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REDAKTIEWOORD

“VRIJHEID”
Gisteren was het precies 50 jaar geleden dat een aantal Cana-
dese jongens ons dorp bevrijdde. De Duitsers werden verdre
ven, de Nazí-terreur behoorde tothet verleden en de bevrijders
brachten vrijheid. VRIJHEID en DEMOCRATIE keerden terug.



Democratie wordt wel eens uitgelegd als een dictatuur van de
meerderheid, maar toch, er bestaat eengrote mate van vrijheid
waarbinnen je kunt en mag zeggen wat je denkt. Er is een
redelijke ruimte voor je eigen doen en laten. Binnen door de
maatschappij vastgestelde kaders kun je je eigen gang gaan en
dingen doen die je leuk vindt.

Binnen diezelfde grenzen, kent ook de ander zijn vrijheid
Bepaalt hij of zij wat leuk is, maakt de ander zijn of haar me-
ning kenbaar. Daarhoef je het (gelukkig) niet altijd mee eens te
zijn. Respect opbrengen voor een ander is vaak voldoende. De
ander in z'n waarde latenis misschien wel de kern van vrijheid
‚en democratie.
Onderdelen van vrijheid zijn vrijheid van meningsuiting en
persvrijheid. Binnen dat aspect wil PIOT, uiteraard op plaatselijk

en kleinschalig niveau, dienstbaar zijn.
PIOT is sinds haar oprichting een sportblad geweest. Alleen de
sportverenigingen van Zieuwent konden er hun ei in kwijt.
Echter vrijetijds-besteding bestaat uit meer dan sport alleen. Dit
blijkt 0.a. uit het grote aantal culturele verenigingen dat Zieu
wentrijk is. De éénholt graag achter een bal aan; de ander
vindt z'n ontspanning in het bespelen vaneen klarinet.

Dehuidige (sport)redaktie is van plan om ook verslaggeving op
cultureel gebied in PIOT mogelijk te maken. Dit is een wens van
de plaatselijke culturele verenigingen, waaraan wij graag willen
voldoen. Ons inziens komt dit de leesbaarheid van PIOT ten
goede. Een grotere verscheidenheid aan artikelen vergroot
tevens het draagvlak. Het belangrijkste is echter dat ook de
culturele verenigingen een betere mogelijkheid krijgen om zich
te presenteren en te profileren. De Zieuwentse bevolking kan
op de hoogte worden gehouden van wat er leeft binnen het
complete Zieuwentse verenigingsleven. En dat is veel meer dan
alleen ‘maar’ sport.

De vraag "watis cultureel?” is moeilijk te beantwoorden. Het
woordenboek komt niet verder dan kreten als "op de bescha:
ving betrekking hebbende”, “het inzicht in natuur en maat-
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schappij verruimend”" en "de wil tot veredeling en scheppeninzich”. Een heel vrije vertaling zou kunnen zijn dat alles watje
gedachten, en dusje persoonlijkheid, verbreedt of verdiept tot
een culturele activiteit kan worden gerekend. Dat de Harmonie,
de Schutterij, toneelvereniging Semper Avanti en het revuege-
zelschap De Notenkrakers culturele verenigingen zijn moge
duidelijk zijn. Echter, om maar wat dwarsstraten te noemen,
ook het zangkoor, het Paasvuur, PaasPop, en Jong Nederland
zijn actief op cultureel gebied. Een bejaardenclub die aan volks-
dansen doetis wel degelijk cultureel bezig.

Hoe zienwij het bovenstaande in de praktijk ?

a. PIOT wordt een verenigingsblad voor Zieuwent
b. PIOT blijft één boekje, bestaande uit een sportkatern en een

cultuurkatern.
Het sportkatern valt onder verantwoording van de huidige
sportredaktie. Het cultuurkatern valt onder verantwoording
van de nieuw te vormen cultuurredaktie.

d. Algemene praktische zaken (advertenties, computertechni
sche copieverwerking, contact met de drukker, etc.) worden
(voorlopig) door de sportredaktie verzorgd.

e. Het veranderen van PIOT van sportblad in een verenigings:
blad mag géén tijdelijke gril zijn. We streven naar continu
iteit.

f. Om niet te hard van stapel te lopen zal het cultuurkatern
(voorlopig) uit 4 à 6 pagina's bestaan.

Het hele verhaal staat of valt echter met de vorming van een
cultuurredaktie. Met andere woorden; het vinden van mensen

die zitting willen nemenin die cultuurredaktie is nog een pro:
bleem. Daarom bij deze een algemene oproep;

Wie heeft zin entijd om in de cuituurredaktie van de PIOT te
gaanzitten? Natuurlijk is het mooials die nieuwe redaktie (de
gedachte gaatuit naar + 4 personen) zou bestaanuit verschil-
lende ‘afgevaardigden’ uit verschillende culturele verenigingen,
maar dat is absoluut géén vereiste. Iedereen met affiniteit voor
cultuur, en die het daarnaast leuk vindt om in journalistiek
opzicht wat te doen, is welkom. Bedenk wel dat het vullen van
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een aantal pagina's van PIOT géén eenmalige aktiviteit is. Dit is
het tweehonderdenvijftiende nummer en 5 weken zijn zo voor:
bij

Mocht u geïnteresseerd zijn en/of een nadere toelichting wen:
sen (in dit verhaaltje zijn lang niet alle aspecten gedetailleerd
belicht) dan kunt u, uiteraard geheel vrijblijvend, contact opne-
men met Huub Hummelink (voorzitter van de Harmonie, tele
foon 1974).

Op een maartse zondagmiddag, terwijl de bekende buien de
ramen geselen, zijn we uitgenodigd om naarde beleving van
een sporter te kijken. Met hoog rode konen van de warmte en
onze schoenen veilig ingepakt met een soort operatiemutsjes
zitten we eerste rang op de net opgestelde tribune. We kijken
naar de warming-up en worden al drijfnat voordat de echte
wedstrijd is begonnen. Nee niet van rondvliegend zweet, daar
heb je bij deze sport geen last van, maar van water verrijkt met
chloor.
In het water zien we 6 blauwe en 6 witte badmutsen en ook
nog 2 rode. Onder witte badmuts nummer 7 herkennen we
Annemarie Westerbrink, 26 jaar, agogisch werker in een ge-
zinsvervangend tehuis in Borculo, samenwonend met Mark
Lankveld

De thuisspelende club is de Borculose Zwem en Polo Club
(BZ&PC), nummer 5 in de competitie, de gasten zijn de koplo
pers de Nieuwe Doetinchemse Dolfijnen (NDD).
Vrij van enig vooroordeel of voorkennis inzake waterpolo laten
we ons graag voorlichten door Mark Lankveld, die als supporter
op de tribune zit.
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We schrikken op van een soort brandalarm dat afgaat, maar we
kunnen rustig blijven zitten, want dit is het teken voor het
begin van de wedstrijd. Of eigenlijk zijn er 4 beginnetjes, want
een waterpolowedstrijd is verdeeld in 4 ‘partjes’ die elk 5
minuten duren. Echte speeltijd dan, want ligt het spel stil voor
bijvoorbeeld een vrije worp, dan wordt de klok genadeloos stil
gezet. Vijf minuten sprinten door het waterof vechten om de
bal, lijkt ons eeuwig lang en dat maal4.
Direkt al in het eerste partje scoort Annemarie een ‘p-tje’, een
persoonlijke fout, waardoor ze 20 seconden in een door de jury
aangegeven hoek moet ‘staan’. Dat gebeurt niet vaak, aldus
Mark, later zal Annemarie zeggen dat ze de verdedigster was
van dat meisje dat in het Nederlands team heeft gepolo’t, en
die alleen al door een bepaalde blik op de scheidsrechters (er
zijn er 2) te werpen, deze kan overtuigen van het onrecht haar
aangedaan, want "Ik deed echtniks” zegt Annemarie.

