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ZIJN VEILIG*

De Gelderlander 25 april 1995
"Haagse arbiter gaat doorhet lint”

DEN HAAG (ANP) Voetbalscheids-
rechter John van Zweden uit Den
Haag heeft in het afgelopen week-
einde de kantine van afdedelings-
club BMTkort en klein geslagen. De

oververhitte arbiter sloeg met een
barkruk alle ramen van het clubhuis
aan diggelen. Ook ging hij aan lam-
pen hangen en trok hij spullen van
‘de muren.



Van Zweden raakte over zijn toeren
toen hij zijn auto, geparkeerd buiten
het hek van BTM-complex, bescha-
digd aantrof. Eén van zijn koplam-
pen was ingetrapt. Het bestuur van
BMT schat de totale schade aan het
clubgebouw op 5000 tot 7000
guide:

…… Na afloop van de turbulente
wedstrijd bleef de Hagenaar lang
hangen in de kantine van BMT om
de vrede te tekenen …

Alles leek weer in orde totdat
Van Zweden zijn auto op neutraal
terrein beschadigd terug zag. Ra-
zend keerde hij terug en koelde de
woede op het vrijwel verlaten club-
gebouw …

Een ooggetuige van buurman
VCS sckakelde de politie in, die
echter te laat kwam om de veertien
grote ramen van vijf millimeter dik
glas te redden .

Een man, netjesin het pak, komt na een goed half uur rijden aan bi
een, voor hem,volstrekt onbekende vereni
richting kantine, onbekend terrijn.
“Bent u de scheidsrechter?"
"Ja, Van Zweden, aangenaam.”

ng. Zoekende loopt hij

"Gaatuzitten, de leider komt zo. Koffie?"
"Hebt u ook thee?"
“Nee, misschien iets fris?"
“Nee, dank u, net iets te koud voor buiten, ha ha.

Deleider komt de kantine binnen lopen, loopt straal langs de scheid-
srechter heen. Gemompel verteld hem, dat hij daar achter de scheids
van vanmiddag is.
"Hallo, De Vries, u bent de scheidsrechter vanmiddag. ?"
“Ja, Van Zweden, aangenaam.”
"Koffie?"
“Nee, dank u, ik hoef niets, dank u. Waar kan ik me zo omkleden?"
“Ik loop zo mee hoor, momentje.*

Ongeveer om twee uur wordt de scheidsrechter naar zijn kleedhokje
gebracht en maakt zich op voorde wedstrijd.
“Oh ja, veld 17"
*Ja, nacompetitie he, dus grote belangen.*
“Ja, logisch, prima, dank u.”
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lets voor half drie:
“Heren ik ben de baas. Ik tollereer absoluut geen commentaar en van
achteren aanvallen is direct rood bij mij, begrepen.”
Een jajaja’ volgt zonder dat men echt heeft geluisterd.
“Succes mannen, plezierige wedstrijd.”

Er volgt een spijkerhard duel, met twee rode kaarten voor de thuis-
ploeg en een afkoelingsperiode om de gemoederen wat te sussen.
De thuisploeg verliest met 2-0 en op en om het terrein is er van
alles, behalve rustig. De scheids wordt uitgemaakt voor alles en nog
wat, waarbij ziektes als kanker en tering zeer aktueel zijn. Tot echt
fysiek geweld komt het niet, dus weinig aan de hand. Het 30-tallige
publiek vindt hem fluiten als een krant, een lul en een sukkel, waarbij
een blinde geleide hond aangeraden wordt. Om precies kwart over
vier fluit hij af. Een enkele goed opgevoede speler bedankt hem, een
minder goed opgevoede speler niet, want die eikelheeft hen de kop
gekost. Na een lekkere douche, even gezellig nazitten in de kantine.

"Koffie, een biertje?"
"Nee, dank u,iets fris graag.”
“Pittig potje he.”
"Ja, maar ja nacompetitie he, er staan dan grote belangen op het
spel, dus ergens kanik het wel begrijpen. En als na het fluitsignaal
alles maar weer vergeten en vergeven is, dan accepteert iedere
scheidsrechter dat.
“Ja, grote belangen he, logische reactie van die jongens. Echt geen
pilsje?"
“Ach, doe ook maar, het is altijd wel goed vind ik, om naderhand
met de spelers de wedstrijd te analyseren zodat je beide standpunten
in ieder geval kunt begrijpen.”

Na een ander half uur verlaat de scheids het bijna lege clubgebouw:
“Mannen bedankt en tot ziens, en nog veel succes tijdens de nacom-
petitie.” "Ja, scheids bedankt, tot ziens.”

De man, netjes in het pak, komt aan bij zijn auto om rustig naar huis
te tuffen. Hij kijk en denk: verdomme die koplamp; naar de sodemie-
ter, wel alle machtig, stelletje klootzakken, ik zal ze verdomme leren,
vuile etters, en hij loopt ietwat versnelt terug naar het clubgebouw.
Het eerste van ZVCis niet gedegradeerd. Hoera, wezijn "veilig".
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GEZELLIGHEID op en aan de TO(H)P
en 10 april 1995. Maan-

‘dag voorPasen ’s avonds om 21.15
uur. De dames van TOHP-1 hebben
zojuist voorde laatste maal getraind
voor de voor hun zeer belangrijke
laatste competitie-wedstrijd op
Paas-zaterdag aanstaande. Bij winst
op hun direkte tegenstander WIVOC
kunnen zij kampioen worden en
direct promoveren naar de 1e klas-
se. Reeds jaren wordt er gewerkt
aan dit kampioenschap.In het vori-
ge seizoen behaalden ze de tweede
plaats, maar verloren de promo-
tie/degradatie-wedstrijd waardoor
men in de 2eklasse moest blijven.

Het leek de redaktie van PIOT inte-
ressant om te kijken en te horen
wat er leeft en speelt in een groep
die op het punt staat om kampioen
te kunnen worden. Hoe beleven en
ervaren de speelsters de situatie:
welke gevoelens roept dit bij hun
op? We vroegen het gehele team
om met ons om de tafel te gaan
zitten en er over te praten. Een
groepsinterview dus, waarbij eenie-
der in de gelegenheid werd gesteld
om een persoonlijk antwoord te
geven op de vragen.

In de praktijk bleken vele antwoor.
den en meningen met elkaar over-
een te komen; deze zijn samengevat
in een algemeen antwoord.

