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REDAKTIEWOORD

De Olympische Winterspelen hebben we ook weer gehad. Het viel een
beetje tegen. Er was géén sfeer terwijl de Nederlanders, uitzonderingen
daargelaten, "middelmatig presteerden.

In dit commerciële circus (de oorspronkelijke olympische gedachten
"meedoen is belangrijker dan winnen” en "sport zal de wereldbevolking
verbroederen" zijn ondergesneeuwd door sponsoring en reclame) lopen

een grootaantal personen rond. Uiteraardzijn er de sporters, maar hun
aantal bedraagt slechts een fractie van het totaal. Op elke sporter lopen
minstens 3 BOBO's rond.
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Het woord BOBO kent drie betekenissen. Oorspronkelijk was het denaam van een strip-konijn. Een broer van één der redaktieleden gaatook onder deze (bijnaam door het leven. In de betekenis van dit
verhaaltje staat BOBO echter voor Bonds-Bonze. Een bonze is eenJapans woord voor boeddhistisch priester maar staat tegenwoordig
voor invloedrijk gewichtig persoon. Vindt U het gek dat, Anton Geesink
een BOBOis geworden ?

Wat BOBO's precies doen weet niemand. Aan ontbijen, lunchen,dineren, borrelen, handjes schudden en de publiciteit halen hebben ze
een dagtaak. In principe zijn zij er voor de sporters om hen met raad endaad bij te staan. In de praktijk zijn de sporters er voor hen. In ditverbandwiik voorArd Schenk een uitzondering maken. Hij is één vande weinige BOBO's die weet waar hij voorstaat en waar hij mee bezigis.

Daamaast wordt elke sporter bijgestaan door een persoonlijke trainer,coach, manager, masseur, diëtiste, psychotherapeut, commercieel
zakenwaamemer en pilendokter. Zij hebben het beste voor met zichzelf. Uit het talent en succes van een sporter slaan zij het financiële
slaatje.

Echter de daadwerkelijk organisatie en begeleiding vindt plaats dooreen grootleger van hardwerkende vrijwilligers die achter de schermende werkelijk noodzakelijke taken verrichten. Een (sportevenement isalleen mogelijk door de arbeid van deze onopvallende “waterdragers”Dit geldt niet alleen voor grote evenementen maar ook voor elke
vereniging. Natuurlijk moet er een bestuur zijn die de lijnen (het beleid)uitzet, het één en ander coördineert en uitvoerende taken delegeert,maar ook dat werk kan achter de schermen gebeuren. De redenen
waarom zij voornamelijk druk zijn met publiciteit en erkenning heeftniets met hun taken en de sport te maken.

Een evenement, een vereniging, een wedstrijd, staat of valt met dearbeid van de mensen op de achtergrond. Hun werk mag ook wel eensop de voorgrond staan. Daarom vindt U in dit nummer van PIOT eeninterview met4 elftal(bege)leiders van voetbalvereniging R.KZ.V.C.

In het redaktieteam van PIOTheeft zich een wijziging voorgedaan. Joste Molder kon helaas zijn drukke privé-bezigheden (werk/gezin} niet
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langer combineren met zijn werk voor PIOT. Ook langs deze weg willen
wij hem (er op vertrouwende ook namens alle lezers) van harte bedan-
ken vooralzijn bijdragen. Zijn plaats wordt ingenomen door Maddy
Hulshof (Japikweg 11).

De Redaktie (H.W)

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

TTV. DES.
12 april : PIOT : kopie inleveren.
18,19 en 20 april : PAASPOP.

— 19 april Paasvuur
— 30 april : Fietstocht georganiseerd doorde

feestcommissie.
-20,21en22juni : Kermis.

De kopie voor het volgende nummer (19e jaargang nr. 8 (verschij-
ningsdatum 18 april a.s.) dient uiterlijk Zondag 12 april in het bezit
te zijn van de redaktie.

INTERVIEW MET 4
R.K.Z.V.C.-GRENSRECHTERS

In de vergaderingen van de PIOT-redaktie worden altijd de onderwer-
pen besproken, die in de volgende uitgave aan bod zullen komen. We
proberen natuurlijk altijd om een zo interessant mogelijk tem te behan-
delen. Dit keer viel het oog op de grensrechters. Een vaak vergeten
groep mensen, die toch wel degelijk een belangrijk onderdeel van het
voetbal zijn. Naast hetfeit, dat ze vergeten worden, worden ze tevens
nogal eens bekritiseerd. Grensrechters dienen namelijk vaak beslissin-
gen te nemen, die niet altijd voor alle partijen acceptabel zijn.
In dît interview schenken we aandacht aan een 4tal vlaggers van
RKZVC. We wilden de vlaggers van het 1e en het 2e sowieso aan het
woord laten, dan een "grens" van het 3e of 4e en eenvande lagere
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elfallen. Na oting, om zo willekeur te voorkomen en om niemand te
benadelen, die volgens hem misschien meer recht op een interview
heeft, zijn het geworden: Bennie Domhof, Richard Stortelder, Jurgen ten
Haveen Edwin Waalders.

Waarom wordt iemand eigenlijk grensrechter ?

Jurgen Ik wilde gewoon betrokken blijven bij het voetbal. Ik ben
namelijk geblesseerd, maar toch wel fanatiek met het voetbal-
len bezig. Ik speelde voor het laatst in het 4e en datis best
een gezellig elftal, terwijl ze hier nog een grensrechter zochten
en zo ben ik er ingerold.

Edwin Voor mij was het eigenlijk een noodoplossing. Vincent Rondeel
stopte namelijk een tjd geleden om het geouwehoer met de
elftalindeling van de lagere teams en toen zat het 8e team
zonder. Als voetballer was ik niet zo'n talent en toen ben ik
maar grensrechter geworden. Ik hou er namelijk wel van om
leiding te geven, van alles te regelen en rond te bellen.

Bennie Ik ben al begonnen in 1965, omdat ik toen niet meer kon
voetballen. Als opvolger van Jan Knippenborg heb ik op
enkele jaren na altijd het eerste team gevlagd. Eigenlijk weet
ik dus niet anders, dan datik op de zondag moet vlaggen.

Richard Hetzelfde verhaal. Ik zat al een tijdje met een blessure, waar-
door ik niet meer aan voetballen toe kwam. Ik speelde voor
het laatst in het 4e elftal, maar toen werd ik dus gevraagd
voor het tweede elftal, was dus heel gezellig blijkt te zijn

Hoe ziet een voorbereiding vooreen grensrechter er uit ?

