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HET DECEMBERGEVOEL
De feestdagenstaanweer voor de
deur en dat zijn voor de meeste men-
sen toch wel drukke dagen. Op zich
zijn de feestdagen zelf niet zo druk,
maar het zijn vooral de dagen die er
aan vooraf gaan. Iedereen rent van
hot naar haar om de boodschappen
en kerst inkopen op ijd in huiste heb.
ben. Dit vind ik altijd weer eensport
op zich. leder jaar denk je weer: “Dit

jaar maak ik niet zo'n drukte”. Maar
voor je het weet,zit je er weer mid-
denin en heb je het ritme
zo weer te pakken.

Net als met sporten begin je, voordat

het Moment Suprème aanbreekt, met
de voorbereiding. Je gaat eerst na-
denken over de tactiek. “Blijven we de
eerste kerstdag thuis, gaan we naar
jouw ouders of naarmijn ouders? Zul-
Ien we de tweede kerstdag toch maar
afspreken met vrienden? Koken we
zelf of gaan we buiten de deureten?”
Wanneer de tactiek bepaald is, kun
je daadwerkelijk beginnen met de
voorbereiding, de warming-up. De
boodschappen moeten worden ge-
haald en het kerstdiner moet worden
voorbereid. Meestal wordt dît lang-
zaam opgebouwd. De eerste inkopen
worden een week van tevoren in huis 1



gehaald, terwijl de meeste bood-
schappen een dag van tevoren nog
snel gekocht moeten worden. Zo werk
je dus langzaam maar zeker naarhet
punt toedat je moet scoren, de wed-
strijd. Wanneer de tactiek en de war-
ming-up goed zijn, mag de wedstrijd
zelf geen probleem meer zijn. Het is
nueen kwestie van uitvoerenen al-
les eruit halen waterin zit. Maar na-
tuurlijk is een van de belangrijkste
punten, voor mij tenminste, dat alle

voldane gevoel vast te houden, en
daarom is het goed dat je je prestatie
afsluit met een cooling-down. Het is
dan ook van essentieel belang dat je
e activiteiten langzaam afbouwt en
niet direct stopt met bewegen door
passief op de bankte gaan zitten. Het
is beter om in beweging te blijven
(denk bijvoorbeeld aan een rondje
lopen) en zo langzaam weer tot jezelf
te komen. Zodra dit gebeurd is, wordt
het ijd om lekker languît op de bank

aanwezigen genietenenzichamuse- te gaan zitten en gezellig nate pra-
ren. ten.

Wanneer de wedstrijd is afgelopen en
het resultaat is positief, danheeft ie-
dereen weereen voldaan gevoel. Het
is dan natuurlijk erg belangrijk om dit

Tenslotte wil k iedereen fijne feest
dagenen een goed 2001 toewensen.

De redactie (CE)

REDAKTIEMEDEDELINGEN
ADVERTENTIES
Het komende jaar kunt u in de PIOT weer volop genieten vanhet
‘reilen en zeilen’ van onze sporters. Dit dankzij de financiële steun van
de plaatselijke middenstand, die er middels hun advertenties weer voor
gezorgd heeft dat u de eerstvolgende 10 nummers (jaargang 28 nr. 4
Um jaarjang 29 nr. 3) van PIOT gratis in huis krijgt. Naast alle adver-
teerders wordt dit blad mede mogelijk gemaakt door drukkerij Wester-
laan. Naast het verzorgen van al het drukwerk treedt zij, door een
substantiele financiele bijdrage, op als onze ‘hoofdsponsor: (Dit ver-
klaart 0.a. haar advertentie op de voorpagina.)

VERSPREIDING
Met de familie Domhof (bezorger van de Gelderlander) zijn afspraken
gemaakt dat PIOT huis aan huis wordt bezorgd. Mocht u onverhoopt
PIOT toch niet ontvangen, wilt u dit dan doorgeven aan de bezorger
vande Gelderlander bij u in de wijk of aan Domhof(tel. 351517) zodat
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eenen ander kan worden gecorrigeerd. Mocht u buitenhet boven-
vermelde verspreidingsgebied wonenen toch PIOT regelmatig willen
ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aande redaktie (tel. 351964)
Tegen portovergoeding (f 2,40 per nummer) wordt de PIOTu per post
toegestuurd. Tenslotte zij nog opgemerktdat van elke uitgave van PIOT
een aantal exemplaren in dekantine van ZVC, het clubgebouw van
ZTV enhet Sourey Center ligt.

ONZE HELDEN
Als de meesten van ons nog lekker liggen te slapen, gaat bij bezorgers
van ochtendkranten de wekker. Weer of geen weer, zin of geen zin,
De Gelderlander hoort voor 07.00 uur bij u in de bus te liggen. Op
onmogelijke tijden zeulen zij met grote tassenen dikkezaterdag-edi-
ties over straat om uw weekend-ochtendkrantje te bezorgen. 10 Keer
per jaar krijgenzeer de PIOT als “extra balast” bi, terwijl die ook nog

an-huis moet worden bezorgd. Ze zitten er niet altijd om te
springen, maar doen het toch. Natuurlijk worden ze ervoor betaald,
maardat is geen vetpot. Een welgemeend dankwoord voor alle PIOT-
bezorgers is daarom op z'n plaats.

De Redactie.

DAAR WAAR DE KLAPPEN.
VALLEN. ‚=

menteel
in

in de hoek zit waar deHet is al weereen tijdje geleden
dat ik een sfeerverslag heb ge-
maakt voor de Piot, toen van het
eerste damesteam van Pacelli
We vonden het daarom tijd wor-
den dat er weer eens een verslag
zou komen van een bepaalde ver-
eniging. Mijn eerste gedachte gaat
dan direct uit naar volleybal
vereniging Tohp.
Allereerst omdat ik er zelf id van
ben geweest, met heren 1 veel
rond geweest en veel lol gehad.
Maar vooral ook omdat Tohp mo-

klappen vallen. Hetis een vereni-
ging zonder voorzitter, werkzaam-
heden leunen te veel op een kl
groepje mensen, het ledenaantal
loopt terug, er is geen herenteam
meer, jeugd aantrekken is moei-
lijk. Eigenlijk allemaal ten on-
rechte, want volleybal is een ge-
weldig leuke sport. Zowel om zelf
te doenals om naarte kijken.

Ik loop daarom op een zaterdag-
middag om vier uur naarde sport- 3



hal en ga kijken naar de wedstrijd
van dames 1 tegen de dames van
LIJV (uit IJzervoorde). Vanoch-
tend kwam ik bij toeval Raymond
Meekes tegen en kon aan hem
vragen hoe laat zijn vrouw van-
middag moest spelen. Eigenlijk
hetzelfde probleem als bij Pacelli;
geen duidelijk vaste begintijd.
‘Vanmiddag om kwart over vier!
weet Raymond mij te vertellen.
Dus ruim optijd kom ik het sourey-
centre binnen en neem een kop
koffie. In de sporthal zijn de da-
mesal bezig met het opbouwen
van het veld. Net rechtop, strak
spannen, juiste hoogte, banken
voor de coach en wissels, hoge
scheidsrechter-tafel en warm-
lopen maar. Ik voel me nog wat
eenzaam want ik kan in mijn di-
recte omgeving eigenlijk niemand
ontdekken die ook voor deze wed-
strijd is gekomen. De koffie is op
en de speelsters zijn al aanhet
rekken en strekken. Het moment
voor mij om de barkruk te verrui-
len voor een plaats op de tribune.
Aangekomen opde tribune zie ik
de dames nog steeds rekken en
strekken, waarbij ik moet denken
aande opmerkelijke uitspraak van
dr. Mollemanin de Piot; ‘het is
nooit bewezen dat warmlopen
blessures voorkomt en van mij
mag de wedstrijd dan ook wel be-
ginnen. De mensen op het veld
denken hier anders over en gaan
rustig door met inspelen. Mis-
schien wachten ze op het publiek.