Er wordt veel afgefloten tijdens de wedstrijd, maar dit schijnt
normaal te zijn. Storend is het niet wanthet spel wordt snel
hervat, en bovendien wordt de klok stil gezet als er niet ge-
speeld wordt. De scheidsrechters van een waterpolowedstrijd
moeten ook wel streng zijn, want ze zien natuurlijk maar een
fractie van water zich werkelijk afspeelt, omdat ze ieder aan
eenkant van het water over de rand lopen. De bal mag bijvoor:
beeld niet onder water en degene die de bal heeft mag juist
weer wel onder water geduwd worden.
Een aanval mag maximaal 35 seconden duren, die tijd wordt
met een grote digitale klok aangegeven.
Nadat we van deze regels op de hoogte zijn, wordt het spel
leuk om te volgen, en hetlaatste partje is ronduit spannend.
Annemarie scoort een keer, en de Borculose club wint deze
wedstrijd met 8-7. Mark Lankveld maant ons tot zitten blijven
voor het uitwisselen van de badpakken, maar daar trappen we
niet in, we spoeden ons richting kantine voor de bel

een waterpoloster
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Allereerst Annemau natuurlijk gefel
“ing, maar hoe kom je eigenlijk bij deze Borculose club verzei
Ik ben geboren in Borculo, en mijn vader was badmeester. Dat
verklaart al veel. Ik kon eerder zwemmen dan lopen, en op mijn
6de jaar had ik de eerste diploma's. Tot een jaarof 10 heb ik
aan hardzwemmen gedaan, en daarna ben ik bij waterpolo
gegaan.
Dat was toen gemengd, vanaf 16 jaar krijg je dames en heren
teams. Van m'n 12de tot m'n 14de heb ik deel uitgemaakt van
de Oostelijke selektie, we hebben met het Gelders team mee-
gedaan aan de Nederlandse kampioenschappen en zijn daar 1x
3de en 1x 6de geworden. Op 14-jarige leeftijd ben ik naar
Dames 1 van BZ&PC gegaan. We spelen nu District 1ste klas,
maar we hebben3 jaar Bond 2de klas gespeeld, daarboven zit
dan nog Bond 1ste klas en de Hoofdklasse. De reden dat we nu
niet meer in de bond spelenis dat er wisselingenin het team
zijn geweest, telkens nieuwe jongere meisjes erbij, en dat moet
dan weer een team worden. Erg rouwig benik er niet om want
het verste dat we nu moeten reizen is Putten of Zwolle, toen
we nog in de bond speelden wasje de hele zondag kwijt, want
dan moest je naar Groningenof Leeuwarden.

Over reistijd gesproken, waarom waterpolo je niet bij Livo in
Lichtenvoorde, dat scheelt toch nog wel wat meters Lich-
tenvoorde of Borculo?
Ja natuurlijk. Sinds ik in Zieuwent woon(en datis nu een jaar)
benik veel meer tijd kwijt aan reizen, maar dat is voor mij geen
reden om het dichterbij te zoeken. Ik ben zo verbonden met de
Borculose poloclub. Ik ben bijna 20 jaar lid en heb in het be-
stuur en in verschillende commissies gezeten. Op dit moment
zit ik alleen nog in de ontspanningscommissie. We organiseren
onder andere het grootste senioren-toernooi van Nederland. Dat
s een gezelligheidstoernooi in juni, dat in het openluchtbad
wordt gehouden. Dat openluchtbad is ook weer een verhaal
apart. Het is niet openvoor publiek, maar eendeel van het bad
is in beheer van de vereniging. In de zomer trainen we daar
gedurende 2 maanden, en verder houden we daar dan de grote
toernooien
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Dat klinkt nogal ‘het grootste toernooi van Nederland’.
Daar komt ook heel wat bij kijken. Er doen ongeveer 100 teams
aan mee, die blijven het hele weekend ook slapenin tenten.
Van begin tot eindis alles georganiseerd, zoals eenkookploeg,
maar ook een strontploeg, ener is’ natuurlijk een feestavond.
Daar gaat het nogal wild aan toe. Volgens mij kun je het verge
lijken met de Kermis of met Paaspop.

Je bent dus eigenlijk te verbonden met de club om naar een
andere club te gaan?
Dat kunje wel zo zeggen. Ik ken iedereen, het is gezellig. We
hebben ongeveer 130 leden waaronder 5 herenteams en 2
damesteams die meedoen aan de competitie. En natuurlijk ga je
kijkenbij wedstrijden van de andere teams. Die saamhorigheid
is iets van de laatste jaren. Voorheen voldeed het bad in Boreu-
lo niet aan de wedstrijdafmetingen. De gemeente heeft het bad
laten verbouwen, en nu kunnen we dus thuis spelen, tot die tijd
waren de wedstrijden in Zutphen en Varsseveld. Het enige
waar nu nog aan gewerkt wordtis dat alle teams op een avond
kunnen trainen.

Wat moet je er voor doen om opdit nivo waterpolo te spelen?
We trainen 2x in de week een uur. (Ondertussen steekt Anne:
marie nog een sigaret op, dat hoefje er blijkbaar niet voor te
laten; red.) We zwemmen dan ongeveer 15 min. in en doen dan
technische oefeningen, of schietoefeningen, maar ook wel
situaties waarin we met een man meerof minder zijn. Speciale
kracht- of conditietraining doen we niet.
Onder de wedstrijd hoorden we de coach vanaf de kant getal-
len noemen, zijn dat aanvalscodesof spelposities?
Allereerst moet ik zeggen, dat ik bijna niets hoorals ik in het
water ben. Meestal zijn het nummers van de tegenstanders die
we extra in de gaten moeten houden omdatdie op dat moment
de hoofdaanvallers zijn.
Zelf spelen we niet met aanvalscodes, iedereen is even goed,
en we spelen dus niet op vaste posities. Wel moetik zeggen
dat ik vaak in de verdediging te vinden ben. Een balgevecht ga
ik niet uit de weg. Als een van de andere meisjes tijdens de
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rust laat blijken, dat ze iemand liever niet meer verdedigt, dan
neem ik die taak over, ik ben niet bang maarik zal nooit expres
iemand pakken. Zelf spelen we meestal vanaf de zijkant met
konstant iemand op de mid-voor positie.

ee5erteeeHoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Een uur van tevoren zijn we aanwezig, ik rook dan nog rustig
eensigaret. We kleden ons om en dan volgt de taktiekbespre
king. Vervolgens doen we rek- en strekoefeningen, en worden
de nagels gecontroleerd door de scheidsrechter. Bij strenge
contrôle worden ook de teennagels gecontroleerd (daar kunnen
we ons wel iets bij voorstellen; red}. Dan gaan we inzwemmen
en ingooien. Ik ben aanvoerdster en moet dus voor de wedstrijd
ook de nodige formaliteiten afhandelen.

