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BEDAKTIEWOORD

"IK LOOP HARD ALS EEN KOE”
Looptraining, een afkeer voor veel voetballers, zeker in de aanloop
naar het nieuwe seizoen. En ook niet zo verwonderlijk, wantbij de
amateurs lopen nogal wat baasjes met diploma's rond die van
trainingsopbouw nimmer hebben vernomen, of zich er niets van
wensen aante trekken. Hoevelen zijn er niet die op dinsdag hun
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eerste training onder leiding van de nieuwe afknijper met moeite
voltooien en op donderdag vanwege hun stijve spieren niet in
staat zijn de volgende training fatsoenlijk te volgen. De ‘drukkers’
worden door de oplettende trainer met strafrondjes bestraft, de
uitslovers al lachend toekijkend.

Hardlopen is voor de meeste sporten de basis om de conditie op
te vijzelen, en niet alleen voor voetballers. Ook schaatsers, tennis-
sers en zelfs wielrenners. Daartussen zijn er altijd wel opvallende
looptalenten, die het weer gemakkelijker hebben dan die zwetende
en puffende trainingsmaat naast je. Eén van die bijzondere loopta-
lenten is voetballer Ulrich van Gobbel. Hij staat onder de voetbal
lers bekend om zijn enorme sprintvermogen. Dat bracht hem zover
dat hij werd uitgedaagd door sprintster Nelli Cooman, voor een
sprint over 60 meter. Van Gobbel ging op deze uitdaging in en
versloeg Cooman in 6.8 seconden. Daarop volgde een nieuwe
uitdager over 100 meter sprint: Paul Franklin. Van Gobbel won
met een marge van drietiende seconde en had de atletiek een
grote nederlaag bezorgd. De revanche-loop heeft tot nu toe nog
niet plaats gevonden.

Je ziet ze vaak genoeg lopen die ‘gekke’ hardlopers. ’s Morgens,
’s middags, ‘s avonds, in de regen, in de hitte en ook in het
donker! De meeste mensen zeggen vaak: “Lekker lopen ? ; dat
gevoel kenik niet.” Maar diegene die eenmaal gegrepen is door de
heilzame werking is voor de rest van zijn leven verloren. Hij of zij
is een slaaf van de moeder der sporten. Of je dat nu voor je lol,
overgewicht, in wedstrijdverband of groepsgewijs doet, het blijft
de oudste en simpelste tak van sport die er bestaat.

En ook al beweert Bart Veldkampdat hij loopt als een koe, over
een paar weken zullen ‘onze’ schaatscracks weer een aantal
plakken binnenhalen. Ook in hun trainingsschema stond enkele
malen: hardlopen.

De Redaktie (J.v.W]

De kopie voor het volgende nummer (22e jaargang nr. 7
{verschijningsdatum 26 februari a.s.) dient uiterlijk zondag 20
februari in het bezit te zijn van de redaktie
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Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel: 05445 - 1542

Voor:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
- Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle

merken. (Huurauto beschikbaar)
- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en reparatie

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



in 1973 ontwaakte uit een meniscusoperatie, was zijn
eerste gedachte of zijn linker knie wel weer zó sterk zou worden
om tijdens het schaatsen nog pootje over’ te kunnen doen. Een
typische gedachte voor een schaatsfanaat in hart en nieren; Frans
Domhof.

Frans is 55 jaar, getrouwd
en heeft één zoon, Björn.
Als groepsleider werkt hij bij
de onderzoeksafdeling van
de Hameland. Actief is hij

geweest. Frans zit al
18 jaar in het Zieuwents Be-
lang en is lid van de Stich-
ting Kerkepaden. Hij is be-
trokken geweest bij de bouw
van de kantine van RKZVC
en bij de verbouwing van het
Parochiehuis. Ondanks dat
hij nog steeds actief voetbal
ler is bij ZVC (oudsteactieve
veldvoetballer in Zieuwent),

Frans met zoontje Bjöm. is het schaatsen voor hem
sport nummer 1.

Hoe komt het dat je zo'n fanatiek schaatsliefhebber bent“Het schaatsen werd je vroeger al snel bijgebracht. Als de weilan-
den, bij ons bij ’t Wopereis, onder water waren gelopen en ’t
begon te vriezen dan kon je binnen enkele dagen schaatsen. Bij
ons was er een bepaald deel van het weiland dat direct onder
stond, dat noemden we “het eiland”. Het schaatsen was vroegerook de enige vrijetijdsbesteding in de winter. Nu heeft de jeugd
meer mogelijkheden, zoals TV kijken. De sport zelf is prachtig.
Vroeger deedik ook vaak aan wedstrijden mee. Ik was daar altijd
zeer fanatiek in en won ook regelmatig prijzen. Ook in Lievelde
schaatsen we dan vaak mee. Johan v.d. Prins heeft daar al eens
een half varken gewonnen. Dat ging toen niet helemaal eerlijk,want ze hadden afgesproken dat IJzereef-Bemard, die tegen Te



Koppele uit Eibergen schaatste, zich in de laatste bocht opzettelijk
zou laten vallen. Dat gebeurde ook en Te Koppele moest er aan de
buitenkant omheen. Prins kon binnendoor en wist op deze manier
de wedstrijd te winnen.”

Je hebt vroeger veel geschaatst, waren de winters vroeger stren-
ger dan nu ?
“Nee dat denk ik niet. Wel is het zo dat de winters vroeger veel
directer werden ervaren. De winter had meer betekenis, alles
bevroor ook sneller omdat er geen c.v. was en alles wat ‘primi-
tiever’ was. Wel heb ik het idee dater vroeger veel meer sneeuw
was dan heden ten dage.”

Hoe heb je de schaatstechniek onder de knie gekregen 7
"Ik heb de techniek van het schaatsen zelf aangeleerd en heb ook
nooit les gehad. Welheb ik veel van anderen geleerd. Ik ging vaak
met ouderen mee en keek dan hoe zij schaatsten. Tot mijn 24ste
hebik op ‘houtjes’ geschaatst. Ik erger me nu dan ook dood als
kinderen op jonge leeftijd al op noren schaatsen. Ze lopen dan op
de schaatsen en zwikken totaal door de enkels.

Als ik vroeger les had gehad had ik misschien wel hoger op ge-
kund met het schaatsen. Wat nu wel zeker is dat ik, zonder les,
zeer veel plezier aan het schaatsen beleef. Het ‘plezier hebben in”
heeft bij mij ookaltijd voorop gestaan.

