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1. "De handdoek in de ring".
2. Op de Tee met Herman Hamers.
8. De KINDERPIOT.
9. De momenten van de RKZVC-pupillen.

13. Trainers gestresst ?

15. Profielschets.
16. Dunne benen, korte broek, of …

18. Handbalvereniging Pacelli.
20. De zweepslag
22.  Evenementen-Agenda.
22. Z.G.V./Jazz.Gym.

“De handdoek inde ting’

Voorlopig (22? HIJ zult in de PIOT
géén verhalen en/of bijdragen aan-
treffen met betrekking tot;
- De beleving van jonge muzikan-

ten bij de Harmonie.
- Het wel en wee bij de Notenkra-

kers.
- Een interview met de regisseur

en/of hoofdrolspeler van Semper
Avanti.

- Een sfeerverslag van een regio-
naal schuttersfeest

- Een recensie van een uitvoering
van de Harmonie.

- Een interview met de penning-
meester van PaasPop.



- Een sfeerverslag van een och-
tend volksdansen bij de bejaar-
denbond.

- Een verslag van een kampweek
bij Jong Nederland.

- De gedrevenheid bij de paas-
vuurbouwers.

- Het hoe en waarom van oude
ambachten.

- De repertoire-keuze
jongerenkoor.

- Een kijkje achter de schermenbij
PaasPop.

- Een interview met de dirigent
van de Harmonie.

- De bezieling bij de oudheidkun
dige vereniging

- De inspiratie van een beeldend
kunstenares.

- De passie van een film- en foto-
amateur.

- Enzovoort, etcetera.

van het

PIOT is en blijft een sportblad. Dit
ondanks herhaalde pogingen van de
huidige redaktie om van PIOT een
algemeen Zieuwents verenigings-
blad te maken, met naast sport ook
aandacht voor cultuur. Nagenoeg
iedereenis het er overeens dat dat
een goede zaak zou zijn. Echter het
blijft voorlopig bij mooie woorden,
goede voornemens, en intentiever-
klaringen. Een culturele redaktie
komt, bij gebrek aan personen die
zich voor deze zaak willen en kun-
nen inzetten, niet van de grond. Wij
geven het voorlopig op. Binnen de
Harmonie is men begonnen met een
blaadje voor eigen leden. Misschien
dat daar ooit nog eens iets moois
uit zal ontstaan. Ik hoop het. De
toekomst zal het leren.

“Op de Tee met Herman Hamers.
Het wordt al tegen achten donker,
dus om zeven uur zitten wein de
auto. We stoppen bij Herman Ha-
mers, dierenarts, 62 jaar, getrouwd,
4 kinderen.

Dhr. Hamers verkiest een binnen-
weg richting Winterswijk. Vlak bij
de Duitse grens rijden we terrein ‘de
Voortwisch’ op, we moeten even
wachten voor enkele Duitse auto's
die het terrein af willen. Maar dan
zijn we er dan ookecht, een schit
terend stuk natuur, met grote bo-
men omzoomd, pauwen in een ren,
en een gazon waarop het lijkt of je

zweeft. Er zijn nog 3 andere men-
sen; met z’n zessen dus op 23 ha.
grond. Alles over putters en par,
etiquette en kleding, en is een eagle
eigenlijk een burdy?
Herman Hamers over zijn club, de
Golfclub Winterswijk.

Hoe bent u er toe gekomen om te
gaan golfen?
Ik had het weleens op TV gezien.
En enkele vrienden en kennissen
golfen. Uit interesse ben ik toen
eens meegeweest, alleen ballen
wegslaan. Dat gebeurt op de ‘Dri-
ving Range’, een stuk gras ter grote
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van een voetbalveld, waar om de
25 meter borden staan die de af-
stand aangeven die je geslagen
hebt. Je slaat de bal vanaf een
kunststof matje. Die eerste keer heb
ik zo’n 200 ballen weggeslagen, ik
had geen rug meer over.

Ondertussen zijn we beland bij de
Driving Range, we verbazen ons
over destilte en over het prachtige
clubhuis (een verbouwde boerderij).
Het is groots en weids. Dhr. Ha-
mers vertelt ons dat hier regelmatig
reeën over de banen lopen. Wij
mogen een paar ballen afslaan op
het oefenstuk de ‘Driving Range’.
Terwijl dhr. Hamers zijn uitrusting
ophaalt uit de loods, rapen wij al-
vast wat ballen op het terrein, er
liggen er duizenden, en ons ben
zuunig. Gewapend met ieder 5
ballen, lopen we richting afslagmat-
je, waar dhr. Hamers ons lachend
vertelt dat het niet de bedoeling
was dat we zelf de ballen zouden
rapen. Er staat namelijk een machi-
ne vlakbij en als je daar geld in
doet, krijg je een emmertje met
ballen.

We besluiten om de geraapte ballen
toch maar af te slaan. Het is verdo-
rie nog niet makkelijk. Dhr. hamers
doet voor hoe we de club of stok
vast moeten vasthouden, en hoeje
al zwaaiend je ogen steeds op het
afslagmatje moet houden. Maar hoe
we ook kijken, we zullen toch echt
de bal moeten raken, wil hij van het
matje de Driving Range opvliegen.

Na een aantal keren droogzwaaien,
slaan we af en toe raak. Ook hier

zal wel weer de Duitse Gründlich-
keit vereist zijn: üben, üben, üben’.

Veel oefenen zeker voordat je een
bal ver en rechtdoor kunt slaan?
Dat kun je wel zeggen; ik ben nu
bijna 4 jaar lid van deze club. De
eerste 2 jaar heb ik alleen maar
geoefend op de Driving Range. Dan
had ik 1 à 2 keer in de week les, en
dan oefende ik ook nog eens een
keer. Maar het echte werk, dus een
wedstrijd spelen op de baan, en die
bal ook echt in de ho/e slaan, daar
moet je eerst een Golf-Vaardigheids:
Bewijs voor hebben. Om zo'n be-
wijs te krijgen moet je een examen
afleggen. Dat examen bestaat uit 2
gedeeltes, een theorie- en eenprak-
tijkgedeelte. Het praktijkexamen
wordt gedaan op de Driving Range;
je krijgt 10 ballen, daarvan moet je
er 8 zon 120 meter rechtuit kun-
nen slaan. Vervolgens ga je naar de
Putting Green {een beetje golvend
stuk zeer kort gazon, waar ieder
sprietje dezelfde kant op staat; je
mag er wel gewoon met schoenen
op) en daar moet je proberen 3 van
de 5 ballen over 6 meter in een put
of ‘hole te krijgen. Daar mag je dan
3 slagen over doen per bal.

Heb je deze proef doorstaan, dan is
er nog een theorie-examen. Dat
gaat over de golfregels, dus hoe het
spel gespeeld moet worden, en over
de etiquette, b.v. dat je niet te snel
achter je voorganger moet spelen,
en dat je gras dat eruit geslagen is,
weer op de goede plek neer dient te
leggen. Als je 80%van de vragen
goed hebt, ben je geslaagd. Heb je
eenmaal je Golf-Vaardigheids-Be-



wijs, dan mag je overal ter wereld
golfen, behalve op de exclusieve
banen waar de profs spelen.