We hebben 4 wisselspeelsters op de bank zitten, en in principe
geven die zelf aan dat ze graag in het water willen, meestal
luistert de coach daar ook naar. Eventuele misverstanden
hierover worden direkt uitgepraat, dat vind ik ook een van mijn—_
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taken als aanvoerdster, zorgen dat de sfeer goed blijft. Het
resultaat van de wedstrijd is daaraan ondergeschikt. Dit is weer
een nieuw team, dat aan elkaar moet wennen, daar staat dit
seizoen voor, volgend jaar willen we promoveren.
Wat ons team bij elkaar heeft gebracht is de dood van onze
‘coach vorig jaar. Hij was pas 24 jaar. We hebben elkaar goed
opgevangen en dat geeft toch een band.

Is het nou echt zo, wat er wordt gezegd over waterpolo, ge-
beurt er veel onder water?
(Annemarie begint te lachen en knikt instemmend.) Ja hoor, dat
is echt waar. Ik kan wel een paar trucjes noemen: aan de
benentrekken; arm om middel; werken met je ellebogen; aan
het badpak trekken; de benen om iemand heenslaan. Dat
laatste is een van mijn favoriete verdedigingstechnieken. Zodra
een tegenspeelster namelijk onder water verdwijnt enjij hebt je
handen niet boven water, krijg je onmiddelijk een p'tje. Sla je
echter je benen om iemand heen waardoor die geen kant meer
uit kan, en hou je heel onschuldig je handen boven water zo
van ‘Ja maar, ik deed niks’ mag je vaak doorspelen.

Heb je wel eens een blessure gehad?
Nouik heb regelmatig een tand door mijn lip, of een blauw 009
of een bloedneus. Ook komen er vaak kneuzingen aan vingers
voor. Maar ik ben nog nooit zodanig geblesseerd dat ik een
lange tijd niet kon spelen. Ik heb weleens een wedstrijd overge-
slagen, maar dan vreet ik me op op de tribune. De spanning
vande wedstrijd die mis ik erg als ik niet mee kan doen.

Over5 jaar, waterpolo je dan nog?
Ik hoop het wel, want dan ben ik 25 jaarbij de vereniging en
wordt ik erelid. Ik hoef niet per se in het Tste te spelen, het
gaat me om de club en om de sport. Als al dat heen en weer
gereis van Zieuwent naar Borculo me opbreekt, dan stop ik
ermee en ga lekker volleyballen, dat vind ik ook een goede
teamsport. Maar bij Livo, nee daarzie je me niet.

Annemarie, bedankt voor dit verfrissende interview. Veel
succes metje team.
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HET TOETJE VAN ANNEMARIE
1 is je favoriete ger

Thuis: boerenkool met worst. Uit: Grieks.

2. Waar erger je het meest aanop sportgebied in Zieu
Ik vind het jammer dat er geen zwembad is, maariksnap
wel dat dat niet te realiseren is.

3. Wat is volgens jezelf je slechtste eigenschap 7

Ik kan ’s morgens slecht uit bed komen. Ik schuif vaak
dingen voor me uit, komt het vandaag niet, dan morgen wel.

4. Wat isvolgens jezelf je beste eigenschap ?

Ik ben sociaal en behulpzaam naar anderen toe.

vind je de beste sportman of -vrouw van Zieuwent ?

De volleybal-heren van Zieuwent, die na een kappersbezoek
menen hun wedstrijden nu te kunnen winnen

6. wiisdemeest ondergewaardeerdepersoonbinnen je eigen
niging >

Mensen die in allerlei commissies zitten en daarniet de
waardering voor krijgen die ze verdienen; bijvoorbeeld onze
voorzitter die bij alles erg betrokken

7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente was, wie zou er
dan burgemeester moeten zijn ?

Anton Stoverink; omdatik dat een sympathieke man vind.
8. Wat is je grootste hobby momenteel ?

Waterpolo en mijn werk.

Vatzou je graag anders zieni ent
Dathet koffieconcert ook bij het paas-partout van Paaspop
zit

De Redaktie (MHW & JW)
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Het beste vlees

komt van uw slager

e je
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN
Telefoon 05445 1205

de beheerder
vanhet Voor een goede

2e hands of nieuwe auto

parochiehuis Verder alle soorten reparaties
ook A.PK-keuring

wenst
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Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

Aln a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445 1389
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“DE KINDERPIOT”
Hallo kinderpiotlezers,

Marleen en ik zitten allebei op
gym. En vandaag (26 maart) was
er een uitvoering van Z.G.V.
(Zieuwentse gymvereniging) sa
men met jazz.gym. Het wasin het
Sourcy Center. Elke leeftijdsgroep
had een optreden. Eerst begonnen
we met een warming-up. Alle
kinderen die meededen gingenin
een lange rij staan. Een meisje
vande jazz.gym deed wat vooren
iedereen moest haar na doen:
"Stap, wiebelen met je kont.
Stap, wiebelen met je kont!! Dan
vier passen naar voren, maek je
groot en dan weerklein en dan
weer, stap wiebelen met je Kont,
enz.”

Toen iedereen bijgekomen was van het lachen, kwamen de
hele kleine kinderen. In het begingingen ze allemaal dansen en
zingen, toen moesten ze van kasten afspringen en aan touwen
zwaaien. Toen renden ze allemaal snel naar de kleedkamer en
ze kwamen weer verkleed als clowntjes tevoorschijn. Daarna
deden ze “twee emmertjes water halen”. Ik was hulp en soms
gingenze de verkeerde kant op en dan moest ik roepen: "Joris
kom eens gauw hier! Roi, hier moet je staanin de rij!" Soms
werd ik er wel moe van!

Na die groep kwamen er mensen van de jezz.gym. Op house-
muziek hadden zij allemeal leuke pasjes verzonnen. Daarna
kwamen de iets grotere kinderen, zij kwamen op in zomerkleren
op een vrolijk muziekje en deden zomer-buiten-spelletjes als
hoepelen en touwtje springen. Zij deden ook iets moeilijkere
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dingen aan de toestellen zoals: Met een plank voorde kast opde kast springen en er dan weer achteraan de kast afspringen.
Koppeltje duikelen op de hoge ligger van de spanbrug, hand.
stand tegen de muur en koprol en radslag op de lange mat.Daarna kwam er weer een jazz.groep: oudere dames en tieners
dansten samen op muziek van Gloria stefan.
De oudste groep van de gym begon
toen met zwaaien en zweven op bij-
passende muziek. We (ik zat er ook
bijl maakten een hurk- en spreidsprong
over het paard, en we zwaaiden aneen stok tussen de ringen over een
tamelijk hoog gespannen koord. Toen
kwamen er houten plankjes op de
vloer, dat was nodig om "STEPS" op
te doen.