In het eerste damesteam van
TOHP-volleybal spelen: Hedwig
Bekkenutte-Stoltenborg, Janneke

Wessels, Jacqueline Kolkman-Cup:
pers, Elke Wekking, Jacqueline
Tankink-Waalderbos, Karin Karne-
beek, Inge Wekking, Yvonne Mee-
kes, Marieke Domhof, Jocelyn
Minkhorst en Judith Holkenborg.
Sinds een aantal weken traint ook
Carleen Bokkers met hen mee. Ton
Hulshof is de trainer van het team
en Annie Domhof fungeert als
coach tijdens de wedstrijden.

Omdat Carleen pas kort mee traint
en geen wedstrijden speelt, Karin en
Inge niet aanwezig konden zijn bij

groepsinterview, en Marieke
deze bijeenkomst eerder moest
verlaten, is hun inbreng in het na-
volgende verslag van beperkte aard.

Hoe was en/ofis de ontwikkeling van de sfeer binnen ’t team gedu-
rende het afgelopen seizoen? Werd deze beter en opener, was er
sprake van een grotere onderlinge concurrentie of ving men elkaar
beter op? Waaruitte zich het één en ander in?
Marieke “De sfeer is goed en er is onderling géén concurrentie

want wezijn van gelijkwaardig niveau.”
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Jacqueline K, ’Aanhet begin van het seizoen washetgezellig, maar
in het midden was dit minder. Nu is het erg spannend.
Hetis een hecht team; we kennen elkaar al lang en
goed. Iedereen wil dat een ander evenveel speelt, dit
heb je voor elkaar over.”

. "Halverwege het seizoen moesten de puntjes op de "i*
worden gezet, want de concentratie verslapte. Voor
de training wordt hier dan in algemene zin even over
gepraat. De wedstrijden waarin het gebeuren moetof
wanneer ‘t moellijk gaat, dan is de sfeer heel goed.
Het maakt niet uit of je dan reservestaat of wel spe-
elt. We accepteren dit ook van elkaar, want voordat ’t
seizoen begon hebben we dit met elkaar afgesproken
omdat we voor ’t kampioenschap wilden gaan.”
“Het voordeel van dit team is, dat iedereen evenveel

\zet vertoont."
"Ik ben er dit seizoen pas bijgekomen, maar ze hebben
me goed opgevangen, Ik merkte meteen dat de sfeer
goed was.”

. ‘Het is een heel hecht team, waarin iedereen elkaar
tot steun is. Ik heb dat als zeer positief ervaren, Het is
zo onderhand een vriendinnenclub aan het worden; we
zien mekaar buiten de vereniging om (privé) ook.”
“De sfeerisgoed. Is er iets, dan wordt ’t ook uitge-
praat. Ik ben regelmatig "Ted Troost” geweest.”

Annie

De anderen hadden hier niets meer aan toe te voegen.

Ben je in de loop van het seizoen meer en/of fanatieker gaan trainen?
Er wordt meteen gereageerd dat Jacqueline Tankink minder fanatiek
is geworden …. De reden hiervoor was ook voor ons duidelijk te
zien; ze is namelijk zwanger.
Jocelyn …. "Mijn fanatisme is hethele jaar door hetzelfde geble-

ven. Ik vind je speelt in het eerste team en dan hoort
dat erbij. Er moet echt iets heel bijzonders zijn, wil ik
er niet zijn."

Opgemerkt wordt dat op maandag, de trainingsavond, er toch geenhond trouwt en/of feest geeft. Het is verder een hecht collectief; ’t
loopt bij allemaal of ‘t loopt niet (bij niemand dan!)
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- "Ik heb vroeger bij de jeugd ook training van Ton
gehad, en toen was ’t wat ‘losser’, Het is nu fanatie-
ker en serieuzer; minder praten en lachen. *

Eenieder vindt dat Ton het hele jaar door fanatieke training geeft.
Bovendien kom je sowieso wel omdat 't ook gezellig is. Als je
bijvoorbeeld ziek of geblesseerd (of zwanger) bent en niet kunt
spelen, kom je toch wel supporteren en aanmoedigen. Maar ook de
teamverantwoordelijkheid speelt mee. Nu het spannend wordt, pep
e elkaar wel meer op.
Bereid je je nu anders voor op een wedstrijd? Laat je er wat voor?
Doeje iets extra’s? Ontwikkel je een bijgeloof?
Jacqueline K. “Ik droom ervan, ben er a! anderhalve week mee be-

zig. Ik ga op tijd naar bed op vrijdag en zaterdags er
vroeg uit.”

Hedwig ….. "Bijgeloofis ‘Als Jan Domhof maar niet komt kijken’,
want daar gaat ‘t altijd slechter van. Verder stellen we
ons voor de wedstrijd altijd in een bepaalde volgorde
op. Ikzelf fixeer me bij belangrijke wedstrijden op de
speelsters van het team enstel me daar op in.”
“Ik moet altijd vier keer stuiteren voor het serveren.
Daarbij heb ik iets met 4; ik wilde rugnummer 4, maar
dat kon niet, dus nu heb ik rugnummer 14.°

Judith en Janneke gaan vrijdagavond niet uit! Verder wordt nog
opgemerkt dat ‘het trainersboek volleybal’ zegt dat sex voor de
wedstrijd voor de dames juist goedis! (Dit geldt overigens niet voor
de mannen.)

Hoe zit het met de spanning en de zenuwen?
Yvonne “Ik voel meer niet anders door.”
Jocelyn “Ik ben wel zenuwachtig; ’t speelt nu al voor de wed-

strijd van zaterdag. Van invloed hierbij is wel dat we
er op mijn werk ook veel over praten.”
“Ik heb wel last van spanning, maar dit beïnvloedt me
verder niet zo. ‘Als ik maar eenmaal aan 't spelen
ben’.
“Ik heb er voorde tijd geen last van, maar pas op ’t
moment van de wedstrijd zelf.”

Judith

Elke ….
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De anderen hebben wel last van zenuwen, en Jacqueline T. en
Hedwig krijgen er vlekken van. Jacqueline T. speelt niet mee, maar
weet wel zeker dat ze vrijdag pas laat in slaap komt.

Ton. . "Dit jaar is er spake van een gezonde spanning. We
hebben een uitgesproken kans om kampioen te wor-
‘den omdat we de breedsteselectie en de beste ploeg
hebben. Voor mij is de spanning aan de kant nog ’t
grootst; kijken is veel erger dan zelf spelen.”
“De spanning bij TOHP is anders dan bij onze tegen-
stander WIVOC. Wij hebben allemaal zoiets van ‘het
moet en hetzal nu gebeuren’, terwijl WIVOC ontspan-
nen is; voor hen hoeft ‘t niet zo nodig. TOHPis nog
nooit zo dicht bij ’t kampioenschap geweest als nu; de
laatste jaren speelden we wel steeds promotie/degra-
datie-wedstrijden, maar dan lukte ’t niet. Dus iedereen
wil gewoon ineens kampioen worden en ’t geouwe-
hoer van de promotie/degradatie-wedstrijden niet,
want die gaan toch altijd mis. Voor mezelf heeft span-
ning te maken met het nemen van de juiste beslissin-
gen op het goeie moment; bijvoorbeeld wie wissel je
wanneer, etc. Achteraf slaap ik daar nog wel eens
slechter van.”