Waarom hebt u gekozen voor Golf-
club Winterswijk ?
Dit wasde eerste baan in de omge-
ving, ongeveer 10 jaar geleden
opgericht. Het terrein was vroeger
een camping, de eigenaar had een
paar kleine baantjes aangelegd voor
zijn campinggasten. Dat beviel
sommigen zo goed, dat ze de cam
pingeigenaar ervan konden overtui-
gen om hethele terrein geschikt te
maken voor het golfen. Er werden
sponsors gezocht en eigen geld
werd ingebracht. Zo kon uiteindelijk
de club opgericht worden. De eige-
naar heeft 320 leden nodig om
quitte te draaiën, op dit moment zijn
er 350 leden, waarvan ongeveer
16% Duitser is. Deze baanis een 9
holes-baan, wil je een officiele wed
strijd spelen, moet je de baan 2
keer rond, totaal 18 holes dus.

Ik hoor van mensen die af en toe
een keer hier spelen dat dit een van
de mooiste banen van Nederland is.
En datis voor mij ook heel belang-
rijk, ontspannen in de vrije natuur,
en toch met die spanning van een
wedstrijd. Inspannend is het ook
wel, want je loopt toch zo’n 2,5 uur
met de kar met je complete uitrus-
ting achter je aan. Als je aan slag
bent moet je je goed concentreren,
want net zoals met zoveel balspor-
ten zit ookgolf voornamelijk tussen
je oren.

Ik zit ookniet in het bestuur van de
club of in een van de vele commis-

sies, ik doe zelfs niet mee aan de
competitie, het gaat mij echt om de
combinatie spanning-inspanning-
ontspanning.

Maar een echt actieve sport is golf
toch niet ?
Zelf vind ik tennis inspannender.
Ook leuker dan golf. Golf is meer
denkwerk, als je 1 bal verkeerd
slaat, duurt het lang voor je die fout
weer te boven bent. Bij tennis krijg
je na een paar seconden alweer de
gelegenheid om je te corrigeren. Ik
Zie golf meer als een uitdaging,
denkwerk. In zo min mogelijk slagen
naar de hole. Golfen kun je onder
iedere weersomstandigheid, in de
zomer en in de winter. Behalve
wanneer er een dik pak sneeuw ligt.
In de winter tennis ik ook binnen,
maar buiten sporten is toch heel
belangrijk voor mij.
Golfiseen technische sport, de
‘swing’, de zwaai met de club als je
de bal wegslaat, is het belangrijkst.
Die ‘swing’ moet je goed beheer-
sen, het gaat niet om kracht. Als je
aan balspelen hebt gedaan, en je
hebt een bepaald balgevoel, dan is
‘dat voor golf mooi meegenomen, je
bereikt sneller resultaat.

Burdy, PAR, eagle; wat betekenen
die termen ?
Parstaat voor Professional Average
Result; dat wil zeggen het gemid-
deld aantal slagen dat een professi-
onal er over doet om de bal in de
hole te krijgen. Doe je er meer sla-
gen over dan heet dat een handi-
cap. Als je een handicap hebt van
bijvoorbeeld 20, dan speel je nog
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vrij goed. Zelf heb ik een handicap
van 54, dat houdt in datik over 18
holes 54 slagen meer mag doen dan
een professional. Een Bogey is een
slag boven Par, een Burdy is een
slag minder dan Par, een £agle 2
minder dan Par. Een Hole-in-one, is
duidelijk. Vanaf de afslagplaats met
een zwaai de bal in de hole slaan.
Op TV winnen ze dan een auto.
Hier op de baanis ook wel eens een
Holein-one geslagen, toevallig op
de baan die gesponsord werd door
de Grolsch. ’s Middags kwamen ze
van de Grolsch een vat bier bren:
gen, het werd een genoeglijke mid-
dag.

De baan op zich bestaat ook uit
verschillende stukken; de plaats
waar je afslaat heet de Tee, je moet
de bal slaan over de Fairway. De
Fairway bestaat uit normaal kort
gras, kom je buiten de Fairway, dan
beland je in de Rough, dat is lang,
soms enkellang gras. En dan heb je
natuurlijk nog de zandbunkers. De
Hole ligt in de Green, dat is zeer
fijn, kort gras.

Is er specifieke kleding nodig ?
Als je een wedstrijd speelt, heeft
een team dezelfde trui aan. Verder
is er niets verplicht. Ruitjes-kleding
was erg populair sinds Prins Claus
daar 20 jaar geleden in verscheen.
Maar dat is toch een beetje uit.
Spijkerkleding mag hier op de baan
(gelukkig, red.), maar loopt er ie-
mand in bijvoorbeeld voetbalbroek,
dan zegt het bestuur of iemand van
de leden er wel wat van. Dat is
toch minder gepast. Wat op het
moment in is, zijn bloesjes met

polo-sluiting en wit kraagje, en een
broek tot op de knie. Ik vergelijk het
een beetje met tennis, iedereen
speelde eerder in het wit, daar is
ook steeds meer variatie in.

Is golf duur?
Als je rekent datbij deze club, je
met 350 leden een terrein van 23
ha. moet onderhouden, dan vind ik
het niet duur.
Om lid te worden van de club moet
je f 3.000,- inleggeld betalen. Dat
geld krijg je overigens terug als je
besluit geenlid meer van de club te
zijn. Per jaar betaal je een contribu-
tie van f 1.200,-. Dat zijn red
bedragen, daar komt de uitrusting
dan nog bij. Voor de dure chique
clubs betaal je enkele tienduizenden
guldens entreegeld.
Hier op deze club, kun je ook een
‘dag golfen zonder lid te zijn van de
club (wel moetje een Golf-Vaardig-
heids-Bewijs hebben), dat kost dan
f 45,. Bij andere clubs kost dat
gemiddeld f 85,- voor ruim 2 uur.

Over 5 jaar speelt u hier dan nog
steeds ?
Ik denk wel dat ik hetblijf doen,
alhoewel tennis mijn voorkeur heeft.
Ik heb er nu ook de tijd voor, ik
denk dat 50% van de leden niet
meer werkt, die komen door de
week om te spelen en gezellig bij te
praten. Het aantal leden zal waar-
schijnlijk wel stijgen tot 400, en er
gaan geruchten dat van deze baan
een 1&holes baan gemaakt gaat
worden. Maar dat betekent dat je
dubbel zoveel grond nodig hebt.
Grond is hier ontzettend duur. In
Amerika bijvoorbeeld, is golf een
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volkssport, iedereen golft daar. Dat
komt omdat de grondprijzen daar
laag zijn, lidmaatschap is voor ieder

een betaalbaar.
Als de welvaart doorzet in Neder-
land zal het golfen hier ook populair
der worden, tennis was eerder ook
een elite-sport. De Nederlandse Golf
Federatie rekent op een groei van
het aantal leden van 80.000 tot
over 5 jaar 130.000. Een echte
nationale sport, zoals voetbal, zal
golf nooit worden, daarvoor heb je
te veel grond nodig, en grond bete-
kent geld, heel veel geld.

