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REDAKTIEWOORD
Aan het hof van Napoleon leefde ooit eens een zekere monsieur
Chauvin. Hij dweepte met deze Franse keizer. Letterlijk alles wat de
keizer (en Frankrijk) deden werd door hem ontzettend gewaardeerd en
als beste van het beste bevonden. Een soort …Iikker en "verafgoder"
van het zuiverste water. Nadat zijn persoon tot typetje werd getrans-
formeerd in de Franse blijspelen van de 19e en 20e eeuw, ontstond het
woord chauvinisme; een blinde ingenomenheid methet eigen land; een
overdreven vaderlandslieide.

De maatschappij, en zeker de sport, staat bol van chauvinisme. Duits-
land wordt door menigeen als het grote voorbeeld aangehaald. De
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eerste regel van hun volkslied luidt niet voor niets "Deutschland, Deuts-
chland, über alles". Wij bekijken, en met name beluisteren, geërgerd de
duitse TV als "unsere mannschaft weer een voetbalwedstrijd wint of
“Boem Boem Becker" de tegenstander de tennisballen om de oren
slaat
Echter Nederlanders zijn geen haar beter en zo mogelijk nog chauvinis-
tischer. Het hele land stond op zijn kop toen Oranje (alleen het woord
al) Europees kampioen werd. Wat gaat er gebeuren als het Nederlands
voetbalelftal Wereldkampioen wordt ? Paul Haarhuis bereikte slechts de
kwartfinales ‘op Flushing Medows en de kinderen moesten zonder
Sesamstraat naar bed. Live-beelden van tennis waren belangrijker. Wat

gaat er gebeuren als Krajicek Wimbledon wint ?

Op 16 oktober j. was de Kuip gevuld met 50.000 zogenaamde voetbal
fans. Voetbal hebben ze niet of nauwelijks gezien, toch was de stem-
ming prima. Nederland, wij, hebben gewonnen. Rinus Michels stelt zelfs
"als toeschouwer hoef je tijdens kwalficatiewedstrijden niet te komen
voor mooi voetbal, alleen chauvinisme maakt dat het nog leuk is".

Helaas zijn nagenoeg alle wedstrijden een soort kwalificatiewedstrijd,
zijn bij bijna alle wedstrijden de belangen (te) groot.

‘Chauvinisme gaat soms heel ver. Mexicaanse tennissupporters applau-
diserenbij een fout van de tegenstander. Nederlandse voetbalsuppor-
ters fluiten en joelen massaal tijdens het spelen van het volkslied van
de tegenpartij

Vaderlandsliefde is prima. Clubliefde is begrijpelijk. Weesblij met een
overwinning van je favoriete team. Wees trots op jezelf bij een goede
prestatie. Maar waak voor blindheid en overdrijf niet. Ookje favoriete
team maakt overtredingen. De gemiddelde scheidsrechter is niet blind.
Wat een tegenstander doet of zegt, is niet altijd fout. Probeer je eens te
verplaatsen in de gedachten van de tegenparti

De Redaktie.

Bericht voor alle adverteerders: Een dezer dagen komt een redaktielid
bij u aan, om u te vragen voor het (opnieuw) plaatsen van uw adverten-
tie. Indien u een andere layout wenstkunt u hiermee alvast rekening
houden en een nieuwontwerp voorbereiden.
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EVENEMENTEN-AGENDA|-9 en 10 nov. : Grootse Rommelmarkt t.b.v. TOHP,
Slagvaardig en Z.B.V.

-9, 16, 17, 23 en 24 november:Uitvoeringen van
"De Notenkrakers” : "Krakend Vers”.

-17nov. PIO: Kopie inleveren.
-17 nov. Open Achterhoekse Squash kampioenschappen

in het Sourey Centrum
(Org. Squash-vereniging ESZET'90)

23 nov. : Open klootschiettoemooi (AFK / vrije klasse)
georganiseerd door "K.S.V. De Hemmele”.

-- 18, 19 en 20 april: PAASPOP.
— 19 april : Paasvuur
- 30 april : Fietstocht georganiseerd door de

feestcommissie.
- 20, 21 en22 juni: Kermis.

INTERVIEW MET

WILLY PENTERMAN

In Harreveld kennen ze hem het best als "Willy van de banke'. In
Zieuwent kennen de meesten hem waarschijnlijk het best als de dirigent
van zn hobby de Notenkrakers. Dat Willy Penterman(40 jr.) echter
naast deze hobby ookals passie (want daar lijkt het in zijn geval het
meest op) de hardloopsport heeft, is misschien niet iedereenin Zieu-
went bekend.

Willy is namelijk de trainer van en tevens zelf hardloperbij de 'lopers-
groep Harreveld’. Dit is een groep van 13 hardlopers uit Harreveld,
Zieuwent en Lichtenvoorde die elkaar steevast elke dinsdagavond om
19.00 uur treffen op het KSH-terrein. Ze hebben dan een gezamelijke
training voor de rekreatieve wedstrijden waaraan ze meedoen. Een
marathon (42 km. en 195m.) wordt daarbij niet geschuwd
Zelf heeft Willy Penterman (Slots) er in de afgelopen jaren naast ver-
schillende wedstrijdlopen zo'n 15 tot 20 halve marathons en 2 hele
marathons opzitten. Deze laatste in de jaren 1988 en in 1989. Beide
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keren 'Utrecht’, want "dat parcours loopt langs de Vecht. Ik hou niet zo
vandie marathons in stinkende steden, aldus hemzef

VoorPiot is zijn passie aanleiding hem eens te vragen voor een inter
view. Als we hem benaderen stemt hij toe. Als we vragen of hij van te
voren nog een aantal bespreekpunten wil ontvangen zegt hij: "doe maar
niet, dan is alles wat ik zeg des te spontaner en gemeender’. Wel stelt
hij voor om het op de vrije zatermiddag te doen, aan het begin van de
middag wel te verstaan, want: "later op de middag ga ik nog lopen".

Hoe kijkt Willy aan tegen de hardloopsport, waarom beoefent hij deze
spon en hoe kombineert hij deze sport met andere druktes (0.3. werk,
gezin en de Notenkrakers)? Dit zijn zo enkele van de vragen die we
hem voorlegden.

Roken of lopen
Zo'n 7 jaar geleden begon Willy met de hardloopsport. Hij was een druk
bezet iemand en rookte een stevige sigaret in die tijd. Z'n lichamelijke
konditie van toen drukt hij als volgt uit: "ik rookte toen als een ketter en
kon nog niet van hier (hij woont op de Kunnerij (red.)) tot aan ten Dam
komen. Om meer evenwicht te brengen ten opzichte van de stress van
alledag, leek hem lopen een goed alternatief, want "dan krijg je de kop
eens lekker los”.

(Als we er wat doorpraten op het item 'sport en stress’, geeft hij aan dat
hij van mening is dat er een verband is tussen lopen en stress.)
Ook voor hem persoonlijk. Hij drukt het als volgt uit: "Stel iets loopt niet
lekker. Of dat nou op het werk is, thuis of in het sociale verkeer. Met
het lopen, loop je de zorgen wat van je af. Hardlopend in de natuur kom
ik somstot oplossingen waar ik anders niet opgekomen was. Het ont-
laadt”.

Voor nem geldt dat hoe drukker hij is of wordt, hoe meer behoefte hij
heeft aan het hardlopen. Zoals nu in de periode dat de Notenkrakers
een revue voorbereiden. Hethardlopen - naast de training op dinsdag
loopt hij meestal enkele keren per week in het Brook op een van zijn
parcoursen - regelt dan de innerlijke huishouding. Doorhet lopen kan
hij meer aan en sinds hij loopt is hij in die zin mogelijk wat veranderd
dat hij, zoals hij het uitdrukt: "minder jachterbokse is")
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Z'n slogan van 7 jaar geleden ‘het is roken of lopen’ werd in het voor-
deel van het laatste beslist, want 2 dagen na zijn verjaardag besloot hij
op de elfde van de elfde het roken eraan te gevenen legde hij zich al
spoedig fanatiek toe op het hardlopen.
In het begin was er wel een rustige opbouw, maar het fanatieke dat zat
en zit er nu eenmaal in: "Als ik ergens aan begin doe ik het ook fana-
tiek. Da's mijn geaardheid. Als scholier op de mulo wist gymleraar
Toontje Mensink al precies dat hij mij tegenover Johnny oude Wesselink
(de latere profvoetballer bij de GO Ahead Eagles (red.)) moest zetten.
Dan ging het fanatiek”, aldus Willy.

