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REDAKTIEWOORD

VOETBAL EN DE MEDIA
Het voetbal was enis natuurlijk sport nummer1 in Nederland en zeerwaarschijnlijk zal dit altijd zo blijven. Vooral het aantal passieveliefhebbers is niet te tellen. Voor de ongelovigen onder ons dient, watdat betreft vermeld, dat de wedstrijd Nederland-Denemarken ruim 10
miljoen Nederlandse kijkers van boven de 6 jaar aan de tv kluisterde.Uiteraard zijn de verschillende media natuurlijk niet gek en springendaar graag op in. leder zichzelf respecterend medium zal toch aan-dacht mosten schenken aan het edele voetbalspel. De een zal hetdoen met objectieve diepte-interviews in b.v. een blad als VoetbalInternational, terwijl de Privé het veel interessanter vindt om te
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beschrijven hoeveel kinderen Gullit heeft en welke ziektes zij hebben.
Aandacht schenken ze er in ieder geval allemaal aan en wel om de
simpele reden, dat hun artikel of programma dan gelezen cq bekeken
of beluisterd wordt. Regionaal en zelfs plaatselijk komen we er ook
niet onderuit. Wat is nu een PIOT als plaatselijk sportblad zonder
voetbal ? Wie slaat er nou niet op de maandagochtend de krant open
om te kijken, wat zijn of haar favoriete clubs hebben gemaakt 7
Hier ligt nu net het onderwerp in verschuild, waarover dit artikel
gaat; Wat er wordt geschreven of gezegd, wordt voor waar aangeno-
men. Als de verslaggever op tv zegt, dat Menzo de schuld is aan een
goal, dan roept driekwart van Nederland hem datde volgende dag ophet werk na. Schrijft een journalist in de krant, dat Hoffman van Grol
een moeilijke jongen is, dan wil vanaf dat moment iedereen, die hem
nog niet kende, hem ook helemaal niet meer kennen. Uiteraard is het
ookzo, dat een mening van een verslaggever of een journalist juist
‚en correct kan zijn, maar het gaat om het idee.

Enkele weken geleden stond er een leuke zinsnede in de V.I. die deze
lading volgens mij goed dekt. Vanenburg antwoordt op de vraag of
zijn uitspraken in het verleden niet tot grote verwarringen hebben
geleid. Hij antwoordde als volgt; "Het is heel belangrijk hoe je door
journalisten afgeschilderd wordt. De mensen baseren daar vaak hun
oordeel op”. Deze uitspraak is typerend. Veel voetballers willen niet
meer met bepaalde journalisten praten, omdat slechte publiciteit
nadelig is voor hun imago en hij zal toch ook weer goed verkocht
moeten worden na afloop van zijn contract. Dichter bij huis zal iedere
amateurvoetballer slijmen met de journalist, want hij wil in de Gelder-
lander niet negatief bestempeld worden in verband met zijn familie,
vrienden, etc.
Waar gaat het nu eigenlijk om? Eigenlijk zou iedereen zelf een beeld
moeten vormen van iets of van iemand en daar zijn mening op af
moeten stemmen. Uiteraard doet men dat o.a. aan de hand van
dergelijke verslaggeving, maar in ieder geval mag men niet simpelweg
de weg van de minste weerstand kiezen en maar gewoon napraten
wat die verslaggever of journalist heeft gemeld. Voetballers zijn ook
maar gewone mensen van vlees en bloed en hebben er dus recht op
om zo behandeld te worden. De praktijk is echter, dat iedere voetbal-
ler in een hokje wordt geduwd door de media en hij komt zelden of
nooit meer van dat etiket of die stempel af. Terecht of niet, de
voetballer zal met de media moeten leren leven, want = dat willen
de mensen = De Redaktie (R.D.}
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OP EEN SLOF EN
EEN OUDE VOETBALSCHOEN

Misschien is het u als ZVC-supporter opgevallen,
misschien ook niet. Dit voetbalseizoen is er weer
iemand op de voetbalvelden van RKZVC tezien die
daar een tijdje uit beeld was. Enkele typische 'voet-
balincidenten’ zo schijnt de sport voetbal bijvoor-
beeld ook z'n eigen humor te hebben - en een
zwaar verkeersongeval zorgden ervoor de man in_ kwestie, te weten Jos Knippenborg, een tijd uit de
roulatie was.

Dit seizoen is hij echter weer van departij als leider/coach van de 2e
uitgave van RKZVC. (Een come-back zullen we het maar niet noemen
Jos, we houden het maar op rentree’, (red.]).
Voor Piot aanleiding hem eens te vragen voor een voetbalgesprek.
Over RKZVC, z'n hobby voetbal, het leider-zijn, hetuit beeld geraken
en de-weg-terug.

Voor Piot is het weerzien in elk geval prettig. Een van de kriteria voor
een interview met iemand uit de Zieuwentse sportwereld is immers
dat die persoon daadwerkelijk iets te melden heeft. Jos Knippenborg
een beetje kennende, z'n hechten aan Zieuwent, aan voetbal aldaar -
niet in de laatste plaats de plaatselijke voetbalselektie - en zijn openmanier van praten moeten toch borg kunnen staan voorhet voldoen
aan dit kriterium. Vanuit deze veronderstelling nemen we vanuit Piot
kontakt met hem op.

Als hij gebeld wordt, geeft Jos aan bereid te zijn tot een gesprek
voorin de Piot. "Waar zullen we het houden, is de Piot-vraag? Voor
Jos is de lokatie blijkbaar vanzelfsprekend: insdagsavonds om
21.00 uur ben ik in de voetbalkantine”, is het antwoord. “De spelers
van de ZVC-selektie hebben dan getraind”. Afgesproken. Tot dins-
dagavond dan.

VAN MEDELEIDER TOT LEIDER
Najaar 1989 had Jos Knippenborg een waardig afscheid als keeper
van RKZVC 1. Hij was de doelman van een streekelftal in Varsseveld
tegen PSV. Van z’n 15e jaar tot z'n 36e washij lid van de selektie
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van ZVC 1 en2. Normaliter als doelman van het 1e, maarbij gele-
genheid zeker niet onverdienstelijk als spitspeler van het 2e. (Z'n
balvaardigheid van die dagen zou hem met de huidige vliegende kiep
- spelregels’ als doelman goed van pas gekomen zijn). Na gestopt te
zijn vroeg het ZVC-bestuur of hij niet ‘medeleider’ van het 1e wilde
worden. Niet dat hij onder curatele gesteld werd, een wakend oog
was er wel. Trainer was op dat moment Jo van Huet. Jos was blij
met deze uitnodiging: werken metde voetballers van de selektie was
voorhem eenideale hobby naast de hoeveelheid werkals plaatselijke
bakker.

