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REDAKTIEWOORD
Zo tegen het eind van het jaar is voor menigeen weerde tijd aangebro-ken om de balans over het (bijna) verstreken jaar op te maken. Wat iser het afgelopen jaartot stand gekomen, waaris het misgegaan, welkenieuwe ontwikkelingen zijn er in gang gezet. Maar ook: wat gaatervolgend jaar gebeuren ofruimer gesteld: wat brengt de toekomst ?
De sporthal draait nu ruim een jaar in Zieuwent en voorziet duidelijk ineen behoefte. Of de exploitatie van de hal in de huidige opzet kanblijven voortbestaan blijft voor velen een vraagteken. Commercieel
gezien warener diverse ups en downs.
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De verscheidenheid aan sportverenigingen binnen Zieuwent neemt nogsteeds toe, dit komt uiteraard mede door de hiervoor gememoreerdesporthal. Of de diverse sportverenigingen ook

in
de toekomst recht vanbestaan hebben valt te betwijfelen. ledere vereniging staat of valt met

een groep mensen die de club a.h.w. dragen. Echte verenigingsmensendie net datgene oppakken wat een ander laat vallen of helemaal nietziet. Vele sporters willen graag actief hun sport bedrijven en vervolgenseen afzakkerje halen aan de bar. Maar wie staat er op als er eentoemooi georganiseerd moet worden, er een actie opgezet moetworden om de kaste spekken, de jeugd te begeleiden, trainingscursus-sen te volgen of te doen aan kadervorming binnen de vereniging ? Al
dit soort zaken zijn binnen een vereniging zeker zo belangrijk dan het
bedrijven vande sport zelf.

Zou het daarom niet een goede zaak zijn dat er binnen Zieuwent(misschien in 1992) alsnog een overkoepelend orgaan komt dat al ditsoon zaken gestructureerd opzet, en de (beperkt) beschikbare talentenbinnen onze gemeenschap zo efficiënt mogelijk benut. Zo niet danishet goed mogelijk dat we volgend jaar op deze plek helaas moetenconstateren dat een der sportverenigingen in de loop van het komende
jaarzijn activiteiten heeft moeten staken vanwege een gebrek aanpassieve sportbeoefenaars.

Desalniettemin prettige feestdagen en een sportief 1992 toegewenstdoor:

De Redaktie| EVENEMENTEN-AGENDA
31 dec. Oliebollenactie / H.V. Pacelli
— 45 jan : Sourey-Sportnacht.- 19 jan Open tafeltenniskampioenschappen van

Zieuwent : org. T.T.V. Slagvaardig.26 jan. PIOT : kopie inleveren.
4 april Jeugd E.H.8.O. Distriktswedstrijden.18,19 en 20 april : PAASPOP.

—19 april : Paasvuur
= 30 april : Fietstocht georganiseerd door de

feestcommissie.
-20,21en 22 juni : Kermis.
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EEN INTERVIEW MET

BENNIE BOOMGAARS
In dit interview willen we een persoon aanhet woord laten, die geken-
merkt kan wordenals "de gemiddelde lezer”. Dit is uiteraard absoluut
niet negatief bedoeld, maar gewoon om eens een neutraal persoon zijn
of haar mening te laten geven over de hande! en wandel van sportend
Zieuwent. De keuze is gevallen op Bennie Boomgaars. De reden

nooris eigenlijk alleen, dat hee! Zieuwent hem waarschijnlijk zal
kennen. De opzet van dit vraaggesprek is geweest om hem een aantal
volzinnen voor te schotelen over nagenoeg alle sporten, die in Zieuwent
beoefend worden. We probeerden dît een beetje “uitdagend” te doen
Mocht U zich als aanhanger van Uw eigen vereniging een beetje
misleid aangesproken voelen, dan is het dus geen opzet geweest om
Uw club negatief in het daglicht te stellen.

Pacelli doet het prestatief gezien goed, maar heeft geen jeugdle-
den. Hoe moet dat in de toekomst ?
Ik denk, dat als de dames maar hoog blijven spelen, dan zal het ookinde toekomst wel meevallen. We gaan wel eens kijken zondags. Qua
spanning best wel mooi altijd, maar eigenlijk ben ik er ook weerniet zo
heel kapot van. Is er balverlies, dan rent iedereen weer hard terug om
"met de handein de loch” bij de cirkelte gaan staan. Een verdedigings-
sport dus.

Gymnastiek kent een aantal fanatieke beoefenaars, maar niet
Iedereen vindt het Interessant om er naar te kijken. Hoe kan dat in
Jouw ogen ?
Ik geefer zelf ook niet zo veel om, al vind ik het wel weer kunstig op
die evenwichtsbalk en zo. In Zieuwent ga ik eigenlijk nooit kijken, maar
b.v. met de Olympische Spelen op TV met al die punten vind ik het wel
weer mooi. Ik vind een teamsport over het algemeen toch mooier dan
individueel.

Het tafeltennissen staat In Zieuwent, vooral bij de dames op een
vrij hoog niveau. Wat vond Jij nou van de slice-backhand van
Slagvaardig In vergelijking met vorig jaar ?
Met pingpongen bedoel je zeker. Nee, maar serieus: dat zegt me
helemaal niets. Als het op de TV is, dan kijk ik wel eens, maar verder
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doet het me niet veel. Ik heb het alleen wel eens met Dave gespeeld in
het ziekenhuis. (Dave: Je stopte wel meteen.toen je achter kwam te
staan.)

Met RKZVC gaat het momenteel nietal te best. Ligt dit nou aan het
bestuurof toch ook wel een beetje aan de spelers ?
Ik denk eigenlijk hoofdzakelijk aan de trainer. De wil bij de spelers is er
best wel. Dat kun je aan de inzet altijd wel zien, maar er ontbreekt
gewoon een vast team met een eigen speelwijze en dat is toch een
taak van de trainer. Het bestuur is verder niks te verwijten, die staan
niet op het veld om die ballen erinte schoppen. Ze moeten natuurlijk in
overleg met de spelers wel zorgen voor een goede trainer.
Hoe kan het, dat TOHP metal haarnieuwe leden nog steeds niet
op een hoger niveau speelt ?
Wat is TOHP ook al weer 7 Oh ja, volleybalhe. Dat vind ik dus heel
mooi om te zien.Weer een teamsport dus. We gaan dan ook vaak
kijken op de zaterdagmiddag bij zowel de dames als de heren. Datisaltijd wel lekker spannend om te zien. Om naar een hogere klasse te
komen zal echter nog wel enkele jaren duren. We hebbenin Zieuwent
geenechte toppers, maar overhet algemeen spelen ze best wel goed.
Het isinieder geval een leuke sport en hopelijk doethet Nederlands
team het ook goed, want dat is ook schitterend.

Tennissen is en blijft sport nummer 2 in Nederland, maar zal het
nog zo ver komen, dat het op de televisie zo vaak wordt vertoond,dat ZTV minder leden zal gaan krijgen ?
Op TV is hetjuist prachtig om te zien. Vooral Chang en Lendl zijn goed,
al vind ik die Becker weer niks trouwens. Ook de Nederlanders doen
hetde laatste tijd natuurlijk prima, zoals die Haarhuis en Siemerink.InZieuwent zou ik zo geen enkele speler of speelster op kunnen noemen.
Ik ga dan ook nooit kijken en zeker op de buitenbanen bij het voetbal-
veld niet. Voor mij blijft het toch een beetje een kapitalistische sport
voor de draagkrachtigen onder ons.
Karate is een vechtsport. Zou eigenlijk iedereen niet bij Mu Chin
moeten gaan om zich te kunnen verdedigen 7
Nee, helemaal niet. Waarom moet er gevochten worden. Al die vecht-
sporten zijn trouwens maar niks, Voor mij blijven al die sporten altijd
een beetje bravourachtig. Als mijn buurman er dan ook over begint te
praten, dan loop ik meteen weg, het doet me allemaal niets. Ik ga dan
ook sowieso niet kijken naar een af andere wedstrijd.
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Touwtrekken en klootschieten zijn zomersporten. Is het nou inder-daad alleen Interessant om het zelf te doen of vindt Jij het kijkenernaar ook wel leuk ?
Touwtrekken is juist heel mooi om te zien. Met het toernooi in Zieuwent
"goa ik altied oaver 't droad um te kieken”. Tegenwoordig wordt ertrouwens fanatiek getraind, terwijl het vroeger "van 't land an 't touw"
was. Ik vind het trouwens wel jammer, dat ze maar een team meerhebben. Om het nouzelf te doen, nee toch maar niet.
Klootschieten is ook een hele mooie sport, vooral om te doen. We doendan ookaltijd mee aan het pinkstertoernooi. Weer een sport trouwens,dat in teamverband wordt gespeeld. Strijd en gezelligheid gaan dan
samen, ideaal dus. Om naar te kijken is het inderdaad niet al te interes-sant. Je kan alleen maar meelopen en die kloot nastaren, die je eigenteam of jijzelf niet hebt gegooid.

Waarom weten zo weinig mensen Iets van de schietsport ?
Dat heb ik wel eens gedaan, maar niet echt fanatiek hoor. In Zieuwent
weet ik er, behalve methet schieten op de kermis dan ook weinig van.
Ik ken wel een paar leden, maar daar houdt het mee op. Je hoort ertrouwens ook niets van en dat mochten ze best wel eens meer doen,Vooral toen de sporthal er kwam hadden ze iets meer aan PR moeten‘doen. Je hoort of leest nooit eens iets over een toernooi of zo iets

Is het elgenlijk terecht, dat biljarten een café-sport Is of kijk je daaranders tegen aan ?
Als je wilt biljarten kom je vanzelf in het café terecht, hoewelik nognooit een wedstrijd in het café heb gezien. Ik vind het wel heel mooi omte zien, vooral hetdriebanden en het kunststoten. In Zieuwent hoor jealleen maar, dat 't Kevelder wel eens toernooien organiseert en zeschijnen daar ook een goede bijartjeugd te hebben. Ik biljart echterzelden of nooit

Squashen is in Nederland relatief de snelst groeiende sport. Zalhet nog zo Ver komen, dat er In Zieuwent een squash-hal zal
verrijzen ?
Dat denk ik niet. Ik hoop voor de club, dat het een blijvende zaak iszoveel leden, maardat blijft toch afwachtenIk ga wel eens kijken in desporthal. "Roazend snel en hard houwen". Ik denk, dat het voor demeeste toeschouwers te hard gaat, maar voor de spelers zef zal hetwel mooi

zijn.
Op TV is het bijna noot, dus van de regels weetik niks.
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Badminton wordt tegenwoordig binnenshuis gespeeld. Is het niet
zo, dat het gewoonthuis veel gezelliger is ?
Het is een goede zaak, dat er een vereniging voor bestaat. Het is dan
ook een mooie sport. Ik ben eens gevraagd om lid te worden en ben
toen gaan kijken, maar toen ik begon te praten over "fuupkes” in plaats
van "shuttles" vonden ze dat geloof ik niet zo heel leuk. Het was in het
begin eeri beetje een familieaangelegenheid, maar datis het nu natuur-
lijk al lang niet meer. Persoonlijk vind ik de zondagavond minder
geschikt, maar voor anderen zal dat wel goed uitkomen.