Al snel werd zo'n half uurtje gelopen. Meestal in het donker. Een beetje
lag er volgens hem toendertijd nog wel een taboe op hetlopen. De
schaamte wat voorbij begon hij ook in z'n vrije tijd een uurtje overdag te
lopen. Hij haalt dan de roep aan van een boer die in het Brook aan het
’inkoelen' was terwijl hij langs kwam rennen, namelijk: "hej, hier he'j ne
grepe, dan kuj ok wal in het zweet komm'n”.

Toen in Zieuwent enkele prestatielopen georganiseerd werden deed
Willy mee. Hij werd de eerste loper uit Zieuwent en maakte de fami
faam waar (Neef Jan Mulder-Willem liepin die tijd ook al veel hard en
broer Rene is met z'n 35 jaar nog steeds helemaal voorin de groep te
vinden op de duurlooptrainingen van RKZVC 1).

Trainer en loper bij de ’lopersgroep Harreveld’.
Op een verjaardagsfeest vroeg iemand van de lopersgroep Harreveld
Willy of het hem niets leek bij die groep te gaan lopen.
Nadat Huub Hummelink (Sniedas) als leider wegviel, was er niemand
die de leiding en verantwoordelijkheid van een trainer op zich wilde
nemen. Willy, inmiddels geabonneerd op 'Runners' en lid van de RRA
{= Roadrunners Association), pakte het wel op.

Beginnend met de schema's van bondstrainer Bob Boverman werd al
snel resultaat geboekt. De persoonlijke kilometertijden gingen omlaag
en in wedstrijden als de 10 mijl van Groenlo en de marathon van Apel-
‘doom werden door leden van de lopersgroep Harreveld leuke plaatsen
behaald.
De toegevoegde waarde van de trainer zat hem daarbij, volgens hem,
vooral in het brengen van meer evenwicht in de benadering van het
lopen: "Loopervaring waser al. Men trainde echter te eenzijdig en bleef
op een bepaald peil. Ik heb er denk ik meer lijn in gebracht. Je hoeft_,,____
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namelijk niet altijd te denken van: ik mot steeds harder om het nivo vast
te houden. Ook regeneren is van belang. Altijd rust erna. Altijd".
Om het lichaam weer in rust te brengen legde hij veel nadruk op de
cooling down': "De warming-up deden ze al wel. De cooling down
kwam meer neerop zo hard lopen om onder de douche te komen".

Vorig jaar volgde

hij
in Enschede op de zaterdagen een traïnerskursus.

Spontaan spekten z'n collega's van de lopersgroep hun groepspot eens
extra, zodat de helft van deze prijzige kursus doorallen gezamelijk
betaald werd. Wellicht een graadmeter voor de wijze waarop deze
groep elkaar warm houdt. Het opkomstpercentage van 70 a 80 % op de
trainingsavonden, de jaarlijkse barbecue en elkaar oppeppen ("Als ik
het niet doe, doen anderen dat wel. Het reguleert zichzelf”, zegt Willy)
kunnen tevens gezien worden als uitingen van deze groepsband.
Als er een nieuwe bij de lopersgroep wil meelopen, beslist de hele
groep daarover. Op een trainingsavond is er naast 'ieder opzijn eigen
nivo’ ook zoiets als "samen uit, samen thuis. Meestal pikthijer op een

ingsavond 2 lopers uit die extra individuele aandacht krijgen. Als
het om de loopscholing en looptechniek gaat doet hij de oefening altijd
voor.

Thans gaan enkele lopers zich weer voorbereiden op de marathon. De
meesten willen straks de 42 km. en 195 m. voltooien binnen een tijdsli
miet die ze zichze!f gesteld hebben.

42 km. en 195 m.
Ook Willy wil nog minstens 1 keer gaan voor de volle afstand. Waar-
schijnlijk de midwinter-marathon te Apeldoor, want: "Dat is een 'koude”
marathon. Ik verlies altijd veel vocht (wel zo'n 5, ter, waarvan voor en
tijdens de marathon ca. 3 liter weer aangevuld wordt (red.) en dan is
‚een koude marathon het prettigst. Bovendien is het heuvelachtig, en dat
ligt me wer

Wanneer dat gaat gebeuren weet hij nog niet. Hij heeft een schouder-
blessure gehad. Enkele weken geleden liep hij al wel weer mee in
Groenlo, maar gedreven zegt hij: "ik lag nog 6 minuten achter op
dezelfde afstand bij vorig jaar vergeleken".

Dathij, met alle respekt, geen 18 meer is speelt daarbij geen enkele rol.
Immers "als je tussen de 35 en 45 jaar bent, ben je geschikt voor het
lange werk”.
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Vanzelfsprekend goed schoeisel aan en het eten wordt voor een mara
thon wat aangepast.
Op grond van de 2 marathons die hij er al op heeft zitten, kan hij
bevestigen dat zoals bekend - de marathon het zwaarst is na de 35
km.
Willy over deze marathon-man met de hamer: "de voeding is dan op. Je
loopt op je reserves.De spieren willen niet meer mee. Elktakje voel je
dan’. We pakken het bewijsmateriaal erbij. Een foto van hem op een
cintelbaan te Utrecht. Hij nadert juichend de finisch. Bloemen in de
hand. Z'n kinderen rennen er omheen. Het gezicht is getekend. De
beenspieren vormenals het ware naden op de benen. Maar: zelden op
een foto zo'n sprankeling in iemands ogen gezien.
Het blijkt inderdaad zijn lievelingsfoto te zijn, want: "ze mogen meveel
afnemen. Het lopen niet zo gemakkelijk. Het is een deel van mijn
leven.

De hardloopsport in de Achterhoek
Was in zijn mulo-tijd athletiek nog niet erg bekend als sport in de
Achterhoek, ook vandaag de dag komt deze sport volgens Willy nog
onvoldoende uit de voeten. Zijn mening: "Een Aalten en een Ruurlo
hebben bijvoorbeeld geen kunststofbaan. Dan moetje al naar Gendrin-
gen, daaris er pas een geopend, of naar Zevenaar. Terwijl er toch veel
lopers zijn". Hij ziet een rol weggelegd voor samenwerkende gemeenten
in dit verband: "Gemeenten stoppen toch geld in verschillende sporten.
Lopen is nu eenmaal niet zo kommercieel. Maar lopen moet ieder puur
op eigen karakter doen. Wat mij betreft doneert elke gemeente in een
pot en komen er facilteiten voor het hardlopen hierin de buurt’

Het goede voorbeeld heeft de 'Iopersgroep Harreveld’ zelf al gegeven,
(red).

Willy Penterman, enthousiast pratend en zo te merken een man met
een zeer opgewekte natuur. Zijn positivisme lijkt over te slaan op de
groepen waarin hij werkt.
Een hardloper, lopend zoveel mogelijk vanuit hoe zijn lichaam en geest
het aanvoelen. Met het hardlopen in de rol van reguiator van het
persoonlijke ritme.

In het Brook en bij wedstrijden kunnen ze ook de komende jaren o
hem rekenen. Daar kun je de klok op zetten. Vorig jaar liep hij zijn
mooiste verjaardagskado, namelijk het lopen van de marathon van——_...
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Berlijn, mis vanwege een blessure. De muur was immers opzijn ver-
jaardag geslecht. In New York lopen blijft vooralsnog een droom voor
hem. Wie weet.

Voor PIOT was de werkelijkheid aan het begin van deze zaterdagmid
dag: een fijn gesprek over de hardloopsport. Willy, hiervoor een welge:
mend bedankt. Succes met het hardlopen, ook voor je vrienden van de
lopersgroep Harreveld

Dochter Janneke, die wel eens meefietst als haar vader gaat ‘lopen’
staat hem ook ny terzijde. Zij stelt de toetje-vragen:

1. Watis je favoriete gerecht ?
Indisch eten en een chinese rijsttafel. En een speklapje.

2. Wie nodig je absoluut niet uit op je verjaardag 7

“Gods, zou niet weten"

3. Wat is volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Slecht kunnen luisteren naar anderen.

4. Watis volgens jezelf je beste eigenschap ?
Streven van niets tot iets. (Z'n vrouw Marijke zegt;
"Attjd goedezin hebben. Positief alles benaderen”)

5. Wie vind je de beste sportman of sportvrouw van Zieuwent ?
Deze vraag heb ik wel over nagedacht”, zegt Wil.

Janneke zegt: "Silvie zeker". Schrijf maar op zegt
Willy: "Frans te Brake. Zomers op de racefiets naar
het werk, 's winters op de moutain-bike. Daarnaast
loopt hij en zwemt hij. Een goede triathleet, zeker
op de korte afstand.”

6. Wie is de meest ondergewaardeerde persoon binnen
jouw vereniging ?
Hebben we eigenlijk niet. Alhoewel: Vincent van Bronckhorst,
die heeft veel voor de lopersgroep over.