Het meest mooie van het schaatsen zullen toch de toertochten
zijn?
“Ja, in het midden van de jaren zeventig kwam het fenomeen
toertochten van de grond. Met een toertocht schaats je dan weer
enkele km. door rietvelden en dan weer over gigantische meren.
Het natuurschoon daarbij is prachtig. Voorheen schaatsten we al
vaak op 0.a. de Baakse beek en de Berkel. Dat is toch mooier
schaatsen dan steeds rondjes draaien op een ijsbaan. We gingen
vaak richting Ruurlo. Daar ben ik bijna een keer door het ijs ge-
zakt. We kwamen terug van een wedstrijd in Ruurlo en op de
heenweg washetis prachtig. Toen we terug schaatsten had men
echter een groot gat in hetijs gemaakt voor de vogels, waarik
bijna inschaatste.”



IETS TE VIEREN?
geboorte - huwelijk - jubileum

Kom eens bij ons een passende
kaart uitzoeken. Of neem één van de
vele modellenboeken mee.

DRUKKERIJ WESTERLAAN
v.d. Meer de Walcherenstraat 1 - Lichtenvoorde - Tel. 71207 - Fax 76525

@ Belkher
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tel: (05457) 74554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

TRANSPORTBEDRIJF

KRABBENBORG c‚v.

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation
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DE AMINO-PERMANENT
Krul zin weer helemaal terug *

Zeker keulen de ang houdbaar zj cn vol even
en energie en de bovendien ook nog zeer

zach sanvoelen
Zeg now eerlijk, zulke krullen stan ook v toch

“oraztech!

Kom angs of bel oor een afeoraae!

CéDAEGiël

 SOURCY CENTER ZIEUWENT
’n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek
Vele in- en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak
viteiten, culturele mani
festaties en sportevene
menten van 50-2000
personen.
Vraag vrijblijvend om in
formatie en documentatie.

EE
Fax05445-2218

ERGADERRUIMTEN @ CONEERENTIERUIMTEN @ EVENEMENTENHAL
TENNISBANENeSPORTHALeSQUASHBANENeBOWLINGBANEN
INDOOR MIDGITGOLF @ JUE DE BOULES
SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3A - 7136 LS ZIEUWENT
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Hoe train je en bereid je je voor om eventuele toertochten teschaatsen ?
“Vanaf half oktober tot
en met half maart
gaan we één maal per
week naar de kunstijs-
baan in Deventer (0.4.
met Jopie Kuper en
Hemmie Penterman).
In de zomer fiets ik
veel, zo'n 100 tot 125
km. per week. Als de
training van het voet-
bal op de dinsdag is
afgelopen fiets ik ’s
avonds ongeveer 35-
40 km. en op zondag-
morgen 60 à 70 km. Ik
fiets altijd wel ‘rondom
de toren’, want ik
moet er niet aan den-
ken om in Lochem een
lekke band te krijgen.
Fietsen is een goede
training voor ’t schaat-
sen. Ik fiets ook altijd
in één vast tempo,1965: Zieuwentse ijsbaan. ongeveer 30 km per
uur.

Een ander voordeel is dat ik niet, zoals bij het voetbal, al die
lappen en toestanden om de benen hoeft te doen. Skeeleren heb
ik nooit gedaan omdat ik dat niet kan lijden aan mijn knieën. Wat
ik vroeger nog wel eens deed om de rugspieren te trainen was
hout kleuven.*

De tocht der tochtenis de elfstedentocht. Jij hebt hem één keer
geschaatst. Hoe beleef je zo'n tocht 7
“In 1963 wilde ik de elfstedentocht al schaatsen, maar omdaterniemand meeging en het erg koud was ging datniet door. In 1985
hebben we met een heel stel de elfstedentocht geschaatst. Dat



blijft het hoogtepunt op schaatsgebied voor mij. Het is gewoon
onvoorstelbaar wat we daar allemaal hebben meegemaakt. Zoveel
enthousiaste mensen waarbij een gezellige en ontspannen sfeer
heerste. Bij Franeker bijvoorbeeld speelde de band die nu altijd bij
de voetbalvereniging Heerenveen speelt. Het was daarnet kermis;
allemaal zingende en feestende mensen. Daar zijn we wel een half
uur geweest. Ik heb de tocht niet uitgeschaatst. Het werd te
gevaarlijk en veiligheid staat bij mij voorop. Het was avond en we
konden slecht zien. Daarbij stond er veel water op het ijs en zaten
er gigantische scheuren in. Ik had ook al iemand met mijn schaats
geraakt en bij die persoon stroomde het bloed uit de kuit. Toen
heb ik, en enkele anderen, gezegd dat we het voor gezien hielden.
Ook Hemmie Penterman wilde de honderd beesten die hij thuis
had nog graag terugzien. Achteraf was het iĳs na honderd meter
weer perfect en hadden we de tocht wel kunnen uitschaatsen.
Conditioneel hadden we het zeker wel gered. Omdat ik wegens
griep de tocht in 1986 heb gemist, blijft mijn droom om hem nog
eens uit te schaatsen altijd aanwezig.”

Is het soms niet frustrerend om na zo lang te hebben getraind er
geen enkele toertochtis omdat er geen natuurijs is 7
“Nee, ook het trainen is prachtig mooi werk. En als er dan toer-
tochten zijn is het extra mooi. Ik heb een zwager in Vollenhove
wonen enals er dan ijs is zet hij voor ons(0.4. Jan Mulder-Willem,
Hemmie en Vincent Euten, Jopie Kuper, Jan Vellas, Hemmie
Penterman en broer Wim) vaak prachtige tochten uit, 0.4. door
Giethoorn (op de “Beulhakkerswiede"). Het schaatsen van één
toertocht in het jaar is in principe al genoeg om een heel jaar lang
op te teren. Als het daarna gaat dooien vind ik het zelfs niet eens
zo erg. Afgelopen november wasik ookblij dat het ging dooien
omdat mijn knie bijna eens zo dik was.”

Wat vind je van het huidige schaatsen ?
“Het schaatsen gaat steeds sneller en harder. Ard en Keesie
schaatsten ronden van 40 seconden. Nu schaatsen ze al ronde-
tijden die rond de dertig seconden liggen. Dit heeft natuurlijk alles
te maken met het feit dat het nu halve profs zijn. Ook het betere
ijs, overdekte hallen, het voedselpatroon en de begeleiding in het
algemeen zijn hier oorzaak van. Ik denk dat het in de toekomst
ook nog steeds harder zal gaan. Hetis zal nog beter worden en er
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Schoenen en Sporthuis A 1

Ei
TEN BRAS

ZIEUWENT - Tel. 1257EE Adidas - Puma - L.A. Gear - Cruijff Sport - Umbro
Rucanor- Mitre - Goudie - Yonex - Lotto

7 Dunlop - Hummel - Masita - Oliver- VikingASKED 4
Waar zullen we afspreken?

Natuurlijk bij

Hotel- Café - Restaurant

‚‚’t Witte Paard”
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-12682

Ouderwetse gezelligheid
midden in het dorp.