Herman Hamers bedankt voor de
rondleiding op deze mooie baan, het
proeven van de sfeer en de uitleg
van het spelletje.

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

Vis.

2. Wie nodig je absoluut niet uit op
je verjaardag ?
Jan Maat, omdat ik het niet met
zijn principes eens ben.

3. Wat is volgens jezelf je slechtste
eigenschap ?
Vergeetachtig.

4. Wat is volgens jezelf je beste
eigenschap ?
Ik laat me niet gauw uit het veld
slaan.

$. Wie vind je de beste sportman of
-vrouw van Zieuwent ?
ledereen die aktief aan sport
doet, is op zijn of haar manier de
beste

7

6. Wie is de meest ondergewaar-
deerde persoon binnen je eigen
vereniging ?

Meestal krijgt de voorzitter het
voorzijn kiezen, terwijl hij wel
belangeloos dingen doet.

7. Als Zieuwent een zelfstandige
gemeente zou zijn, wie zou er
dan burgemeester moeten wor-
den?
Nooit aan beginnen, dat is de
klok 50 jaar terugdraaien. Alles
gaat naar groter en fusies. Om
zelfstandig te zijn, daar heb je
de know-how niet voor.

. Wat is je grootste hobby mo-
menteel ?
Reizen met de caravan, de golf-
uitrusting gaat wel mee, maarerhoeft niet per se gespeeld te
worden.

Wat zou je graag anders zien in
Zieuwent ?
Alleen verkeersdrempels aan het
begin en heteind van het dorp,
en dan nog wat minder hoog
dan die er nu liggen. Als ik zie
wat er soms op straat ligt, aan
uitlaten e.d. dan hebben die
drempels een hoop mensen geld
gekost. Eigenlijk zou je dat moe-
ten claimen bij de Gemeente.

De Redaktie (MHW/JW)
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"DE KINDERPIOT"
Hallo kinderpiotlezers,
Vandaag gaat de Kinderpiot over badminton. Wij hebben leden van de
badminton-vereniging ZBV geintervieuwd.

INTERVIEUW met NIENKE KRABBENBORG
1. Hoelang zit je al op badminton?

Jk zit ongeveer 3 1/2 jaar op badminton.

2. Wat vindje moeilijk aan badminton?
Ehm, de backhand vindik een beetje moelijk.

3. Wat zou je willen veranderen aan badminton?
/k zou graag de oefeningen wat makkelijker hebben.

4. Heb je al eens iets gewonnen ?
Ik heb veel pepernoten en paaseitjes gewonnen bij onderlinge
wedstrijden. Bij wedstrijden tegen Wehl heb ik snoep gewonnen.

5. Hoelang ben je nog van plan op badminton te blijven ?
Nog heel lang, zo lang mogelijk. Totdat ik teveel huiswerk krijg.

INTERVIEUW met LUUK STORKHORST
1. Wat vind je nou zo leuk aan badminton ?

Ehm, het is gewoon leuk vind ik. Ik vind de wedstrijden en de
trainingen heel leuk

2. Iser een sport die je leuker vindt als badminton >
Ja, ik vind voetballen leuker als badminton.

3. Wat denkje dat moeilijker is: badminton of tennis ?
Tennissen lijkt mij moeilijker.

4. Heb je een leuke leid(stJer{s) ?
Ja, ik vinddat ik een leukeleider heb.

5. Waarom benje niet op een andere sport gegaan ?
Omdat ik badminton leuker vind als andere sporten.

Groetjes, Annemarie en Christel,
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DEMOMENTEN VAN DE
2 R.K.Z.V.C. PUPILLEN

R.K.Z.V.C. F-2
Wedstrijd/uitslag : Meddo F1 - RKZVC F2 : 0-10
Doelpuntenmakers

Mooiste goal

Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal

Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr,

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment
Man

v.d.
wedstr.

R.K.Z.V.C. F-1
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

: Mart Schutten (5x), Sjors Storkhorst (3x), Bob
Hogenelst en Mayra Holkenborg.
Dribbel vanaf het middenveld en daama goed
ingeschoten (Sjors Storkhorst).

: Overvliegende paraplu's tijdens blesure-behande-
ling.

: Mart Schutten.

: RKZVC F2 - AD'69 F3 : 7-1
: Mart Schutten (2x), Sjors Storkhorst (2x), Mayra

Holkenborg (2x) en Jeffry Elschot (1x).
: Sjors Storkhorst; een afstandschot via de paal

erin.
: 4 Man van AD waren de hele wedstrijd met elkaar

aan het spelen.
: Jeffry Elschot.

: WVC F4 - RKZVC F2 : 5.5
Mart Schutten (4x) en Mayra Holkenborg.

: Mart Schutten poortermans bij de keeper.
: Het eindsignaal; na een 5-1 achterstand toch nog

55.
: Sjoerd Kolkman.

: RKZVC F2 - AZSV F4:2.1
: Mart Schutten en Sjors Storkhorst
: Sjors met rechts hoog in de rechterhoek.
: Het fluitsignaal
: Sjors Storkhorst.

: RKZVC F1 - WVC F2 : 1.6
Sander Klein Goldewijk.

: Sander Klein Goldewijk.

: Sander Klein Goldewijk.—.



R.K.Z.V.C. E3
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment
Man

v.d.
wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal

Man

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment
Manv.d.wedstr.

R,K.Z.V.C. E2
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal

Mooiste moment

Man wedst.
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr.
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: Vios B. E3 - RKZVC E3: 26-1
: Lue Donderwinkel.
: Lue Donderwinkel.
: 1e doelpunt van ’t seizoen.
: Thijs Rouwhorst; hij stopte twee penalties.

: RKZVC E3 - SKVW E2 : 1-12
: Coen Hummelink.
: Coen Hummelink.
: De tegenstander kwam 20 minuten te laat. Wij

dachten de wedstrijd te hebben gewonnen. Maar
helaas|: Boyke Bekkenutte.

: RKZVC E3 - WVC E4: 0-21

: Thijs Rouwhorst.

: Fortuna W. E2 - RKZVCE2 : 4-3
: Mark Knippenborg, Bart Kolkman en Lars Krab-

benborg.
: Bart Kolkman; door goed rondspelen van de bal

schoot Bart de bal goed in.
: Dat onze keeper, Luuk, alleen met de ba! naar

voren liep en bijna scoorde. Fortuna stond erbij en
keek ernaar.
Lars Krabbenborg.

RKZVC E2 - AD'69 E2 : 0-0

: Penalties schieten na afloop, die door RKZVC
werd gewonnen.

: Luuc Storkhorst.