7. Als Zieuwenteen zelfstandige gemeente zou zijn,

wie zou er dan burgemeester moeten worden ?
Wat een rotvraag. Niemand of misschien wel iedereen.
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8. Wat is je grootste hobby momenteel 7

Hardlopen en zelf piano spelen.

9. Wat zou je araag anders zien in Zieuwent 7
“Meer onverharde wegen om blessures tegen te gaan”, zegt hij
lachend en wat serieuzer "een athletiekbaan bij het Sourcy-center".

De Redaktie

ZVE.3
In navolging op hetartikel van het zevende in de vorige PIOT zullen we
mu aandacht schenken aan het gebeuren voor, tijdens en na een
wedstrijd van het derde. Gekozen is voor de wedstrijd van zondag 13
oktober tegen VVG-2 uit Gaanderen. Gelukkig voor een enkeling uit het
derde begon deze partij pas om 10.00 uur. Dit scheelt duseen half uur
langer slapen en aangezien voordie enkeling de Radstake nog net zo
belangrijk is als het derde

Vol goede moed en een gratis kop koffie vertrokken we richting VVG
‚om daarte luisteren naar het tactische praatje van trainer Jan Fukkink.
De opstelling was namelijk weer iets aangepast. Er wordt bij het derde
enigszins gewisseld op beurt, maarer wordt toch ook wel gekeken naar
een passend geheel, dat in balans is. Bennie Slot had de rest van de
organisatie geheel onder controle en Mark Penterman nam het techni-
sche gedeelte langs de kant van de lijn onder zijn beheer. De wedstrijd
begon voor het derde nogal voortvarend. Reeds na enkele minuten
scoorde John Cuppers na een splijtende dieptepass. Helaas viel deze
goal te vroeg. Als we tenminste de aanwijzingen van de trainer in
ogenschouw nemen, dan was het de verdere eerste helft niet echt
overdreven goed. Dit bleek in de rust dan ook wel duidelijk. De taken
werden niet goed vervuld en alles gebeurde niet fantiek genoeg naar
zeggen van genoemde trainer. De tweede helft was ondanks deze
oppepper qua voetbal helaas toch een duplicaat van de eerste hefft
Door een ongelukkig tegendoelpunt (of niet Bennie J 7) kwam het derde
zelfs op een 2-1 achterstand, maar gelukkig scoorde Eric Hummelink na
een listig genomen vrije trap van Bennie S. de verdiende gelijkmaker.
Na afloop heerste het idee, dat het eindresultaat toch wel bevredigend
was. VVG stond dan wel lager en het derde stond dan wel bij de_—...
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‘bovensten, maar zoals altijd blijkt dit niet zaligmakend te zijn. Jan was
in ieder geval redelijk tevreden, Bennie had nog steeds alles onder
controle en Mark vond, dat een van de tegengoals duidelijk geen
buitenspel was.

Zoals altijd werd de hele wedstrijd nog enkele keren nagespeeld in de
kantine. Het derde heeft namelijk enkele spelers met een fotografisch
geheugen, die van minuut tot minuut nog weten, waar iedereen stond
en liep. Het pilsje wordt echter niet vergeten en ook hier wordt onder
het weggaan gezegd; tot dinsdag, donderdag of zondag. Een van de 3
zal wel kloppen.

Delaatste jaren heeft het derde steedsbij de bovensten meegedraaid,
maar telkens ging het kampioenschap om de een of andere reden mis.
Al met al gaathet ook dit jaar zeer redelijk met dit team, hoewel er iet
gedacht moet worden, dat alles nu op rolletjes zal gaan. Er moet
trouwens opgemerkt worden, dat er ook nog eenaantal blessures is en
dat er enkele nieuwe spelers ingepast moesten worden, die kort voor de
competitie nog even aan het elftal werden toegevoegd. De sfeer wordt
daar echter niet minder om, want ook RKZVC-3 kent dus zijn gezellige
mensen. Een van de opmerkingen, die n.l. overheerst bij het derde is:

Van 09.00 tot 12.00 uur wordt er niet over zaterdagavond gepraat. Zo
lang de trainer er dus nog is, wordt er alleen over de vrijdagavond
gepraat en zo gauw hij weg is pas over de zaterdagavond.

De Redakti

DE MOMENTEN VAN DE
R.K.Z.V.C. PUPILLEN

RK.Z.V.C. D-1
Wedstrijd .KZV.C. DI - ERIX Dt
Uitslag 11
Doelpuntenmakers : Luc Spekschoor.
Mooiste moment : Alle momenten dat we geluk hadden.
Manv.d. wedstr.  : Peter Hoenderboom (onze keeper)



J. WAENINK
SCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

‚mers buiten
inters binnen

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 5445-1452

voor al uw bestratingswerk
- Kuilen erfverharding
- Sierbestrating Tis BENE
-Tegels 30x 30 en 40x 60 om
- Klinkers in diverse maten en kleuren

2Nieuw: T3 Steen >Dorpsstraat 30 - + tel. 054451517

VOOR AL UW Te TAINSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moetu zijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217....



voor de aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS

3 XxX

A.KL. HOLKE
vee- en varkenshandel batsdijk 46 Zieuwent tel. 15087 == iet

> aannemersbedrijf

mam HULSHOF

| 05445-1494 ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF
Waalderweg 12a QBENg

EVerkoop en ESreparaties o® >5 Svan  merkauto’s NG
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Wedstrijd :Kotten Dt -R.K.Z.V.C. Dt
Uitslag 33
Doelpuntenmakers:Luc Spekschoor en Justin Mull (2x).
Mooiste moment : De eerste goal van ons vanuit een hoekschop

die schitterend ingekopt werd door een van
onze middenvelders.

Man v.d. wedstr. : De scheidsrechter, deze liet net zolang door
voetballen tot Kotten gelijk maakte.

Wedstrijd :WV.C. D2- RKZ.V.C. Dt
Uitslag 2:64
Doelpuntenmakers : Justin Mull
Mooiste moment_:Dat Otto Kruijssen nognietkan scoren,

een halve meter van de goal.
Man v.d. wedst.

RKZ.V.C. E-1
Wedstrijd IRK.Z.V.C. Et - Vosseveld E1
Uitslag :101
Doelpuntenmakers : Tom Groot Kormelink(5x) en Jan te Molder(5x.
Mooiste moment : Een-Tweetje van Tom en Thijs Roelofsen, waarna

Tom scoorde via een lobje.
Man v.d. wedstr,  : Tom Groot Kormelink.

Wedstrijd RKZV.C. Ei -KSV E1
Uitslag :03
Doelpuntenmakers
Mooiste moment
Man v.

an te Molder kwam te laat; alle jongens blij.
wedstr. : Jeroen Brundel.

RKZ.V.C. E-2
RKZV.C. E2-AZS.V. E6
04

Doelpuntenmakers:-
Mooiste moment : Thijs liet een gemakkelijke bal door de benen

gaan; doelpunt
Manv.d. wedstr.:Bart ten Have.
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Wedstrij Grolse Boys - RK.Z.V.C. E2
Uitslag 23
Doelpuntenmakers : Jon Rouwhorst en Nico Krabbenborg.
Mooiste moment _: Hans Kerkwijk mocht spekjes delen waarna de

leiding vond dat hij een aardige moeder had
Hij bevestigde dit maarzei dat ze ook wel eens
"helig” kon worden.

Manvd. wedstr. _: Bart ten Have.

RK.Z.V.C. F-
Wedstrijd Meddo F1 - R.K.Z.V.C. F1

Uitslag 112
Datum :12 oktober 1991
Doelpuntenmakers : Wout Eekelder en Jurgen Berendsen.
Mooiste moment:Wout Eekelder scoorde het eerste doelpunt

zonderdat hij het echt besefte. Na 5 a 10
seconden drong hettot hem door en juichte
alsnog.

Man v.d. wedstr. : Lucas Moleman.

Wedstrijd Longa F2 - RK.Z.V.C. F1

Uitslag :80
Datum 19 oktober1991.
Doelpuntenmakers :-—

Mooiste moment : Een doorgebroken speler van Longa haalt
vernietigend uit. Lucas Molleman verkleinde
zijn doel prima door uit te lopen. Hij Krj

de bal frontaal op zijn voorhoofd. Nogal dizzy
loopt hij terug naar de goal, maar de bal zat
er niet in

Manv.d. wedstr.:Ewin Krabbenborg.