Eindconclusie van Bennie: Over het algemeen is het sportleven in
Zieuwent goed. Er is voorelk wat wils, vooral met de komst van de
sporthal een tijd geleden. Iedereen was nogal bang, dat het ledental bij
de clubs overal zou minderen, maardat bleek meete vallen. Waar-
schijnlijk is iedereen tegenwoordig bij 2 sporten, terwijl dat vroeger niet
zo was. Dave merkt tenslotte nog op, dat er wel een zwembad in
Zieuwent zou mogen komen, maar Bennie reageert aldus; "Iedereen
geet tegenwoardig toch noar die grote gaete".

Na dit openhartige gesprek nog het "PIOT-toetje" van Bennie:
1. Wat is Je favoriete gerecht ?:Lekkere normale kost, dus een

gehaktbal met bonen en dan gekookte aardappelen met jus.

2. Wie nodig je absoluut niet uit opJe verjaardag ?:“Paul de
Leeuw neet, un kwal van un kearl, din is waardeloos, wieters kan
iedereen kommen".

3. WatIs volgens jezelf je slechtste eigenschap ? : (Na lang na-
denken en uitgebreid overleg met Hermien) Ik laat de auto atijd
gewoon opdrogen na het wassen. "Dan kriej strepen’.

4 Wat is volgens jezelf je beste elgenschap ? : Ik ben attjd
overal op tijd en ik heb altijd goede zin

5. Wie vindt je de beste sportman(vrouw) van Zieuwent ? : Vroe-
ger vondik dat altijd Wilma Papen en tegenwoordig Jopie Kuper.
Die is zo lekker fanatiek, vroeger met keepen, tegenwoordig met
keeperstraining, badminton, schaatsen, fietsen etc.

—u
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P.S. Deskundig advies kan U veel geld besparen !!
Dorpsstraat 93 - 7136 LJ ZIEUWENT
Telefonisch bereikbaar tijdens werkdagen tussen 18.00-19.00 uur,
onder tel.nr. 05445-15642

NIEUW Ook voor banden, uitlaten en accu's bent U bij ons beter af.
Dit alles wordt verkocht onder volledige garantic, Bel eens
voor een vrijblijvende prijsopgave of een afspraak

motor- en aautorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939
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6. Wie vindt je nou een ondergewaardeerd persoon ? : Edwin
Kroos, die staatatijd voor iedereen klaar: zaterdags voorde jeugd,
Zondags voor een seniorenteam, met het zaalvoetbal, met het
tafeltennissen noem maar op.

7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijn, wie zou erdan In Jouw ogen burgemeester moeten worden ? : Jos Spieker,die is altijd op tid, is fanatiek, correct, gaat overal achteraan, wil
iedereen helpen en ook niet onbelangrijk voor een burgemeester;
hij rookt een sigaar.

8. Wat zijn je grootste hobby's ? : Kelneren en de muziek.

9. Wat zou je nou graag veranderd willen zien In Zieuwent 7 : De
Dorpsstraat, er moeten daar remmende maatregelen komen, want
iedereen rijdt daar natuurlijk veel te hard.

Bennie, bedankt voor dit gesprek en we hopen, dat je nog veel plezier
aanhet Zieuwentse sportleven mag beleven.

De Red

NIET GESCHOTEN, ALTIJD MIS

Hetis dinsdagavond 3 december 19.25 uur. In een voormalige varkens-schuur naast "Buurt en Clubhuis 't Kevelderis Guuste Molder (&énvan de leden) bezig met de voorbereidingen voor de wekelijkse club-avond van schietvereniging "St. Sebastiaan”. Hij zet op een provisori-sche manier koffie en steekt de verwarming aan. Middels een ingenieussysteem wordt door een kachel op zolder, via een dikke verticaleverwarmde lucht in het onderliggende zaalje geblazen. Een prachtigzaaltje overigens. Naast de schietvereniging, heeft namelijk ook de
karatevereniging "Mu Chin” hier haar onderkomen. Het grootste gedeelte van het vloeroppervlak is derhalve bedekt met dikke zachte rode
matten. Een gehele zijwand is voorzien van manshoge spiegels. Het
geheel straalt iets mondains uit. In een hoekje is een kleine bar ge-maakt, terwijl in een andere hoek een houten stellage is getimmerdwaarachter 5 schutters hun geweren kunnen aanleggen.
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Deze karatezaal (Dojo) wordt door Guus in een mum van tijd omge-bouwd tot schietbaan. Uit de achterwand worden 5 schietschijvengetoverd. Boven de rode matten worden 5 touwtjes gespannen enbevestigd aan reeds aanwezige katrolletjes op de houten schietstellageOp elk touwtje zit een bevestigingsklemmetje voorde schietkaart. Vanafzijn schietpositie is de schutter, met behulp van het genoemde Katrolie-tje en het gespannen touwtje, in staat om een schietkaart van en naarde achterwand te transporteren. Hierdoor behoeft niemand in de baan
van een mogelijk schot te lopen (veiligheid boven alles), terwijl alsmstig voordeel geldt dat de karate-matten worden ontzien. De vijfschietbanen zijn gereed.

Na het klaarzetten van een lange tafel en een tiental stoelen wordtvanuit het plafond een scheidingswandje neergelaten. Een afscheiding{ussen het schiet- en zitverblijkgedeelte. Sommige kogels wilen nogwel eens terugketsen, terwijl veel schutters een hekel hebben aantoeschouwers.

OPEN-VIZIER
Schietvereniging St. Sebastiaan kent slechts 13 leden en is daarmeeeen van de kleinste verenigingen van Zieuwent. In het verre verledenzijn het er wel eens 40 geweest. Blijkbaar wordt het schieten er nietpopulairder op. Van deze 13 leden nemen 7 mannen (vrouwelijke ledenheeft men niet) deel aan de kompetitie georganiseerd door de zoge-naamde "Aaltense Schiet-Bond”. De afkorting A.S.B. staat dus nietalleen voor een uitzendbureau. Deze 7 competiieschutters zijn (tussenhaakjes staat hun respectievelijke wedstrijdgemiddelde vermeld (maardaarover straks meer):

H.Beerten (Herman v.d. Slager) (113)
B. Krabbenborg (B.A.M.) (112)J. Donderwinkel (Jan Derk) (110)G. te Molder (Guus van Hulze) (109)
H. Heutinck (Henk Tolder) (108)
A. Schutten (Andre Hinnas) (108)
E. Stoverink (Erik van Grote Vos) (105)

De Aaltense Schiet-Bond kent 6 verschillende sterkteklassen. In afne-mende volgorde zijn dat de hoofdklasse en klasse-A, B, :C, D en -E,De klassen A UmEzijn op hun beurt weer onderverdeeld in 2 of 3afdelingen. In Oost-Gelderland nemen 27 verschilende schietverenigin-gen (met in totaal + 110 teams) deel aan deze competie. Het enigsteteam van St. Sebastiaan komt uit in klasse-C (afdeling 2)



VOORHUIS ALTIJD IN BEWEGING
Damesmode wisselt snel. Daarop speelt Voorhuis in met

intemationale merken zoals:
ESSENTIO

PASS PORT
TAI FUN etc.

Dus dynamische damesmode in allerlei variaties,
Daarmee scoor je atijd.

TRANSPORTBEDBIJF

KRABBENBORGcv.
Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent
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IN DE SPIECEL
VAN DE KAPPER

Dorpsstraat 51,
Zieuwent Tel. 1797

SOURCY CENTER ZIEUWENT
n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek

Vele in. en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak-
úviteiten, culturele mani-
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menten van 50-2000
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formatie en documentatie.
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@
BOWLINGBANEN

INDOOR MIDGETGOLF
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JUE DE BOULLS

SOURCY CENTER ZIEUWENT - ZEGENDIJK 3A - 7136 LS ZIEUWENT



Vanavond komt het derde team van de Bredevoortse Schiet Vereniging(BSV-3) op bezoek. Het is 19.45 uur als de 5 heren uit Bredevoortarriveren. Beide teams zitten aan dezelfde tafel en beginnen met eengezellig bakje koffie. Plastic bekertjes (de heren hebben schijnbaar eenhekel aan afwassen) en Completa (de koe staat droog) volstaan. Hetwedstrijdformulier en de schietkaarten worden ingevuld en de wedstrijdkan beginnen.

Een team bestaat uit 5 schutters. Elke schutter behoeft tijdens degehele wedstrijd slechts 10 kogeltjes af te vuren, verdeeld over tweeseries van5schoten elk. Er wordt geschoten met een luchtbuks (kaliber177 , 45 mm kogeltjes) voorzien van een "open" vizier. De schietsportin z'n algemeenheid kent een groot aantal verschillende vizieren. Een"open" vizier is voor u waarschijnlijk het meest bekend. De huis-tuin.keuken-mussenbuks en de geweren van de schietkraam op de kermiszijn namelijk ook uitgerust met een open vizier (een omhoogstaandKogelie op het uiteinde van de loop en een uitholling in een laatjehalverwege de buks). De meeste leden van St. Sebastiaan hebben nietde beschikking over een eigen wedstrijdbuks. De vereniging heeftderhalve een aantal geweren in eigendom,

Per serie wordt geschoten
op een kaart die zes rozen
bevat. De schietafstand
bedraagt 10 meter. Eén
van de rozen geldt als
proefroos. Tijdens de eer-
ste serie mag 3x (tijdens
de tweede serie 1x) wor-
den proefgeschoten. Hier-
door wordt de schutter in
de gelegenheid gesteld
zich in te schieten op een
voor hem vreemd (niet
eigen) geweer. Op deoverige 5 rozen wordt éénmaal geschoten. Hiemaast is één roos opware grootte afgebeeld. Een schot in het middelste zwarte circeltje isgoed voor 12 punten. Het maximale aantal punten dat één schutter perSerie kan behalen is dus 60 (5 x 12). Tijdens een wedstrijd (2 series)kan één schutter dus 120 (2x60) punten schieten. Op grond van Je
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hiervoor genoemde wedstrijdgemiddeldes kunt u zich dus nu een beeld
vormen van de kwaliteiten van de Zieuwentse schutters.