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

Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - Viking

me

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

Lichtenvoorde
Tel.05443-77448

77449

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

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

“ Jos Lageschaar
* Tuinaanleg en onderhoud
* Tuin-architektuur
* Kwekerij
* Partikuliere verkoop

Ruurloseweg 7
7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954



Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal

Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal

Mooiste moment

R.K.Z.V.C. E1
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal

Mooiste moment
Man v.d. wedstr.
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: Vios B. E2 - RKZVC E2: 5-2
: Eigen doelpunt + Lars Krabbenborg.
: Lars Krabbenborg.
: Het eigen doelpunt van Vios B. na een voorzet

van Mark Knippenborg.
Mark Knippenborg.

MEC E2- RKZVC E2 : 2-1
Lars Krabbenborg.

: Lars Krabbenborg, na een solo over de helft van
het veld waarbijhij5 spelers passeerde.

: De gehele 2e hefft, waarin nog bij een 2-0 achter-
stand werd weggewerkt.

: Roel Lankveld.

: Grol E4 - RKZVC E2 : 1.3
:Lars Krabbenborg, Mark Knippenborg en Derk

Toebes.
: Derk Toebes.
: Goal van Derk; door goed samenspel werd de bal

goed ingeschoten
Roel Lankveld.

RKZVC E2 - KSV E2 : 1-1
Derk Toebes.
Derk Toebes,die een voorzet van Bart Kolkman er
in schoot

: Mark Hoenderboom, de nieuwe aanwinst voor
RKZVC E2, speelde een goede wedstrijd.

: Mark Hoenderboom.

: AZSV E2 - RKZVC E1 : 2.5
: 1 Eigen goal, Jeroen Grotenhuis (2x), Pieter Molle-

man en René Spekschoor.
: 5e Goal; een één-tweetje tussen Sjaaken Pieter,

door Pieter mooi afgerond.
Se Goal van RKZVC.
Jeroen Grotenhuis.



VERENIGINGEN

R.KZ.V.C. Veldvoetbal
Voorziner J. Cuppers, Oude Maat1, Mariënveldo, el. 1281
Secretaris . te Molder, Aavelstraat 9, voorde, tel. 05443-75179
Penningmeester:M. v‚n. Bolscher, De Haare 68, Zicuwont el. 1660
Wedstrjdseer.  H Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

RKZV.C. Zaalvoetbal
Voorziter B. en Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwont, te. 1257
Sekr/Penningm.  :R. Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent, el. 2381
Wedstijsecr. B. Slot, Hellerweg 3, Zieuwent, iel. 2127

H.V, PACELLI: Handbal
Voorziter 8. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Secrotaresse | Rouwnorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel. 05443-73814
Peningmeesteres :P.Klein Goldewijk, Linnenwever 2, Groenlo, tel. 05240-65478
Wedstijd-seer. A. Hummolink, De Haare 30, Zieuwent, el. 1591

TOHP: Volleybe
Voorziter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, Zieuwent, te, 1875
Socretaris Bte Molder, De Haar1, Zieuwent, el 2140
Penningmeosteres :M. Heutinck, Rolderswag 11, Zieuwent, tel 1770
Wedstrijdsecr. A. Hogenkamp, De Steege 41, Zieuwent, tel. 2285
Recreanten Wte Roller, Rapenburgsestraat 2c, 'voorde, tel. 05443-72617
Jeugdzaken J. Kolkman:Cuppers, Ruurioseweg 20, Zieuwent, el 2194

ZTV: Tennis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat 1, Mariônvelde, tel 1287
Secretaresse 8 Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent. tel 1597
Penningmeester: W. Weijers, Zieuwentseweg 77. Zieuwent, tel 1445
Wedstrijd-secr.  :. v.d. Linden, Dorpsstraat 2Zieuwent, el. 1653
Jeugdcommisie A Hassink, Kleuterstraat 10, Zieuwent, Tl. 1917

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

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster L. Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tel 08340-60242
Secretaresse J Wolters, Batsdijk 42, Mariënvelde, el 1711
Penningmeesteres:E. Krabbenborg. Batsdijk 39, Mariënveido, tel. 2329
Wedstijd-seer. :L Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tel. 08340-60442

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Ohf, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262
Sekr/Penningm.  :G. Rijnders, Lariksstraat 18, L'voorde, tel. 05243-74928



1 TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter L te Molder, B. v. Meurstraat 24, L'voorde, te. 05443-75454
Secretaris  Huitink, Hofmanweg 2, Zieuwent, el, 2112
Penningmeester :M. Wopereis, Zegendijk 5Zieuwent, tl. 1374

SLAGVAARDIG: Tateltennis
Voorziter :8.ten Bras, Dorpsstraat 29, Zieuwent tel 1257
Secretaris E: Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, tel 2316
Penningmeester te Roller, Vorkavelingsweg 2, Mariënvelde, el. 1373
Wedstrijdseor. =K. Hummelink, Esstraat 42, voorde, tel. 05443-77523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, el. 1400
Sekr/Penningm. A’ Papen, De Haaro 32, Zieuwent, el, 1970

BV. T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter J.Nijrolder, Wilgendijk 4 Mariënveide tel. 1316
Socreta te Roller, Verkavelingsweg 2, Mariënvelde,tel 1373
Penningmeesteres GC. Schurink, . v. Eykstraat 12, voorde, el 05443-73217
Wedstrijdsecr. A Waalderbos, Zieuwentseweg 42, Ziouwont, tel 1504

8.8.2: Bijarten
Voorziter A. van Melis, Kard. de Jongs. 1, L'voorde, el. 05443-74584
Seer /Weds-secr. :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel. 1271
Penningmeesteres:D. Goldowijk-ton Bras, Churchilstraat 20, ol. 1653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel. 1247
Secr/Weds-secr._:P. Domhof, Startmanswog 24, Beltrum, tel 05448-2191
Penningmeester :T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271

ESZET'90: Squashvereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77. Zieuwent, el. 1982
Secretaresse N. Nienhuis, De Stooge 86, Zieuwent. tl. 2275
Penningmeester :P. van Zutphen, Bentinckstraat 23, L'voorde, tel 05449-76782
Wedstrijd-secr. (H) :H. Meutstege. Constantijniaan 6. Ruurlo,tel 05735-3524
Wedstrijd-secr. (D} Aten Have, Varkensmarkt 10-34, L'voorde, el 0544371445

BADMINTON-vereniging
Voorziter M. Stottelaar, Middachtenstraat 34, L'voorde, tel. 05443-77019
Secretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel 2172
Penningmeester:W. Eekelder, Ruurioseweg 182, Zieuwent el. 1664
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Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

RKZVC E1- Longa E2 : 6-0
Pieter Molleman (4x), Jeroen Grotenhuis en Sjaak
Storkhorst.

Mooiste goal : 1e Goal; goede voorzet van Jeroen op Pieter, die
de bal netjes in het doel deponeerde.

Mooiste moment : De 2e helft; het spel was veel beter dan voor de
rust, waardoor ook de 6-0.