Hij hield ervan als leider een voetbalsfeertje te creëren. Daar hoorden
de puntjes op de 'Í’ ookbij. Van de shirtjes op nummer in de kleedka-
mer en een meloentje of citroentje voor in de rust. Niet te vergeten
ook ten opzichte van de “Gasten” bij een thuiswedstrijd: het ontvan-
gen van de scheids en bezoekende klub. Even tegemoet lopen en
ontvangen met een handdruk en even de kleedkamer aanwijzen.
Opdat ook deze mensen zich op de Greune Weide thuisvoelen. Voor
Jos een taakopvatting van het leiderschap - daarmee tevens de
vereniging RKZVC naar buiten toe presenterend die verder ging dan,
zoals hij het zelf uitdrukt: "het kieken an de poal

In de kleedkamer kwam hij als leider verder niet, zoals hij zelf aan-
geeft, en met de opstelling bemoeide hij zich niet. “Er werd wel eens
anders gesuggereerd, alsof ik een stempel op het elftal drukte” zegt
hij, ‘maar ik voelde me meer een verlengstuk van de trainer. De sa-
menwerking met Jo van Huet was ook goed. Na het eerste seizoen
medeleiderschap werd ik in het 2e seizoen alleen leider van Zieuwent
1. Bennie Domhof vlagde.”

INCIDENT EN ACCIDENT
Enkele incidenten en een zwaar auto-ongeluk droegen er aanbij dat
de relatie RKZVC - Jos Knippenborg bekoelde. Een naar z’n eigen
zeggen uit de kontekst gehaalde uitspraak in de Graafschapbode ("Ik
bun bli'j dat wi'j verlorene hebt") leidde tot een korrektief belletje van
voorzitter Cuppers. De kritische noot van Jos er bovenop dat het
bestuur er op dat momenter te weinig van op de hoogte was wat er
in de spelersgroep leefde ten aanzien van de trainer, leidde mede tot
een groepsstemming waarbij trainer van Huet door de spelers wegge-
stemd werd. Trainer van Huet was iemand die zich sterk op de 16
mans-selektie van het 1e elftal richtte. Geen type ‘verenigingstrai-
ner’. Van Huet korrigeerde zich zelf daar niet in. Uiteindelijk deed het
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bestuur dat wel naar hem toe. Als leider hoopte Jos de coaching van
de laatste nog te spelen wedstrijd dat seizoen op zich te mogen
nemen, maar dat was niet het geval.
(Later, na z’n auto-ongeluk, deed het hem wel goed dathij bij de
opening van de nieuwe voetbaltribune door het voetbalbestuur
gevraagd werd een regio-elftal samen te stellen dat tegen ZVC 1

aantrad).

Trainer van Huet werd in het seizoen °90 91 gevolgd door trainer
Hens Lulof. Na enkele wedstrijden van dit seizoen overkwam Jos een
zwaar auto-ongeluk. Joost Rouwhorst nam de leidertaken waar. Voor
Jos speelde logischerwijs er eerst zelf weer bovenop komen. Dit
lukte. Hij kwam weer helemaal terug. Zo ook richting RKZVC. Hij
pakte de leiderstaak weer op.

In de voorbereiding op het seizoen daarna onderging hij een heropera-
te. Enkele weken hierna hoorde hij van de Spelers dat er in de
kleedkamer tijdens de oefenwedstrijden tegen Eibergen wat gebeurt
was, zo in de trant van: iemand wordt er voorde groep als zondebok
neergezet.
Als leider pikte hij dit op - de kompetitie was inmiddels begonnen en
ZVC 1 had na 2 goed gespeelde wedstrijden tegen Haaksbergen en
Grol pas 1 punt - en uitte dit tegen trainer Lulof. Als leider vond hij
dat dit ten opzichte van de trainer moest kunnen. Tegen de trainer
zei hij: "Zoiets moeten we toch niet hebben”. Het antwoord was zo
ongeveer: "Daar hebjij niets mee te maken. Jij moet je nergens mee
bemoeien".
Hoe het ookzij verder, Jos Knippenborg werd er wat stil van. Jos
stond perplex. Van de ene kant legde hij hart en ziel erin, gaf h
vanuit de spelersgroep de trainer aan water leefde, terwijl de reaktie
van trainerskant naar de leider toe vooral als afwijzend opgevat kon
worden. Hij kon dan nog wel niet weer autorijden, andere taken
pakte hij vanuit z’n eigen stijl - vaak ‘voorop gaan’ - al wel weerop.Na dit ‘voetbalincident’ nam hij kontakt op met voorzitter Cuppers,
die aangaf het leiderschap maar even te laten voor wat het was.

EEN BLIK TERUG EN EEN WEG TERUG
Na het incident met trainer Lulof kwam Jos zo'n 1 1/2 jaar niet meer
bij RKZVC over de vloer. Op zich allemaal niet zo bijzonder mis-
schien. Wie Jos echter wat beter kent, kan inschatten dat dit hem
waarschijnlijk pijn deed. Als Piot ernaar vraagt, beaamt hij dit ook: “Ik
heb het er zeker moeilijk mee gehad. RKZVC kan ik moeilijk missen.
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Misschien was mijn reaktie van wegblijven wel te impulsief, maar van
RKZVC-kant had ik qua nazorg wat meer kontakt verwacht’.

"Maar nu dan: je bent er toch weer bij, hoe is dat dan gekomen?" is
de Piot-vraag.

“De jongens van het tweede hebben me gevraagd toen Herman
Bokkers als leider stopte”, zegt Jos. Dan begint hij enthousiast te
vertellen overde nieuwe outfit voor de spelers van het 2e die nage-
noeg rond is. Open zakelijke manier heeft hij wat weten te ‘pinge-
len’ met sponsor Anton Stoverinck en met schoenen- en sporthuis
ten Bras. Voor een dumpprijsje heeft hij volgens eigen zeggen de
huidige trainer Oolthuis dacht er onlangs bij het Longa-tournooi
hetzelfde over- prachtige shirts en kousen voorde spelers van het
2e wetente regelen. "Heteerste werkzit er al weer op®, zegthij met
een schittering in z'n ogen. Een apart keeperstenue en nieuwe
trainingspakken maken ook deel uit van de nieuwe collektie.
Hij heeft het prima naar z'n zin. De samenwerking met Hemmie
Oolthuis noemthij zeer goed. Ze zitten op dezelfde golflengte. Als
leider/coach van RKZVC 2 heeft hij ook te maken methet samenstel-
len van hetelftal. Het spreekt hem aan. Naast de kinderen is de
hobby voetbal voorJos weer terug van weggeweest. Zelf aktief aan
sport doen kan hij na het auto-ongeluk niet meer.

“Nu heb ik, denk ik, weer een funktie in het geheel", zegt hij. "Een
trainer moet punten halen, als leider benik er voor de opvang van de
jongens. Elke speler is anders. Dat boeit me".

Jos Knippenborg, 40 jaar inmiddels, en vader van de dochters Ma
ne en Lynn. Bakkerszoon en thans zelf eigenaar van 2 bakkerszaken.
1 in Zieuwent en 1inBorculo. Z'n visitekaartje ‘Bakker Jos’ hebt u
vast wel eens zien rijden.
Jos Knippenborg, telg uit een voetbalgeslacht ook. Broer van de
huidige DVC-trainer Laurens en van Paul. Samen speelden ze zo’n 7
jear met elkaar in ZVC 1. Opgegroeid in die typische voetbalsfeer.
Zo'n 40 jaar geleden werd op de zondagmiddag bij Cafe Knippenborg
nagekaart over voetbal. Het jaarlijkse voetbaltoernooi van ZVC werd
later als eerbetoon voor bewezen verdiensten naar hun vader ge-
noemd.