Bennie Zaterdags ga ik het liefste vroeg naar bed en heb ik dus het
liefst geen visite. Mijn warming-up doe ik 's morgens in de
loopstal wel, want verder vind ik dat n.l. niet zo belangrijk
Vroeger moest ik wel altijd de keeper intrappen, maar tegen-
woordig hoeft dat ook niet meer. Wel moet ik nog aftjd kauw-
gom aan de jongens uitdelen voor de wedstrijd.

Richard Voor de wedstrijd moet ik eerst van alles regelen, zoals de
shirts, de verzorgingstas, etc. Voor de wedstrijd ouwehoer ik
dan een beetje met de spelers mee tijdens hun warming-up,
want dat heb ik eigenlijk zetf niet nodig met Eddy Immink als
laatste man. Voor de rest bekijk ik gewoon, wat er eventueel
nog moet gebeuren. Ik blijf er op de zaterdagavond in ieder
geval niet voor thuis.
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Edwin op zaterdagavond zo veel mogelijk thuis als we vroeg
moeten spelen en dan ben ik altijd als eerste aanwezig. Ver-
der doe ik

eigenlijk niets bijzonders, eigenlijk hetzelfde als de
spelers. Wel moet er natuurlijk van alles nog geregeld worden,
zoals de formulieren etc.

Jurgen Ik moet inderdaad ook voor de wedstrijd van alles nog rege-
len, waaronder ookhet praatje met de scheidsrechter, wat ik
zef wel belangrijk vind. Voor mezelf maak ik dan ook een
warming-up, want het kan best zijn, datje in de eerste minuut
al een sprint van 50 meter moet maken.

Wanneer heeft een grensrechter het goed ofslecht gedaan 7

Edwin Als het 8e het goed heeft gedaan, dan ben ik ook tevreden en
als het minder gaat benik dus ontevreden. Op zich heeft het
vlaggenbij het achtste niet al te veel waarde voor het resul-
taat. Ik hoor noot wat tenminste.

Bennie Er zijn best wel een aantal keren geweest, dat ik niet lekker
naar huis ging als bepaalde situaties door mijn schuld niet
goed verliepen. Vooral lange ballen zijn moeilijk. Verder geef
ik het zelf meestal wel toe, als ik fout ben geweest. Als het
goed is gegaan merk je eigenlijk nooit en dat is tegelijk een
teken, dat het goed ging.

Richard Als je inderdaad fouten maakt, dan weet je dat zelf het beste.
Alsje een seconde te laat reageert, dan kanhet al mis zijn. Ik
krijg zeif eigenlijk nooit commentaar vanuit de groep, dus dat
zal wel goed zitten.

Jurgen Een stukje waardering vanuit de groep is best wel belangrijk
en als ze tevreden zijn, dan merk je dat best. Ik kan het ook
aan de scheidsrechter ook wel merken of het goed of slecht
gaat. Tijdens en na de wedstrijd merk je dat wel aan zijn op-
of aanmerkingen.

Heeft een grensrechter ook ambities op het sportieve vlak ?

Jurgen (twijfelend) Het 2e of 3e zou best welleuk zijn, hoewel de
gezelligheid voor mij voorop blijft staan en die is voorlopig bij
het 4e nog goed. Het eerste team is voor mij toch iets te
prestatiegericht en als je het dan al hebt over betaalde grens-
rechters, die erin de toekomst misschien gaan komen, dan
kunnen ze mij gerust overslaan.
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Ik sta daar ook absoluut niet om te springen. Ik doe het ook
Puur voor de gezelligheid en voor de vereniging. Als ik ge-vraagd zou worden voor het eerste, zouik er ook lang overmoeten nadenken.
Ik doe het ook puur voorde club, maar voor mensen met
ambities zou het wel wat zijn als er betaalde grensrechterszouden komen. Als ik bijvoorbeeld op de Wereldkampioen-
schappen zie, hoe die scheidsrechters Wagen, dan kan ik datook wel, Het beste zou zijn, als er in de toekomst bij

alle
wedstrijden 2 scheidsrechters zouden fluiten en er dus geengrensrechters meer nodig waren, net zoalsbij ijshockey.Als ik gevraagd zou worden voor het eerste, dan zouik hetmeteen doen, maar ik denk dathet 3eof 4e wel het hoogstevoor mij zal zijn. Alles hoger is dus goed. Bij de A-junioren
Vlag ik nu ook vaak en dat bevalt prima; lekker oppeppen enzo.

Hoe staat het met de kritiek van de tegenstanders 7

Jurgen

Edwin

Richard

Bennie

Meestal zeggen de jongens van het 4e, dat ik te eerlijk ben.Van de tegenstander hoor ik weinig, maarals het een keergebeun, dan reageer ik absoluut niet. Meestalis het eigenlijkwel zo, dat als ik vlag en het klopt wel, dat het bijvoorbeeldbuitenspel is, dan kun je dat wel merken aan de reactie vande betreffende speler.
Bij het 8e hebben we natuurlijk meestal eigen scheidsrechtersen die zijn nogal eens partijdig. Vanuit het veld is er dan ookvaak commentaar, alhoewel het bij elkaar ook wel weer mee-val. Het verschilt ook wel perclub, waar je speelt. Zelf maakik natuurlijk ook wel eens een fout en dat hoor je dan ookechtmeteen wel van alle kanten.
Bij ons gebeurt dat eigenlijk weinig tot helemaal niet, maar alshet al eens gebeurt, dan heeft dat geen enkele invloed op mij.Ik ga er zeker niet anders van vlaggen.
Bij

mij

gaathet ook het ene oorin en het andere oor weer uit.Het is wel zo, wat Richard zegt, dat het eigenlijk best wel meevalt over het algemeen. Als je, zoals ik, al jaren hetzelfde elftalvlagt, dan weet je op het laatst ook wel wie de klagers zijn vanbepaalde verenigingen.
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Wordt er door het publiek nu echt van alles geroepen
Ben: Ik denk, dat ik de meeste bijnamen heb van heel Zieuwent,

want hoe je allemaal wel niet genoemd wordt door de toeschouwers kun je echt niet allemaal onthouden. Je moet jeechter nooit af laten leiden, want dan kun je in het veld al
weer te laat zijn. Als je wat terug gaat zeggen, dan heb je
jezelf te pakken. Je gaat je er ook tegen wapenen. Het ver-schilt trouwens heel erg per plaats. De reacties in alle plaatsen
zijn namelijk verschillend. Ik heb trouwens het liefst, dat er zoveel mogelijk volk is, want dan hoorik alleen maar geroeze-moes achter me.