Man v.d. wedstr.  : Jeroen Grotenhuis; prima doelpunt en goede voor-
zetten.

Wedstrijd/uitslag : WVC E2 - RKZVC E1 : 6-2
Doelpuntenmakers : Jeroen Grotenhuis en Sjaak Storkhorst.
Mooiste goal : 2e Goal, die van Sjaak.
Mooiste moment _: 3 Goede reddingen van Ferdinand te Vruchte.
Man v.d. wedstr.  : René Spekschoor.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmak:

: Ratum E1 - RKZVC E1 : 3-4
: Sjaak Storkhorst (2x), Pieter Molleman en ’n eigen

goal.
Mooiste goal : Te Goal van Sjaak.
Mooiste moment : 4e Goal van Sjaak; 3-4 winst.

an v.d. wedstr.  : Sjaak Storkhorst.

Wedstrijd/uitslag : RKZVC E1 - Fortuna W. E1 : 2-1
Doelpuntenmakers : Jeroen Grotenhuis en Leon ten Bras.
Mooiste goal : Jeroen's goal (goed gescoord).
Mooiste moment : De schoen van een Fortuna-speler vloog na een

schot hoog in de lucht.
Man v.d. wedstr. : René Spekschoor.

RK.Z.V.C. D1
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

: AD'69 D1 - RKZVC D1 :5-2
Clemens Mul + Tim Papen.

Mooiste goal : Tim Papen; attent gereageerd op een losgelaten
bal van de keeper.

Mooiste moment : Dat we nog terugkwamen van een 5-0 achter-
stand.

: Mark Onstenk.



Het beste vlees
komt van uw slager

e
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

H. BEERTEN enZn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN
Telefoon 05445 - 1205

de beheerder
van het Voor een goede

= . 2e hands of nieuwe auto

parochiehuis Verder alle soorten reparaties
ook APK-keuring

wenst
naar een erkend adres:

alle sportmensen

steeds GarageAe V.O.F. KOLKMAN
WEDSTRIJDEN Zieuwentseweg 44, Zieuwent

telefoon 1603



BAM

Krabbenborg
PLUIMVEE
WEEGERUG
AKKEREOUW
HANDELSOND.

ZAND EN GRONDWERK
HUUR EN VERHUUR

Grobbenweg3-7138 KMZIEUWENT Telefoon 05445-1534- Fax 1534
Postbus13-7136ZGZIEUWENT WEEGBRUG ALTIJD OPEN

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

tijdensde rust of
na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde
Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

als a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445 1389
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Wedstrijd/uitslag : Fortuna W. D1 - RKZVC D1 : 5-0
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment : We waren drukker met het verzorgen van de

“geblesseerde” spelers dan met het voetballen. Ze
vielen met bosjes neer.

Man v.d. wedstr. : Thijs Engelen.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

AZSV D3 - RKZVC D1 : 2-2
Wout Eekeider en Clemens Mul.

Mooiste goal Wout Eekelder.
Mooiste moment : Ons allereerste puntje van de competi
Man wedst! : Clemens Mul.

Wedstrijd/uitslag : RKZVC D1 - Vios B. D1 : 2-7
Doelpuntenmakers : Clemens Mul (2x).
Mooiste goal : De eerste goal van Clemens.
Mooiste moment : Reeds na 30 seconden scoorde Clemens zonder

dat de tegenstander de bal aanraakte.
Man v.d. wedstr.  : Jurgen Klein Goldew

Gedurende de wintermaanden is er in de kantine van Z.V.C. normali-
terop elke tweede maandag van de maand een kruisjaskaartavond
voor leden en donateurs van deze vereniging. De aanvang is 20.00
uur. De eerstvolgende kaartavond van dit winterseizoen is vastge-
steld op maandag 13 november a.s.

TRAINERS GESTRESST ?

Medio september, ’S-AVONDS
Wil je iets drinken Willem ? Ja doe nog maar een pilsje, want Louis en
Dick komen zo met Studio Sport, dus dat wordt weer lekker irriteren.
Drink nou niet zo veel Willem, dat kunnen de jongens morgen ruiken.
Neejoh, die denken dan, dat ze zich zelf ruiken.
Tjonge jonge, wordt er die knapen dan helemaal niks geleerd ? Zie die
Edgar dan blind in de diepte penetreren. Néé Luc, dan gebruik je toch
een wisselpass jongen. Philip, die bal moet je eruit halen eikel ! Over de
hele Arthur! De tribune in metdie bal Ronald!
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Rustig Willem, jullie hoeven morgen pas.Ja, oké, maar wel effe tegende superboeren. Laat me nou maar, want nu Kan ik me nog lekker
afreageren. Morgen tegen de pers moeten mijn woorden weer op een
weegschaal, anders leggen ze me wóór verkeerd uit net als vandaag in
die wakkere krant van Nederland. De voorzitter zat vandaag trouwensook weerte zeiken. Hij had het over een kampioenschap, ha ha ha.

’S-NACHTS
Wakker worden Willem, normaal droom je zaterdag's altijd over voetbal,
maar nu hoorik je ijlen over een kapper. Ja, maar die spitsen van mij
zien er toch ook niet uit. Ik rook nog wel effe een sjekkie, wantik had
ook al een nachtmerrie van die Orlando. Ik zie steeds een elftal met
oranje shirts spelen, terwijl hij een zwarte aan heeft. Haal me trouwens
maar even een slaappil, anders voel ik me morgen op de bank weeralseen opgewarmd lijk

VOOR DE WEDSTRIJD
Goedemorgen Willem, wat gaan we doen voor de middag ? Hmmmm,
wandelen met de hond denk ik, mond houden nu ! Zullen we dan straks
nog even koffie gaan drinken bij Mams ? Hmmmm, nee vorige maand
toch al geweest ! Naar het strand dan ? Hmmmm, neeik wil alleen zijn !

Nou, gezellig ben je weer hoor. Moet het hele gezin weer lijden om dat
voetbal van jou. Tjonge, jonge wat een chagrijn ! Trut !

NA DE WEDSTRIJD
Hoe ig het Willem ? Wat een eikels, die klojo’s ! Dat wordt morgenweer een hoop gelul na de straftraining. Haal meeffe wat te drinken.
Shit, m'n shag is ook al weer op. Haal jj effe bij de buren ? Doe die
kinderen trouwens maar naar bed, anders kan ik die hele pot niet eens
analyseren. 5-0 maar, terwijl het wel 6-0 had kunnen zijn als die ver-domde Zweed z’n kop er bij had gehouden. Vroeger met Johnny en nog
vroeger met Ove en Coentje ging dat echt veel beter.
Willem, we levenin 1995 hoor en er zijn echt veel belangrijkere dingen
in het leven. Ja, wat dan ?

De
Redaktie {RD}

De kopie voorhet volgende nummer (23e jaargang nr. 4, verschij-
ningsdatum 18 november a.s.) dient uiterlijk zondag 12 november inhet bezit te zijn van de redaktie.



