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REDAKTIEWOORD

Even niet over Zandstra of Kraaij(icjek). Dat houden jullie zelf toch wel
bij? Albertville en Wimbledon, een grasbaan, komen nog. Bij de book-
makers wordt dan ingezet op “the Dutchman with his flying serve-volley-
play’. Ookal redt Richard het dit jaar nog niet, ook danis er nog troost.

Tot hoever gaat dat eigenlijk; een sport. Sport of spel, sport of hobby?
Waar liggen de grenzen? Voor de individuele sporter of voorde echte
hobbyist? Hoeveel tijd gaat ermee gemoeid, hoeveel geld gaat er in
om?
Alberwille zo meteen. Ooit was er een Olympische gedachte. Wellicht
zal die er nooit meer zijn, althans hetin de praktijk brengen ervan. Ech-
ter niet getreurd, ook in deze PIOTvindt u weer een bakje troost. Voor
de wat koudere maand februari. Veel leesplezier.

De Redaktie.



EVENEMENTEN-AGENDA
— 4 april : Jeugd E.H.B.O. Distriktswedstrijden.
— 5 april Touwtrektoemnooi georganiseerd door

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

feestcommissie.
-20,21en 22 juni : Kermis.

De kopie voorhet volgende nummer (19e jaargang nr. 7 (verschij-
ningsdatum 7 maart a.s.) dient uiterlijk Zondag 1 maart in het bezit

te zijn van de redaktie.

EEN WEERZIEN MET …..
In deze PIOT een gesprek met één van 11 Ex-Zieuwentenaren die nogsteeds een lidmaatschap op PIOT hebben. Het is een vrouw, 39 jaar
inmiddels, woonachtig in "de Mee te Utrecht
We maken de afspraak met haarop zaterdag 4 januari om 13.30 u.Dat komt haar goed uit want later op die dag doet ze in Zieuwent nog
mee aande Sourcy-sportnacht.

Op de dag zelf belt ze ’s middags rond 12.00 u. om te vragen of hetinterview om 14.00 u. mag zijn. Vanzelfsprekend. Aan PIOT de eerimmers om met haar terug te mogen blikken op haar sportverleden,Een sportvrouw, 18 jaar lang uitkomend voor de Zieuwentse handbal-
vereniging Paceli. Jarenlang ging ze hier in de regio - met een beetjegoede wil - toch wel door voor een soort levende legende. Zo vergeetze zelf nooit meer de wedstrijd tegen aartsrivaal Erix waarbij 'Pasjelli”
(Zo spreekt zij het zelf uit) met 8-2 achterstond bij de rust. De peptalkvan de trainer in de rust (zo van: "gvd, dat hoeft toch niet") en haar
persoonlijke bijdrage, namelijk in een roes joeg ze in de2ehefft achterelkaar de ballen achter de vertwijfelde doelvrouwe van Erix, resulteer-den in een eindstand van 11-11. Doelpunten in deze wedstrijd gemaakt
voor Pacelli: W. Papen: 10 maal. Overig tezamen: 1 maal.
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Welkom, Wilma Papen.

INDERTIJD
Op 9-jarige leeftijd meldde Wilma zich aan als lid van
de destijds overkoepelende sportorganisatie Pacelli
De handbalvereniging voor meisjes heette Davide’.
Meisjes kondenin die tijd kiezen tussen handbalof
de wandelsport. Thuis trapte ze graag tegen een bal,

5 maar dat was er op school ofin sportverband voor
5 haar niet bij. Het was immersdetjd van gymles vanEi Ä de nonnen op de lagere school. Gymles hield in:

reidansjes(8 pasjes vooren 8 pasjes terug. Handje
vast, rondje draaien en weer van voor-af-aan).

Kleine Wilma kon haar energie er niet in kwijt. De luxe van 'kasti’ in de
zomertijd ('met mooi weer mochten we wel naar buiten") gaf de buiten-
kans een bal eens goed met de knuppel te raken. Het liefst tot in de
tuin van buurman de politie. (Later op het pensionaat te Groenlo was
het overigens niet veel anders: als een meisje daar tegen een bal trapte
werd ze door een van de nonnen vermanend toegesproken met: "nooit
meer doen, da's een sport voor de jongens"). Om een vergelijk te
trekken: schoolpedagogisch gezien was het de periode waarin kinderen
die links schreven dit zo sne! mogelijk 'afgeleerd' moest worden. Van-
daag de dag gaat het meer in termen van: een kind heeft een voor-
keursschrijfhand en dit wordt door school verder tot ontwikkeling ge-bracht. Detail in dit verband is dat Wilma Papen werd geboren met
minder dan 2 armen. Haar rechterarm reikt tot en met de elleboogfunk-
tie.

Zij

mocht als kind op school als enigste met links schrijven. (Saillant
detailindit verband: ook bij Wilma moesten de lussen naar rechts’
overhellen). Alles leerde ze zoals de andere kinderen. Zelf gaat ze
overigens niet gebukt onder het gemis van een deel van haar rechter
arm, blijkens de woorden: "de mensen vragen wel eens heb je geen
prothese. Ik zeg dan: ja, ik heb er wel een. Maar dan heb ik echt een
handicap”.

LATER
Aangemeld bij Davide, zag trainster Agnes Gebbink (nu: Waenink-Geb-
bink) al vroeg dat Wilma door moest gaan met handballen. In het
"11-handbal' viel ze vooral op door haar schotkracht. Ze skoorde op de

trainingen en bij wedstrijdjes alsof het een lieve lust was. Al snel
speelde ze met de wat oudere meiden mee en wat jaartjes later al op
jeugdige leeftijd bij de senioren. Jan Kemkens deed de training bij de
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junioren en er werd volgens een systeem gespeeld waarbij Wilma de
dominante speelster was: “Het systeem (bij de senioren onder T.
Krabbenborg/J. Fukkink (red) was op mij afgestemd. Zo wist Marian
Stofenborg (nu: Wensink-Stoltenborg) precies hoe ze een blok moest
zetten. Ik had meestal vrouwdekking. Liet me dan terugzakken naar de
middenlijn om daama gebracht te worden. In de verdediging was ik
vanwege die ene arm een zwakke speelster".

Als Wilma eenmaal vrij de lucht in kon of in skoringspostie kwam was
het resultaat meestal wel bekend. Ze kon dan wel maar met een arm
gooien: daar zat me echter een kracht in. Zo skoorde Pacelli in het
seizoen °73-74 in totaal 127 doelpunten, waarvan zij er 55 voor haar
Tekening nam. De speelwijze van Pacelli was op haar afgestemd. Voor
de tegenstandsters kwam winnen van Pacelli neerop: het uitschakelen
van Wilma Papen. Van haar medespeelsters hoorde ze - niet zozeer
verwijtend bedoeld maar meer de feitelijke situatie weergevend - later
(ze was inmiddels verhuisd en kwam niet meer voor Pacelli uit) de
opmerking: "nu jij weg bent, komen wij pas echt aan handballen toe”.

Het Pacellidamesteam (11-handbal bij de junioren, zie foto) werd 2x
kampioen. 1x bij de junioren en 1x bij de senioren (7:handbal). Promo-
tie naar de 1e klasse afdeling Gelderland lukte niet. De promotie-wed-
strijden tegen Twente en Swift Arnhem werden beide verloren. Voor
haar een teleurstelling dat het team niet de interregionale Klasse
bereikte.
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In plakboek en dagboek hield ze alles gedetaileerd bij. Tijdens het
gesprek leest ze de volgende passage voor:

tt maat

5 Q
vlleeljke wedshijd Geen vaste
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od eds 5 ervan omgezet
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De Giogoaf va Gellernder iser

gewed. Ídpen v. anoren

Delsellp 5

ENp\o caf
eze\|

- 38

OMOVEERT
NAAR DE

44 Mas

Toen ze nog bij Pacelli handbalde kreeg ze de vraag om voor WVC
Winterswijk te komen spelen. Ze zegt er het volgende over: "De ambi—..
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ties had ik er wel voor. Voor een goede vergoeding had ik het denk ik
ook wel gedaan. Zo maaruit Zieuwent weggaan, daar prakkezeerde ik
echter niet over. Ook speelde wel zoiets meevan dat ik toch nooit een
eredivisie-speelster zou kunnen worden”.

Na studieinNijmegen en verhuizen naar 'de Meern’ speelde Wilma nog2 jaar handbal in het Westen, bij Wijk bij Duurstede: "Eerst duriden zeme daar niet aan te raken. Toen ik er een aantal inramde, riep de
keepster van de tegenpartij: “he'j gvd, doe eens wat. Toen pakten zeme wel aan”. En over handballen daarten opzichte vanhier: "Het gaater daar trouwens toch agressiever aan toein het veld. Gewoon eenordinaire ruzie met een rechtse hoek erbij in het veld, dat kom je
ertegen. Hier in de buurt ging het meer van: en die drukt of ‘knip’ zo’.
"Weinig mensen spreken je er overigens rechtstreeks over aan hoe het
is om met 1 arm te handballen’, zegt Wilma. In Wijk bij Duurstede gaf
ze het zelf aan: "ik ben ermee geboren, ik kan alles, jullie hoeven me
tijdens het handballen niet te ontzien”.