Want ondanks dathet al kwart
over vier geweest is benik nog
steeds moederziel alleen op de
tribune, en ook in de kantine zie
ik geen toeschouwers voor het
glas

Er wordtniet langer gewacht en
het spel gaat beginnen. Bij de
eerste punten die Tohp meteen
binnenhaalt bekruipt mij het ge-
voel dat dit een oprolwedstrijd
wordt. De dames van LIJV bak-
ken er werkelijk niets van enik zal
wel vroeger thuis zijn dan ik had
gedacht. Maar na deze korte pe-
riode van suprematie gaathet wat
meer gelijk op en LIJV kan Tohp
blijven volgen tot de 22 punten.
Dan versnellen ze even iets en
TOHP verliest de eerste set, met
24 tegen 26. Voor mijn gevoel is
het niet terecht, maar hetzij zo.
Tohp zal zeker terug komen. De
coach, voor mij een onbekende,
lijkt dit ook duidelijk te maken. De
persoonlijke fouten die gemaakt
worden moeten minder en dan zal
het beter worden.
Maar helaas, ook de tweedeset
gaat het niet geweldig. Qua
puntentelling houdt het gelijke tred
met de eerste set. Lang gaathet
gelijk op maar door veel eigen fou-
ten wordt ook deze set verloren,
nu met 21 tegen 25. Mij valt op
dat de scheidsrechter erg onze-
keris en af en toe heeft hij du-
bieuze beslissingen. Dit toch
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vooral ook ten nadele van LIJV.
Eris tijdens deeerste tweesets
veel spanning, maar wel erg wei-
nig sensatie. Daar wordente veel
fouten voor gemaakt. Ik baal hier
behoorlijk van. Ik heb de dames
vaker zien spelen en ik weet
daarom dat ze veel beter kunnen.
Een off-day dientzich danal aan.
Opeens valt het mij ook op dat het
behoorlijk fris is in de zaal. Waar-
schijnlijk lekker omte spelen,
maar duidelijk minder om naar te
kijken. Inmiddels zijn er twee toe-
schouwers bijgekomen.

De derde set begint explosief. De
dames staan in now:-time met zes-
nul voor, maar staan even later
even-zo-vrolijk met zes-zeven
achter. Dit wordt de beroemde
nekslag. Het spel van Tohpis vol-
ledig geknakt. Er wordt nagenoeg
niet meer goed gesmasht, maar
enkel nog geplaatst en dit biedt de
tegenstanders de mogelijk te
groeien, terwijl zij toch echt niet
veel beter zijn. Maar helaas voor
Tohp, vandaag even wel. Teke-
nend voorde wedstrijd wordt de
laatste bal in deze set primain
geslagen, maar door de slecht-
ziende scheidsrechter uitgegeven
De dames van Tohp hebbeneen
vell (hop,hop,hop,klap,klap; maar
je moet het eigenlijk zelf beleven)
waarik even een raar gevoel bij
krijg. Wat zij daar in het veld doen

zou normelitair een rol voor het
publiek zijn, maarik peins er niet
over om dit alleen te doen en laat
het dan ook maar aan de dames
over.

De vierde set is een vervelende.
Hetspelis al verloren en de da-
mes gaan niet beter spelen. Ik ben
blij dat deze set er uiteindelijk op-
zit. Ik loop naarde kantine, terwijl
ik uit mijn ooghoeken zie dat de
dames het veld weer afbreken,
betaal de koffie aan de bar en ga
naarhuis.
Als ik naar huis loop valt het me
zwaar om niet te denken dat dit
een vervelende middag was.
Want dat was het eigenlijk wel
Niet omdat Tohp verloor, dat doet
ZVC ook regelmatig en daar blijf
ik ook naar toe gaan, maar om-
dat er zo weinig publiek was en
daardoor geen sfeer op de tri-
bune.
Als ik weer thuis ben voel ik me
gauw een stuk beter. We eten
stampot met hachee.

De Redactie (ML)
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SKEELEREN

In de winter is het tijd voor de
schaatsers om de mens te verblij.
den met een mooi stukje sport.
Wat jammer nou dat er geen ijs
ligt. In Thialf kun je ze natuurlijk
wel bezig zien, maar mooier zijn
toch de marathons op de friese
meren. Sneu vindik het altijd voor
die mensen dat er dan geen is ligt
Hethele jaar trainen zeen probe-
ren zein conditie te blijven. En dan
wil dat water steeds maar niet
bevriezen. Gelukkig zijn er
skeelers uitgevonden zodat ze de
schaatsbeweging kunnen blijven
oefenen. Je zou het toch maar
verlerenna jaren zonder ijs.
Zelf heb ik de skeelers afgelopen
zomer ook ontdekt. Samen met
mijn buufje (lees:buurvrouw) gîn-
gen we op een warme woensdag-
middag naar Obelink om deze
schoenen op wieltjes eens van
dichtbij te bekijken. Na de hele
winkel te hebben doorgeschaatst
kwamen we tot de conclusie dat
skeeleren wel iets voorons was.
Trots reden we metonze aankoop
naar huis. Daar aangekomenbe-
sloten we eerst maar eens een
route uit te stippelen voordat we
van start zouden gaan. Laten we
eerst maar eens naar Harreveld
skeeleren, zeiden we tegen el-

kaar, je moet het natuurlijk lang-
zaam opbouwen. Uitgezwaaid
door een paar mensen uit de buurt
gingen we met volle moed op pad.
Gelijk de vaart erin. Geweldig ging
het tot we op een kruising kwa-
men. Hoe moetje stoppen? Veel
tijd om na te denken hadden we
niet. Gelukkig stond er een
voorrangsbord om te grijpen. Toch
maar even watrustiger aandoen.
Toen ik na eentijdje om me heen
keek wat ik nog niet eerder had
gedaan in verband met hetin ba-
lans houden van mijn evenwicht
zag ik dat we net bij het Longa:
terrein waren. We hadden er dus
pas een halve kilometer opzitten.
Buufje had een korte pauze no-
dig en ging op de stoeprand zit-
ten. Ik wilde eigenlijk niet gaan zit-
ten, maar door eensteentje die
iemand daar erg onhandig had
laten liggen zatik even ater toch.
Met hoofden als tomaten en klop-
pend hart besloten weonze route
wataan te passen en een weg te
kiezen die ons interessanter leek,
daar we ook van denatuur wilden
genieten. Deze route was ook een
stuk korter. Onderweg hoopten we
nog op een stel toeristen (met
auto) die de weg kwijt waren en
heel toevallig bij ons huis in de
buurt moesten zijn, zodat wij ze
daar naar toe zouden kunnen be-
geleiden. Een heel aantal pauzes
later kwamen wethuis weer aan.
Conclusie van buufje en mij: ga
niet gelijk te ver, want je moet ook
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nog weer terug! Na deze middag hebben we het remmen ook even
flink geoefend zodat we de volgende keer veilig destraat op konden
gaan. De hele zomer hebben we geskeelerd en we kunnen nual tot
Harreveld skeeleren en komen moeiteloos weer thuis.