Daarna kwam de selectie met zwierendelinten aan de polsen
opgemarcheerd. Ze deden oefeningen aan de spanbrug, op de
balk en op de lange met. Ze kregenveel app/aus.

Wilma Humrmelink, Natascha (ik weet niet hoe ze met de ach-
ternaam heet!) en Mirjam Holkenborg helpen altijd veel met de
gym. Ze kregen ook een bosje bloemen. Zij zijn de leidsters.
Daarom leek het mij wel leuk om ze wat te vragen:

7. Heeft de voorbereiding van deze middag jullie veel tijd
gekost >
Wilma: Er zit veel voorbereiding in. Van het begin van het
seizoen zijn we al bezig. We hebben alles zelf bedacht. En
we moesten er ook muziek bij zoeken, dus het is echt veel
werk.

Wat vondje zelfhet leukste onderdeel van deze middag >
Wilma: Eeh, het leukste deel, ja, ik vond alles leuk,ik denk
dat ik de kleuters toch het leukst vond.
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3. Waarom wordt er eigenlijk zo’n middag gehouden >
Natascha: Om te laten zien wat de kinderen allemaal kun-
nen en kennen.

4. Wat vind je zo leuk aan gymleidster zijn >
Natascha:Eeh, ja, het omgaan met kinderen.

5. Heeft het Sourcy Center alle toestellen die je graag zou
willen hebben en is het een goede plek om te gymmen >
Mirjam: Ik vind dat er wel wat meer toestellen mogen zijn.
Soms is het gymmen wel storend als er hiernaast ook
volleybal wordt gespeeld.

Bedankt hoor!
Dit was een verslag van de uitvoering van Z.G.V. Ik hoop dat
Jullie het leuk vonden om te lezen.Ik vond het hardstikke leuk
om aan deze middag mee te doen. (En voor degene die niet iswezen kijken, kom de volgende keer A.U.B. wel !! jj

zoaoooooojes EVA STORTELDER
Tot de volgende keer II!

DE MOMENTEN VAN DE
R.K-Z.V.C. PUPILLEN

we jd/uitslag
Doelpuntenmakers

: WCF2-RK.Z.V.C.F1 :1-2
: Lars Krabbenborg en Sander Voorhuis.
: Lars Krabbenborg.
: De bloedstollende laatste 5 minuten en het

moment toen de scheidsrechter de wedstrijd
affloot.

: Lue Storkhorst.



VERENIGINGEN

R.KZV.C. Veldvoetbal
Voorziter J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel. 1287
Secretaris C. te Molder, Ravolstraat 9, voorde, tel. 05243-75179
Penningmeester: M. vn. Bolscher, De Haare 69, Zieuwent el. 1660
Wedstrjdsecr.  :H Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

R.KZ.V.C. Zaalvoetbal
Voorziter B. en Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, te. 1257
Sokr/Penningm. :A. Krabbenborg, Kleuterstraat , Zieuwent, el 2381
Wedstijdseor. B Slot, Hellerweg 3, Zieuwont el. 2127

H.V. PACELLE Handbal
Voorzitter 8. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Secretaresse L Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel 05443-78814
Peningmeesteres:P.Klein Goldewijk, Linnenwever 2, Groenlo, tel. 05440-65478
Wedstijdsecr. A: Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, tel 1531

TOHP: Voleybat
Voorziner H. Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zieuwent, tel. 1875Secretaris 8: te Molder, Do Hare1, Zieuwent, tel. 2140
Penningmeesteres °M, Heutinck, Roldersweg 11. Zieuwent, tel. 1770
Wedstrijdsecr. A. Hogenkamp, De Stesge £1, Zieuwent, tel. 2285
Recreanten We Roller, Rapenburgsestraat 20, L'oorde, tel 05443-72617
Jeugdzaken 4. Kolkman:Cuppers, Ruurloseweg 20, Zieuwent, el 2192

= ZV: Tennis
Voorzitster . Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde,tel 1281

#5 Secretaresse A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1591
$ Penningmeester: W. Weijers, Zieuwentseweg 77. Zieuwent tol. 1445Ei Wedstrijdsecr.  :.vd. Linden, Dorpsstraat 20, Zieuwent, el. 1553

Jeugdcommisie A Hassink, Kleutorstraat 10, Zieuwent, Tel 1917
Y. Krabbenborg, Dorpsstraat 2d, Zieuwent, tel. 1725

Z6V: Gymnastiek- en Jazzgym.verenigi
Voorzitster L. Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tel 08340-60442
Socrotaresse J. Wolters, Batsdij 42, Mariënvelde, el. 1711
Penningmeesteres:. Krabbenborg, Batsdijk 39, Mariënvelde, te. 2329
Wedstijdkseer.  :L Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tel. 08340-60442

MU CHIN: Karste
Voorziter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel, 1262
Sekr/Penningm.  :G. Rijnders, Lariksstraat 18, L voorde, ‘el. 05443-74926



TTV DES: Touwtrekken
Voorziner te Molder, 8. v Meurstraat 24, voorde, tol. 05443-75454
Secretaris :R. Huitink, Hofmansweg 2, Zieuwent, et, 2112
Penningmeester :M. Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, el. 174

SLAGVAARDIG: Tatetennis
Voorzitter :8. ten Bras. Dorpsstraat 29, Zieuwent tel 1267
Secretaris E£: Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, ‘el, 2316
Penningmeester Je Roller, Verkavelingsweg 2. Mariönveide, et, 1373
Wedstrijd:soor.  :K. Hummelink, Esstraat 42, voorde, el. 05443-77523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitor B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel. 1400
Sekr/Penningm. A’ Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel. 1870

BV. ’T KEVELDER: Bijarten

Voorziter J.Nirolder, Wilgendijk 4, Mariënveide, el. 1316
Secretaris te Roller, Verkavelingsweg 2. Mariënvelde, tel 1373
Penningmeesteres :C: Schurink, . v. Eykstraat 12, voorde, te! 05443-73217
Wedstrijdsecr. R. Waalderbos, Zieuwentseweg 42, Zieuwent, tel. 1504

B.8.Z: Biljarten
Voorziter A. van Melis, Kard. de Jongst. 1,L'voorde, tel. 05443-74584
Seor/Weds-cecr. °T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel. 1271
Penningmoesteres:D. Goldewijk-ten Bras, Churchilstraat 20, el. 1653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Ziouwont, el. 1217
Sear/Weds-secr. :P. Domhof, Startmansweg 22, Beltrum, tel 0542-2191
Penningmeester:T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel. 1271

ESZET'S0: Squashvereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, el. 1982
Socretaresse N. Nijenhuis, De Steego 89, Zieuwent, el. 2275
Penningmeester :P. van Zutphen, Bentinckstraat 23 ‘voorde, tel 05443-76783
Wodstrijd-secr. (H) :H. Meutstege, Constantinlaan 6. Ruurlo, tel. 5735-3524
Wedstridesecr. (D} A: ten Have, Varkensmarkt 10-34, 'voorde, tel. 0544371445

BADMINTON-vereniging
Voorziter M. Stottelaar, Middachtenstraat 34, L'voorde, tol. 05343-77019
Secretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel. 2172
Penningmeester :W. Eckelder, Ruurloseweg 189, Zieuwent, el. 1684
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R.K.Z.V.C. E-2
Wedstijd/uitslag : Z.V.C.E2 - MEC E1 : 7-3
Doelpuntenmakers:Pieter Molleman (2x), Tim Papen (3x) en

Jeroen Grotenhuis (2x).
Mooiste goal : Pieter Molleman; afstandschot in dekruisingMooiste moment : Dat er in de 2e helft orde op zaken werd

gezet (de rust was 3-3)
Manv.d. wedstr. : Pieter Molleman.

dstrijd/uitslag : Grol E3- R.K.Z.V.C.E2 : 3-13
elpuntenmakers : Tim Papen (6x), Sjaak Storkhorst (3x), Pie-

ter Molleman (1x), Jeroen Grotenhuis (1x)
en 2 eigen goals.