Pratend over voetbal op de dinsdagavond na de training van de
ZVC-selektie, vliegt de tijd voorbij. Rond half 11 stoppen we en
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schuift Josbij de spelers aan. Wat het meest veelzeggend was die
avond, was misschien wel dit: rond 21.30 u. komt Willemien (van
Harrie Beerten) zeggen dat er telefoon voor Jos is.“Ik benzo terug*,
zegt Jos. “Eris telefoon voor me“.

Voordat hij wegloopt doet hij eerst z’n schoenen weer aandieergensonder de tafel liggen. Jos Knippenborg op de Greune Weide, hij lijkt
zich er weer thuis te voelen.

Jos‚ bedankt voor het voetbalgesprek en succes bij RKZVC.

De
Redaktie (J.H.)

HET TOETJE VAN JOS:
1. Wat is je favoriete gerecht ?

Een zeetongetje

2. Wie nodig je absoluut niet uit

op je verjaardag
Er wordt altijd gezegd Hussein en dergelijke. Die komen toch niet
op mijn verjaardag. In mijn kringen nodig ik iedereen graag uit.

. Wat is volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Ik reageer nogal eens te snel. Ik moet meer eerst tot 10 tellen.

. Watisvolgens jezelf je beste eigenschap ?
De sociale omgang met mensen.

5. Wie vind je de beste sportman of -vrouw van Zieuwent ?
Dat zijn er 2 wat mij betreft. Bennie Storkhorst en Ben klein
Goldewijk. Het zijn allround-sportmensen die alles kunnen.

6. Wie is de meest ondergewaardeerde persoon binnen je eigen
reniging ?

Herman Bokkers. Hij doet wel veel gezellig aan de tap, maar doet
best veel voor de vereniging.
En Joep Lankveld: alles staat opgeruimd, de lijnen liggen er goed
bij. Er komt best een en anderbij kijken. Dat je het netjes voor
elkaar hebt, wordt niet altijd gewaardeerd.

Als Zieuwent een zelfstandige geme:
‘burgem
Rien van het Bolscher. Hij straalt rust uit en kan met allerlef
soorten mensen omgaan.
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8. Watis je grootste hobby momenteel ?
Skien, voetbal en Ajax.

9. Wat zou je graag anders zien ù ent ?
(Jos wacht nu meer dan 10 sekonden.)}
Na zo’n halve minuut zegt hij: "Zieuwent nog leefbaarder maken
door de muziekkoepel, een mooi stukje Zieuwent, aan te kleden.
Een goede brug erin en een muziekje. Bijvoorbeeld een concours
van de Harmonie".

WIE, WAT, WAAR EN WANNEER

Dat het klootschieten een oeroude sport is behoeft geen verdere
uitleg, maar waar het ontstaan Ïs dat is nog steeds een vraag waarop
niemand het exacte antwoord kan geven. Misschien is het van de
Friezen afkomstig, die de kluiten van gebakken of gedroogde klei
gebruikten als middel ter verdediging tegen invallen van de Noorman
nen. Of is het misschien afkomstig van het germaanse steenwerpen?

Er zijn vele voorbeelden waaruit men het huidige klootschieten zou
kunnen afleiden. Een ding is zeker. Rond de 13de en 14de eeuw was
het klootschieten een populair tijdverdrijf. Het werd echter zo erg,
dat de stadsbestuurders gedwongen waren deze krachtmeting
beperkt te laten plaatsvinden. Meestal gebeurde dit dan nabij de
kerken en kerkhoven. Men schoot zelfs op en rond de kerkhoven om
het voorgeslacht te laten zien, hoe men deze krachtsport van hen
hadden overgenomen en hoe sterk ze nog waren.
Ook binnen de stadsmuren werd deze sport vaak beoefend. In Elbrug
schoot men over de stadswal meteen houten kloot. In de 15de eeuw
werd door schout en schepenen in diverse steden en dorpen het
klootschieten verboden. Dit in verband met het beschadigen van de
stadsmuren, het overvloedige drankgebruik en tenslotte kwam het
kerkbezoek in gedrang.

Daarer geenof te weinig reglementen waren ontstonden er vanzelf-
sprekend zo nu en dan klootschietersruzies die dan ook geweldig uit
de hand liepen en ontaarden in vechtpartijen. Dit gîng zo ver dat in
de latere jaren van de 15de eeuw het klootschieten in het gehele land
werd verboden. Maar doorde eeuwen heen heeft het zich als folklo-
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ristisch gebruik weten te handhavenin het traditie rijke Twente en ineen gedeelte van de Achterhoek.

Vanuit mondelinge overgeleverde tradities kwamen rond 1900 deeerste spelregels. Maar deze konden niet voorkomen dat het kloot.schieten toch nog ontaarddein ruzies. Van jaar tot jaar werden despelregels aangepast en ontstonden er rond die tijd in Twente deeerste klootschietersverenigingen, die veelal voortkwamen uit buurt-schappen. Wanneer ‘s winters de velden hard bevroren warendaagden de buurtschappen elkaar uit voor een wedstrijd. Dat gingdan heel officieel doorhet ophangen van een versierde kloot, doordeuitdagers aan ”t hoal”. Dit was de plaats waaraan de ketel bovenhet haardvuur hing in het “loshoes". Toen later deze vuurplaatsen uitde huizen verdwenen werd de kloot opgehangen aan de stiepel vande niendeur. De verliezers van eerdere uitdagingen of buurten, die
pas begonnen waren met het beoefenen van de klootschieterssport
en dachten voldoende getraind te zijn, hingen de kloot op. Als ergeen verdere voorwaarden aan de wedstrijd werden gesteld hing meneen “vrije kloot" op. Als de kloot vergezeld ging met een aantalVoorwaarden van de uitdagers sprak men van een “gedwongenkloot.

Bij een “vrije kloot’ ging men achteraf overleggen hoe men gingschieten, waar en met hoeveel mensen. Bij een “gedwongen kloot”werden er beperkende bepalingen vastgesteld. Deze bepalingenkonden inhouden dat ze niet met meer dan b.v. 15 of 20 man zoudenschieten, omdat er anders geen kans zou zijn om te winnen. Op dezemanier kon een kleinere buurt het opnemen tegen een groter buurtschap. Daarnaast het aantal schoten, op welke dag, waar en omhoeveel dukaten er zou worden geschoten. Nadat deze kloot wasopgehangen kwam het buurtschap bijeen om het voor en tegen te
overwegen om de uitdaging aan te gaan. Eenmaal besloten dan washet "D'r of met den kloot”.
Om het benodigde geld bijeen te krijgen werd met de pet rond
gegaan. Ook ging men dan bijtijds over met uitspraken en kreten omde tegenstander alvast te overrompelen. Op de dag stonden de“anwiezers” op het veld met de "Koezen" (geschilderde knuppels} omde plaats aan te wijzen waar het hard was en metde spreuk die menhedendaags nog hoort: "Hier mot ie ween". Wat dat laatste betreft iser niet veel veranderd sindsdie eerste wedstrijden
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OVER VOOROORDELEN EN GEDRAAIDE TAFELPOTEN

Sinds kort doeik aan fitness. Ja inderdaad, trainen met gewichten,
en dat nog eens zo’n 4 uur in de week. Het is nog leuk ook. Voordat
ik er aan begon dacht ik, nou ja we zien wel waarhet schip strandt