Gedurende de wintermaanden, wordt er in de kantine van
RK.Z.V.C. op de 2e maandag van de maand (11 november,
9 december, 13 januari, 10 februari en 9 maart) een kruisjas-
kaartavond georganiseerd voor leden en donateurs. De aanvang
is 20.00 uur.
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WEDSTRIJDVERSLAGEN VAN R

KOTTEN D1 - RKZVC D1 : 3-3
De eerste 10 minuten hebben we de wedstrijd gecontroleerd. Met name
de verdediging was zeer goed. Johan, Otto, en Dennis sloten als een
blok. Hierdoor kreeg de tegenstander geen enkele kans. Na een
hoekschop kopte Luc in de onderste hoek; goal. De eerste helft hadden
we veel kansen die niet afgemaakt werden. Hierdoor kreeg Kotten de
kans om in het spel te komen. En ze scoorden dan ook.
De tweede helft scoorden we 2x door Justin. Dit waren schitterende
goals. Deze voorsprong leek voldoende om de winst te behalen in
Kotten. Helaas kregen we in de laatste 5 minuten nog twee goals tegen
zodat het 3-3 werd. Kortom: een spannende wedstrijd !

RKZVC Di - KSV D1 : 1-1
In de eerste helft waren weer niet helemaal bij, KSV scoorde dan ook,
1-0. Maar al vrij snel daarna maakten wij gelijk door middel van een
schitterende lob van een van onze spitsen. Dit was tevens de eind-
stand. Het was een goede wedstrijd

RKZVC Di - ERIX D1 : 1-1
De eerste helft controleerden we het spel, toch stonden we na ongeveer
10 minuten met 1-0 achter na een counter van Erix. Dit was geheel
tegen de verhouding in. In de eerste helft hadden we weinig geluk na
enkele schoten op de goal van Erix. Ze zagen geen mogelijkheid om de
druk van ons te consolideren. Want toen na een goed samenspel, door
met name Jasper, Justin en Luc (die uiteindelijk de keeper met een
effect bal omspeelde) werd het 1-1.
Na de rust leek het alsof Zieuwent niet gemotiveerd was: het midden-
veld had moeite om de ballen voorte krijgen. Hierop moesten enkelen
van ons uit de voorhoede en het middenveld mee verdedigen. Na deze
moeizame tweede helft, waarin Erix de meerdere was, bleef het toch
nog gelijk.

TOT ZIENS, RKZVC Di
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OPEN ACHTERHOEKSE KAMPIOENSCHAP
SQUASH

Na weken van voorbereiding vinden op zondag 17 november voor het
eerst in de Achterhoek de Open Achterhoekse Squash-kampioenschap-
pen plaats. Dit zal gaan gebeuren in het Sourcy-Center. Wij denken dat
dit voor het sportieve aanzien van Zieuwent weer een extra impuls is.
‘Ook voor onze vereniging is het een mijlpaal. Eszet'90 bestaat namelijk
pas ruim een jaar. Toch hebben we het lef om zoiets te organiseren,
gezien de ervaringen, die we hebben opgedaan met het organiseren
van een 6-tal andere toernooien in de afgelopen periode.
Het tournooi zal 's morgens om 09.00 uur starten en alle deelnemers
zullen minimaal 3 wedstrijden spelen, voordat de finalewedstrijden
beginnen. Er wordt voor zowel de dames als de heren gespeeld in 2
catergorien; te weten de wedstrijdspelers (sters) en de recreanten
(beginners).Ditis gedaan om zo de geoefende spelers tegen elkaar te
laten spelen en om ook de mensen, die het spel nog niet zo lang
kennen, hun talenten te laten tonen. ledereen kan dus meedoen, jehoeft er geen officieel lid voor te zijn. Het inschrijfgeld is f 12,50 per
persoon, volgens ons geen geld voor een gezellig toumooi, waarbij
prestaties gewild, maar niet verplicht zijn.

lederen kan zich opgeven door middel van een telefoontje naar
Vincent Rondeel: 05445-1959. Houdt dus zondag 17 november vrij voor
de Open Achterhoekse Squash-Kampioenschappen, want uiteraard zijn
ook toeschouwers welkom.

Bestuur Eszet'90.

ZIEUWENTSE TENNIS-VERENIGING

"BUURT TENNIS"
Het is half augustus 1991. De normale competities zijn beeindigd. Het
wordt 's avonds al wat vroeger donker en dan is hettijd voor de buurt
competitie-tennis.
De coryteeen zijn uitgespeeld en danis het tijd voor de wat zwakkere
broeders en zusters om elkaars krachten te meten op het rode gravel



Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 0545-1279.

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

3 Eagstrouw-, rouw-, en ziekenfondsritten
worden doorons verzorgd
Vanaf heden speciale trouwauto „witte Chevrolet” old-timer

Zieuwent %

motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939



VERENIGINGEN

RKZV.C. Veldvoetbal
Voorzitter 4 Cuppers, Oude Maat 1, Merienvelde, el. 1281

Sekretaris W. Slot, Vragenderweg 37e, [voorde tel. 05443 76950
Penningmeester Mvh. Bolscher, De Haate 69, Zieuwent, tel. 1660
Wedstrijdsekr7H, Bokkere, G. Bomanestraat 44, Lichtenvoorde

RKZN.C. Zaalvoetbal
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257

Sekr/Ponningm. A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, el. 1591

Wedstijdsekr. :A, Doppen, Dorpsstraat 42, Zieuwent,tl. 1290

MV. PACELL: Handbal
Voorzter 8. Wensink, De Haare18, Zieuwent, tel 1838
Sakretaresse  Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel 05443 73814
Ponningmeesteres =P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Marienvelde, tel 1383

Wedstrijdsekt A Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, tel 1537

TOMP: Volleybal
Voorziter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, Zieuwent, tel. 1875
Sokretaris € Rouwhorst, De Haare 25, Zieuwent, tel 1822
Penningmeester: A, Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent tel. 1400

Wedstiijdsekt  P. Cuppers: IJzereef, De Haare 29, Zieuwent, el. 2059
Recreanten A Klin Tuente, Lantherweg #9, Mariënveide tel. 1909

ZIV: Tonnis
Voorziner € Cuppers, Oude Maat1, Marionvelde, tel. 1281

Sokrotarozse R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1. Zieuwent, tel 1591
Penningmeester. J. Domhof, Churchilstaat 7, Zieuwent, tel 1782
Wedstijdsekt A KI Holkenborg, Past Zanderinkstraat 14, Zieuwent, el 1933

Z6V: Gymnastiek en Jazzoym.vereniging
Voorzitter L Hummelink, Ode Terborgsew. 269, D'chem, el 08320 60442
Sokretaresce J Wolters, Batstijk 42, Mariënvelde, tel. 1711

Penningmeesteros  T. Wopereis, Dorpsstraat 229, Zieuwent, tel 1928
Wedstijdsekt.°L Hummelink, Oude Terborgsew 269, D'chem, el 08340 60442

MU CHIN: Karate
Voorziter H Olthof, De Wasreise 23, Zieuwent tel 1262
Sckretaris Len Have, Kard. de Jongstr. 16, voorde, el 056443 75912
Penningmeester 6 Rijnders, Kard de Jongstr. 0, L'voorde, tel 05423 74520

TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter |L te Molder, 8. v. Moursstraat 24, L'voorde, tel. 05443 75454
Sckretarie 8. Huitink, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tel. 2112
Penningmeester M Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, tel 1374



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter 8 zen Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel 1267
Sokrotaris €. Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tl. 1324
Penningmeester Je Roller, Verkavelingsweg 2, Marienvelde, el. 1373
Wegstidseke K Hummelink, Kennedystraat 10, Zieuwent tel 1715

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorziter zekes, Straucstraat 16, U'voorde, tel 05443 76506
eskretaris G. te Moider, De Steg 23, Zieuwent
Penningmeester A Papen, DC Haare 32, Zieuwent, tel 1970

BV. “t KEVELDER: Bijarten

Voorzitter B Hulshof, Zieuwentseweg 59b, Zieuwent, tel 1492
Sekt Ponningm 6 Schuiink J v Éykstraat 12, L voorde, (d. 05443 73217
Wedstrijd zekr 1 Donderwinkel Zieuwentseweg 48, Zieuwent, tel 1382

882: Bijaren
Voorz A van Melis, Kard. de Jongen 1, U'voorde, tel 054
Sekt Wedstr zekr T. Bangers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tl. 1271
Penningmeesteres F Goldewijk ten B

7asas

Churchilstraat 20, Zieuwent, tel 1663

KSV. DE HEMEL: Kootschieten
H. Scheepbouwer. Derpsseraat 63, Zicuwent, tel 1217
P. Domhof, De Haate 9, Zicuwont, tel. 1824

Penningmeester T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271

ESZET '90: Squastwereniging

Voorziner V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, te. 1987
sekretaris A. Doppen, Aaltenscweg 49, Lichtenvoorde, tel. 05443-76772
Penningmeester =P. van Zutphen, Bentinckstraat 23, L'voorde, tel. 05443-76783

BADMINTON vereniging:
Voorzitter F. Wamelink, Edisonstraat &e, Lichtenvoorde, tol, 06443 71149
Sokrotaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tol. 2172
Penningmeesteres A. Eekelder, Ruurloscweg 189, Zieuwent, tel. 1664

BOUWBEDRIJF Wopereis

Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
Telefoon 05445-1209 b.g.g. 1928



Ouderwetse gezelligheid
midden in het dorp.