Hoe belangrijk is volleybal voor jou op dit moment?
Janneke . ‘Het is iets meer dan een hobby. Ik laat bijvoorbeeld

de school nog eerder schieten dan 't volleyballen.”
(Niet dat de dat thuis goed vinden hoor’ voegt ze
eraan toe).
‘Ik heb 6 jaar niet gespeeld, maar nu is het wel be-
langrijk voor me. Ik denk er niet elke dag aan, maar
zou wel 2 à 3 keer per week willen trainen, *

Judith …. “Hetis ontspanning. Nu ’t belangrijker wordt laatik
mijn zaterdagse baantje ervoor schieten.” (Een finan-
cieel offer dus (Red.).]

Yvonne "Ik ben knettergek van volleybal en zou zonder bijna
niet kunnen leven. Het teamgebeuren is voor mij het
belangrijkst en ik haal er echt heel veel plezier uit.”

Jocelyn …. "Erg belangrijk. Daar komt bij dat ik door het volleybal-
len veel mensen heb leren kennen in Zieuwent.”
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“Volleybal is belangrijk, maar andere dingen ook;
vroeger was ‘t belangrijker voor me. Ik speel zelf ook
nog. Training geven is leuk, maarik wil eigenlijk wel
eens een jaar niet trainen. Maar omdat ’t zo’n gezellig
teamis blijf ik volgend jaar toch nog.”

Jacqueline T “Heel erg belangrijk, en ik moet er niet aan denken om
in Rekken te volleyen

Dit geldt ook voor Marieke, die in Groenlo woont, en Inge, van van
Lichtenvoorde komt; zij kunnen niet zonder volleyen en deze groep.

Jacqueline K “Ik kan niet zonder volleybal. Ik wil een teamsport
doen en dan is volleybal de keuze omdat ‘t spelletje zo
leuk en boeiend is. Ik zet er andere dingen voor aan de
kant.”
“Mijn vrije dag is de dag dat er gevolleybald wordt,
dus dan weet je 't wel.”
“Volleybal is m'n favoriete sport; teamsport in combi
natie met de gezellige, leuke groep zijn ‘t belangrijkst.
Ik kan nu nog niet zonder.”

Wat is je gevoel als de ’finale-wedstrijd’ wordt verloren?
Algemeen kun je stellen dat iedereen dit enorm shit vindt en hiervan
natuurlijk baalt. Ze denken dat iedereen de eerste paar minuten erg
stil zal zijn en z'n gangetje zal gaan. Dus balen en ….
Annie “Shit.”
Jacqueline K “Het huilen staat me nader dan ‘t lachen; ik zal wel

weer ’n kwartier op de grondzitten.”
Jocelyn “Ik ga dan zaterdagavond niet naar de PaasPop.”
Yvonne “Daarna kan ik 't wel snel relativeren, want er zijn

belangrijkere dingen in ’t leven.”
“Als je met 17-15 verliest is dat verschrikkelijk; dan
denkik nog van alsdit of als dat …/*.
“Het ligt eraan op wat voor manier we verliezen. Gaan
we knokkend ten onder, dan ben ik even stil, maar
vind t dan niet zoerg.”
"Ik ga wel gewoon naar de PaasPop.”
* Jammer, helaas. Ik kan ’t wel snel relativeren,”
"Balen als een stekker, maar ik blijf niet de hele avond
chagrijnig.”
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Wat is je gevoel als ’t kampioenschap wordt behaald?
Jacqueline T “Balen dat ik niet mee kan doen, en daarna weet ik

nog niet wat ik ga doen.
“Ik heb geen idee, maarik zou 't prachtig vinden en
wel trots zijn.”
“Ik zal een gat in de lucht springen. Ik heb er ook heel
veel zin in want ik heb er al 4 keer heel dicht bij geze-
ten.”
"Fantastisch en een lekker shaggie draaien.”
“Hartstikke leuk. Ook al die dingen (roosjes e.d.) er
omheen.”
“De dag kan niet meer stuk. Ik zal trotszijn op mezelf
en ’t hele team. Ik zal meteen naar huis bellen.”
“Hartstikke gaaf! Meteen naar Stoverink en onmundig
gaan feesten.”
“Eerst zoiets van hè, hè, eindelijk. Daarna blij, maar
rustig! Dan komt langzamerhand de onmundigheid
weer terug; "Tjakka*

JacquelineK “De eerste paar minuten stil genieten hoe iedereen
lachtetc, Zelf spring ik ook een gat in de lucht; de
spanning is eraf. Het Paasweekend kan niet meer
stuk, en de weken erna ook niet.”
“Heerlijk, ontlading. Jaren hierop gewacht, en ik kan
er nog weken op teren.”

Annie

TOT SLOT VERNAMEN WIJ .

… dat dit team een enorme hekel heeft aan tegenstanders met
ervaren speelsters en van die ‘zeikballen’.

… dat het leeftijdsverschil (variërend van 19 tot 38 jaar) tussen
de verschillende speelsters niet storend is. De leeftijdsopbouw
verloopt geleidelijk; er zit geen gat van een aantal jaar tussen.
Het gaat er om hoeje met elkaar omgaat. Er is belangstelling
voor elkaar; dit varieert van interesse voor schoolresultaten tot
kinderen.

… dat er geen sprake is van overduidelijk verschil in technisch,
tactisch en fysiek kunnen of meer ervaring. De onderlinge
coaching is er alleen in de oppeppende sfeer.
dat de bewuste wedstrijd op Paaszaterdag werd gewonnen.
Hetfel begeerde kampioenschap is een feit. Dames (en Ton)
van harte gefeliciteerd.
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Tijdens het interview vroegen we hen al hoe ze tegen het spelen in
de 1e klasseaankeken:
“We vinden het een uitdaging om in de 1e klasse te spelen. De
speelwijze ligt ons wel, al zullen we moeten wennen aan de snel-
heid. Wat dat betreft hebben we dit jaar te veel gemakkelijke wed-
strijden gehad, waar we ons dus ook nog aan aanpasten. Maar we
twijfelen er niet aan of ‘t kan wel. De eerste wedstrijden zijn van
belang; win je er een paar, dan bouw je zelfvertrouwen op. Alzullen
er ook zeker teams zijn waar we de ballen van om de oren krijgen.
Toch zijn we ervan overtuigd dat we in de Te klasse ingroeien en
hierin meekunnen; het explosieve komter dan wel uit. Zoals dit jaar
lantefanterend winnen is ook niet leuk.