U kent ze wel, die beelden van fitnessende bodies. Een bundel
spieren, daar waar een normaal mens z'n nek heeft. Armen als
gedraaide tafelpoten waar geen t-shirt voor te krijgen is, ’ntaille als
’n servetring (dat sprak me wel aan) en benen alsof er strengen
punniktouw op liggen. En dan die kleding, (Paul de Leeuw laatst
gezien 2) echt eng.
Devoors en tegens tegen elkaar afwegend, beslootiktoch te gaan.
En inderdaad, alles klopte vande tafelpoten tot en metde kleding. Ik
kreeg een mentor toegewezen, nou ja wat heet, ’n boom van een
kerel met alle fitness-symptomen. Hij begeleidde medie avond bij alle
oefeningen (ik 8 kilo duwen, hij 90). Aardige kerel
Naarmate ik er vaker kwam leerde ik steeds meer mensen kennen
(trouwens er waren ook bekenden; “Hee, jij ook opfitness?" Die
ander “Ja, je moet wat he“, ondertussen wijzend naar puilende
buikjes, zakkende zitvlakken op klapperkuiten). Sommigen waren
echt verslaafd aan fitness, dat noem je dan body-building. Allemaal
aardige en vriendelijke mensen.

Ik begin ze ookeenbeetje te snappen. Je Krijgt gewoon een kick als
je iedere week een kilo meer kunt duwen. Dat je daar (als je maar
genoeg traint} zo'n lichaam van krijgt, moet je dan op de koop toe
nemen. Naast de verslaafde fitnessers zijn er ook mensen die 1 of 2x
per week komen trainen. Mensen van 15 tot 65 jaar die werken aan
een beter figuur, puike konditie of op aanraden van arts of fysiothera
peut. Ja het bevalt me goed enik heb weer eens geleerd dat voor
oordelen vaak op niets gebaseerd zijn. De Redaktie (M.H.)

|
EVENEMENTEN-AGENDA

8 november Concours Harmonie te Almelo.
15 november : PLAY-BACK show van ""t Gilde"

-22 november  :PIOT: kopie inleveren.
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DE MOMENTEN VAN DE
R.K.Z.V.C. PUPILLEN

RK.Z.V.C. F-1
Wedstrijd Meddo F1 - RKZVC F1
Uitslag :07
Doelpuntenmakers: Ferdinand te Fruchte.
Mooiste goal : Ferdinand te Fruchte.

5 meter.
Mooiste moment : Na talloze doelpogingen, welke tegen de paal

gingen of ze werden van de lijn gehaald, viel
eindelijk het verlossende doelpunt

Man v.d. wedst. : Sjoerd Schotman.

Wedstrijd : RKZVC F1 - KSV F1
Uitslag 1-1
Doelpuntenmakers: Roel Penterman.

Mooiste goal Roel Penterman.
Mooiste moment : Het moment dat Roel eindelijk de verlossende

gelijkmaker inschoot.
Man v‚d. wedstr. : Arne Hassink.

Wedstr : RKZVC F1 - AD'69 F1
Uitslag :2-3
Doelpuntenmakers: Arne Hassink en Roel Penterman.Mooiste goal: Roel Penterman.

Mooiste moment:We verloren met 3-2, maar dat was niet zo erg,want Roel was jarig en trakteerde ons allemaal
op een lolly. Dat verzachtte de pijn een beetje.Man v.d. wedstr. : Jurgen klein Goldewijk.

RK.Z.V.C. E-1
Wedstrijd : Marienveld E1 - RKZVC E1Uitslag -4

Wout Eekelder (1x), Clemens Mul (2x) enLucas Molleman (1x).
Doelpuntenmaker:

Mooiste goal et strakke schot van Clemens.
Mooiste moment:Toen we met 4-3 voorstonden.Man v.d. Mark Onstenk.558



VERENIGINGEN
RKZV.C. Veldvoetbat
Voorzitter Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel 1281
Sekrerarig © te Mode Aavekwaat9L voorde ll 05443 75179
Penningmeester: M. vh, Bolscher, De Haore 69, Zieuwent, el. 1660
Wedstrijdsckt. :HL. Bokkers, G. Bomansztraat 44, Lichtenvoorde
RKZN.C. Zaalvoetbal
Voorzintor 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sekr/Ponningm.:A Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, el. 1591

Wedstrijd sekr. B Sit Helerweg3 Zeven el 2127

HV. PACELL: Hancbat
Voorzitter 8. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Sckretarosse Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, el, 05443 78314
Penningmeesteres+P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Mariënvelde, el. 1383
Wedstrijdseke A. Hummelink, De Haare 30, Zieuwent tel 1531

ORP: Volleybal
Voorziner H. Krabbenborg, Dorpsetraat 220, Zieuwent, tel 1875
Sekretaris £. Rouwhorst, De Haere 25, Zieuwent, tel, 1822
Penningmeester :A Krabbenborg, Grobbonweg 3, Zieuwent, tel. 1400

Wedstrijdsekt  P. Cuppers Izeroef, De Haa 29, Zieuwent, el. 2059
Rocreanten A Klein Tuene, Lamtherweg 43, Mariënveide tel 1909
Jeugtzaken Kalkman Cuppers Ruuosenog 20, Zuwe1! 2198

ZIV: Tennis
Voorzitter ©. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, te. 1281
Sokretaresse R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent tel 1691
Penningmeester WW Wejers Zieuwerteeweg 7. Zieuwent 11 1445
Wodstijdsekt A Kl Holkenborg, Past. Zanderinkstraat 16, Zieuwent, el 1933

OV: Gymnastiek en Jarzgym.vereniging
Voorziner L Hummelink, Oue Terborgsew. 209, D'chem, el. 08340 60242
Sckretarosse J. Wolters, Bats 42, Mariënvelde, tel 1711
Ponningmeesteres:T Wopereis, Dorpsstraat 229, Zieuwent, tel 1928
Wedstrijdsekt 1 Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, el 08340 60442

MU CHIN: Karate
H. Olof, De Waareise 23, Zieuwent, te. 1262

Secr/Ponnngm Rijnders. Lankotaat18 1 voorde et 05443- 74926

TTV DES: Touwtrekken
Voorziner L. te Molder, B. v. Meursstraat 24, L’voorde, tel 05423-75454
Sokrotaris 8 Huiink, Kleuterstast 7, Zieuwent, tel 2112
Penningmeester :M Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, cel 1978



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziner 8 ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sekrerais € Hoenderboom, Zegendik 12, Zieuwent, te 1224
Penningmeester 11e Roller, Verkavelingeweg 2, Mariënvelde, el. 1373
Wedstijdsekt  K Hummeink Esmerseeg8 Lievelde Tel 05443 77523

ST. SEBASTIAAN: Schiewereniging
Voorziner A. Meekes, Strausstraat 15, 'voorde, tel 05443 76506
Sakretaris G teha De ooge 23 Zweet 11 2214
Penningmeester A Papen, De Haare 32, Zieuwent tel 1979