Hotel- Café - Restaurant

‚‚'t Witte Paard’”’
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-1282

HAAL, DRINK EN EET,

WAAR MEN NOG VAN SFEER EN KWALITEIT WEET.

FAM. A. STOVERINK

Veel verandert,
maar onze kwaliteit niet

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

Lichtenvoorde - Zieuwent
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We beginnen 's avonds om 7 uur “in het schemerdonkerr enals rond 8
uur het grote publiek toch niet op is komen dagen, wordt de verlichting
ontstoken en staan wij onder de grote schijnwerpers ons zelf uit te
sloven om er het beste van te maken.
Het is een onderlinge competitie tussen Lichtenvoorde, Harreveld,
Vragender en Zieuwent, waarbij de behaalde punten niet meetellen voor
de wereldranglijst. We spelen 1x uit en 1x thuis tegen elke ploeg. Het
totale team bestaat uit 4 heren en 4 dames. De dames en heren spelenelk apart "geen mixed”, dus de thuis gebleven partner hoeft zich ner-
gens zorgen over te maken.
De ontvangende partij zorgt aan het begin voor koffie met cake en dat
werkt verbroederend. De tactiek wordt nog even doorgenomen en door
de captain wordt uitgemaakt wie tegen wie speelt. leder speelt een
enkelpartij van een haff uur plus een dubbelpartij van drie kwartier.

De laatste avond werd in Lichtenvoorde gespeeld omdatdaar 6 banen
ter beschikking zijn zodat het program vlot kan worden afgewerkt. Door
de dames teams waren hapjes klaargemaakt die er 's avonds vlot door
gingen.
De damesploeg van Zieuwent is uiteindelijk op de 3e plaats geeindigd.
De heren van Zieuwent hebben de 1e plaats veroverd. De heren van
Zieuwent en Harreveld hadden evenveel wedstrijdpunten, maar in de
onderlinge ontmoetingen had Zieuwent 4 games meer gewonnen. Bij de
heren ging de beker + wisselbeker naar Zieuwent. Bij de dames gingenbeide bekers naar Harreveld die met een tennisbaan lengte voorsprong1e werden.

Dit jaar was Vragender verantwoordelijk voor de organisatie, hetgeen zeperfect hebben gedaan. Harreveld neemt in 1992 de organisatie voor |

‘haar rekening. |

Al met al was het een erg gezellige competitie, waar de gemeudelij
heid minstens zo belangrijk was dan de geleverde prestaties.

Chef d'eguipe |

Frans Krabbenborg

ENKELE MEDEDELINGEN
1. T.V. Neede organiseert van maandag 11 nov. Ym zondag 17 nov.
een winterdubbettoernooi. Er wordt gespeeld in de kategorien DI en D2
en wel voor spelers die de 30-jarige leeftijd bereikt hebben. De wedstrij-den worden gespeeld op kunstgrasbanen, waardoor het mogelijk is om—
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in de herfst buiten te spelen. Inschrijven kan per inschrijformulier of
telefonisch bij Henny te Hoonte (05450-94370) of Wim Grijsen (05450-
91027).

2. Doc Shop Sportcentrum organiseert samen met LTC Beinun te
Doesburg een Kersttoernooi voor B1/D1 en E (18+) dubbels van 21
dec. Um 31 dec. 1991. Wilt U hieraan meedoen dan kan men een
inschrijfkaart halen bij Ria Krabbenborg, Dorpsstraat 1. Inschrijving is
mogelijk tot 10 december.

Het Bestuur.

VOLLEYBALVERENIGING T.O.H.P.

Deze keer een interviewtje met de nieuwe trainer van de dames van
TOHP: Paul Waenink. Hij is de Peter Murphy van Dames1 ;

van Dames2 ; en de schrik van Dames3.
Paul, hoe ben je bij TOHP verzeild geraakt 7
Ik ben pas in Zieuwent komen wonen en het leek mij, door training te
geven, een goede kans om in te burgeren. Hiervoor heb ik 0.3. K.S.H.
Heren 1+2 getrained. Henk Krabbenborg had mij al eerder gevraagd of
ik bij TOHP wilde komen, maar dit jaar heb ik daar pas mee ingestemd.

Wat vind je van TOHP als vereniging 7
Ik denk dat je TOHP wel kunt vergelijken met KSH. Het is ook een
gezellige vereniging waar Dames 1 of Heren 1 niet worden voorgetrok-
ken. De organisatie van TOHP is erg compact, er zijn een paar mensen
die overal van weten, dat maakt het heel herkenbaar en "gemeudelijk”.

Je traint alle kompetitiespelende Dames, is dat niet wat veel ?
Ja. In principe ben ik aangetrokken voor Dames1 en2. Voor Dames 3
was geen trainer beschikbaar en dat vond ik sneu. Dus nu geef ik een
combinatie-training aan Dames 2+3. Niet altijd eenvoudig, want het
nivoverschilisbehoorlijk. Dames1 traint apart met soms enkele leden
van Dames 2 erbij. Met het coachen van dames 1 meegerekend, denk
ik dat ik zo’n 8 tot 9 uur per week met volleybal bezig ben. Zelf volley-
bal ik niet meer, dat zou echt te veel worden.

Hoe ziet jouw training er meestal uit ?
Toen ik eerst

bij
TOHP kwam, vond ik de konditie van de dames



17

middelmatig. Het accent van mijn trainingen ligt dus nu op bewegen.
Verder probeer ik de passte verbeteren. De training begint met een
pittige warming-up, die duurt ongeveer 20 minuten. Warming-up vind ik
erg belangrijk, de ervaring leert dat een goede warming-up leidt tot
minder blessures. Dan gaan we inspelen, vooral boven en onderhands
en weer bewegen, bewegen, bewegen. Vervolgens oefenen we wed-
strijdsituaties b.v. het zetten van een blok. Dan enkele complexe
oefeningen, datzijn oefeningen waarbij alle elementen uit het volleybal
aan bod komen op verschillende posities. Met Dames 1 trainen we
daama nog op aanvalsvariaties.
Officieel hoort een training afgesloten te worden met een cooling down,
maar daar vindikde trainingstijd te kort voor, bij hogere teams vind ik
het wel belangrijk.

Wat zijn de verwachtingen t.a.v. de teams die je traint ?
DAMES 1 : Als ze wat vrijer spelen dan eindigen we bij de eerste 3.

Ons streven is natuurlijk om kampioen te worden.
DAMES 2 : We moeten zien om Dames 2 verder blessure-vrij te
houden en in de derde klassete blijven.
DAMES 3 : Alser af en toe een wedstrijd gewonnen wordt is het prima.
De gezelligheid staat voorop.

Verder nog iets Paul ?
Ja, zet er maarin dat Trees (zijn vrouw (M.H.)) het jammer vindt dat ik
bij TOHP ben gekomen. Zelf was ze er graag gaan spelen want ze
volleyballed goed, maar om training van mijte krijgen … nee, dan ging
ze liever bij gym.
Verder vindikhet jammer dat het eerste herenteam van TOHP in de
versukkeling is geraakt. Maaral met al bevalt het me prima.
Paul bedankt, en we hopen dat je nog lange tijd als trainer bij TOHP
zult blijven.

OPEN NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
Het eerste meisjesteam van TOHP neemt deel aan de Nederlandse
kampioenschappen volleybal voor de jeugd. De eerste voorrondes zijn
op 2 november in Hoog-Keppel in sporthal de Hessenhal, Monumenten
weg 30. Hun eerste wedstrijd spelen ze om 10.15 uur, daarna moeten
ze weer aantreden om 11.55 uur, 14.25 uur en om 16.55 uur. Hebjeinteresse, moedig onze meisjes dan aan

Het Bestuur.
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"OAVERPEINZINGEN"
In het kader van ‘oaverpeinzingen' is nu het volleybal aan de beurt
ledereen heeft wel eens gevolleyballed, hetzij thuis over de wasdraad,
hetzij in clubverband. Eigenlijk is het ook een eenvoudig spelletje, als je
maar 10 vingers hebt, een bal en een tegenstander (of een muur) dan
kun je in principe volleyballen. Maarja, als iedereen zo zou denken dan
zou b.v. het Sourcy Center voor een groot gedeelte onbezet zijn.
Kortom: mensen volleyballen liever in clubverband, al laten sommigen
daar wel eens weinig van blijken.