De redactie (WK)

N EN NOG
TRAINEN.TRAINEN, TRAINE

EENS
Deeerstehelftvanhet dehoofdmachtop. De overige  senioren-
voetbalseizoen zit er laatstejarentijdensde teams van RKZVC
op, en de leden van winterstop meestal in staat het eerste het
RKZVC genieten van het rechter rijtje van best genoteerd. Het
een welverdiende het scorebord te vin- derde doet het ook re-
winterstop. Zondags den, nu dan toch ein- delijk (8e), maar de
eindelijk eens uitsla- delijk met 17 punten overigeelftallen stel-
pen, of gezelligmetde uit 11 wedstrijden een len teleur. Allen zijn
familiewatgaandoen. d e g e 1 ij k e aande staart van hun
Even geen gestress middenmoter in het klasse te vinden, het
voor begeleiders en linker rijtje. En zij die vijfde zelfs als hekken-
trainers, even geen RKZVC 1 hebben ge- sluiter. Op zoek naar
gezoek naar vol volgd weten, dat er oorzaken hiervoor, valt
doende spelers voor meerinhetvat zit. Ver- op dat het maken van
de komende zondag, der kijkend valt het doelpunten bij elk
even geen keepers- gering aantal doelpun- team een probleem is.
problemen. ten voor (11), maar Het eerste scoort het

ooktegen(13)op.Met minst, gemiddeld
De tussenbalans kan dit aantal heeft men exact 1 goal per wed-
opgemaakt worden, slechts 1x meer ge- strijd, het team met de
en hiervoor blijkt de scoordalsdenummer meeste doelpunten
KNVB internetsite laatst, Vosseveld, voor is het derde. Zij
www.knvb.nl een maar tevens heeft scoren gemiddeld 1,9
prima bron. Wanneer RKZVC, op koploper doelpunten per wed-
je naar de resultaten SDOUC na, de minst strijd. De overige
van RKZVC totnogtoe gepasseerde defen- teams zitten hier er-
kijkt, valt als eerste sie gens tussenin. Tegen-
natuurlijk de uitste- doelpunten vallen be-
kende 6e plaats van In vergelijking met de duidend rijkelijker. Het 7
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eersteis al genoemd,
‚en vormt een positieve
uitzondering met1,2
doelpunten per wed-
strijd tegen. Het derde
en vierde met resp 2,2
en 2,4 doelpunten te-
gen krijgen dus over
het algemeen elke
wedstrijd iets meer
doelpunten tegen dan
ze zelf scoren, bij de
overige teamsis dat
zelfs dubbel tot drie-
dubbel keer zo veel
Hiermee zijn de lage
klasseringen welver-
klaard.

Dat constaterend, dien
je toch vraagtekens te
gaanzetten bij de
voetbalkwaliteiten van
deze en gene. RKZVC
heeft 117 senioren die
als spelend lid staan
geregistreerd. En als
je dan naar de
trainingsopkomst kijkt,
zie je dat er bij het eer-
ste en tweede bijna
100% opkomst is.
Daar onder is het mis.
Op de donderdag-

avond komt van het
derde bijna niemand
op de training, on-
‘danks herhaald aan-
dringen van de leiding.
Op dinsdagavond, de
vaste avond van het
4e tot het 7e zijn ge-
middeld een man of 14
IN TOTAAL opde trai-
ning. Dit is minder dan
een kwart! Geen won-
der dat en aan de
techniek van menig-
een wat schort. Nu
kun je tegen werpen,
dat men tochelke zon-
dag 90 minuten voet-
balt, en zo toch ook
methet spelletje bezig

Datis wel zo, ech-
ter in die 90 minuten
zijn er 22 spelers en
maar1 bal. Gemiddeld
kun je dus maar 4 mi-
nuten aande bal zijn
En dan zul je ook nog
zien datin jouw 4 mi-
nuten de bal uitgere-
kend over de om
ning is geschopt. Op
een training heeft bij

veel oefeningen een-
ieder eenbal, en kun

je gewoon veel beter
aan je techniek sleute-
len.

Duidelijk moge zijn,
dat er door een verbe-
terde trainingsop-
komst veel te verdie-
nen is. En als je wint,
is het spelletje zoveel
leuker dan wanneer je
verliest. Maar dat hoef
je niemand uit te leg-
gen. Heren van
RKZVC, denkt hier
nog maar eens aan,
als na de winterstop
die vermaledijde bal
andermaal van je
schoen springt, of
wanneer die diepte-
pass die je in gedach-
ten had,eenafzwaaier
blijkt te zijn die met
een grote bocht de
struiken invliegt. "WIE
DE SCHOEN PAST,
TREKKE HEM AAN.”

Prettige kerstdagen
allemaal, en alvast de
beste wensen voor het
nieuwe jaar.

De redactie (JC)



pe
Fes en

4 4

Pacton Engelen
PROFIELSCHETS

We

L Meestfavoriete sport: Voetballen, volleyen en fietsen.

7 Minstfavoriete sport: Elkaar voor pampus slaan kan meni
bekoren.

> Mooiste sportherinnering: De tijd dat Fortuna en Sittardia nog
aparteclubs waren.
Het was detijd vanBram
Appel en Abe Lenstra. Ik ging altijd
kijken
naar Fortuna, dat was mijn club, en
dan vooral de keeper Frans de Munk
alias ‘zwarte panter’. Het hoogtepunt
van het jaar wasde streekderby
Fortuna tegen Sittardia. Goede herinne-
ringen heb ik daaraan.

L, Slechtste sportherinnering:
Alle agressie die voortkomt uit ‘suppor-
ter’ zijn.

» Favoriete sportman/-vrouw:
Hans van Breukelen; hij is fanatiek en
speelt vooral voor de ploeg
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Leukste Tv-programma:

Beste boek/schrijver:

Mooiste film:

Politieke kleur:
Beste Nederlandstalige
lied:

Meest afschuwelijke
cadeaudat je ooit kreeg:

Grootste miskoop:

Omscholen tot:

Tent opzettenin:

. Ben je wel eens
aangehouden door de
politi

Hekel aan mensen die:

Koot en Bie, nu de Bie alleen. Ookkijk
Ik, als ik kan, naar KRO-kruispunt.

Harry Mulisch ‘De ontdekking van de
hemel’. Ik geloof datik dat 4 keer heb
gelezen.

‘One flew over the cuckoo's nest’.

Rooms-rood.

Alles van Herman van Veen.

Stropdasspeld.

Potloden van Wibra van 10 cent per
stuk. Ik heb ze maar verwerkt in een
Sinterklaas-surprise, maar daarvoor
waren ze niet geschikt.

Boer, datis ook een beroep waar je
dag en nacht mee bezig bent en dat
volledige betrokkenheid vraagt.

Camping aan het water, mag hier in
Gelderland zijn, dan kun je er mooi
naartoe fietsen. Ik kampeer ook graag
in Italie.

Ja, in Zieuwent op een zondagmiddag
We kwamen van een bezoek aan pas-
toor van de Hengel en hadden inder
daad eenpaar wijntjes gedronken. De
alcohol controle viel positief uit

… net zo eigenwijs zijn als ik.
10
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Officieel dealer
Massey-Ferguson

Zetor

Vooral uw tractoren, landbouwwerktuigen,
tuin- en parkmachines

=Wij verzorgen al uw loon. en grondwerkzaamheden.
=Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen,
gereedschappen en veescheermachines

Slijpen van messen terwijl u wacht.

Telefoon:

Intemet

DE STEEGE TD? EN7436 MA ZIEUWENT BBN
TEL: OS44 - 352304 Be



Biekenuerwoer
Partieuliere BiekenuervoerOCTOJS: ienTAXI 0544 -35 1416 Perconenuenuser

Fax 0544 362166 Trouw | Roaas
Dorpsstraat 29+71361E ZIEUWENT

0 Business Clase Tavel

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
EN van merkauto'sge0 3

5 1%zoï ee|ew Waalderweg 12a

&
7

LL JEIGE
voor AL uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 351257

Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro ZS
Rucanor - Wings- Uhl Sport - Yonex - Lotto EN
Dunlop - Hummel - Masita - Oliver- Viking =AAN DA
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Uit bed te halen voor:

Waar droom je over:

Wanneer wasje voor het
laatst bang:

Wat denk je alsje in de
spiegel kijkt:

Waarom ben je goed in
watje doet:

Welkezin of welk woord
gebruik je te veel:

Wie zouje nog willen
ontmoeten:

Wat zou je geen tweede
keer doen:

Beschrijf jezelf in 5
woorden:

Hebje sinds het begin
van dezeprofielschets
gelogen:

Beschuit met een zacht gekookt eitje,
en ook wel voor zelfgemaakte soep.

Over toestanden die gebeuren in en
om het huis.

Ik reed opde Harreveldseweg en toen
doemde er opeens een jogger voor
me op.
Sinds die tijd kijk ik nog beter uit voor
joggers en mensen die hun hond uit
laten;
zij zien jou wel, maar zelf zie je ze
pas ophetlaatste moment.