Om de beurt staat een schutter uit Zieuwent of Bredevoort op om zijn
eerste serie te schieten. Hij verlaat de tafel en verdwijnt achter de
afscheiding en is voor de overige aanwezigen niet meer te zien. Hoogst
merkwaardig, maar daarover later meer.
Er is een groot verschilinhet schieten van de Zieuwentse en Brede-
voortse schutters. De Zieuwentse schutter verdwijnt all6&n achter de
afscheiding, schiet in hoog tempo de kogeltjes richting rozen en komt
nonchalant, wat lacherig, naar de gezamenlijke tafel terug om z'n volge-
schoten kaart in te leveren. Eris weinig of géén kommentaar. De score
wordt door de omstanders voor kennisgeving aangenomen.
De Bredevoortse schutters doen het een stuk ernstigeren ogenschijnlijk
professioneler. Samen met de schutter verdwijnt een teamgenoot achter
de afscheiding. De teamgenoot fungeert als hulp en begeleider. Hij
laadt het geweer voorde schutter en houdt het geweer even vast als de
schutter begint te trillen en zijn vermoeide armen rust wil geven. Tevens
geeft de teamgenoot technische aanwijzingen en mentale steun in de
vorm van opbeurende woorden. Tussen de schoten wordt langdurig
(soms meer dan een minuut) gewacht om concentratie op te bouwen
(volgenshet wedstrijdreglement dienen de5 schoten binnen 15 minuten
te zijn verricht; tijd genoeg lijkt mij). Na de serie verschijnt de Brede-
voorste schutter weer aan tafel. Zwaar zuchtend, het zweet op het
voorhoofd staand, wordt ontevreden en met het nodige kommentaar de
kaart ingeleverd. Het kan altijd beter.

Nadat beide teams de eerste serie hebben geschotenblijkt Zieuwent
een lichte voorsprong te hebben opgebouwd. Mede een gevolg van een
complete misser van een der Bredevoorste schutters (overconcentratie
2). De koffie is al lang ingeruild voorbier. Slechts een enkeling drinkt
alcoholvrij. Eén glas bier is doping (hetis wetenschappelijk aangetoond
dat dit de concentratie bevordert), maar ik heb nooit geweten dat je met
twee halve liters op beter kunt mikken. Het verhoogt wel de gezellig-
heid. Wanneer de schutters zich één voor 66n terugtrekken om de
tweede serie te schieten, vliegen de moppen over tafel. Terwijl 66n
persoon kogels verschiet, schiet de rest ondertussen regelmatig in de
lach. De moppen zijn helaas niet geschikt voor publikatie. Het "schuin-
heidsgehalte” is van een dusdanig kaliber, dat deze voor menig lezer in
het verkeerde keelgat zouden schieten.

———

—
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Om 22.10 uur is het lood (de 100 wedstrijdkogeltjes) verschoten.Bredevoort blijkt te hebben gewonnen met 554 tegen 546 punten. Hetmaximale aantal punten per wedstrijd bedraagt 600 (5 x 120) hetgeendus betekent dat Zieuwent vanavond een score van 91% heeft behaaldMet 4 competitiepunten uit & wedstrijden draait men redelijk mee

Er wordt nog wat gedronken en nagekletst. De beste schutter vanBredevoort (ene M. Betting, uitkomende voor B.S.V.-1, met een wed-
strijdgemiddelde van 119,7) blijkt onlangs Nederlands Kampioen te zijngeworden. Met 10 kaarten (50 schoten) behaalde hij een score van 599

punten. Met andere woorden; hij schoot 49 maal in het centrum van de
Toos (12 punten) en 1 maal er net naast (11 punten). Uw verslaggeverdoet het een stuk slechter. Uit 5 schoten komt hij niet verder dan 4onvervalste poedels en é&n mager achtje.

DIOPTER
De Bredevoortse schutiers verlaten het pand. De leden van St.Sebastaan blijven zitten. Ze zijn een avondje uit en gezelligheid is troef. Enkeleleden, die niet deelnemen aan de “open-vizier-competitie” van deAaltense Schiet-Bond, komen binnen. Zij informeren naar de resutatenvan de wedstrijd en komen hun "Diopter-kaarten” volschieten. Dit laatste
Vergt enige uitleg. Naast het "open-vizier" bestaat er namelijk nog het“Diopterschieten”. Een andere competitie met 0.3. de navolgendekenmerken:
a. Er wordt geschoten met een "Diopter.vizier". Dit vizier kent u vanhet vroegere televisiespelletje “Het Gulden Scho" (geleid doorKees Schilperoort} en het introfilmpje bij de JamesBond films.
b. Men kent geen direkte tegenstander. Door de schietbond wordenvooraf speciale genummerde kaarten verstuurd, die op een doorde schutter zelf te bepalen dag en tjd mogen worden volgescho-ten.
©. Naast een kaartenset voor viertallen is het ook een persoonlijkecompetitie. Van de ingestuurde volgeschoten kaarten wordt doorde Bond een regionaal persoonlijk "Diopter-eindklassement" opge-steld.
d. Binnen één seizoen worden meerdere competitieronden gespeeld.Binnen 2 maanden na ontvangst moet een set kaarten worden

teruggestuurd.

De “Diopter-competitie" kent als grote voordeel dat de deelnemer nietde gehele avond bezig is om slechts 10 keer te schieten, Het biedt

—ss833



12

derhalve voor de ieden die niet wensen deel te nemen aan de competi
tie van de Aaltense Schiet-Bond een goed alternatief.

Schieten vergt opperste concentratie, goede ogen en een sterke arm.
Het geweeris zwaar en "opleggen" is uiteraard ten strengste verboden.
Het geweer wordt zo stevig mogelijk vastgezet in de schouder (een
dikke colbert met schoudervulling en/of portefeuile in de binnenzak wil
nog wel eens helpen). Door het geweer vrij dicht bij de kolf vast te
houden kan met de elleboog op de borst steun worden verkregen.
Uiteraard dient hierdoor tijdens het schieten de adem te worden inge-houden.
De meeste schutters hebben een hekel aan toeschouwers. Men voelt
zich “opgefokt” en "opgejaagd". Het alleen-zijn bevordert de concentra-
tie, vandaar de reeds eerder genoemde afscheidingswand.

Schietvereniging St. Sebastiaan: een kleine doch hechte sportvereni-
ging. Een avondje schieten is meer dan een sport bedrijven. Even
ontspannen is een gelijkgestemd gezelschap is zeker zo belangrijk.
Lijkt dit schieten u ook wel wat ? De vereniging kan best wat nieuwe
leden gebruiken. Voor inlichtingen kunt u zich wenden ot Guus te
Molder(tel. 2214).

De Redaktie.

Gedurende de wintermaanden, wordt er in de kantine van R.K.Z.V.C.
op de 2e maandag van de maand (13 januari, 10 febuari en 9
maart) een kruisjaskaartavond georganiseerd voor leden en dona-
teurs. De aanvang is 20.00 uur.

De besturen vanalle verenigingen wensen hun trainers, verzorgers,(bege)leiders, spelers, supporters, sponsors, terreinmeesters, con-
sus, kantinepersoneel, donateurs en begunstigers PRETTIGE
FEESTDAGEN en een GELUKKIG, SPORTIEF EN SUCCESVOL
1992 toe.

Het voltallige ZVC-kantinepersoneel wenst U allen eenzalige kerst
‚en een voorspoedig 1992.De kantineis van 21 december 1991 /m
5 januari 1992 gesloten



Bezoek de Sourcy Sportnacht en
steun de restauratie van de kerk

Naast de uitstekende muziek die we de toeschouwers van de SourcySportnacht bieden is er voor hen, en natuurlijk ook voor de spelers, demogelijkheid om dee! te nemen aan verschilende spellen waarbij denodige prijzen zijn te winnen. De opbrengst van deze spellen, waaronder b.v. nummer-bowiing, hoefijzer gooien en minigofspellen, gaatgeheel naar het restauratiefonds t.b.v. de Zieuwentse kerk.

In de vorige PIOT bent u uitvoerig geïnformeerd over de sportievemogelijkheden die er zijn in de nacht van4 op 5 januari, De aanmeldin.gen zijn binnen gestroomd zodat weer vele sporters een gezellige nachttegemoet gaan. Er is nog een mogelijkheid om zich op te geven voorbadminton. Degene die zich hier nog voor op wil geven kan zich inverbinding stellen met Yvonne Eekelder (tel. 2172). Binnen het zaal.voetbaltoemooi is nog plaats voor 2 teams. Inlichtingen hierover bij Benten Bras (tel. 1257).

De organisatie van de sportnacht wenst u allen hele prettige feestda:gen, on alle deelnemers en bezoekers van de sportnacht een gezeligeen sportieve avond.
De Organisatie,

UITNODIGING

Aan de besturen en leden van de sportverenigingen te Zieuwent,

Geachte sportvrienden,

Hierbij nodigen wij het bestuur en de leden van uw vereniging uit vooreen gezelige nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 3-1-1992 aanvang 20.00uur in Zaal Het Witte Paard te Zieuwent,
Wij hebben alle sportverenigingen in Zieuwent voor deze avond uitgeno-digd. De bedoeling van deze feestavond is de onderlinge bandentussende leden van de sporterenigingen uit Zieuwentte versterken
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De entree voordeze avond bedraagt £.5,-. De kosten van drankjes etc.komen voor eigen rekening. De muziek zal worden verzorgd door de
"Goldstars”.

Wij rekenen op een massale opkomst van u en uw leden. Uiteraard zijnde respectievelijke partners mede uitgenodigd.