BV. KEVELDER: Biljarten
Voorzater 8 Hulshof, Zieuwentseweg 59b, Zieuwent, tel 1494
Sekr/Penningm C Schuiink J  Eyrstraat 12, L'voorde, tl 06443 7217

edstrijd sokt £ Wopereis Schoppenweg 1 Zieuwent tel 1432

BBZ: Biljarten
Voorzter A van Meli, Kard. de Jongstr 1, £voorde, tel 05433 74582
Sekr Wedstr zekr T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, el 1271
Penningmeesteres  £ Goldewijk en Bras, Churchilraat 20, Zieuwent, tel 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter H Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 1217
Sekr Wedstr zekrPDomp Sartmartzveg 23 Befium tl 05448 2191
Penningmeester 1 Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271

ESZET ‘90: Squashvereniging

Voorzitter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, to. 1982
sekretaris A. Doppen, Aaltenseweg 49, Lichtenvoorde, tol. 05443-76772
Penningmeester°P: van Zutphen, Bentinckstraat 23, 'voorde, tel. 05443-767E3

Viert secr Pkngpernong Dopevaat 243 Zeuwent 111856
BADMINTON vereniging:
Voorzitter F. Wamelink, Edisonstraat 4e, Lichtenvoorde, tel. 05443-71149
Sekretaresse Y. Eokelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, te. 2172
Penningmoesteres A. Eekelder, Ruurloseweg 183, Zieuwent, tel. 1664
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Wedstrijd : RKZVC ET - WVC E3
Uitslag 182
Doelpuntenmakers: Wout Eekelder, Clemens Mul en Teun Reukers.
Mooiste goal Teun Reukers.
Mooiste moment : De voorbereiding en het scoren van Teun zijndoelpunt.

: Lucas Molleman met zijn schitterende uittrappen.Man v‚d. wedst.

R.K.Z.V.C. D-1
Wedstrijd RKZVC D1 - AZSV D2

itslag 1-4
Doelpuntenmakers: Johan Stotelder
Mooiste goal : Johan Stotelder. De bal ging doorde benen van

de keeper en rolde in degoal.Mooiste moment:Een schitterende redding van Johan te Vruchte
waardoor de bal over de lijn rolde, maarer net
niet in ging.

wedstr. : Jasper Krabbenborg.Man v.

Voetbalvereniging R.K.Z.V.C.

“REGISTRATIE VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER*
In een van devele vergaderingen, die de K.N.V.B. heeft gehouden is
besloten om ‘t scheidsrechteren nieuw leven in te blazen. Besloten is
in ieder geval om degenen, die het a.s. jaar het diploma "scheidsrech-
ter ll fase 1 behalen, het inschrijfgeld van f. 25,= terug te geven.Dit geldt zowel voorde veld- als de zaalvoetbalscheidsrechters.
Tevens zullen de clubscheidsrechters, die nog niet officieel geregis-treerd staan ook officieel te boek gesteld worden. ledereen die dusooit een diploma of een certificaat behaald heeft wordt verzocht zich
te melden bij Bennie Domhof, die een en ander officieel kan maken.
Bovenstaande wordt gedaan, omdat getracht wordt om binnen
enkele jaren alle wedstrijden van de C-jeugd t/m heteerste (dus ook
3lle lagere elftallen) door een officiele scheidsrechter te laten leiden.
Dit laatste geldt dus ook voorhet zaalvoetbal.

Kortom; ben je al scheidsrechter, maar nog niet officieel; laat ‘t
weten. Heb je interesse om iets in die richting te gaan doen; Bennie
Domhof is contactpersoon in deze. Schroom niet en reageer.

Het Bestuur / De Redaktie (R.D.)
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VOL VERWACHTING

Het is maart '92 en over twee maanden start het nieuwe triathlonsei
zoen. Vanaf oktober vorig jaar is triatleet Jacco v. Wijngaarden(tevens redaktielid} al bezig aan de voorbereiding op dit nieuwe
wedstrijdseizoen. Als enige overgebleven Zieuwentse triatleet volgden wij zijn prestaties in deze voor velen onmenselijke sport.
Door het gunstige weer in maart van dit jaar koner al vroeg om deharde weggefietst worden. Zodoende startte Jaccoal in maart aande laatste Run-Bike-Run wedstrijd van het Oostelijk Circuit. Een
wedstrijd die tevens de vorm al aan kon geven voor het te verwach:
ten seizoen. Al was deze wedstrijd geen triathlon maar zonder het
zwemmen bracht het hem naar een 16e plaats. De verdere trainingsopbouw verliep goed. Met een gemiddelde trainingsarbeid van zo'n
10 uur per week (soms 15 uur) werd er steeds een betere vormbereikt. Een drietal weken voor de eerste wedstrijd kreeg hij een
ongeluk en was daardoor genoodzaakt een maand langgedeeltelijk of
helemaal niet te trainen.

Het wedstrijdseizoen voor hem bestond uit 6 kwart en 1 halve
triathlon. De 1/4 triathlons zijn onderverdeeld in een recreatieve van
1 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen, en in de wedstrijd
uitvoering van resp. 1,5 40 en 10 km. Sinds een jaar ís deze
verandering doorgevoerd en heeft als doelstelling om het stayeren,dat bij de triathlon verboden is, tegen te gaan!

Danis het zover, de eerste 1/4 recreatieve triathlon op 31 mei in
Hengelo (Gld.). Jacco's verwachting is niet optimaal want hij heeft
trainingsachterstand doorhet ongeluk. Het zwemmen is in een 25 mbuitenbad. De 1000 m zwemmen gaat niet gemakkelijk in 17:59".Een snelle wissel brengt hem opde fiets en dan vertrekt hij voor 40

km fietsen over 2 ronden. Tijdens het fietsen valt er een flinke
regenbui waardoor het nat englibberig wordt. Hij is in de eerste
startgroep gestart en daardoor is het nog rustig op het fietsparcours.
Met stukken wegenerbij waarin de klinkers bijna rechtop staan komt
hij ne 1:12:32 fietsen terug in het parc-fermee om vervolgens snel tewisselen voor de loopschoenen. Enkele traïningsmaten van mijdeden daar ook mee en zo is de onderlinge rivaliteit altijd groot.”Jacco riskeert bij iedere niet-bondswedstrijd een boete van f. 100, =

—.........
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omdat als lid van de Nederlandse Triathlon Bond niet aan dergelijke
“wilde wedstrijden” mee mag worden gedaan. Jacco; “Vele collega
triatleten riskeren ieder weekend wel een wedstrijd, zo is de triathlon
tochooit gegroeid in Nederland
Tijdens het lopen, watzijn sterkste onderdeel is, is hij nog in staat
om een aantal atleten te passeren. Hij finisht in een tijd van 2:12:58,
wat hem een 43e plaats oplevert in een veld van zo'n 200 deelne.
mers. Volgens hemzelf had hij naar verwachting niet slecht gepres-teerd. Een goede seizoenstart?

Dan twee weken later start hij in zijn eerste officiele bondswedstrijd
in Laren. Een wedstrijd meetellende voorhet landelijk superprestige
circuit en afdelingskampioenschap Gelderland/Overijssel. Ook werd
hij voor het eerst geconfronteerd met 1500 m zwemmen voorde 40
km fietsen en de 10 km hardlopen. De landelijk bekende organisatie
van Laren bracht veel triatleten naar het Oosten. Het zwemmen, wat
tevens het zwakste onderdeel van Jaccois, gebeurde in Lochem in
het Twentekanaal. Een lange rechte lijn van 1500 m zwemmen!Jacco wilde zo goed mogelijk presteren op deze kampioenschappen
en begon na het zwemmen in 28:53" aan cen inhaalrace op de fiets.
Toen er van het fietsen over werd gegaan ophet lopen lag hij als
normaal tussen de subtoppers. Maar tijdens het lopen kon hij niet
meer versnellen en moest consolideren. Hij finicht in 2:25:33, een
73e plaats. “Het zwemmen ging best wel goed maar omdat dit 500
m langer zwemmenis wordt de afstand op de grote jongens te groot
om nog (ver) in te lopen.” (Tevens waren dit elubkampioenschappen,
daarbij werd hij nog 10e!)