Het allerbelangrijkste is echter dat de sfeer goed moet blijven; lukt
dit, dan is klasse-behoud zeker. Als we een keuze moeten maken
dan staat de gezelligheid voorop; dan maar mindere prestaties !!!*

Hier kunnen wij ons helemaal bij aansluiten, want het was echt
gezellig tijdens dit groepsinterview. Er werd veel gelachen en de
komische opmerkingen tussendoor waren niet van de lucht. Het
team straalde een hechte binding uit als ware het een vriendinnen-
club.

Dames-1, Annie en Ton; nogmaals proficiat met jullie kampioenschap
en bedankt voor jullie gezelligheid, openhartigheid en medewerking
aan dit interview.

HET TOETJE VAN TOHP-volleybal DAMES-1
1. Watis het favoriete gerecht en/of drank van ’t team voor of na

een wedstrijd ?
- Fris met kroketten.

2. Waarergert ’t team zich het meest aan (op volleybalgebied]
- Als iemandte laat komt,
- Als iemand de kantjes eraf loopt.

3. Watis de slechtste eigenschap van ’t team ?
- Meegaan meteen slechte tegenstander.
- Er wordt te snel geouwehoerd en geginnegapt

(volgens Ton en Annie).



BEKKEN assurantiën
Alshetom TOTAAL verzekeren gaat

eledeesNESTA
Werenfriedstraat 9 - Zieuwent - Tel. 1461

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

Drukkerij
WD Westerlaan

v.d. Meer de Walcherenstraat 1 - 7137 EN Lichtenvoorde - Tel, 05443 - 71207



2 | 7136 LE ZIEUWENT
Dorpstraat 29TAXI TJOELOT SEN Telefoon 05445 - 1416

ZIEKENVERVOER
PARTICULIERE ZIEKENVERVOER

GROEPSVERVOER (bus)
PERSONENVERVOER

TROUW /ROUW

Theo kl. Holkenborg
Oude Ruurloseweg 25, 7136 KE Zieuwent, Tel.: 05445 - 1384

VASTE PLANTEN
CONIFEREN Á he
LAANBOMEN
geraniums, fuchcia’s perkplanten

Hulzink
Bouwbedrijf

JX NIEUWBOUW

X VERBOUW

14 ONDERHOUDSWERKEN
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4. Watis de beste eigenschap van ’t team ?
- Gezelligheid, eenheid en teamgeest.
- Met mekaar, voor mekaar.

5. Wie is de beste speelster in 't team ?
- Aanval: Janneke
- Pass: Yvonne
- Set-upster: Jocelyn en Karin
- Er is geen speelster die uitblinkt in alle disciplines.

6. Wie is de meest ondergewaardeerde speelster in ‘t team ?
- De set-upster.

7. Wat zou je graag anders zien in ‘t team ?
- Een andere kleur sportbroekje (deze is nu blauw).

De Redaktie (IR & HW)

"DE KINDERPIOT"
Hallo kinderpiotiezers,
Klootschieten leek ons wel leuk om deze keer iets over te schrijven.
Daarom gingen wij naar Hans Scheepsbouwer en Raimon Spek-
schoorom hun ietste vragen over:

”KLOOTSCHIETEN”

Interview met HANS SCHEEPSBOUWER:

1. Hoelang doeje al aan klootschieten ?
Ehe, 10 jaar.

2. Is het moeilijk 7
Nee het is een hele simpele sport. Je moet het gewoon leren.

3. Hoe oud moet je ervoorzijn ?
Euh, euh, vanne, vanne8 tot 80 jaar



VERENIGINGEN

R.KZV.C. Veldvoetbal
Voorziter J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel. 1281
Secretaris C. te Molder, Ravelstraat 9, ‘voorde, tel 05443-75179
Penningmeester:M. v‚n. Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, el. 1660
Wedstijdsecr.  :H Bokkors, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

RKZV.C. Zaalvoetbal
Voorziter B. ten Bras. Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sekt/Penningm.:A. Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent, tel 2981
Wedstijdsecr. 8: Slot, Hellenweg 3, Zieuwent, tel. 2127

H.V. PACELLE: Handbal
Voorziter 8. Wensink,De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Secretaresse L Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel. 05443-73814
Peningmeesteres :PKlein Goldewik, Linnenwever 2, Groenlo, tel. 05440-65478
Wedstijdsecr. A: Hummolink, De Haare 30, Zieuwent, tel 1531

TOHP: Volleybat
Voorziter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, Zieuwent, tel 1875
Secretaris B: te Molder, De Haare1, Zieuwent. el 2140
Penningmeesteres _:M. Heutinck, Roldersweg 11, Zieuwent, tel 1770
Wedstrijd-secr. :A. Hogenkamp, De Steege 41, Zieuwent, tel. 2285
Recreanten We Roller, Rapenburgsestraat 2, Lvoorde, tol. 05443-72617
Jeugdzaken . Kolkman:Cuppers, Ruurioseweg 20, Zieuwent, el. 2194

C. Cuppers. Oude Maat 1, Mariënvelde,tel 1281

Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent. el 1597
Penningmeester:W. Weijers, Zieuwentseweg 77, Zieuwent, tel. 1445
Wedstrijd-secr.  :Av‚a. Linden, Dorpsstraat 2. Zieuwent, te. 1553
Jeugdcommisie A Hassink, Kleuterstraat 10, Zieuwent, Tel. 1917

Y. Krabbenborg, Dorpsstraat 2d, Zieuwent, tel, 1725

GV: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster L. Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tel 08340-60242
Secretaresse Jl Wolters, Batsdik 42, Marienvelde, el 1711
Penningmeesteres:E. Krabbenborg. Batsdijk 39, Mariönveldo, tel. 2329
Weostrjdsecr. Hummen, Oude Terborgsew. 269, D'chem,tl. 08340-60442

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262
Sekr/Penningm. 6. Rijnders, Lariksstraat 18, L'voorde, el. 05443-74926



TIV DES: Touwtrekken
Voorziter L te Molder, B. v. Meurstraat 24, L'voorde tl. 05443-75454
Secretaris B. Huitink, Hofmansweg 2, Zieuwent, el, 2112
Penningmeester :M. Wopereis, Zogendijk 5, Zieuwent tel 1374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 1257
Secretaris E: Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent tel 2316
Penningmeester te Aller, Verkavelingsweg 2, Mariënwelde, tel, 1873
Wedstrijdsecr. IK Hummlink, Esstraat 42, Uvoorde, tel. 05443-77523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorziter 8. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent. tel. 1400
Sekr/Penningm. A: Papen, De Hare 92, Zieuwent, cl. 1970