Naast het handballen pakte Wilma op haar 18e haar kindliefde op door
= dat kon inmiddels, de tijden waren watveranderd - te gaan dames-
voetballen voor Grol(8 jaar) en Puck Deventer (2 jaar). Bij Puck, dat
meestreed om het Nederlands kampioenschap, was zij een van de
dragende speelsters.

Wilma Papen had talent, aanleg, ambities e.d. genoeg om handballend
hogerop te komen en haar grenzen te verleggen. Zeker ook het karak-
ter ervoor. Een persoonskarakter dat mede gevormd werd doordat zealles van kinds afaan met 1 arm moest doen. Wilma hierover: "al inkinderjaren had ik zoiets van: ik zal laten zien dat ik het ook kan. In
hoeverre zoiets bewust of onbewust gebeurt is moeilijk te zeggen. Jeziet en merkt wel als kind dat je er anders uitziet”. (Moeder Anna
vertelde haar later dat ze achter de wat oudere kinderen aanging alsdie op weg naar schoolbij haar in de mouw wilden kijken en Wilma
zegt zelf: "aan het uurtje breien in de klas bij zuster Rosita had ik niet
genoeg. Na schooltijd ging ik dan weernaar zuster Rosita toe om het in
mijn tempo en op mijn manier te leren’. Aldus - haartijd ver vooruit -
zelf haar bijles kreerend.

De Zieuwentse handbalvereniging Pacelli plukte jarenlang de vruchten
van dit gevormde karakter. Zij was een door tegenstandsters zeergevreesde opponente.
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NU EN STRAKS
Thans geeft Wilma les aan een middelbare school. Haar grootste hobby

de parttime-opleiding maatschappelijk werk die ze in deeltijd volgt en
waarvoorze uren inleverde. Aktief sportenis er nauwelijks nog

bij.
Ze

kreeg rond haar 28e last van beide knieën. "Het zit wat in de familie",
zegt ze, "en daamaast zijn er slitageverschijnselen aan beide knieën.
Links erger dan rechts”. Haar energie kan ze nu niet meer altijd kwijt
"de lichamelijke moeheid mis ik enorm”, geeft ze aanen ik heb wel
zo'n 10 jaar nodig gehad om er geestelijk aan te wennen dat ik moest
stoppen. Zo weet ik dat het eigenlijk niet goed is om aan de Sour-
cy-nacht mee te doen. Ik kan hetechter moelijk laten”. (Blijkbaar krui
haar Zieuwentse bloed dan even waar het niet gaan kan(red).
Wilma Papen, een vrouw van de tijd. Of dit toen, nu of in de toekomst
betreft. Haar pertektionistische instelling en haar karakter - mede
gevormd door het vanaf de geboorte missen van een deel van haar
rechterarm - waren sterk medebepalend voor de sportieve hoogtepun-ten van de handbalvereniging Pacelli Zieuwent.
Indertijd kreëerde zij zelf haar bijles omdat ze alles wilde leren zoals
andere kinderen dat konden. Nu staat zij zelf voor de klas. Een parttime
studie maatschappelijk werk is alweer opgepakt. Wij van PIOT vertrou-
wen er dan ook op dat zij in de toekomst verdere emancipatorische
bijdrages gaat leveren aan de kwaliteitszorg in onderwijs en in de
maatschappij.

Wilma, bedankt voor het enthousiaste, openhartige en volwassen
gesprek. Een gesprek dat wat PIOT betreft in het teken stond van:
Wilma Papen. Als er al ooit een handicap voor haar in het spel is
geweest is het wellicht de omstandigheid dat in detijdtoen zij in
Zieuwent opgroeide meisjes niet stiekem op de kostschool tegen eenbal mochten trappen, laat staan dat ze dt in clubverband konden doen.

Wie weet wat we dan voor een dagboek voorgeschoteld hadden
gekregen. Wilma, succes.

HET TOETJE VAN WILMA PAPEN:

1. Wat Isje favoriete gerecht ?:Ik ben een alleseetster. Hou wel
ontzettend van uit eten. Als het maar bourgondischis. Een vooraf-
je, flatje na, een lixeurtje erbij. Goed detid ervoor nemen.

_——ss3
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Wie nodig je absoluut niet uit opJe verjaardag ? : Janmaat. Ik
kanniet wennen aan mensen met zulke ideeën.

3. Wat Is volgens Jezelf je slechtste eigenschap?: Ik ben vrese-
lijk ongeduldig achter de komputer. Als de kantlijn bij WordPerfekt
niet doet wat ik wil, loop ik erbij weg.

4 Wat Is volgens Jezelf Je beste elgenschap ? : Enthousiasmeinalles. Zowel in het werk als privé. Ik ben wel te porren voor een
‚en ander. Kan dan ook andere mensen wel ergens voor porren.
Misschien hen ik daardoor ook wel het goede vak gekozen.

5. Wie vind Je de beste sportman of sportvrouw van Zieuwent ?
Bennie Storkhorst, om zijn veelzijdigheid. Hij kon alles, was overal
goed in geweest denk ik. Als sportvrouw: Marian Spexschoor. Die
kan ookalles.

6. Wie Is de meest ondergewaardeerde persoon binnen Jouw
vereniging ?:Vroeger: Rikie 'Velver (nu: Ponds-Donderwinkel)
Zij belichaamde 'Pasjell in de meest komplete zin van het woord
(Rikie 'Velver was voorzitster/penningmeesteres/sekretaresse/-
scheidsrechtster/chauffeuseftrainster en verzorgster van de jaar-
lijkse Paceliverkoopaktie (red)

Op het ogenblik: de redaktie van PIOT. Hoe de PIOTzich ontwik
keld heeft. Qua vormgeving en inhoud. De meeste mensen zien
niet wat er voor nodig is om tot het huidige blad te komen.

7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijn, wie zou erdan burgemeester moeten worden?: Ik zou graageenvrouwwillen zien. Ik ben er te lang uit om er een aan te geven. Mis-
schien als duo-baan: Nobbenhuis en een vrouw (ik denk dan aan
Ria Krabbenborg)

8. Watis je grootste hobby momenteel ? : De parttime-opleiding
HBO-maatschappelijk werk. Daarnaast fotograferen en lezen.

9. Wat zou Je graag anders zien In Zieuwent ?:Dat er weer meer
‘plat’ gepraat wordt. Jammer dat veel kinderen geen plat meer
kunnen. In de Sourey-hal gaat het van: "en wat zal het voor u
zijn?” en dan denk ik "wat haf wil! drink'n?
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Zi BIJNA RAAK IS HELEMAAL MIS

INLEIDING
Hetis donderdagavond 16 januari jl. 19.55 uur. In het achterzaalfje van
het voormalige café ”t Kevelder” is Bennie Hulshof ("Puttenmaker") be-
zig met de voorbereidingen voorde bijarwedstrijd Kevelder-1 tegen
Grensstoters/Rekken-1

Het vroegere danszaaltje is tegenwoordig
in

gebruik als buurthuis van
de buurt "t Kevelder" en doet tevens dienst als clubgebouw van de
bijart-vereniging ”t Kevelder’. Daar waar zich vroeger de schuifpane-
len tussen het café- en zaalgedeelte bevonden is nu een muur gemet-
seld. Het café-gedeelte is omgebouwd tot woonruimte.
In het zaaltje is net voldoende ruimte voor 2 biljarts, enkele tafeltjes met
stoelen en een kleine bar. De wand wordt opgesierd met een bekerkast
en enkele mededelingen van de buurt- en biljartvereniging.

De biljartvereniging neemt met 5 teams deel aan de competitie. 3
Heren-seniorenteams, 1 Dames-seniorenteam en 1 jongens-jeugdteam.
Vanavond volgen wij de verrichtingen van het eerste Heren-senioren-
team,dat dit seizoen op papier wordt gevormd door Anton Stortelder,
("van Holkenborg-Frans") Bennie Beerten ("transportbedrijf") en Antoon
Hoenderboom ("schoenmaker'). Omdat Bennie Beerten t.g.v. zijn

werkzaamheden regelmatig in het buitenland verblijft en Antoon Hoen-
derboom momenteel herstellende is van een zware operatie, spelen
vanavond de algemeen reserves Guus Slot en Bennie Hulshof mee.

Van de drie tegenstanders van de Grensstoters uit Rekken komen 2
teamleden binnen. Nummer 3 zal, i.v.m. zijn werkzaamheden, wat later
komen. Om klokslag 20.00 uurzijn de drie leden van Kevelder-1 (Anton,
Guus en Bennie) allen aanwezig, wat volgens eigen zeggen in de krant
mag; bij deze. De tegenstanders worden begroet, er wordt koffie
geserveerd en het wedstrijdformulier met de namen en het aantaltemaken caramboles (= "punten") wordt ingevuld.