Naarmate het seizoen vordert groeit de vorm ook meestal, dit was bij
hem tenminste wel het geval! De volgende wedstrijd was in het
Brabantse Neunen. Een internationale wedstrijd waaraan vele natio-
nale profs en toppers meededen, zo ook een paar buitenlanders. Het
was zeer warmop de 28e juni, het werd zo’n 28 graden! Het zwem
men wasin een recreatieplas en voer over 3 ronden. De watertemperatuur was zo’n 20 graden. Er kon zonder wetsuit gezwommenworden maarhet werd niet verboden. “Gelukkig maar", aldus Jacco
“want ik heb zeker een minuut voordeel met dat pak!” “De wedstrijd
sing ongelooflijk hard want toen ik aan het begin van de tweede
ronde zwom, kwam de nummer 1 mij daar al voorbij! Alsof je stil
ligt.” Eenmaal op de fiets merkte hij pas dat het echt warm was. Het
fietsen was van Neunen naar Eindhoven en terug. Het keerpunt was
bij het grote ziekenhuis, alsof ze veel valpartijen verwachtten? Het
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lopen voer doorde straten van Neunen en de aanliggende bewoners
hadden hun tuinslangen en sproeiers naar buiten gehaald om de
atleten de benodigde afkoeling te geven. “Alsof je door een erehaag
van sproeiers liep, geweldig en gek zo’n ervaring.” Finishtijd: 70e in
2:24:34, punten voor het S.P.C.-circuit en een minuut sneller dan in
Laren!

Een week later wasde halve triathlon van Aalten in Bredevoort. Dat
moest het hoogtepunt worden dit seizoen. Maar liefst 2500 m
zwemmen, 80 km fietsen en 20 km hardlopen stond er op het
progamma. De zwemafstand was niet helemaal 2500 m, maar de
fiets- en loopkilometers waren wel langer. Zo werd er om 9.00 uur ’s
morgens massaal in de Slingeplas gedoken. 300 mannen en vrou-
wen, junioren, senioren en veteranen. Twee ronden zwemmen
brachten Jacco in een tjd van 36':43" weer op het droge, 5 minuten
voorsprong op zijn naaste rivalen. Een snelle wissel voor 4 ronden
fietsen via ’t Klooster, Vragender, Lievelde, Barlo en Bredevoort. Z'n
voorsprong liep iets terug en moest in de laatste fietsronde een van
zn belagers laten passeren, geen nood het lopen kwam nog! Om

|

vooral bij het fietsen niet te forceren stapte hij na 2:37:24 van de |

fiets om aan de afsluitende 20 km hardlopen te beginnen. Vier
ronden van 5 km. Met de wetenschap dat zijn collega triatleet niet
ver voor hem liep en de andere er juist wel ver achter, werd er rustig
van start gegaan met het lopen. Aan het eind van de 3e ronde liep
zijn hartslag terug en kwamen de problemen. Noodgedwongen een
stukje wandelen en dan weer proberen, maar het werd steeds slech-
ter. Misselijkheid en duizeligheid brachten hem in het begin van zijn
laatste ronde tot opgeven, hoe spijtig ook. “Een triatleet forceert
nooit, ik pleeg geen roofbouw op mijn lichaam, hoe spijtig dan ook 4
km voorde finish!” Terug gekomenbijde finish kwam ook even later
zijn achtervolger met problemen binnen en ook
Samen wachtten ze op die andere die wel goed finishte, voldoening
en pech lagen hier dicht bijelkaar. Beide ziekelijke atleten hadden een
uur later vrijwel geen problemen meer en waren al weer ver hersteld!
Geen S.P.C.-punten, ook niet!
Het fijne van triathlonis dat je ook het hele land door wedstrijden
kunt doen. Zo startte Jacco op 2 augustus aan de 1/4 wedstrijd op
het Waddeneiland Vlieland. Het zwemmen was in de Waddenzee,
een aparte ervaring, iets waar hij wel tegenop zag vanwege de hoge
golfslag en het zoute water. Op het momentdat het startschotviel
was de zee het rustigst, maar desondanks toch lang niet stil en het

————
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gevecht met de golven begon. Met een 5 minuten langer durende
zwemtijd kwam hij het water uit. Eenmaal op de fiets begon de
inhaalrace over een snel nieuw geasfalteerd parcours waar ook noghet nodige valsplat in zat. Bij het wisselen voor het lopen was een

inuut van de achterstand ingehaald. Omdat Jacco al een paar
dagen op het eiland aanwezig was had hij ook het loopparcours al
verkend en wist dat daar velen zouden “sneuvelen”. Op de eerste 5
kilometer had hij al 19 mensen gepasseerd. “Tijdens het lopen, wat
gedeeltelijk over duinpaden ging, leek het wel ofik iedereen voorbij
kon lopen, zo lekker dathet ging.” Ook tijdens de nogresterende 5
km werden eveneens nog velen ingehaald. Daaronder bevonden zich
ook vele Duitsers, die steeds maar aanklampten en geen kopwerk
deden. “Zo gauw als we weer een duin op moesten versnelde ik
weer en zo werd ik de Duitsers snel de baas.” In totaal maakte hij
nog 2 minuten goeden finishte als 68e met SPC-punten, in 2:28:42.
Dat was in het dorp waar iedere triatleet een warm onthaal kreeg van
enkele duizenden toeschouwers. Er waren veel uitvallers tijdens het
zwemmen vanwege de kwallebeten.

Drie weken later deed hij weer eens een recreatieve kwart-triathlon,
in Doetinchem deze keer. Jacco heeft goede herinneringen aan de
wedstrijden in Doetinchem en piekte daarom deze zondag wederom.
Zwemmen in een 25 m binnenbad, dus veel keerpunten en smalle
banen. In een nieuw persoonlijk record op de 1000 m van 16:56"
kwam hij uit het water om vervolgens, een keer vallend, op de fiets
weg te vliegen. Fietsen langsde flats richting Zelhem, Halle, Varsse-
veld, het fietspad richting Harreveld met keerpunt net voor de Rad-
stake en terug natuurlijk. Met een verzet van 52-14 vloog hij terug
naar het Rozengaarde in een tijd van 1:07:40, dat beloofde nogmeer! De afsluitende 10 km gingen ook probleemloos en hij finishte
in 2:08:10, een nieuw persoonlijk record op de recreatieve kwart
triathlon. Eindrangschikking 37e, snelste tijd 1:49:18, een Duitser.