BV. ’T KEVELDER: Biljarten
Voorziter J.Nijrolder, Wilgendijk , Mariënvelde te! 1316
Secretaris te Roller, Verkavelingsweg 2, Mariënvelde,tel 1973
Penningmeesteres :C. Schurink, . v. Eykstraat 12, voorde, el 05443-73217
Wedstrijdsecr. Al Waalderbos, Zieuwentseweg 42, Zieuwent, tel. 1504

8.8.2: Sijarten
Voorzitter A. van Melis, Kard. de Jongstr 1, 'voorde, (el. 05443-74584
Secr/Wedssecr.  :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel. 1271
Penningmessteres:D. Goldowijk-ten Bras, Churchilstraat 20, el. 1653

KS.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent el. 1217
Secr/Weds-secr. _:P. Domhof, Stanmansweg 22, Beltrum, el. 05448-2191
Penningmeester:T: Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, el, 1271

ESZET'90: Squashvereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, el. 1982
Secretaresse IN. Nijenhuis, Do Steege 86, Zieuwent, tel. 2275
Penningmeester :P van Zutphen, Bentinckstraat 23, ‘voorde, el. 05443-76783
Wedstrijd-scr. (4) =H. Meutstege, Gonstantijnlaan 6. Ruurlo el: 05795-3524
Wedstrijd-secr. (D}_ A: ten Have, Varkonsmarkt 10-34, L'voorde, te. 05443-71445

BADMINTON-vereniging
Voorziter M. Stotelaar, Micdachtenstraat 34, L'voorde, tel 05443-77019
Secretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel, 2172
Penningmeester :W. Eekelder, Ruuroseweg 182, Zieuwent, el. 1664
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Waar komt de naam klootschieten vandaan ?Dat Is een Twentse naam voor kluitgooien. Vroeger deden zedat met zand,

Hoe worden de ballen voor het klootschieten gemaakt ?Je hebt drie soorten kloten. De stalenkloot, de houtenkloot die ísgemaakt van beukehout. De kunststofkloot.

Heb je er nog speciale dingen voor nodig ?
Nee, alleen een hark, om mee in de sloot te vissen.
Hebje wel eens wat gewonnen ?
We hebben wel eens een kampioenschap gewonnen en geld.Tja, het is een teamsport hel
Wat wasje grootste blunder ?
Ehh, de grootste blunder was dat ik de bal naar achteren gooideín plaats van naarvoren.
Hoelang bestaat de vereniging al ?
Eh, 10 jaar.

Interview met RAIMON SPEKSCHOOR:

d Wat is klootschieten eigenlijk >
Klootschieten is ehum dan heb je een hele zware bal met [oot.Dan houje hem in de hand. Dan moet je zo ver mogelijk gooienen dan moet je in zo weinig mogelijke schoten de eindstreephalen.

Hoelang doe je het al ?
Ehh, nog niet zo lang want dit Îs pas mijn eerste seizoen.
Waarom vind je klootschieten zo leuk ?
Ja, gewoon leuk. Het is een leuke sport. Alleen moet je uitkijkendatje de bal niet op de voet krijgt, want dat doet heel pijn.



J. WAENINK KiSCHILDERS-en BEHANGERSBEDAIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

ZIEKENFONDS - TAXI - PERSONENVERVOER
GEERT MEULENVELD - TEL: 05445 1509

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moet u zijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voorde aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

A.KL. HOLKENBORG
vee en arkenshandel  batsdijk 46 Zieuwent el ISOEe

NMS SPAAR BANK
Bij de NMS Spaarbank
heeft u alle troeven
in handen

ESSEePduw geld

‚A assurantiën-financieringen-hypothekenEEEENE
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4. Wat doen jullie allemaal op de training ?
Ehm, zetten dat is gooien over de bocht. En de aanloop leren,
want dat is heel moeilijk. En natuurlijk klootschieten

5. Heb je wel eens wat gewonnen ?
Nee, wij hebben nog nooit iets gewonnen. Alleen afgelopen
zondag waren we 4e.

6. Wat wasje grootste blunder ?
Dat ik, uh, toen ik moest gooien uitgleed over steentjes. Ha, ha.

Zet de woorden op de goede plek in de puzzel,
dan lees je onder de pijl een woord.
Y

w

COMPETITIE ZETTEN LEIDERS
KOE KLOOT HARK
GELD TRAINEN WINNEN

|TOERNOOI LOPEN
PRIJZEN TEAM

Doeïïïii. Tot de volgende keer U! Ineke en Marieke.—....
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DE MOMENTEN VAN DE

BK Z.V.C, PUPILLEN

RK.Z.V.C. F-2
Wedstrijd/uitslag  : RKZVC F2 - Erix F2 : 0-10Doelpuntenmakers : Niet gezien.Mooiste goal : Geeneen.
Mooiste moment:De ruzies over wie deaftrap moesten nemen.Man v.d. wedstr.:Michel Doppen.

R.K.Z.V.C. F-1
Wedstrijd/uitslag : SKVW F1 - RKZVC : 1-3Doelpuntenmakers:Sjaak Storkhorst (2x) en Derk Toebes (1x)Mooiste goal : Derk Toebes.
Mooiste moment : Er werd een bal op Derk gespeeld waardoor hijalleen op de keeper af kon gaan. Maar dat deed

hij niet;hij strikte eerst zijn veters.Man v.d. wedstr.  : Mark Knippenborg

Wedstrijd/uitslag  : RKZVC F1 - SKVW F1{m) : 8.1Doelpuntenmakers : Lars Krabbenborg (3x) en Sjaak Storkhorst (5x).Mooiste goal Sjaak Storkhorst.
Mooiste moment : Spelers van SKVW maakten ruzie over wie devolgende keer mocht aftrappen.Man v‚d. wedstr. : Mark Knippenborg.

Wedstrijd/uitslag  : Vios B. F1 - RKZVC F1 : 5-2Doelpuntenmakers:Lars Krabbenborg en Sjaak Storkhorst.Mooiste goal : Sjaak Storkhorst.
Mooiste moment : Géén.
Man v.d. wedstr. : Mark Knippenborg.

R.K.Z.V.C. E-2
Wedstrijd/uitslag : RKZVC E2 - Longa E4 : 6-0Doelpuntenmakers:Jurgen Klein Goldewijk (2x), Leon ten Bras (2x),Tim Papen en Jeroen Grotenhuis.Mooiste goal . : De 3e goal; Tim Papen knalde na een voorzet vanJurgen de bal fel in de goal.Mooiste moment : De eindstand; 6-0 tegen Longa.Man v.d. wedstr. : Leon ten Bras.