Richard Bij het 2e komt natuurlijk iets minder volk, zodat je achter je
altijd discussies kunt horen, of het nu b.v. wel of geen buiten-
spel was. Als er iets aan de hand is ener wordt iets geroe-
pen, dan zeg ik ook wel eens iets terug, want persoonlijkcontact hoort er toch ook bij.

Edwin Bij ons komt er helemaal geen volk, dus EiJurgen Als je atijd hoort, wat er bij standaardelfalen wordt geroependan vindik dat niet meer normaal. Datis puur schelden tot hetasociale aan toe. Bij ons valt dat wel mee. Als het wel eensgebeurt, dan probeer ik niet te reageren en meestal lukt dat
ook wel.

Hoe staat het met de communicatie met de scheidsrechters ?Hoestaathetmetdecommunicatiemetdescheidsrechters
Richard Overhet algemeen zit dat wel goed. Ik heb eigenlijk nog nooit

trammelant gehad, al vlag ik pas 1,5 jaar. Na afloop verteft hij

wel eens wat en vooraf geeft hij vaak tips. Het is wel zo, dat
een scheidsrechter vaak laat merken, dat hij iets heeft gezien
en dat ziet het publiek nou net weer niet.

Edwin Ik hoor nooît wat. Er worden bij onze wedstrijden geen afspra-ken gemaakt. Ik sta er gewoonen verder nietBennie In al die jaren heb ik maar enkele keren gehad,dat ik eenscheidsrechter geen hand wilde geven of dat ik weigerdeverder te vlaggen. Ik vind dan ook, dat we over het algemeenwel goede scheidsrechters hebben. Bij het 1e worden ookvaak bepaalde afspraken gemaakt over het welof niet vlaggen
bij overtredingen. Ik weetatijd, dat het wel goed zit met eenscheidsrechter als ik vooreen wedstrijd niet hoef te komen.

Jurgen Ik vind het juist wel prettig als er voor de wedstrijd afsprakenworden gemaakt over allerlei dingen. Tijdens de wedstrijd is
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de communicatie ook altijd wel goed en na de wedstrijd praat
je er altijd in het kort even over, hoe het gegaan is.

Zijn er nog dingen, die je kwijt wit ?

Edwin Een klein beetje waardering voorde grensrechters zou hele-
maal niet verkeerd zijn.

Jurgen De vereniging heeft er volgens mij ook wel waardering voor,alhoewel een blijk daarvan niet verkeerd zou zijn.
Bennie (Als een passende slotopmerking van dit interview.) Als grens-Techters net zo veel fouten zouden maken als de spelers, dan

zouden we alle wedstrijden verliezen.
Al met al kan er rustig gesteld worden, dat ZVC momenteel een aantalgrensrechters heeft, die er fanatiek mee bezig zin. Zij doen het echter
wel duidelijk voor hun plezier en wensen dan ook niet uit het veld
geslagen te worden door opmerkingen van spelers, begeleiders of
toeschouwers. Dit laatste is dan ook letterlijk en figuurlijk.

Heren; namens de redaktie van PIOT bedankt voorhet gesprek enuiteraard nog veel succes met het vlaggen toegewenst.
De Redaktie (R.D.)

Gedurende de wintermaanden, wordt erin de kantine van R.K.Z.V.C.
op de 2e maandag van de maand (9 maart) een kruisjaskaartavond
georganiseerd voor ledenen donateurs. De aanvang is 20.00 uur

“OAVERPEINZINGEN"
In hun niet aflatende jacht naar stukjes voor de PIOT,heeft de redactie
mij ditmaal gestrikt voorde rubriek "Oaverpeinzingen”. "Het moet over
de zaalvoetbalvereniging gaan. O ja, gaame over twee dagen klaar !”
aldus het redaktielid. (Was het verzoek al niet enkele weken eerdergedaan 77 (Red.))

Goed,over het zaalvoetbal dus. Toen twee jaar geleden de sporthal inaanbouw was, stond bij mij een ding vast:

ik
ga weer zaalvoetballen. In
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het verleden heb ik namelijk eerst bij Longa, en later bij RKZVC ge-speeld. Studie zorgde ervoor dat ik op een gegeven moment voor hetveldvoetbal koos, mede omdat het “thuis” spelenin Beltrum mij niet zo
beviel. Toch miste ik het zaalvoetbal als welkome aanvulling op het
veldvoetbal. In de zaal wordt namelijk gemakkelijker gescoord, en komt

detechniek veel meer om de hoek kijken, terwijl veldvoetbal veel meer
een zaakvan lang ploeteren voor een sporadisch succesje
In dat eerste “Souroy” jaar had de zaalvoetbaltak van RKZVC, zoals
zoveel zaalsportende verenigingen, te maken met een instroom van
nieuwe leden. De vereniging ging met een dubbel aantal ploegen de
competitie in, zette met groot succes de recreanten-kompetitie op poten,
en trok trainer/coach Ton Lawant aan. Uit de nieuwe aanwas ontstond
zelfs een bijna geheel nieuw eerste team, met name door het feit dat
een aantal selectiespelers van het veldvoetbal zich aanmelde, waaron-der ook ondergetekende. Omdat de thuiswedstrijden van het eerste entweede op de maandagavond gespeeld zouden gaan worden, kwam de
veldtraining op de vrijdagavond niet in het gedrang, en voorde sporadi-sche uitwedstrijd op de vrijdagavond zou wel een oplossing met de
nieuwe veldtrainerte vinden zijn

De eerste wedstrijden werden gespeeld, en de dag brak aan, dat de
eerste vrijdagavondwedstrijd op het program stond. De veldtraïner werd
ingelicht, maar bleek absoluut geen zaalvoetbalman te zijn. "Trainen, of l

er naast!" was zijn devies. Ondergetekende zat er niet mee, en koos
voor het laatste. |

Tochis het onbegrijpelijk, dat de trainer van de selectie van RKZVC
zich zo kan verzetten tegen een sport, die een voetballer completermaakt. Een zaalvoetballer leert bijvoorbeeld veel eerder een bal speel- [