HET BILJARTSPEL
Binnen de biljartsport kent men een grootaantal verschillende spelsoor-
ten (libre, bandstoten, 3-banden, ankerkader, kunststoten, tien-over-
rood, enz. Alle teams van “t Kevelder" nemen deel aan de Iibre-
competitie, de "eenvoudigste" spelsoort. Op het biljart (een rechthoekige
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tael met een groen (of blauw) glad laken op een harde, verwarmde
ondergrond (een plaat van leisteen) bevinden zich 3 ballen. Eén rode
en twee witte. De twee spelers hebben elk een eigen witte speelbal, die
alleen door die speler met zijn keu ("stootstok") mag worden geraakt
Om een punt (een carambole) te maken moet de speelbal zo wordt
gestoten dat deze bal de twee andere ballen raakt. Lukt dat, dan magdezelfde speler opnieuw een poging wagen om opdie manier in diezeft
de speelbeurt een zo groot mogelijke serie te maken. Als geen caram-
bole wordt gemaakt is de tegenstander weer aan de beurt.

De sterkte van een speler wordt uitgedrukt in het zogenaamde moyen-
ne; het gemiddelde aantal caramboles dat per beurt wordt gemaakt.
Hoesterker en beter een speler, hoe hoger zijn moyenne. Een redelijk
goede, regelmatig spelende cafébiljarter heeft een moyenne van £ één.
Dat wil dus zeggen dathijof zij per beurt gemiddeld één punt (caram-
bole) maakt.

In de competitie waaraan de teams van "t Kevelder" deelnemen heeftelke speler een even grote kans om te winnen. Althans in theorie.
Afhankelijk van iemands moyenne moethij of zij namelijk een vastge-
steld aantal caramboles maken om de partij te winnen. Hoe hoger het
Moyenne, hoe meer caramboles moeten worden gemaakt. Degene die
het eerst zijn eigen aantal caramboles heeft gemaakt, is winnaar vandepartij.
Aan het begin van een competitieseizoen wordt door de Bond voor
iedere speler, op grond van eerdere resultaten, het gemiddelde (en dus
het aantal te maken caramboles) vastgesteld. Tijdens 6&n seizoen kan
dit, wanneer iemand steeds beter gaat spelen, door de Bond naar
boven worden bijgesteld. Een bijstelling naar beneden vindt alleen
plaats na afloop van het seizoen.

Om u een idee te gevenhoe sterk de spelers van Kevelder-1 zijn, volgt
hierbij een overzicht van hun aanhet begin van dit seizoen vastgestelde
gemiddelde en het daarbij behorendeaantal te maken caramboles:

Naar Gemiddelde: Aantal caramboles:
Anton Stortelder 5,40 130
Bennie Berten 289 80
Antoon Hoenderboom 2,37 70
Guus Slot 2,00 €Bennie Hulshof 182 59
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Zonder de spelers van "t Kevelder’ te kort te willen doen, zij opgemerkt
dat voor professionele biljarters van het caliber Vulink, Ceulemans en
consorten de spelsoort Libre te gemakkelijk is en daarom niet meer
wordt gespeeld. Zij zijn in staat om 500 of meer caramboles achter
elkaar (in één beurt dus) te maken. Hun gemiddelde ligt ver boven de
100. Wat u tegenwoordig op de televisie ziet is vooral de spelsoort
“drie-banden". Hierbij moet een carambole zodanig gemaakt worden

dat, alvorens de carambole tot stand is gekomen, de speelbal tenminste
3 zijkanten (= banden) van het biljart heeft geraakt.

DE WEDSTRIJD
De beste speler (de zogenaamde “eerste man") van het team van ”t
Kevelder" moet tegen de beste speler ("eerste man") van het team uit
Rekken spelen. De "tweede man / thuis" tegen de "tweede man/ uit’ en
uiteraard ook de "derde man / thuis" tegen de "derde man / uit’. De
volgorde van de 3 partijen wordt door de thuisclub bepaald. Er wordt
begonnen met de partij van de "tweede man" (Guus Slot) omdat hij
eerder naar huis wil (er moet nog wat voorbereidend huiswerk voordevolgende werkdag worden verricht).

De persoonlijke keu's worden in gereedheid gebracht; de stok wordt
glad gewreven terwijl de pomerans(= dopje van vit of leer aan de punt
van de keu) met schuurpapier wordt opgeruwd. Het professioneel
ogende elektronische scorebord (een knap stukje knutselwerk van 6én
der leden van "t Kevelder) wordt op nul gezet. De twee tegenstandersbepalen onderling wie mag afstoten, waarna elke speler drie minuten de
tjd krijgt om in te spelen. Voor Bennie een mooie gelegenheid om evende straat over te steken. Hij heeft zijn keu thuis laten liggen.

De eerste partij kan beginnen. Van de thuisclub speelt é6n persoon zijn
wedstrijd, terwijl de twee teamgenoten scheidsrechter (en tevens teller)
zijn of het scorebord bijhouden. Op deze manier zijn de thuisspelendedeelnemers de gehele avond in touw.

De spelers uit Rekken zijn keurig in hun clubtenue gekleed. Een wijnro-de trui met eigen embleem, een wit overhemd eronder, een zwarte
pantalon en zwarte schoenen. Ook de vereniging "'t Kevelder" heeft een
eigen tenue. Enkele spelers van het eerste team nemen de regels vande Bond op dit gebied nietaltijd even nauw. "We hoeven al die poeha
niet, ons interesseert alleen het biljartspel zelf en hebben het liefst eenongedwongen tolerante sfeer zonder opsmuk” is hun reaktie. Volgensde Bond is gepaste kleding gewenst. Een clubtenue is niet verplicht....
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PARTIJ-1
Guus begint geconcentreerd aan zijn parti. Biljarten is meer dan alleen
maar proberen een punt te maken. Van te voren moet worden bekeken
waar de ballen na een stoot (en het behaalde punt) blijven. Hoe hou je
een positie over waarbij het volgende punt eenvoudig is te maken ?
Hoe krijg je de drie ballen bij elkaar, waardoor een grote serie mogelijk
is ? Mocht de carambole niet worden gemaakt, wat is dan de positie
voor de tegenstander ? Moet je verdedigend of juist aanvallend gaan
spelen ? Hoe krijg je je tegenstanderuit zijn ritme 7

Een speler van de Grensstoters bestelt een rondje voor alle spelers. In
de loop van de avond zullen alle deelnemers dit voorbeeld volgen. Een
gewoonte in de regionale biljartcompetitie. Alcohol, mits met mate, en
biljarten gaan voor sommige spelers blijkbaar prima samen. Het vermin-
dert de spanning waardoor niet te krampachtig wordt gespeeld.

Guus moet 65 caramboles maken, terwijl z'n tegenstander pasbij 85
caramboles de partij winnend kan afsluiten. Na 10 beurten is de stand
25 om 25. Daarna loopt zijn tegenstander echter snel uit. Guus speelt
zeer aanvallend en bekommert zich geen moment om de positie van de
ballen zoals die blijven liggen voor zijn rivaal wanneer een bal wordt
gemist. Er volgen een aantal poedels (een poedelis een serie van nul
caramboles) en Guus begint te klagen dat het niet wi lopen. Hij laat z'n
hoofd hangen en gelooft niet meer in de overwinning. Een soortgelijke
reaktie wordt wel eens ophet voetbalveld gezien wanneer een verdedi-
ger hem de baasis. Na 18 beurten is het pleit beslecht. Slechts 32
caramboles heeft hij meegekregen.

PARTIJ-2
Bennie Hulshof is aan de beurt. Hij speelt een gedegen geconcentreer-de partij. Langzaam maar zeker weethij een voorsprong op te bouwen
en maakt tegen het einde van de partij een fraaie serie van 16 caram-
boles. Na 26 beurten heeft hij zijn 65 caramboles gemaakt en is de
eerste buit voor ”t Kevelder" binnen. Met het feliciteren voor de over
winning blijken zijn handen nat te zijn van het zweet. Een gevolg van
concentratie en spanning. Binnen de vereniging zijn personen bekend
die tijdens een competitiewedstrijd het zweet op de rug en het voor-
hoofd hebben staan. Biljarten is meer dan alleen maar een balletje
stoten.
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Tot nu toe valt de sfeer in de biljartzaal te omschrijven als ongedwon-
gen en sportief. Er wordt serieus gespeeld en bij het maken van een
mooie bal worden over en weer complimenten gegeven. Zelfs de als
scheidsrechter optredende speler geeft af en toe een mondeling schou-
derklopje aan z'n spelende teamgenoot of diens tegenstander. De
omstanders maken een kloppend geluid optafel als een fraaie caram-
bole op het laken wordt gelegd. Tijdens een biljartwedstrijd is applaudis-
seren uit den boze.
Tegen 22.00 uur komen de eerste stamgasten van het buurthuis
binnen. Zij schuiven aan de bar (bemand door een vrijwiligster) en
praten op gedempte toon om de biljarters niet te storen. Wat wel stoort
is de achtergrondmuziek. Afgezien van het feit dat de repertoire keuze
te wensen overlaat (niet iedereen houdt van door"regionale piraten” de
ether ingestraalde smartlappen), staat de muziek te hard.