: Het 8e doelpunt; Sjaak Storkhorst (van
afstand in de kruising)

: René Spekschoor zocht na het douchen zijn
lange broek, maar had deze al om de enkels
zitten.

Man v.d. wedstr. : Tim Papen(6 goals)

R.K.Z.V.C. E-1
Wedstijd/uitslag  : WVC E3- R.K.Z.V.C.E1 : 0-4
Doelpuntenmakers : Clemens Mul, Wout Eekelder, Arne Hassink

en Jürgen Klein Golde\
Mooiste goal : Alle vier even moo

: Ondanks het "knollenveld” werd er toch
zeer goed gevoetbald.

: Ferdinand te Vruchte die voor het eerst dit
seizoen "de nul" hield.

rijd/uitslag  : R.K.Z.V.C. E1 - Fortuna Winterswijk : 6-2
Doelpuntenmakers : Sjoerd Schotman (2x), Wout Eekelder (1x),

Arne Hassink (1x) en Clemens Mul (2x).
: Sjoerd Schotman, die een bal van + 25

meter ineens in de goal schoot.
: 70m een rondje te vragen.”
: Thijs Engelen; een goede vervanger voor

Jürgen Klein Goldewijk.mm



ht van het team van Marieke Krabbenborg
Hier horen jullie eindelijk eens eenkeer wat van ons. We spelen
dit seizoen in de kampigensklasse, maar helaas gaathet niet zo
lekker. Vandaag (25 maart) speelden we tegen Boemerang
(Eibergen). We begonnen goed en kwamen op voorsprong,
maar door veel eigen fouten verloren we de 1e set. Daarna
wonnen we op geweldige wijze 2 sets, waardoor we op een 2-
1 voorsprong kwamen. We waren van plan om de laatste set
ook zo overtuigend te winnen, maardat liep in de soep (met
ballen). Zo werd de eindstand 2-2.

Groetjes, meisies TOHP-A
(Who the fuckis meisjes TOHP-A !!!)

VENEMENTEN-AGENDA

15, 16en 17 april : PAASPOP'95.
16 april : Paasvuur.
30 april : PIOT: Kopie inleveren.
20 mei : RKZVC: Kemkens-Jeugdvoetbaltoer-

nooi voor D- en E-spelers.
- 21 mei : RKZVC: Kemkens-Jeugdvoetbaltoer-

nooi voor B- en A-spelers.
- 28 juni : RKZVC: receptie t.g.v. haar 50-jarig

bestaans-jubileum.
-30junit/m 2 juli: Jong Nederland: Klein-kamp.

8 juli : RKZVC: ‘familiedag’ t.9.v. haar 50:
jarig bestaans jubileum.

-23t/m 27 augustus:Jong Nederland: Groot-kamp.
2727? : "Overige evenementen".

De kopie voor het volgende nummer (22e jaargang nr. 9,
verschijningsdatum 6 mei a.s.) dient uiterlijk zondag 30 april
in het bezit te zijn van de redaktie
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Waarzijn we nou helemaal mee bezig ?

Zoals elke sport heeft ook de handbal een bond (het NHV =Nederlands Handbal Verbond), die onderverdeeld is in verschil-
lende afdelingen, 0.a. Gelderland. De bond is er voor de vereni
gingen en hun leden. Zij scheppen voorwaarden (0.3. maken
van een competitieprogramma en scheidsrechtersindeling) enhebben een huishoudelijk regelement opgesteld. Dit is zowel
landelijk als regionaal gedaan, om het handballen mogelijk temakenen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Een prima zaak natuurlijk, maar soms kun je het ook overdrijvendenk ik. Dan worden de regels zo strak gesteld en gehand.
haafd, dathet niet meer in het voordeel van de verenigingen ende leden is, maar zelfs ten koste van hen gaat. Waarom bijvoorbeeld moeten na iedere gespeelde wedstrijd beide vereni
gingen een wedstrijdformulier opsturen, waar dezelfde einduit
slag opstaat?Is het wantrouwen van eventuele vervalsing dan
zo groot ? Je zou dit dan ook nog simpel kunnen voorkomendoor de onafhankelijke (door de bond aangewezen} scheids-echter het formulier te laten insturen. Afschaf van deze regelzou enorm veel geld besparen (porto-kosten), en de bond extra
tijd opleveren.

lets anders is dat aanvragen voorhet verlenen van dispensatie
aan jeugdleden, die te oud zijn voor een bepaald team, mos
zaam worden ingewilligd. Verleent men toch dispensatie, dan
mag desbetreffend team vervolgens alleen "buiten mededin:
gen" meedoen aan de competitie. Dus sta je als vereniging voorde keuze: het team kan geen kampioenschap behalen, of dat
ene lid moet zich maar afmelden omdat in die leeftijdscategorie
geen volledig team meer gevormd kan worden. Voor de laatste
mogelijkheid kiest geen enkele vereniging omdat je iedereen
wilt laten spelen. Bovendienis er al eentekort aan jeugdleden.
Het gevolg hiervan is dat er vele klassen zijn waar echter maar
weinig teams echt (mogen) strijden voor het kampioenschap.



APART
VOOR AL Uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS

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

Dunlop - Hummel- Masita - Oliver - VikingAAA
Vroeger ondoordringbaar houtgewas
Met hier en daar een modderplas
Rust thans de toerist onder de linden
En kan erzijn fijnste borrel vinden

Hotel - Café - Rest.

‚‚'t Witte Paard”’
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-1282



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

daar Lichtenvoorde
moetik Tel. 05443-77448NT zijn 77449

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

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

7

* Tuinaanleg en onderhoud
* Tuin-architektuur
* Kwekerij
* Partikuliere verkoop

Ruurloseweg 7

7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954
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“Toch kunnenzij in elk geval nog handballen” denk ik momen:
teel. Want de bond onthoudt mij zelfs die mogelijkheid!
Wat is namelijk het geval? Vorig jaar heb ik eind februari een
knieblessure opgelopen. Op het moment dat de teamopgave
voor de zaalcompetitie ingestuurd moest worden, was ik dus
danig hersteld dat ik bij het Te team werd opgesteld en daar
dus ook voor op papier ben gezet. Helaas ging hetin de voor-
bereiding, tijdens eenoefenwedstrijd, alweer mis: ik ging weer
door m'n knie en moest opnieuw naar de therapie. Ondertussen
ben ik zover dat ik rustig aan weer een balletje kan en wil
meegooien in het 2e team. Daarvooris dus een nieuwe team-
opgave ingestuurd; ik stond immers nog bij het Te ingeschre-
ven, alhoewel ik daar niet é$n wedstrijd heb meegespeeld. Wat
schetste mijn verbazing toenik van de bond te horen kreeg dat
ze de teamopgave 2 dagen te laat ontvangen hadden, enik dus
pas m.i.v. april'95 mag handballen in dames 2. Leuk hoor, als
op2 april a.s. de laatste competitiewedstrijd wordt gespeeld!