Eigenlijk zou de toegang voor volleybalwedstrijden verboden moeten
worden voor kinderen onder de 16, de paus zou een salto mortale
krijgen van alle gevloek, gesis en gescheld tijdens een wedstrijd. Wat
op T.V. door het Nederlands herenteam als zo eenvoudig, soepel en
gemakkelijk wordt weergegeven, blikt in de praktijk neer te komen op
een klimax van misverstanden (da's owe plaatse); verkeerde beoorde-
ingen (shit, toch neet uut): foute timingen (ik zei toch: strak) en depres-
sies (ik goa dr wal uut).

Om toch wat lijn in het geheel te krijgen wordt er minstens 1x in de
week getrained. Te weinig naar blijkt. Om een duik goed te beheersen
is meer nodig dan 1 uurtje in de week met kniebeschermers. Sommigen
missen zelfs dat ene uurtje in de week maar hebben wel als eerste hun
kniebeschermers om. Meer dan twee keer per week trainen, leidt al snel
tot het verschijnsel volleyholic. Hoe herken je een volleyholic ?

1. Altijd en eeuwig in trainigspak, liefst in zo’n glimmend geval
{hebt u daar ook zo’n hekel aan 7)

2. Hun aanvallen hebben kode's (B52 ; UB40 ; 4711)
3. Het profiel van hun schoenenis rond voor een snelle draaiing

(ze lopen ook altijd rondjes met de warming-up).
4. Ze drinken Isostar (lemmon met een schijfje citroen en 3 1/2

ijsblokje).
5. Ze eten nooit Magnums (dus TOHP Dames 1: julie zijn geen

volleyholics).
6. Op feestjes hebben ze hetaltijd over volleybal (meestal zijn

ze dan gekleed in de Ron Zwerver- of Ferke Hoekstralook).
7 Ze vinden zichzelf een groot talent (weliswaar miskend, maar

toch
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Gelukkig zijn er binnen de Zieuwentse volleybalclub maar weinig
volleyholics. De meesten zijn meer geïnteresseerd in de cooling-down:
metnatte haren eenkoel pilsje nuttigen (en soms een chocoladeijsje op
een stokje voorhet beste resultaat).

Maddy Hulshof

HANDBALVERENIGING PACELLI

Het handbalseizoen is alweer begonnen, metde nodige spierpijn van de
trainingen, de oefenwedstrijden en toernooien. En natuurlijk alweer de
eerste blessures.

De allereerste wedstrijden zijn ook al weer gespeeld door de verschil
lende teams. Pacelli is dit jaar de competie ingegaan met 5 teams
Twee dames senioren teams, twee dames junioren teams en een heren
senioren team. Er volgen nu een paar verslagen van wedstrijden van de
dames junioren B, die het vorige jaar nog adspiranten A waren. Aller-
eerst hebben zij ter voorbereiding van de competitie een paar toernooi
en gespeeld met buurtverenigingen.

Het verslag van het toernooi in Lochem
"We hadden het wel makkelijk, want we speelden tegen adspiranten
terwijl we in de competitie junioren zijn. We speelden vier wedstrijden
van een kwartier. Tussen elke wedstrijd moesten we een uur wachten.
We hebben ze alle vier gewonnen met een redelijke voorsprong. We
kregen de eerste prijs: allemaal een vaantje en voor hethele team een
bal

Het verslag van het toernooi in Ruurlo
"Dit was hetzelfde alsinLochem, namelijk dat we als adspiranten waren
opgegeven. Hierdoor wonnen we alle wedstrijden. We kregen allemaal
een mok van de sponsor van het toernooi en, jawel, weereen bal. Deze
bal gebruiken we nu dit seizoen als wedstrijdbal”

Anouska en Nicole namens de Junioren B.

In het weekend van 6 oktober begon de competitie. Alleen de juniorenB hoefden dît weekend te spelen. En wel meteen een streekderby in
Lichtenvoorde tegen Erix. Hier volgt het verslag van de wedstrijd_..
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ERIX B - PACELLI B
"Met volle moed stapten we op de fiets naar onze oude vertrouwde
Hamelandhal. Onze coach (Ellen) was natuurlijk weer wat vergeten.
We begonnen onze wedstrijd goed, met een goede aanval en een
mindere verdediging. De ruststand weten we niet meer, want het was
zo spannend. Maar we stonden wel achter. Vol goede moed gingen we
het veld weer in na onze instructies te hebben moeten aanhoren. Het
ging beter en de laatste vijf minuten kwamen er maarliefst vier doel
punten, maar we hebben wel verloren met een puntje verschil (11-10).”

Janneke namens de Junioren B

In het weekend daarna moesten de seniorenteams in actie komen. Alle

teams moesten uit spelen. De heren senioren begonnen hetseizoen
met een monsterscore tegen de heren van Dynamo uit Neede, het werd
13-33. De dames senioren moesten ook in Neede tegen de dames van
Dynamo, zij wonnen met 6-11. De dames senioren moesten uit spelen
in Huissen. Hier haddenzij nog nooît gewonnen van de thuisspelende
dames. Maar dit keer wonnen ze verdienstelijk door een goede verdedi-
ging en goed spel met 5-8.

Het afgelopen weekend moesten alle teams thuisspelen. Allereerst de
dames junioren A van Pacelli tegen Vios uit Beltrum. Hier volgt het
wedstrijdverslag.

PACELLI A - VIOS A
"Het was in het begin een verrassing, want Vios was een nieuwe ploeg
in onze competitie. Met de algemene opstelling begonnen we aan de
wedstrijd. Ze waren vlug in hun bewegingen en wisselden onderling
vaak van plaats, wat voor ons flink ‘tellen’ betekende om je eigen

* (in dit geval vrouwtje) te verdedigen. Onze aanvallen werden
meestal goed opgebouwd. De bal eerst rond. Instarten, gaten opzoeken
en van de kansen gebruik maken. Ook onze cirkelloopster werd goed
aangespeeld, doordat Vios vrij ver van de cirkel verdedigde. Door goeie
ballen en mazzelballen was het in de rust 10-3 voor ons. In de 2ehelft
gingen we ook dooren niet zoals vaak gebeurd, dat we helemaal uit het
spel zijn. De einduïtslag was dan ook 23-8 voor ons.”

Ingrid en Tanja namens de junioren A.

‘Toen moesten de dames senioren 2 tegen Minerva 3. Ze wonnen door
goed spel en doorzettingsvermogen verdiend met 10-7.
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Daarna washet tijd voor de junioren B, die ook tegen een tegenstandermoesten spelen waarze nog nooit tegen gespeeld hadden. Hier volgthet verslag van de wedstrijd

PACELLI B - GAZELLEN B
“Deze wedstrijd waren we vast van plan te winnen (deden we trouwensook). Het was wat we in het begin al merkten geen makkelijke wedstrijd,Er zijn maar liefst 2 gele kaarten gevallen ener zijn 3 personen tweeminuten uitgestuurd. Er zijn 3 penalties genomen, waarvan 2 voor onsen die zaten er dus allemaalin.De ruststand was7:3 (voor Pacelli). Na
een fantastische 1e helft kwam er een nog mooiere 2e helft, De eind-stand was dus 12-8 in ons voordeel !!"
Anekdote: Marloes W. rende op volle snelheid tegen de muur, hier
werd zij lichtelijk gewond (aan haar rechter arm).

Janneke en Marloes namens de junioren B

De dames senioren 1 moesten toen tegen WWV 2 aantreden. Zewonnen deze wedstrijd met 12-6.
Daama moesten de heren senioren aantreden tegen Brummen. Deheren kregen nieuweshirtjes van hun sponsorB. ten Bras aangebodenOok hebben ze allemaal nieuwe broekjes, waardoor ze allemaal in hetnieuwe tenue konden spelen. Ze deden dit dan ook maar direct goed,ze wonnen deze wedstrijd met 24-11.

De standen van de verschillende teams hangen op het prikbord in hetSourcy Center.

De sponsoren van de thuiswedstrijden van Pacelli in het weekend van20 oktober waren:
” Welkoop,alles voor uw tuin en boerderij,” Slagerij Beerten,
” Stoltenborg, interieurverzorging en* Guus Kolkman, auto-motorrijschool.

Wij willen deze mensen hierbij nogmaals hartelijk bedanken voor hunbijdrage.

Komt allen eens kijken bij de thuiswedstrijden van Pacelli in het SourcyCenter. (Voor de data en de tijden zie achter in de PIOT.)