Een week later de laatste triathlon van het seizoen in Doesburg. In
Doesburg was z'n trainingsmaatje er ook weer bij; dus extra competi
tie! Het zwemmen gebeurde in een zijarm van de Oude IJssel over 2
ronden. Na de gezamelijke start met z’n allen (200) en de nodige
klappen en trappen werd in het koude IJssel-water toch ook snel
gezwommen in 17:19". Zijn makker (Jan) daar een minuut achter.
“Ik wist dat hij tijdens het fietsen terug kon komen, vooral toch
omdat het hard waaide, hij is een krachtige fietser.” Het gebeurde
inderdaad in de 2e ronde van de 3. Hij ging er even overheen, maar
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werd door Jacco direct op 100 m gereden, wat zo bleef tot aan de
wissel. De jury deelde veel waarschuwingen uit wegens stayeren
(aanklampen) tijdens het fietsen. Zo ook een fietser die continu
achter Jacco bleef hangen. "Ik merkte het pas toen de jurymotor
naast me reed en sprak met de atleet in kwestie. Terecht! Regels zijn
er niet voor niks.” Tijdens de afsluitende 10 km door het stadje
Doesburg groeide de voorsprong. Hij finishte als 34e in 2:17:32.
“Jammer dat het zo hard waaide, anders was het weer zo lekker snel
gegaan, 4 minuten langer fietsen dan normaal zegt wel iets over de
windkracht.”

Een bewogen triathlonseizoen zit er op met een tegenslag in de halve
triathlon. Op dit moment is Jacco weer begonnen met de trainingen
voorhet komende seizoen. Wellicht weer sneller. Een wereldbekend
triatleetzei al eens: "Aldie triatleten die met een groteglimlach over
de finish komen zijn de grootste winnaars.”
Succes. De Redaktie.

VOLLEYBALVERENIGING T.O.H.P

DAMES TOHP-I
Er was eens ’n dames-team dat Tohp-l heette. Dat vorig jaar vierde
werd in hun poule. Dit jaar begon het team alweer met tegenslagen.
Jose en Jacquelien zijn nog steeds geblesseerd dus het team moest
omgegooid worden. Er kwam een nieuwe aanwinst van dames-l,
Ester Lubbers.

De eerste wedstrijd tegen BOVO werd meteen al een zware wed-
strijd. Doordat we nog nooit in deze opstelling gespeeld hadden,
werden er veel kleine foutjes gemaakt. Maar na anderhalf uur spelen
wonnen we de wedstrijd met 3-0.

14 dagen later moesten wij tegen Dynamo in Neede. Enkele speel-
sters kwamen aande late kant, zodat wij niet warm aan de wedstrijd
konden beginnen. De eerste set werd snel gewonnen. In de 2e set
liepen we snel uit naar een 10-2 voorsprong. Door concentratieverlies
lieten wij ze terug komen tot 10-10. Door een ontzettend onpartijdig
publiek kwamen we nog meeruit ons ritme. Maar door te vechten
pakten we ook de 2e set. De 3de set was snel gespeeld en de
tweede overwinning was een feit.

|
|

|
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Vandaag kregen we een tegenstander waar we altijd al problemen
mee hadden, Tornax uit Ruurlo. De eerste set stond iedereen te
kijken en deze set ging dus verloren. Door een goede preek van onze
coach Annie begonnen we beter te spelen. Er werd weer gevochten
en Tornax kreeg geenbal meer van de grond.

Wij hebben nu drie wedstrijden gespeeld en alle drie nog gewonnen.
Hopelijk gaan de volgende wedstrijden in de competitie net zo leuk.
In ons team wordt weer gevochten en gelachen, dushet volleyballen
zit er weer goed in. Dames TOHP:!

HANDBALVERENIGING PACELLI

dan eindelijk weer eens nieuws over de handbalvereninging
Na een oefen- en trainingsperiode van ongeveer 2 maanden

waarin zowel wedstrijden verloren als gewonnen werden, waren de
diverse teams samengesteld en kon op 4 oktober j.l. de competitie
beginnen, met 1 herenteam, 2 damesteams en 2 juniorenteams.

DAMES-1
Vooralle teams betekende dat ze de eerste wedstrijd uit moesten
spelen. De eerste wedstrijd van dames 1 begon goed. De aanval was
goed, de verdediging zat goed in elkaar en na 20 minuten spelen
stonden de dames met 0-7 voor. Na de rust begonnen ze echter
rommelig te spelen en werden er veel persoonlijke fouten gemaakt.
O.B.W. (Zevenaar) kwam terug en pakte zelfs de voorsprong met
9-8. Het laatste kwartier werden de dames echter op tijd weer
wakker en speelden zoals hetbegin van de wedstrijd. Ze wonnen dan
ook nipt met 11-12.

De tweede wedstrijd begon men geconcentreerd, de aanval verliep
goed en de verdediging zat mede door uitstekend keeperswerk goed
dicht. De ruststand was dan ook 4-1 in het voordeel van Pacelli. De
tweede helft ging nog beter en mede door veel break-outs te lopen
werd er uiteindelijk verdiend met 12-5 gewonnen. lets wat tegen
Reehorst de laatste jaren niet meer gebeurd was.
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DAMES-2
Dames 2 begonnen de eerste competitiewedstrijd in een hogereklasse dan vorig jaar, behoorlijk gehandicapt met 6 geblesseerde
speelsters. Ze begonnen dan ook zonder wissels aan de wedstrijd
tegen de Gazellen (Doetinchem). Er werd echter geconcentreerd
gespeelt en goed verdedigd wat resulteerde in een ruststand van 2-3
in het voordeel van Pacelli. Na rust kwamen 2 junioren Pacelli ver-
sterken hetgeen eerst wat onrust teweeg bracht. Maar nadat ieder-
een zijn eigen plaats gevonden had werd er een verdienstelijk gelijk
spel behaald.

De tweede wedstrijd verliep helaas minder goed. De tegenstander
Avanti (Lochem) overrompelde Pacelli met hun snelle spel, en met
rust stonden ze dan ook 2-4 achter. De tweede helft gaf hetzelfde
beeld te zien. Door veel onnodig balverlies, en ook veel pech verloren
de dames met 5-7. Jammer, omdat ze vóór deze wedstrijd nieuwe
shirts kregen aangeboden van HCR 't Witte Paard, en nieuwe trai-
ningspakken door UNIVE verzekeringen. Pacelli bedankt deze spon
sors, en zullen hun naam op sportieve wijze naar buiten brengen.

HEREN
De heren die dît jaar ook eenklasse hoger spelen vanwege hun vorig
jaar behaalde kampioenschap begonnen de eerste wedstrijd gemoti-
veerd. Helaas werd er door slechte afronding pas in de achtste
minuut voor het eerst gescoord, de tegenstander Dynamo (Neede)
scoorde echter welen dan loopt men dusals snel achterde feiten
aan. Pacelli kwam echter nog redelijk terug met een ruststand van
9-7 achter. Ondanks de slechte afronding werd er in de tweede helft
redelijk gespeeld wat resulteerde in een geflatteerde nederlaag van
21-16.

De tweede wedstrijd begon slecht voor Pacelli. Voor men het wist
stond men met 0-8 achter. Met veel inzet wist men toch nog een
aantal maal te scoren en kwamen ze tot rust terug tot 4-8. De
tweede helft begon men verdedigend zeer sterk, helaas kwamen ze
aanvallend duidelijk te kort, fouten van Pacellizijde werden dan ook
koelbloedig afgestraft. Eindstand 7-16 in het voordeel van Quintus.