Kaar aan te nemen. Wegspringende ballen leiden op het veld soms,inde zaal altijd, balverlies op. Een zaalvoetballer moet nauwkeuriger pass-en. De balsnelheid ligt hoger, een onnauwkeurige pass verdwijnt
onherroepelijk over zijlijn, of naar de tegenstander. Wanneerikdan ook |
naar het veldvoetbal van het eerste sta te kijken, kan ik me niet onttrek-ken aan de gedachte, dat het voor menigeen goed zou zijn, wat vaker
in de zaal te gaan spelen. l

Maar, het zou over het zaalvoetbal gaan. Bestuurlijk is de zaalvoetbal
vereniging onderdeel van het veldvoetbal. Een soort afdeling met een
eigen bestuur. Dit is aantrekkelijk, omdathet lidmaatschap bij de KNVB
hierdoor veel goedkoper is, en veldvoetballende leden hoeven niet
opnieuw lid van de KNVB te worden. Voor hen is het lidmaatschap dan—



VERENIGINGEN

RAZVC. Veldvoetbal
Voorzeer J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel 1281
sekretaris C teMolder Faisraat voorde et 5443 75179
Penningmeester: M, v‚h. Bolscher, De Hoare 69, Zieuwent, tel. 1660
Wedstrijdsekr. =H, Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde
RKZV.C. Zaalvoetbal
Voorzitter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Ziouwent, tel. 1257

SekrPonningm.=8 Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel. 1697

Wedstijdsekr. zB Sick Holerweg3Zeuwen: 1e! 2127

HV. PACELLI: Handbal
Voorziner 8. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 1833
Sekrotoresse 1 Rouwhorst, Rouwmorstereijk 3, Zieuwent, tel. 05443-73814
Penningmeesteres =P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Mariënvelde, el 1383

Wedstijdsckr. A. Hummelink, De Haore 30, Zieuwent, tel. 1631

TOHP: Volleybal
Voorzitter H, Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zieuwent tel 1875
sekretaris € Rouwhorst, De Maare 25, Zieuwent tel 1822
Penningmeester: A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel. 1400
Wedstrijdsekr. P. Cuppers. IJzereel, De Haare 29, Zieuwent, el. 2059
Recreanten A, Kien Tuente, Lanthenwog 43, Mariënveide tel 109
Jeugtzaken1Kalkman Cuppers Ruureseweg 20. Zieuwent te! 2194
ZIV: Tonnis
Voorzitter ©. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, te. 1281
Sekretaresse R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1597
PenningmeesterWWoles, Zeuwortseweg 7, Zieuwent tel 1445
Wedstrijd-sekt A KI Holkenborg, Past. Zanderinkstraat 14, Zieuwent, tel 1933

ZGV: Gymnastiek en Jarzgym werenigi 0
Voorzitter L Hummelink, Oude Torborgsew, 269, D'chem, te. 08340-60842
Sekrotarosse J. Wolters, Batsdijk 42, Mariënvelde, tl. 1711
Penningmeesteres:T. Wopereis, Dorpsstraat 229, Zieuwent, tel 198
Wedstrijdsekt7L. Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, el. 08340 60242

MU CHIN: Karate
Voorzitter H Olthof, De Waareise 23, Zieuwent tel 1262

Soer / Peeningen  Bineers Larstaat 18 Lvoorde tl 06443 74928

TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter L. 1e Molder, B. v. Meursstraat 24, L'voorde, te. 05443-75452
Sekretarie A. Huïtink, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tel. 2112
Ponningmeester3M, Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, tel 1378



SLAGVAARDIG: Tatetennis
Voorziter 8 ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel 1267
Sekretaris E. Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tel, 1324
Penningmaester  J. te Roller, Verkavelingsweg 2. Maiënvede, el. 1373

Wedstrijdsekt  K Hummeink Eimersweg® eve tel 5223. 77523

ST. SEBASTIAAN: Schiewereniging
Voorziner A Meekes, Strausstraat 15, voorde tel 05443 76506
Sakrotoris © te Mole De Steege 23, Zeuwert el 2214
Penningmeester AL Papen, De Haare 32. Zieuwent, tel. 1970

BV. ‘t KEVELDER: Bijarten
Voorzitter 8 Hulshof, Zieuwenteeweg 59b, Zieuwent,
SektPenningn € Schuiink EyWedstrijd sok

el 1494
aat 12, voorde, 1el 95443 73217

pere: Schoppenweg 13 Zeuwent Iet 1432

6.8Z: Biljarten
Voorzitter A. van Meli, Kard. de Jongste 1, E'voorde, tel. 05443 74584
Sekr/Wedstr zekr T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271
Ponningmeesteres…F Goldewijk en Bras, Churchilstraat 20, Zieuwent, tel. 1663

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
er #. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent tel 1217

Sekr Wedstr zekr P Domhof Stamansweg 22 Belvum 1 05248 2101
Penningmeester T Bongers, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel. 1271

ESZET ‘80: Squashvereniging

Voorzier V. Doppen, Dorpsstraat 77,Zieuwent, tel. 1982
sekretaris A Doppen, Aaltenseweg 48, Lichtenvoorde, te. 05443-76772
Penningmeester :P. van Zutphen, Bentinckstraat 23, L'voorde, tel, 05443 76783
Wiedes zet P Krppenborg Derpsstaat 243 Zieuwent 11 1856
BADMINTON vereniging:
Voorziner F. Wamelink, Ecïsonstrast 20, Lichtenvoorde, tel. 05443-71149

ze Y. Eckelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel 2172
Penningmeesteres A Eekelder, Ruurloseweg 189, Zieuwent, tel 1682
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ook goedkoper. Toch zit er een behoorlijke adder onder het gras. Post
van de KNVB gaat consequent naar het veldvoetbal. Zo kon het in de
afgelopen winterstop voorkomen, dat het bericht over een ingelaste
wedstrijd van het eerste te laat in het bezit van het zaalvoetbalbestuu
kwam. Een forse boete, en twee punten aftrek wegens het niet verschi
nen waren het gevolg. Dit laatste is dubbel zuur, omdat het er dik in zit
dat het eerste die twee punten net te kort komt, om voor promotie naar
de 1e klas in aanmerking te komen.

Misschien is de tijd rijp om, denkend aan het grote aantal leden en
"melkkoetje" recreantencompetitie, een algehele afsplitsing van de
zaalvoetbalvereniging in overweging te nemen en eindelijk eens op
eigen benen te gaanstaan. Dit zou met name de niet op het veld
actieve zaalvoetballers aan moeten spreken.