PARTIJ-3
maen,Anton Stortelder is als laatste aan de beurt. Hij Ís de beste speler van

de vereniging (en zeer waarschijnlijk ook van Zieuwent) en traint om de
andere week de dames- en jeugdleden van ”t Kevelder". De ballen
worden nog eens extra opgepoetst, alle aanwezigen (met inbegrip vande stamgasten aan de bar en z'n broer Bennie die (toevalig ?) ook
aanwezig is) gaan er recht voor zitten. De partij begint. Anton is in
opperste concentratie.Hijkijkt strak voor zich uit en zijn gezicht toont
geen spoor van emotie. Bedachtzaam wordt de keu regelmatig gekrit
(nodig om het afketsen/schampen van de biljartstok op de balien te
voorkomen). Hij speelt subtiel en elke stoot is weloverwogen. Alles is
gebaseerd op het overhouden om na een carambole de ballen in een
gunstige positie te krijgen of te houden, hetgeen overigens vanavondniet echt lukt. Het spel verloopt stroef. De ballen lopen net iets te hard
of net iets te langzaam.

Hij stoor zich aan een haartje op één van de ballen en vraagt de
scheidsrechter het te verwijderen. Deze zet z'n bril op, markeert de plek
van de bal met een krijtje en ontdoet de bal van de ongerechtigheid. De
keu van de tegenstander staat Anton in de weg en hij vraagt hem deze
te verplaatsen. Dit wordt gedaan doch enkele beurten later staat die keu
wederom (bewust ?!) op dezelfde verkeerde plaats. Opnieuw vraagtAnton (correct maar in afgemeten bewoordingen) of de keu alsjeblieft
op een andere plaats kan staan. 5 Minuten later speelt dit voorval zich
voor de derde keer af.
Een psychologische oorlogvoering is onderdeel van het spel geworden.
De tegenstander probeert Anton uit z'n ritme en concentratie te halen,_...
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doch hij doet dit hierdoor met name bij zichzelf. Het geconcentreerde
gezicht van Anton wordt door hem als chagrijnig ervaren. Hij stoot
matig, heeft er duidelijk de pest in, vindt het optreden en gedrag van
Anton maar flauwekul en is innerlijk kwaad op alles en iedereen,
zichzelf incluis.
De oorspronkelijke ongedwongen sportieve sfeeris verdwenen. Anton
maakt de partij uit in 22 beurten met een gemiddelde van 5,91 en een
hoogste serie van 23. Hij wordt gefeliciteerd door z'n tegenstander, die
hem met een lichte stemverheffing, zodat iedereen het kan horen,
woorden "bedankt voor de sportieve wedstrijd" toevoegt. Na afloop zi

de tegenstanders, ondanks de verzoenende woorden van Bennie
Huishof, snel vertrokken.

AFSLUITING
Het is 23.30 uur en Kevelder-1 heeft deze competitiewedstrijd op z'n
naam geschreven. Een gewonnen partij levert 2 punten op terwijl het
team met het hoogste percentage (= quotiënt van het totaal aantal
gemaakte caramboles en het totaal aantal te maken caramboles) een
extra punt krijgt. Een overwinning met 5-2 dus.

De wedstrijd is nauwelijks 1 minuut afgelopen of twee stamgasten
grijpen een keu en beginnen een “café-potje” te stoten. Biljarten is
zoweleen interessante en boeiende sport als ook een gezellige ont-
spanning.

De Redaktie (H.W.)

VOETBALVERENIGING R.K.Z.V.C.

HALF-JAARLIJKSE LEDENVERGADERING

De half-jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op maandag 17
februari a.s. De aanvang is om 20.30 uur.
Agenda: 1. Opening door de voorzitter

2. Notulen vorige ledenvergadering
3. Mededelingen
4. Rondvraag
5. Sluiting

Het Bestuur.
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C1 - JEUGD
Evenals voor de senioren zit ook voor de C-jeugd de 1e helft van de
competitie er al weer op. Daar misschien wel gevreesd werd voor een
te zware competitie-indeling blijkt deze groep met 10 punten uit 12
wedstrijden een goede middenmoter tezijn.
Vorig jaar vertegenwoordigde deze groep de D-jeugd en werd in de D1-
klasse andermaal kampioen (zowel in de voorjaarsals najaarscompeti-
tie). Mede door dit resultaat, als ook het feit dat ze door meer weer-
stand van de tegenstander beter eren voetballen, werd dit jaar gekozen
voor deelname aan de hoofdklasse.

Tevens werden door aannemersbedrijf Hoenderboom, getuige onder-
staande foto, nieuwe tenues en trainingspakken aangeboden, waarvoor
wij hun nogmaals zeer erkentelijk zijn.

 HOENDERBOOM stee

Onder leiding van nieuw-trainer Alloys Wieggers blijkt deze groep, zeker
de laatste drie wedstrijden voor de winterstop, zeer goed te voetballen
en daarbij redelijk te presteren. Er valt echter iedere wedstrijd nog,meestal in de tweede helft, een terugval te bespeuren, dat 0.9. is toe te
schrijven aan een krachttekort dat deze jonge groep kent. Toch doen
ze, vooral voetbaltechnisch, zeker niet onder voorde koplopers en we
‘hopen dan ook na de winterstop nog enkele plaatsjes te kunnen stijgen,



VERENIGINGEN:
RKZV.C. Veldvoetbat
Voorzitter J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, te! 1281
Sekretais © eMokden Aavektraot9.L voorde tel 05443. 75170
Penningmeester: M, v‚n. Bolscher, De Haorc 69, Zieuwent, el, 1660
Wedstrijdsekr. :H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde
RKZVC. Zaalvoetbal
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sekr/Penningm.:A, Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel. 1591

Wedstrijdsekr. zB ck Heerweg Zieuwent 1e 2127

H.V. PACELLI: Handbal
Voorzitter 8 Wensink, De Hasre 18, Zieuwent, tel 1838
Sckretaresse 1 Rouwhorst, Rouwhorstergijk 3, Zieuwent, tel. 0544373814
Penningmeesteres:P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Moriënvelde, ‘el. 1383
Wedstrijdsekr. A Hummelink, De Haore 30, Zieuwent, tel 1531

ORP: Volleybal
Voorzitter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, Zieuwent tel 1875
Sekretaris £. Rouwhorst, De Haare 25, Zieuwent, tel. 1822
Penningmeester A, Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel. 1400
Wedstrijdsekt.°P. Cuppers-Jrercof, De Haare 29, Zieuwent, tel. 2059
Recreanten A. Klein Tuente, Lanthorweg 42, Mariënvelde,te. 1409
Jougtraken  Kokman Cuppers Asloseweg 2, Zeuwent tel 2194

ZTV: Tennis

Voorzier ©. Cuppers, Oude Maat 1, Marienvelde, tel. 1281
Sekretaresse 8. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel. 1697
Penningmeester\WWiers Zeuwertsewag 7 Zeuwent 1611445

Wedstrijdsekt A Kl Holkenborg, Pat. Zonderinkstraat 18, Zieuwent, el 1933

GV: Gymnastiek. on Jarzgym.vereniging
Voorzitter L. Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'cham, tel. 08360 60242
Sekrotaresse J Wolters, Botstijk 42, Mariënvelde, el. 1711
Penningmeesteres:T. Wopereis, Dorpsstraat 229, Zieuwent, tel 1928
Wodstrijdsekt7L Hummelink, Oude Torborgsew. 269, D'chem, el, 08340 60442

MU CHIN: Karate
Voorzitter HL. Ofhof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262
Secr/Penningen 6 Rida Laeszraat 18 L voorde el 05423. 74026

TTV DES: Touwtrekken
Voorzie L. te Molder, B. v. Meursstraat 24, L'voorde, tel 05443-75454
Sokretarie 8 Huitink, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tel 2112
Penningmeester

_-
M. Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, tel 1374



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, to. 1257
Sekretais E. Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tel 1324
Penningmeester J. te Roller, Verkavelingeweg 2, Mariënvelde, tel. 1973
Wedstrijdsekt.°K Hummoink Eimers 8 Lievelde el (5443. 77523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzier A Meekes, Strausstraat 15, UVoorde, tel 05443 76506
Sakretaris te Molder De Steege 23, Zeuwent let 2214
Penningmeester A Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel, 1970

BV. KEVELDER: Bijarten
Voorzitter 8 Hulshof, Zieuwentseweg 69b, Zieuwent, te! 1494
Seke/Penningm © Schuiink. J. v Eykstraat 12, U'voorde, (el 9544273717
Wedstrijd sek € Wopereis Schoppenweg 13, Zieuwent el 1432

BEZ: Bijarten
Voorzitter A. van Melis, Kard. de Jongste. 1, E'voorde, tl. 05443-74584
Sekr Wedstr zekr. T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tl 1271
Penningmeesteres:f. Goldewijk ten Bras, Churchilstraat 20, Zieuwent, tel 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 1217
Sekr/Wedstr -sekt  P Domhof Sarmanswog 22 Bektel 05448. 216
Penningmeester: T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271

ESZET '90: Squastwereniging

Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat77, Zieuwent, tel 1982
Sekretais A. Doppen, Asltenseweg 49, Lichtenvoorde, tel. 05443-76772
Penningmeester :P. van Zutphen, Bentinckstraat 23, L'voorde, tel, 05443-76783

Wodsrijtsoer P npoenborg Dorpestraat 242 Zieuwent el 1856
BADMINTON vereniging:
Voorziner FE. Wamelink, Edisonstraat 4e, Lichtenvoorde, tel, 05443-71149
Sekrotaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 88, Zieuwent, tel 2172
Penningmoesteres:A. Eekelder, Ruurloseweg 189, Zieuwent, tel 1684
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Bent u geïnteresseerd in hoe deze groep voetbalt, kom dan gerust eens
op een zaterdagmiddag kijken. De thuiswedstrijden worden altijd om
13.00 uur gespeeld.