God ja, die kan er nog wel zijn.

Door mensen mee te maken in allerlei
toestanden leer je veel.

‘dat wil zeggen’ ; tenminste dat zeiden
ze laatst tegen mij.

Studievrienden uit Italie.

Alle dingen die ik ondernomen heb
waren de moeite waard.

Daar zijn geen woorden voor.

Neuh.
11



DE KINDERPIOT
Een interview met Lisa /opereis over Volleyba

E et Lisa
Wopereis

over Ve yl

Deze kee7 hebben

we
Li

Ze
Nn we Lisa geïntervig

Vindt het een leukea Zeis 11 jaa
sport omdat:

jaar en zit oLees zelf maar,
p volleybal.

Paspoort.

Woonplaats:
Zieuwent

Lengte:
1.54 meter.

Kleur oge’
blauw

Kleur haar:
blond

Watisje lievelingseten? Zuurkool en

speklappen
Wat vooreen soort boeken

tees je?
De boeken

vanCarry Slee

Wat vindje het leukste

televisie programma?
slechte tijden
Wat is je lievelingsklew

Wat is je favoriete muziek?

Goede tijden,

. :



U kunt bij ons terechtvooreengeheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:

Alle verzekeringen (schade en leven)
Sparen
Beleggen
Lenen
Verzekerd sparen

Bexzen
Assurantiën - Financiële Dienstverlening

Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent
Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 -352 145

W Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544 37 12 07
maakt 't je gemakkelijk

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

—_



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69 - TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

ZIEUWENT
BORCULO

BREDEVOORT
De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling!

TRANSPORTBEDRÍS KRABBENBORG b.v.
Tel. 0544-351215VEEVERVOER

KIP VERVOR
Fax 0544-352065

AVIA ZieuwentEN]WIST U …
DatU bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per
dag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U

terecht met onze AVIA local credit card.
Dezecredit card kunt U bij ons GRATIS aanvragen.
ma. t/m vr. 8.00-20.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags gesloten

- men



Volleybal.
1. Hoe kwam je erbij om op volleybal te gaan? Ik zat eerst ophandbal en dat vond ik niet meer leuk. En het leek me wel leuk omop volleybal te gaan.

5

3 2Hoelangzit je al op volleybal? Ongeveer 4 maanden.
=

3 3. Wat vind je leuk aan volleybal? Ik vind alles wel leuk, maar par- £3 tjtjes spelen vind ik het leukst
5

4 Wanneer train je en waar? Ik truin op donderdag van 16,09 uurtot 17.00 uur in het Sourey Center.

Wat vind je de leukste worp en waarom? Ik vindbovenhands enonderhands allebei leuk, omdat ik het best goed kan en jk vind hete  zewoon leuk,
°

3 6 Wat doe je allemaal op volleybal? Eerst doen we warming wf2 daarna moet je met zijn tweeën overspelen, daarna wat oefe :n het laatste kwartiertje doenwe cen partijtje °
7. Waar vind je jou meestal naar schooltijd? Meestal thuis somszchter de computer en soms ben ik met mijn hond Banjer aan hetspelen.

3. Met hoeveel spelers speel je een volleybalwedstrijd? en nor-male wedstrijd met 6 tegen 6, maar volleybal beginners spelen met 2,3of 4 spelers

9. Zou je wel een beroemde volleybalster willen worden? Nee,want ik wil niet beroemd worden, en ik vind gewoonvolleyballen alleuk genoeg

10. Wil je blijven volleyballen? Ja, nog heel a

(Marloten Iris), ‚+ 18



VERENIGINGEN

R:  Veldvoetbal
Voorzitter A vd Wetering Dorpsstraat 26, Zeven,

il
351

E Kl Goldovik, Groening 1£, Lvoorde, te. 37864:

Penningmeester J, Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, el 362059
Wedstrijd socr WW Wopgreis, Harreveid weg 14, Zieuwent, ol 351831

Z.VZ. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat ?

Secrotais A Donderwinkel, Oude Aaltenseeg 7Ua, ['voorde,tl 379552
Ponningmoest B Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Ziou 352381
Wodstit Recreanten: B. Sot, Helenzeg3,Zieuwent, te 352127

KNVB: B. Donderwinkel, Oude alensoweg 70 tel 379552

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wersink, Anton Molernanhof 47, Zieuwent, tl 351838
Secretaresse E: Marscha, Dorpsstraat 12, Zieuwent, el 352223
Penningmees P. ter Bogt, Unnenwever 2, Groenlo, tel 465478
Wedsirigd seer A Humsneink, De Haare 30, Zeuken, 1e 361531

TOHP: Volleybal
Voorzitster Vacant
Secretaresse M. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, el 351488
Penningmeaster AN van Boeckel, de Haare 28, Zeuwerr, te! 352462
Wedstr soer. Klin Golden, de Haate 76, tl. 361

Recreanten M. Hokenborg, Boersweg 4, Zieuwent, tel 351488

ZV: Tennis
Voorziter B. Stokhoest, Zogendik 8/A, Ziouwert, tl 351947
Secretaresse A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel, 351501
Penningmeesteres ieuwent, el 3624241 Krippenborg, De Steege 29, Z

Spirit 90: Gymnastiekverenigi g
orziter J. Lavalaye, Ka, de Jongstraat 41, L'voorde, te. 373650

s M. Holkenborg, Buro
Penringmeesteres © ibers, Tongerosestra

Ledenadrinistatie

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, el. 351262
Secr/Ponningm. Rijnders, Larksstraat 18, voorde, td. 374926



VELOCÉ: Fietstoerclub
Voorzitter H. Toos, Kennecystraat 9, Zeuwort, el 379611
Secr/Penningn Cte [rake Groen
Toercoördnator  P Krippenborg, Dorpsstraat 2

Landelijke Rijvereniging “Zieuwent - Harreveld”
Voorzitter A’ Lageschaar Verdeingsweg

1 Hendriks, Mist

Bokkers, Hein Mejer

te, tel 351862

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. ton Bras, Dorpsstraat 23, Ze

Sooetaris IK Hummel, Esstraat 42, [\voorde, Tel 377523
P nge te Roles, Verkavelnge:

ietrijd secr. EE Hoonderboom, De St
eg 2, Marienvelde

age 71, Zie

Schietvereniging Zieuwent
Voort B Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zie

SeksPenn A Papen, De Haare 32. Zeu
wor,tl 351634

ont, tel, 151970

BV 'T KEVELDER: Biljarten
Vooriter J. Niroider, Middachtenstr

B te Roer, Keuter
Penningmeester: HElschot
Wedstrijd seer JE

65, Lvoordk
aat 29, Zieuwent, te

orsterdijk 20, Zieuwent,

tel 06 21864373
361250

352268
69 48, Zeuwent, tel. 351382

K.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Vooriter Spicken, Staringsaat
Spcretaris 5. Paper
Penning

Uvoorde, tel 375650
gend6, Mariëewelde, tel. 351552

36, Zieunwert, tel 351271
16, Mariënvelde, el 351819

BADMINTON-vereniging
Voorziter M Stoffeaa
Socrtarts
Penning

24, voorde, tl, 377019
nt, tol 351798

straat 2, U'voorde, tel 372700

Sourcy Squashvereniging
Correspondentie E



” ‘DE MOMENTEN VAN"
ti DE PUPILLEN k A tf
DATUM: 11-11-2000
WEDSTRIJD: WC F1 RKZVCF1
UITSLAG: 7-1
DOELPUNTENMAKERS: Tim van Wijngaarden.
MOOISTE GOAL: Tim van Wijngaarden.
MOOISTE MOMENT: Niet gezien.
MAN V/D WEDSTRIJD Stijn Rouwhorst

DATUM: 18-11-2000
WEDSTRIJD: RKZVC F1 Vios Beltrum F1
UITSLAG: 1=4.
DOELPUNTENMAKERS: Jens Schutten.
MOOISTE GOAL: Jens Schutten.
MOOISTE MOMENT: De jongens waren zeer nerveus i.v.m. de in

MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM
WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:
MOOISTE MOMENT:

MAN VD WEDSTRIJD
belangrijke reddingen.