Johnny Cuppers,

DUNNE BENEN

Ruim een jaar geleden besteedden wij in PIOT aandacht aan onze
jeugdige schaatstalenten. Wij hoorden dat er enkele veranderingen
opgetreden waren, voor ons van de PIOT een reden om weer eens
poolshoogte te nemen.

Sander Penterman, Mike Rouwhorst en Roy Storteler waren drie
Zieuwentse schaatsers die enkele malen per week naarde ijsbaan van
Deventer afreisden om daarte trainen, samen met nog andere schaat-
sers en schaatssters van de Lochemse IJsclub en Schaatstrainings-
groep. Alle drie heren beschikten over de benodigde schaatstalenten
om ver te kunnen komen in de wedstrijden die

zij

regelmatig verreden.
Maar sinds dit schaatsseizoen zijn Sander en Mike niet meer van de
partij op het kunstijs van Deventer, omdat zij noodgedwongen de
schaatssport de rug toe keerden. Hetwerd allemaal te veel voor Sander
en Mike om naast hun studie, werk op de boerderij thuis en ook de
voetbaltrainingen nog erbij, steeds weer opnieuw naar Deventerte gaan
trainen. Een duidelijk voorbeeld van de moeilijke combinatie van stude-
ren, werken, twee sporten doen en het vele reizen daarbij van de
ouders voor de jongens. Jammer, Sander en Mike, voor deze toch
moeilijke beslissing om voor het voetbal dicht bij huis te moetenkiezen.
Succes verder en tot ziens op de Zieuwentse ijsbaan !!!



Bomers LxMxB
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop |hogedrukreinigers
ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 0445-1620 ZIEUWENT

WEEGBRUG
B.A.M. KRABBENBORG
ZIEUWENT

Tel. 05445 - 1534
ALTIJD GEOPEND Fax. 05445 2085
Zeer goed bereikbaar vooralle combinaties.
Aangegeven vanaf de weg Zieuwent-Ruurlo

Tevens kunstmest verkrijgbaar los
} en gezaktte leveren,

in samenwerking met

GUNNEWICK
MENGVOEDERS BV

te Vragender Tel. 05443 - 71330



GOEDE RAADIS NIET DUUR!
Ook uw Adviseur voor:5

DIER - APK keuringen
GRZ - Onderhoud en reparaties

GEMAN - Schade en spuitwerk
- Onderdelen en Acc.

ADVISEUR voor: Tectyl en ML beh.

Aan-en verkoop van personenauto's
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. 05245-15642

a

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

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



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

Ookvoor u hebbenwij
een passende
oplossing vooral
uw woonwensen!!

Stoltenborg
Interieurverzorging

Voor al uw vloerbedekking,
overgordijnen, vitrages,
meubelen, zonwering,
rolluiken enz.

Dorpsstraat 33, Zieuwent
Tel. 05445- 1207

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

- Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 32
7136 KX Zieuwent

Telefoon (05445) 2133
Fax. (05445) 2237



Wz W.J.M. Klein Goldewijk

ass,se, verkoop van nieuwe== en gebruikte auto's

=S S=APK
keuringsstation Ea=zeeeMariënvelde NE Pe)bedrijfsauto's Tel, 05445 1872 personenbusjesverhuur verhuur

W DEAN]
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ALLEEN
Als enige van deze drie bleef dus Roy Storteler (Grobbar) over enbegon deze zomer al met de voorbereiding op het komende schaatssei-
zoen. Door een aantal malen per weekte fietsen en te skeeleren wasde nieuwe conditiebasis al vroeg aanwezig.
Roy (18)zit dit jaar in het examenjaar motorvoertuigen-techniek van de® in Lichtenvoorde en is inmiddels ook al in het bezit van hettheoriecertificaat voor hetrijbewijs.
Ook werden er een paar nieuwe Viking-schaatsen aangeschaft, waar-door Roy verzekert is van minder valpartijen, omdat bij de oude schaat- Ë‚sen de ijzers nog wel eens los gingen zitten. ë

Nadat er in de zomer veel getraind was, werd er in de wintermaandenook met de fiets nog aan cyclecross gedaan. Volgens Roy zelf heeft ijnogal dunne schaatsbenen. Hij wil daarom volgend seizoen ook aankrachttraining gaan doen. Welke bekende Europees-Kampioen had ookal weer dunne benen?

INZELL
Toen tijdens de herfstvakantie de kunstijsbanen in Nederland nog niet
open waren om te trainen, ging Roy samen met z'n ouders Agnes enAnton Storteler, zijn trainer Anton Sigger en enkele andere clubgenotennaar de ijsbaan van het Duitse Inzell om daar een "schaatsvakantie" tehouden. Het appartement lag op een steenworp afstand van de ijsbaanen zo konden Roy en enkele clubmaten al vroeg het ijs op dat jaar. |

Vaak washet 's morgens om 06.30 uur opstaan en ontbijten om daarnaom 07.30 uur aan te vangen met de eerste training. Trainingen die |

afgewisseld werden door interval en duumwerk, telkens zo'n 1,5 uurlang en 's middags nog even met de fiets de bergen in. Tussendoorwas er natuurlijk ook tijd voor ontspanning, wat vaak bestond uit detrainingen aanschouwen van de vele nationale schaatskemnploegen diedaar ook trainden. Onze eigen nationale kernploeg "Jong Oranje” en deandere topploegen van o.a. Duitsland, Japen, Korea, het GOS enZweden met "good old" Gusstafson waren daar allemaal aanwezig omna hen en tussendoor te trainen.
Een fantastische week, die wellicht volgend jaar weer op het program-ma staat. Bij thuiskomst in het weekend was Roy helaas te vermoeidom nog aan de Run-Bike-Run wedstrijd in Zieuwent deel te nemen.

HET SEIZOEN
Dit jaar kwam Roy uit in de junioren-A, klasse-ll, en schaatste vaaknieuwe persoonlijke records (p.r). Zijn t

—°°55
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groepje van drie schaatsers en een (hun) vaste trainer Anton Sigger,
die op zijn beurt weer zorgde voor een clubsponsor en zo schaatst Roy
in kleren van Danko, een reclame- en marketingsbureau. Een druk
seizoen met marathons, korte- en langebaanwedstrijden, die vaak op
uitnodiging gaan naar behaalde resultaten(tijden).