Bij
afgelasting van de competitie ziet het winterpro-

gramma er als volgt uit:
01-02-1992 : 14.00 uur : ZVC C1 - WVG C1
08-02-1992 : 13.30 uur:ZVC C1 - SDOUC C1
15-02-1992 : 13.30 uur : Varsseveld C1 - ZVC C1

Tenslotte rest ons eenieder nog een voorspoedig 1992 toe te wensen
eneen goede en sportieve voortzetting van de competitie.

Leiders C1.

RKZV.C. C1
De laatste drie wedstrijden voor de winterstop moesten wij tegen Vios
Beltrum, Markelo en Pax. De eerste van deze drie wedstrijden was
tegen Beltrum. De uitslag was 5-3. Het was een mooie wedstrijd. Met
veel mooie doelpunten. Sander Eekelder heeft 2 goals Ernst Domhof 2
keer en Han Rouwhorst 1 keer.

De tweede wedstrijd was tegen Markelo werd 1-3 voor ons. De eerste
helft was goed gespeeld. Maar in het laatste half uur werd er door ons
slecht gespeeld. De wedstrijd werd opgenomen door de opa van
Lawrence Mul. Een auto met spelers was ruim een kwartierte laat (de
auto van Bennie Hoenderboom).

De derde wedstrijd was tegen Pax. Het werd 1-1. Er werd weer goed
gespeeld. Toby en Lawrence misten schoten een meter van de doellijn
tegen verschillende Pax-spelers die op de doellijn stonden. De scheids-
rechter deed heel kinderachtig omdat we de pasjes nog in de kleedka-
merhadden laten liggen en daardoor van hem niet mochten wisselen.
Verder was een gelijkspel gezien de kansen van beide ploegen terecht
‘We hebben nu 10 punten uit 12 wedstrijden en staan op de 7e plaats.

Tijdens de winterstop hebben we 0.a. een speletjesdag gehad. Er
werden eerst teams gemaakt. De teams waren samengesteld uit A,B,C.
Er was volleybal, tafeltennis, voetvolley, badminton. En later werden er
zaalvoetbalwedstrijden gespeeld. De winnaars waren het team van Erik
Humrmelink en van Wilie Hummelink.

Verder hebben we met ons team eenuur in het Courcy Center gevoet-
balt. Dit werd betaalt door de van Han Rouwhorst. Hier naast hebben
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we cen oefenwedstrijd gespeeld tegen Doetinchem C1. We verlorenmet 6-1 door grote blunders in de verdediging. Op 18-1-1992 moestenwe legen S.S.S.E. de koploper in onze kompetitie. Ze kwamen helaaseet opdagen. Hopelijk krijgen ze een grote boete (schijters). Dezewedstrijd word later overgespeel
Namens C1:Toby, Roff, Mark, Werner, Danny en Ronald,

Gedurende de wintermaanden, wordt er in de kantine van RKZV.C.op de 2e maandag van de maand (10 februari en 9 maart) eenkuisjaskaartavond georganiseerd voor leden en donateurs. Doaanvang is 20.00 uur.

SPORTNACHT ZIEUWENT
Hoewel het al weer bijna een maand geleden is zal niemand van dedeelnemers vergeten zin, dat van zaterdag 4 op zondag 5 januari voorde 20 keerde Zieuwentse Sportnacht plaats vond in het Sourcy.CenterOm met de eindconclusie te beginnen: het zijn een aantal zeer podVerlopen sporuren geweest, zowel voor de bezoekers als voor dedeelnemers. Gezien het grote aantal sporters blijkt er dus een bepaaldebehoefte te zi

Het zaalvoetbal, dat toch weer de grote trekpleister was, had met eenGa van ongeveer 225 deelnemers een fnke vinger In de pap gunprestatiedrang en beleving. Zowel de dames als de heren streden af an
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die over het algemeen fanatieker gecoached werden dan de meeste
herenteams. Vooral Dhr. J.W. uit Z. voelde exact aan hoe het moest.
Het geheel vond echter plaats in een lekkere fanatieke sfeer, waarbij de
gezelligheid toch wel degelijk op de voorgrond stond. Tevredenheid
alom dus.
Om een nadeel van dît alles te moeten noemen kan gesteld worden,
dat de wachttijden van de diverse teams wel erg lang waren. Het is dan
ook waarschijnlijk een goed idee om hier voor de volgende keer aan-dacht aan te schenken. Misschien is het een idee om met kleinere
teams op een half speelveld te spelen. Om het zaalvoetballen af te
ronden; de uitslagen zijn ons inziens niet zo belangrijk en het is dan ook
niet interessant wie er verlorenof gewonnen heeft

Voor degenen, die nog meer strijd wilden zien kondenterecht bij de
squashbanen. De organiserende vereniging Eszet'90 had een uitwisse-
Ing op poten gezet met Squash-Doetinchem. Er werd een tournooi
georganiseerd, waarbij de nummers 1 van elk team tegen de nummer 1

van ieder ander team moest spelen en de nummers 2 ook tegen elkaar
etc. Op deze manier waren er weinig wedstrijden, waarbij het krachts-
verschil erg groot was. Ook deze tak van sport zorgde aldus voor veel
sportplezier bij de ongeveer 40 squashers en gezien het constant verseaanbod van nieuwe toeschouwers viel het ook bij hen in de smaak. Net

als bij het zaalvoetbal waren de uitslagen niet echt belangrijk. Dit kon
door een enkele blessure en enkele ziektegevallen ook nauwelijks. Al
met al was dus ook het squasheneen succes.

Het badmintonnen was in de plaats van het tennis gekomen. Vorig jaar
was namelijk gebleken, dat het tennistournooi niet overdreven veel bij
droeg aan de gezelligheid van het hele gebeuren. In plaats van de
maximaal 4 tennissers konden er nu 20 badmintonners terecht in
dezelfde ruimte. In het begin kwamen de jongere spelers(sters) aan de
bak, terwij later op de avond hun oudere sport-collega's hun kerstzweet
kwijt konden. Het wordt cliché-matig, maarde meesten vonden ook hier
deelnemen veel belangrijker dan winnen en dat blijkt toch de juiste
gedachte te zijn. De ongeveer 100 badmintonners kenden in ieder geval
een erg succesvolle 12 uurtjes, dat ook bijgedragen zal hebben aan de
Populariteit van deze sport, want ook hier waren vanuit de kantine en
langs de ramen vele kijkers.

Zoals al blijkt uit bovenstaande tekst was hetal met al dus een zeer
gezellige sportnacht. Hoewel er dus op alle fronten zeker om de winst
©.q. de eer werd gestreden was het gezelligheid troef. Deze sfeer vielmm
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namelijk tot in de late uurtjes te proeven in de kantine, die constant wasgevuld met gezellig pratende, ouwehoerende en kaartende sporters entoeschouwers. De spelen, die in de belendende ruimten waren georga-niseerd werden helaas minder bezocht dan ze verdienden, maar als
geheel moet nogmaals gesteld worden, dat het een geslaagd gebeurenis geworden, dat zeker herhaald zal moeten worden.

De Redaktie (RD).

VOEDING EN PRESTATIE
In sportkringen wordt vaak gedacht dat bepaalde voedingsmiddelen eendirekte positieve invloed hebben op het prestatievermogen. Dit komtvooral tot uiting in de grote hoeveelheid tabletten, capsules, drankjes enpreparaten waarmee veel atleten hun dagelijkse menu aanvullen. Voorts
zijn allerlei min of meer exotische produkten als koninginnegelei, pollen,biergist, ginseng en dergelijke veel gebruikte voedingsstoffen, Onder.zoek heeft laten zien dat deze stoffen geen positief effect hebben ophet prestatievermogen.

De belangrijkste brandstoffen voor de spieren zijn suikers (= koolhydra-ten) en vet. De spieren gebruiken niet het een of het ander, maarverbranden tegelijkertijd zowel suiker als vet. Naarmate de inspanningzwaarder is worden meer koolhydraten en minder vet gebruikt. Bijmaximale inspanning wordt vrijwel uitsluitend glycogeen ("opgeslagensuiker’) als brandstof gebruikt. Het lichaam is in staat een voorraadglycogeen in de lever en de spieren opte slaan. Het glycogeen in delever heeft vooral tot doel om het glucosegehalte in het bloed constantte houden. De glycogeenvoorraad in de spieren is bedoeld als reserve-brandstof voor spierarbeid en is normaal toereikend voor 1 tot 1,5 uur
inspanning. De snelheid waarmee het spiergliycogeen wordt gebruikthangt vooral af van de zwaarte van de inspanning; deste zwaarder de
inspanning des te eerderis de voorraad op.