FAM. A. STOVERINK



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

daar Lichtenvoorde
moet ik Tel. 05443-77448

zijn 77449

voor ONDERHOUD en VERBOUW
in en aan uw woning, schuur, stal, enz.

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderinkstraat 10 ZIEUWENT - tel. 05445-1705

£ Jos Lageschaar
* Tuinaanleg en onderhoud
* Tuin-architektuur

* Partikuliere verkoop

Ruurloseweg 7
7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954
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komt vast wel weer iemand met bijv. nieuwe trainingsideeën zoalstoentertijd Erik Heiden met het zgn. ‘droog schaatsen’ (het ztil.staand schaatsen op sokken tussen twee klossen op een houtenondergrond (red).
Het toerschaatsen is niet te vergelijken met het alkround schaat-sen. Toerschaatsers hebben een hele andere stil. Ze hebben veelkortere slagen zodat 2e beter kunnen herstellen indien er barstenin het is zitten. Bi het toerschaatsen schaats je ook altijd bij deander in zijn slag. Degene die voorop rijdt bepaalt het tempo. Ikdoe dat vaak, maar velen kunnen dit niet omdat ze dan te hardgaan schaatsen en het is juist de kunst om een vast tempo teschaatsen.”

Tenslotte, heb je nog wat toe te voegen ?„ar Zolang ik weet is de ijsbaan al bij Kemkens. Een mooie ijs-baan maar om de sport in Zieuwent populairder te maken zou Jeijsbaan bij het Sourcy Center moeten komente liggen. Voor velenis de ambiance en de omgeving van groot belang.”

HET TOETJE VAN FRANS
1. Wat is je favoriete gerecht ?

Stipaardappelen met braadvlees en slabonen,

2. Wie nodig je absoluutnietuit op je verjaardag ?
Paul de Leeuw. Heeft niks met het menselijke te maken, veel tegrof.

3. Wat is volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
lk kan nooit mijn mond dicht houden, ik bemoei me met veeldingen.

4. Wat is volgens jezelf je beste eigenschap ?
Ik bemoei me metveel dingen.

5. Wie vind je de beste sportman of -vrouw van Zieuwent ?Jan MulderWillem (Goldewijk). De beste toerschaatser, daarkomt niemand aan mee. Daarnaast is hij sportief en toont nootwangedrag bij welke sport dan ook (voetbal, fietsen, schaat-sen). Beoefenen van de sport staat bij hem voorop.

—8ee
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6. Wie is de meest ondergewaardeerde persoon binnen je eigen
vereniging ?
Mensen die er altijd zijn en die je nooit hoort. Dat zijn er velen.

7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijn, wie zou er
dan burgemeester moeten worden ?
ledereen moet eigen burgemeester zijn. Samen burgemeester
zijn zodat iedereen een eigen bijdrage kan leveren.

8. Wat is je grootste hobby momenteel ?
Schaatsen. Daarnaast de natuur. Verder heb ik kippen en een
boomgaard.

9. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?
De koepel rond de gracht moet opgeknapt worden. Ook zou het
mooi zijn als het oude kerkhof bij aan de gracht, als een soort
park, werd getrokken. Er moeten kerkepaden komen.

Frans bedankt voor het interview en we hopen dat de winter
alsnog komen zal. De Redaktie (HW & JW)

“DE FLAPOREN HOORDEN
dat tijdens de voetbalwedstrijd tussen Spcl.Eibergen-2 en
RKZVC-2, waarbij René Penterman centrale middenvelder
stond en René Doppen in de spits speelde, de voorstopper
van Eibergen tegen zijn centrale middenvelder riep: "Neem jij
John Metgod, dan pak ik John de Wolf.”

dat men, om deel te nemen aan het kruisjastoemooi tijdens
de Sourcy Sportnacht (die overigens verder perfect verliep).
op z’n minst 2e graads wiskunde moet hebben gestudeerd.
Anders wist je niet waar tegen je moest kaarten.

-2, 3 en 4 april



Bloemsierkunst „ERNA“
Werenfriedstraat 1

7136 LZ Zieuwent
Telefoon 05445 - 2372

Voor al uw bloem- en
kado-ideeën

Ook uw adres voor:
BLOEMWERK, ZIJDEBLOEMEN EN -PLANTEN,
BRUIDS- EN GRAFWERK

Open: Ma. 10.00 -11.30 uur
DiVm Vrij. 8.30 -12.30 uur +13.30- 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za 830 -16.00 uur

Tevens bezorgdienst
Tot ziens !

452 Dames- en Herensalon
999. 99

Werenfriedstaat 1- Zieuwent
@ 05445-2391 4Ex—_ —_-

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur.



Brood- en Banketbakkerij

CLEMENS KRABBEN

Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT - Telefoon 05445-1279

AAN DE WEG TIMMEREN MET
MATERIALEN VAN: —BOUWBEDRIJF VYiV-:
nf lOopere6 oe|9ee iis* onderhoud
* machine houtbewerking Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
* restauratiewerkzaamheden Telefoon 05445 - 1928 b.g.g. 1209
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meJENN

Verkoop en reparaties
van merkauto’s

maakttietsenieuker Tel, 2254 Waalderweg 12a



EEN SPECTACULAIRE VOETBALSPELLETJESDAG
(31 december 1993)

De voetbalvereniging RKZVC hield spelletjesmiddag in de Zieu-
wentse sporthal. Wij deden ook mee.
Ze hadden zes groepen gemaakt van de voetbalteams A, B en C
en een paar jongens uit D. De zes groepen werden over drie
spellen verdeeld: Vollybal, Voetvolly en Korfbal. Onze groep(Groep E] moest beginnen met korfbal.
Alle spellen werden twee keer gespeeld. Daarna hadden we een
pauze, ondertussen ruimden de leiders de netten en de korven op.De leiders waren Klaar, dus kon er gezaalvoetbald worden. Dat
ging er hard aan toe. TeamE(wij dus) en team B zaten in de
finale. De eerste vijf minuten waren moeilijk maar daarna kwam
ons team op voorsprong. Uiteindelijk werd het 2-0, Na evengerekend te hebben wist de leiding de uitslag. Ons team waseerste geworden.

Tussen de wedstrijden door kregen we ook nog een schriftelijk
over wat je wist van de voetbalspelregels. Dat was een voorronde
van de grote spelregelwedstrijd in de voetbalkantine. Gelukkig
kwamen wij door de voorronden heen en konden we ook daar een
verslag van maken.