Bestuur H.V. Paceli

——
888
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HET WEEKEND WAARIN
HENDRIK EN DORIE TROUWDEN

De zaalvoetballers van ZVC3zetten hun weekend op vrijdagavond in
met een potje voetbal in het mfc. Tijdig verzamelt men zich. Rond 20.00
uur komen de eersten al binnen. Een bakje koffie en van achter de
glazen wand naar de voorwedstrijd kijken. In dit geval de collega's van
het 4e. Een bestuurslid komt aanlopen en deeft de notulen vande le-
denvergadering uit. Een van de spelers neemt de notulen in ontvangst
met de woorden: "Dit papiertje kun je daar een beetje van op aan of
niet? Laatst kregen we er eenen ….

Zaalvoetbalteam ZVC 3 schijnt een doelpuntrijk team te zijn. Na 3
wedstrijden zijn 4 punten behaald met de laatste 2 wedstrijden als
uitslagen 15-5 en 5-2 winst
Het vierde laatin elk geval zien hoe het moet doorz'n partij te winnen
met 5-1. Een goed voorteken voor het derde? Waar moeten we eigenlijk
tegen?. Niemand blijkt het te weten. Ach, datzien we ook wel.
(Gaat dit team uit van de eigen kracht, iets waar menig topploeg jaloers
op zou kunnen zijn?). Dat zien we zo ook wel.

Kom op jongens: "Ik bun al klaor’. leder wordt aangesproken op te
staan, eventueel het sigaretje nog uit te drukken en zich om te kleden
Warmiopen is er niet echt bij. Echt stretchen ook niet. Wel wordt de
keeper ingeschoten. Hup, daar gaatie dan.

De tegenstander blijkt het derde team van Halfweg - naar een cafe
tussen Doetinchem en Zelhem - te zijn. Duidelijk geen cafe-voetballers
overigens. Ze kennen de regels van het zaalvoetbalspel (op techniek
spelen, de balhet werk laten doen, 1 man achterhouden, tijdig wisse-
len, de snelle counter en niet gedraald: schieten).

De zvc-spelers hebben hier duidelijk meer moeite mee. In het begin van
de wedstrijd geven ze nog redelijk partij. Na 1-0 achter wordt gelijk
gemaakt. 1-1
Dan is al te zien dat met name het verwaarlozen van de verdediging -
als men naar voren trekt zijn ze niet snel genoeg terug - ze op kan
gaan breken. Een vande spelers zegt het op de bankals volgt: "Het
gaat te snel voor ons”. De mannen van tussen Doetinchem en Zelhem
laten inderdaad meer zaalvoetbal zien. Voor de rustuit zich dat nog niet
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in de skore. Met 1-3 gaat zvc 3 de korte adempauze van 2 minuten in.

Na de rust zowaareen opleving met 2 a 3 reele skoringskansen voorve 3. (Achteraf bleek het de laatste stuiptrekking te zijn). Als, na eensnelle uitval 1-4 aan de andere kant valt, is het verzet gebroken. Met
individuele akties - in de praktijk vaak ‘vastlopen’ - komen we er niet.
De konditie is er ook niet naar. Halfweg 3 schiet er lustig op Ios. Bij 1-7
wordt vanaf de bank gezegd: "Dit hoeft niet in de PIOT*.

Het wordt nog wat erger. Al snel is het 1-10. 1-11 is een eigengoal. Hun
keeper onderneemt rushes naar voren. Ook hij wil een doelpunje
meepikken. Z'n coach en een medespeler roepen hem terug: "Jopie, de
goal in”. Jopie toon zich er niet aan. Daar komt hij alweer. Z'n doel-
puntje is hem echter niet gegund. De medespelers hebben er minder
moeite mee. Na 2 maal 25 minuten gespeeld te hebben en met weinigapplaus - of het moest al het handgeklap zijn van het om-de-bal-vragen
zijn - stappen alle spelers via de middenlijn van het veld.
Het skorebord geeft de kille cijfers aan: 1-13. (Als je daar al iets op kunt
zeggenis het wellicht dat deze cijfers voor zich spreken.)
De mannen van ZVC 3 hadden het deze avond gewoon even niet. Al-
thans voor wat betreft het potje voetbal om het weekend te beginnen.Aan de stamtafel bij Stoverinck wordt er straks niet te lang meer over
nagepraat. Het weekend is er weerna een week van hard werken of
studie. 2 dagen vrij nu. Zaterdag en zondag.

Zondagavond rond kwart voor 8 komen enkelen van het team bij Stove-inck binnen. Ze zijn naar een trouwerij geweest, die van Hendrik
Haverkamp en Dorie op de jaarlijkse hokersdag van Normaal. Zo tezien is het verlies van vrijdagavond omgezetin een overwinning op zon-

dagmiddag
U mag nu 3 x raden waar Hendrik en z'n geliefde Dorie met elkaar inde echt verbonden werden: in een cafe tussen Doetinchem en Zelhem.

RKZCV 3 zaalvoetbal, zoiets als: rekreanten van het zuiverste water?.PIOT blijft de resultaten wat volgen. Op 1 wedstrijd is het moelikbeoordelen. Dat kan veel beter. Succes.
(Voorlopig maken ze dit waar, want de wedstrijd erop wonnen ze met30 uit. Dan moet dan ook in de Piot vinden ze. "We hebben nu 6 uit 5
En 56 goals voor en 'een stuk of wat’ tegen’
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Hier zijn ze in de nieuwe shirts van sponsor ‘Bongers’:

Bovenste rij, v.L.n.r.: Raymond Krabbenborg, Frank Hummelink, Mark
Vos, Ruud Krabbenborg, Michel Kampshof (coach).
Onderste rij, vlnr: Erik Waalderbos, Robert Harbers, Ruud Donderwin-
kel en Mark Penterman.
(Op de foto ontbreken: tonny te Plate en sponsor Tonny Bongers)

De Redaktie.

ZAALVOETBAL SOURCY-SPORTNACHT

sportnacht die vorig jaar zo succesvol verliep, zaldit jaar
lijk op 4 en 5 januari (92) plaatsvinden.

Het zaalvoetbal-gedeelte zal wederom in handen zijn van Z.V.C--zaak
voetbal. Hieraanzal maar een beperkt aantal teams kunnen deelnemen.
Om Zieuwentenaren voorrang te willen geven, kunnen zich nu reeds
teams aanmelden.
Afhankelijk van het animo zal gestreden worden in de mix, dames- en
herenklasse. Nadere informatie volt t.z.t. Voor opgave: bij bestuur.



Bij bakker

Knippenborg
zitje goed

3 De bakker
die iets extra's van

uw bestelling maakt! !

HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt Zaal tot 400 personen

Div. kleine zalen voor alle doel-
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buifetten, warme bulfeten,
gourmeten, diners enz
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bj cen ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS

Dorpstraat 36, 7136 LM Zieuwent, 05445 1271

Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Accu's, Banden
Uitlaten

gratis montage
Betrouwbare

onderhoudsbeurten
Ook voor AP.K.Garage Elschot

Waalderweg 32 A
7263 RW Mariënvelde

Tel, 05445-1855

staan wij klaar
Tevens bouwen wij L.P.G.

in en repareren wij
schade-auto's



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

JAN HOLKENBORG
Verfassortiment 0.a.: Supralux, Allihol, Ceta-Bever Bijtsen,

SikkensTG.L. + T.H.B,, Pehalin Edelhout
kwasten - gereedschappen - plakletters etc.

Tevens uw adres voor alle glas, verf- en behangwerk.
NIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER, ZONDER NAT TIGHEID.

Zegendijk 4. telefoon 1454

VOOR
EEN UE,

GEZELLIG ©,DRANKJE
17 tijdens de rust of

na de wedstrijd
bentu van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

As a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445-13893



25

ODC RUN-BIKE-RUN Zieuwent

Zondag 20 oktober jongsleden was de parkeerplaats van het Sourcy
Center omgebouwdtot een waar triathlonstadion. De organisatie van de
plaatselijke Run-Bike-Run wedstrijd was al twee dagen druk in de weer
geweest om het parcours en het parc fermee (bewaakte fietsstalling) in
orde te maken.
Toen 's morgens om 11 uur de eerste atleten zich bij het inschrijfbureau
meldden was ondertussen alles gereed op de parkeerplaats. Na het
inschrijven en/of aanmelden moesten de deelnemers hun fiets in het
parc fermee stallen, waarbij dat tevens als wisselzone diende voor het
omschakelen van lopen naar fietsen en andersom

In de loop van de weken daarvoor hadden zich al een aanta! atleten
aangemeld, waarna het aantal deelnemers al tot zo'n 70 heren en
dames bedroeg. De organisatie hoopte de eerste keer op zo'n kleine
100 deelnemers, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met het
aantal van 60. Doordat deze wedstrijd deel uitmaakte van een circuit
van 4 wedstrijden konden de deelnemers 1 wedstrijd laten vallen, wat
dus veel mensen deden vanwege het te verwachten slechte weer.
Ondanks die kleine tegenslag waren het de atleten uit de regio die toch
nog gauw voor de start inschreven.