Zo werd onlangs op 2 februari jongstleden weer een klasse-wedstrijd
verreden waar Roy zowel op de 500m als op de 1500m een nieuw p.
neerzette.
Later op 15 februari waren er de clubkampienschappen waar Roy
goed presteerde op de 500, 1500 en 3000m en daarmee een3eplaats
behaalde. Opmerkelijk was dat daar de 1e en 2eplaats werden behaald
door jongens uit zijn eigen klasse en niet door de vaaksnellere senio-
ren.

Zo waren de verwachtingen goed voor de verwachte laatste seizoen-
wedstrijd in Deventer, en wel de Gewestelijke Kampioenschappen op 29
februari. Als ik op die zaterdag bij het ijsstadion aankom, hoor ik de
ijsmachines nog luidruchtig brullen, het zal dan ook nodig zijn, want het
was die dag bijna 15 graden geweest. Terwijl Roy.zich al aan het
warmlopen is, ziet de toestand van hetijs er slecht uit, het staat name-
lijk helemaal vol met waterplassen. Ik hoor een "ijsdeskundige” van het
stadion vertellen dat er vandaag nog helemaal niet gedweild is, omdat
ze er gewoonweg nog niet op durven met de machines. Ze waren bang
‚om met machine en al door hetis te zakken.
Moeder Agnes Storteler zit noginde kantine, maar zij zal straks bij
aanvang wel naar buiten komen. Boven in de jurykamer zit "Goud Old”
Annie Borckink die deel uitmaakt van de wedstrijdjury, die bijna alles
van boven gade slaat.

Roy start op de 500m tegen ene Henri v.d. Voor en op de 1500m
tegen Oostelijk kemploeglid Jan Maarten Heideman, een zware klus
dus. Ondertussen wordt de baanin gereedheid gebracht en komen de
dweilmachine de baan op. Het ijs wordt er al beter op.
Om 17.15 uur wordt er dan uiteindelijk gestart met de dames, tewij
Roy zich ondertussen al op de baan aan het inrijden is en "in gesprek is
methet is”. Hij zegt dat hetijs goed glijdt, dus toch goed ijs vandaag?
Er wordt gestart in kwartetten; d.w.z. dat er twee starten en onmiddellijk
daama weer twee, dus met twee paren tegelijk in de baan.

Dan is het zover, rit no. 14, Roy legt z'n kleren op hetbankje en i

duidelijk in concentratie voorde start. Hij start in de buitenbaan, dus de



TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

H. BEERTEN en Zn.

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

Zieuwent

Telefoon 05445 - 1205

de beheerder
vanhet

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds

AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en vee] succes!

Voor een goede
2e hands of nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties
ook A.PK-keuring

naar een erkend adres:

Garage
T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1603



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

JAN HOLKENBORG
Veríassortiment 0.a.: Supralux, Allihol, Ceta-Bever Bijten,

SikkensTG.L. + T.H.B, Pehalin Edelhout, Flexa

kwasten - gereedschappen - plakletters etc.
Tevens uw adres vooralle glas, verf- en behangwerk.
NIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER, ZONDER NATTIGHEID.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE u, tijdensde rust of

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

Ä n! a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445-1389
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laatste binnenbocht (zo is het toch altijd). Als hij al beweegt en bijna
weg wil, valt het startschot en hij reageert daardoor iets te laat, maar isdan goed weg. De 500misaltijd een ronde voluit schaatsen en Roydoet dat ook, want hij wint de ritzege en rijdt een nieuw p.r. van 45.07,
een goed resultaat nu meteen al!
Als hij even later z'n trainingspak er weer overheen heef, rijdt hij rustigeen paar ronden uit en komt van het ijs om zijn schoenen aan tetrekken. Als ik later met hem praat, komt z'n trainer er langs die hembeveelt” niet zo te blijven staan. Hij moet in beweging blijven,

Later als de senioren hun 500m ook gereden hebben, wordt de baanweer gedweild en komt "kleine Borckink” naar beneden met nieuwe
lijsten voor de komende 1500m. Ze rammett er van alles uit in hetdialect. De in Dronten woonachtige Eibergse is zelf nog steeds alstrainer/coach aktief. Ze roept moeder Agnes, want die heeft ook eenfunktie langs de baan tijdens de 1500m, namelijk bij de laatste-ronde- Ë

bel t

Roy loopt met z'n clubgenoten nog wat rond om de spieren soepel tehouden. Nadat de dames weer als eerste de wedstrijd voortzetten, ishet in rit no. 62 weer de beurt aan Roy en wel tegen die goeie kern-
ploeg-schaatser. Geconcentreerd zit hij op het bankje als hij door eenvan de scheidsrechters geroepen wordt op hetijs te komen, hij is erweer Klaar voor.
Roy veroorzaakt een valse start, dus weer opnieuw concentreren endan zijn ze wel goed weg. De eerste ronde komt hij goed door, maardan is het gebeurd. Roy z'n rondetijden lopen terug, totdat hij op de1100m helemaal stuk komt te zitten en hij met bijna een halve baan-lengte achtersprong finished in 2:24:07. Geen nieuw pr. deze keer,jammer!
Trainer Anton had hem weggestuurd op een schema van 2:23:00, maarzegt hij "na de eerste ronde zag ik al dat hij seconden ging verliezenen kon dat daarna niet meer goed maken”. Als Roy weer op het bankjeZit kan hij alweer lachen en zegt tegen een collega-schaatser dat het
gewoonweg niet ging.
Na de 1500m worct er nog een 5000m geschaatst door diegene die opde 500m bij de eerste 8 zijn geëindigd. Roy hoeft (gelukkig zegt hij) dusnet niet, want hij werd 9e op de 500m en 4e op de 1500m. In hettotaalklassement in zijn klasse werd Roy vandaag 9e en dat van deDe kemploeg-schaatser werd winnaar op de 5000m en ook overalldit hele toernooi.