DE SPELREGELWEDSTRIJD
£r waren tien teams in de kantine bijeengehaald om een soort
voetbalspelregelexamen af te leggen. Eerst kregen vier leden van

een team een examen op papier in de kleedhokjes. Het waren tien
vragen en je mochter tien minuten over doen. De meesten had-
den het binnen tien minuten al af. Toen wij bezig waren werd er
Volop gekart waarbij Emst Domhof zijn laatste zakcentjes ver-
speelde!

Toen alle voetballers in de kantine waren begonnen we met het
moeilijkste van de gehele overhoring, de mondelinge vragen. Er
was een bord met vierentachtig vragen. Je mocht er steeds een



10

VB x-k- EEN HARDE SeVE)

âh iKBEN

Nv

|

7 Ey

DIT VONDEN }Le(St NET zeleZL MARR DE SCHE

A4WEmoe DE

Wy
EROTESENwe\ NESPEELD.

D Th



J. WAENINK eeSCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 05445-1452

ITA
ZIEKENFONDS - TAXI - PERS. VERV. 05445 - 1509

LEO KRABBENBORG AUTOTEL: 0652 - 932342

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moetu zijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

A.KL. HOLKENBORG
vee en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent _ el. 1508

SPAARBANKa
De NMS.SsFEuw geld

‚A assurantiën-financieringen-hypothekenENAN
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vraag uitkiezen. Er zat een zeer strenge jury die de antwoorden
moest beoordelen. Nadat alle spelers hun vragen beantwoord
hadden, werden de prijzen uitgereikt. Alle meisjes die meededen
kregen een bos bloemen. De speler die de meeste vragen goedhad kreeg ook een’ cadeau. Daama was de prijsuitreiking. Wij
hadden de zesdeplaats van de tien.

De jeugdredaktie (TM en JS)

Hallo Leute,
Hier zijn we dan eens een keer. Weet je waarom??? Omdat!!! Wij
Kampioenzijn geworden (goed hè). Dat was groot feest. Het was
ook totaal onverwacht. We zaten in de auto en toen kwam er een
extra nieuwsuitzending op …

Meisjes TOHP zijn vanmorgen 20-11-1993 kampioen geworden
nadat ze de wedstrijd afsloten met een gelijk spel. Ze hebben 2
wedstrijden gelijk gespeeld en de rest … gewonnen
Sommige wedstrijden waren knudde. Maar anderen waren goed.
Die werden natuurlijk niet gecoacht door Annie Tuunte (grapje
Annie). By the way: hoe steet ‘t met de trekkoare?
Toen wein het Sourcy waren kregen we van Sint Henk (Krabben-
borg) en zijn pieten een mooie rode roos in onze schoen. Bedankt
Sint Henk en pieten voor de mooie roos.
Wij willen Dre (Andre Hogenkamp} bedanken voor de trainingen
die hij als invaller heeft overgenomen (bij gebrek aan echte trai-
ners). Nu wil Paula Cuppers ons voortreffelijke team tijdelijk
trainen, maar we hebben dus nog steeds geen vaste trainer. Dus
ervaren trainers opgelet, dit is een eenmalige aanbieding. Stuur
uw sollicitatie met bijgesloten pasfoto naar Annie (adres bekend
bij redactie van de PIOT). Dan zal spoedig bericht volgen.
Wij willen al onze sponsors bedanken voor de steun die ze ons
hebben gegeven dit seizoen (eigenlijk zoeken we ze nog).
We hopen dat de nieuwe competitie die in januari begint net zo

indigt als deze, maar we zien well!!!
le Grüse: Jill Natasja, Mireille, Marieke, Rianne, Mabel,

Liselot en Maaike.



Elke sportvereniging kent zo z’n eigen ontstaansgeschiedenis enhistorie. Zo is van de plaatselijke voetbalclub RKZVC bekend dat
het voortkwam uit buurtclubs als DIO (uit de kom van Zieuwent)
en DES (uit de Riette, thans omgeving Boersweg).

PIOTis eens wat in de administratieve annalen van RKZVC gedo-
ken. Aan de hand van 2 kasboeken uit de periode mei 1934 - de-
cember 1947 kunnen enkele indrukken gegeven worden van de
wijze waaropin die dagen het financiele beheer van een voetbal-
club plaatsvond.
(Het mag voor zich spreken dateen prijzenvergelijk van toen met
nu niet reëel is. De prijzen van toen zou je, afgezet tegen wat nu
’de prijs van sporten’ heet, gerust ‘spotprijzen’ kunnen noemen.]
Boekhoudkundige software kende men logischerwijs ook niet
indertijd. Het hoofdprincipe van boekhouden - namelijk dat er
sprake is van debet('aan de ene kant’) en credit (‘aan de andere
kant’) en dat daaruit een saldo voortkomt - was echter niet anders
dan in de huidige tjd.

Uit
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VERENIGINGEN

RKZV.C. Veldvoetbal
Voorziter Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel. 1281
Secretaris . te Moider, Ravelstraat 9, L'voorde, tel. 05443-75179
Ponningmeester M. vh Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, et. 1860
Wedstrjdsecr.  :H Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

R.KZV.C. Zaalvoetbal
Voorziner B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sekr/Penningm.  :R. Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent el. 2381
Wedstijdsoer. B. Slot, Helemeg 3, Zieuwent, el 2127

H.V. PACELLE: Handbal
Voorziter 8. Wensink, De Haare 18, Zieuwent tel. 1838
Secretaresse IL Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel 05443-73814
Peningmeesteres_°P.Klein Goldewijk, Linnenwever2, Groenlo, e!. 05420-65478
Wedtrijdseer A Hummelink, De Haare 90, Zieuwent, tel 1531

‘TOHP: Volleybal
Voorziner H Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zieuwent, tel 1875
Secretaris 8. te Moider, De Haare 1, Ziouwent, tol 2140
Penningmeester A’ Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel 1400
Wedstrjdseer. A Hogenkamp, De Steege 41, Zieuwent, tol. 2285
Recreanten A. Klin Tuente, Lanthorweg 42, Mariënvelde, tel. 1409
Jeugdzaken J. Kolkman-Cuppers, Ruurloscweg 20, Zieuwent el. 2194

E ZTV: Tonnis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, te. 1281
Secretaresse A Krabbenborg, Dorpsstraat f, Zieuwent, el. 1891
Penningmeester:W. Weijers, Zieuwentseweg 77, Zieuwent ‘el. 1445
Wedstrijdseer.  :R.v.d. Linden, Dorpsstraat 20, Zieuwent ol. 1863

Jeugdcommissie:A: Domhof, Past. Zanderinkstraat 10, Zieuwent, el. 1705
M. Kemkens, Branderscijk 12, Zieuwent, tol. 05443-76724