—B3



HET GEHEIME WAPENTaedidiWANNA

f ie!STOLTENBORGWOONFGIIED
STOLTENBORG

HAAL VANDAAG NOG DE UITGEBREIDE BROCHUREOF MAAK EEN AFSPRAAK.

Je eigen sport,
je eigen bank

Meerbank voorje geld



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 05445 - 1542|=S > AUTOBEDRIJF

S>/MARTIN HEGEMAN

Voor:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg
= Onderhoudsbeurtenen reparaties aanbijna alle

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

motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939
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Wedstrijd/uitslag : MEC E1 - RKZVC E2 : 3-4
Doelpuntenmakers : Pieter Molleman (2x), Jeroen Grotenhuis en Leon

ten Bras.
Mooiste goal : Leon ten Bras; hij retouneerde een uittrap van de

MEC-keeper in een streep in het doel.
Mooiste moment : Toen het 2-4 voor ons werd, en dus even een

beetje lucht kregen.
Manv.d. wedstr. : Leonten Bras.

Wedstrijduitslag _: RKZVC E2- WVC E4 : 3-2
Doelpuntenmakers:Tim Papen (1x) en 2 eigen goals.
Mooiste goal Tim Papen.
Mooiste moment_:De 3e goal voor ons.
Manv.d. wedstr. : Luuk Storkhorst.

Wedstrijd/uitslag _: WVC E4- RKZVC E2: 0-2
Doelpuntenmakers : Pieter Molleman (2x)
Mooiste goal De 2e goal.
Mooiste moment _: De 2e goal; een mooie één-twee tussen Jeroen en

Pieter.
Man v.d, wedstr.  : Pieter Molleman.

R.K.Z.V.C. E-1
Wedstrijd/uitslag : Ratum E1 - RKZVC E1 : 6-1
Doelpuntenmakers:Arne Hassink.
Mooiste goal Diepte-pass van Jurgen, goed afgewerkt door

Arne.
Mooiste moment _: Doordater geen WCin de kleedkamer was, stond

iedereen in de rust langs de kant van de sloot te
plassen.

Man v.d. wedstr.  : Sjoerd Schotman.

Wedstrijd/uitslag  : Fortuna W. E1 - RKZVCE1 : 25
Doelpuntenmakers : Clemens Mul (2x), Wout Eekelder (1x) en Tim

Papen (2x).
Mooiste goal : Tim Papen; binnenkant paal + binnenkant paal =

goal.
Mooiste moment
Man v.d. wedstr,

Dat Sander Jarig was (1 april}
De gastspelers Tim en Bernard; en Ferdinand die
*bere-goed" keepte.
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Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

: AD'69 E1 - RKZVC E1 : 40
Mooiste goal Die van de tegenstander.
Mooiste moment
Man v‚d. wedstr. : Ame Hassink.

Wedstrijd/uitslag  : RKZVC E1 - AZSV E2 : 1-7
Doelpuntenmakers : Clemens Mul.
Mooiste goal : Na een mooie aanval via Lucas Molleman, scoorde

Clemens Mul met eenhard schot.
: De gehele wedstrijd. Tegen de koploper werd,

ondanks de uitslag, goed gevoetbald.
: Bemard Krabbenborg.

Mooiste moment

Man edstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

: RKZVC E1 - AD'69 E1 : 2-5
Clemens Mul (2x).

: Clemens Mul; na goed doorlopen op de keeper.
: Dat Sjoerd Schotman trakteerde omdat hij jarig

was geweest. Sjoerd, bedankt!
Man v.d. wedstr. : Ferdinand "air" te Fruchte.

R.K.Z.V.C. D2
Wedstrijd/uitslag  : RKZVC D2 - KSH D2 : 3-6
Doelpuntenmakers:Tom en Sjon.
Mooiste goal : Tom.

Sjon Eekelder.
: Sjon Eekelder.

Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

BILJARTVERENIGIN:

René te Roller
(zoon van Ellas Bennie en Paulien van Dikken)

NEDERLANDS KAMPIOEN BANDSTOTEN 5e KLAS

'T KEVELDER

In het weekend van 21-22-23 april
1995 werd het Nationale kampioen-
schap bandstoten Se klas bij café
van Tienen in het plaatsje Tegelen
gehouden; vlak bij Venlo.

Vrijdagavond om 19.00 uur werd
het tournooi geopend door een
afgevaardigde van het gewest.
Hierna werden de 8 deelnemers aan
elkaar voorgesteld; onder deze
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VOOR AL Uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 1257

Adidas - Puma - L.A. Gear- Cruijff Sport - Umbro
Rucanor- Mitre - Goudie - Yonex - Lotto iN

Dunlop - Hummel- Masita - Oliver - Viking

AT
Vroeger ondoordringbaar houtgewas
Met hier en daar een modderplas
Rust thansde toerist onder de linden
En kan erzijn fijnste borrel vinden

Hotel - Café - Rest.

‚tT Witte Paard”
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-1282



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

DE daar Lichtenvoorde1 moetik Tel. 05443-77448

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

Ruurloseweg 7
7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-19564



deelnemers bevonden zich 6 heren
en 2 dames. De deelnemers werden
gefeliciteerd met de tot nu toe
behaalde district en gewestelijke
resultaten.

Om 19.15 uur werd er gestart met
de eerste 2 partijen, de partijlengte
van elke speler was 30 caramboles.
René hoefde de eerste partij nog
niet te spelen, en omdat we aan de
late kant in Tegelen waren konden
wetijdens deze partijen mooi even
ons motel opzoeken waar we de
Test van het weekend bleven loge-
ren.

Om = 20.00 uur kon René met z'n
eerste partij beginnen. René was
heel rustig en won de eerste partij
in 26 beurten met een gemiddelde
van 1,15.
De tweede partij die avond liep iets
anders, René had 24 caramboles en
de tegenstander 26, maar René
vocht zich goed terug en won de
partij in 22 beurten. Hierdoor kwam
hij de eerste avond op 4 punten en
een gemiddelde van 1,25.
Zaterdag 14.00 uur
René had een goede nachtrust
gehad dacht ik, want ik in ieder
geval wel. De 3e partij verliep voor
René dan ook vlekkeloos en hij won
deze partij in 26 beurten. De 4e
partij kon het wel eens anders lo-
pen, want nu kwam er een dame in
het spel voor. René begon wel
redelijk goed, maar Mevr. van Mou-
rik die ver achter stond kwam in de
19e beurt op gelijke hoogte. René
zag het even niet zitten en moest
dan ook verliezen in 27 beurten.
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De Se partij ging voor René weer
een stuk beter; hij won deze partij
met een niet te best gemiddelde
van 0,85.