DATUM:
WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:

MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:
WEDSTRIJD:
UITSLAG:

tocht van Sinterklaas.
Coen Spexgoor.

11-11-2000
RKZVC E5 Reunie E6
2-1
Koen Spijkers (2x).
De 2goal van Koen Spijkers.
De2goal van Koen Spijkers. Met eenschot in
de kruising sleepte hij de overwinning binnen.
Douwe Hummelink. Zeer goed gekeept. Veel

25-11-2000
RKZVC E3 - Vios Beltrum ME4
3-0
Douwe Hummelink (2x) en Nick Krabben.
Douwe Hummslink: strak schot net onder de
lat.
Nick Krabben heeft 2 palen nodig omde bal in
de goal te krijgen.
Douwe Hummelink.

09-12-2000
RKC E3 Eibergen EG
2-3

14>



We zijn net zo thuis

Rabobank

Kantoor Harreveld
Kerkstraat 20

270 Telefoon (0544) 390 350

Kantoor lichtenvoorde Kantoor
Raadhuisstraat 4
Telefoon (0544) 390 390

TE) vor
Jos Beening

Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 274, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46ee4



Wa W.J.M. Klein Goldewijk v.o.f.
wwwkleingoldewijk.nl

e Verkoop van nieuween gebruikte auto's
* Bedrijfsauto's Verhuur
© Autoalarm - inbouw
© Inbouwstation voor Black-box systemen
© APK Keuringsstation
© Startblokkering (SCM - erkend)

Ruit reparatie

DeWitte Rieteweg 3

7263 ST Mariënvelde
Tel. 0544351872
Tax 0544352164
intotekleingoldewijk.nl

WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

Naast het uitvoeren van tegewerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
en particulieren.

Regelmatig hebben wij verkoop van restanten.
U bent van harte welkom eens een kijkje te komen nemen

Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerd in cen zelfstandige baanin cen
dynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

Telefoon: 0544 371042 JamesWattstraat6 Postbus 86
Telefax: 0544 376907 7130 AB Lichtenoorde
Internetsite: vawwwesselsafwerking.nl
E-mailadres: info@wesselsafwerking.nl—ac_



DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:
MOOISTE MOMENT:
MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:
WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:

MOOISTE GOAL:
MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD:

DATUM:
WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:

MOOISTE GOAL:

MOOISTE MOMENT:
MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM
WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:
MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:
WEDSTRIJD:
UITSLAG:

DOELPUNTENMAKERS:

MOOISTE GOAL:
MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD

Thijmen Doppenen Toby Hummelink.
Toby Hummelink.
Goal van Toby.
Koen Spijkers.

04-11-2000
RKZVC E2

—
Vios Beltrum E3

4-1
Marco Spekschoor (2x), Luuk Lagenschaar en
Tom te Molder.
Alle vier
Met rust met 0-1 achter, na het laatste fluit
signaal met 4-1 gewonnen.
Frank Wopereis; een verdedigende ster in wor
ding

11-11-2000
Longa E5- RKZVC E2
2-1
Luuk Lagenschaar.
Luuk Lagenschaar: doorgoed samenspel
schoothij de balin de hoek.
We kwamen met 1-0 voor.
Dion Holkenborg; hij speeide een foutloze par-
tj

18-11-2000
Ruurlo E3- RKZVC E2
12-14
Tom Hulshof
Tom Hulshof : lob van 20 meter over de keeper.
Na een 12-0 achterstand de eer gered met de
mooiste goal van de dag.
Julliën Tiemesen maakte zijn aanvoerdersband
waar door voorop te gaanin de strijd.

11-11-2000
AKZVCE1 -Longa E2
4-3
Bas Heutinck (2x), Bern Hummelink en Tom
Toebes.
Bas Heutinck (4-3).
Bij een overwinning of een gelijkspel zou Longa
kampioen worden, maarhelaas…
Ludo Weenink.

15



FLESSEN-
ACTIE T.B.V.
JEUGD RKZVC
Ook dit jaar zalde jeugd van RKZVC
weer bij u langs de deur komen voor
haar jaarlijkse flessenactie. Na het
grote succes van vorig jaar,is ook dit
jaar weer gekozen om na de kerstda-
gen bij u langs te komen. Op woens-
dag 27 december vanaf 10.00 uurzult
ude jongens aande deur ontvangen,
met de vraag of u nog legestatiegeld-
flessen heeft
We hopen dat we net als de voor-
gaande jaren weer opveel flessen
mogen rekenen.
Alvast bedankt, namens de jeugd van
RKZVC.

Jeugdbestuur RKZVC.

SNERTLOOP
RK ZVC
Op 14 januari aanstaande vindt de
jaarlijkse Snertloop van RKZVC weer
plaats. Net zoals voorgaande jaren
zullen de routes lopen via dekerke-
paden en b-wegen om het overige

Y lt EVENMENTENAGENDA

ZATERDAG 20 JAN.

verkeer zo veel mogelijk te ontwijken.
Er worden 5 routes uitgezet, 4 voor
de junioren en 1 voor de senioren/
dames/donateurs. De afstanden zijn

Is volgt:

Categorie: Afstand
(circa):

F-Pupillen: 1,5 km;
E-Pupillen: 2,5 km;
D-Pupillen: 3,5 km;
C/B-Pupillen: 5 km;
Senioren/dames
Idonateurs: 7 km.

Deelname is gratis en iedereen is van
harte welkom. Prijzen zijner voor de
nummers 1 t/m 3 bij de pupillen en
voor de nummer 1 bij de heren ende
nummer 1 bij de dames. De aanvang
is om 12:30 op de Greune Weide en
eris voldoende kleedruimte beschik-
baar. Voor dames is er een aparte
kleedruimte. Aansluitend vindt de
nieuwjaarsreceptie van RKZVC
plaats. Kortom, een gezellige en spor-
tieve dag om hetnieuwe jaar in te
gaan! Wij hopen jullie danook te mo-
gen begroeten op 14 januari

Activiteitencommissie RKZVC

: UITERLIJK INLEVEREN
KOPIE!

ZATER- ZONDAG 6-7JANUARI: SOURCY SPORTNACHT IN— 16—



Zomers buiten
's Winters binnenJ. WAENINK

SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglezine: zhade WERENFRIEDSTRAAT 37olerende en EUWEa TEL. 0544-351452
Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

SAEA
TAXIBEDRIJF ZITAX

PARTICULIER ZIEKENVERVOER PERSONENVERVOER
GROEPSVERVOER BUS (8 PERSONEN)

PARTICULIER SCHOOLVERVOER ROLSTOELVERVOER
FAM. G. MEULENVELD

‘bied van
* WITGOED

* HUISHOUDELIJKE- en CADEAU-ARTIKELEN
* SPEELGOED in leuke sortering

o.a. Bruderen Lego

Ophef

WOPEREIS
Dorpsstraat 63, ieuwent, Telefoon 0544-351217

* Ook hetadres voordoe-het zelvers.
* 10%Korting opal Uw installatiemateriaal.

—_—.,.,.,.-:„5-



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

Voor:
Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg

= Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)

- APK-Keuringen
Schadetaxatie en -reparatie

Q verkeersschool
GUUS KOLKMAN
* autorijopleiding: schakelwagen/automaat
* motorrijopleiding
* aanhangwagenopleiding (E bij B)
* theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
* theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur
* spoedcursus mogelijk

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054



lS Wedstrijd
Zaterdag 16 december was in
Dostinchem in de turnhal de eer-
ste van drie wedstrijden om het
regiokampioenschap van de Na-
tionale Wedstrijd Sport.
Van Spirif90 deden Marjan Dop-
pen en Mayra Holkenborg (alle
twee uit Zieuwent) hieraan mee
Voor Marjan was het de eerste
keer op dit niveau en sommige
dingen waren voor haar nog he-
lemaal nieuw, zoals de vrije oefe-
ning op muziek op de vloer.
Marjan doet meein de leeftijds-
groep pupil 1 (geboren in 1991).
Uit onze regio doen daar maar3
meisjes mee, dus er was niet zo-
veel concurrentie, maar het gaat
erom zo goed mogelijk te tumen
‚en dan door te gaannaar de lan-
delijke wedstrijden. Zij heeft bij alle
onderdelen verplichte oefenstof.