—
58888
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Als ik trainer Anton vraag naar Roy's prestaties zegt hij: "dat Roy eentechnisch goed schaatser

is,
maar net wat kracht te kort komt, maardaarzal hij komend seizoen aan gaan werken.” Verder zegt hij over

Roy: "In het begin van het seizoen had hij een kleine blessure aan zijn
knie. Hij heeft toen vaak alleen moeten trainen. Daarbij heeft hij het
moeilijk gehad met zijn lichaamslengte. Roy verdient zowieso een extrapluim omdat hij ondanks alles toch doorzet en altijd van Zieuwent hier
naartoe moet komen, en dat geldt ook voorz'n ouders. Als hij volgend
jaar goed weet door te trainen, kan hij op de 500 en 1500m nog enkeleseconden afhalen. Zijn aanleg voor schaatsen is wel aanwezig.”

De persoonlijke records van Roy:
100m 11:09
300m 28:70
500m 45:07

1500m 2:22:05
3000m 5:10:07

Ondertussenishet al 19.00 uur geweest en neem ik afscheid van de"Grobbats" die nog niet klaar zijn, want Agnes moet de 5000m ook nogbellen. Wanneer ik weg loop uit het "IJsselstadion” besef ik dat ik hier
nooit meer kom, want na volgende weekis het in het stadion de beurt
aan de sloophamers. Nog een week voorde liefhebbers en danis hetseizoen weer afgelopen. O'ja geen ramp, Deventer heeft al een nieuw
Ïjsstadion klaar, dus volgend jaar op nieuw sne! ijs!

De Redaktie (J.v.W.)

HANDBALVERENIGING PACELLI

Het handbalseizoen komt gauw weer aan het einde, in deze fase vande strijd wordende kampioenenal bekend. In iedere poule is die strijdniet even spannend. In sommige poules is het zeer duidelijk wie er methet kampioenschap naar het volgende seizoen gaat en bij sommige iser nog volop strijd.



Bakkerij Jos Knippenborg
Dorpsstraat 13 7196 LE Zieuwent

tel (05445) 1255

Voorstad 1 7271 BE Borculo
tel, (05457) 74554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling !

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

Div. kleine zalen voor alle doel-
einden
Oud Hollandsche spellen
‘als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buffetten, warme bulten,
gourmetien, diners enz.
Goede hotelvoorsieningen
En alles wat U bij cen ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpstraat 3, 7136 LM Zieuwent, 05445-1271

Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Accu's, Banden
Uitlaten

gratis montage
Betrouwbare

onderhoudsbeurten
Ook voor AP.K.
staan wij klaarGarage Elschot

Waalderweg 32 A
7263 RW Ma

Tel. 0545-1855
nvelde

Tevens bouwen wij L.P.G
in en repareren wij

schade-auto's



W.A.KEMKENS bv,
Jae

LATIE:che k

ELEKTROTECHNIEK
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DAMES B JUNIOREN
Bij de dames B junioren waren alle plaatsen in de str ij

oenschap nog lang niet verdeeld. De dames uit Zieuwent moesten uit
tegen de dames van M.Gazellen. Hier aangekomen moest er bijnadirect worden aangetreden, de wedstrijd begon ongeveer tien minuten
te vroeg. Nadat het beginsignaal was gegevens, bleekdat debal die de
Gazellen als wedstrijdbal had genomen veel te zacht was. Dit hadtotgevolg dat er met die bal bijna niet gestuiterd kon worden. Daardoor
kon er niet volop in de break-out worden gegaan, iets wat toch eensterk punt van de damesis. Maar goed, al met al werd in de rust de bal
dan gewisseld met een andere, dit had enkele uitbraken van Pacelli totgevolg. Het was de hele wedstrijd al een evenwichtige stand geweest,
maar Pacelli had meer verdiend. Als gevolg van een uitermate slecht
fluitende scheidsrechter, die soms vergat dat hij met Junioren te maken
had, gingen er enkele kansen aan de neus van Pacelli voorbij. Toch
kwam men tot een 6-6 gelijkspel weer naar Zieuwent terug, ondanks
gekat na de wedstrijd van de speelsters van de Gazellen die niet zoheel goed tegen het ‘verlies’ konden.
De week daama tegen Reflex in Zieuwent, washet spel niet zo heel
goed. De inzet en motivatie was ver te zoeken bij enkele dames, die de
dag daarvoor in de diskotheken goed hun best hadden gedaan. Dit
resulteerde, samen met een aantal ongeluks-balletjes, in een 9-12
nederlaag. Deze trend werd de week daarna jammer genoeg voortgezet
tegen WWV te Winterswijk. daar werd verloren met11-8.
Het weekend daarop moest er in Zieuwent tegen de koploopsters
Mineva worden gehandbald. De enige raad die ze meekregen in het
veld, was dat ze niet hun kopjes mochten laten hangen, wanneer erverloren werd. Want wij hadden niets te verliezen, alleen onze tegen-standsters wel. De wedstrijd begon vol enthousiasme vaniedereen met
een doelpunt van Pacelli, met daarop volgend direct een doelpunt vande tegenstandsters. De gehele wedstrijd was het zoals gezegd ‘hard-te-
gen-hard. Want dat spelletje kennen ze in Zieuwent ook wel. Ongeveer$ minuten voorhet einde stonden de dames van Pacelli nog voor met98. Het was dus wel spannend. Onze doelvrouwe hield nog eenschitterende bal uit de goal, waardoor het nog steeds 9-8 bleef, tot onze
grootste lol. Daarna werd er 10-8 gescoord door de dames van Pacelli,
wat iets de spanning wegnam bij de speelsters. Het was netof er een
kampioenswedstrijd werd gespeeld en jaweler werd gewonnen van de

koploopsters. De tegenstanders waren hier niet erg blij mee, wat ook
bleek uit de vriendelijke begroeting na de wedstrijd, die niet door alle
‘dames van Minerva werd gedaan.—ee
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DAMES A JUNIOREN
De dames A junioren hebben niet meer zo heel veel wedstrijden te
spelen gehad. Alleen maar tegen Avanti in Zieuwent en tegen OBW in
Zevenaar. Tegen Avanti begonnen de dames vol goede moed, maar dit
had niet echt veel tot gevolg. Ze stonden zo achter met drie, vier
doelpunten. Dit duurde de gehele wedstrijd zo voort, tot ongeveer 15
minuten voor het eindsignaal. Toen begon er zowaar een slotoffensief
bij de dames van Pacelli. Het was heel spannend en uit indelijk wonnen
ze dan ook verdiend met 12-11.
De week daarop gingen ze 's morgens vroeg richting Zevenaar naar
OBW. Deze wedstrijd zou met gemak in winst omgezet moeten worden.
Het was een slechte wedstrijd, misschien omdat nog niet iedereen
wakker was. Maar toch werd er gewonnen met 7-15.