Tussenstand na de 5e ronde
Pnt.

Dhr.te Roller
Mevr. Smit
Dhr. Tatipata
Dhr. van Gestel
Dhr. Ansink
Mevr. van Mourik
Dhr. van Amsterdam
Dhr. Deekens

NABBUNOO

Zondag 12.00 uur
René begon een beetje zenuwachtig
aan deze dag. Hij moest de tweede
partij in de 6e ronde biljarten, maar
hij kon de eerste 2 partijen van de
andere deelnemers al niet afwach-
ten en liep te ijsberen van de WC
naar het café naar de biljartzaal,
maar de zenuwen waren terecht
want tijdens zijn Ge partij tegen
Dhr. Ansink begon René zeer goed;
hij had 24 caramboles uit 8 beurten
terwijl z'n tegenstander nog maar 7
caramboles had. René won deze
partij dan ook in 15 beurten en had
duseen gemiddelde van 2.

Tijdens deze partij werd op het
andere biljart de partij van Mevr.
Smit en Mevr. van Mourik gespeeld.
Voor René was het ’t beste dat
Mevr. van Mourik zou winnen. En
dit gebeurde; Mevr. van Mourik had
30 caramboles uit 26 beurten,
terwijl Mevr. Smit 24 caramboles
mee kreeg.



Toen men na de 6e ronde op het
scorebord keek, bleek dat René met
10 punten en een gemiddelde van
1,15 bovenaan stond en zo goed
als kampioen was. Tweede stond
Mevr. Smit met & punten en een
gemiddelde van 1,01.

René moest delaatste partij tegen
Mevr. Smit spelen. Zij kon theore-
tisch gezien nog kampioen worden
door de partij in 10 beurten uit te
maken, maar praktisch gezien gaf
bijna niemand haar een kans. De
partij begon en Mevr. Smit begon
met een serie van 6, René mocht
maar miste en de zenuwen begon-
nen weerte werken, en niet alleen
bij hem maar ook bij z’n supporters.
In 5 beurten was de stand dan ook
21 voor Mevr. Smit en 2 voor René.
Het zag er slecht uit, maar in de
negende beurt maakte René een
serie van 6 en meteen daarna weer
2, waardoor hij het kampioenschap
veilig stelde.
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werd wel gewonnen door
Smit in 15 beurten, maar

René werd kampioen met een ver-
schil van 0,04 in het gemiddelde.

Eindstand
1. R. te Roller
2. J. Smit
3. H. v. Gestel

René werd hierna gehuldigd en het
Nederlands Volkslied werd voor
hem gespeeld.

Thuis aangekomen werd er door de
Schutterij een serenade gebracht
aan de Nederlands Kampioen
Hierna werd er een soort receptie
gehouden voor vrienden en leden
van de biljartvereniging bij clubhuis
’t Kevelder.

De wedstrijdleider
Waalderbos

Nu het seizoen bijna is afgelopen iser binnenkort weer een ledenverga-
dering. Daar wordt teruggekeken
naarhet afgelopen seizoen en wor-
den plannen gemaakt voor
komende seizoen.

het

Eén ding dat zeker is, is dat dames-
1 het volgend jaar in de 1e klasse
speelt. Ze zijn namelijk onder toe
ziend oog van coach en trainer en
publiek kampioen geworden in de
2e klasse.

Bent u er welvan op de hoogte dat
wij in Zieuwent zulke goede volley.
balspeelsters (en -spelers) hebben?
Zo niet, kom dan eens naar deze
kanonnen kijken. Misschien krijgt u
dan ook wel zin om te gaan spelen
en wordt u ook gezellig lid van
TOHP.

In de volgende PIOT vindt u weer
een verhaal van een team (dames-1
misschien 777)

Het Bestuur.—
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Naam

Meest favoriete sport
Minst favoriete sport

Handbalver. Pacelli

Sportblad PIOT

Huidige trainer

Onbewoond eiland
10 miljoen winnen
Wie niet op verjaardag
GTST of NOVA
Mooiste sportherinnering

Borrel drinken bij
Stopwoordje

Moesof Escargots

Zieuwent of Beltrum
Laatst gekochte CD

Hekel aan mensen,die
P.de Leeuw of R.ten Brink
Geloof / bijgeloof
Luieren of werken
De doodstraf

Jeugd-droom

Uit bed te halen voor
Als in de koningin zie

19

: Paulien Krabbenborg - Kl.Gunnewiek, 35
jaar, Pacelii-2.

Handbal, puur om het samenspel.
Korfbal zal best wel moeilijk zijn, maar
het lijkt me echt niks.
Kleine club met toffe dearns, een jong
bestuur en een vlotte voorzitter.

: Hetis zelfs informatief als je nergens lid

van bent.
: Daan Jolink en Marian Spekschoor : De

keren, dat ik kom : vlot en fijn

: Tonnie, de kinderen, tuinstoel met para-
sol en genoeg drank.
Hypotheek aflossen en op vakantie.
Echt iedereen is welkom.
GTST; heerlijk wegdromen,
Als zwangere coach van het 1e kampioen
worden, en het kampioenschap van het
2e afgelopen jaar.
Lekker thuis.

: “Kan wahten “Zal wah’.
Boerenkool, dat andere moet je leren
eten, denk ik.

: Zieuwent, kleine gemeenschap.
Hebben we niet, komter niet van

: Niet eerlijk zijn of roddelen.
Paul heeft gewooniets.
Ik ben gelovig opgevoed, dus

: Op zijn tijd lekker luieren
Hoe slecht iemand ook is; hij heeft altijd
het recht om te leven.
Peuterleidster worden; heerlijk die op-
echtheid van kinderen.
Een patatje met.
Laat ik ze er in, verder niets.
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HANDBALVEREN!

Nu het handbalseizoen voorbij is
en de meeste mensen zich opma-
ken voor de naderende zomer,
kunnen we spreken van een zeer
geslaagd seizoen voor HV Pacelli
in sportief opzicht.

Voor het eerst sinds jaren wasereen grote ledenaanwas bij de
jeugd, zodat de jarenlange promo-
tie van de handbalsport in Zieu-
went eindelijk het gewenste resul
taat had. Een vereniging heeft op
termijn alleen maar bestaansrecht
wanneer er regelmatig instroom
plaats vindt van jeugd.

WELPEN
De welpen onder leiding van Jos&
Spekschoor, deden het afgelopen
seizoen voor het eerst mee in
competitieverband en eindigden op

een verdienstelijke vijfde plaats.
Desteun van de ouders tijdens de
thuiswedstrijden was grandioos.
Ook lieten de welpen zich niet on-
betuigd bij de wedstrijden van de
senioren.