J. WAENINK eeSCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

ITA
ZIEKENFONDS - TAXI - 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



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS
naar

vee en varkenshandel batsdijk 46ZiSEN” el. 1508

NMS SPAARBANK]
Bij de NMS Spaarbank
heeft u alle troeven
in handen

ESSEngoedvooren

ji assurantiën-financieringen-hypothekenLEES ZENE
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Henryte Molder
("Broakman*)

40 jaar
Nieuwe terreinknecht van ZVC

Machinist / werkmanESMeest favoriete sport : Hardlopen.
Minst favoriete sport : Boksen, vind ik waardeloos, leedver-

maak!
Mooiste sportherinnering _: Rondje IJsselmeer, 400 km in twee da-

gen, samen met de jongens "v.d. Mulder"Slechtste sportherinnering : "Baudenberchttocht*, pap in de benen,Favoriete sportman/vrouw : Jan van de Mulder (Jan KI.Goldewijk).
Sportleven Zieuwent : Goed, van alles wat te doen.
Sportblad PIOT : Ja wel interessant. Mensen uit Zieuwent

komen mooi op de voorgrond.

Lekkerste eten : Erwtensoep met pannekoeken, of een
varkenshaasje met roomsaus.

: Natuurfilms.
Normaal, Boh Foi Toch en Bon Jovi
‘Bun gin leazer, de krante’.

Leukste TV-programma
Beste muziek-(band)
Favoriete schrijver/boek
Mooiste Bun gin filmkieker’.
Fijnste kledingsstuk : Overall.

‘Onbewoond eiland : Geweer en een barbeque.10 miljoen winnen
Pilsje drinken bij

Grote boerderij kopen.
Antoon (Stoverink) of, in de ZVC kantine.Een dansje maken met: “ik dans nooit, zit lever achter een pot
bier" !

Hekel aan mensen die, : Nergens aan, zou niet weten.Geloof en/of bijgeloof Een beetje gelovig.
Politieke kleur : Hou ik me niet mee bezig.De doodstraf : Soms gebruiken!——__…..



Jeugd-droom
Grootste wens

Boer worden.
Ik heb alles, zou niet weten.Idool Géén.

Uit bed te halen voor Hoog water.
Lig in ’n deuk om : Cabaret; van Vliet, Finkers en van ‘t Hek.Als ik oranje zie … : Voetballen.

Dit is de vraag die momenteel bin-
nen de handbalvereniging tot veel
gespreksstof leidt. U zult dat mis-
schien wat vreemd vinden omdat
Pacelli al jaren in hetzelfde tenue
speelt; een korte zwarte broek, met
een rood T-shirt. Niets aan de hand
dus zou je zo denken. Maar het
tegendeel blijkt waar te zijn.

Zoals U misschien weet neemt dit
seizoen voor het eerst een derde
damesteam deel aan de competitie.
En laten zij nou de aanleiding.
voor de (soms) felle discussies
tondom het tenue.

Dames drie, of het 30* team,zoals
het ook wel genoemd wordt, is
werkelijkheid geworden. Voor het
eerst in het 42-jarig bestaan van de
handbalvereniging Pacelli doen zij
met drie dames-seniorenteams mee
aan de competitie.
Na veel gelobby en gepraat bleken
deze zomer Voldoende vrouwen
(weer) zin te hebben om enigszins
recreatief te gaan handballen. Op
voorhand werd al gesteld dat er
meer mensen op papier moesten
staan dan bij de andere teams,

De
Redaktie (JvW)

omdat velen te kennen gaven ook
wel eens een zondag vrij te willen
zijn.

Al bij de eerste (kenningsma-
kings)bijeenkomst bleek dit echter
niet de enige reden te zijn; het
eerste toekomstige dames-drie-lid
was al zwanger, en kon dus de
komende maanden niet spelen.
Uitgebreide felicitaties volgden,
maar ook werd al uitvoerig gespro-
ken over de “kinderopvangmogelijk-
heden". De meeste leden hadden
kinderen, waarbij de ouderen wel op
de kleintjes konden passen, en men
om die reden in elk geval niet hoef:
de af te zeggen voor de wedstrijd.
Waar ookal zeersnel een oplossing
voor was gevonden, was de spon-
soring; deze zouin ieder geval voor
de shirts zorgen.

Tot zover dus alles prima en snel
geregeld. Allemaal eerst lekker
vakantie houden en dan beginnen
we daarna met de trainingen en
(oefen)wedstrijden. Toen daarmee
begonnen is bleek de tweede al
zwanger te zijn, dus viel er weer
een af. Dat blijkt ondertussen ech-



HET GEHEIME WAPENVIESPECIALIST...

ENEN

EE STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33- 7136 LE ZIEUWENT - Telefoon 05445 1207EEJe eigen sport,
je eigen bank

Rabobank
Meerbank voorje geld



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 05445 - 1542

S ‘AUTOBEDRIJF

Voor:
= Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

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

merken. (Huurauto beschikbaar)
- APK-Keuringen
- Schadetaxatieen -reparatie

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



ter nog maar het topje van de ijs-
berg te zijn, want door blessures
missen ze iedere wedstrijd weer
enkele mensen extra, en moeten
andere leden bijspringen. Opvallend
gegeven hierbij is dat deze blessu-
Tes opgelopen worden tijdens de
training en/of met het warmlopen
voorde wedstrijd !!

Na enkele weken werd ook duidelijk
dat de dames een prachtig nieuw
gesponsord shirt droegen, maarerverder qua kleding absoluut geen
eenduidigheid en eenheid in wastezien. De een liep met een voetbal-
broek, de ander met een oud, ver-
kleurd handbalbroekje, en ‘weer
anderen met moderne wielrenbroe-
ken. lederen was het erover eens
dat dit niet leek en geen reclame
voor de vereniging en shirtsponsor
was, dus werd afgesproken om
allemaal dezelfde broek te dragen.
Een goede afspraak, maar de uit-
voering ervan leverde nogal wat
problemen op, want welke broek
dan? Aan Bennie ten Bras werd
gevraagd een voorbeeld te bestellen
van een langere broek. Dit bleek
echter “ne enorme tente“ te zijn,
wat de tegenstanders van de lange
re broek alleen maar standvastiger
deed worden in hun besluit om
gewoon net als de andere teams
een korte broek te gaan dragen. Dat
was ook exact hetgeen de dames
van de andere teams zich afvroe-
gen; waarom niet gewoon hetzelfde
als wij dragen? Ja, die gingen zich
er ook allemaal even lekker mee
bemoeien. Daarop wordt dan geant-
woord dat het niet modern is, de
langere broek fijner zit, en wat meer
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verhult! Hier is een ander het weer
niet mee eens en zo blijven de di
cussies aan de gang. Want de da-
mes dragen nog steeds hun eigen,
verschillende broeken.