Met vriendelijke sportgroeten,
Bestuur v‚v. R

R.K.Z.V.C. : OEFENPROGRAMMA
WINTERSTOP 1992 (ZVC-1 en -2)

09-01-1992:19.30 uur Eix 1 zot220.00 uur KSH1 -zvc2
11-01-1992: 14.00 uur  : Hector 1 -zvo1

:16.00uu :Hector2 -zvc2
De navolgende oefenwedstrijden worden gespeeld bij afgelasting van
de competitiewedstrijden.

19-01-1992:10.30 uur  :WG1 -zvo1
:1115u0r  :ZVC2 -wG2

26-01-1992:10.30 uur : Lochem 1 -zmvo1
:1115uu  :ZVC2 Lochem 2

0202-1992:11.15uu  :ZVC1 -0C. Wehl 1

10.30uu :C. Wehl2 -zvc2
09-02-1992 :11.15uuw  :ZVC1 - Gendringen 1

: 10.00 uur Gendringen 2 -zvc2
16-02-1992 : 11.15 uur - Etten 1

1.15 uur - Etten2
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R.K.Z.V.C. ZAALVOETBAL-TOERNOO!
2E KERSTDAG 1991 (ELFTAL 5 T/M 8)

TEAM-INDELING
Team 1

P. Holkenborg
Ieam3
G. Stortelder

M. Waalderbos W. Waalderbos J. Hoenderboom
L Stoltenborg (") Lau Donderwinkel (") Fr. KI. Zeggelink (°)H. Krabbenborg (B) _N. Wessels P. Hummelink
B. Ten Bras W. slot M. SlotA. Vos T. Hulshof G. Rouwhorst. Hummelink F. Stortelder D. v‚h. Hooft

Team 4 Team &

J. Wolters A. KI. Holkenborg ij

H. KI. Holkenborg () A. Hogenelst L. Kolkman
A. Rouwhorst W. Venderbosch Fr. Domhof
H. Krabbenborg (eu) A. Spekschoor () H. Wopereis (°}R. Donderwinkel J. Domhof E. Hulzink
6. Hulshof LKHolkenborg Fr. HummelinkJ. Ponds 8. Nijenhuis Leo Donderwinkel

€) = Aanvoerder

WEDSTRIJDSCHEMA
13.00 uur 1-2 14.15 uur 45 15.30 uur 3-513.15 uur 3-4 14.30 ur 3-6 15.45 uur 2-413.30 uur 5-6 14.45 uur 1-4 16.00 uur 1-518.45 uur 1-3 15.00 uur 2-5 16.15 uur 2314.00 uur 2-6 15.15 uur 1-6 16.30 uur 46

— Team 1 speelt in wit tenue.
—Eenspeler mag alleen uitkomenin zijn eigen team.
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DE MOMENTEN VAN DE
R.K.Z.V.C. PUPILLEN

R.K.Z.V.C. D-1
Wedstrijd : RK.ZV.C. D1 - Kotten Di
Uitslag :43
Doelpuntenmakers:Luc Spekschoor (2x), Justin Mul en Roy Alofs.
Mooiste goal : Een schitterende solo van Luc doorde verdedi-

ging van Kotten.
Mooiste moment__: We maakten vak voor tijd de winnende goal.
Manv.d. wedstr. _: Dennis Klein Goldewijk, hij verdedigde perfect.
Wedstrijd :RKZ.V.C. DI - Longa D3
Uitslag 52
Doelpuntenmakers:Justin Mul (3x), Gijs Klein Holkenborg en

Luc Spekschoor.
Mooiste goal Justin vanaf de zestien meter een lobje over

de keeper.
Mooiste moment: Een schitterende redding van Peter Hoender-

: boom.
Man v.d. wedstr. Johan te Vruchte.

R.K.Z.V.C. E-1
Wedstrijd : Vosseveld E1 - RK.Z.V.C. E1
Uitslag 0-0
Doelpuntenmakers :--Mooiste goal —

Opvallend moment : De scheidsrechter floot 2x af op het moment dat
een speler van Zieuwent alleen op de goal af
ging

Manv.d.wedstr. Thijs Roelofsen

Wedstrijd :RKZV.C. Et - Meddo Et
Uitslag 31
Doelpuntenmakers : Tom Groot Kormelink (2x) en Jan "Schoppen".
Mooiste goal : Jan "Schoppen" na een mooie voorzet van

Thijs Roelofsen.
Mooiste moment
Man v.d. wedstr. : Tom Groot Kormelink.
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RK.Z.V.C. E-2
Wedstrijd R.KZ.V.C. E2- Grolse Boys E2
Uitslag 32
Doelpuntenmakers : Ton Rouwhorst (2x) en Hans Kerkwijk.Mooiste goal : Afstandschot van Ton Rouwhorst.
Mooiste moment : Goa! van Hans Kerkwijk: hij omspeelde 3

spelers.
Man v.d. wedstr. Ton Rouwhorst.

Wedstrijd : Winterswijk E2 - R.KZ.V.C. E2Uitslag :62
Doelpuntenmakers : Ton Rouwhorst (2x).
Mooiste goal  Terugspringende bal van de paal en direct opde slof.
Mooiste moment _: Iedereen wilde aftrappen.
Man v.d. wedstr. Thijs Bongers (keeper)

RKZV.C. F-1
Wedstrijd KSV. F1-RKZV.C. F1
Uitslag 10
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment Chris Eekelder vond de supporters van K.S.V.

maar “dukkels”, omdat ze zo dom schreeuw-
den.

Man v.d. wedstr. : Mark Onstenk

VOLLEYBALVERENIGING T.O.H.P.

TOHP-jeugd jongens-A KAMPIOEN !!!Begin september jl. was het nog onzeker of TOHP met een jongens-team kon gaan deelnemen aan de competitie. Iedereen deed zijn bestom jongens bij de volleybal te halen, Zelfs bij KSH werd er gepeild of zijniet wat hadden. Er wasons te ore gekomen dat ook daar geprobeerdwerd cen jongensteam te maken. Zij hadden er 2 enwij inmiddels 7,zodat ze naar Zieuwent kwamen. Nog net voorde inschrijfdatum kon'TOHP een jongensteam aanmelden bij de bond.



VERENIGINGEN:
RKZV.C. Veldvoetbat
Voorzitter Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, 1. 1291
sekretaris C tentokder FaxeieraatL voorde te 0544375179
Penningmeester M. vh, Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tel 1660

Wedstijdsekt. : H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde
RKZVC. Zaalvoetbal
Voorzitter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel 1257

Sekr/Penningm. 8. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel, 1591

Wedstrijd-sekr. 8 Sf Heerweg Zieuwent tel 2127

HV. PACELU: Handbal
Voorzitter 8. Wensink, De Haare 18, Zieuwent tel 1838
Sekretaresse 1 Rouwhorst. Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent tol. 05843 73818
Penningmeesteres P. Klein Goldewijk, Oude Maat 2, Moriënvelde, vel 1383

Wedstijdseke A Hummeink, De Haare 30, Zieuwent tel 1531

TOHP: Volleybal
Voorzitter H. Krabbenborg. Dorpsstraat 22b, Zieuwent, tel 1875
Sekretarig E. Rouwhorst, De Haare 26, Zieuwent, tel. 1822
Penningmeester; A, Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent tel. 1400
Wedstrijdsckt. :P. Cuppers IJzereef, De Haare 26, Zieuwent, tel, 2059
Aocroanten A Kleïn Tuente, Lanthenweg 43, Moriënvelde, tel 1209
deugeraken1Kolkman Cuppers Ruwcseweg 20, Zieuwent! 2194

ZIV: Tennis
Voorzitter €. Cuppers, Oude Maat1, Mariënvelde, te. 1281
Sckretarezse A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent tel 1591
Penningmeester UWWejers Zeuwenseuag 7 Zieuwent el 1645

Wedstrijdsekt A KI Holkenborg, Past. Zanderinkstraat 14, Zieuwent, tel 1833

26V: Gymnastiek. en Jazzgym.vereniging
Voorzitter L. Hummelink, Oude Terborgscw. 269, D'chem, tel 08340 60242
Sckretaresso J. Wolters, Batsgijk 42, Mariënvelde tel 1711

Peningmeesteres T. Wopereis, Dorpsstraat 22%, Zieuwent, te! 1928
Wedstrijdsekt -L Hummelink, Oude Terborgsew 269, D'chem,el08340 60242

MU CHIN: Korste
Voorzitter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262
Seer Penna Rijnders Larkestaal 18 voorge et 05443 74926

TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter |L. te Molder, B. v. Meursstraat 24, voorde, tel 05443 75954
Sokretaris 8 Hutink, Kleuterstaat 7, Zieuwent, tel. 2112
Penningmeester: M, Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, tel 1374



SLAGVAARDIG: Tatettenri
Voorzitter 8 ten Bros, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sokretaris £. Hoonderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, el 1928
Penningmeester te Roller, Verkavelingsweg 2, Marienvelde, cel 1373
Wedstijdsekt  K Hurmelnk Emersweg& velde tf 05443

ST. SEBASTIAAN: Schiewvereniging
Voorziter A Meekes, Strausstraat 15, voorde ©, Tel 05443 76506

older De toog 23, Zuweel 2214
Penningmeester A Papen, De Haare 12, Zieuwent, tel 1970

BV. 't KEVELDER: iljarten
Voorzien B Hulshof, Zieuwentseweg 59D, Zieuwent, tel 1494
Sekr/Penningm. C Schuïink JV, Eystraat 12, L'voorde, fel 05243 73217
Wedstrijdsckt  C Woperes Schoppenseg 3, Zieuwent tl 1432

8.82: ijrten
Voorziter A van Meli, Kard. de Jongstr 1, Evoorde, tel 05443 74584
Sekr/Wedstr zekr. T. Bongers, Dorpsstraat 26, Zieuwent, tel 127
Penningmeesteres  f Goldewijk tenBra, Churchilstraat 20, Zieuwent, tel. 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel 1217
Sekr Wedstr skr. P Domhof Safmansireg2a Belim tel 05228. 2101
Penningmeester+T Bongers, Dorpsstraat 38, Zieuwent, ‘el 127

ESZET ‘90: Squashwereniging

Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tet 1982
sekretaris . Doppen, Aaltonseweg 49, Lichtenvoorde, te. 05643 76772
Penningmeester: P. van Zutphen, Bentinckstraat 23, Lvoorde, tel. 05443 76763
West eer Pknppenberg Dorpssraat 244 Zeuwent Ie 1856
BADMINTON: vereniging:

Voorziner F. Womelink, Edisonstraat 46, Lichtenvoorde, tel, 05443 71149
Sekrotaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel, 2172
Penningmoosteres:A. Eekelder, Ruurlosewog184, Zieuwent, el. 1664
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Even voorstellen: 9 jongens in de leeftijd van 15-16 jaar met een
gemiddelde lengte van ca.1,70 m.