Ze moest beginnen bij sprong.
Eersteen salto vanaf de plank,
hiervoor kreeg ze 8.80. Daarna
een overslag over het paard, deze
was een 8.20. Het gemiddelde cij-
fer voor sprong werd hierdoor
8.50. Hiema had ze brug. On-
danks eenval bij de zolendraai
(maar dat hadden alledrie de pu-
pillen), ging de oefening verder
heel goed en ze kreeg 8.45.
Hierna balk, dit ging iets minder,
tijdens de oefening viel ze een
paarkeer van de balk, resultaat

6.35. Als laatste vloer. Dit ging een
stuk beter, ze behaalde hiervoor
7.15. Met een totaalscore van
30.45 had ze de 2e plaats be-
haald, op slechts 0.125 puntvan
de eerst plaats.

Mayra deed mee bij de jeugd (ge-
borenin 1988 en 1989). Hierbij de-
den maar 5 meisjes mee, drie
‘daarvan waren een jaar ouder als
zij. Vanaf de jeugd is er vrije oefen
stof, maar die moet dan welaan
bepaalde eisen voldoen. Om bij
alle onderdelen van een 10 uit te
gaan is heel moeilijk en dat lukte
‘dan ook niet. Ze moest beginnen
opvloer. De oefening ging goed,
maar net op hetlaatst mislukte er
een belangrijk onderdeel, resul-
taat 7.20. Hierna sprong. Vanaf
jeugd heeft een gewone hands-
tandoverslag maar 8.00 als
uitgangswaarde, maar deze
sprong ging best wel goed, ze
kreeg een 7.45. De brug ging bo-
ven verwachting goed met 8.20
had ze bij de jeugd de hoogste
score. Als laatste balk. Hoewel ze
er niet afgevallen is, zaten er nog
wel wat wiebels in haar oefening,
ze kreeg een 7.65. Met een totaal
van 30.50 kwam ze nog net op de
4e plaats.

De volgende 2 regiowedstrijden
zijn alweer in januari, dus veel tijd
om te oefenen is er niet meer.

BISPIRITU 17



BDS OE 0 en 0 ES 0 B EN EZï Pupillen van de Week
Hallo Piot kijkers

1 2
1 Ik was 12 november pupil van de week en toen de eerste helft Z
1 stonden ze achter met 7-5. En ze hadden gelijk gespeelt 11-11
a zg

1 Doei Groetje Noreen ïa 1
1 PS. Pupil van de weekis heel gaaf kom de ook op. Handbal 7
1 1
BBES EDDE2

NS

4

Anne en Marloes Wensink voor aanvang van de wedstrijd samen KJ.kend naar spannende wedstrijd van de heren.



DAMES 7
De eerste helft van de competitie zit er, op een wed-
strijd na, op. Met een uitvallende Tanja Huinink we-
gens zwangerschap en de terugkerende Petra ter
Bogt, Angela ten Have en Jeannette Hillen, alledrie
moeder geworden van een zoon, begonnen we de
competitie met een wedstrijd in Zieuwent tegen
Dalfsen. Hiermee kwamen wij een team tegen dat van
plan is van de eerste klasse doorte stoten naarde
tweede divisie. Dit willen ze onder andere bereiken
door zo'n tien uur per weekte trainen! Na een pracht
wedstrijd met veel snelheid en mooi spel waren de
punten verdiend voor ons (20-13). Dit zijn, naast een
gelijk spel, tevens deenige verliespunten van Dalfsen
tot nu toe.

De tweede wedstrijd tegen Achilles uit Apeldoorn wis-
ten we geen potten te breken. Ondanks dat we ge-
noeg mogelijkheden hadden om de punten mee naar
Zieuwent te nemen, lieten we het in de aanval lichte-
lijk afweten wat resulteerde in een 10-10 gelijkspel.

De wedstrijd tegen SDOL, een vande koplopers van
vorig seizoen, hebben we ons in de eerste 10 minu-
ten laten afdrogen. Dit kondenwein de rest van de
wedstrijd niet meer goed maken wat resulteerde in
een 16-18 nederlaag.

Hierna volgden een aantal wedstrijden met afwisse-
lend handbal, waarwe de ene keer de punten behiel-
den en de andere keer de punten onnodig uithanden
gaven. Als we de punten behielden wasdît vaak met
moeizaam spel. Met uitzondering van de wedstrijd te-
gen Minervauit Gaanderen, waar weeen hele goede
wedstrijd speelden, bleef die wisselvalligheid de eer-
ste helft van de competitie aanwezig. Afwisselend
handbal, afwisselende uitslagen methet gevolg dat
we nu gedeeld 5e staan in de competitie.

In___



Mijns inziens volstrekt onnodig enhet lijkt me dat we in de tweede helft
heel wat goedte maken hebben. Daargaan we in ieder geval met Zn
allen voor!!

Hed
De eerst volgende thuiswedstrijden van het nieuwe jaar zijn:
Zaterdag 13 januari om 20.00 uur

HV Hoenderboom/Pacelli- Achilles
Zondag 28 januari om 16.40 uur

HV Hoenderboom/Pacelli - UD!

Op zaterdag 30 december is de jaarlijkse oliebollenactie van onze
handbalvereniging. Vanaf ongeveer 10.00 uur komen onze leden bij u
aan de deur en tot ongeveer 14.00 uur kunt u ook eventueel zelf olie-
bollen halen bij de kraam ophet marktpleintje. Vanaf hier wensen wij
iedereen alvast hele fijne feestdagen en een sportief 2001!!

ig Arink

Persbericht SOURCY SPORTNACHT
2001

ZATERDAG 6 JANUARI
ZONDAG 7 JANUARI

Van zaterdag 6 januari tot zondagmorgen 7 januari wordt er voor de elfde keer
de SOURCY SPORTNACHT gehouden. Dit inmiddels traditionele sport-
evenement begint zaterdags om 16.00 uur en gaat doortot zondagmorgen
3.00 uur.

Een sportnacht die bol staat van diverse sporttoernooien zoals zaalvoetbal,
jeugdzaalvoetbal voor zowel jongens als meisjes, squash, kruisjassen, klaver
jassen en darten. Daarnaast wordt er overal weer gezorgd voor gezellige
muziekengaat de disco Galaxy al, met het oog op de jeugdige deelnemers,
om half negen van start.Hierdoor belooft het voor de sporters, en deto
schouwers, die gratis entree hebben, een heel gezellige sportnacht te wor-
den. Het kantine personeel staat klaarvooreen hartelijk hapje en een drankje.

JEUGDZAALVOETBAL VAN TWAALF
TOT EN MET VIJFTIENJARIGEN

Hetjeugd zaalvoetbaltoernooi wordt gespeeld in zowel de sporthalals de tennis-
hal en begint om 16.00 uur. Deelname is mogelijk voor zowel jongens al
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meisjes, mix teams zijn toegestaan en bij voldoende deelname is er een meisjes
poule. De finale wedstrijden zijn rond tien uur. Deze avondis disco Galaxy
gratis toegankelijk. Totaal kunnen 15 teams deelnemen. Voor opgave en in-
lichtingen: John Krabbenborg, tel. 0544 - 352267.Er zijn smakelijke prijzen te
winnen,

ZAALVOETBAL
; Ookaanhet zaalvoetbal kunnen 15 teams deelnemen waardoor elk team

tenminste 4 wedstrijden speelt. Aan het eind volgen de finales waarer voor de
winnaars leuke geldprijzen zijn te winnen. Voor inlichtingen en opgave R.
Donderwinkel, tel. 0544 -37 95 52. Aanvang 18.00uur.