Ik dus de bond gebeld en de hele situatie nog eens uitgelegd en
duidelijk gemaakt dat ik het er niet mee eens was.Er is toen
nog overleg geweest met de commissie wedstrijdwezen, maar
het resultaat was nul komma nul voor mij. "Nee, ze konden er
echt niet aan beginnen om voor Pacelli of voor mij een uitzon-
dering te maken. Regel is nu eenmaal dat een wijziging in de
teamopgave 8 dagen voor ’t begin van de maand binnen moet
zijn. Als ze dit toe zouden staan, dan benadeelden ze andere
verenigingen.” Einde discussie!
Nouja zeg, alsof er nubij elke vereniging iemand is

blessure nog graag een paar wedstrijden wil spelen.
ie na een

Dit is dus ook een typisch voorbeeld van bondsburocratie! De
bond, die er tochis voor de verenigingen en hun leden. Maar
soms lijkt het dus andersom te zijn; zijn de ledener voor de
bond. Want juist de leden worden de dupe van de (te) strakke
regels en handhaving hiervan door de bond. Daarom vraag ik
mij af; waar zijn we nu helemaal mee bezig?
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WINTER IN HOLLAND

Het is zondagmorgen 07.30 uur. Gisteravond een feestjegehad. Zeer gezellig. Helaas wat laat in bed, zodat ik me niet tejofel voel. Ik vraag meaf, waarom ik in godsnaam voetbal als
sport heb gekozen. Uitgerekend vanmorgen is het appel be-
Paald op 08.00 uur, ente laat komen heeft onherroepelijk totgevolg dat ik op de bank zal belanden. Het spookbeeld van eentot ophet bot verkleumde wisselspeler met tenen als ijsblokjesdoemt op. Ik laat me dan ook uit bed rollen, en begin in het
schemer naar mijn kleren te zoeken. Vandaag hebben we eenbelangrijke wedstrijd in de strijd tegen degradatie. Winnen we,komen welos van de onderste regionen. Verliezen betekent dat
we midden in de ellende belanden

Zoude wedstrijd doorgaan? Het heeft vannacht flink geregendTeletekst brengt zo vroeg nog geen duidelijkheid, en de tele-foonvan de kantine zal wel weer overbelast zijn. Ik ben toch
wakker. Ik ga er gewoon naar toe. Voor ontbijt geen tijd meer.Ik zal het weer op Ans’ koffie moeten doen. Eenmaal buiten
spoelt de regen mijn laatste restje slaap weg. Ik begin zowaar
zin te krijgen. Het is voor een buitenstaander moeilijk te begrij
pen wat iemand bezield, om in de regen op een bemodderd
veld te liggen glibberen en glijden, maarelke voetballer weet,dat deze omstandigheden altijd goed zijn voor de nodige hilari-
teit. Ook kunnener zeer verrassende uitslagen ontstaan, omdathet veld onder deze omstandigheden andere kwaliteiten van jevraagt, dan normaal

Wanneer ik op het voetbalveld aan kom, zie ik consul Domhof
gewapend met paraplu het eerste veld betreden. Zijn beslissingzal voor ons geen gevolgen hebben: Wij spelen uit. De regenblijft gestaag vallen. Hetis 08.00 uur. Ik ben in iedergeval optjd. "Discipline moet!” Als ik binnenkom, zie ik een aantal
medespelers aan de bar zitten. Helaasis Anser nog niet, dus is
er ook nog geen koffie. Olijke Herman grijnst mij van ver toe.
Dat belooft niet veel goeds.——



Bomers 2xMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop {
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 05445-1620 ZIEUWENT

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

Div. line zalen voor alle doel
inden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buffetten, warme buffetten,
gourmetten, diners enz.
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bi cen ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36, 7136 [MZieuwent, 5445-1271

Borduurgaren P.T.T PostagentschapDEC B Cadeautipeegen ientemsa me Jackpotstaatslotenes {O) ofgeef een boncadeauns
5 cadeau|E Yvonne), f,ES nippenborg

Toxtielfouenituren
5

Sparo: Wens- en
Dorpsstraat 11 - 7136LE ZIEUWENT Tel. 05445-1544 Prentbriefkaarten



DROGISTERIJ DOPPEN

F 1.00 KORTING

Bij besteding boven F 10,00 en
tegen inlevering van deze advertentie.
7 Niet geldig op geneesmiddelen.
7 Niet geldig op tabaks artikelen.
> Niet meer dan een advertentie per keer.
* Alleen geldig in de drogisterij.

Dorpsstraat 77 7136LJ Zieuwent

BDE ä E vor
Jos Beening
Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 274, Zieuwent
Tel. 05445-23468
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”t Is afgelast.” roept iemand.
"Nu al?" vraag ik verbaasd
"Was te verwachten. Hunnie hebben de punten ook hard nodig.
Ze halen liever eenkeer in. Als ze kunnen beschikken over een
aantal eerste-elftal-spelers.”
Dat lijkt me onzin. Ik heb in het verleden meermaals ervaren dat
zoiets niet werkt. Een elftal gaat niet draaien door er maar wat
goede spelers in te gooien. Een elftal moet groeien en zoiets
vergt tijd. Dit is volgens mij ook de reden dat wij staan, waar
we staan. Te veel wisselingen, te weinig ritme. Goed, ik ben
dus voor niks uit bed gekomen. Afgelastingen zijn altijd verve
lend, maar nu extra. Het betekent namelijk, dat er nog een
zondag komt, dat ik er om half 8 uit moet.

Domhof komt binnen, en iedereen kijkt hem vragend aan. Hij
geniet van de aandacht, maar duikt zwijgend de bestuurskamer
in. Er belt een tegenstander op. Jos Knippenborg neemt op
"Toon, of het viefde deur geet
"Hoo laate mot die?”
"Half tiene.”
"Half tiene? Das afgelast.”
”Afgelast” bromt Jos in de telefoon, en legt op.
Er wordt overlegd, wat te doen. Sporthallen in de omgeving
blijken bezet. Misschien een oefenwedstrijd? Jos gaat bellen en
krijgt tussendoor de tegenstander van het derde aan de lijn.
"Tone, geet ’t darde wal deur? Dee voetbalt ok um half tiene.”
Domhof voelt zich voor de gek gehouden. ”’t Weer kan toch
nog better worden? Misschien kan der um 11 uur wal e voet-
bald worden.”
De inmiddels gearriveerde Ans heeft gehoord dat het de hele
dag zal regenen. Joop Lankveld komt binnen met het bericht
dat op teletekst staat, dat de afdeling Gelderland alles heeft
afgelast. "En de distrikten Zuid en Oost ook!"
Of was het nou Zuid en West. Herman Bokkers probeert via
bellers er achter te komen, wat het moetzijn. "Kiek effen op
pagina 603,en bel dan zoo effen weer", krijgen de komende 3
bellers te horen. Geen ervan belt terug. De radio gaat aan,
zodat via het journaal duidelijkheid kan komen. Het blijkt West
te moeten zijn.