:ZGV: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster L Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem,tel 08340-60442
Secretaresse J Wolters, Batsdijk 42, Mariënveido, el. 1711
Penningmeesteres:E. Krabbenborg, Batsdijk 39, Mariënvelde, tel 2329
Wedstijdsoer. :L: Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tel 08340-60442

MU CHIN: Karate
Voorziner H. Offof, De Waareise 23, Zieuwent te! 1262
Sekt/Penningm.  :G. Rijnders, Lariksstraat 18, L'voorde, tel. 05443-74926



TTV DES: Touwtrekken
Voorziter L te Molder, B. v. Meursstr. 24, L'voorde, (el, 05443-75454
Secretaris A. Hunk, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tol 2112
Penningmeester:M. Woporeis, Zegendik 5. Zieuwent, tel. 1974

SLAGVAARDIG: Tafetennis
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Secretaris €. Hoenderboom, Zogendijk 12, Ziouwont, tl. 1324

Penningmeester te Roller, Verkavelingsweg 2 Mariënvelde, ‘el. 1873
Wedstijdsecr.  =K Hummelink, Esstraat42, ['voorde, tel. 05443-77523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitter A. Meekes, Strausstraat 15, L'voorde, tel. 05443-76508
Secretaris G. te Molder, De Steege 23, Zieuwent, ei. 2214
Penningmeester A: Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel 1970

BV. 'T KEVELDER: Bijarton
Voorziter 8. Hulshof, Ziouwenlseweg 59b, Zieuwont ol. 1404
Sear/Penningm. °C. Schuitink, J. ‚ Eykstraat 12, L'voorde, {el 0544373217
Wedstrijdsecr. A, Waalderbos, Zieuwentsoweg 42, Zieuwent, tel. 1804

B.B.Z: Biljarten
Voorziter A. van Melis, Kad. de vongstr. 1, L'voorde, tel, 05443-74584
Seor/Weds-secr. °T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel. 1271
Penningmeesteres:D. Goldewijk-ten Bras, Churchilstraat 20, tol. 1653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzie H. Scheopbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 1217
Secr Meds-sccr :P. Domhof, Startmanswog 22, Beltrum, tel 05248 2191
Penningmeester :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel, 1271

ESZET'90: Squashvereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77. Zieuwent, tol. 1982
Secretaresse M. Knippenborg, Kleuterstraat 1, Zieuwent,tel 2037
Penningmeester:P. van Zutphen, Bentinckstr. 23. L voorde, e!. 05443-76783
Wedstrjdsoer. _P. Knippenborg. Dorpsstraat 252, Zieuwent, tel, 1858

BADMINTON-vereniging
Voorziter M. Stottelaar, Middachtenstraat 34, L'voorde, tel. 05443-77019
Secretaresse Y. Eokeidor, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel 2172
Penningmeester :W. Eekelder, Ruuriosowog 189, Zieuwent, tol. 1664
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Met de inktpen werden de transakties vastgelegd. Veelal op
bijnaam. De oud-Nederlandse spelling werd gehanteerd, b.v.
‘vertering’. De plaatselijke horeca, b.v. J. Toebes bakker (thans
Hotel Bongers) was donateur. Veel ‘theeposten’, m.a.w. in derust
werd er veel thee gedronken (huidige aansterkers als Isostar en
druivesuiker gebruikte menin die dagen niet).

Enkele bijzondere posten in de kasboeken zijn:
- ‘een post waar je op kon wachten’, namelijk:
mei 27, 1936: 1 rol prikkeldraad à f. 3,65 (en dan, ja hoor:)
juni 6, 1936:1 nieuwe bal à f. 7,50 en

- de oorlogsposten:
augustus 12, 1941: hondenbelasting à f. 5,00
augustus 16, 1941: vaarloonà f. 2,75

De jaarlijkse afdracht aan de RKUVB (= Rooms Katholieke U-
trechtse Voetbalbond) ging, met als voorbeeld hetseizoen '39 -
"40, als volgt:
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En een scheidsrechter werd als volgt betaald:
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ĳkse kwartje vrijgescholden

De kontributie voor de leden waseen kwartje per maand en werd

De notitie in de kantlijn van het volgende afschrift laat dit

maandelijks geïnd. Ingeval van het leveren van eentewas het mogelijk dat het maandelij
werd.
zien:
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REKENING

Sportprijzen voor een tournooi werden verderop’ besteld, zoals
onderstaande rekening laat zien. De faktuur arriveerde dan op een
E-huisnummer(In dit geval t.a.v. de heer H. Hoenderboom, E 6.
Thans: Dorpsstraat 8):



BEKKEN assurantiën
Als hetom TOTAAL verzekeren gaat

voor bedrijf en particulier

VEEEE]
opTP

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

Drukkerij
w) Westerlaan

v.d. Meer de Walcherenstraat 1 - 7131 EN Lichtenvoorde - Tel, 05443 - 71207
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Eee ZIEKENVERVOER

PARTICULIERE RITTEN

3 TROUW- en J
A 3 ROUWAUTO's Boe ofsen

7136 LE ZIEUWENT
Dorpstraat 29
Telefoon 05445 - 1416

Theo kl. Holkenborg
‘Oude Ruurloseweg 25, 7136 KEZieuwent, Tel.: 05445 - 1384

VASTE PLANTEN
CONIFEREN
LAANBOMEN
geraniums, fuchcia’s perkplanten

he

Hulzink
Bouwbedrijf

7 NIEUWBOUW

1% VERBOUW
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Tothier: enkele indrukken van het financiele reilen en zeilen van
een plaatselijke sportclub in de periode voor en tijdens WO II.
Zeker geen kaskontrole. De getallen zouden hoe danook verjaard
zijn.
En daarbij: wat in de huidige tijd de FIOD (= fiscale inspektie- en
opsporingsdienst) bij clubs uit het betaalde voetbal doet, deed op
zijn manier de belasting-ambtenaar bij een voetbalclub als ZVC,
blijkens:

MAAND | Ze xr
ONTVANGSTEN UITGAVEN

De papieren terugblik in het huishoudboekje van het RKZVC van
“toen’ geeft als slotindruk: de boekhouding getuigt van een nauw-
keurig en oplettend financieel beheer. Als appel voorde dorst was
er doorde jaren heen een batig saldo van zo’n ruim f 6.000,-.
Als er - gemeten aan de huidige tijd - al een korrektie toegepast
zou kunnen worden is dit hooguit een inflatie-korrektie.