SQUASH
Tijdens de Sourcy sportnacht zal er een onderlinge squashcompetitie voor
zowel damesals heren plaats vinden. In afwachting van het aantal deelne-
mers zaler indien noodzakelijk op verschillende niveaus worden gestreden.
Het inschrijfgeld bedraagt f 7,50 perpersoon. Vandit inschrijfgeld zullen zeer
aantrekkelijke prijzen beschikbaar worden gesteld zoals onder andere een te
geld prijs van
f 50,-. De wedstrijden zullen volgens de officiële squashregels worden ge-
speeld wat inhoudt dat men drie sets tot de negen speelt. De aanvangstijd van
het toernooi is 20.00 uur en het duurt tot ongeveer 1.30 uur.
Voor inlichtingen en opgave Sourcy Center,tel. 0544 - 36 22 22

KRUISJASMARATHON
Vanwege het enorme succes van voorgaande jaren wordt er voor de achtste
keer een kruisjasmarathon gehouden van 20.00 uur tot 3.00 uur, waarbij in
totaal 7 rondes gespeeld worden tegen telkens andere koppels. Elk val uur
wordt gestart met een nieuwe ronde, zodat men tussen door de gelegenheid
heeft om te kijken naar de sportactiviteiten of om wat te proeven van de gezel-
lige sportnachtsfeer in de kantine. Voorhet winnende koppe! is er eengeld
hoofdprijs te verdienen en voor de andere winnaars zijn er nog diverse andere
prijzen beschikbaar.
Voor inlichtingen en opgave A. Baks. tel 0544 - 35 22 70 en Sourcy Center, tel.
0544 - 35 22 22, het inschrijfgeld bedraagt f 17,50 per team.

KLAVERJASSEN
Dankzij het succes van afgelopen jaar wordt er voor de tweede maal weer
een klaverjastoernooi gehouden zodat we weer een bredere geïnteresseerde
kaartersgroep bereiken. Zij spelen net als de kruisjassers een marathontoernooi

E van 7 rondes van 20.00 uur tot 2.30 uur. Ook zij kunnen leuke prijzen winnen
‚en voor de opgave geldt hetzelfde als voor de kruisjassers.

DARTS
Het darttoernooi wordt op een professionele manier aangepakt. Afhankelijk 21_.--cz



van de deelname wordt er op 4 of & niet elektronische borden gespeeld zodat
ieder met zijn eigen pijlen kan spelen. De spelsoort is 501 met dubbel uit met
een winnaar en verliezers ronde. Hettoernooi staat op zich zelf en houdt geen
rekening met de tijden van de andere activiteiten. Het toernooi begint om 20.00
uur, reserve pijlen zijn aanwezig. Opgave B. Flor tel. 0544 37 65 91. De
inschrijving is f 10,- per persoon.

Mede dankzij het talrijke publiek dat jaarlijks de gezellige sfeer van deze sport
nacht wenst te proeven belooft het weer een geweldig sportspektake! te wor-
den met in totaal ruim 700 deelnemers en honderden toeschouwers.
Voorextra sfeer zorgt demuzikale omlijsting in de kantine en disco Galaxy.

Het belooft weer een geweldige sportnacht te worden, die net als in voor-
gaande jarenzal doorgaan totin de late uurtjes.

Voor meer informatie Sourcy Center, Zieuwent.

De verlosser is geboren!
Ja, mensen het moment is eindelijk daar. De voetbalmessias is gebo-
ren en wel in de gedaante van een compleet team, de F3 van RKZVC.
De verwachtingen voor de toekomst kunnen bij voorbaat hooggespan:
nen zijn. Om een supporter langs de kant te citeren: Wanneer deze
jongens een gedegen jeugdopleiding krijgen binnen de vereniging,
zullen de glorietijden van Abe Lenstra en Bep Bakhuis herrijzen.” In
het navolgendezult u een verslag aantreffen van de enerverende
Kampioensochtend. Daarna wordt er alvast voorzichtig vooruit geblikt
naarhet voetbaljaar 2016.

Bij aankomst op het Longa-terrein blijken de meegereisde ouders rijen-
dik langs de kant te staan, allemaal getooid met blije gezichten! Zij
komen overduidelijk niet alleen voor het kopje koffie in de rust.
Tijdens de speech van trainer Reukers drukthij de jongens op het hart
dat ze zich ondanks de kampioensperikelen moeten gedragen op het
veld en hun emoties de baasblijven. Gijs legt uit dat ookzij stuk voor
stuk ambassadeurs van voetbalvereniging RKZVC zijn. Deze
propagandataal gaaterbij de spelertjesin als gesneden koek.
Wanneerde mannen het veld betreden valt er een gezonde vorm van
spanning te bespeuren. Deze spanning wordt uiteraard gevoed door
het mogelijk behalen van de titel. Al voorhet fluitsignaal zijn de verhou-
dingen duidelijk: er wordt 8 tegen 8 gespeeld. Tijdens de wedstrijd in
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Zieuwent creëerde Gijs een man-meer-situatie door een communicatie-
ruisje tussen hem enzijn mannen. Hij stelde 9 man in plaats van8 op!
Vanaf de eerste minuut heeft Zieuwent hetheft in handen endît resul-
teert al in de 2e minuut in de0-1. Direct hiema krijgt RKZVC te kam-
pen met een sterker wordend Longa dat Zieuwent volledig klem zet.
Bij een vermeende cornerbal slaat dealgehele verwarring toe. Keeper
Roy heeft meer oog voorde vrouwtjes dan voor de bal. Dit resulteert
echter nietin de gelijkmaker.
Reukers heeft de beschikking over een wisselspeler en de mandie uit
het veld komt moet van hemeen trainingsbroek aantrekken, Dit stuit
op nogal wat verzet. De jongens zien er het nut niet van. Gijs is duide-
lijk is zijn bewoordingen. Naar eigen zeggen is hij groot geworden
door het dragenvan een lange broek en niet door heteten van Kinder-
pindakaas! Het team wordthierdoor in zijn enthousiasme totaal niet
geremd. In tegendeel, de 0-2, de 0-3 en de 0-4 vliegen Longa om de
oren. Met een ruime voorsprong gaan wede rust in. Tijdensde rust
schenkt chauvinistisch Longa ranja in clubkleuren. Deze speciaal be-
reidde godendrank doetde dagelijkse beslommeringen even verge-
ten.
Leider Sjoerd grijpt op een verloren moment zijn kans en waarschuwt
voor het naast de schoenen lopen van de jongens. Dit kan volgens
hem gemene enkelkwetsuren opleveren. Verzorger Hedwig en trai-
ner Gijs proberenhet massaal losgebroken feestgedruis te onderdruk-
ken en trachten de jongen te wijzen op hun verantwoordelijkheden.
Feestremmende woorden zijn echter aan dovemansoren besteed!!!
Direct na rust blijkt de veerkracht van de tegenstander. Maar dan wordt
steeds meer de creëerde hand van de trainer duidelijk, de jongens
spelen meer en meer op balverlies. Longa hervindt zich en scoort
zowaar de 1-4. Genadeloos wordt dit kleine sprankje hoop naarhet
Rijk der Fabelen verwezen: 1-5. Desuccesstory wordt vervolgt en de
1-6, de 1-7 en de 1-8 worden aangetekend. Eén der aanvallertjes wordt
snoeihard onderuit gemaaid en de voordeelregel wordt bewonderens-
waardig juist toegepast. Voetbal is voetbal! De leiding van RKZVC
slaat met tranen in de ogen de wedstrijd gade enziet hoe de eind-
stand via 1-9 wordt bepaald op 1-10. Na afloop rennende jongens nog
wat doelloos rond, niet wetend hoe ze moeten omgaan met deze, voor
hen, nieuwe situatie. Leider Sjoerd belt vanblijdschapzijn baas met
de mededeling dat hij een week vrij neemt. Hedwig en Gijs staan de
jongens ter zijde en plegen mentale bijstand waar nodig. Het is na-
tuurlijk niet niks wat hen te wachten staat; rijendikke publiekshagen
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zullen links en rechts langs de weg staan; gouden tijden breken aan
en het leven zal nooit meer zijn als vroeger! De publiciteitsgeile trainer
weet de chaotische toestand mooi en pakkend te verwoorden: "We
zijn kampioen, een beter team dan deze bestaat er niet.” "Er is een
mooie toekomst weggelegd voor deze muiters.” vervolgt hij zijn ver-
haal. Wanneer de jongens eindelijk naar de kleedkamers zijn gesluisd
blijkt dat het omkleden langer duurt dan de wedstrijd in zijn geheel.
Hetzijn overduidelijk de zenuwen. De terugreis wordt aanvaard mid-
dels eenin allerijl opgetrommelde huifkar. Tijdens deze dollemansrit
waren de Oudhollandse liederen niet van de lucht. Het feestgewoel in
de huifkar zorgde ervoor dat ondergetekende zelfs een beetje wagen-
ziek werd. Langs dekant vande weg stonden zowaar nog meer men-
sen dan verwacht. Koek-en-zopietenten vlogen als elektriciteitshuisjes
uit de grond. Dit was niet gek, de mensen stonden al drieëneenhalf
uur te koukleumen om eenglimp van de succesvolle gladiatoren te
kunnen opvangen. De door de koude verbeten gezichten sloegen com-
pleet ombij het aanschouwen van de F3-pupillen. De triomftocht door
de Achterhoek eindigde bij het clubgebouw. Hier in de veilige thuisha-
ven werd nog gepeuzeld van een broodje frikadel en daarna ging ie-
der zijn eigen weg.