Sander KI, Goldewijk _: Jumping Jack, duikt naar iedere bal.
Steve Holkenborg _: Mr.Showbizz, weet na iedere bal wel een

showtje weg te geven.
Bjorn Domhof : Big foot, ca. 1,87 m lang als het niet meer is.
Merijn Hulzink : Mistery man, je hoort hem niet maar hij heeft

de bal wel
Nando Kolkman : Rambo, gooit en smijt met alles, ook met

teamgenoten.
Edmond Wopereis  : Black danger, gaat niets uit de weg.
Dave Holkenborg White lightning, een aanval als de bliksem,

hard en fel.
Rick Penterman (KSH) : Flying Dutchman, zit overal bij
Niels Stijntjes : Invisible man, moethelaas zaterdags meestal

werken.

Er werd getraind op de woensdagavond samen met meisjes-B, maar
toen daar steeds meer leden bij kwamen, kregen ze apart training op
woensdag van half 8 tot 9 uur. Niemand had verwacht dat ze alles
zouden verliezen maardat dat maar 1 wedstrijd zou worden hadden
ook zi niet kunnen dromen.

Ze werden ingedeeld in een poule van 5 teams en konden dan 8
wedstrijden spelen. Doch Barchem trok zich terug. De NeVoBo vond 6
wedstrijden wat weinig en besliste dat alle teams 3 keer tegen elkaar
zouden uitkomen. De eerste wedstrijd was uit tegen Erix. Reserve-
coach Anita Domhof ging mee.Of ze daardoor van slag waren of dat
het echt door het te lage plafond kwam weet ik niet maarze verloren
wel met 1-3. Ze hadden fanatiek gespeeld maar de pass op mid-voor
kwam absoluut niet. Voor de jongens zelf was de nederlaag 1-3 niet
zo'n probleem. Maar dat ze vaneen team verloren hadden, waar ook
meisjes in zaten en de gemiddelde lengte zo'n kop kleiner was, dat was
erg. Dus trainen !

De 2e wedstrijd uit tegen Neede. Hier waren de tegenstanders nog
kleiner. Dit moest dan ook wel gewonnen worden, 3-1 washet eindre-
sultaat. De week erop weer tegen Dynamo ging makkelijk. De go
opslag zorgde voor 3-0. Op 2 november Erix thuis. Ze moesten en
zouden winnen. Het werd een spannende wedstrijd. Bloed, zweet en
tranen, plus een 3-1 uitslag. Ze hadden weer gewonnen. Samen met
Erix stonden ze aan kop maar Erix had 1 set minder tegen.
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Gemini was aan de beurt. Deze jongens waren wel iets groter maar nogte klein; 3-0. Het was nu wel duidelijk; ze zouden alles wel winnentegen Neede en Borculo. De wedstrijd tegen Lievelde uit, die was hetbelangrijkste, daar kon de voorsprong uit gehaald worden. 30 November
op de fiets ging het weer naar Lievelde. De weken ervoor hadden zesteeds geoefend om de ballen laag te houdenzodat ze daarmee nietinde boot zouden gaan. Dit lukte uitstekend, er werd 3 maal gespeeld,goed geblokt en ook de verdediging was steeds bij de bal. 3-1 Gewon.nen. Nu kon het al haast niet meer kapot, nog 2 wedstrijden te gaanmaar het kampioenschap was al bijna in de zak. En jawel ze lieten
geen punt meer liggen en werden uit tegen Neede met 31 kampioen, 9wedstrijden 16 punten en prima resultaat en de promotie een feit. Ditwerd gevierd met een roosje van het bestuur en gebaken drinken,

Ik wens jullie veel succes in de 2e helft vandit seizoen in de 2e klasse.
Jacquelien Kolkman-Cuppers.eNHANDBALVERENIGING PACELLI

Het einde van het jaar 1991 is alweer in zicht. Wij hopen dat het nieuwejaarnet zo voorspoedig verloopt voor Paceli. "Een goed begin is hethalve werk”, wordtaltijd gezegd, daarom beginnen wij het jaar 1992 meteen minihandbaldag.

Welke ideeën en gedachten zitten er achter de spelopvatting van hetminihandbal ?
Hetkind staat centraal en zeker niet de prestatie. Tevens willen we hetï

ingsaanbod geven. Dit wil zeggen,
moeten bewegen,

mag, maar moet niet,
materiaal aangepast aan de vaardigheden en ontwikkelingvan de kinderenis,- het niet prestatiegericht is,

= de ontwikkeling van het kind centraal staat,
Spelregels worden gehanteerd naar vaardigheden envermogen.

De minis spelen op een kleiner veld (basketbal-grootte) en er zijn voorhen eigenlijk geen spelregels. Bij de mini's wordt er gemengd gespeeld355
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(ongens en meisjes tezamen). 6 Minis vormen een team. Mini-handbal-
teams zijn geen vijanden of concurrenten van elkaar. Mini's spelen met
elkaar. In principe spelen we over het gehele speelveld een open
manverdedigingsvorm. Dit is voor de mini's en welpen de meest geëi-
gende manier om te handballen.

OPROEP
Op zaterdag 25 januari 1992 organiseert het Nederlandse Handbal
Verbond een minihandbaldag in het Sourcy Center te Zieuwent,
aanvang 12.00 uur en einde 15.00 uur. Het is voor het eerst dat iets
dergelijks in het Sourey Center georganiseerd wordt en geeft de kinde-
Ten van 5 t/m 9 jaar de gelegenheid om op een speelse manier onder
deskundige leiding kennis te maken metde handbalsport.
Deze middag is een aanvulling op het gymzaal-handbalproject wat
momenteel op de basisschool loopt voor de kinderen van groep 7 en 8.
Deze middag is dus ook bedoeld voor de kinderen in de leeftijdsgroep
van 5 t/m 9 jaar.

Na de kerstvakantie zullen er op de basisschool opgaveformulieren
verstrekt worden waarmee men zich kan aanmelden voor deze dag.
Deelname aan deze dag is geheel kosteloos en verplicht tot niets. De
bedoeling is om de kinderen een leuke middag te bezorgen metalscentraal thema de handbalsport

Na aandacht te hebben besteed aan de toekomst, nu weer een terug:
blik naar het verleden waarde verschilende teams van Pacelli weer
hun wedstrijden hebben gespeeld, met of zonder succes.

HEREN 1

Op 20 oktober van dit jaar was het zover, de heren van Pacelli werden
in een nieuwe outfit gestoken. Dit tenue werd ons aangeboden door
Bennie ten Bras. Wij van de Heren 1 zijn hem daar zeer erkentelijk voor
en bedanken hem dan ook vanaf deze plaats. (Red.: zie de volgende
pagina voor een foto.)
Met deze nieuwe outfit moest het dan dit jaar maar gebeuren. Met de
gedachte dat we in een vrij lichte klasse waren ingedeeld, hadden we
grootse plannen voordit seizoen. Maar dat dit zo voorspoedig zou gaanovertrof onze stoutste verwachtingen. We wonnen de eerste twee
wedstrijden met 33-13 en 24-11 van respectievelijk Dynamo en Brum-
men, zoals u in de vorige Piots hebt kunnen lezen. Toen volgde de
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wedstrijd tegen Grol-4, onze beste tegenstandertot op dit moment. Eengoede eerste helft van onze zijde, deze lijn werd in de tweede helft
doorgetrokken. Doch na 45 minuten stokte het, alles liep verkeerd. Zowerd een voorsprong van 15-9 bijna vergeven. We wonnen nipt met 16-
14, maar het scheelde niet veel of we hadden een kostbaar puntjeverloren. Vervolgens werden ook Erix, Vios, Avanti en Erica'76 aanonze zegekar gebonden (zie hieronder). Met als gevolg dat we na 7
wedstrijden ongeslagen aan kop staan. We hebben alles nuineigenhand en hopen dit op een mooie manier af te maken. Namelijk met eenkampioenschap, maar zover is het nog niet. Doch steun kunnen we nogbest gebruiken in de vorm van supporters. Kom gerust eenskijken.

Bovenste rij v.Ln.r.: G. Domhof, P. Marschak, A. ten Haaff,
R. Mengers, W. Wissink.

Onderste rijv..n.r: E. kl. Goldewijk, R, Boekelder, L. Mooij,
S. Rouwhorst, Ê. Kl, Gebbink.

Heren Pacelli tegen Avanti. Op papier een zware tegenstander. Eenterechte gedachte; het ging in het begin tegen elkaar op. Geleidelijk aanliepen we uit naar een voorsprong van 7:2. Mede door goed verdedi-gingswerk en goed keeperswerk bleef deze voorsprong gehandhaafd.We gingen de rust in met een voorsprong van 11-4. In de tweede helftbleef het goede spel aan onzezijde. Prachtig afgeronde aanvallen, ditresulteerde in een overwinning van 26-11

Heren Pacelli moesten uit spelen tegen Erica'76 in Dieren. De eerstehelft verliep stroef, na 9 minuten had alleen Erica nog maar 1 keergescoord. Misschien speelde het overmatig alcohol-gebruik op zaterdagavond ons nog parten. Echter toen kwamen wij heel even goed in—
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de wedstrijd zodat we met de rust met 8-5 voorstonden. De tweede helft
was even goed een puinhoop, maar we gingen wel met 2 punten naar
huis. De eindstand was 22-14 in het voordeel van Pacelli heren 1. Ook
hetafgelopen weekend (15 december) wonnen de heren weer, ditmaal
uit tegen Minerva. Ze wonnen met 12-23

DAMES SENIOREN1De dames senioren 1 van Pacelli gingen dit seizoen goed van start,
maar het wordt nu een beetje minder. Allereerst wonnen de dames in
Zieuwent nog wel van AHV Swift met 21-14 maar daarna was het
gedaan met de overwinningen. De streekderbyin Lichtenvoorde tegen
Erix verloren de dames met 14-8. De wedstrijd begon voor de dames
niet al te best en ze konden het spel ook verder niet echt maken. De
gehele wedstrijd was een beetje vreemd, door een raar fluitende
scheidsrechter, maar dit deed niet af aan het feit dat Erix verdiend de
overwinning pakte.
Het afgelopen weekend (15 december) moesten de dames in Bemmel
tegen Angeren spelen. Hier werd jammer genoeg met 10-9 verloren.