Is de voorraad glycogeen op dan merkt de atleet dit door een snelintredend hongergevoel, zweterigheid en vooral een sterk gevoel vanslapte. Dit is het gevolg van een te laag bloedsuikergehalte. Hierdoorkunnen niet alleen de spieren maar ook het zenuwstelsel niet meergoed functioneren. Door tijdig te eten tijdens de inspanning kan dît
worden voorkomen !

De Redaktie



fKort voor het

ervan is heb ik toegezegd. Ik ste! mezelMaria Waalder-Stortelder.

Toen jazz pas in opkomst was, wasde inhoud veel anders dan nu. Opeigentijdse muziek:
Torne aringup van 8 minuten (met dansante pasen ‘bewegingsvormen van de combinatie)

_ Oefening van alle facetten eerder genoemd. Afgewerkt in 20 min,7 een resttijd die besteed werd aan dans,
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Onder algehele leiding van de leidster werd er kleding gemaakt voor dedans, werd er muziek van de dans gekozen. Het programma werd inelkaar gezet en de avond georganiseerd. Het verliep altijd gesmeerd.De voorzitter van de vereniging opende, 'speakte' en sloot af. Met hetanwezige publiek, leerlingen en aanverwanten van de vereniging gingde avond gezellig verder.

Langzaam groeide zo'n avond uit tot een theatraal gebeuren. Van iedervergdehet veel tol. Dit ging zo tot 1 jaar werd overgeslagen. Men kwamer nief meer toe om te organiseren. De oorzaken: het grote verloop,studerenden en het organiseren vergde teveel werk.

JAREN LATER
Nu is de jazz nog steeds wel degelijk aanwezig in de vereniging. Hetzijdat de klemtoon op de oefening ligt en het accent van dans naar deachtergrond verschoven is. Waar toen veel leden nog voor te porrenwaren,is dat nu nog maar een klein aantal dat nu een zgn. Demonstra.tiegroep vormt. Om een dans te demonstreren in de buurt waar zoietsgeorganiseerd wordt.

toekomstige leden staat de oefening voor lijf en figuur en de conditiecummer 1. Hierop in

te spelen vond ik niet moeilijk. Dat ging geleidelijkaan vanzelf. Je wilt je verenigen met de groep als het ware en dangroeit zoiets.

Jaren had ik de beschikking over de danszaal bij "t Wite Paard, maarSinds 1 12 jaar is het in het 'Sourcy Center’, Deze overigens. groteovergang, positief natuurlijk, heeft veel verandering gebracht. Onderandere bij de leden. De sfeer, de omgeving: erzijn Spiegels, veel meerlicht. Dat moest opnieuw wennen alsof men nieuw lid was. Het heeftdan ook lang geduurd eerdet de toeloop tot de groepen terugkwamHierbij heeft de nieuwe accommodatie  Sourey Center geholpen, mis.schien ook nieuwsgierigheid, maar zeker in zo'n ruimte waar. veelsporten mogelijk zijn. Dat sport veel fijner.
Als ik het vergelijk met zo'n 6 jaar terug is ook sterk veranderd hoeleden te werven. Toen door uitvoeringen. Men zag dan hoe hoe en hetwat. Nu: sport, beweging moet, alleen de keuze is nog moeilijk. leder.cen sport op welke manier dan ook. De tendens wil dat je gezond en ft_.….
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bent en ook voor de conditie willen bewegen maar niet ten gunste van
het publiek. Wat de uitvoering’ met zich meebracht. Dit was de ver-
wachting van de leden ook. Niet te vergeten heb je nu de vele films,
clips, tv-stukken en boeken over aerobics, callanetics, fitness. Men gaat
er in geloven en wil dat ook nastreven. Meer en meerzie je aerobics,
callanetics, bodycontour en wat dies meerzij. Het gaat het erom te
bewegen ten behoeve van je lichaamslijn en conditie door meer eenzij-
dige oefening (dezelfde terugkomende oefening in elke les).

Wat jazz betreft is dat allin: alleen het genot komt na gedane oefening.
Het is iets gecompliceerder dan aerobics. Zoals eerder genoemd
(ab.c.d‚ef,) dus veel afwisselende oefening in de Ies.

Jazz is nog een afstandelijk woord wat sport betreft. Het is nog niet zo
commercieel, men weet over het algemeen niet zo goed wat jazz kan
inhouden cq. inhoudt

Ook stijl heeft grote invloed. Arbeidsintensief of niet, strak of vloeiend,
modern of klassiek, vrije gymoefeningen of jazzgymmen.

Waarom men liever aan aerobics doet? Ik denk omdat de leden niet
meer zoveel tijdens sport wil nadenken en onthouden. Tevens is de
techniek gemakkelijker.

Ik ben van mening dát jazf in welke vorm van beleving dan ook een
zeer goede basis is. Tevens: nagenoeg blessure-vrij. Des te meer
gevorderd, hoe meer het lichaam beweegt, het lichaam om meer
beweging vraagt. De controle van de oefening is dan groter, dus minder
kans opblessures.
Ookgeldt juist de persoonlijke beleving van de oefening. Hoeveeljj je
zelf geeft. Dus je geeft je binnenste-buiten.
Jevoeltje dan ook: - een met de geest

- leniger
= krachtiger
- soepeler
- meer ontspannen
- conditioneler
- meer vooruitstrevend.

Als jazzleidster geef ik nu nog steeds metveel plezier en enthousiasme
m'n oefenstof over. Hopelijk volgen er nog veel jaren, afhankelijk van de

OO
oee
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mensen die komen of al jaren kwamen. Leeftijd, type mens, geslachthoeft niet de oorzaak te zijn om hier niet aan deel te nemen. De lessenzijn doelgericht, preventief en correktief

Tenslotte wilen we allemaal hetzelfde. Een fijne beleving van een sport,conditioneel op peil blijven, ons lijf gezond en fit houden. Recreatieflekker bezig zijn of fijn op wedstrijdgebied. Dit alles het liefst blessu-rewrij Jazz biedt het. Misschien wist u niet dat zo dicht bij zoietsmogelijk was, is. De bovenzaal van het Sourcy is 's maandagsavondsaltijd voor publiek toegankelijk, dus wat let u,

Na een diepe zucht, van opluchting eigenlijk, kan ik u vriendelijk groetenen een mogelijk tot ziens wensen.
Maria Waalder-Storteldereep DAAR KOMEN DE SCHUTTERS

Een niet alledaagse sport die ook door een aantal Zieuwentenarenbeoefend wordt is de jacht. Een van de redactieleden trok een middagmee de weilanden in om deze tak van sport eens op de korrel tenemen.

Er wordt verzameld bij een van de jagers aan huis op Oudejaarsmid-dag. Het is de laatste maal dat er dit seizoen opuit getrokken wordtHet officiële jachtseizoen valt tussen 15 oktober en 1 januari (aihansvoor mazen en fazanten). Buiten dit jachtseizoen mag er alleen opzogenaamd schadelijk wild worden geschoten als: konijnen, houtduivenkraaien, eksters en vossen.

Voordat men er op uitgaat wordt min of meer de strategie voor dezemiddag besproken. Maximaal twee hazen per persoon en als het evenKan alleen op bokken schieten (de kenners herkennen een bok aan deWijze van wegrennen: een bok komt veel hoger tijdens het renner).Het gebied dat als eerste doorlopen wordt, wordt omgeven door deHarreveldseweg, Kevelderstraat, Zieuwentseweg en de Dorpsstraat. Opverzoek van enkele grondeigenaren worden hun percelen vermeder,De groep bestaat uit 5 jagers, 1 drijver en een jachthond. De onderlingeafstand tussen de jagers varieert sterk. De draagwijdte van een jachtge-weeris ongeveer 40 meter. Om een gebied volledig uit te kammen zou—.
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de onderlinge afstand dus maximaal 80 meter mogen bedragen. Regel-
matig is deze afstand een veelvoud hiervan. Al vrij snel komen de
eerste hazen los en kiezen letterlijk en figuurlijk het hazepad, 2 hazen
wordt dit echter noodlottig een tiental andere ontspringt de dans en
zullen het komende voorjaarvoor nageslacht kunnen zorgen.
De twee gevelde hazen worden door de hond van een der jagers
opgepakt en vervolgens opgebracht waarna de hazen door de jagers
beoordeeld worden. De conditie van de dieren is matig ondanks dat het
nog nauwelijks gewinterd heeft. Een verklaring hiervoor is moelijk te
geven.

De meeste jagers genieten meer van het feit dat ze in de natuur bezig
zijn dan dat het er hun om te doen is om zoveel mogelijk wild neer te
knallen. Het is soms nog mooier om een haas als een superatleet te
zien wegspurten dan om het beestte schieten. Toch wordt er binnen de
groep verschillend gedacht over de jacht op zich. Met name de oudere
jagers jagen nog op hun natuurinstinct. In feite komen er deze middag
bij mij twee tegengestelde visies ten aanzien van het jagen naar voren:
dekritische wildbeheerder en de ouderwetse jager.