Jaren later, we schrijven hetjaar 2016, doen de pupillen van toen, nu
voetballend bij de selectie, weer van zich gelden. In het navolgende
alvast een doorkijk naar het toekomstige voetbalbeleving in Zieuwent.
Toenmalig verzorgster Hedwig heeft inmiddels de functie van assis-
tent-scheidsrechter en toont een plausibel stukje vlagwerk. Leider
Sjoerd houdt zich niet meer bezig met het ruggendrogen en het 4



ontknopen van in de knoopgeraakte veters. Nee, hij is tegenwoordig
gespecialiseerd in de begeleiding van groot geworden F3-spelers.
Tevens ziet hij toe op de handhaving van de regels rond het kussen
van het gras. Dit is inmiddels namelijk verboden, nadat viiegensvlugge
snelkrijt kalksnuivers uit Colombia ooit hijgplekken hebben veroorzaakt
op de grasmat. Nader onderzoek leerde ons datdit sterk verband hield
met het dioxinegehalte van heteiwitrijke gras
De voetbaltechnische zaken liggen nog altijd in handen van Reukers
Conventioneel, aanvallend voetbal speelt men overde flanken. Gijs
speelt liever overde as en houdt deze dan ook steevast goedbezet.
Datis ook één van de redenen dat hij erop staat om met 8 man in
plaats van met 11 man te spelen. Met 11 man wordt het simpelweg te
druk op de as!!
Keeper Roy is in de loop der jaren geworden tot een ware vliegende
keep. Naar verluid komt dit niet alleen door het feit dat hij airmiles
spaart. Spits Belterman luister nog steeds goed naarzijn moederen
komt nog altijd klompdragend op de Greune Weide. Tweeling Bart en
Tom (Bulten) ruziën nog steeds in het veld over de uitslag van hun
persoonlijke wedstrijd; wie kwamer alseerste op aarde. Ze timmeren
beide inmiddels keihard aan de weg met de versgezaagde planken
die Papa Bulten voor henzaagt.
Ans & Henk spelen in op de vernieuwde behoeften vanhet publiek en
serveren nu keiharde gehakt-
ballen. Speciaal voorde dames
worden kaasblokjes met vlijm-
scherpe lichtgewicht
cocktailprikkertjes opgediend
Deze cocktailprikkers zijn be-
doeld om op hetpubliek van de tegenstander te gooien. Hedwig heeft
hierdoor extra bezigheden naast haar vlagwerk. Zij verwijdert nu ook
uithun baan geraakte cocktailprikkers. Gebleken is dat de werptechniek
bij het gemiddelde voetbalsupporter nogal te wensen overlaat.
De Engelenkoren, die de tribunes grotendeel bezetten, zingen de voet-
ballers op het veld toe. Hun liederen zijn klaar maar bij lange na niet
vloeiend!!
Na de vaak gewonnen wedstrijden wordt in de kantine, die inmiddels
klaar is, teruggeblikt op het najaar van2000, toen het allemaal begon.
Wellicht leest u in de toekomst meer over jongens van de F3.

Tot zover en gegroet,
B. Domhof 25—



VERKIEZINGEN
Het eind van het jaar nadert weer dus is het weer tijd voor
terugblikken, overzichten en verkiezingen. We hebben net
6 weken kunnen genieten van de grootste verkiezingsklucht
aller tijdenin de Verenigde Staten. Hetis toch ongelofelijk
dat het grootste en machtigste land van de wereld zo knul
lig en amateuristisch zijn verkiezingen organiseert. Als een

ananenrepubliek" zoals Fidel Castro het geheel terecht
omschreef.

De FIFA wilde niet achterblijven en ging alvast een voetbal
ler van de eeuw kiezen. De vorige eeuw dan wel te ver-
staan(of van deze eeuw voor degenen die beweren dat de
21e eeuw pas op 1 januari 2001 begint). De voetbal
organisatie wilde wellicht de schertsvertoning in Amerika evenaren, maar
slaagde daar slecht gedeeltelijk in. De oudere tak vond duidelijk Pelé de beste
en herinnerden zich nog de nostalgische beelden van de WK's waarop hij
excelleerde. De iets minder ouderen kennen Pelé alleen als minister van Sport
van Brazilië, die in een ver verleden zelf ook eens een balletje heeft getrapt,
enbij iedere loting komt opdraven. Zij kennen nogwel Maradonna, die voor:
dat ie met de neus in de waspoeder viel, in zijn eentje de wereldtitel
voorArgentinië binnenhaalde. Een probleem dus, mede gezien hetfeit dat de
rivaliteit ussen Brazilië en Argentinië nogbijna erger is dandie tussen ons en
de Duitsers. Bovendien zijn Zuid-Amerikanen hartstochtelijker dan wij West-
Europeanen. Denk maar eens aan de Colombiaan Escobar die een eigen
doelpunt ophet WK metzijn leven moest bekopen. Bevreesd voor rellen,

aanslagen, bombardementen en andere uitingen van ge-
weld werd besloten tot een fantastische Lubberiaanse op-
lossing: Twég voetballers van de eeuw! Geniaal!

Inmiddels zullen nu in Nederland Pieter van de H. en Inge
deB. wel totsportman en sportvrouw gekozen zijn. De over-
zichten komen er ook aanenzullen we de OS nog een
aantal keren opnieuw kunnen beleven. Maar wie won ook
alweer te Tour de France of werd wereldkampioen schaat-
sen? Gebeurde er, behalve de OS, eigenlijk nog wel wat
bijzonders op sportgebied het afgelopen jaar? En wat staat
er volgend jaarop het programma? Geen EK of WK voet-
bal, geen Olympische spelen. Zullen we volgend jaar wel
weer een schaatser als sportman van het jaar hebben.

JteRteW.
26

__._.__„ÜÖ„_Ö_

_—_



ee
li, A iiESENE

: Len De Miypotheekshop

De. ike SA Merde Walherestaat?
IDEA je TIEN L

HYPOTHEEK
ë D

voorde

SHOP en ons magacine Tel (0544) 377113
In voor- en tegenspoed.

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

MARIËTTE HTUMMELINK
deHaare 1a.

FNS ALD 7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351768



GUUrEEIn OUGe

Verbeteren naar moderne maatstaven met
respect voor de technieken van vroege:
Bij Aannemersbedrijf Hoenderboom is uw

restauratie-projectingoedehanden.

Seoeonwee roest rranmeer bedrij Hoenderboon DERBO ONM
ÂEn HOENDE: BO