Bennie is op zoek naar een ander
model; of dit een korte, een strakke
lange, of nog een andere broek
wordt is op dit moment nog niet
bekend, en wordt met spanning
afgewacht. Wel is er binnen de
handbalvereniging voorlopig nog
volop gespreksstof, waarbij de
voor en tegenstanders hun argu-
menten nogmaals duidelijk kunnen
laten horen, en zo eventueel nog
medestanders kunnen binnenhalen.

Positief effect van de "broeken-
kwestie” is dat men niet verlegen
zit om onderwerpen om over te
praten, en dit alles tot een boel
vrolijkheid en hilariteit (heeft) (ge)-
leidt). Mij is echter niet ter ore
gekomen wie deze broeken nu
betaald; de sponsor of de leden
zelf? Omdat daar dus met geen
woord over gesproken wordt, zal dit
wel niet belangrijk zijn. Het zal mij
overigens niet verbazen dat de
discussie nog lang niet ten einde is,en misschien zelfs weer opnieuw
oplaait als de sponsor, of de nu nog
zwangere dames het niet met de
broekjeskeuze van de dames eens
zijn.

Wordt vervolgd dus … 271!

De Redaktie (IR)—.
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andb: alvereniging PACELLI

PACELL NIEUWS
Ook voor handbalvereniging Pacelli
is de competitie inmiddels weer van
start gegaan. Na een korte oefenpe-
riode hebben de seniorenteams hun
eerste wedstrijden alweer gespeeld.
De jeugdteams beginnen hier vol-
gende week mee.

Voor het eerst in de geschiedenis
nemen drie damesteams deel aan de
competitie; dames 1 speelt in de
eerste klasse, dames 2 in de twee-

de klasse, t.g.v. het behaalde kam-
pioenschap vorig seizoen, en het
nieuwe derde team begint in de
derde klasse. Doordat de heren ook
gepromoveerd zijn spelen zij dit
seizoen in de tweede klasse.

Hier volgt in het kort de resultaten
van de gespeelde wedstrijden van
dames 1, 2, 3 en de heren.
DAMES 1

U.G.H.V. - Pacelli: 9-11
Na een wat onwennig en zenuw-
achtig begin kregen de dames ste.
eds meer vat op de altijd lastige
tegenstandsters uit Ulft. Er werd
geconcentreerd en solide gespeeld,
waarbij de dames de voorsprong
geleidelijk aan uitbouwden en deze
ook tot de laatste minuut vasthiel-
den.

Pacelli - Groessen : 12 -15
De uitslag doet vermoeden dat het
een spannende, gelijkopgaande
strijd was. Niets is echter minder

waar, want met de ruststonden de
damesal met 12-4 achter. Dit was
met name het gevolg van de slechte
verdediging, en ogenschijnlijk non-
chalante instelling van de speel
sters. De tweede helft zetten zij dit
recht door goed en agressief te
verdedigen. Daardoor liep de aanval
ook beter en zo konden ze een
groot gedeelte van de achterstand
weer inlopen. Helemaal lukte dit
helaas niet, daarvoor was de tijd te
kort. Jammer dat men het er in de
eerste helft zo bij heeft laten zitten.

DAMES 2
Pacelli - Avanti: 9-9
Pacelli speelde goed, en heeft ook
bijna de gehele wedstrijd voor ge-
staan. Toch liet men in de laatste
minuten de tegenstanders terug
komen; zij gingen “man to man®
spelen en hierop hadden de dames
geen antwoord, zodat het toch nog
een gelijkspel werd.

Appolo - Pacelli : 12 - 6
In deze wedstrijd waren de dames
kansloos tegen het eerste team uit
Wehl. Dit kwam deels door het
goede spel van Appollo, maar nog
meer door het ontregelen van de
aanval van Pacellizijde, door een
opbouwster vast te zetten.

HEREN 1

Brummen- Pacelli: 15 - 15
Pacelli begon de allereerste compe-
titiewedstrijd in de tweede klasse
erg goed. Langzamerhand bouwdena—



IETS TE VIEREN?
geboorte - huwelijk - jubileum

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

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

SeiBakkerij Jos Knippenborg
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ze een voorsprong op, die twee
minuten voorhet eind nog 2 goals
was. Dat mag je natuurlijk niet meer
uit handen geven, maardit gebeur-
de toch, zodat een als gewonnen
beschouwde wedstrijd toch nog in
een gelijkspel eindigde.

Pacelli - Gazellen : 20 - 13
Vooraf dacht men een zware dob-
ber te hebben; het was dan wel het
vierde team van de Doetinchemse
handbalclub, maar daar speelden
veel oud-eerste spelers in (ere-divi-
sie ervaring). De wedstrijd begon
rommelig; over en weer werd ge
zocht naar de gaten in de verde-
diging, en aanvallend lukte het aan
beide zijden nog niet. Er werden
Vele kansen gemist, maar ook de
keepers verrichtten goed werk.
Toch bleken de Pacelli-heren het
sterkst, waarbij de break-out en de
vrije worpen tot de belangrijkste
wapens gerekend konden worden.

DAMES 3
Op 2 september j.l. speelde dit
gehele nieuwe team hun eerste
oefenwedstrijd tegen het derde
team van U.G.H.V.. De coach,
Marcel van der Linden, schreef
naderhand het volgende verslagje;

“Na een moeïlijke rit in Ulft aange-
komen, omgekleed en warm gelo-
pen. Vanaf het begin liep het al heel
lekker, er werden geen systemen
gespeeld maar dat hoefde ook niet,
men vond elkaar vrij makkelijk en
metde rust was de stand 0-9.
Hierna is men toch maareen beetje
gas terug gaan nemen en werd
Ingrid de keepster gevraagd er maar
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een paarballen door te laten, maar
we moesten wel winnen, en dat
hebben we ook gedaan; eindstand
4-15. Proficiat dames.
Na de wedstrijd werd er over baby's
gepraat.”

In de competitie heeft men onder-
tussen twee wedstrijden gespeeld,
hoe dat gegaan is kunt u lezen in
onderstaand verslag, geschreven
door de dames zelf.
“Pacelli - Vios, 1 oktober

In de oefenperiode was er al een
wedstrijd gespeeld tegen deze da-
mes van Vios uit Beltrum. Vios won
met een klein verschil; 4-5.
In deze competitiewedstrijd scoren
de dames van Vios makkelijk en
liepen al snel uit naar een 2-6 voor-
sprong. Dit was tevens ook de
ruststand.

In de tweede helft kreeg Pacelij
meer vat op hetspel; er werd beter
geblokt en de aanval liep soepeler.
Pacelli kwam dichterbij, en vier
minuten voor tijd was het 7-7.
Uiteindelijk werd het winnende
doelpunt door Pacelli gescoord via
een breakout. Kortom een sidde-
rende wedstrijd (zei Linet, die ge-
blesseerd aan de kant zat) die ein-
digde in een 8-7 overwinning.
Om ongeveer 19.00 uur hadden wij
een koud buffet in het Sourcy van
familie Holweg. (en bedankt}.

77-9-95, Brummen - Pacelliz
We hebben ons best gedaan maar
helaas met 10-7 verloren.”