Er werd gestart in twee klassen namelijk de wedstrijd- en recreanten-
klasse, die weer onderverdeeld wasin senioren, junioren, veteranen en
zeker ook de dames
Alvorens het startschot (fluit) viel, was er eerst een briefing door de
wedstrijdleider van de N.T.B. (Ned. Triathlon Bond) immers de wedstrijd

was onder auspicien van de Bond. Toen dat alles gebeurd was konden
de wedstrijdatleten om 13.00 uur starten, 5 minuten later werden de
recreanten weggeschoten.
Het eerste onderdeel was de 7,2 km lopen over twee ronden. Het
parcours ging via de Zegendijk, Ottersweg, 't Roetslat, Hellerweg,
‘Roallaspad’, Kleuterstraat, de Haare en wederom de Zegendijk.Bij de
eerste doorkomst was het Francesco Rave uit Groenlo die het kop-
groepje aanvoerde gevolgd door Besselink uit Hengelo, Hilco Compag-
neruit IJhorst en Guido Gosselink uit Hengelo. Bij de dames was het
Gerda Koning uit Hippolytushoefdie als eerste doorkwam. In de recre-
antenklasse was het Wim Nieboer uit Dinxperlo en bij de de dames
Ellen Wopereis uit Lichtenvoorde, die als eersten doorkwamen.
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Na 25 minuten was het nog steeds Rave die op koplag en dusals
eerste de wisselzone in ging om de fiets te pakken, waarna Besselink
op een klein minuutje volgde. Nieboer in de recreantenklasse wasal
snel naar voren gelopen en wasal veel wedstrijdatleten voorbij gegaan.
Ellen Wopereis had een riante voorsprong en kon onbevreesd gaan
fietsen. Onze enige Zieuwentse deelnemer, Luuk Domhof, kwam na 33
minuten de loopschoenen verwisselen om te gaan fietsen, hij draaide
goed mee.

Het fietsparcours moest drie keer worden afgelegd om aan totaal 31,2
km te komen. Via de Zegendijk ging het vervolgens richting Beltrum om
dan over de Grensweg, Boschlaan, Rouwhorsterdijk, Roldersweg,
Zieuwentseweg en de Dorpsstraat weer langs start en finish te komen.
Bij de eerste doorkomst was het Roland Besselink die met een razend-
snel tempo op kop reed, die hij vervolgensniet meer af zou staan. Rave
uit Groenlo was inmiddels al door een aantal mensen gepasseerd, hij
had geen beste fietsbenen. Wim Nieboer moest zijn koppositie afstaan
aan ter Selle uit Winterswijk, Ellen Wopereis kon rustig door fietsen.

Toen de atleten voor de laatste maal in het parc fermee kwamen had
Besselink ruim een minuut voorsprong op de nummer twee Gosselink,
maar in 3,6 km lopen kon nog van alles gebeuren ! De strijd bij de
‘dames in de wedstrijdklasse was na het eerst lopen nog spannend
maar Koning had haar voorsprong op Vasters en Bos met fietsen
uitgebouwd naar bijna vijf minuten. De laatste loopronde was voor
Roland Besselink lang genoeg om zijn koppositie niet meer af te staan,
ondanks dat Gosselink toch nog dichter bij was gekomen.
Bij de recreanten werd er nog hevig strijd geleverd voor de eerste
plaats tussen Nieboer en Nico Weerkamp uit Winterswijk. Weerkamp
had nog de meeste reserve en won voor de steeds aankop gelegen
Nieboer. Gerda Koning haalde haar overwinning met ruime voorsprong
op al haar concurentes. Ook Ellen Wopereis kon de laatste kilometers
rustig uitlopen om haar overwinning in de recreanten-damesklasse
binnen te halen. Luuk Domhof verspeelde tijd bij het fietsen doordat de
ketting er afliep maar finishte knap op een 26e plaats overall in de
recreantenklasse.
Ondanks dat de snelle jongens allang over de finish waren, waren het
ook de echte recreanten die nog even rustig de tĳd namen om van
kleren te wisselen en zelfs op elkaar te wachten.

Metnog drie wedstrijd van het Oostelijk Duathlon Circuit te gaan beet
Zieuwent als eerste de spits af, met wellicht volgend jaar een echt
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startpistool en meer Zieuwentse deelnemers !

Uitslagen WEDSTRIJDKLASSE
Junioren: 1. R. Besselink (Hengelo) 1.26.49

2. T.v.d. Poel (Veenendaal) 13122
3. B. Bastiaans (Ore) 1.32.06

Senioren: 1. G. Gosselink (Hengelo) 1.27.40
2. H. Compagner (IJhorst) 1.30.33
3. J. te Brake (Aalten) 1.32.48

Veteranen: 1. G. Meiberg (Hattem) 1.33.38 (enigste vet.)

Dames: 1. G. Koning (Hippolytushoef) 1.43.03
2. J. Vasters (Holten) 1.48.29
3. M. Bos (Hengelo (Ov.)) 152.12

Uitslagen RECREANTENKLASSE
Junioren: 1. N. Weerkamp (Winterswijk) 134.18

2. L. Domhof (Zieuwent) 1.57.40

Senioren: 1. W. Nieboer (Dinxperlo) 1.35.04
2. W. te Selle (Winterswijk) 1.37.00
3. H. Nijman (Haaksbergen) 1.39.59

Veteranen: 1. H. Bentsink (Eibergen) 1.35.10
2. F. Duking (Gendringen) 1.38.38
3. H. Wesselink (Neede) 1.43.53

Dames: 1. E. Wopereis (Lichtenvoorde) 1.56.35
2. A. Vrijdag (Lichtenvoorde) 202.24
3. L. Wessels (Lichtenvoorde) 219.55
3. R. Michalik (Lichtenvoorde) 219.55
3. M. Harmelink (Lichtenvoorde) 2.19.55

De kopie voor het volgende nummer (19e jaargang nr. 4 (verschi
ningsdatum 23 november a.s) dient uiterlijk ZONDAG 17 november
het bezit te zijn van de redaktie.
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AAN DE LIJN : LUUK DOMHOF

Maandagavond 21.18 uur. Aan de lijn … Luuk Domhof, enigste Zieu-
wentse deelnemer aan de Run-Bike-Run wedstrijd van gisteren.

Hoe ging het gisterenmiddag tijdens de Run-Bike-Run ?
“Zwaar |, vooral van hetfietsen naar het lopen (de laatste overgang).
Afzien, waarschijnlijk te weinig getraind.”

Wat vond je ervan datzoiets in Zieuwent georganiseerd werd ?
"Goed, jammer dat er niet meer Zieuwentse jongeren aan meededen.
Eerder deed ik ook al mee aan de Zieuwentse prestatieloop, maar die is
helaas verdwenen.”

Heb je nog meer van zulke wedstrijden op het programma staan ?
“Nee,voorlopig niet.

OK. Luuk bedankt Aju. De Redaktie.

Denkt U aan de GROOTSE ROMMELMARKT die wordt gehouden
op zaterdag 9 en zondag 10 november a.s. bij Hotel 't Witte Paard
te Zieuwent. De opbrengst komt ten goede aan T.O.H.P., Slagvaar-
dig en Z.B.V.
Heeft u nog spullen, gooi ze niet weg maar bel Annie Eekelder
1664), Ben ten Bras (1257) of Paula Cuppers (2059) |_—_OVERZICHT THUISWEDSTRIJDEN

H.V. Pacelli
10 november 13.30 uur DJB PaceliB8 -GrolA

14.40 uur DS1 Pacelit _-AAC 18993
15.50 uu HS  Pacelil -Erix3

24 november 13.30 uur DJA PaceliA -H.C.’87A
14.35 uur DJB PaceliB -AvantiA
15.40 uur DS2 Paceli2 -Foruna 1

16.45 uur DS1 Pacelil _-AHV Swit3
17.50 uu HS  Pacelil - Avantit
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DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om dic cnc, voor u juiste hypotheek te kiezen, krijge u
nu deskundig advies Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voorw de juiste. Tegen de bestmogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1
H. W. M. TOEBES TEL. 05443-77013aENSAIDMODEVAKSCHOOL

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

MARIÉTTE HUMMELINK
‘de Haare Ta
7136 MH ZIEUWENT
Tel 05445 1766



ELEKTROTECHNIEK OPTIMALISERING

CENTRALE VERWARMING ENERGIEBEHEER

LUCHTBEHANDELING TELEFGONINSTALLATIES

LOODGIETERSWERK SERVICE

SANITAIRE INSTALLATIES ONDERHOUD

MILIEUTECHNIEK ADVISERING

K 8 f h \ :
|

oee EE eaeneaan Al |

SETAUWSSTIAATD TEL osoeres gere £ HE


