goud
Het uitstapje naar het grote Eindhoven werd een eclatant succes voor de
jonge 's-Heerenbergse, al zag het daar in het begin van de race over 50
meter niet naar uit. Het grote probleem van Ineke was de startduik en dat
maakte ze in Eindhoven helemaal waar. Ze kwam zo slecht in het water
terecht dat ze direct op de laatste plaats belandde. Binnen 20 meter rukte
ze echter zo sterk op, dat er halverwege opeens een medaille plaats in zat.
één van haar begeleiders zag dat en brulde "KOM OP, INEKE!" Het leek
wel of een motor gestart werd. Ineke verhoogde opeens het tempo en als
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Zwem- en Poloclub
"Montferland"
bedankt
alle adverteerders.

KOOP BIJ HEN!!
23

een pijluitde boog vloog ze naar voren om als EERSTE aan te tikken. Een
gouden medaille!
De vijfde NOS-wedstrijd, dit maal in Oldenzaal, verliep iets minder
succesvol. Weer dankzij een slechte start kwam de 's-Heerenbergse 'niet
verder' dan de tweede plaats. En toen volgde uiteindelijkhet Nederlands
Kampioenschap. Metextra trainingen in Terborg (daar beschikte men toen
al over een 5a-meter bad) werd Ineke op de nationale titelstrijdvoorbereid.
Onderrneer met Vader Jansen werd de reis naar Den Haag aanvaard.
Badmuts
Daar in het grote zwemcomplex moest het gaan gebeuren. De zenuwen
gierden de zwemster en begeleiding door de kelen. Ineke was zo nerveus
dat ze -zo bleek na afloop- allemaal gaatjes in haar gloednieuwe badmuts
had gebeten. Alle moeite die zwemster en trainers zich hadden getroost
werden beloond. Ondanks haar traditiegetrouwe slechte start, waar in de
trainingen (tevergeefs, zo bleek) zoveel aandacht aan besteed was,
finishte ze als derde. Voor het eerst in de geschiedenis (en helaas, zo zou
blijken, voorlopig ook voor het laatst) belandde een lid van de Berghse
vereniging op het erepodium tijdens een Nederlands kampioenschap.
Het jaar daarop maakte Ineke de overstap naar een oudere leeftijdsgroep.
Het betekende voor de 's-Heerenbergse tegelijkertijdeen stapje terug op
landelijk niveau. Maar in Gelderland bleef ze samen met vooral William
Visser voor prachtige successen voor Montferlandzorgen. Niet alleen
Ineke Sloot kan met plezier terugzien op die tijd. Ook de jubilerende
vereniging kan trots zijnop de hoogtijdagen, die de generatie Ineke/William
Z&PC Montferland hebben bezorgd. Een generatie die verder bestond uit
onderrneer Gonnie Jansen, Engelien Arts, Bertine Ebbing, Riet Rutjes, Ans
en Winnie Elfrink,Anja du PIessis, Bennie Elfrink,

Voor al uw kaas aan stuk of per plak.
Komtu het lekkerst bij Theet aan de bak

Zuivelhandel THEET VAN UUM
I Kellenstraat 's-Heerenberg..
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Bennie ten Holder, Sjef Sloot, Bennie Jansen en Peter van de Vossen.
Allemaal mensen die samen met bestuur en trainers een flinke bijdrgge
hebben geleverd aan het wel en wee van de huidige jubilaris.

Het bovenstaand artikel werd geschreven door Jack Reumer, bekend

carnavalist,journalistenwielerorganisator.
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Hij vermeldde niet dat hij begin 70-er jaren als trainer verbonden was aan
de club en dat hij als persoonlijk begeleider van de partij was in Den Haag
bij de omschreven Nationale Zwemkampioenschappen.-red.(
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Vooruitgang is meetbaar
Graag vermelden we enige tijden van clubkampioenschappen uit 1972. De
toenmalige clubkampioenen zwommen diverse afstanden met goede
tijden.
Anno 1990 blijkt dat de club stukken sneller is geworden. Vergelijk de tijden
maar eens met de huidige clubrecords!
(clubrecords zijn te zien op het publikatiebord, in de hal van het Sportcomplex).
Meisjes
Onder 12 jaar
100 m schoolslag

Coba Berendsen
Arts

1.40,6
1.51,8
1.56,9

Bennie Elfring
Peter van de Vossen
Sjef Sloot

1.41,8
1.49,4
1.50,2

100 m vrije slag

Elly van de Bosch

100 m rugslag

Francis

Jongens
Onder 12 jaar
100 m schoolslag
100 m vrije slag
100 m rugslag
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De Deutsche Bank
de bank bij uitstek biedt U tal van
attractieve spaarvormen.

-

Zo kunt U ons vinden:

Hier enkele interessante
voorbeelden:
- spaarrekeingen met variabele
of vaste rente
- spaarbrieven met hoge vaste
rente,
looptijden van 1/2 tot 10 jaar
- waardepapieren in DM of
andere valuta
- obligaties, aandelen en
investmentcertificaten - voorzorg-spaarplannen met
lange looptijden en hoog
rendement.
Wilt U meer informatie?

Deutsche Bank AG
filiaal Emmerich

Gaarne praten wij met U over
de voordelen
van een belegging bij ons - in
Uw eigen taal.
Hiernaast vindt U een
routebeschrijving naar ons
filiaal.

Rheinpromenade 35/SteinstraBe 21
Telefon 09-4928224044

Wij verheugen ons op Uw
bezoek.

Openingstijden:
ma.-wo.

Deutsche Bank
filiaal Emmerich

Deutsche
26

Bank

do.

I/I

vr.

8.00 - 12.30 uur,
14.00 - 16.30 uur
8.00 - 12.30 uur,
14.00 - 20.00 uur
8.00 - 12.30 uur,
14.00 -16.30 uur

c;,..
P.O. Box 99
De Immenhorst 3
Tel. 08346 - 799 11
Telex 45142

7040 AB 's-Heerenberg
7041 KE 's-Heerenberg
Holland
Telefax 08346 - 7 96 59

GTW your GaTeWay into Europe

UW SPECIALITEITENSLAGERIJ
BIJNA 100 JAAR

KLARENAAR
GROOT ASSORTIMENT VLUGKLARE ARTIKELEN
's-Heerenberg, Marktstraat 5

VOORALVOORBARBEQUES
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gespecialiseerd
in rauwkosten
en salades
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De mens, zijnsport
en zijnbank daar achter

Rabobaok~
,s-Heerenberg
Zeddam - Beek

meer bank voor uw geld