DAMES SENIOREN 2
Het wedstrijdverslag van de dames senioren 2 van Pacelli tegen AAC
1899. "De wedstrijd begon slecht voor ons, sloom spel, slechte afron-
ding. Al gauw stonden we achter met 2-4. Door vrije worpen en beter
samenspel kwamen we op voorsprong, met een ruststand van 6-4. De
tweede helft bleven we statisch spelen. Verdedigend kwamen we beter
uit. Nadat er een speelster uitgestuurd werd, begon het te draaien. Met
name door samenspel en break-outs. Dit alles resulteerde in een
eindstand van 14-8 in het voordeel van Pacelli”
De week daarop moest eruit tegen Fortuna worden gespeeld, hier volgt
het wedstrijdverslag. "Pacelli begon goed gemotiveerd aan deze wed-
strijd. Ze kon door goed opgezette aanvallen snel uitopen naar een
comfortabele voorsprong. Fortuna kon zowel in de verdediging als in de
aanval geen vuist maken. Na de rust was de wil er nog wel, maarop de
een of andere manier lukte er niets meer en daalde het spelpeil naar
een bedenkelijk niveau. De score na rust was daar ook een goede
afspiegeling van. Een troost is dat het kampioenschap steeds dichterbij
komt en dat we nog steeds ongeslagen zijn.”
De week daarop moest er thuis tegen Brummen worden gespeeld. Dit
wonnen de dames met gemak en wel 23-5.

DAMES SENIOREN 1
De dames senioren 1 van Pacelli moest aantreden tegen Batouwe.
"Een goede wedstrijd van Pacelli. De uitslag had nog veel hoger in het
voordeel van Pacelli kunnen zijn, als de kansen beter benut waren.
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Echter het was een genot om de dames zo te zien spelen. Goed
gebruik makend van hun snelle breakout werd in de tweede helft de
overwinning veilig gesteld.” Oftewel een uitslag van 6-13 in het voordeel
van Pacelli.
De week daarna moesten ze thuis tegen Reehorst. "De eerste helft
speelde Pacelli een goede partij, bouwde een voorsprong op. Deze
konden ze echter in de tweede helft niet vasthouden. De aanvallende
kracht viel terug en Reehorst kwam langzaam maar zeker terug. Nu
maakten de dames van Reehorst de dienst uit en namen de twee
punten mee naar Ede. Helaas zijn de dames 1 nu thuis niet ongeslagen
meer.” Het was duseen nederlaag voorde dames van Pacelli van 9-11
De week daarop moest Pacelli uit tegen Swift. "Altijd een moeilijke
tegenstander voor Pacelli. Swift speelt traag en lijkt een makkel
prooi vooronze dames. Maar hierdoor zijn de Pacelli dameste snel in
hun reactie, waardoor de dames van Swift regelmatig zeer verraderl
schoten op het Pacelli doel afvuren. De keepster heeft het ook moeilijk,
ze ziet de ballen vaak niet komen. Gelukkig brengt onze snelle breakout
de oplossing en winnen we met 8-12.”

En toen kwam de streekderby tegen Erix in eigen huis. Dit was een
zeer belangrijke wedstrijd en niet alleen om de eer, maar ook om de
punten. Dit omdat Erix zo dicht bij het kampioenschap zit. De wedstrijd
was rommelig, maar wel spannend. De dames van Erix hadden wel last
van de zenuwen, want er werd balverlies geleden en de keepster was
ook niet zo erg op dreef. Hierdoor kon Pacelli in hetspe! komen. Dit
alles resulteerde in een uitei
Pacelli op Erix van 1077.

HEREN 1

De heren van Pacelli doen het dit jaar ook uitermate goed. Er zijn ook
mindere wedstrijden, zoals de volgende tegen Vios Beftrum. "Een
slechte wedstrijd van onzezijde. Met de gedachte dat we al kampioen
waren begonnen we aan de wedstrijd. Na een rommelige eerste helft
was het slechts 44 met de rust. In de tweede hefft moest het dus |

gebeuren. Helaas duurde het nog zo'n tien minuten voordat we echt
begonnen te handballen. Via enkele break-outs liepen we uit naar een
beslissende voorsprong. Eindstand 14-9"
”Na onze overwinning op Grol, twee weken geleden, raakten we in een
kampioensroes. We dachten dat de buit al binnen was. Vorige week
tegen Vios wonnen we nog net met 14-9 na een slechte wedstrijd. Nu
tegen Avanti was het weer ronduit waardeloos. De onderschatting van_.....
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de tegenstanders is in ons geslopen. De eerste helft was bedroevend
slecht. We wisten ons verdedigend geen raad metde snelle cirkelloper
van Avanti en ook hun hoekspelers waren te goed voor onze anders zo
dichte verdediging. Aanvallend was het al niets beter. Van de 12
break-outs in de tweede helft wisten we er geen een te verzilveren.
Schande! De tweede helft was al niets beter. We wisten nog gelijk te
komen, 14-14, maar dat was al te laat. Einduitslag 18-15 voor Avanti.
Alle lof voor hun. Hopelijk zijn we nu wakker uit onze kampioensdroom.
We hebben het met nog drie wedstrijden voor de boeg in eigen hand.”
Maar de week daama ging het in eigen huis weer als vanouds en werd
er gewonnen met 23-12 van Erica '76.

SPONSORING
Ook willen wij nog de volgende ondernemers bedanken voor hun
sponsoring van H.V. Pacelli:

voor het weekend van9 februari;
* Bongers, hotel, café, restaurant en slijterij
” Doppen, herervdameskapsalon, drogisterij en visagie* Han ter Woerds, sportartikelen
* Knippenborg, levensmiddelbedrijf

voor het weekend van 23 februari
* Holkenborg, schildersbedrijf
* Sourcy Center, voor sport en ontspanning
* ABN/Amro, voor al uw bankzaken
* Cuppers, carrosseriebed

KAMPIOEN ?
De dames senioren 2 en heren senioren 1 van Pacelli kunnen opzondag 8 maart a.s. kampioen worden. De dames 2 spelen om 12.00
uur in de Pelkwijk te Winterswijk. De heren 1 spelen om 17.20 uurinhet Sourcy Center. Komt allen kijken bij de kampioenswedstrijden, dat is
gezelliger voor de teams.

Bestuur H.V. Pacelli
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