ADSPIRANTEN
De adspiranten, onder leiding van
Agnes Storteler, deden het erg
goed in de afgelopen competitie.
Helaas was er door de leeftijdsop-
bouw in het team geen officieel
kampioenschap voor hen wegge-
legd, maar in het komende seizoen
spelen zij een klasse hoger waar

door men volop mee kan doen
voor het kampioenschap. Talent
zit er in dit team in ruime mate,
zodat men het één en ander mag
verwachten.

DAMES-JUNIOREN
De dames-junioren, onder leiding
van Riky Ponds en Annet Humme-
link, en het afgelopen seizoen voor
het eerst ingedeeld bij de sterkste
junioren van afdeling IJsselstreek,
deden het fantastisch. In de com-
petitie eindigde men als beste
Gelders team op een derde plaats.
Hierdoor mocht men zich kampi-
oen noemen van deze klasse en
moest in een beslissingswedstrijd
tegen de dames-junioren van
Minerva uit Gaanderen beslist
worden wie zich kampioen van de
afdeling Gelderland mocht noe-
men. De dames-junioren zetten
Minerva met een score van 9-4
gemakkelijk aan de kant. Het
kampioenschap gaf recht op deel
name aan de voorronden voor het
Nederlands kampioenschap. Hier
moest men aantreden tegen de
kampioenen van de IJsselstreek,
Brabant en Limburg. De dames
deden het prima en moesten ten-
slotte alleen het hoofd buigen voor
de kampioen van de afdeling Lim-
burg. Al met al een prima prestatie
van de dames-junioren, die al een
aantal seizoenen in de zelfde sa-
menstelling blijk hebben gegeven
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dat ook een klein clubje goede
prestaties kan leveren wanneer de
opbouw en begeleiding goed zijn.
Voor het komende seizoen zullen
deze dames ingezet worden bij de
senioren. De meesten van de da-
mes-junioren hebben het afgelo-
pen seizoen al meerdere malen bij
de diverse seniorenteams gespeeld
en hebben dusal enige ervaring.

DAMES-1
Het vlaggeschip van Pacelli, de
dames-1 onder leiding van Daan
Jolink en Marianne Spekschoor,
hebben het afgelopen seizoen
prima meegespeeld in de top van
de afdeling Gelderland, zeker als
men weet dat de dames-1 getrof-
fen werden door een aantal emsti-
ge blessures bij drie vaste basis-
speelsters en men bijna het gehele
seizoen gebruik moest maken van
een smalle basis, aangevuld met
junioren. Een derde plaats in de
eerste klasse was dan ook meer
dan men eigenlijk had mogen
verwachten. Het komendeseizoen
ziet men vol vertrouwen tegemoet
en wil men voor één van de bo-
venste plaatsen gaan. Jaar in jaar
uit strijd men mee in de top van
de eerste klasse en het zou gewel
dig zijn als ze in het komende sei
zoen promotie naar de divisie zou-
den kunnen afdwingen.

DAMES-2
De dames-2, onder leiding van
Berry Wensink, werden het afgelo-
pen seizoen kampioen van de
derde klasse en promoveren naar
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de tweede klasse. Een geweldige
opsteker voordit team, bestaande
uit een mix van ervaring en jeugd.
Voor het komende seizoen zal
men zich versterken door de over-
komst van een aantal junioren en
hebben enkele oudere speelsters
te kennen gegeven graag een
stapje lager te willen handballen.
Het bestuur heeft daarom besloten
om het volgend seizoen met een
derde damesteam te startenin de
competitie. Een unicum in de
historie van het handbal in Zieu-
went. Nog nooit werd er metdrie
damesteams deelgenomen aan de
competitie. Er is nog wel plaats
voor een aantal nieuwe leden die
hierin actief willen zijn. Het mooi-
ste is dat dit team zal bestaan uit
13 of 14 dames, zodat men niet
elk weekend hoeft te spelen.
Opgave kan geschieden bij Annet
Hummelink of Ingrid Rouwhorst.

HEREN
De heren wisten zich met pijn en
moeite te handhaven na hun pro-
motie van het afgelopen seizoen.
In de huidige klasse moest men
erg wennen aan het spelniveau.
Voor het komende seizoen ziet het
er allemaal wat beter uit door een
aantal versterkingen zodat men
kan beschikken over een wat
bredere basis. In het afgelopen
seizoen werden veel wedstrijden
in het laatste kwartier uit handen
gegeven omdat men het conditio
neel niet meer bij kon benen.



TOT SLOT
De besprekingen inzake trainers en
begeleidsters voor het komende
seizoen zijn afgerond, en het be-
stuur is erg tevreden dat iedereen
voor het komende seizoen zijn of
haar medewerking weer heeft toe-
gezegd, zodat alles op dezelfde
voet door kan blijven gaan. Zonder
het vele werk van de mensen
achter de schermen zou het onmo-
gelijk zijn om Pacelli voort te laten
bestaan.
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Natuurlijk gaat er wel eens wat
mis, maar wanneer iedereen over
tuigd is van de goede wil en be-
doelingen van iedereen zal de
handbalsport nog in lengte van
dagen leven in Zieuwent.

Rest ons nog iedereen een fijne
zomer toe te wensen waarin de
accu voor het komende seizoen
weer opgeladen kan worden.

Het Bestuur.

RKZVC: Kemkens-Jeugdvoetbaltoernooi
voor D- en C-spelers.

— 20 mei

—21 mei RKZVC:

11 juni
17, 18 en 19 juni Kermis.
28 juni 5

Kemkens-Jeugdvoetbaltoernooi
voor B- en A-spelers.
PIOT: Kopie inleveren.

RKZVC: receptie t.g.v. haar SO-jarig be-
staans-jubileum.

= 30juni t/m 2 jul : Jong Nederland: Klein-kamp.
—2 juli Federatief schuttersconcours t.g.v. het 50

jarig jubileum van Schutterij St.Sebastiaan.8 juli : RKZVC: familiedag’ t.g.v. haar 50-jerig
bestaans-jubileum.

— 16 juli : Schutterij St.Sebastiaan: receptie t.g.v.
haar 50-jarig bestaans-jubileum.

: Jong Nederland: Groot-kamp.
: "Overige evenementen.

— 23 t/m 27 augustus
7?

De kopie voor het volgende nummer (22e jaargang nr. 10,ver-
schijningsdatum 17 juni a.s. (met de Kermis)) dient uiterlijk zon-
dag 11 juni in het bezit te zijn van de redaktie.—————
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