(Met dank aan RKZVC, in persoon: L. Stoltenborg).
De Redaktie (JH)
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GEZONDHEID en POLITIEK

Sport is goed voorje gezondheid. De oude Grieken wisten al dat
rust roest en op scholen voor jongeren stond het vak sport in
hoog aanzien. Het Griekse woord gymnasium betekende zelfs
"sportschool".
Nu veel aandoeningen als ondervoeding en infectieziekten de
laatste eeuw in ons werelddeel op de achtergrond zijn geraakt, is
de nadruk veel meer komen te liggen op hart- en vaatziekten alsoorzaak van sterfte en ziekte. Veel onderzoek wordt gedaan naarde risicofactoren hiervoor, omdat de mogelijkheden bij een een-
maal opgetreden hartinfarct of beroerte vaak beperkt zijn. Naast
roken (nog steeds de voornaamste factor), hoge bloeddruk, teveel
dierlijke vetten in de voeding en stress blijkt gebrek aan lichaams-
beweging hart- en vaatziekten te bevorderen.
Van lichaamsbeweging naar sport is een kleine stap. Toch beteke-
nen ze niet hetzelfde. Bij sport komt vaak een wedstrijdelement
om de hoek kijken. Deelnemers willen zich aan elkaar meten, of
soms hun eigen grenzen verkennen. Deze uitdaging leidt tot
steeds indrukwekkender prestaties in de topsport, tot plezier envermaak van grote aantallen sportliefhebbers (d.w.z. liefhebbers
van kijken naar sport, vaak zelf niet de grootste sportbeoefe-
naars). De keerzijde is echter de ook steeds grotere kans opblessures. En juist deze sportblessures zijn de oorzaak van eenfors deel van het ziekteverzuim in Nederland. Ze veroorzaken
grote onkosten voor de ziektekostenverzekeraars, voor de ziekte-
wet en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Omdat niemand per se hoeft te sporten, gaan erin de Nederlandse
politiek steeds meer stemmen op om sportblessures uit te zonde-
Ten van vergoeding. We krijgen dan dus het principe van “eigen
schuld, dikke buit’ of "had je maar niet moeten voetballen*. Aan
de keuringsartsen is dan de ondankbare taak om uit te maken of
die tenniselleboog nu een gevolg is van dat partijtje squashen of
van de eentonige bewegingen achter de machine op het werk.
Gelukkig heeft de politiek deze keus nog niet scherp durven
stellen, omdat het eindeloze procedures metzich mee zou brengen
‚en mensen zou kunnen weerhouden om actief te sporten.

‘wordtvervolgd’

Gerard
Molleman.—
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ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

- Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerijBehandelt o.a.

-LIKDOORNS
= SCHIMMEL / KALKNAGELS
- INGEGROEIDE NAGELS
- OVERTOLLIG EELT

GEDIPL. PEDICURE /LID

VOE it LUS

Kleuterstraat 39 7136 LP ZIEUWENT
Telefoon 05445 -2123

zen

Roldersweg 1

7136 KX Zieuwent
Telefoon (05445) 2133

Fax. (05445) 2237



Wiz W..M. Klein Goldewijk

verkoopvan nieuwe
en gebruikte auto’s

E APKmis|Leuringsstation

LO Marienvelde -
:bedrijfsauto’s Tel. 05445: 1872 personenbusjes

verhuur verhuur

v.d. Meer de Walcherenstraat 1 - Lichtenvoorde - Tel. 71207
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Naam : Martin Krabbenborg, ZVC-1.

Al. Meest favoriete sport Voetballen, atletiek, tumen,
alles met een wedstrijdelement.

2. Minst favoriete sport : Waterpolo en volleyballen doen
me niet zo veel.

3. Voetbalvereniging RKZVC : Prima, we draaien lekker mee.
4. Sportleven Zieuwent Lekker enthousiast met alle

‘mogelijkheden tegenwoordig.
5. Sportblad PIOT : Prima, houden zo.
6. Hemmie Oofthuis Fanatiek ambitieus baasje.

BI. Onbewoond eiland : Behalve mijn gezin zal ik niet zo
erg veel meenemen.

2. 10 Miljoen : Daar denk ik rustig over na,
3. Wie niet op je verjaardag:Janmaat, de redenis duidelijk.

C1. Vakantie : Het liefst wintersport, maar
Jacqueline praat ook mee, dus |

2. Televisie jk niet zo veel, zo wel:
sport en actualiteiten.

3.  Eten/drinken : Ik ben een alleseter en eigenlijk
wel een matige drinker.
Daaraan besteed ik weinig tijd.
Nodeloos, gewoon handjes
thuis.
Oudere mensen in ’t algemeen.
Racisme en discriminatie om
het geloof, huidskleur, etc.

4. Politiek
5. Geweld/pijn

6. Bewondering voor
7. Hekel/afkeer

8.  Droom/ambitie : Niet ambitieus, als het goed is
komen de prestaties vanzelf.

9. Nachtmerrie : Geen ervaring op dat gebied.
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D1. Feyenoord/Ajax/PSV : Ajax natuurlijk, technisch en

leuk om te zien.2. Gele/rode kaarten : Een goed systeem, soms mag
er wel eerder rood gegeven
worden.

3. WK'g4 : Op zich leuk, maar ik heb geen
verwachtingen van ons land.4. Ruud Gullit : Momenteel goed in vorm, maar
het probleem wordt overtrok-
ken.

5. Dick Advocaat : Lekker laten blijven, hij zit er
goed tussenin.

René
Doppen.

Na ruim 2 1/2 jaar willen bovengenoemde verenigingen weer eengrootse rommelmarkt houden zoals ze dat 3 en 5 jaar terug deden.
Vorig jaar zag men daar van af i.v.m. andere aktiviteiten zoals deveiling voor de kerk.
Nu achten ze echter weer de tijd rijp om opnieuw deze rommelmarkt te organiseren en wel eind juni (de juiste datum wordt nogbepaald; die volgt in de volgende POT).
In tegenstelling tot de 2 voorgaande rommelmarkten, die in het
najaar plaatsvonden, nu dus in de zomer. Vooral met het oog opde voorjaarsschoonmaak, de vele verhuizingen naar de Steege,studerend gaande jeugd, e.d. De 3 verenigingen zoeken nog naareen geschikte opslagplaats.

Dus hebt U gedurende de periode tot juni artikelen voor de rom-melmarkt, meldt U dan bij de rommelmarkt-commissie namens die
verenigingen. Bijna alles (behalve kleding en schoenen; die zijnvoor andere instanties) is welkom. Dus gooi niets onnodig weg,maar bewaar het tot we een geschikte ruimte hebben (volgendePIOT) of bel A. Eekelder (tel. 1664) of B. ten Bras (tel. 1257)

De
organisatie.33ee
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TEVENS VERZORGEN WIJ AL

UW HUISSLACHTINGEN

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 05445 - 1205

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds

AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel 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
Verfassortiment 0.a.: Supralux, Allihol, Ceta-Bever Bijtsen,SikkensTG.L. + T.H.B,, Pehalin Edelhout, Flexa

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

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

tijdensde rust of
na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

Als a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445 1389
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HANDBALVERENIGING

Dit keer een klein verslag over de verrichtingen van de diverse
teams, het jaarlijks verslag van de oliebollenactie en het vervolg-
verhaal van het jubileumweekend in Giethoom.