Het Bestuur

 ———8
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DE ZWEEPSLAG

Bron:  "Blessurebulletin; uitgave van de Gelderse Sport Federatie in
samenwerking met de Sport Medische Regio's Gelderland.

DE ZWEEPSLAG
- De zweepslag is een blessure die veel-

vuldig bij sport voorkomt en die vaak
ontstaat bij het aanzetten voor een
sprint, Deze blessure Ís een scheuring
van de kuitspier.

ĳj het optreden van een zweepslag
lijkt het alsof met een zweep achterop
de kuit wordt geslagen of op de kuit
wordt getrapt.

- Somsiseen bloeduitstorting te zien
en kan een zwelling optreden. Direct
na het ontstaan van de blessure is
lopen vrijwel onmogelijk.

- Sporthervatting kan in de meeste
gevallen na 4 à 8 weken plaatsvinden.

Hoe voorkom ik een zweepslag ?
- Doeeen goede warming-up:

1. Begin met 5 minuten losjes inlo-
pen ofheel rustig inspelen.

2. Doe na het inlopen ofinspelen rek-
kingsoefeningen. Een oefening die
de kuitspieren oprekt staat hier
naast vermeld.

3. Ga hierna (weer) rustig inspelen
alvorens aan een training of wed-
strijd te gebinnen.

- Speel niet verder met kramp. Dit duidt
op overbelasting of ongetraindheid.

- Draag bij koel weer een trainings-
broek.

Kuitspier

Achillespees

Leun met het ichaam naar voren en druk
ook de heupen naa voren en beneden.
Het achterste been bit gestrekt met devoet plat en recht op de grond. Yoehoe
spanning in uw kuit ontstaat; 20-30seconden vasthouden en 2 à 3 maat
herhalen.



Bloemsierkunst „ERNA“
Werenfriedstraat 1

7136 LZ Zieuwent
Telefoon 05445 - 2372

Vooral uw bloem- en
kado-ideeën

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

Open: Ma. 10.00 - 12.00 uur
Di.VmVri. 8.30 -12.30 uur +13.30- 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za 8.30 -16.00 uur

Tevens bezorgdienst
Tot ziens

52 Dames- en Herensalon
179 1
Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 05445-2391 4%

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



Brood- en Banketbakkerij

CLEMENS KRABBEN

Dorpsstraat 91 ZIEUWENT - Telefoon 05445-1279

AAN DE WEG TIMMEREN MET
MATERIALEN VAN GeeBOUWBEDRIJF

ClÖopereis visf* nieuwbouw
* verbouw
* onderhoud
* machine houtbewerking Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
_ mede Telefoon 05445 - 1928 b.g.g. 1209

AUTOBEDRIJF
EN9980Ttoee54857774 9

Din iNENN
Verkoop en reparaties

van merkauto’s=bgg 1601

maakthetsenleuker tel. 2254 Waalderweg’ 12a
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Wat moet ik doen wanneer ik toch een zweepslag krijg ?
1. Niet op het geblesseerde been lopen of steunen.

2. Direct koelen door stromend water, een coldpack of ijs (een
‘handdoek tussen ijs en been voorkomt mogelijke huidbeschadigin-
gen) gedurende periodes van 20 minuten afgewisseld met perio-
des van 20 minuten zonder koeling. Koelen kan tot 48 uur na het
ongeval een positief effect hebben, maar bedenk wel: hoe eerder
hoe beter!

3. Laat zo snel mogelijk een drukverband aanleggen dooreen des-
kundige (arts, fysiotherapeut, EHBO-er of sportmasseur). Gebruik
hierbij geen vette watten; het effect van koeling gaat dan weer
verloren.

4. Houd zoveel mogelijk het been omhoog zodat het overvloedige
vocht terug kan zakken en vermijd aanspannen en rekken van de
kuitspier.

5. Raadpleeg na deze eerste hulpmaatregelen uw huisarts of het
Sport Medisch Adviescentrum (SMA), die eventueel naar de
fysiotherapeut kunnen verwijzen.

6. De zweepslag is een blessure die vaak terugkomt wanneer het
sporten te snel wordt hervat. Maak daarom gebruik van een
zorgvuldige trainingsopbouw (eventueel in overleg met de trainer).

a. onbelast oefenen
b. lopen of fietsen
c. rustig hardlopen
d. voorzichtig sporten (zonder sprintjes)
e. volledig wedstrijd-sporten.

Ga pas naar de volgende stap wanneer je helemaal geen pijn meer
hebt en voer de hierboven beschreven warming-up altijd Uit.

Belangrijk: Nooît masseren of warmte-brengende zalven gebruiken;
dit verergert de blessure alleen maar. Pas na 2 of 3
dagen eventueel warmte toepassen.
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EVENEMENTEN-AGENDA

… 6 november : Jaarvergadering ouderraad St.Jozefschool;
aanvang 20.00 uur.

— 10 november Jong Nederland: Playback-show.
- 11 november Jong Nederland: 40-jarig bestaan.

— 12 november : PIOT : kopie inleveren.
“Overige evenementen".

TIENER-JAZZ
Omdater veel aniomo is vooreen uurtje Jazz-aerobics met tieners
van £ 10 tot * 14 jaar, wil ik met ingang van oktober van 19.00 -
20.00 uur in het Sourcy Centrum hiermeestarten. In de bovenzaal
voor alle duidelijkheid. De les wordt helemaal gegeven op muziek.
Het is ook mogelijk zelf je muziek mee te brengen, die ik dan ook
gebruik.

JAZZ-TOTALE-CONDITIE
Wist je dat er ook Jazz-totale-conditie was? Vanaf 1 oktober zijn de
lessen in het Sourey Centrum (bovenzaal) weer begonnen. Van
20.00 - 21.00 uur ben je van harte welkom, ongeacht je conditie

Voor opgaveof informatie, bel mij dan:
Maria Waalder-Stortelder
Johannes Vermeerstraat 67
L'voorde : tel. 0544-374307

De kopie voor het volgende nummer (23e jaargang nr. 4, ver-
schijningsdatum 18 november a.s.) dient uiterlijk zondag 12



NVM 5

HYPOTHEEK
sHoP u

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Omdiee voor u juiste hypotheek te kiezen, krijgt u

mu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.

DE NVM HVPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

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

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 12
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0524 - 1766



W.A.KEMKENS bv,
voorlaue

LATIE- bechuiek

ELEKTROTECHNIEK OPTIMALISERING

CENTRALE VERWARMING ENERGIEBEHEER

LUCHTBEHANDELING TELEFOONINSTALLATIES

LOODGIETERSWERK SERVICE

SANITAIRE INSTALLATIES ONDERHOUD

MILIEUTECHNIEK ADVISERING

KEMKENS

OENLO DAG EN NACHT BEREIKBAARGE ae8.G.G. 05445-1668. 05440 61695
U!

7136 KN ZIEUWENT- Zegendijk 26 Tel. 05445 - 1666