—==es
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Als de trainer belt, maakt Domhof aan alle ongewisheid eeneind, en gelast ook de wedstrijd van het eerste af. Instemming
alom. Het eerste zal om 11 uur gaan trainen. Het tweede zietook een laatste vrijage tussen Jos Knippenborg en de trainer
van Longa 2 mislukken, en mag naar huis. Twee uur wachten
alvorens te gaan trainen, is watte veel van het goede.

Ik stap met gemengde gevoelens weer op m'n fiets. Aan de
ene kant blij, omdat zulk een belangrijke wedstrijd gelukkig
onder betere omstandigheden zal worden gespeeld, aan de
andere kant teleurgesteld, omdat al deze onderbrekingen niet
bevordelijk werken. Ritme, weetje wel. Na de winst van vorige
week, had winst vandaag een enorme opsteker kunnen zijn in
onze strijd tegen degradatie. De KNVB zou er goed aan doen,de winterstop wat langer te maken. Ze moeten daar toch ook
snappen, dat al die afgelastingen doodsteken zijn voor een
goed kompetitieverloop? Of zou ze dat niet kunnen schelen?
Om 9 uur duik ik terug mijn nest in

Johnny Cuppers

PROFIELSCHETS

Naam : Marloes Wensink, 18 jaar, Pacelli-1
en Pacelli-Junioren, VWO-6.

Meest favoriete sport : Handbal. Een teamsport, waarbij je
lekker met z'n allen moet aanpak-
ken.

Minst favoriete sport : Schaken en dammen en zo, zonder
lichamelijke inspanning dus.

Handbalver. Pacelli : Klein, maar hee! gezellig.
Sportblad PIOT : Ik lees het altijd. Leuk dus. Er mag

wel iets meer over de kleintjes in
(niet alleen van het voetbal).

Huidige traïner : Daan Jolink. Lekker fanatiek en hij
voelt alles echt goed aan.
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VOEEL Us

Kleuterstraat 39 7136 LP ZIEUWENT
Telefoon 05445 - 2123

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Vooruw - Tuinaanleg

- Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

A
Roldersweg 1

7196 KX Zieuwent
Telefoon (05445) 2133

Fax. (05445) 2237
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PERSONENBUSJES
VERHUUR

DE WITTE RIETEWEG 3
MARIËNVELDE

TEL. 05445- 1872

WESSELS
|

AFWERKINGSBEDRIJF B.V |

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 05443 - 71042

Wij wensen u veel sportplezier !!
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Naaronbewoondeiland : Een stel vrienden en een radi
10 miljoen winnen Een eigen motor lijkt me heerlijk.
Wie niet op verjaardag Fascisten ; Nee, dank je.
Verwijderen vande TV: All You Need is Love : bah.
Mooiste sportherinnering _: Het toeleven naar het aanstaande

Gelders Kampioenschap (junioren).
lets drinkenbij : Lido in Groenlo ; alle vrienden bij

elkaar en goede muziek.
Stopwoordje : "Grápje” (dit zei zuslief)
Moes of Escargots : Stamppot, lekker gewoon Hollands.
Zieuwent : Het groter worden spreekt me aan.
Laatst gekochte CD : Wet Wet Wet, rustige zwijmelmu-

ziek.

Hekel aan mensen, : die denken, dat ze alles zijn en aan
arrogante mensen.

P.de Leeuw of R.ten Brink : Paul heeft echte sterke humor.
Geloof/ bijgeloof Bij beiden denk ik erniet over na.
Luieren of werken : Na iets gedaan te hebben mag il

graag languit voor de TVliggen.
De doodstraf : Bij ergere gevallen mag het wat mij

betreft wel ingevoerd worden.
Jeugd-droom : Nu nog : Politie-agente worden
Uit bed te halen voor : Schepijs ; gewoonweg heerlijk.
Als in de koningin zie : Dan staik met de mond vol tanden.

B.

HANDBALVERENIGING PACELL!

Het handbalseizoen is bijna afgelopen. De jeugd is inmiddels
uitgespeeld en de senioren moeten a.s. zondag de laatste wed-
strijd van de competitie spelen. Over onze twee jeugdgroepen;
de aspiranten en de welpen daar zullen we de volgende keer
uitgebreid aandacht aan besteden. Dit keer komen de junioren
en de senioren aanbod omdat daar het eenen ander staat te
gebeuren/inmiddels gebeurd is



DE JUNIOREN
Afgelopen zondag was een belangrijke wedstrijd voor hun. Van
te voren stond hetal bijna vast dat ze zouden gaan winnenomdat ze tegende laagstgeklasseerde ploeg moesten spelen.
Hieronder volgt het verslag van de wedstrijd door de juniorenzelf geschreven:

Vandaag moesten we tegen Avanti (Lochem). Als we deze
wedstrijd zouden winnen, dan zouden we mee mogen doen aan
de Gelderse Kampioenschappen. Doordat we in een poule zitten
met teamsuit de IJsselstreek is een 3e plek voor ons genoeg
om aan deze kampioenschappen mee te mogen doen. (1e
plaats = Zwolle, 2e plaats = Raalte, beide uit de IJsselstreek].
De wedstrijd verliep voorspoedig en we kwamen al snel op een
voorsprong. De verdediging zat goed in elkaar en daardoor kon

Avanti niet scoren. Door enkele snelle breaksbreidden we onze
voorsprong uit. De ruststand was 0-10 in ons voordeel.
De 2e helft verliep ook goed en onze voorsprong kwam nietingevaar. Maaike (de keepster) werd nog omgekocht door de
tegenstander met een gróóóóót ijsje als ze er één door zou
laten, maar een echte sportvrouw laat zich niet omkopen.
Maaike dus ook niet! Eindstand: 0-21.

Door deze overwinning gaan de junioren dus door naar de
Gelderse Kampioenschappen. De wedstrijd wordt op 2 april a.s.
gespeeld in Arnhem tegen Minerva om 15.30 uur. Mochten de
dames winnen dan gaanze een week later spelen om de Neder
landse Kampioenschappen! Op naarde overwinning dus … en

supporters zijn natuurlijk van harte welkom.

DE SENIOREN
Het eerste damesteam van Pacelli had aan één punt genoeg om
definitief als derde te eindigen in hun klasse. Afgelopen zondag
moesten ze naarUlft om daar tegen het Dames-1 team te gaanspelen. De eerste helft ging Pacelli goed van start; zowel
verdedigend als aanvallend. Dit resulteerde in een ruststand van
5-7 in het voordeel van Pacelli. De tweede helft ging een stuk
minder. 10 minuten voor heteinde stonden de dames nog voor8



BEKKEN assurantiën
Alshetom TOTAAL verzekeren gaat

voor bedrijf en particulier

Werenfriedstraat 9 - Zieuwent - Tel. 1461

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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met 6-10. Maar Ulft kwam goed terug door een paar snelle
aanvallen. Pacelli had hier geen antwoord op en dus werden de
punten uiteindelijk netjes verdeeld. Eindstand: 10-10. Gelukkig
genoeg voor een derde plaats.
De heren van Pacelli moestenuit de laatste twee wedstrijden
minimaal 2 punten halen om niet te degraderen. Afgelopen
zondag werd er tegen Breekin Zutphen gespeeld. Helaas werd
daar de wedstrijd met 16-12 verloren. Aankomende zondag zal
het er dus om spannen. Om niet te degraderen moet er dus
gewonnen worden. Oproep: supporters gevraagd om de jon-
gens te steunen ….!