DAMES SENIOREN 2
De dames senioren 2 van Pacelli doen het dit seizoen ook heel goed in
de competitie. Tegen Fortuna uit Winterswijk begonnen de dames
verdedigend moeizaam omdat de dames van Fortuna een 2-4 aanval
speelden, waardoor er verwarring ontstond. Toch kwamen ze aanval-
lend goed op gang. De ruststand was dan ook8-5 in het voordeel van
Pacelli In de tweede helft kwam de verdediging veel beteruit. Via de
cirkel en individuele acties ging het aanvallend ook prima. Opvallend is
het feit dat in de laatste wedstrijden iedereen scoort. Al met al was dit
ook weer een geslaagde wedstrijd, met de twee punten voor de dames
door een 17-6 overwinning. De week daarna moesten de dames uit
spelen tegen Brummen. Hier wonnen ze ook al met 5-13.
De week daarna was het tijd voor de streekderby tegen Erix in het
Sourey Center. De beide koplopers in de competitie tegen elkaar, een
wedstrijd die dus spannend beloofde te worden. De verdediging zat
goed dicht en de score werd geopend door Pacelli. Erix stond nog even
voor in de eerste helft met 1-2. Maar de ruststand wasin ons voordeel
enwel 4-2. We bleken sterker, mede door uitstekend keepsterwerk van
Anita klein Gunnewiek. We liepen hierdoor langzaam maar zeker uit
naareen 8-3 eindstand.
Hetafgelopen weekend (15 december) moesten de dames in Beltrum
aantreden tegen Vios. Hier werd gewonnen met10-14.
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JUNIOREN A
De junioren A van Pacelli zijn een middenmoter, ze winnen somswedstrijden verdiend maar de week daarna verspelen ze de winst. Maar
toch is het spel van de Junioren niet slecht, iedereen pikt de doelpuntenmee en er wordt goed verdedigd. Dit alles neemt niet weg dater ookwel wedstrijden worden verloren.

Tegen H.C87 in het Sourcy Center moest het een makkie worden,omdat de tegenstander maar 6 mensen mee naar Zieuwent had ge:bracht. Dit was dus een onderschatting en voordat ze het wisten
stonden de dames met 1-4 achter. Toen werd even een tandje hogergeschakeld en werd uiteindelijk de overwinning binnengehaald met 15-
6. De week daama tegen Vios waarPetra voor het eerst reed met dedames nadat zij het rijbewijs had gehaald. We kwamen zonder Kler.scheuren over. We gingen ook met de overwinning van 8-21 weer naarhuis, waar we veiig aankwamen.

Tegen Minerva zou het een moeilijke wedstrijd worden. Hoe we ook onsbest deden, we bleven de gehele wedstrijd net tegen een achterstand
aankijken. Toch kwamen we tien minuten voor heteind nog heel
dichtbij, maar dît alles was net niet genoeg. De tegenstander had nognetiets meerover aan het eind en liep toen nog neteven aan onsvoorbij. We verloren dan ook met 14-21.
Het afgelopen weekend (15 december) moesten we thuis aantreden
tegen Avanti waar we in de voorbereiding tegen hadden gespeeld inLochem. Die wedstrijd hadden we verloren, maar we dachten dat wewel van hun zouden kunnen winnen. Dit keer in de competitie moestenwe dat maar eens laten zien. Het verdedigen ging goed en ook 2anval-lend was het allemaal wel goed, behalve de ballen op de paal. De
overwinning van 11-5 was dan ookwel verdiend.

JUNIOREN B
De junioren B van Pacelli doen ook goed mee in de competitie, Na eenzaterdagavond stappen moesten ze tegen Avanti spelen in het SourcyCenter om haff drie, wat nog wel zeer vroeg was. Ze begonnen zoalsallijd weer sloom. De eerste paar minuten stonden ze al gauw voor met1-0. Ze kregen ook nog een penalty, die Marloes nam en natuurlijk wasdie weer mis. De ruststand was 7-4 in hun voordeel. Na een goed beginvan de tweede helft kwam Avanti gevaarlijk terug tot 9-7. Toen werd decoach, Ellen, een beetje boos. Gevolg was dat ze het tempo omhoogschroefden, zodat de aanvallen elkaar în hoog tempo opvolgden. De
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eindstand was dan ook 16-10 in het voordeel van Pacelli. Vrouwen van
de wedstrijd waren Anke, Nicole en Natasja met de energie uit een
Bounty. Desalniettemin praatte Nicole toch nog meer op de bank dan in
het veld en stond bij Anke iemand op haar ongeveer maatje 43 schoe
nen, dat erg zeer deed.

Daarma waren de dames een paar weekenden vrij. Het afgelopen
weekend (15 december) hoefden ze pas weer te spelen tegen WW.
Het was wel af te zien dat de dames de avond daarvoor weer in de
disco waren geweest. Dit resulteerde dan ook in het constant achter de
feiten aanlopen tijdens de wedstrijd. Toch werd er nog goed terug
geknokt tot eenverlies van 9-12.

SPONSOREN
Wij willen natuurlijk ook onze sponsoren bedanken en wel:
voor het weekend van 24 november:

* Hulzink, aannemersbedrijf
* Krabben, uw bakker
* Wopereis, electra
* W. Krabbenborg, transportbedrijf

voor het weekend van 8 december:
* Waenink, schildersbedrijf
* B. Berten, transportbedrijf
* van Wijngaarden, Zieuwent en Lichtenvoorde
* kapsalon Ceciel, voor uw algehele haarverzorging

Nogmaals hartelijk dank voor hun bijdrage.

OLIEBOLLENACTIE
Ook willen wij van Pacelli u nog even wijzen op het feit dat de handbal-
vereniging weer haar jaarlijkse oliebollenactie houdt op 31 december
a.s.Er zal die dag huis aanhuis verkocht wordenin Zieuwent, zowel in
de kern als in de buitengebieden. Ook bestaat weer de mogelijkheid om
zelf oliebollen te halen aan de kraam op de parkeerplaats bij De Timp,
van 9.00 tot 14.00 uur. Eet smakelijk !!

GROTE CLUB ACTIE
Op de onlangs in Zieuwent door handbalvereniging Pacelli verkochte
loten in het kader van de Grote Club Actie zijn helaas geen prijzen
gevallen.

H.V. Pacelli



Ook wij zitten niet stil…
U houdtnietvan stilzitten. De Rabobank

evenmin. Ook wij blijven het liefst volop in
beweging. Omonze dienstverlening op peil te
houden.

En om het u nog makkelijker te maken.
Zoheeft ieder een goede reden om aktief bezig
te zijn.
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Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 05445-1279.

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent E22 De
trouw-, rouw-, en ziekenfondsritten
worden door ons verzorgd
Vanaf heden speciale trouwauto „witte Chevrolet” old-timer

AUTOBEDRIJF

BOUWBEDRIJF OBENe,
< îx [ ©WeenDopereis ESen ENNE

Verkoop en reparaties
Dorpsstraat 48 van merkauto’s

7136 LN Zieuwent ES
Telefoon 05445-1209 naaien:

bgg. 1928 Waalderweg 12a



25

PACELLI-DAMES SERVEERT
Zondag 1 december jl. speelden de dames van Pacelli 1 de derby
tegen de dames uit het Lievelde veld: Erix 1. Op papier een interes-sante pot handbal. Beide teams staan op dat moment bovenaan met 10
uit 6,

Het ontbijt. 11.30 u.
Erix speelt de thuiswedstrijd in de Hamelandhal te Lichtenvoorde. Het
eigen sponthalletje aan de spoorlijn Ruurlo-Winterswijk leent zich niet
voor kompetitie-handbal. Uitwijken naar Lichtenvoorde dan maar. Sindsde Hamelandhal er staat, vanaf 1973, speelt Erix hier haar thuiswedstrij.den.

Een in dit verband opkomende vraag is: waarom heeft Lichtenvoorde
zelf eigenlijk geen handbalvereniging? Navraag levert echter niet veel
meerop dan: “toen de hal hier kwam is Erix erin gaan handballen. Een3e handbalvereniging in de gemeente is wat veel van het goede.Misschien kunnen we als gemeente wel metalle beste speelsters wel
een 3e divisie-team bijeen brengen” en “hier denkt men ook vaak dat
Longa '59 (volleybal) van Longa 30 (voetbal) afkomt. Blijkbaar is ernooit iemand van buiten gekomen die zei van: “en ik richt in Lichten-voorde een handbalvereniging op. Want zo gaat dat toch vaak als een
vereniging ontstaat”.

Ondertussen komen de pacelli-dames een voor een de sporthalkantinebinnen. Het is kwart voor twaalf. Ook de Erix-dames melden zich. Dedames schuiver: bij elkaar aan tafel. Blijkbaar kennen ze elkaar. Gezus-
terlijk zitten ze bijeen, ze praten wat en drinken een bakje koffie. Een
ontspannen sfeer zo'n uur voor de wedstrijd. Ook de trainer van Pacellidames, Bob uit Doetinchem, amiveert. Z'n linkerhand in het verband. Er
blijkt een middenhandsbeentje gebroken tijdens een van de trainingen.

Zo te zien doen enkele dames mee aan de sixties-revival die langzaamveld wint. Ze hebben het Julie Driscollkapse), lipstick (toendertijd nog:lippestift) op en een strakke lange zwarte broek aan. Alsof het toeval iS:net voor de klok van 12 hoorje Penny Lane van de Beatles op deradio.—
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Bob vindt het akkoord dat de wedstrijd vanuit Piot wat gevolgd wordt.
(Als hij

dit
noemt bij de voorbespreking in het kleedlokaal is de reaktie

van een van z'n dames: “en wij hebt doar niks over te zeggen?”. Het
wordt op prikkelende wijze gezegd, dus maar niet te letterlijk opvatten.
Misschien is het wel een indicatie van de band tussen de dames van
Pacelli en hun trainer en zegt het iets overde wijze waarop ze onder-
ling de taktiek, de speelwijze, de beginopstelling e.d. bepalen).