Vervolgens wordt een gebied vanaf de Kevelderstraat (bij Jenne-
kes/Jammas/Niejhoes) richting Harreveldseweg doorlopen. Ook in rij
komt het jachtinstinct naar boven en midden in een perceel maisland
meen ik de vondst van de dag gedaan te hebben: een heus hazenle-
ger! Helaas voor mij maar het betreft hier slechts "boozerije” door een
aantal konijnen. Welis duidelijk te zien dat de paringsdrift bij de bokken
is begonnen. Her en derzijn op het maïsland sporen te zien van
zogenaamde hazengevechten waarbij de inzet een moeris (een vrouw-
tieshaas).

Er ontstaat enige discussie binnen de groep. De ene helft wil er mee
stoppen, met name de ouderen willen ter afsluiting nog even het
Tillas-bos pakken, hetgeen gebeurt. Het jachtgebied van deze groep
grenst hier aan dat van een aantal Harreveldse jagers (de grens wordt
gevormd door een sloot). Het is een erezaak dat men van elkanders
terrein afblijft en in speciale gevallen wordt er gezamenlijk de jacht
bedreven. Zo ook een poosje geleden toen er een tweetalvossen in
deze omgeving werd gesignaleerd. Gezamenlijk wordt er dan actie
ondernomen om dit wettelijk als schadelijk wild aangewezen dier (i.v.m.
het overbrengen van ziektes als hondsdolheid) af te schieten.
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Plotseling doemen er twee reeën op uit het stuikgewas. De dieren
ings de benen via het maisland naar een aangrenzend bosje.

Hetzijn oude bekenden van de jagers en het doet hen goed dat de
reeën er nogzijn. Na het Tillas-oos worden de geweren ontladen en
loopt men in een ontspannen sfeer via de weilanden naar huis. De jacht
zit er op voor dit jaar. Onderweg lichthier en daar nog een haas z'n
hielen als ware het om de jagers nog een keerte verleiden een schot
hagel af te vuren, maar principieel komt geen van de jagers in de
verleiding om nog een keeraan te leggen.

Op het vertrekpunt wacht de warme koffie en vervolgens een drankje.
Na verloop van tijd komen de sterke verhalen van vroeger naar boven.
Ook toen waren er veel jagers die voor de lol de jacht bedreven maar
destijds lag toch meer de nadruk op het afschieten van werkelijk
schadelijk wild. Nu doorde gewijzigde landbouw- en milieuomstandighe-
den ook de leefomstandigheden voor het wild drastisch gewijzigd zijn
dient ook de jacht hierop afgestemd te zijn en moet men eigenlijk meer
spreken van wildbeheer. De overheid speelt hierop in door het verplicht
stellen van een jachtcursus dat afgesloten wordt met een examen.
Nadat een jager deze met succes afgerond heeft verkrijgt hij een
jachtakte. De cursus heeft vooral betrekking op kennis t.a.v. flora en
fauna en de omgang met het wapen.

Hoe kritisch sommige mensen ookstaanten opzichte van dejacht, in
veel gebieden is het een goede zaakdat er passend de jacht bedreven
wordt en zijn andere menselijke activiteiten veel bedreigender voor het
wild.

De Redaktie (J.M.
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HANDBALVERENIGING PACELLINN
Allereerst wensen wij iedereen nog een gelukkig 1992 toe, met natuur-
lijk veel sportplezier. Het nieuwe kalenderjaar is weer begonnen, maar
bij de handbal is er een begin gemaakt aan de tweede helft van het
seizoen.

DAMES JUNIOREN A
Een goed begin is het halve werk, wordt altijd gezegd. Dit probeerden
de dames junioren A van Pacelli maar eens uit. Alleen zij moesten van
alle teams van Pacelli op zondag 5 januari spelen. Dit moest gebeuren
tegen Vios. Op papier moest dit kunnen. Devorige keerin Beltrum was
het ook goed gegaan, maar ja de uitvoering van de theorie. Al snel
bleek dat ze het inderdaad wel zouden kunnen winnen. Alles liep op
rolletjes. Het samenspel was goed, de conditie was weereen klein
beetje op peil naalle oliebollen en champagne van het nieuwe jaar en
de ballen vlogen achter elkaar achter de Beftrumse doelverdedigster. Ze
wonnen dan ook welverdiend met 27.7

De zondag daama moest er weer in Zieuwent gespeeld worden tegen
de dames van OBW uit Zevenaar. De vorige keer was dit echt een
spannend duel. De beide teams hadden weinig aan elkaar toegegeven,
hoewel de dames van Pacelli toen toch de zege vanuit Zevenaar mee
naar huis hadden genomen. Ze begonnen nog vol goede moed uit de
wedstrijd tegen Vios. En jawel hoor, het liep allemaal weer goed. De
ballen vlogen weer achter elkaar in de goal. De eindstand was dan ook
162

Deze goede ervaringen kwamen wel goed van pas voorde wedstrijd die
de week daama tegen Erix in Lichtenvoorde gespeeld zou moeten
worden. Nadat bekend was geworden dat Falco Zandstra Europees
kampioen bij de allround-schaatsers was geworden moesten we aantre-
den, vijf minuten te vroeg en met een paar geblesseerde speelsters. Dit
had tot gevolg dat ze met een paar junioren B-speelsters spelen
moesten. Wonder boven wonder, was het met de rust nog 2-2. Niet
omdat onze dames nou zo goed waren, maar meer omdat ze in Lich-
tenvoorde ook op de doelpalen kunnen gooien. Bij onze dames vlogen
de ballen ookhet doel niet meer in, zoals de weken daarvoor. Dit alles
had tot gevolg dat de wedstrijd verloren ging met 9-3. Er is nog een
herkansing, maar dan moet er weerin Lichtenvoorde gespeeld worden.mm.
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Het afgelopen weekend moest er in Neede tegen H.C. '87 gespeeld
worden. Ze moesten hiervan kunnen winnen, zoals de vorige keer. Het
begin was een beetje moelijk, maar al gauw stonden ze voor. Deze
voorsprong gavenze niet meeruit handen en wonnen met 3-15.

DAMES JUNIOREN B
De dames junioren B hadden nog helemaal geen wedstrijd gespeeld
sinds het nieuwe jaar. Maar het afgelopen weekend moest het dan
maar weer eens gebeuren en wel tegen Erix. Maar ditmaal zonder de
coach die er normaal altijd is, maar in aanwezigheid van de vroegere
coach Monique. Het tempo was niet al te hoog, wat dan ook resulteerde
in een 4-3 stand ongeveer 10 minuten voor het einde van de wedstrijd.
Erix kwam toch wel dicht bij, waar Pacelli de voorsprong eerst goed in
handen had. Maar door enkele goede individuele acties en ook goed
samenspel werd deze minieme voorsprong omgezet in een ruimere
voorsprong van 7-3. Erix maakte toen nog éen doelpunt, maar daarna
Pacelli ook weer. De eindstand was 8-4. Een goede start in de competi-
tie, een verdiende overwinning tegen Erix.

DAMES SENIOREN 2
De dames senioren 2 van Pacelli moesten in het nieuwe jaar allereerst
thuis aantreden tegen Dynamo uit Neede. De eerste doelpunten vielen
met name via vrije worpen. Door alert te blijven bleven ze de voor-
sprong behouden. De ruststand was 5-4 in het voordeel van Pacelli. De
tweede helft begonnen de dames sterk, door snelle aanvallen bouwden
ze een voorsprong op van84. De aandacht verslapte, maar de voor-
sprong bleef behouden. De eindstand was 10-7 in het voordeel van
Pacelli.

De week daarna moest in Gaanderen tegen Minerva worden aangetre-
den. In deze moeilijke uitwedstrijd nam de thuisploeg het initiatief en
was het de verdienste van de keepster dat de achterstand in de eerste
helft beperkt bleef tot 5-4. Na de rust kregen de dames van Pacelli
meer greep op de wedstrijd en was de verdediging wat beter inge-
speeld op de tegenstanders. Ook kon de aanval meer druk uitoefenen
wat resulteerde in goede kansen, die ook nog goed benut werden.
Uiteindelijk capituleerde de verdediging van Minerva. Einduitslag in deze
goed gespeelde wedstrijd was 8-11
Het afgelopen weekend moesten ze tegen de dames van Grol uit
Groenlo. Het begin was een beetje rommelig en hierdoor kwamen er
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aan beide kanten vele doelpunten. Het ging goed tegen elkaar op. Dan
had Pacelli weer een voorsprong van drie doelpunten, dan weer maak-
ten de dames uit Groenlo weer gelijk. Dit bleef de gehele wedstrijd
duren. Het einde van de wedstrijd was chaotisch te noemen, maarhet
resulteerdein een overwinning voor de dames van Pacelli. Een verdien-
de 13-11 zege.