Tot op dit moment draaien alle teams redelijk of heel goed meeinde competitie. Gelukkig staater dit jaar geen enkel team op het
punt van degraderen.

DE WELPEN
Ondanks het feit dat ze dit jaar pas voor heteerst meespelen in de
competitie en een aantal wedstrijden verloren hebben, hebben ze
ook een aantal wedstrijden gewonnen waardoorze als een goede
middenmoter in de competitie staan.

DAMES-JUNIOREN
De dames-junioren doen het erg goed in deze competitie en staan
op een gedeelde eerste plaats met het team uit Varsseveld. Zeer
waarschijnlijk moeten deze teams tegen elkaar in Varsseveld gaan
strijden om het kampioenschap. De laatse keer dat deze teams
tegen elkaar speelden was in ons thuishonk het Sourcy Center en
ondanks aanmoedigen van het vele publiek werd er net niet
gewonnen door Pacelli, maar wel een verdiend gelijkspel behaald.
Dit wetende, plus het feit dat de volgende wedstrijd tegen Reflex
in Varsseveld is (en de laatste wedstrijd van het seizoen} moeten
we als supporters straks natuurlijk allemaal mee naar Varsseveld.
(Hierbij gaan weer even vanuit dat zowel Reflex als Pacelli in deze
competitie geen punten meer laten liggen.) Dus om alvast in uw
agenda te noteren: Reflex-Pacelli op zondag 20 maart in de Pal
landthal in Varsseveld!! We houden u op de hoogte.

DAMES 2
De Dames 2 van Pacelli maken dít jaar helaas geen kans meerophet kampioenschap, of de koplopers moeten vanaf nu alle punten
laten liggen wat wij zeer onwaarschijnlijk achten. Het is jammer
dat het dit jaar niet is gelukt om weer terug te kerenin de klasse
waar we vorig jaar uit degradeerden. In deze derde klasse zitten



22

teams waartussen eente groot verschil is. Van het ene team kan
men dik winnen, terwijl men van het andere team dik verliest. Met
nog een aantal wedstrijden te spelen hopen we op een goede
eindklassering bij de hoogste middenmoters.

HEREN
De Heren gaan het nog moeilijk krijgen om terug te keren in de
klasse waar ook zij vorig jaar uit degradeerden. Ze waren het
seizoen hartstikke goed begonnen en stonden op een gedeelde
eerste plaats samen met het herenteam van Groenlo. Helaas werd
de laatste wedstrijd tegen Erix verloren dooreigen fouten van
Pacelli. Het is dus nu belangrijk om geen punten meerte laten
liggen en om zeker te winnen van Grol, dan zal men nog een
goede kans maken. (Pacelli-Grol: zondag 6 febr. in het Sourcy
Center.)

DAMES 1

De dames 1 van Pacelli draaien goed mee in de competitie. Ze
staan op een gedeelde tweede plaats met 17 punten. Vijf punten
verwijderd van de koploper Angeren met 22 punten. Tegen deze
tegenstander heeft Pacelli nog wat goed te maken omdat de
uitwedstrijd verloren werd en Annet Hummelink daar voor de
tweede maal door haar knie ging waardoorze opnieuw voor het
hele handbalseizoen uitgeschakeld zal zijn. Belangrijk is dus om de
komende wedstrijden te blijven winnen en hopen dat de medekop-
lopers nog de nodige puntjes laten liggen. (Pacelli.Angeren: zon-
dag 27 februari in het Sourey-Center.}

VERVOLGVERHAAL WEEKEND GIETHOORN
De feestavond georganiseerd door Paulien en Petra waseen groot
succes. (Niet alleen door de organisatoren maar vooral omdat de
leden zo enthousiast meededen met de diverse spellen/liederen.)

Als eerste was georganiseerd een playback/soundmixshow. Nu
werd ook gelijk voor iedereen duidelijk waarom Petra toch telkens
met die grote soundmixer liep te sjouwen, die was dus voor de
feestavond bedoeld. Na het nodige technische oponthoud kon dan
eindelijk de avond beginnen. De heren waren nog druk aan het
kaarten maar dat zou spoedig gaan veranderen. Als eerste was
aan de beurt: Ans; als Vader Abraham met de (5) smurfen; Anke,
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Cindy,Janneke, Janet en Marian. Op onnavolgbare wijze werd het
smurfenlied door hen verkleed en wel vertolkt. Daarna waren dus
drie heren aan de beurt in hun vertolking als de dames van Luv.
Erik, Erik en William zagen er prachtig uit in hun (strakke en vooral
korte) jurkjes. Het was vooral zeer charmant om naar het klokken-
spel van één van de heren te kijken. (lk zal geen namen noemen,
Erik!!) (Gelukkig voor jou heeft men nu altijd nog de keuze uit
twee Erikken!!) Hierna volgden het oudste en jongste lid van
Pacelli (toevallig ook nog vader en dochter; Berry en Maaike) als
wederom Vader Abraham en Mieke.

Daarna over naar het iets vlotter en hedendaagsere muziek; Pater
Moeskroen met Roodkapje, prachtig vertolkt door Mieke en Ton-
ny. Vooral het huppeltje van Roodkapje met een niet-milieubewust
mandje (plastic zak) was zeer amusant. Hekkesluiter was natuur-
lijk Paul de Leeuw; vertolkt door Hans (die hoefde zich niet veel te
verkleden, hij lijkt er zo qua postuur al op) met het lied de regen-
boog, dateerlijk gezegd door het publiek beter werd vertolkt dan
door Hans.

Hierna was de buurt aan het bestuur van Pacelli dat het met de
organisatie van dit weekend erg gemakkelijk had gehad. (Gewoon
uitbesteed.) De organisatie van het Giethoornd-weekend vond dat
ze ook maar eens wat moesten doen (of eerlijk gezegd drinken)
En dat hebben ze geweten .