Als voorinformatie geeft Bob aan dat hij hoopt dat z'n dames in hun
normale doen zijn (lees: zich niet door zenuwen laten leiden) en dat
Erix bekend is om haar schotkracht. Vorig seizoen was Bob alleen
trainer. Nu is hij trainer-coach. Voor hemzelf betekent dit dat hij er meer
bij betrokken is, de hele week is hij er nu wat mee bezig. Dan denkjeover vragen als: "zo hebik het ze toch niet geleerd, hoe kort het nou
dat enz.”, zegt hij.

In de voorbespreking geeft Bob z'n dames met name het volgende
mee:
-let op Ilona. Wees niet te happig. Ze schiet vrij laat
- we spelen met een 5-1 dekking. Ze komen wel naar ons toe. De hoek

gaat niet mee. Tot het uitstappen en dan moet overgegeven worden.

Opeens komt een kleine dame in een zwart pakje binnen en zegt: "mag
ik even pasjes en het wedstrijdformulier”. Het antwoord van Bob is: "we
zijn met de voorbespreking bezig”. Hij gaat verder met:

concentreer je. Zorg voor een snelle break-out. We zijn net zo snel
- we spelen meteen 2-4 aanval. Vul elkaar op
- de vrije worpen: ga eraan staan
- zorg datje lekker warm bent als de wedstrijd begint.
En tot slot: "vanaf het begin af aan: knallen”

Dat gaat lekker zo. 10 minuten nog en het gaat beginnen. Alvast maar
naar de hal lopen en een plaatsje op de bank zoeken.
De sportha-beheerder komt aangelopen. "Om er even op terug te
komen’, zegt hij "dat van straks (De vraag: waarom heeft Lichtenvoor-
de zelf geen handbalvereniging? (red.)), ik heb net met een bestuurslid
gepraat. 3 verenigingen was teveel van het goeie toen de hal hier in
1973 kwam. Erix uit Lievelde ging hier spelen maar wilde niet helemaal
in Lichtenvoorde opgaan. De vereniging heet nu volledig: Erix Lievelde
Lichtenvoorde. (Blijkbaar is er indertijd toch wat Lieveldse trots in het
spel geweest. Spijt hebben ze er misschien niet van, zeker nu hun
spoorstation Lichtenvoorde-Groenlo ookal tot geschiedenis is gemaakt).
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De middagmaaltijd. 13.00 u.
Het plaatsje op de bank is gevonden. De dames van beide teams
stellen zich op de middenlijn op. Tegenover elkaar. Wat oogkontakt en
een glimlach naar degene aan je overkant. Elkaar een prettige wedstrijd
wensend. Geconcentreerde koppies. Op de tribune hebben zich een
linkerhelft (paceli-supporters) en een rechterhelft (erix-supporters)
gevormd.

Erix bouwt als eerste aan een aanval. Het eerste schot van Ilona wordt
geblokt. Even later lukt het een andere Erix-speelster wel het pacel
doel te vinden. Gejuich op de rechterkant van de tribune. Via een break
maakt pacelli gelijk. (U hoort het geluid al uit de andere richting komen).
Bij 1-1 wordt door Pacelli een penalty gemist. Voorin wordt een paar
keer knullig balverlies geleden. Bob roept: "zuiniger op de bal" en
"schuif mee in de richting van de bal. Eris teveel ruimte”.

De wedstrijd blijft vooralsnog gelijk opgaan. Bij 2-2 krijgt se geel. Bob
roept: “he'j ze deed niks”. Even later is er een 2e gele kaart voor
Pacelli. De trainer zegt met een cynische ondertoon: “dat mag niet
tegen de scheids”. Het kordate scheidsrechtertje heeft het gehoord. Ze
kijkt heel even naar de bank en knipoogt. Het spel gaat verder.

De verdediging van Pacelli is goed gesloten. Ilona wordt 3 maal geblokt
De dames laten Erix komen en happen niet. Ze hebben de opbouw en
de breakout van de Erixdames goed in de tang. De eigen snelle
breakout komt er echter niet uit. Weer balverlies daar voorin. Erix komt
alweer. En ja hoor, Erix loopt wat weg van Pacelli. Met de rust geeft het
skorebord 6-3 aan. In het voordeel van de ‘thuisspelende’ ploeg dus.
Bob heeft het over: “verklooide ballen voorin". Hij besluit de korte rust
met: eris nog niets aan de hand".
Erix gaat echter verder. Ze maken 7-3, Pacelli skoort tegen 7-4 en al
vallend zorgt een Erix-aanvalster voor 8-4. Voor Bob aanleiding tot: “he'j

scheids, dat kind ligt al een half uur in de cirkel". De scheids komt naar
de bank en houdt hem de gele kaart voor. Met ingehouden toorn
begeleid door de woorden: "Bob, mag ik je verzoeken je mond dicht te
houden”. 8-4.

Marian houdt haar hoofd koel door voor Pacelli 3 penalties te benutten.
Met nog 16 minuten te gaan maakt ze 10-6. Daama 10-7 en 10:8. Nog
12 minuten. Het kan nog. Vanaf de tribune hoor je nu "kom op, Pacelli
De pacelli-supporters zijn een tijdje stil geweest.
Dichterbij komt Pacelli echter niet meer. Erix maakt 11-8 en breekt de
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inhaalpoging. Met nog 7 minuten te gaan wordt het 12:8. Bob en de
scheids blijven nog wat methun onderlinge wedstrijd bezig.

De damesop de bank geloven er niet meerin. Een paceli-speelster die
voor een wissel naar de bank komt: "zee bunt gewoon better. Kloar”
Een ander komt naar de bank met: “shitzoor". De scheids wordt nog
even geëvalueerd met: "ze fluit omdat wij het zegt. Da's toch wal arg’.
Hoe dan ook Erix pakt de punten deze middag. Met nog 4 minuten te
spelen maken ze 14.8. De bal kan nu gewoon rond. De tijd doet de
rest. Pacelli heeft zich erbij neergelegd. De zoemer is het startsein tot
vreugdetaferelen bij de Erix-dames. Die van Pacelli pakken hun trai
ningstenue. Enkele dames geven er blijk van hetergens niet mee eenste zijn. Met z'n allen gaat het naar de middenlijn.

Het toetje. 14.05 u.
Een voor een komen de dames de kleedkamer binnen. Bob zegt niets
Ze ogen moegestreden. leder verwerkt het op de eigen manier. Eentje
zegt: "Ik wil er nog wat over zeggen. Een ander:"ikook".

Een prima moment om opte stappen. Bob en de dames, bedankt voorde gastvrijheid. Het seizoen is nog lang. Pacellidames is nog volop inde race. De revival komt vanzelf. Succes.
De Redaktie.

De kopie voor het volgende nummer (19e jaargang nr. 6 (verschi
ningsdatum 1 februari a.s.) dient uiterlijk Zondag 26 januarl in het
bezit te zijn van de redakti

"OAVERPEINZINGEN"
In de afgelopen 4 nummers van PIOT heeft u een *kunnen lezen over respectievelijk de voetbalvereniging R.KZV.C.
tennisvereniging Z.T.V., volleybalvereniging T.O.H.P. en handbalvereni.
ging Pacelli. Voor dît nummer heeft een speler/bestuurslid van de
tafeltennisvereniging Slagvaardig een bijdrage geschreven en ingele-verd bij de redaktie. Naar onze mening een goed stuk, waarin kritische
en met degelijke argumenten onderbouwde kanttekeningen werden
geplaatst bij deze sportvereniging.
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Helaas moeten

wij
u deze bijdrage onthouden. De overige bestuursle-

den van Slagvaardig hebben het stuk onder ogen gekregen en waren
het niet eens met de inhoud. Na overleg heeft de schrijver gemeend de
bijdrage te moeten terugtrekken.

In de rubriek "oaverpeinzingen” (het woord zegt het al) worden kantte-
keningen geplaatst bij een sport, organisatie of vereniging. De schrijver
laat zijn gedachten gaan en zet deze op papier. Vaak, en zeker in dit
onderhavige geval, zijn deze kritisch. Niet iedereen is het er mee eens,
maar dat hoeft en kan ookniet. Het is bedoeld als een bijdrage tot een
gezonde discussie. Het maakt en/of houdt mensen wakker.

Een inhoudelijk goed opgebouwd en oprecht gemeend stuk, waarin een
eigen mening wordt geventileerd, wordt niet geplaatst. Blijkbaar mag
iemand niet overal zeggen, laat staan schrijven, wat hij of zij vindt
Helaas.

De Redaktie

TOPPRESTATIES EN VORM VAN DE DAG

Er wordt vaak gedacht dat iedereen doorte trainen uiteindelijk de
wereldtop, b.v. in de duursport, kan bereiken. Ditis beslist niet waar. In

de allereerste plaats is talent nodig. Zonder talent kan men zelfs met de
beste training nooit een topper worden. De mogelijkheden van iemand

jn

wel afhankelijk van de soort sport die men wil gaan doen. Iemand
met veel talent voor lange afstandslopen zou een wereldtopper op de
marathon kunnen worden, maar op de 400 meterzal hij of zij waar
schijnlijk nooit verder kunnen komen dan de regionale middenmoot.

Talent voor een bepaalde tak van sport zorgt er vaak voor dat iemand
juist die sport gaat doen, want mensen zullen niet zo snel iets doen
waarze helemaal niet goed in zijn (?) lemand die in een duursport wil
uitblinken moet van nature al een goed uithoudingsvermogen hebben.
Nu zijn niet alle duursporters over een kam te scheren. Iemand kan een
uitstekend loper zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat er ook veel talent
voor wielrennen of schaatsen ís. Het uithoudingsvermogen wordt niet
alleen bepaald door het hart en longen, maar ook door de opbouw van
de spieren. Zoals genoemd bij de spieren, bestaat elke spier uit een
mengeling van verschilende spiervezels. Deze verdeling is binnen een
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persoon niet in alle spieren gelijk. Iemand kan in zijn bovenarmen
vooral snelle spieren hebben en in de benen ook, maar die weer sneller
moe zijn. Dit geeft b.v. goede mogelijkheden voor zwemmen, terwijl met
de benen minder goede duurprestaties mogeli

Ookalis talent het aller belangrijkste, toch is met training wel degelijk
vooruitgang te behalen. De maximale zuurstofopnameen het maximale
vermogen kunnen ongeveer 20-25%verbeteren. De meeste duurpresta-
ties worden echter niet alleen door de maximale zuurstofopname en
maximale vermogen bepaald, zodat de vooruitgang in sportprestatie
veel groter kan zijn dan 25%. Het basisvermogen is echter wel een
gegeven dat de maximale mogelijkheden van iemand bepaalt. Kan
iemand op een lopende band tot max. 16 km/uur komen, dan zal er met
training wel wat bij komen, maarde marathon in 2,5 uur lopen zal nooit
lukken.