DAMES SENIOREN 1
De dames senioren 1 van Pacelli begonnen het tweede deel van het
seizoen met een wedstrijd in Winterswijk tegen WWV. De handbalsters
van Pacelli adden zich behoorlijk vergist in de veerkracht van WWV 2.
In het eerste helft lag het initiatief bij de Zieuwentse ploeg. Halverwege
de wedstrijd leidden de gasten met 3-0, maar zag die voorsprong toen
weerverdwijnen, 3-3. Tot de rust scoorden de beide ploegen steeds om
en om, wat dan ook een 5-5 stand met de rust ten gevolge had. Het
begin van de tweede helft gaf eenzelfde beeld te zien. Twee prima
uitgespeelde aanvallen betekenden even zovele doelpunten, 5-7.
Daarmee was echter het kruit van de gasten verschoten. Het gerouti-
neerde WWV kwam terug en halverwege de wedstrijd namen de
gastvrouwen zelfs een voorsprong die niet meer afgestaan werd. Pacelli
bleef aanvallend schotloos acteren en liet in verdedigend opzicht teveel
gaten vallen, de eindstand was dan ook 11-7.

Het afgelopen weekend moesten de dames tegen UGHV spelen. Deze
wedstrijd is altijd moeilijk voor de Zieuwentse dames, ondanks dat het
team uit Ulft niet goed draait dit seizoen. Het begin was aftasten van
elkaar en vele fouten aan beide zijden. Het resultaat was dan ook maar
een ruststand van 2-2. Pacelli ging een versnelling hoger spelen,
waardoor er meerdere break-outs kwamendie goed benut werden. De
eindstand was dan ook 11-6 in het voordeel van Pacelli in een goed
bevochten wedstrijd.

HEREN 1

De heren van Pacelli zijn de tweede helft van de competitie net zo van
start gegaan, als het de eerste helft hebben beëindigd. Oftewel met
duidelijke overwinningen. Allereerst de wedstrijdinZieuwent tegen
Dynamo 2, een 23-6 zege. Daarna de uitwedstrijd in Brummen een
overwinning van 13-28. Het afgelopen weekend een thuiswedstrijd
tegen Grol. Het werd uiteindelijk een 20-14 overwinning voor de thuis-
ploeg.



Bakkerij Jos Knippenborg
Dorpsstraat 13 7136 LE Zieuwent

tel (05445) 1255

Voorstad 1 7271 BE Borcuio
tel. (05457) 74554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling !

HOTEL BONGER!
biedt U meer dan u denkt Zaal tot 400 personen

Di Kane zak vooraldoe
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buffetten, warme bufeten,
gourmetten, diners enz.
Goede hoteivoorrieningen
En alles wat U bij een ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36, 7136 LM Zieuwent, 0445-1271

Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

A cu's, Banden
Uitlaten

gratis montage
Betrouwbare

onderhoudsbeurten
Ook voor AP.K.

Garage Elschot staan wij klaar

Waalderweg 32 A Tevens bouwen wij L.P.G.

7263 RW Mariënvelde in en repareren wij
Tel. 05445-1855 schade-auto's



W.A.KEMKENS by.

ATIE- bechuiek

ELEKTROTECHNIEK

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

LOODGIETERSWERK

SANITAIRE INSTALLATIES

MILIEUTECHNIEK

KEMKENS

INSTALLATIE
GROENLO

BELTRUMSESTRAAT 23 TEL. 05406165.
BGG. 84 1696

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26

voorlaue

OPTIMALISERING

ENERGIEBEHEER

TELEFOONINSTALLATIES

SERVICE

ONDERHOUD

ADVISERING

ENEERE
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

TEL 06045 1666

060 61685

Tel. 05445 - 1666
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MINIHANDBALTOERNOOI
Hieronder volgt een verslag van het Minihandbattoernooi in Zieuwent op
zaterdag 25 januari.
Minihandbal wordt gespeeld doorkinderen van 5 tot9 jaar. Ze spelen
op een klein veld (20 * 12m) en aangepaste doeltjes (2m breed * 1.60m
hoog) Er bestaat geen competitie, dus niet elke week een wedstrijdje.
Maat er wordenper jaar zo'n 7 toernooien georganiseerd alwaar ze dan
4 wedstrijdjes van 15 minuten spelen. Het gaat daarbij niet om de
uitslag. Er worden geenstanden bijgehouden, dus eris geen winnaar
en geen verliezer.

Zaterdag om 12.00 uur was het dan zover. Voor het eerst een mini
handbaltoernooi georganiseerd door HV Pacelli te Zieuwent. Paceli
nam ook deel aan het toernooi. Zeven kinderen uit groep 4 (tw. Wout,
Jurgen, Pleun, Sandra, Teun, Erwin en Hugo} hadden zich hiervoor
opgegeven. In totaal waren er ongeveer 100 kinderen en 25 begelei-
ders actief die middag. Helaas moesten 2 verenigingen 's morgens
afbellen omdat het vanwege de mist onverantwoord was van zover naar
Zieuwent te komen. Voor de organisatie even wat sleutelen aan het
programma, maar om 12.15 uur kon het handballen beginnen. Er werd

op 3 veldjes gespeeld. De poules waren zo ingedeeld dat de "beginne-
lingen" niet tegen kinderen speelden die al vaker hadden meegedaan.
Als in een wedstrijdje bleek dat een team toch sterker was dan de
andere, dan werden de regels individueel aangepast. Door bijvoorbeeld
aan de kleintjes van het team dat "beter is, mogen scoren. Of door de
spelleidster mee te laten spelen bij het team dat moeilijk scoort. Ze
scoort zelf niet, maar kan de kinderen aanwijzingen geven en in scoren-
de posities brengen.
Deze aanpassingen werkten prima bij dit spel. Het is leuk te zien dat de
kinderen zo enthousiast bezig zijn. De stand is niet belangrijk. Een
doelpunt maken wel, dit werd dan ooksteeds even uitbundig gevierd
(het bekende "handjeklap" zag je ook hier z'n intrede doen), maar dan
ging het spel gewoon verder. De kinderen vermaakten zich prima, ze
konden in de bovenzaal van het Sourcy Center spelletjes doen en
mochten van Ronald de sjoelbak en de midgetgolf gebruiken. Fantas-
tisch vonden ze dat!

De volgende minihandbaltoernooien zijn 8 februari in Duiven en 14
maart in Ulft. Pacelli wil daar weer graag deelnemen aan deze toernooi
en. Wil je mee doen, geef je dan op bij iemand van het bestuur van HV
Pacelli. Het wordt vast net zo gezellig als 25 januar
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Hierbij willen we ook nog even de organisatie en het Sourcy Center
bedanken voor de hulp dat heeft geleid tot het slagen van dt toernooi.

Ook willen wij nog de volgende ondernemers bedanken voor hun
sponsoring van HV Pacelli:

* Meermarkt Reymer, voor al uw levensmiddelen,
* Voorhuis, uw Daihatsu dealer,
* Stoverink, Hotel-Café-Restaurant en
* Hoenderboom, aannemersbedrijf.

Bestuur
H.V.

Pacelli
SPORT EN VOETVERZORGING

Sporten is gezond voor lichaam en geest. Dat weten we allemaal
Daarbij wordt veel aandacht besteed aan zaken zoals: algehele condi-
tie, voeding, techniek, kleding en schoeisel.
Maar heeft U zich wel eens afgevraagd hoe belangrijk een goede
voetconditie is bij het sporten ? Bij voetbal en loopsporten zal dat
iedereen duidelijk zijn. Bij sporten waarbij het hoofdzakelijk gaat om
behendigheid met de handen beschouwt men vaakeengoede voetcon-
diie van ondergeschikt belang. Dit gehee! ten onrechte, daar iedere
beweging tijdenshet sporten een samenspelis van elk onderdeel van
het lichaam. gs
Voeten spelen daarbij een grote rol. De aanzet van iedere beweging
begint veelal vanuit de voeten door het zoeken naar de juiste lichaams-
balans. Door hun anatomische bouw kunnen voeten zich tijdens het
sporten aan veel situaties aanpassen. Bij pijn aan devoet, door bijvoor-beeld een ingegroeide nagel of likdoorn, zal men de voet onwillekeuriganders gaan plaatsen om de pijn te ontwijken. Er ontstaat daardoor een
verkeerde belasting van de voet en meer kans op blessures.

Om uw voeten in optimale (sport)conditie te houden is het aan te
bevelen deze regelmatig te laten controleren en behandelen door een
voetverzorger. En bedenk daarbij dat goed onderhouden voeten elke
sportprestatie ten goede komt.

Josefien Berendsen
Gedipl. Pedicure
Kleuterstraat 39, Zieuwent
Tel. 05445-2123



| ENSAID MODEVAKSCHOOL

NVM 5

HYPOTHEEK
SHOP z

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Omdie cnc, vooru juiste hypotheek te kiezen, krijgt u

nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste de best mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1
H. W. M. TOEBES TEL 05443-77113

— knip- en naailessen
— patroontekenen

ig van modinette t/m lerares

he MARIETTE HUMMELINK
de Haare 195 ITSomTel. 05245 1766
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