Dames 2 kon afgelopen zondag kampioen worden. Hieronder
volgt het verslag van de wedstrijd geschreven door Berry (de
succesvolle coach):

De dames traden afgelopen zondag in Lichtenvoorde aan tegen
mede kampioenskendidaat Erix-2. De dames van Erix moesten
winnen om nog aanspraak te kunnen maken op de titel, terwijl
onze dames aan een gelijkspel genoeg hadden. (De vorige
wedstrijd had Erix gewonnen.)
Erix hed de eerste 5 minuten het beste van het spel maar
daarna nam Pacelli het initiatief over via een goed georgani-
seerde verdediging met aan het hoofd keepster Elze Overbeek.
Ook aanvallend werd er goed gecombineerd en werden de
foutenin de verdediging vanErix goed afgestraft. Op het eind
van de Te helft kreeg Erix wat meer vat op het spel van Pacelij
en kon men de achterstand terug brengen tot 6-8 hetgeen ook
de ruststand betekende. Nade rust pakte Pacelli de draad weer
op en kreeg Erix weer te maken met een goed en gemotiveerd
spelend Pacelli. Ondanks 2 zware enkelblessures van Jacqueli-
ne Spexgooren Veronie Gebbinck wist de ploeg deze tegenslag
goed te overwinnen en kon uiteindelijk de kampioensvlag
gehesen worden onder aanmoedigingen en de gebruikelijke
bloemen van de supportsters en sponsor: H.C.R. ’t Witte
Paard. Eindstand 9-13.
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Na de overwinning werd het kampioensfeest in ’t Witte Paard
voortgezet onder het nuttigen van de nodige hapjes en drank-

Jes.

A.s. zondag: vanaf 16.00 uur spelen in het Sourey Center
achtereenvolgens: Dames 1, Dames 2 en de belangrijke wed-
strijd van de heren. De junioren gaandus naar Arnhem voor deGelderse Kampioenschappen.

Pacelli bedankt de volgende sponsors voorhun bijdrage tijdensde afgelopen wedstrijden: Hulzink bouwbedrijf, Guus Kolkman
autorijschool, Holkenborg architect, Stoltenborg interieurverzor-
ging, Erna Bloemsierkunst, Rouwhorst & Maertzdorff, Jos Lage-schaar, Kapsalon Doppen en HCR 't Witte Paard.

H.V. Pacel==
Em



VOOR AL UW TRAKTOREN,
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
MENGMESTSILO’S

Officieel dealer MF,Zetor en Niemeyer

Tevens verzorgen wij al uw loon- en grondwerkzaamheden

Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen
en gereedschappen

OPA BV.
HARREVELD - TELEFOON 05443 - 72415
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DAMES 3(0°) H.V. PACELLI
In de loop der jaren hebben vele handballende dames wegens
gezinsomstandigheden besloten te stoppen met handballen.
Wat je echter ziet, met name wanneer dames 1 thuis speelt, is
dat al die ”oudleden” toch betrokken blijven bij de handbalsport
door te komen kijken. Als je hen dan vraagt of het hen ook
weer of nog "kriebelt" dan geeft eeniederaan dat dat inderdaad
zo is. Ze willen wel weer actief handballen maar dan op een
wat lager niveau, en men wil niet verplicht worden om 2x per
week te trainen. Het bestuur is dit ter ore gekomen enheeft
daarop besloten om volgend jaar/seizoen met een derde dames-
team deel te nemen aande competitie.

Momenteel zijn er al 7 dames die deeluit willen maken van dit
team. Om ook af en toe een wedstrijd te kunnen missen (door
gezins- of andere omstandigheden) zoeken de dames (liefst
30) die dit team willen completeren tot minimaal 12 personen.
Wil je meer informatie of wil je lid worden, bel dan Annet
Hummelink (tel. 1531). Misschien kunnen we dan binnenkort
eenkeer bij elkaar komen om nader kennis te maken.

P.S. Ook dames die nooit gehandbald hebben zijn welkom.
Bestuur H.V. Pacelli.

Gezocht _: Damesdie deel uit willen maken van dames
3 H.V. Pacelli.

* Leeftijd : Liefst 30°
* Opleiding:Maakt niet uit.
* Ervaring : Niet vereist, affiniteit met handbal is ge-

wenst.
* Kinderen : Welkom.
* Rijbewijs : Niet ver (auto wel

Reacties _: Annet Hummelink : tel. 05445-1531
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Gedurende de wintermaanden is er in de kantine van Z.V.C.
normaliter op elke tweede maandag van de maand een
kruisjaskaartavond voor ledenen donateurs van deze ver
eniging. De aanvang is 20.00 uur. De eerstvolgende kaart-
avondis, als gevolg van Pasen enin overleg met de andere
vaste-kaartavond-organisaties, vastgesteld op maandag 3

april a.s. (de eerste maandag dus).

‘DE FLAPOREN HOORDEN …
dat deze PIOT aangetekend wordt verstuurd naar het N.H.V.
{Nederlands Handbal Verbond).

dat John Ankoné (d'n Peardekearl) heeft getracht met zijn
paard diepzee te duiken. Helaas was hij zijn snorkel verge-
ten

dat de Heren van handbalvereniging Pacelli dreigen te degra-
deren als gevolg van een verkeerd ingevuld wedstrijdformu-
lier (waarvoor 2 wedstrijdpunten in mindering zijn gebracht).

CONDITIE

Als omschrijving voor het begrip ‘algemene lichamelijke toestand’
wordt heel vaak het woord conditie gebruikt. Wat de teamsport of
"explosieve" sporter (b.v. een discuswerper) onder conditie ver-
staat, verschilt in vele opzichten van de opvatting die bijvoorbeeld
een wielrenner of marathonloper heeft over de inhoud van dit
begrip. Een definitie van conditie kan zijn de lichamelijke toestand,
die steunt op uithoudingsvermogen, kracht, snelheid, coördinatie
van bewegen. Het zo optimaal ontwikkelen van deze 4 pijlers is
het trainingsdoel van vele sportbeoefenaren. Per tak van sport laat
men dan vaak één of meerdere pijlers een duidelijk accent krij
in de training. Per trainingsperiode kan het accent verschillen,
waardoor een zeer gevarieerde training kan ontstaan die vele
facetten omvat. Saskia Otten (Fysiotherapeute).EE
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HYPOTHEEK
SHOP u

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die enc, vooru juiste hypotheck te kiezen, krijgt u

nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste. Tegen debest mogelijke voorwaarden.
DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

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

— knip- en naaïlessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIË
de Haare 19
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 05445 1766

HUMMELINK
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