Als alles optimaal verloopt en het lichaam maximaal kan presteren
kunnen we van vorm spreken. Als een sporter zich in vorm voelt lijkt

alles heel gemakkelijk te gaan. Zelfs de meest zware inspanning gaat
dan relatief gemakkelijk. Feitelijk loopt de menselijke machine bij vorm
van maximale efficiëntie. Vorm is te kweken dooreen juiste training en
vooral doortijdig terug te nemen. Vorm ligt heel dicht bij overbelasting.
Omdat bij een gevoel vanvorm alles zo gemakkelijk gaat bestaat nogal
eens de neiging om ookin de training wat extra te doen of om eens
extra diep te gaan. Als de vorm er op het juiste moment is,is het zaak
om het vast te houden. De training moet zeker niet verder worden
opgevoerd en er moet veel aandacht voor herstelzijn.Door de training
afwisselend meer of minder zwaar te maken en goed te luisteren naar
het lichaam, kan de vorm redelijk worden gestuurd. Periodisereniseen
goede manier om de vorm enigszins te sturen en lang vast te houden.
In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is het niet zo dat de vorm
maareen kortetijd is vast te houden. Voor een atleet die goed naar zijn
lichaam luistert en dat gehoorzaamt, is de vorm een heel seizoen vast
te houden.

Een ander bekend verschijnsel is ‘vorm van de dag’. Het blijkt dat
sporters ondanks een vrij constant nivo toch op bepaalde dagen extra
goed kunnen presteren. Dit is de vorm van de dag. Biiedereen schom-
melt het prestatievermogen een beetje van dag tot dag. Dit is iets heel
persoonlijks, want bij de een kunnen de schommelingen veel sterker
zijn danbij de andere. De oorzaak is niet bekend.

De Redaktie.
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AAN DE LIJN : Joep Waalderbos

Joep Waalderbos, sinds ca. 25 jaar lid van de ijsbaancommissie in
Zieuwent.

ls de ijsbaan dezer dagen (weekend 14 en 15 december) reeds
officieel open geweest ?
Nee, de weersomstandigheden werken niet mee,het dooit overdag te
hard, met name aan de zijde van Schroer is de ijslaag nog te dun. Ook
is er nogal was afgemaaid gras vastgevrorenaan de toplaag vanhetij.
Wie bepaalt wanneer de ijsbaan opengesteld wordt voor het
schaatsminnende publiek 7
Een drie- of viertal leden van de feestcommissie zijn belast met het

n en zeilen van de ijsbaan. Vaakis het een moelijke beslissing om
de ijsbaan al dan niet open te stellen. Vele factoren zijn van invloed opde kwaliteit van het ijs,en vaak heeft iedereen daar zo z'n eigen ideeën
over. De een wil vandaagal schaatsen, een ander wacht liever een dag
langer omdat het ijs dan dikker is en men gedurende meerdere dagen
verzekerd is van schaatspret.
Wanneereen baan echter stuk geredenis of het doot maar half door,
dan heb je nog lang niet een gladde ijspiste terug.
In het algemeen is de discipline van het publiek, t.a.v. een beslissing
om de ijsbaan nog een dag langer gesloten te houden, goed

Hoe wordt kenbaar gemaakt dat de ijsbaan officieel geopend is 7
Via de basisschool, de kerk of eventueel aanplakken

Wat zijn de openingsuren ?
Van 10.00 tot 20.00 uur.

De toegangsprijzen ?
15 Jaar of jonger: f.1,= Ouder dan 15 jaar: £3,=

zijn er voldoende vrijwilligers om de ijsbaan goed te kunnen
exploiteren ?
In de regel wel, alleen wanneer het veel sneeuwt is het mooi dat er
extra mensen willen helpen met het schaven van de baan. Vaak zijn de
echte liefhebbers dan gelukkig niet te beroerd om een handje te helpen
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Heeft de IJsbaan nog een officiële naam ?
Nee eigenlijk niet.
(Tip v.d. redaktie: in dit olympische jaar zou in navolging van de Olym
pic Oval

(=
ijsbaan) in Albertville, de naam Oldemaats Oval niet mis-

staan voorde Zieuwentse ijsbaan.)

Nog een eigen suggestie/opmerking m.b.t.de Ijsbaan Joep ?
Wanneer het gedurende een langere periode goed schaatsweer blijft

zou het mooi zijn dat er (het liefst in overleg met sportverenigingen) wat
meer activiteiten georganiseerd zouden worden op de baan, b..
schaatswedstrijden en een ijshockey-competitie.

DeRedaktie.

Tafeltennisvereniging SLAGVAARDIG

ZONDAG 19 JANUARI
OPEN TAFELTENNIS-KAMPIOENSCHAPPEN

VAN ZIEUWENT

Op zondag 19 januari wordt voorde zoveelste maal de open tafeltennis-
kampioenschappen gehouden in het Sourcy Center. Gezien het feit dat
ze weer op zondag wordt gehouden, wordt een nog grotere deelname
verwacht dan in 1990 (ruim 50 deelnemers’-sters).

- Gespeeld wordt weer per 2:tallen in de categorieën a. Jeugd, b
Rekreantenen c. Kompetitie-klasse.

- De teams bestaan uit Heren/Jongens, Dames/Meisjes of mix naar
keuze.

- Elke wedstrijd bestaat uit 2 enkelspelen en 1 dubbelspel.
Men wordt ingedeeld in poules van minimaa! 4 teams.

- In alle klassen zijn diverse prijzen te verdienen.
- De aanvang van het toernooiis 's morgens om 10.00 uur. De finales

zijn c.a. 15.30 uur.
- Het inschrijfgeld bedraagt per team: Jeugd £.5,= : Senioren f.10,=
- Opgave is mogelijk bij: Eugene Hoenderboom (tel. 1324) of Karel

Hummelink (tel. 05443-77523)

Dus heb je zin om met je vriend/vriendin, kennis, buurjongen/buurmei
je, etc. mee te doen, geef je dan zo snel mogelijk op voor deze sporti
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ve uitdaging op zondag 19 januari. Doch uiterlijk voor woensdag 15
januari. N.B. Reserve batjes zijn altijd aanwezig.

Wilt u reeds wat wedstrijdritme voor deze kampioenschappen opdoen ?
Dat kan: elke vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur traint Slagvaardig in de
bovenzaal van het Sourcy Center. Een ieder die dat wil kan minimaal t
maand gratis komen trainen.

Bestuur Slagvaardig.

Afwerkingsbedrijf WESSELS B.V. schenkt tafel-
tennisvereniging Slagvaardig nieuwe clubtenues.
Sinds enkele weken beschikken het dames- en herenteam van tafeften-
nisvereniging Slagvaardig over komplete nieuwe clubtenues, welke hen
zijn aangeboden door afwerkingsbedrijf Wessels B.V., waarvoor Slag-
vaardig haar bijzonder erkentelijk is.
Want vanaf nu kunnen beide teams zich gerust laten zien en dat geldt
zeker voor het damesteam dat zich op landelijk niveau presenteert. Ze
hopen zo hun vereniging alsmede haar sponsor zo positief te vertegen-
woordigen in uit- en thuiswedstrijden. Voor de dames lijkt dit sportief
haar uitwerking reeds te hebben: lees hiervoor het verslag van hun
kompetitieverloop. Foto: het damesteam van Slagvaardig in het nieuwe
tenue.

Ln, Jose Ormel, coach Eugene Hoenderboom, Karin Dondêrwinkel,
Tanja Hoenderboom, Monique Eekelder en Marian Donderwinkel
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Slagvaardigdames: "topsport" met een glimlach
Het ging fantastisch ! Half september zijn we aan de eerste helft van de
tafeltenniscompetitie begonnen. Er gebeurde iets waaraan we even

moesten wennen. De eerste wedstrijd, tegen de eerste uitgave van
D.H.C.-Delft, wonnen we met 6-4.

Een eerste wedstrijd winnen, dat was ons nog nooît gelukt, van ver
waandheid gingen we naast onze schoenen lopen (niet gemerkt). Maar,
u wilt het geloven ofniet, ons damesteam draaide fantastisch, want ook
de tweede en derde wedstrijd gingen gewonnen. Boven verwachting
stonden wena drie wedstrijden bovenaan.

Maar zoals het met echte “topsporters” gaan, kregen wij ook te maken
met een inzinking. De Utrechtse dames zorgden ervoor dat we weer
met beide benen op de grond kwamen te staan en we gingen ook weer
echt in onze schoenen lopen. Het was gebeurd met de pret, want we
gingen tegen Utrecht met 7-3 de boot in. Na vijf wedstrijden, met nog
vijf wedstrijden te gaan, stonden we toch nog derde.

De laatste vijf wedstrijden gingen wat minder dan de eerste vijf. De
progressie was verdwenen. Tegen de uiteindelijke kampioen (D.T.S.-
Enschede) pakten we maar vier van de tien punten en in het gevecht
om de derde plaats tegen Oudega uit het koude noorden pakten we
maar magertjes vijf punten, dit bleek achteraf voor ons wel voldoende te
zijn. Als we de balans opmaken, een derde stek en (heel belangrijk)
klassebehoud, dan kunnen we spreken over een geslaagde competitie.

Mocht u na het lezen van dit verhaal zin krijgen om een balletje te
slaan, of u wilt ons eens komen aanmoedigen bij een competitiewed-
strijd, want naar verhouding spelen wij (vierde divisie landelijk) toch het
‘hoogst van alle Zieuwentse sportteams dan mag je toch spreken van
topsport”, u bent van harte welkom. De competitiewedstrijden beginnen
omstreeks half februari 1992 rond de klok van 13.00 uur in de boven-
zaal van het Sourcy Center.

indstand 4e divisie, groep 2:

4 schede 10-70 4. O.D.I. Oudega 10-49
2. D.H.C. Delft 10-69 5. Gispen Culemborg 10-36
3. Slagvaardig 10-52 6.UTTC. Utecht 10-24
Namens het bestuur, het eerste herenteam en het eerste damesteam
wensen wij iedereen hele fine feestdagen en een voorspoedig 1992.

Jose Ormel.
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