Dit keer van de JUNIOREN alleen de einduitslag:
A-junioren: Vios (Beltrum)-Pacell. Uitslag: 5-21
B-junioren: Reflex (Varsseveld)-Pacelli. Uitslag: 11-7.
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Onze SPONSORSbij de thuiswedstrijd op 11 oktober ware:
Guus Kolkman : Motoren Autorijschool.
Stoltenborg : Interieurverzorging.
Welkoop-ABC Gelderland.
Berten : Slagerij.

Pacelli dankt hen voor hun bijdrage.

SCHOOLHANDBALTOERNOO!I
Pacelli heeft op 4 oktober de Basisschool St. Jozef begeleidt op het
jaarlijkse schoolhandbaltoernooi. Hieronder volgt een verslag vandeze dag.
De St.Jozefschool uit Zieuwent heeft zich op deze dag van een zeergoede kant laten zien tijdens het schoolhandbaltoernooi in de Hame.
landhal te Lichtenvoorde. Daar speelde men wedstrijden in een poule
tegen andere basisscholen uit Lichtenvoorde, Harreveld, Lievelde enVragender. Als men 1e of 2e werd dan had men de kans om mee tedoen aan een toernooi in Arnhem om het Gelders Kampioenschap.
De meisjes deden het ’s morgens niet slecht. Ze hadden zelf huntaktiek bedacht, en dezebleek lang niet slecht; verdedigend stonden
ze hun mannetje". Aanvallend misten ze wel wat kracht, daardoor
werd er wat weinig gescoord. Dat bleek ookuit de uitslagen; er werdvaak gewonnen met 1-0 of verloren met 1-0. Uiteindelijk eindigdemet op een gedeelde derde plaats.

De jongens zorgden ‘s middags voor een verrassing. Ze lieten ziendatze naast voetbal ook goed kunnen handballen! Helaas misten ze
op eenhaarna (één doelpunt) de finale.

In de volgende Piot zal er een verslag te lezen zijn van het doorPacelli georganiseerde Taarten en Lolly's toernooi gehouden op 19oktober in het Sourey Center voor de jeugd van de BasisschoolSt.Josef.

Het Bestuur en de leden willen iedereen bedanken die ons in deafgelopen tijd gesteund hebben door middel van sponsoring, het
kopen van een Grote Club Actie lot of door het kopen van een plantvan onze jaarlijkse Plantenactie.

BEDANKT HI! Het Bestuur.
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o7 AAN DE LIJN: JORIS WASSINK

Joris, topscorer van Gelderland dit jaar ?
Dat weet ik niet natuurlijk. Dat zal waarschijnlijk wel een beetje te
hoog gegrepen zijn, maar voorlopig gaat ‘t goed met 7 goals in 6
wedstrijden. Ik weet ook niet, wat Hofman van Grol gedaan heeft
trouwens.

Zit “t scoren in je of is ’t toeval 7
Nou, ’t is niet echt toeval. Vorig jaar in ’t 2e heb ik ook 13 of 14x
gescoord en dat was op dezelfde positie, als waar ik nu sta. Ik
schroker zelf ook wel van, dat ’t zo lekker liep overigens.

Hoeveel gaan ‘t er worden dit jaar ?
Dat kan ik niet zeggen. Vandaag tegen Winterswijk liep ’t bijvoor-
beeld helemaal niet, maar over een heel seizoen bekeken hoopik op
dubbele cijfers, maarals je vante voren had gezegd, dat ik er 7 zou
scoren had ik er ook al voor getekend.
Hoe gaat ’t over ‘t algemeen met ’t 1e 7
Het gaat natuurlijk prima en er is ook een goede sfeer. We spelen
lekker aanvallend en er wordt veel initiatief genomen en datis toch
een verdienste van Oolthuis, die ’t er gewoon inbrandt, dat we vooral
zelf voetballen.

Wat is tenslotte ’t laatste nieuws overje ?
Ik ben gevraagd voorde PIOT-redaktie en dat ga ik dus doen ook. Ik
‘hoop qua tijd, dat ’t allemaal kan, want ’t lijkt me echt leuk werk.

Joris, bedankt en veel succes.

De kopie voorhet volgende nummer (20e jaargang nr. 4 (verschij
ningsdatum 28 november a.s.) dient uiterlijk zondag 22 november
in het bezit te zijn van de redaktie.

(Redaktie: Om een veelvoud van 4 plus of min 2 aan pagina's vol te
maken zult u af en toe een Verhaal (of gedeelte daarvan) kunnen
lezen van “externe schrijvers". Deze keer betreft het een verhaal van
Kees van Kooten uit de bundel "Meest modernismen” (deel 3).



22

VRIJHEID

(Zie het vorige nummer van PIOT voor "Deel-1")

- Dat moet in een halve minuut wisselen.
- Dat las ik ja, dus daar werd ik ontzettend nerveus van. Ik had eenkathedraal van een kater, beetje trillende handen, daarom wilde ik

ook juist gaan fietsen, maar watis dertig seconden nou helemaal?
- U doet gewoon hap de ouwe deruit en hup de nieuwe derin
- Ik liet er eentje van de nieuwe vallen, in het gras. Ik op mijn

knieën, maarikhad mijn lenzen niet in. Heb ik nooit, met fietsen. Dus
Ik haalde het niet. En toen ik hem eindelijk terug had kreeg ik het
dekseltje van het batterijvak niet vergrendeld. Adieu 56 kilometer!

- Tia. D'r zijn ergere dingen, meneer Koot, op de wereld.
- Tuurlijk! Maar misschien kan ik nou tot april volgend jaar nietmeer trainen en dan kan fietser dezes dus weer helemaal opnieuwbeginnen! Is alles in feite voor niks geweest. Zesenvijftig kilometerJohn, en daar zaten hele gemene stukken tussen. Veel tegenwind,vals plat, soms wel drie bruggen op1rit.Het begon zelfs een keer te

regenen. Nou, en achteraf kan ik dat dus allemaal net zo goed niethebben gereden. Dat valt niet meer te bewijzen.
- Als u het straks wat rustiger hebt, begint u weer gewoon lekker

op nul. Laat mij ze maar even goed erin zetten.
- Dus ik kan vrolijk weer op nul beginnen, bedoel je? John, je hebt

geen idee wat een geschuif met agenda's en een gebel en een afzeg-
gen van eteborrels die zesenvijftig kilometer mij hebben gekost! Wathet voor mij betekende, dat ik mijn Total Distance zag oplopen. Het

een woord uit de sixties John, het spijt me, maar die Tota! Overall
lance dat was mijn Freedom. De barometer van mijn persoonlijkevrijheid. Kilometers waarin ik van niemand afhankelijk was, nietgebeld kon worden, waarin er bloemblaadjes om mijn oren vlogen in

plaats van faxen. Dus wat ik wou vragen is: hoe krijg ik ze terug?
- Hoe bedoelt u terug?
- Terug in mijn stuurcomputertje. 56 kilometer. Of weet je wat?Maak er maar zestig van. Dat telt wat makkelijker.
- Dat gaat niet.
- Gaatniet.
- Nee. Kan niet.
- Hebben jullie daar geen truukje voor?

Datis allemaal digitaal meneer Koot. ("WORDT VERVOLGD)
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