Er werd een verhaal voor gelezen over ons dorp en de inwoners
daarvan; de burgemeester, de koster, de pastoor, de dienstmeid,
de postbode, het dorp zelf en de dorpsgek … Het bestuur (Berry,
Annet, Robert, Lawrence, Paul, Ingrid en Marian (trainster) moch-
ten op een stoel gaan zitten met het bordje voor zich met daarop
hun naam. Telkens als hun naam in het verhaal voorkwam moes-
ten ze gaan staan en een slokje bier nemen. Niet moeilijk zult u
denken maar als je naam twee keer of vaker in een zin voorkomt
en je in totaal ongeveer 20 tot 30 keer moet gaan staan en drin-
ken ga je daar toch wel anders over denken. Dit gold echte niet
voor de dorpsgek want u begrijpt het al

…
die kreeg dusniets te

drinken. Jammerhé, Ingrid?
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Nadit spannende verhaal werk Marian Wensink nogals ere-lid van
de vereniging gehuldigd en toegezongen. Zij is namelijk al 33 van
de 40 jaarlid van onze vereniging en dat was wel een huldiging
waard vonden

Daarna mocht iedereen nog het zelfbedachte liedje van de puzzel-
tochtzingen, werden de prijswinnaars bekend gemaakt, en was
Maaike nog jarig. ("Zij leve hoog’. Hierna was het officiële ge-
deelte voorbij en werd er volop gedanst, gedronken en "het
verhaal" door Erik en Ingrid nog eens dunnetjes over gedaan,
waarbij de dorpsgek dit keer wel mocht drinken en genoeg ook.
Volgens goed ingelichte bronnen heeft zij die nacht het bed ook
niet gezien (of wel gezien maar niet beslapen) en of dat nu aan het
bier, de dorpsgek of die leuke barkeeper lag, dat laten wij maar
even in het midden. (Eerlijk gezegd zijn we er tot op heden nog
achter gekomen.)
De volgende morgen … na een zeer korte nacht … dat is iets
voor de volgende keer . Wordt vervolgd . (waarschijnlijk
voor de laatste keer).

PACELLI OLIEBOLLENACTIE 1993
Zoals Pacelli elk jaar een oliebollen-actie/verkoop houdt, zo deed
Pacelli dat dit jaar ook WEER! En dit jaar bakten we nog meer !!!!
Leuk dit rijmen, maar het slaat nergens op. Nu even serieus. Op
31 december 1993 was er weer een drukte van heb ik jou daar op
het ‘erf de Timp. De jaarlijkse oliebollen-actie/verkoop van
H.V.Pacelli startte weer op deze zo rare dag, want op deze dag
denk je toch altijd even terug aan het jaar dat je over een paar
uurtjes weer moet afsluiten, wat goed ging, wat FOUT … etc.

Welnu, de Pacelli.bakkers begonnen de actie om 0.00 uur van
donderdag op vrijdag. De laatste dag werd dan ook traditioneel
ingeluid, met het ontsteken van de ovens in de vetkar. Bakker
Jos verzorgde zoals altijd ons deeg, welke wij dan ook gingen
halen om elk half uur. De eerste bakkers/sters waren: Petra ter
Bogt - Kl.Goldewijk Marian Donderwinkel Raymond Mengers en
Lawrence Mooij

Zoals sommige klanten wel gemerkt hebben, hebben de Heren
niet, nogmaals NIET, gebakken, omdat de eerste balletjes nogal
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klein waren. Dit komt namelijk omdat de dames een kleiner schep-
je gebruiken dan de heren, vanwege kleine handjes.
Om 05:00 uur kwamen de eerste versterkingen opzetten, de
oliebollen werden inpepakt en voorzien van suikerzakjes. Ook
kwamen er twee ervaren, sorry EEN, ervaren bakker bij. Sorry
Paul. En zoals de meeste klanten ook gemerkt hebben zaten er
ook wel GROTE BALLEN BĲ !!!! Dit komt omdat de heren een
grotere. U snapt het wel. Dit bakkersteam bestond uit Stef
Rouwhorst en Paul Marschalk

Om 09:00 uur begon dan uiteindelijk de verkoop van ons goud-
mijntje, want een goudmijntje dat is het zeker. U koopt niet alleen
maar OLIEBOLLEN, maar U steunt ook een Gezellige Vereniging nl.
H.V.Pacelli

Namens de schrijver en Vereniging willen wij U hiervoor danken en
U een Sportief 1994 toewensen Het Bestuur.

Hier weer een klein berichtje van het buurt- en clubhuis ’t Kevel
der. Na een grondige opknapbeurt van ons clubhuis kunnen we er
extra tegenaan met het biljarten. Op woensdag- en donderdag-
avond wordt er altijd competitie gespeeld. Ook worden er door de
biliartvereniging zelf verschilende toemooien georganiseerd.
Stap eens binnen om te kijken of maak van de gelegenheid ge-bruik om voor het plezier een potje biljard te spelen. ‘Op zaterdag-
avond worden géén wedstrijden georganiseerd, dan zijn de bijarts
voor eenieder beschikbaar die er eens uit wil.

Tot ziens; Stichting Buurt- en Clubhuis 't Kevelder.

Gedurende de wintermaanden is er in de kantine van Z.V.C. opelke tweede maandag van de maand een kruisjaskaartavond
voor leden en donateurs van deze vereniging. De aanvang is
20.00 uur. De eerstvolgende kaartavonden zijn maandag 14
februari en 14 maart a.s.



DAMES TOHP-2 IN NIEUWE TRAININGSPAKKEN
Sponsor A. Stoverink van Hotel ‘t Witte Paard overhandigde op
woensdag 5 januari 94, vlak voor de thuiswedstrijd tegen koplo-
per VCV-4, aan het tweede damesteam van TOHP-volleybal de
nieuwe trainingspakken. De dames waren erg blij met de nieuwe
pakken en dankten dhr. Stoverink daarvoor middels een bloemetje.

Aan de wedstrijd werd, mede hierdoor, enthousiast begonnen. Het
eerste punt was weliswaar voor VCV-4 maar als snel liepen wij uit
naar een 10-1 voorsprong. Door de moeilijke en wisselende
services van TOHP kwam VCV niet in hun spel, waardoor de set
met 15-6 door de Zieuwentse dames gewonnen werd. De tweede
werd te gemakkelijk opgevat door TOHP; gevolg 6-0 achterstand.
Via 8-10 werd de set toch nog In winst omgezet (15-12) zodat in
ieder geval één punt was behaald. De derde set begon eveneens
dramatisch slecht (0-4 en 1-7). Door de aanmoedigingen van het
Publiek wisten we toch nog terug te komentot 10-12 en uiteinde-
lijk de set nog winnendaf te sluiten (15-13). Eindstand 3-0.
Door deze overwinning stegen de dames 2 van TOHP van de
derde naar de eerste plaats met één punt voorsprong op de num-
mers 2; Mevo 2 en VCV 4. Hopelijk kunnen we deze positie
vasthouden tot het eind van dit seizoen.

Dames TOHP2 volleyba__..‘._...__.
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